
 

බස්නාහිර පළාත් සභා  රාජ්ය සස්වසේ සකාළඹ මහ නගර සභාසේ අධික්ෂණ කළමනාකරණ සහකාර 

තාක්ෂණික සස්වා  සස්වා ගණසේ කලාප ක්රීඩා  නිලධාරි III සර්ණියට (සීමිත) බඳවා ගැනීම  

බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය සස්වසේ සකාළඹ මහ නගර සභාසේ අධික්ෂණ කළමනාකරණ සහකාර තාක්ෂණික සස්වා  

සස්වා ගණසේ කලාප ක්රීඩා  නිලධාරි III සර්ණියට බඳවා ගැනීම සඳහා පහත සුදුසුකම් ලත් බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය 

සස්වසේ, සස්වසේ  නියුතු නිලධාරින්සගන් අයදුම්පත් කැඳවනු ලැසේ. 

1. අධයාපන සුදුසුකම් - සිංහල/සෙමළ/ඉිංග්රිස භාෂාව, ගණිතය සහ තවත් විෂයයන් සෙකකට සම්මාන සාමාර්ථයන් 

සහිතව සෙවරකට සනාවැඩි වාර ගණනකදී විෂයයන් හයකින් (06) අධයන සපාදු සහතික පත්ර (සාමානය සපල) 

විභාගය සමත් වීම  

2. වෘත්ීය සුදුසුකම් -   

(1) ජ්ාතික ක්රීඩා සිංගම්වලින් පවත්වන ලෙ පුහුණුකරු හා විනිසුරු (එසතර සහෝ සමසතර ) පාඨමාලා හොරා 

තිබීම (අදියර 3,2,1/ A,B,C සර්ණි ) 

සහෝ 

රජ්ය පිළිගත් ආයතනයක මාස 06 කට වැඩි ක්රීඩා පිළිබඳ පාඨමාලා / ඩිපසලෝමා හොරා තිබිම සහෝ ඊට 

සමාන සුදුසුකම් ලබා තිබිම 

සහෝ 

ක්රීඩා අමාතයිංශය මඟින් පවත්වන ලෙ මාස 06 ට වැඩි ක්රීඩා සහෝ ක්රීඩා පරිපාලනය පිළිබඳ උසස් 

පාඨමාලාවක් හොරා තිබීම  

සහ 

(11)   ජ්ාතික මට්ටසම් ක්රිඩක ක්රීඩිකාවන් බිහි කිරිමට පුහුණුව හා ොයකත්වය ලබා දී තිබීම 
 සහෝ 

ක්රිඩා අමාතයිංශසේ අනුමැතිය ඇතිව ශ්රී ලිංකා ජ්ාතික කණ්ඩායසම්  සමස්ත කණ්ඩායම් භාර පුහුණුකරු / 
විනිසුරු සලස නිසයෝජ්නය කර තිබීම  
සහෝ 
ක්රිඩා අමාතයිංශසේ අනුමැතිය ඇති ශ්රි ලිංකා ජ්ාතික කණ්ඩායමක් (සජ්යෂ්ඨ/කණිෂ්ඨ) නිසයෝජ්නය 
(ක්රීඩකසයකු සලස) 
සහෝ 
ශ්රි ලිංකා වර්ණ ලාභිසයකු විම (ක්රීඩකසයකු සලස ) 
සහෝ  
ජ්ාතික /ජ්ාතයන්තර මට්ටසම් විනිසුරුවරසයකු වීම  
 

සංලක්ෂය 
 

වෘත්ීය සුදුසුකම් යටසත් (11) සකාටසස් සඳහන් සුදුසුකම් අතුසරන් අවම වශසයන්, සුදුසුකම් තුනක් (03) 

වත් ලබා ඇති අයදුම්කරුවන් අධයයන සපාදු සහතික පත්ර (සාමානය සපළ) විභාගය ෙක්වා අධයාපනය ලබා 

තිබීම ප්රමාණවත් සස් සලකනු ලැසේ.  
 

