සබරගමුව පළාත් රාජ්ය ස්වා  ායෂන් සභාව
සබරගමුව පළාත් රාජ්ය ස්ව ් පරිවාස ළමාරක්ෂ හා සමාජ් ස්වා ෙපාර්තඹන්ත
ු ේ
සමාජ් ස්වා නිලධාරී II වැනි රණියේ
්  ් තනතුරබ බාවා ගැනීඹ වෘවූත තරව වෘභාග - 2019
1.0 2015.01.19 ෙින සිබ ක්රි ාත්ම වන පරිෙි සබරගමුව පළාත් ගරු ්ඩුකු ාරතුමා වෘසින්
අනුමත
රන ලෙ සබරගමුව පළාත් පරිවාස ළමාරක්ෂ
හා සමාජ් ස්වා
ෙපාර්තඹන්තුේ ක්ෂ්තරගත/ ාර් ාලගත - ඛඩුක 2 ස්වා ගණ ( සමාජ් ස්වා නිලධාරී
තනතුර ) සාහා වන බාවා ගැනීඹ පරිපාටි ් වෘධිවෘධාන අනුව සමාජ් ස්වා නිලධාරී II
වැනි රණියේ
්  ් තනතුරබ බාවා ගැනීඹ වෘවූත තරව වෘභාග සාහා සුදුසු ඹලත්
අ දුඹ රුවන්ගන් අ දුඹපත් ැාවනු ලැේ.
2.0 මම වෘභාග සබරගමුව පළාත් රාජ්ය ස්වා  ායෂන් සභාව හ  ායෂන් සභාව
වෘසින් බල පවරනු ලබන ් තන ක් වෘසින් පවත්වනු ලබන අතර, වෘභාග පැවැත්වන
ෙින
ථා ාල ්ෙී ෙන්වනු ඇත. මම වෘභාග පරතඵලල අනුව රාජ්ය පරිපාලන ක්රල්ඛ
15/90 හි වෘධිවෘධාන න් පරිෙි ෙිස්තරික් ජ්නගහන අනුපාත මත ෙිස්තරික් ෙ හි ුසලතා
අනුපඵළඵවල අනුව සුදුසු ඹ සපුරා ඇතඵ අප්ක්ෂ
න්, සබරගමුව පළාත් රාජ්ය ස්ව ්
සමාජ් ස්වා නිලධාරී II වැනි ර්ණියේ ් තනතුරු සාහා පත් රීරීමබ ත රා ගනු ඇත.
3.0 මම වෘවූත තරව වෘභාග මගින් ෙැනබ සඹපූර්ණ රනු ලබන පුරප්පාකු සංඛයාව 01 රී.
ඉෙිරි ්ෙී නි්චිත ාල
බ ඇතඵවන පුරප්පාකුෙ මම වෘභාග න් සඹපූර්ණ රනු ලබන
අතර, පත්වීම ක්රි ාත්ම වන ෙින පත්වීඹ බලධර ා වෘසින් නි්ක
රනු ලැේ. මම
බාවා ගැනීඹ නිේෙන අනුව පුරප්පාකු පඵරවීම හ නාපඵරවීම සඹබන්ධ න් අවසන්
තීරණ ගැනීම සබරගමුව පළාත් රාජ්ය ස්වා  ායෂන් සභාව සතුේ.
4.0 වැබුප : අං 03/2016 හා 2016.02.25 ෙිනැතඵ රාජ්ය පරිපාලන ක්රල්ඛ බ අනුව සමාජ්
ස්වා නිලධාරී II වැනි රණියේ
්
බ අොළ වැබුප්
ාඩුක
MN 5 - 2016 වන අතර
මාසි වැබුප් පරිමාණ රු. 34,605- 10×660- 11×755- 15×930- රු.63,460/- ේ.
5.0 මම තනතුර ස්දර . වෘරාම වැබුප් සහිත . වෘරාම වැබුප් ්රම
ඉෙිරි ්ෙි ගනු ලබන පරතඵපත්තඵම තීරණ
බ බත් වෘ
ුතු .

පඵළඵබා රජ්

වෘසින්

6.0 සුදුසු ඹ :- සබරගමුව පළාත් රාජ්ය ස්ව ් සමාජ් ස්වා නිලධාරී II වැනි රණියේ
්  ්
තනතුරුවලබ බාවා ගැනීම සාහා පහත සාහන් සුදුසු ඹ අොළ ේ.
(අ)

අධයාපන සුදුසු ඹ :
01. වෘ්ව වෘෙයාල පරතඵපාෙන  ායෂන් සභාව වෘසින් පඵළඵගත් වෘ්ව වෘෙයාල රීන්
සමාජ් වෘෙයාව වෘෂ සහිත උපාධි ක් ලබා තඵබීම.

