
දැන්වීමයි 

රාජ්ය සේව ාා සේමාිෂනන්ව සවාාා 

විදුලිබල සහා සපුනර්ජ්නනීය සබලශක්ති සඅමාතයාය සශය 

නීි සනිලධාරි ස(විධායම සනිලධාරි සගණේේ සIII සේර ණියේේේත සතනර ර සවාහා 

 සවිාෘත සපදනම සමත සබාාා සගැනීම 
 

විදුලිබල සහා සපුනර්ජ්නනීය සබලශක්ති සඅමාතයායශේේ නීති නිලධාරි තනතුර සඳහා පහත සඳහන් සුදුසුකම් 

ඇති ශ්රී ලාික ක රවරසියන්න්න්න් ද්දුම්ප ක කිඳස ල ලින   

01. බාාා සගැනීේේ සක්රමය - 

නිනේදනනේ දක්සා ඇති සුදුසුකම් සම්ූර්ණ කර ඇති ද්ඳුම්කරුසන් දතුරින් රාජ්ය නස සා 

නකාමිෂන් සභාස වියනන් ප කකර ල ලබන සම්ුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩල්ක් වියනන් පස කස ල ලබන 

සූහ්ත සම්ුඛ පරීක්ෂණ්ක ප්රතිලල මත හහමම ලුණු ලබා්න්නා දනේක්ෂක්ා රවරේපාඩුස සඳහා 

බඳසා ් ල ලින   එහිදී රාජ්ය නස සා නකාමිෂන් සභාස වියනන් ද ලමත කරන ලද (දික 06 ්ටන ක 

සඳහන්) ලුණු දීනම් පරිපාටි්ට ද ලකූලස සූහ්ත සම්ුඛ පරීක්ෂණ් පස කස ල ලින   

02. අාශය සුදදුුදමේ ස - 

(i) දධයාපන ව ස් කී් සුදුසුකම්: 

විශ සවිදයාල ප්රතිපාදන නකාමිෂන් සභාස වියනන් ිළිග් ක විශ සවිදයාල්ක න් නීති් ිළිගබඳ 

උපා ධි්ක් ලබා තිබීම නහෝ නර ෂ ධාධිකරණනේ නීතිෙන්ු සශන්න් වුරුරුම් දී තිබීම  

  

(ii) පමරවරුද්ද: 

ශ්රි ලිකා නර ෂ ධාධිකරණනේ වුරුරුම් දීනමන් දනතුරුස නීතිෙන්ු සශන්න් සසර තුනකට 

(03) නනාදඩු සක්රී් ස් කී් පමරවරුද්දක් ලබා තිබීම  

 

(iii) කායික සුදුසුකම්: 

සෑම දනේක්ෂකන්ුම ශ්රී ලිකානේ ෑනෑම ප්රනද්ශ්ක නස ස් ක රීමට ක  තනතුනර් රාජ්කාරි 

හටුක රිමට ක ප්රමාණස ක ශාරීරික හා මානයනක න්ෝ්යතාස්ක න් ුකක්ත වි් ුකතු්  

 

(iv) නසන ක : 

 ශ්රී ලිකානේ රවරසියනන්ු වි් ුකතු්  

 ද්දුම්කරුසන් විශිෂ ට චරිත්ක න් ුකක්ත වි් ුකතු ්  

 ද්දුම්ප ක කිඳසන දසසන් වුනට තනතුරට බඳසා ්ිනීම සඳහා දසශය සුදුසුකම් 

සෑම ආකාර්ක න්ම සම්ූර්ණ කර තිබි් ුකතු ්  

 

 

 

 

 

 

 

 