3. පළපුරුද්ද  - සකාළඹ මහ නගර සභාසේ ක්රීඩා නිලධාරී තනතුසර් ස්ීර කර තිබීම හා අයදුම්පත් කැඳවන අවසන් 

දිනට පූර්වාසන්න වසර පහක (05) අඛණ්ඩ සතුටුොයක සස්වා කාලයක් සම්පූර්ණ කර තිබීම  

(සමම වසර පහ (05) ගණනය කිරීසම්දී ක්රීඩා නිලධාරී තනතුසර් සස්වා කාලය සහෝ ක්රීඩා නිලධාරී හා ක්රිඩා 

උපසේශක 1 සර්ණිසේ සස්වා කාලවල එකතුව සලකා බැලිය හැක) 

4. කායික සුදුසුකම් - තනතුසර් රාජ්කාරි ඉටු කිරීමට  ප්රමාණවත් ශාරීරික හා මානසක සයෝගයතාවකින් යුක්ත වීම. 

5. සවනත් සුදුසුකම් - 

I. යහපත් චරිතයකින් යුක්ත විය යුතුයි  

II. තනතුරට බඳවා ගැනීම සඳහා අවශය සයළුම සුදුසුකම් අයදුම්පත් කැඳවීසම් නිසේෙනසේ  සඳහන් වන 
දිනට සෑම ආකාරයකින්ම සම්පූරණ කර තිබිය යුතුය 
 

6. වැටුප - සමම තනතුරට හිමි වැටුප සක්ත අිංකය  MN 3-2016 සේ. (රා.ප.ච. 03/2016 අනුව) 

වැටුප පරිමාණය - රු. 31040 -10x 445 -11x660- 10x730- 10 x 750- 57550/-  

 



 
 

 

7. තනතුසරහි ස්වභාවය - ස්ිර විරාම වැටුප සහිත  

8. සස්වා සකාන්සද්සි - අනුමත බඳවා ගැනීසම් හා උසස් කිරීසම් පරිපාටිය  අනුව සස්වා සකාන්සේස ීරණය සේ.  

9. වයස් සීමාව - බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය සස්වසේ ස්ීර සස්වසේ නියුතු වූවන් බැවින් උපරිම වයස් සීමාව අොළ 

සනාසේ 

10. බඳවා ගැනීසම් ක්රමය - 100 %  සමිත ධාරාව යටසත් බඳවා ගන්නා අතර වුහගත  සම්ුඛ පරීක්ෂණසේදි ලබා 

ගන්නා ලකුණු වල කුසලතා අනුපිළිසවල මත බඳවා ගනු ලැසේ.  

11. වුහගත සම්ුඛ පරීක්ෂණය  -  ලකුණු ලබාසෙන පෙනම හා ලකුණු 

ලකුණු ලබා සෙනු ලබන ප්රධාන ක්සෂ්ත්ර 
උපරිම 
ලකුණ 

සතෝරාගැනිමට 
සලකා බලනු ලබන 

අවම ලකුණු 
පුමාණය 

සජ්යෂ්ඨතාව  

(ක්රීඩා නිලධාරී තනතුසර් (මූලික සුදුසුකම ) අභිබවා සස්වය කර ඇති කාලය 

සඳහා එක් වසරකට ලකුණු 5 බැගින් වසර 05 ක් සඳහා ) 
25 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 

කාර්ය සාධනය ඇගයීම  

ඉතා සහාඳයි  - ලකුණු 04 

සහාඳයි         - ලකුණු 02 

සතුටුොයකයි - ලකුණු 01 

(උසස්වීම් අයදුම්පත් කැඳවීසම් අවසන් දිනට පූර්වාසන්න වසර 05 ක කාල 

සමාව ඇගයීමට ලක් සකසර්) 