(්)

ා ි
සුදුසු ඹ : සෑම අප්ක්ෂ
ු
ම
සබරගමුව පළාත තුල ඕනෑම
පරේ
ස්ව රීරීමබත්, තනතුර් රාජ් ාරි ඉබු රීරීමබත් පරමාණවත් ාරීරි
හා මානසි  ගයතාව රීන් ුක්ත වෘ
ුතු .

(ඇ)

වනත් සුදුසු ඹ :
(i) අ දුඹ රු ශ්රී ලාංරී පුරවැසි
ු වෘ
ුතු .
(ii) අ දුඹ රු වෘිෂ්බ කරිත රීන් ුක්ත වෘ
ුතු .
(iii)2019.05.10 ෙිනබ අ දුඹ රු සබරගමුව පළාත තුළ ස්දර පෙිංචි අ
ු වෘ
ුතු අතර, අ දුඹපත්
ැාවනු ලබන ෙිනබ පූර්වාසන්න වසර 03 තුළ
අ දුඹ රුබ සබරගමුව පළාත් වසර 03 ස්දර පෙිංචි නාමැත්ත් නඹ
අ දුඹ රුග් ලතර ා අ දුඹපත් ැාවනු ලබන ෙිනබ පූර්වාසන්න වසර
03
ාල තුළ සබරගමුව පළාත් ස්දර පෙිංචි රුව ු වෘ
ුතු .
(iv) අ දුඹපත් භාර ගන්නා අවසාන ෙින බ ව ස අවුරුදු 22 බ නාඅකු හා
අවුරුදු 35බ නාවැඩි වෘ
ුතු .

සබහන : සෑම අ දුඹ රුව ුම තනතුරබ අොළ සි ෆ සුදුසු ඹ 2019.05.10 වැනි ෙින හ ඊබ
පර හ සඹපූර්ණ ර තඵබීම අනිවාර් ේ.
7.0 වෘභාග පරිපාටි

:

මම ලඵඛිත වෘභාග සිංහල හා ෙමළ මාධයවලඵන් පමණක් පැවැත්ේ. අප්ක්ෂ
න්බ සි
මනාප පරිෙි යන් එක් භාෂා මාධය රීන් පමණක් මම වෘභාග බ පනී සිටි හැරී අතර
ඉල්ලුඹ රන ලෙ මාධය පසුව වනස් රීරීමබ ඉකෙනු නාලැේ. මම වෘභාග පර්න පතර
02 රීන් සමන්වෘත ේ.
වෘෂ

ල ුණු

1) අභි ගයතා පරීක්ෂණ
2) සාමානය ෙැනීම

ඉහත වෘෂ

නබ අොළ වෘෂ

පරන
් පතර ් නම

නිර්ේ

ාල

100 ි
100 ි

පැ
පැ

01 ි
01 ි

පහත පරිෙි ේ.
වෘෂ

නිර්ේ

අභි ගයතා
පරීක්ෂණ

අප්ක්ෂ
ාග් භාෂාම හා සංඛයාම හැරී ාවන් පරීක්ෂා රීරීම
සාහා ස ස් රනු ලබන බහුවරණ හා  ටි පඵළඵතුරු සහිත පර්න
පතර රී.

සමානය ෙැනීම

ජ්ාතඵ හා ජ්ාතයන්තර, සමාජ් ්ර්ද , ේපාලන තාරතුරු ඇතුළත්
බහුවරණ හා  ටි පඵළඵතුරු සහිත පර්න පතර රී.