03. ේව ාේේ සනියුක්තත සමරීේේ සේමාන්වේේසි සහා සේව ාා සේමාන්වේේසි ස - 

(i) නමම තනතුර ස ී ර්  

(ii) නමම තනතුර විරාම සිටුේ සහිත්  ටබට හිමි විරාම සිටුේ රම් ිළිගබඳ රජ්් වියනන්    

හවුරිනේදී ් ල ලබන ප්රතිප කතිම් ීරණ්ට ටබ ්ට ක වි් ුකතුනේ තසද  ටබ සින්දඹු 

හා දන කදරු විරාම සිටුේ රම්ට ව සින්දඹු රවරුෂ හා දන කදරු විරාම සිටුේ රම්ට 

දා්ක වි් ුකතු් රජ්් මඟින් විටින් විට නි්ම කර ල ලබන ආකාර්ට ටබ වියනන් ඒ 

සඳහා දා්ක ුදල් න්වි් ුකතු්  

(iii) ප කීම දරුරුදු 03ක පරිසාස කාල්කට ්ට ක ්  නීති නිලධාරී III සන නර ණියට්ට  

බඳසාන්න සසර 03ක් ඇතුමත බඳසා ්ිනීනම් පටිපාටිනේ සඳහන් පරිවු පමු 

කාර්්ක්ෂමතා කඩහම් පරීක්ෂණ් සම ක වි් ුකතු ්  

 

(iv)  2014 01 21 සිනි වුනිති රාජ්ය පරිපාලන චරනල්ඛ 01ව2014 ට හා ඊට ද ලෂාිගික 

චරනල්ඛ ද ලස දදාල ම්ටනම්  භාෂා ප්රීණතාස තනතුරට බිඳී සසර 5ක් ඇතුලත 

ලබා ්ත ුකතු්   

 

(v) රාජ්ය නස සා නකාමිෂන් සභා කාර්් පටිපාටික රීති සලටද  ශ්රී ලිකා ප්රජ්ාතාන්ත්රික 

සමාජ්සාදී ජ්නරජ්නේ ආ්තන සිග්රහ්ට ද  රජ්නේ ුදල් නරුලලායනසලටද  

නදපාර්තුනම්න්තු්ත දනනු ක නින්ෝ් සලටද නමම ප කීම ්ට කනේ   

04. ායව  සසීමාා ස  

හල්ුම්කරුසන් හල්ුම් ප ක භාර ්න්නා දසසන් වුනට ස්ස දරුරුදු 21ට නනා දඩු වි් ුකතු 

දතර  දරුරුදු 45ට නනාසිඩි වි් ුකතු ්  
 

05. ාැටුප් සපරිමාණය ස  

2016 02 25 වුනිති 03ව2016 දරන රාජ්ය පරිපාලන චරනල්ඛනේ උපනල්ඛන I ද ලස නමම 

තනතුරට දදාල මායනක සිටුේ පරිමාණ් රු  47 615-10x1,335-8x1,630-17x2,170-110,895/- 

(SL-1-2016) නේ ටබට සිටුේ න්ස ල ලබන්නන් එම චරනල්ඛනේ විධිවිධාන සලට ද ලකූලස 

එහි උපනල්ඛන II හි සඳහන් පරිවු නේ   
 

06. ාූහගත සවේ ප සපක්ක්තනණය සවාහා සපහත සවාහන්ව සලණු ප සප පා ය සපදනේ සමරගනු සලැේේ ස  

 

 විෂ්්  උපරිම 
ලුණු 

 
01  

 

අිේර්ම සඅධයාපන සුදදුුදමේ ස  
විශ ස විදයාල ප්රතිපාදන නකාමිෂන් සභාස වියනන් ිළිග් ක 
විශ සවිදයාල්ක න් ලද නීති් ිළිගබඳ උපාධි් 

- පමු පන්තිනේ සාමාර්ථ්ක් සඳහා 
- නදසන පන්තිනේ හහම සාමාර්ථ්ක් සඳහා  
- නදසන පන්තිනේ පහම සාමාර්ථ්ක් සඳහා  

නීති විදයාලනේ දසසාන සසනර් පමු පන්තිනේ සාමාර්ථ්ක් සඳහා  
නීති විදයාලනේ දසසාන සසනර් නදසන පන්තිනේ සාමාර්ථ්ක් සඳහා  
 

