
 

 

ස ේවාලාභී ප්රඥප්තිය 
 

අනු 

අංකය 

ලබා  සෙන ස ේවය ස ේවය ලබා 

දීසේ ප්රමිති   
අොල නීි, 

 ංග්රහ,, 

සෙගුලාසි 

ඉදිරිපත් කළ යුතු ස ොෙතුරු/ සේඛන   ඔබට උෙවු ලබා ග  හ,ැකි 

නිලධාරීන් 

 
01 

 
පත්වීම් අනුමත කිරීම 
 

   
   ස්ථිර පත්වීම් 

 
සති 02  

 
රරගුලාසි 
මාලාව 
 
කා.වි.වි. 
සංග්රහය 

 
i. සභාපතිවරයාරේ අත්සනින් යුතු ආවරණ ලිපිය 

ii. ඇමුණුම 01 ආකෘතිය 
iii. ඒකාබද්ධ ලකුණු ලැයිස්තුව 
iv. අධයක්ෂ  ම්ඩලල ීරරණය 
v. අයදුම්කරුවන්රේ නාම රේඛනය 

vi. රතෝරාගන්නා අයදුම්කරුවන්රේ සුදුසුකම් තහවුරු 
රකරරන සහතික (අධයාපනව වෘත්ීරයව පංංය,යව වයස  

vii. වැඩි ලකුණු ලබාගත් අයදුම්කරුවන් පත් රනොකරන්රන්නම් 
එයට පිළිගත හැකි රහේතු 

viii. පිරිස්බල තක්ෂරසේරුව 
ix. රතෝරාගන්නා අයදුම්කරුවන්රේ නම්වල රවනස්කම් 

ඇත්නම් ංවුරුම් ප්රකාශ 
 

 
 වි යභාර නිලධාරී 
 ප්රධාන කමමනාකරණ 

සහකාර නිලධාරී 
 පරිපාලන නිලධාරී 
 රේකම් 

     
   වැල බැලීරම් පත්වීම් 

 
සති 02 

 
කා.වි.වි. 
සංග්රහය 1.  

i. සභාපතිවරයාරේ අත්සනින් යුතු ආවරණ ලිපිය 
ii. රකොමි න් සභාරේ අනුමත නිතය තනතුරට අාාල පත්වීම් 

ලිපිය 
iii. අධයක්ෂ  ම්ඩලල ීරරණය 
iv. අාාම තනතුරේ වැලබැලීමට පත්කිරීම සඳහා සමිති 

අභයන්තරර  රවනත් සුදුසු නිලධාරිරයකු රනොමැති බවට 
සහතිකය 

v. අාාල තනතුරේ වැල බැලීම සඳහා නිලධාරියාරේ ලිඛිත 
එකඟතාවය 

vi. පිරිස්බල තක්ෂරසේරුව 
vii. රයෝජිත නිලධාරියා විසින් අාාම තනතුරේ වැල බැලීමට 

සුදුසුකම් සපුරා ඇති බව තහවුරු රකරරන සහතික 
(අධයාපන සුදුසුකම්ව වෘත්ීරය සුදුසුකම්   

 
 වි යභාර නිලධාරී 
 ප්රධාන කමමනාකරණ 

සහකාර නිලධාරී 
 පරිපාලන නිලධාරී 
 රේකම් 



      
   රකොන්ත්රාත් පත්වීම් 

 
සති 02 

 
03/2010 
චක්රරේඛය 

 
i. සභාපතිවරයාරේ අත්සනින් යුතු ආවරණ ලිපිය 

ii. අධයක්ෂ  ම්ඩලල ීරරණය 
iii. රයෝජිත අයදුම්කරුරේ සුදුසුකම් තහවුරු රකරරන සහතික 

(අධයාපන සුදුසුකම්ව වෘත්ීරය සුදුසුකම්ව ග්රාම නිලධාරී 
සහතිකයව උප්පැන්න සහතිකය   

iv. රකොන්ත්රාත් පත්වීම සඳහා අයදුම්කරුරේ ලිඛිත 
එකඟතාවය 

v. අාාම තනතුරේ වැලබැලීමට පත්කිරීම සඳහා සමිති 
අභයන්තරර  සුදුසු නිලධාරිරයකු රනොමැති බවට සහතිකය 

vi. පිරිස්බල තක්ෂරසේරුව 
vii. රතෝරාගන්නා අයදුම්කරුවන්රේ නම්වල රවනස්කම් 

ඇත්නම් ංවුරුම් ප්රකාශ 
 

 
 වි යභාර නිලධාරී 
 ප්රධාන කමමනාකරණ 

සහකාර නිලධාරී 
 පරිපාලන නිලධාරී 
 රේකම් 

 
02 

 
පුරප්පාඩු සඳහා අයදුම්පත් 
කැඳවීරම් ාැන්වීම් අනුමත 
කිරීම 

 
ංන 02 

 
05/2011 
චක්රරේඛය 

 
i. සභාපතිවරයාරේ අත්සනින් යුතු ආවරණ ලිපිය 

ii. ාැන්වීම පම කිරීමට අාාම අධයක්ෂ  ම්ඩලල ීරරණය 
iii. ාැන්වීම් රකටුම්පත 
iv. බාහිර වශරයන් අයදුම්පත් කැඳවීමක්ෂනම් අාාම තනතුරු 

සඳහා සුදුසුකම් ලබන අභයන්තර රසේවකයින් රනොමැති 
බවට සහතිකය 

 