පත්වීඹ සාහා සුදුසු ඹ ලැබීමබ ල ුණුවලඵන් බත් පඵරිස ින් සි බ හතලඵහක්වත්
(40 %) අප්ක්ෂ
ු වෘසින් ලබාගත ුතුවන අතර, පවතඵන පුරප්පාකු ගණන සපුරාලන
පරිෙි ලබාගත් ල ුණු අනුපඵළඵවල තර ්ම අනුගමන
රයන් පත්වීඹ ෙනු ලැේ.
8.0 වෘභාග ගාස්තු :
වෘභාග ගාස්තුව රු. 1000/- රී. එම වෘභාග ගාස්තුව සබරගමුව පළාත් සභාේ ඕනෑම
අමාතයාං ාර් ාල
බ / ෙපාර්තඹන්තුව බ ( පළාත් පාලන ් තන හැර) හ
සබරගමුව පළාත තුළ පඵහිබා ඇතඵ ඕනෑම පරාේී ල් ඹ ාර් ාල
බ මුෙලඵන්
ගවා ඒ සාහා නි ුත් රන ුවෘතාන්සි
අ දුඹපත් අොළ  ාබුේ නාගැලවන
ස් ඇලවෘ
ුතු . එම වෘභාග ගාස්තව
ු ගවෘ
ත
ු 
් ත් සබරගමුව පළාත් සභා
්ො ඹ ීර්ෂ 20.03.02.99 බ බැරවන ලස . ගවනු ලබන වෘභාග ගාස්තුව රීසිදු
හ්තුවක් මත ්පසු ගවනු නාලබන අතර, මුෙල් ඇණවුඹ, මුේෙර භාරගනු
නාලැේ. මුෙල් ගවා ලබා ගන්නා ලෙ
ුවෘතාන්සි ් ඡා ා පඵබපතක් ළව තබා ගත
ුතුේ.

9.0 අ දුඹපතර :
ඒ 4 ( සාමානය හා්්ෂී් ) පරමාණ ්

කොසි භාවෘත

රයන්,

(අ) අං 01 සිබ 04 තක් ේෙ න් පළමුවන පඵබුවබෙ,
(්) අං 05 සිබ ඉෙිරි බ වන ේෙ න් අනක් පඵබුවලබෙ, ඇතුලත් වන ස් කොසි ්
ෙපැත්තම පර ජ්න බ ගනියන් අ දුඹපතර පඵළඵ ල රගත ුතු අතර අප්ක්ෂ
ා
වෘභාග බ පනී සිටීමබ අෙහස්
රන භාෂාවන් තම අත් අ ුරින්ම පැහැෙිලඵව
අ දුඹපතර පඵරවෘ
ුතු .
(ඇ) අ දුඹපතර පඵළඵ ල ර ගන්නා වෘබ එහි ීර්ෂ ් සාහන් වෘභාග ් නම සිංහල
අ දුඹපතරවල සිංහලබ අමතරව ඉංගරීසි න් ෙ, ෙමළ අ දුඹපතරවල ෙමළබ අමතරව
ඉංගරස
ී ි න් ෙ සාහන් ළ ුතු .
නි යත ්ෙර් ් ූතඵ බ අනු ූල නාවන, නි යත ෙිනබ පර වෘභාග ගාස්තු ගවා
නාමැතඵ හා නිවැරෙිව සඹපූර්ණ ර නාමැතඵ අසඹපූර්ණ තත්ව ් පවතඵන අ දුඹපතර
රීසිඳු ෙැනුඹ ෙීමරීන් තාරව පරතඵක්ෂ්ප රනු ලැේ. නිසිපරිෙි අ දුඹපතර සඹපූර්ණ
නාරීරීමන් සිදුවන පාකුව අ දුඹ රුවන් වෘසින් ෙරාගත ුතු . ඉල්ලුඹපතර ් ඡා ා
පඵබපතක් ළව තබා ගැනීම පර ජ්නවත් වනු ඇතඵ අතර, සඹපූර්ණ රන ලෙ ඉල්ලුඹ
පතර
වෘභාග නිේෙන ් ෙැක්වන ඉල්ලුඹ පතර බ අනු ූලෙ
න්න පඵළඵබාව
අ දුඹ රු වෘසින් වෘමසා බැලඵ
ුතුේ. එස් නාවුනහාත් අ දුඹපත පරතඵක්ෂ්ප වෘ
හැ .
9.1 මම නිේෙන ් සාහන් සුදුසු ඹ ඇතඵ අ පමණක් ඉල්ලුඹ ර ඇතැ ි
න
පූර්ව නිගමන මත නි යත වෘභාග ගාස්තු ගවා නි යත ෙිනබ හ එෙිනබ පර
හ ඉල්ලුඹපතර ඉෙිරිපත් ර ඇතඵ සි ලු අ දුඹ රුවන්බ තරග වෘභාග බ පනී
සිටීමබ සබරගමුව පළාත් රාජ්ය ස්වා  ායෂන් සභාව වෘසින් ඉකෙනු ලැේ.
තරග වෘභාග බ පනී සිටීම සාහා පරේ පතර ක් නි ුත් රීරීම අ දුඹ රු මම
තනතුර සාහා සුදුසු ඹ සපුරා ඇතඵ බවබ පඵළඵගැනීමක් ලස සල නු නාලැේ.
අ දුඹ රුවන් සඹමුඛ පරීක්ෂණ බ
ැාවා බාවා ගැනීඹ නිේෙන
අනුව
සුදුසු ඹ තඵේෙැ ි පරීක්ෂා
රන අවස්ථාේ අවය සුදුසු ඹ නාමැතඵ බව
අනාවරණ වුවහාත් එම අ ග් වෘභාග අප්ක්ෂ ත්ව අවලංගු රනු ලැේ.
අ දුඹ රු වෘසින් වෘභාග ්රඹභ වන ෙින ් වෘභාග ාලාධිපතඵ වත ඉෙිරිපත්
ළ ුතු වන්න් තම අත්සන සහතඵ
රවාගත් පරේ පතර ේ.
9.2 අ දුඹපතර ් අප්ක්ෂ
ාග් අත්සන රජ් ් වෘෙයාල
වෘදුහල්පතඵවර
ු,
සාමොන
වෘනි්ක
ාරවර
ු,
ෙිවුරුඹ
 ාමසාරිස්වර
ු,
පරසිේධ
නාතාරිස්වර
ු, තරිවෘධ හමුොේ අධි ාරී බල ලත් නිලධාරි
ු, පාලඵස් ස්ව ්
ගැස් ළ තනතුරක් ෙරන නිලධාරි
ු, වාර්ෂඵ වැබුප රු. 240,360/- ක් හ ඊබ
වැඩි රජ් ් ස්දර තනතුරක් ෙරන නිලධාරි
ු වෘසින් හ සහතඵ
රනු ලැබ
තඵබි
ුතු .