සටහන - න්ෞරස සාමාර්ථ්ක් සම් දසසන් විභා්් සම ක ී 
ඇ කනම් පමණක් ලුණු 10ක් ලබා වු් ුකතුයි  
(උපරිම සුදුසුකම සඳහා පමණක් ලුණු ලබා නද් - උපාධි් නහෝ නිති 
විදයාල සුදුසුකම්සන්න් එකක් සඳහා පමණක්)  
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02  ාෘත්තීය සුදදුුදමේ ස(උපරිම සලණු පත ස  
විශ ස විදයාල ප්රතිපාදන නකාමිෂන් සභාස වියනන් ිළිග් ක විශ ස 
විදයාල්ක න් නහෝ ආ්තන්ක් මඟින් ලබානදන දදාම ක්නෂ ත්ර් 
ිළිගබඳ දරුරුද්දකට නනාදඩු පශ චා ක උපාධි ඩිේනලෝමාසක් නහෝ 
පශ චා ක නීති ඩිේනලෝමා පාධමාලාසක් සඳහා (එක් ඩිේනලෝමාසකට 
ලුණු 05 බිගින්) 
 

 20 



ිළිග් ක ආ්තන්ක් වියනන් ලබානදන දදාම ක්නෂ ත්ර් ිළිගබඳ මාස 
06කට නනාදඩු ඩිේනලෝමා පාධමාලාසක් සඳහා  (එක් 
ඩිේනලෝමාසකට ලුණු 03 බිගින්) 
 
ිළිග් ක ආ්තන්ක් වියනන් ලබා නදන දදාම ක්නෂ ත්ර් ිළිගබඳ මාස 
03කට නනාදඩු සහතික පත්ර පාධමාලාසක් සඳහා (එක් 
පාධමාලාසකට ලුණු 02 බිගින්) 
 

03  අිේර්ම සපළපුරුේද ස  
නීතිෙසරන්ු නලස රාජ්ය නස සනේ නහෝ නපෞද්්න්ක දිශනේ 
පමරවරුද්ද - 

- එක් සසරකට ලුණු 05 බිගින් උපරිම් ලුණු 20 ක්  
- මාස 06 ට සිඩි හා දරුරුද්දකට දඩු -  ලුණු 02  

(මූන්ක සුදුසුකම ලබා ්ිනීම සඳහා දසශය සන නීතිේු නලස 
කටුකතු කම සසර 03ක නස සා කාල් හිර) 
(දරුරුදු 20කට නනාදඩු නස සා කාල්ක් සම්ූර්ණ කරන ලද 
නීතිෙසර්ුනේ නහෝ ජ්නාධිපති නීතිෙසර්ුනේ නහෝ 
විනිසුරුසර්ුන්න් ලබා් ක සහතික්ක් මගින් දතිනර්ක 
පමරවරුද්ද සනාථ කම ුකතු් ුද්රාස න්ාදා තිබීම දනිසාර්් නේ ) 
 
 

 20 

04  ාානා සදැනුම ස- සඉයග්රීසි සාානාාට සලබා සඇි සප්රීණතාාය ස  
හිග්රියන මාධයන්න් හදාරන ලද පශ චා ක උපාධි්වඋපාධි්වපශ චා ක 
නීතිනේදී  උපාධි්වනීතිනේදී උපාධි්  
(දදා ම විභා් ප්රශ න පත්ර යන්ල්ල සඳහා හිග්රියන මාධයන්න් ිළිගතුරු 
සප්ා තිබි් ුකතු් ) 
විශ සවිදයාල ප්රතිපාදන නකාමිෂන් සභාස වියනන් ිළිග් ක 
විශ සවිදයාල්ක නහෝ රජ්නේ ිළිග් ක ආ්තන්ක හිග්රියන භාෂාස 
ිළිගබඳ ඩිේනලෝමා පාධමාලාසක් සඳහා  
(සසර 01ක් නහෝ පි් 1500) 
 