20 

ක්රීඩා ක්සෂ්ත්ර පිළිබඳ නව දැනුම  
 

(ක්රීඩා ක්සෂ්ත්රසේ කාලින නවයකරණය, නීති රීති, ක්රිඩාිංගන නඩත්තුව, ක්රීඩා 

තාක්ෂණය පිළිබඳ ෙැණුම විමසා බලනු ලැසේ) 
30 

විස ්ෂ රාජ්කාරි කටයුතුවලදී  විෂයට අදාලව දක්වන ලද දායකත්වයන් 

(සහතික මඟින් සනාථ කල යුතුයි. ) 

(එක් ොයකත්වයක් සඳහා උපරිම ලකුණු 05 බැගින්  

20 

ජ්ාතික සම්සම්ලනයක ප්රධාන නිලයක් ෙැරීම  ලකුණු 05 

ජ්ාතික සම්සම්ලනයක සසසු නිලයක් ෙැරීම ලකුණු 03 

රාජ්ය සස්වා තරඟ ජ්යග්රහණය කිරීම 

ශූරතාව ලකුණු 05 

අනු ශූරතාව ලකුණු 03 

ශ්රී ලිංකා පිල / ජ්ාතික මට්ටසම් නිසයෝජ්න  ලකුණු 05 

විසශ්ෂ තරඟාවලි සිංවිධානය කිරීම  

(නගරාධිපති කුසලාන වැනි ) 

ලකුණු 05 

සපෞරුෂත්වය 
05 

එකතුව  100 

 
 

12. අයදුම් කිරීසම් ක්රමය 
 

(අ)   අයදුම්පත්රය සමම නිසේෙනයට යා සකාට ඇති ආෙර්ශ ආකෘතියට අනුකූලව කඩොසසේ සෙපසම භාවිතා කරමින් ඒ 4 

ප්රමාණසේ කඩොසවල පිළිසයළ කර අසපක්ෂකයා විසන් පැහැදිලිව පිරවිය යුතුය. අිංක 01 සට 04 සතක් සේෙයන් පළු 

පිටුවටෙ, අිංක 05 සට ඉදිරියට වන සේෙයන් අසනක් පිටුවලටෙ, ඇතුළත් වන සස් අයදුම්පත්ර පිළිසයල කර ගත යුතුය. 

නියමිත ආෙර්ශ ආකෘතියට අනුකූල සනාවන, හා නිවැරදිව සම්පූර්ණ කර සනාමැති අසම්පූර්ණ තත්වසේ පවතින 

අයදුම්පත්ර කිසදු ෙැනුම් දීමකින් සතාරව ප්රතික්සෂප් කරනු ලැසේ. නිස පරිදි අයදුම්පත්ර සම්පූර්ණ සනාකිරීසමන් සදුවන 

පාඩුව අයදුම්කරුවන් විසන් ෙරාගත යුතුය. අයදුම්පත්රසේ  ඡායා පිටපතක් ළඟ තබා ගැනීම ප්රසයෝජ්නවත් වනු ඇත. 

 

 
 
 
 

 



 
 

(ආ) සම්පූර්ණ කරන ලෙ අයදුම්පත්රය 2021.06.14  වැනි දින සහෝ ඊට සපර ලැසබන සස්  “සේකම්,බස්නාහිර පළාත් 
රාජ්ය සස්වා සකාමිෂන් සභාව, අිංක 628, 10 වන මහල, ජ්නජ්ය සටි සගාඩනැගිේල , නාවල පාර , රාජ්ගිරිය” සවත 

ලියාපදිිංචි තැපෑසලන් එවිය යුතුය.  අයදුම්පත්ර බහා එවන කවරසේ වම් පස ඉහළ සකළවසර්" බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය 

සස්වසේ සකාළඹ මහ නගර සභාසේ කලාප ක්රීඩා නිලධාරී තනතුරට බඳවා ගැනීසම් (සීමිත) අයදුම් පත්රය” යන්න පැහැදිලි 
සලස  සඳහන් කර තම ආයතන ප්රධානියා, සෙපාර්තසම්න්තු ප්රධානියා, අමාතයාිංශ සේකම් මඟින් ඔවුන්සේ නිර්සේශ 
සහිතව එවිය යුතුය. අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසාන දිනට පසුව ලැසබන කිසදු අයදුම්පතක් භාරගනු සනාලැසේ. 