 
 වි යභාර නිලධාරී 
 ප්රධාන කමමනාකරණ 

සහකාර නිලධාරී 
 පරිපාලන නිලධාරී 
 රේකම් 

 
03 

 
විධිමත් විනය පරීක්ෂ ණ 
සඳහා නිලධාරීන් පත් කිරීම 

 
ංන 02 

 
06/2004 
චක්රරේඛය 

 
i. සභාපතිවරයාරේ අත්සනින් යුතු ආවරණ ලිපිය 

ii. විධිමත් විනය පරීක්ෂ නයක්ෂ පැවැත්වීමට අාාම අධයක්ෂ  
ම්ඩලල ීරරණය 

iii. මූලික විමේශනර  නිේරද්ශ 
iv. රචෝානා පත්ර රකටුම්පත 
v. චූංත නිලධාරියාරේ රකොමි න් සභා අනුමත පත්වීම් ලිපිය 

 

 
 වි යභාර නිලධාරී 
 ප්රධාන කමමනාකරණ 

සහකාර නිලධාරී 
 පරිපාලන නිලධාරී 
 රේකම් 

 
04 

 
සම්මුඛ පරීක්ෂ ණ සඳහා 
නිරීක්ෂ ණ නිලධාරීන් පත් 
කිරීම 

 
ංන 02 

 
06/2011 
චක්රරේඛය 

 
i. සභාපතිවරයාරේ අත්සනින් යුතු ආවරණ ලිපිය 

ii. සම්මුඛ පරීක්ෂ ණය සිදු කරන තනතුරුව ඊට අාාම පුරප්පාඩු 
සංඛයාවව ලැ ඇ ඇති අයදුම්පත් සංඛයාව පිළිබඳ රතොරතුරු 

iii. පිරිස්බල තක්ෂරසේරුව 
 

 
 වි යභාර නිලධාරී 
 ප්රධාන කමමනාකරණ 

සහකාර නිලධාරී 
 පරිපාලන නිලධාරී 
 රේකම් 

 



 
05 

 
04/2011 රරේණිගතගතකිරීම් 

 
සති 02 

 
04/2011 
චක්රරේඛය 
04/2011(1  
චක්රරේඛය 

 
i. සභාපතිවරයාරේ අත්සනින් යුතු ආවරණ ලිපිය 

ii. 04/2011 යටරත් සුදුසුකම් පරීක්ෂ ාකිරීරම් රේඛනය 
iii. අධයක්ෂ  ම්ඩලල ීරරණය 
iv. පිරිස්බල තක්ෂරසේරුව 

 

 
 වි යභාර නිලධාරී 
 ප්රධාන කමමනාකරණ 

සහකාර නිලධාරී 
 පරිපාලන නිලධාරී 
 රේකම් 

 
06 

 
ස්ථානමාරු 

 
සති 02 

  
i. සභාපතිවරයාරේ අත්සනින් යුතු ආවරණ ලිපිය 

ii. නිලධාරියාරේ ඉේලීම් ලිපිය 
iii. අධයක්ෂ  ම්ඩලල ීරරණය 
iv. ස්ථානමාරු ලැ ඇමට අරප්ක්ෂෂිත සමිතිර  අධයක්ෂ  ම්ඩලල 

ීරරණය 
 

 
 වි යභාර නිලධාරී 
 ප්රධාන කමමනාකරණ 

සහකාර නිලධාරී 
 පරිපාලන නිලධාරී 
 රේකම් 

 
07 

 
උසස් අධයාපන සුදුසුකම් 
අත්පත් කර ගැනීම 
රවනුරවන් ංරිදීමනා රගවීම 

 
සති 01 

 
04/2009 
චක්රරේඛය 

 
i. සභාපතිවරයාරේ අත්සනින් යුතු ආවරණ ලිපිය 

ii. අධයක්ෂ  ම්ඩලල ීරරණය 
iii. අාාම ංරිදීමනාව රගවීමට සමිතිර  ආේථික ශකයතාවය 

සහ එම සුදුසුකම සමිතිර  ඵලාායිතාවයට රයොාා ගැනීරම් 
හැකියාව පිළිබඳ සහතිකය 

iv. අාාම සුදුසුකම් සහතිකර  සතය ාායා පිටපතක්ෂ 
 

 
 වි යභාර නිලධාරී 
 ප්රධාන කමමනාකරණ 

සහකාර නිලධාරී 
 පරිපාලන නිලධාරී 
 රේකම් 

 
08 

 
රරගුලාසි 135 අභියාචනා 

 
රකොමි න් 
සභාව හමුරේ 
විභාග 
රකරරන 
බැවින් නිශච්ීත 
කාලයක්ෂ 
සඳහන් කම 
රනොහැකිය 

 
 

  
i. නියමිත කාල සීමාව ඇතුමත ඉංරිපත් කරනු ලැබූ 

රරගුලාසි 135 ආකෘති ප්රකාර අභියාචනය 
 

 
 වි යභාර නිලධාරී 
 ප්රධාන කමමනාකරණ 

සහකාර නිලධාරී 
 පරිපාලන නිලධාරී 
 රේකම් 

 

 අවශ්ය ස ොෙතුරු නිවැෙදිව  හ, නිසි පරිදි  ේූර්ණ  කිරීසනන්, ඔබට අවශ්ය ස ේවාව ප්රමිතිග  කාල ීමනාව තුළ ලබා ගැනීනට හ,ැකි වනු ඇ . 

   පරීක්ෂා කිරීනට අවශ්යයැි  සකොමිතෂන්  ාාවට හ,ැසනන සවනත් ස ොෙතුරු ෙ කැවීමනට සිුවියය හ,ැකිය. 

 