විශ සවිදයාල ප්රතිපාදන නකාමිෂන් සභාස වියනන් ිළිග් ක 
විශ සවිදයාල්ක නහෝ  රජ්නේ ිළිග් ක ආ්තන්ක හිග්රියන භාෂාස 
ිළිගබඳ සහතික පත්ර පාධමාලාසක් සඳහා 

- මාස 06වපි් 720 
- මාස 03වපි් 360 
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05  ේතාරර රු සතාක්තනණය සපිළිබා සදැනුම ස  
විශ විදයාල ප්රතිපාදන නකාමිෂන් සභාස වියනන් ිළිග් ක 
විශ සවිදයාල්ක උපාධි්ක් සඳහා නතාරතුරු තාක්ෂණ් ප්රධාන 
විෂ්ක් නලස හදාරා තිබීම සඳහා  
රජ්නේ ිළිග් ක ආ්තන්ක දරුරුදු 01කට නනාදඩු නතාරතුරු 
තාක්ෂණ් ිළිගබඳ ඩිේනලෝමා පාධමාලාසක් සඳහා නහෝ පි් 1500ක 
පාධමාලාසක් සඳහා  
රජ්නේ ිළ ිග් ක ආ්තන්ක නතාරතුරු තාක්ෂණ් ිළිගබඳ සහතික 
පත්ර පාධමාලාසක් සඳහා  

- මාස 06වපි් 720 
- මාස 03වපි් 360 
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06  වේ ප ස පක්ක්තනණ ස මණ්ඩලේේ ස අභිමතය ස පරිදි ස නායමත්තාය, ස

ේපෞරුනත්තාය සහා සවන්වනිේේදන සණුවලතා ස  
 05 

  ළු සඑමර ා  100 

 

 

 

 

 



07. අේප්ක්තනමයින්වේේ සඅනයතාාය ස  

සූහ්ත සම්ුඛ පරීක්ෂණ්ට කිඳස ල ලබන්නන් සෑම ආකාර්ක න්ම සම්රවර්ණ ව  ද්දුම්ප ක 

හවුරිප ක කර ඇති දනේක්ෂකයින් පමණියට  

සම්ුඛ පරීක්ෂණනේදී යන්ුම සහතිකසල ුල් ිළටප ක හා නියන පරිවු සහතික කරන ලද ිළටප ක 

හවුරිප ක කම ුකතු ්  

සම්ුඛ පරික්ෂණනේ දී තමන්නේ දනනයතාස් සහතික ක රීම සඳහා පහත සඳහන් දනනයතා 

පත්ර ිළිග් ල ලින   

(I) රවද්්ල්න් න්්ාපවුිචි ක රීනම් නකාමසාරිස සර්ා වියනන් නිු ක කරන ලද ජ්ාතික 

හිඳු ලම්පත්ර්  

(II) සලිුල විනද්ශ ්මන් බලපත්ර් 

08. අයඳුේපත්ත සඉදිරිපත්ත සමළ සයුර  සආමාරය ස  

(ද)  ද්දුම්ප ක 2018 ස ේනාාැේබර් ස 30 වුනට නහෝ එවුනට ප්රථම පහත න්ිළන්ට ලිනබන නස  

න්්ාපවුිචි තිපෑනලන්     හවුරිප ක කම ුකතුනේ  එවුනට පසුස ලිනබන ද්දුම්ප ක ප්රතික්නෂ ප කර ල 

ලින   
 

නල්කම්   

විදුන්බල හා රවනර්ජ්නනී් බලශක්ති දමාතයාිශ්   

නනා  72  ආනන්ද ුමාස සාමි මාසත   

නකාමඹ 07  

 

     (ආ) ද්දුම්පත බහාලන කසරනේ හහම සම් නකමසනර් “නීි සනිලධාරි සතනර ර සවාහා සඅයදුේ සපත්රය” 

් ලනසන් සඳහන් කම ුකතු ්  

 

(ඇ) ද්දුම්පත්රනේ දනේක්ෂක්ානේ ද කසන රජ්නේ විදුහලක විදුහල්පතිසර්ු ව සමාදාන 

විනිශ ච්කාරසරන්ු ව වුරුරුම් නකාමසාරිස සර්ු ව නීතිෙසර්ු ව ප්රයනද්ධ නනාතාරිස සර්ු ව ත්රිවිධ 