(ඇ) අයදුම්පත්ර ලැබුණු බව ෙන්වනු සනාලැසේ. අයදුම්කරුවන් සම්ුඛ පරීක්ෂණයට කැඳවූ වහාම ඒ බව සඳහන් 
කරමින් නිසේෙනයක් බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය සස්වා සකාමිෂන් සභාසේ නිල සවේ අඩවිය වන www.psc.wp.gov.lk සවේ 
අඩවිසේ පළ කරනු ඇත. නිසේෙනය පළවී දින 07 ක් ගතවු පසුවත් සම්ුඛ පරීක්ෂණය සඳහා කැඳවීම් ලිපිය  සනාලැබුණි 
නම් ෙැන්වීසම් සඳහන් ආකාරයට ඒ අයදුම්පත්රය ලියාපදිිංචි කළ කුවිතාන්සය ෙ, අතැතිව ඔබසේ සම්පූර්ණ නම, ලිපිනය, 
ජ්ාතික හැඳුනුම්පත් අිංකය හා ඉේුම් කරන තනතුසරහි නම නිවැරදිව සඳහන් කරමින් බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය සස්වා 
සකාමිෂන් සභා කාර්යාලසයන් විමසය යුතුය. 

(ඈ)   සම්ුඛ පරීක්ෂණය  පැවැත්වීම සම්බන්ධසයන් බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය සස්වා සකාමිෂන් සභාව විසන් නියම කරන 
ලෙ නිීරීති වලට අයදුම්කරුවන් යටත් සේ. එම නීති රීති උේලිංඝනය කළසහාත් බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය සස්වා 
සකාමිෂන් සභාව විසන් පනවනු ලබන ඕනෑම ෙඬුවමකට යටත්වීමට ඔවුනට සදුවනු ඇත.  
 

13.  සාවදය සතාරතුරු ඉදිරිපත් කිරිම:   
 

අයදුම්කරුසවකුට  සුදුසුකම් සනාමැති බව අනාවරණය වුවසහාත් සම්ුඛ පරීක්ෂණයට සපර සහෝ සම්ුඛ පරීක්ෂණය 
පවත්වන අතරතුරදී සහෝ සම්ුඛ පරීක්ෂණසයන්  පසුව සහෝ ඕනෑම අවස්ථාවක දී, ඔහුසේ/ඇයසේ අසපක්ෂකත්වය 
අවලිංගු කිරීමට ඉඩ ඇත. අයදුම්කරු විසන් ඉදිරිපත්කරන ලෙ සතාරතුරක් ඔහු/ඇය එය සාවෙය බව ෙැන ෙැනම ඉදිරිපත් 
කර ඇති බව සහළිවුවසහාත්, එසස් නැතිනම් යම් වැෙගත් කරුණක් ඔහු/ඇය විසන් උවමනාසවන්ම යටපත් කර ඇති නම්, 
ඔහු/ඇය රජ්සේ සස්වසයන් පහ කිරීමට ඉඩ ඇත. සම් සම්බන්ධව බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය සස්වා කාර්ය පරිපාටික රීති 
සිංග්රහසේ 47 වගන්තිය ප්රකාරව කටයුතු කරනු ලැසේ. 
 

14. සුදුසුකම්ලත් අයදුම්කරුවන්සේ නම් ඇතුළත් ප්රතිඵල සේඛනය බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය සස්වා සකාමිෂන් සභාසේ  
www.psc.wp.gov.lk නිල සවේ අඩවිසේ පළ කරනු ඇත. 
 

15. සමම ෙැන්වීම හා ආෙර්ශ අයදුම් පත්රය බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය සස්වා සකාමිෂන් සභාසේ www.psc.wp.gov.lk නිල 
සවේ අඩවිසේෙ පළ කර ඇත. 

16. අයදුම්පත් කැඳවීසම් නිසේෙනයට අොල කරුණු සහෝ එම නිසේෙනසයන් ආවරණය වන / සනාවන ඕනෑම කරුණක්  
සම්බන්ධසයන් බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය සස්වා සකාමිෂන් සභාසේ ීරණය අවසාන ීරණය සේ. 