9.3 සඹපූර්ණ රන ලෙ අ දුඹපතර 2019.05.10 වන ෙිනබ හ ඊබ පර "ල් ඹ, පළාත්
රාජ්ය ස්වා  ායෂන් සභාව, සබරගමුව පළාත, සබරගමුව පළාත් සභා
සංකීර්ණ , නවනගර , රත්නපුර" න ලඵපඵන බ ලඵ ාපෙිංචි තැපෑලන් එවෘ
ුතු .
9.4 අ දුඹපතර බහා එවන වර ් වමත් පස ඉහළ  ළවර් “සබරගමුව පළාත්
රාජ්ය ස්ව ් සමාජ් ස්වා නිලධාරී II වැනි රණියේ
්  ් තනතුරබ බාවා ගැනීඹ
වෘවූත තරග වෘභාග -2019” න්න හා ස්දර පෙිංචි ෙිස්තරික්
සාහන්
රන්න.

10.0

11.0

අප්ක්ෂ
න්ග් අනනයතාව සනාථ රීරීම සාහා පහත සාහන් ලඵ රී වෘලඵ වලඵන්
එ ක් වෘභාග ාලාධිපතඵ වත ඉෙිරිපත් ළ
ුතු .
I.

පුේගල ින් ලඵ ාපෙිංචි රීරීඹ ෙපාර්තඹන්තව
ු
මගින් නි ුත්
රන ලෙ වලංගු ජ්ාතඵ හැඳුනුඹපත.

II.

වලංගු වෘේ ගමන් බලපතර .

වයාජ් තාරතුරු සාහා ෙවුවඹ
ඉල්ලුඹ පතර
පඵරවීඹෙී ඉතා සැලරීලඵමත්ව නිරවෙය තාරතුරු සැප ි
ුතු . මම
වෘභාග ් නීතඵරීතඵ අනුව
ඹ අප්ක්ෂ
ු නුසුදුසු බව අනාවරණ
වුවහාත්
වෘභාග බ පර හ
වෘභාග පැවැත්වේෙී හ වෘභාග න් පසු හ ඕනෑම
අවස්ථාව ඔහුග් / ඇ ග් අප්ක්ෂ ත්ව
අවලංගු ළ හැරී . අ ැදුඹ රුව ු
වෘසින් ඉෙිරිපත් රන ලෙ තාරතුරක් ඕනෑම අවස්ථාව
අසතය බව පනී ගි හාත්
හ ඔහු/ඇ රජ් ් ස්ව න් පහ රීරීමබ පඵළඵවන.