හුදානේ දධිකාරිල ක නිලධාරි්ු ව නපාන්ස  නස සනේ ්ිස් කම තනතුරක් දරන නිලධාරි්ු නහෝ රු  

47 615 කට සිඩි මායනක ඒකාබද්ධ සිටුපක් ලබන රජ්නේ ස ීර තනතුරක් දරන නිලධාරි්ු වියනන් 

සහතික කම ුකතු ්  

(ඈ) දිනට රාජ්ය නස සනේ නහෝ පමා ක රාජ්ය නස සනේ නිුකක්ත නිලධාරින් තම ද්දුම්ප ක තමන් නස ස් 

කරන නදපාර්තනම්න්තුනේ නදපාර්තනම්න්තු ප්රධානි්ා මගින් හවුරිප ක කම ුකතු ්  

(හ) නම් සම් ඇති ආදර්ශ ද්දුම්පත්රනේ ආක්ති්ට ද ලකූල නනාසන ද්දුම්ප ක ප්රතික්නෂ ප කර ල 

ලින   ද්දුම්ප ක නිතිීම නහෝ ප්රමාද ීම ්ින ක යනදු පිමිණියටල්ලක් භාර ් ල නනාලින  ආදර්ශ 

ද්දුම්පත්රනේ ීරර්ෂනේ සඳහන් විභා්නේ නම යනිහල හල්ුම්ප ක සල යනිහල භාෂාසට දමතරස හිග්රීයන 

භාෂානසන් ද  නදමම හල්ුම්ප ක සල නදමම භාෂාසට දමතරස හිග්රීයන භාෂානසන් ද න්ාදන්න හල්ුම් 

පත්ර් නස ී.  22- 29 ප්රමාණනේ A4 කඩදායන සල සකස  කම ුකතු දතර  (1) යනට (3) නතක් ීරර්ෂ පමුසන 

ිළටුසටද  හතිරි් ිළිගනසන්න් ඊමඟ ිළටුසලටද සන නලස න්න කඩදායනනේ නදපි කතම ප්රන්ෝජ්න්ට 

න්න සකස  කම ුකතු දතර ඊට දදාල නතාරතුරු තම ද ක දුනරන්ම පිහිවුන්ස ඇතුල ක කම ුකතු්  

(ඊ) සම්ුඛ පරීක්ෂණ්ට කිඳවිනම් න්ිළ් ද්දුම්කරුසන්නේ නමින් ද්දුම්පත්රනේ සඳහන් කර ඇති 

න්ිළන්ට න්්ාපවුිචි තිපෑනලන් එස ල ලින   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

09. සාසදය නතාරතුරු සිපයිම : 

ටබ වියනන් එසන ලද ද්දුම්පත්රනේ සඳහන් කර ඇ කතා ව ්ම් නතාරතුරක් දසතය නහෝ සිරවු 

බස බඳසා ්ිනීමට නපර දනාසරණ් රුසනහා ක ටබනේ දනේක්ෂක කස් දසලිුල කර ල ලින   

එබඳු දසතය නහෝ සිරවු නතාරතුරක් බඳසා ්ිනීනමන් පසුස දනාසරණ් රුසනහා ක ඊට 

දදාම ක්රි්ාමාර්්්න්ට ්ට කස නස සන්න් පහ ක රීමට කටුකතු කර ල ලින   

10. රවරේපාඩු ිළරීම නහෝ නනාිළරීනම් දයිති් රාජ්ය නස සා නකාමිෂන් සභාස සතුනේ  

    

 

රාජ්ය සේව ාා සේමාිෂනන්ව සවාාේේ සනියමය සපරිදි 

      

 

ේේමේ, 

විදුලිබල සහා සපුනර්ජ්නනීය සබලශක්ති සඅමාතයායශය 

ේනා.72, 

ආනන්වද සණුමාරව ාාිෂ සමාාත, 

ේමාළඹ ස07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ආදර්ශ අයදුේ සපත්රය 
විදුන්බල හා රවනර්ජ්නනී් බලශක්ති දමාතයාිශ් 