 

 

තිලක් සසනරත් 

සේකම්, 

පළාත් රාජ්ය සස්වා සකාමිෂන් සභාව, 

බස්නාහිර පළාත. 

   2021.05.12 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

http://www.psc.wp.gov.lk/
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ආදර්  අයදුම්පත්රය 

බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය සස්වසේ සකාළඹ මහ නගර සභාසේ අධික්ෂණ කළමනාකරණ සහකාර තාක්ෂණික 

සස්වා  සස්වා ගණසේ කලාප ක්රීඩා  නිලධාරි III සර්ණියට  (සීමිත) බඳවා ගැනීම සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම  
 

01.         1.1      සම්පූර්ණ නම (ඉිංග්රීස කැපිටේ අකුරින්)  -............................................................................................ 
   ……………………………………………………………………………………………………. 
                          (උො : HERATH MUDIYANSELAGE SAMAN KUMARA GUNAWARDHANA) 

 1.2       ුලකුරු සමඟ අගට සයසෙන නම (ඉිංග්රීස කැපිටේ අකුරින්): 
  ........................................................................................................................................................ 
  (උො:  H.M.S.K.GUNAWARDHANA) 
 1.3 සම්පූර්ණ නම (සිංහසලන්/සෙමසළන්)-................................................................................................

  
     

 

02        2.1  ස්ිර ලිපිනය............................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................... 

(ඉිංග්රීස කැපිටේ අකුසරන්) 
2.2  ස්ිර ලිපිනය:  ..........................................................................................................................               

............................................................................................................................................. 
 

(සිංහසලන්/සෙමසළන්) 
  

 

03 3.1  ජ්ාතික හැඳුනුම්පත් අිංකය :  

3.2  ස්ී/පුරුෂ භාවය :        පුරුෂ -                     ස්ී -  (අොළ සකාටුව තුළ√සයාෙන්න) 
  
 

 3.3 උපන් දිනය  : වර්ෂය    මාසය:     දිනය :   
 

 3.4 අයදුම්පත් කැඳවන අවසාන දිනට වයස :  අවුරුදු    මාස දින:  

 

3.5 විවාහක / අවිවාහක බව:    විවාහක -                    අවිවාහක -            (අොළ සකාටුව තුළ √ සයාෙන්න) 
 

3.5 දුරකථන අිංකය ජ්ිංගම: 

 

3.6 දුරකථන අිංකය ස්ථාවර : 

  
 

04 අධයාපන සුදුසුකම්  

1) අ.සපා.ස. (සා.සපළ) විභාගය පිළිබඳ විස්තර 
 

පළුවර :- සෙවනවර :- 

විභාගසේ වර්ෂය හා මාසය :- විභාගසේ වර්ෂය හා මාසය :- 

 විෂය  සර්ණිය   විෂය  සර්ණිය  

1   1   

2   2   

3   3   

4   4   

5   5   

6   6   

7   7   

8   8   

9   9   

10   10   
 

2) අයදුම්පත් කැඳවීසම් නිසේෙනසේ අිංක 02 හි සිංලක්ෂය යටසත් සුදුසුකම් ලබන්සන් නම් අ.සපා.ස. (සා.සප) ෙක්වා  

වන අධයාපන සුදුසුකම් පිළිබඳ විස්තර:- 

........................................................................................................................................................................ 

.........................................................................................................................................................................  

(ඉහත අිංක 4 හි අොල සකාටස සම්පූර්ණ කරන්න)  

 

            

        

      

          

          

  

  



 

 

05 වෘත්ීය සුදුසුකම්   
අයදුම්පත් කැඳවීසම් නිසේෙනසේ අිංක 02 හි (1) සහෝ (11) යටසත්  ලබා ඇති සුදුසුකම් පිළිබඳ විස්තර 
( අොල සකාටස පමණක් සම්පුර්ණ කරන්න) 
 

අිංක 02 (1) හි සඳහන් සුදුසුකම්  
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
 

අිංක 02 (11) හි සඳහන් සුදුසුකම්  
...................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 

06 සස්වා විස්තරය 

 5.1 ක්රීඩා නිලධාරී තනතුරට පත්වූ දිනය :- ................................................................................................ 