12.0

මහි සාහන් නාවන ඹ රුණක් වතාත් , ඒ සඹබන්ධව සබරගමුව පළාත් රාජ්ය
ස්වා  ායෂන් සභාේ තීරණ
අවසාන තීරණ ේ. සි ලුම අ දුඹ රුවන් මම
නිේෙන ් සාහන් පාදු වෘභාග නීතීරීතඵ අනුව බ ුතු රීරීමබ බැාී සිටිනු ඇත.

සුන්තරා ගුණවර්ධන
ල් ඹ
පළාත් රාජ්ය ස්වා  ායෂන් සභාව
සබරගමුව පළාත
2019…..…

්ෙර් අ දුඹ පතර
සබරගමුව පළාත් රාජ්ය ස්ව ් සමාජ් ස්වා නිලධාරී II වැනි රණියේ
්  ් තනතුරබ
බාවා ගැනීඹ වෘවූත තරග වෘභාග - 2019
Open Competitive Examination for the Recruitment to the post of Social Service Officer Grade II in the Sabaragamuwa Provincial Public Service - 2019
වෘභාග බ පනී සිටින භාෂා මාධය
සිංහල - 1 ෙමළ - 2
(  ාබුව තුළ අොළ අං
ලඵ න්න)
වෘභාග බ පනී සිටීම සාහා

1.0

ැමතඵ නගර

( ාර් ාල ී

පර

ජ්න

සාහා)

(  ාබුව තුළ අොළ
අං
ලඵ න්න)

: රත්නපුර - 01
ෑගල්ල - 02

1.1

මුල ුරු අගබ  ාො මුල ුරු සමව නම : ...........................................................
( ඉංගරස
ී ි ැපඵබල් අ 
ු රන්) උො : PERERA, A.B.C

1.2

සඹපූර්ණ නම : .......................................................................................................
( ඉංගරස
ී ි ැපඵබල් අ ුරන්)

1.3

සඹපූර්ණ නම : .......................................................................................................
( සිංහලන් / ෙමළන්)

1.4

ජ්ාතඵ

1.5

දුර ථන අං

2.1

ස්දර ලඵපඵන : ..........................................................................................................
( ඉංගරස
ී ි ැපඵබල් අ ුරන්) ......................................................................................

2.2

ස්දර ලඵපඵන : ........................................................................................................
( සිංහලන් / ෙමළන්) .........................................................................................

2.3

පරේ පතර එවෘ
ු ු ලඵපන
ත
ඵ
: ..............................................................................
( ඉංගරස
ී ි ැපඵබල් අ 
ු රන්) ....................................................................................

3.0

3.1
3.2
3.3
3.4

අ දුඹ රු ස්දර පෙිංචි ෙිස්තරික්
: ....................................................................
පරාේී ල් ඹ  ා්ශා : ..............................................................................
පෙිංචිව සිටින ාලසීමාව : .....................................................................................
ගරාම නිලධාරී  ා්ශා : ....................................................................................

4.0

4.1

ස්තරී/ පුරුෂ භාව

4.1

උපන් ෙින : වර්ෂ

4.2

2019.05.10 ෙිනබ ව ස: අවුරුදු

2.0

හැදුනුඹපත් අං

ස්තරී - 1
පුරුෂ - 0

(  ාබුව තුළ අොළ අං
මාස
මාස

ලඵ න්න)
ෙින
ෙින

ෙින

5.0

අධයාපන සුදුසු ඹ
(i).

ලබා ඇතඵ උපාධි සහ වෘෂ න් : .......................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
(ii).
එම සහතඵ
වලංගු ෙින ....................................................................................
(iii). උපාධි ලබා ඇතඵ වෘ්ව වෘෙයාල ්/් තන ් නම............................................
......................................................................................................................
( ලබා ඇතඵ උපාධි සහතඵ  ් පඵබපතක් අමුණන්න. )
6.0

ඔබ වරො හ
වර ක ෙනාවක් සාහා උසාවෘ රීන් වරෙ රු රනු ලැබ තඵේෙ?
( අොළ  ාබුේ √ ල ුණ  ාෙන්න) (ඔේ නඹ වෘස්තර සාහන් රන්න)
ඔේ

7.0

නැත

වෘභාග ගාස්තු ගවූ ලදුපත පඵළඵබා වෘස්තර
(i)
(ii)
(iii)

වෘභාග ගාස්තු ගවූ ාර් ාල : ..........................................................................
ලදුපත් අං
හා ෙින : ...................................................................................
ගවූ මුෙල : ...........................................................................................................
ලදුපත නාගැලවන ස් මහි අලවන්න

( ලදුපත් ඡා ා පඵබපතක් ළව තබා ගැනීම පර

8.0

ජ්නවත් වනු ඇත.)