විධා්ක නස සා ්ණ් - නීති නිලධාරි III නර ්  ණියටනේ තනතුරට බඳසා ්ිනීනම් 

සූහ්ත සම්ුඛ පරීක්ෂණ් - 2018 

Executive Service Category – Structured Interview for Recruitment to the Post of Legal 

Officer Grade III – 2018 
 

(නදන ලද නකාටුස තුම නිසිරවු සිනක්ත් ව දික් පිහිවුන්ස සටහන් කරන්න ) 

 

 

කාර්්ාලී් ප්රන්ෝජ්න් සඳහා 

සූහ්ත සම්ුඛ පරීක්ෂණ්ට නපනී යනටින භාෂා මාධය : 

යනිහල  - 2 

නදමම  - 3 

හිග්රියන - 4 

(දදාම දික් නකාටුස තුම න්්න්න) 
 

1 0 1 1 සම්ූර්ණ නම (හිග්රියන කිිළටල් දුනරන්) : 
                                                                          

       (උදා: HERATH MUDIYANSELAGE SAMAN KUMARA GUNAWARDENA) 
  

 1 2 ද්ට න්නදන නම ුන්න් ද දනනු ක නම්සල ුලුරු පසුස ද න්ාදා නම (හිග්රියන කිිළටල්  
      දුනරන්) :                                                                                                 
      (උදා: GUNAWARDENA, H.M.S.K) 
 

1 3 සම්ූර්ණ නම: 
                                                                                                                    
      (යනිහනලන්වනදමනලන්) 
 

1 4 ජ්ාතික හිදු ලම්ප ක දික් :  
 

2 0 2 1 ස ීර න්ිළන් : 
                                                                                                                    
      (හිග්රියන කිිළටල් දුනරන්) 
 

2 2 ස ීර න්ිළන් : 
                                                                                                                    
      (යනිහනලන්වනදමනලන්) 
 

2 3 ප්රනේශ පත්ර් එවි් ුකතු න්ිළන් : 
                                                                                          
      (හිග්රියන කිිළටල් දුනරන්) 
 

3 0 3 1 ස ී ව රවරුෂ භාස් : ස ී  - 1   රවරුෂ - 0 
       (දදාම දික් නකාටුස තුම න්්න්න) 
 

 3 2 උපන් වුන් :  
         සර්ෂ්   මාස්   වුන් 

2018…………වුනට  3 3 ස්ස : 
 
       දරුරුදු  මාස  වුන   

  
3 4 දුරකථන දික් :  

 
 

 

          

 

        

        

          



4 0 4 1 දධයාපන සුදුසුකම් :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
       උපාධි් නහෝ නර ෂ ධාධිකරණනේ නීතිේු සශන්න් වුරුරුම් දීමට දදාම ව දධයාපන  

      සහතික් ිළිගබඳ විස තර සහ එ් ිළරිනිමූ වුන් :  
(I) විශ සවිදයාල් නහෝ ආ්තන් :  
 
 
                                                                           
(II) උපාධිනේ නහෝ දධයාපන සහතිකනේ නම :  

 
 
                                                          

(III) උපාධි් නහෝ දධයාපන සහතික් සලිුලසන වුන් :  
 
                                                                    
 
 

(IV) පන්ති් :                                            
 
 
5 0 නීති ක්නෂ ත්රනේ ලබා ඇති පමරවරුද්ද :  
 
 
                                                                                                   
6 0 පරි්ණක ක්නෂ ත්රනේ පමරවරුද්ද        : 
 

 
                                                                                        
7 0 නසන ක දධයාපන හා ස් කී් සුදුසුකම් :  
 
 
                                                                                               
8 0  හිග්රීයන භාෂා ප්රීණතාස් :  
 
 

                                                                                   
 

