
 

බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය සස්වසේ කණිෂ්ඨ සසව්කයින්, කළමනාකරණ සහකාර සස්වසේ III 

සර්ණියට බඳවා ගැනීසේ සීමිත තරග විභාගය  - 2021 
 

සෙපාර්තසේන්ු ප්රධානියාසේ සහතිකය 

 
සටහන : පහත විස්තර සියල්ල නිලධාරියාසේ සපෞද්ගලික ලිපිසගානුව මඟින් තහවුරු කර ඉදිරිපත් කල යුුය.  අනු 

අංක 8,9,10,13 සහ 14 යටසත් සපයා ඇති සතාරුරුවලට අොළ සහතික කරන ලෙ පිටපත් අමුණන්න. 
  

 

1. නම (මුලකුරු සමඟ) :      ..................................................................................................................................... 

 

2. සම්පූර්ණ නම   : ......................................................................................................................................................... 

 

3. උපන් දිනය   : ......................................................................................................................................................... 

 

4. ජාතික හැදුනුම්පපත් අංකය   :  .....................................    5.  දුරකථන අංකය  :    ................................................................   

 

6. දැනට සසේවය කරන සදපාර්තසම්පන්ුව, සසේවා සේථානය හා එහි ලිපිනය :    ...................................................................... 

 

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

  

7. විභාගයට අයදුම්ප කිරීම සඳහා සුදුසුකම්ප ලැබූ තනුර  :    ................................................................................................... 

 

8. එම තනුරට පත් වූ දිනය, පත්ීම්ප ලිපිසේ අංකය හා දිනය :  ........................................................................................... 

 

9.  සසේවය සේිර කරන ලද ලිපිසේ අංකය හා දිනය  :    ......................................................................................................... 

 

10. බසේනාහිර පළාතට අන්තර්රහණය සිදු කර ඇත්නම්ප එම දිනය  :    .................................................................................. 

 

11. අන්තර්රහණ ලිපිසේ අංකය හා දිනය :    ........................................................................................................................  

 

12. රා.ප.ච. අංක 03/2016 අනුව දැනට ලබන වැටුපට අදාළ වැටුප් කාණ්ඩය / සේතය   :    .................................................... 

 

13.  2020.12.14 දිනට සේිර පත්ීමක අවුරුදු 05ක අඛණ්ඩ සක්රීය හා සුටුදායක සසේවා කාලයේ සම්පූර්ණ කර තිසබන බවත්,    

පත්ීසමන් පසු වැටුප් රහිත නිවාඩු/වැටුප් රහිත විසේශ නිවාඩු ලබා තිසේද? ............................................................... 
 

        ලබා තිසේ නම්ප කාල සීමාවන් සමඟ විසේතර දේවන්න ................................................................................................

                   

14. 14.1 සමම ආයතනසේ සසේවසේ නියුු .................................................................. මහතා/මහත්ියසේ   සපෞේගලික 

ලිපිසගානුව අනුව සමම නිලධාරිණිය කාර්යේෂමව හා අනලසේව රාජකාරිය ඉටු කරන/සනාකරන බවත්, .......................... 

 

  14.2 සමම නිලධාරියා/නිලධාරිණිය විසින් විභාගයට අයදුම්ප කිරීම සඳහා සුදුසුකම්ප ලැබූ තනුරට අදාළව සමත් විය යුුව 

තිබූ කාර්යේෂමතා කඩඉම්ප නියිත දිනට සමත් ී ඇති/නැති බවත්, ............................................................................... 

 

  14.3 සමම නිලධාරියා/නිලධාරිණිය ූර්වාසන්න වසර 05 ුළදී උපයාගත යුුව තිබූ සියළු වැටුප් වර්ධක උපයාසගන 

ඇති/නැති බවත්,  වැටුප් වර්ධක උපයාසගන සනාමැතිනම්ප ඒ පිළිබඳ විසේතර දේවන්න  ..................................................... 

 

  14.4 සමම නිලධාරියා/නිලධාරිණිය ූර්වාසන්න වසර 05 ුළ රාජය සසේවා සකාිෂන් සභා චක්රසේඛ අංක 01/2020හි 

සඳහන් විධිවිධානයන්ට අනුකූල දඬුවමේ ලබා ඇති/නැති බවත්, ................................................................................... 

 



 

 

  14.5 සමම නිලධාරියා/නිලධාරිණිය ූර්වාසන්න වසර 05 ුළ විනය විසරෝධී කටයුත්තේ සම්පබන්ධසයන් විනයානුකූල 

කටයුු සිදු කළ බවත්/සනාකළ බවත්  එසසේ සිදු කිරීමට අදහසේ කරන බවත්/සනාකරන බවත්, විනයානුකූලව දඬුවම්ප කර 

තිසේනම්ප ඒ පිළිබඳ විසේතර දේවන්න  ........................................................................................................................... 

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

 

    14.6 සමම නිලධාරියා/නිලධාරිණිය අර්ධ කාර්ික කාර්යයන්හි නියුේතව සිටින්නා වූ නිලධරයකු සනාවන බවත්, යම්ප         

කාර්යයේ සඳහා පුහුණුකර සනාමැති බවත්, රජය විසින් විසශේෂ පුහුණුවේ ලබා දී සනාමැති බවත්,  

 

          14.7 සමම නිලධාරියා/නිලධාරිණිය 2001.11.26 දිනට සපර බඳවා ගත් 8 සරේණිය සමත් ප්රාථික සසේවා ගණසේ       

නිලධරයකුද, (කනිෂේඨ සසේවකයින්)  යන වග හා අනුගාමී විභාග අවසේථා සදක යටසත් අයදුම්පකරන්නකුද යන වග, 

 

සමම නිලධාරියා/නිලධාරිණිය සම්පබන්ධසයන් ඉහත සඳහන් සතාරුරු සියේලම ඔහුසේ/ඇයසේ සපෞේගලික ලිපිසගානුව 

සසඳා බැලූ අතර එම සතාරුරු සතය හා නිවැරදි බවට මා සපෞේගලිකවම සෑහීමකට පත්වන බැවින් හා  ඔහු/ඇය බසේනාහිර 

පළාත් කළමනාකරණ සසේවා නිලධාරී තනුර සඳහා වන බඳවා ගැනීසම්ප පරිපාටිය අනුව සියළුම සුදුසුකම්ප සපුරා ඇති/නැති  

බැවින් බසේනාහිර පළාත් රාජය සසේවසේ කළමනාකරණ සසේවා නිලධාරී සසේවසේ III සරේණිසේ තනුර සඳහා බඳවා ගැනීම 

නිර්සේශ කරි. 

 

 

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

                දිනය                                          ආයතන ප්රධානියාසේ අත්සන හා නිල මුද්රාව 

 

 

15. සෙපාර්තසේන්ු ප්රධානියාසේ සහතිකය 

 ඉහත නිර්සේශය හා එකඟ සවි/සනාසවි. 

 

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

  දිනය                 සදපාර්තසම්පන්ු ප්රධානියා සේ අත්සන හා නිල මුද්රාව 

 

 

16. අමාතයාංශ සල්කේ (බ.ප) සේ නිර්සද්ශය 

ඉහත නිර්සේශය හා එකඟ සවි/සනාසවි. 

 

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

 දිනය                            අමාතයාංශ සේකම්ප (බ.ප) සේ අත්සන හා නිල මුද්රාව 

 

 

 