 5.2 එම තනතුසර් සස්වා කාලය :- .......................................................................................................... 

 5.3 එම තනතුර ස්ීර කල දිනය :- .......................................................................................................  

 5.4 එම තනතුර ස්ිර කිරීසම් ලිපිසේ සයාු අිංකය හා දිනය :-  ............................................................... 

               ..................................................................................................................................................... 

 5.5 ක්රීඩා නිලධාරී තනතුසර් අයදුම්පත් කැඳවන 2021.06.14 දිනට පුර්වාසන්න වසර පහක (05)     
 අඛණ්ඩ සතුටුොයක සස්වා කාලයක් සම්පූර්ණ කර තිසේෙ යන බව :- ................................................ 

 5.6 ක්රීඩා උපසේශක 1 සර්ණිසේ සස්වා කාලය :-.................................................................................... 

 5.7 වැටුප රහිත නිවාඩු ලබා තිසේ නම් ඒ පිළිබඳ විස්තර ........................................................................ 

  ...................................................................................................................................................... 

 5.5 ඔබ ෙැනට සස්වය කරන ආයතනය :-  ............................................................................................. 

 5.6 ඔබසේ සපෞේගලික ලිපි සගාණුව පවත්වාසගන යන කාර්යාලය හා එහි ලිපිනය  

…............................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

 5.7 ආයතන ප්රධානියාසේ නිල නාමය ................................................................................................... 
 

07 අයදුම්කරුසේ සහතිකය  : 

(අ)  සමම අයඳුම්පත්රසේ මවිසන් සපයා ඇති සතාරතුරු මා ෙන්නා තරමින් සතය හා නිවැරදි බව සගෞරවසයන්   
ප්රකාශ කර සටිමි. සමහි යම් සකාටස් සම්පූර්ණ සනාකිරීසමන් සහ/සහෝ වැරදි සලස සම්පූර්ණ කිරීසමන් 
සදුවිය හැකි අලාභය විඳෙරා ගැනීමට එකඟ සවමි. තව ෙ,  සමහි සයළුම සකාටස් නිවැරදිව සම්පූර්ණ කර 
ඇති බව ෙ ප්රකාශ කරමි, 

 

(ආ)  මවිසන් කරන ලෙ සමම ප්රකාශය අසතය යැයි ඔපපු වුවසහාත්, පත්කරනු ලැබීමට සපර නුසුදුස්සකුබව සහ 
පත්වීම ලැබීසමන් පසු සස්වසයන් පහකරනු ලැබීමට යටත් වන බව ෙ මම ෙනිමි, 

 

(ඇ)  තව ෙ, සම්ුඛ පරීක්ෂණය  පැවැත්වීම හා ප්රතිඵල නිකුත් කිරීම සම්බන්ධසයන් බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය 
සස්වා සකාමිෂන් සභාව  විසන් පනවනු ලබන නීතිරීතිවලට අනුකූලව ක්රියා කිරීමටත් පනවනු  ලබන 
සකාන්සේස අනුව මා නුසුදුස්සසකු බව අනාවරණය වුවසහාත් සම්ුඛ පරීක්ෂණයට සපර සහෝ සම්ුඛ 
පරීක්ෂණය  පවත්වන අතරතුර සහෝ ඉන්  පසුව සහෝ මාසේ අසපක්ෂකත්වය අවලිංගු කිරීමට ගනු ලබන 
ීරණයන් පිළිගැනීමට මා එකඟ සවමි, 

 

(ඈ)  සමහි සඳහන් කිසදු සතාරතුරක් පසුව සවනස් සනාකරමි. 
 

 

 

දිනය  ........................................    ........................................................ 