9 0 ටබ කසරදාක නහෝ කසර නහෝ නචෝදනාසක් සඳහා උසාවි්ක න් සරදකරු කර ල ලිබ තින  ද? 
(දදාම නකාටුනේ ලුණ න්ාදන්න ) (ටේ නම් විස තර සඳහන් කරන්න ) 
 
 

  ටේ                නිත   
 

                                                                                                                                          
                                                                                                                                           

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
10 0 ද්දුම්කරුනේ සහතික් :  

(ද) නමම හල්ුම් පත්රනේ මවියනන් සප්ා ඇති නතාරතුරු මා දන්නා තරමින් සතය හා නිසිරවු 
බස න්ෞරසන්න් ප්රකාශ කර යනටිමි  නමහි ්ම් නකාටසක් සම්ූර්ණ නනාක රීනමන් සහ 
ව නහෝ  සිරවු නලස සම්ූර්ණ ක රීනමන් යනදුවි් හික  දලාභ් විඳදරා ්ිනීමට එකඟ 
නසමි  තස ද නමහි යන්ුම නකාටස  නිසිරවුස සම්ූර්ණ කර ඇති බස ද ප්රකාශ කරමි  

 

(ආ) මවියනන් සප්න ලද ්ම් නතාරතුරක් දසතය ්ියි ටේරව රුසනහා ක  ප කකර ල ලිබීමට 
නපර  ලසුදුස නසු සන බස සහ ප කීම ලිබීනමන් පසු නස සන්න් පහකර ල ලිබීමට 
්ට කසන බස ද මම දනිමි   
 

 (ඇ) තස ද සුහ්ත සම්ුඛ පරීක්ෂණ් පිසි කීම සම්බන්ධන්න් රාජ්ය නස සා  
                       නකාමිෂන් සභාස වියනන් පනස ල ලබන නීතිරීති සලට මම ්ට ක සන බස ද ප්රකාශ කරමි  
 

(ඈ) නමහි සඳහන් ක යනදු නතාරතුරක් පසුස නසනස  නනාකරමි  
 

       
                                       
ද්දුම්කරුනේ ද කසන 

වුන් :                                       
 

11 0 ද්දුම්කරුනේ ද කසන සහතික ක රීම : 
  නමම ද්දුම්පත හවුරිප ක කර ල ලබන                                                                      
ම්ාවමි්වනමනවි් මා නපෞද්්න්කස දන්නා හඳුනන බස ද  ටහුවඇ් මා හවුරිිළට                             වුන 
ටහුනේවඇ්නේ ද කසන තිබූ බස  සහතික කරමි  
 

                                                 
ද කසන සහතික කරන  
නිලධාරි්ානේ ද කසන 

වුන් :                                      
සහතික කරන නිලධාරි්ානේ නම :                                                                 
තනතුර :                                        
න්ිළන් :                                                                                                         
(නිල ුද්රානසන් සනාථ කරන්න) 
 
12 0 ආ්තන ප්රධානි්ානේ සහතික් : (රාජ්යවපමා ක රාජ්යවරාජ්ය සිස ථා නස සනේ නිුකතු  

ද්දුම්කරුසන් සඳහා පමණියට ) 
 
  නමම ද්දුම්පත්ර් හවුරිප ක කරන                                                           
මහතාවමහ කමි්වනමනවි් නමම දමාතයාිශනේවනදපාර්තනම්න්තුනේවආ්තනනේ 
                                                                               නලස නස ස් කරන දතර  ටහුනේ ද්දුම්පත්ර් 
නිර්නද්ශ කර හවුරිප ක කරමි  නමම තනතුර සඳහා නතෝරා් ල ලිබුසනහා ක නමම ආ්තනනේ නස සන්න් 
නිදහස  ක රීමට දසශය කටුකතු යනදුකම හික  ්  
 

        
                                       
 ආ්තන ප්රධානි්ානේ ද කසන 

වුන් :                                      
සහතික කරන නිලධාරි්ානේ නම :                                                                 
තනතුර :                                        
න්ිළන් :                                                                                                         
 

(නිල ුද්රානසන් සනාථ කරන්න) 
 