අ දුඹ රුග් සහතඵ
(අ)

මම ඉල්ලුඹපතර ් මවෘසින් සප ා ඇතඵ තාරතුරු මා ෙන්නා තරයන් සතය හා
නිවැරෙි බවත්, ගෞරව න් පර ා
ර සිටිය. මහි ඹ  ාබස් සඹපූර්ණ
නාරීරීමන් සහ /හ වැරෙි ලස සඹපූර්ණ රීරීමන් සිදුවෘ හැරී අලාභ
වෘාෙරා ගැනීමබ එ ව වය. තවෙ, මහි සි ලුම  ාබස් නිවැරෙිව සඹපූර්ණ
ර ඇතඵ බව ෙ පර ා රය.

(්)

මවෘසින්
රනු ලබන මම පර ා අසතය ැ ි ඔප්පු වුවහාත් පත් රනු
ලැබීමබ පර නුසුදුස්ස ු වන බව සහ පත්වීම ලැබීමන් පසු ස්ව න්
පහ රනු ලැබීමබ බත් වන බව ෙ මම ෙනිය.

(ඇ)

මහි සාහන් රීසිදු තාරතුරක් පසුව වනස් නා රය.

(ඈ)

වෘභාග පැවැත්වීම සඹබන්ධ න් සබරගමුව පළාත් රාජ්ය ස්වා  ායෂන්
සභාව වෘසින් පනවනු ලබන නීතඵරීතඵවලබ මම බත් වන බව ෙ පර ා රය.

........................................
ෙින

.......................................
අ දුඹ රුග් අත්සන

9.0

අ දුඹ රුග් අත්සන සහතඵ

රීරීම

මම අ දුඹපතර ඉෙිරිපත් රනු ලබන........................................................... ම ා / ය /
මනවෘ
මා පෞේගලඵ ව ෙන්නා හඳුනන බව ෙ, ඔහු / ඇ
මා ඉෙිරිපඵබ ෙී
.......................... ෙින ඔහුග් / ඇ ග් අත්සන තැබ බව ෙ, නි යත වෘභාග ගාස්තු
ගවා ඇතඵ බව ෙ එම ලදුපත අලවා ඇතඵ බව ෙ සහතඵ
රය.
..........................................
ෙින

....................................................
සහතඵ
රන නිලධාරි ාග් අත්සන

සහතඵ
රන නිලධාරි ාග් සඹපූර්ණ නම:..............................................................................
තනතුර:..............................................
ලඵපඵන :..............................................
( නිල මුද්රාවන් සනාථ රන්න)
10.0

රජ් ් හ පළාත් රාජ්ය ස්වාවන්හි ෙැනබ ස්ව ් නි ුතු අ දුඹ රුව ු නඹ පහත
සාහන් සහතඵ
් තන පරධානි ා, ෙපාර්තඹන්තු පරධානි ා හ ඔහු වෘසින් බල
පවරා ඇතඵ නිළධාරි
ු වෘසින් ළ ුතු .

(අ)

මම ෙපාර්තඹන්තුේ
...................................................................
ෙින
සිබ
......................................................................................... තනතුර්
ස්ව
රන
...................................................................................................................................මහතා/
මහත්ය /මනවෘ ඉල්ලුඹපත් භාර ගන්නා අවසන් ෙිනබ උප ාගත ුතු සි ෆම වැබුප්
වර්ධ උප ාගන ඇතඵ බවත්, අවවාෙ රීරීඹ හැර රීසිඳු වෘන ෙකුවම බ භාජ්න වී
නාමැතඵ බවත්, අ දුඹපත් සප ා ඇතඵ වෘස්තර නිවැරෙි හා සතය බවත් සහතඵ
රය.

(්)

ඉහත තනතුර සාහා ඔහු/ඇ ත රා ගතහාත් අ දුඹ රු ෙැනබ ෙරණ තනතුරන්
මුො හැරි හැරී / නාහැරී බවත් ෙන්වය.

නම:....................................................
පෙවෘ :...............................................
ෙින ..................................................
ෙපාර්තඹන්තුව/් තන ....................
( නිල මුද්රාව තබන්න.)

.............................................................
ෙපාර්තඹන්තු/ ් තන පරධානි ා හ බල
පවරනු ලබන නිළධාරි ාග් අත්සන