අයදුම්කරුසේ අත්සන 



 
 

 

08      අයදුම්කරුසේ අත්සන සහතික කිරීම:  
 

සමම අයදුම්පත ඉදිරිපත් කරනු ලබන ............................................................................................................. 

මයා/මිය/සමනවිය සමම කාර්යාලසේ  සස්වය කරන අතර ඔහු/ඇය මා ඉදිරිපිට දී ...................................... දින 
ඔහුසේ/ඇයසේ අත්සන තැබූ බව සහතික කරමි. 

 

දිනය ...........................................     ......................................................... 

අත්සන සහතික කරන නිලධාරියාසේ  

අත්සන හා නිල ුද්රාව 
සහතික කරන නිලධාරියාසේ සම්පූර්ණ නම  :  
.......................................................................................................... 
තනතුර  හා ලිපිනය :  
................................................................................................................................................... 
(නිල ුද්රාසවන් සනාථ කරන්න) 

 

සටහන :- තමාසේ සෙපාර්තසම්න්තු  ප්රධානියා සහෝ  එම සෙපාර්තසම්න්තු ප්රධානියා සවනුසවන් අත්සන් කිරිමට 
බලය ලත් නිලධාරිසයකු  ඉදිරිපිටදී අයදුම්කරු විසන් අත්සන් කල යුතුය. 

 

09. සදපාර්තසම්න්තු ප්රධානියාසේ සහතිකය 
 

සමම අයදුම්පත ඉදිරිපත් කරන ........................................................................................ මයා/මිය/සමනවිය 

...............................................................................කාර්යාලසේ/ආයතනසේ ............................ දින සට සම් 

ෙක්වා ............................................................. (තනතුර) වශසයන් සස්වය කරන බව ෙන්වන අතර පහත 

සඳහන් සතාරතුරු ඔහුසේ /ඇයසේ සපෞේගලික ලිපිසගාණුව අනුව සහතික කරමි.  

1. ඉහත නම සඳහන් නිලධාරියා / නිලධාරිනිය ෙැනට ෙරණ තනතුර, ස්ීර කිරසම් ලිපියක් නිකුත් කර ඇති බවෙ, 

2. කලාප ක්රීඩා නිලධාරී තනතුරට බඳවා ගැනීසම් පරිපාටිසේ සුදුසුකම් සපුරා ඇති බවෙ, 

3. අයදුම්පත් කැඳවන 2021.06.14 දින වන විට, රාජ්ය සස්වා සකාමිෂන් සභා චක්රසේඛ  අිංක 01/2020  හි 

සඳහන් විධිවිධානයන්ට අනුකූලව විනයානුකූල ෙඬුවමක් ලබා සනාමැති බවෙ, 

4. කලාප ක්රීඩා නිලධාරී තනතුසර් අයදුම්පත් කැඳවන 2021.06.14  දිනට ක්රීඩා නිලධාරී තනතුසර් පූර්වාසන්න 
වසර 05 ක අඛණ්ඩ සතුටුොයක සස්වා කාලයක් සම්පූර්ණ කර ඇති බවෙ, 

5. වැටුප රහිත නිවාඩු ලබා ඇති /සනාමැති බවෙ, 
6. සමම සම්ුඛ පරීක්ෂණ ප්රතිඵල අනුව පත්වීමක් සඳහා ඔහු /ඇය සතෝරාගනු ලැබුවසහාත් ඔහු /ඇය ෙැනට 

ෙරණ තනතුසරන් නිෙහස් කරන බවෙ / සනාකරන බවෙ, ඉහත සඳහන් කර ඇති සතාරතුරු සතය බවෙ සහතික 
කරමි. 

 

දිනය ...........................................    ................................................................. 

                         සෙපාර්තසම්න්තු ප්රධානියාසේ අත්සන  

  හා නිල ුද්රාව 

 

සෙපාර්තසම්න්තු ප්රධානියාසේ  සම්පූර්ණ නම  :  ............................................................................................ 

තනතුර  :  .................................................................................................................................................. 

ලිපිනය  :  .................................................................................................................................................. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


