
 

පුරප්පාඩු වූ තනතුරකට සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් මඟින් පත්විම් අනුමත කිරීම සඳහා කකොමිෂන් සභාවට  

ඉදිරිපත් කළ යුතු ලිපි කේඛන 

 

 

1. සභාපති අත්සනින් යුතු ආවරණ ලිපිය 

2. සමිතියට අනුමත පිරිස් බල තක්කසේරුව 

3. පුරප්පාඩු කැඳවීමට අදාල දැන්විම  

4. සම්මුඛ පරීක්ෂණය පැවැත්විමට අදාල අධ්යක්ෂ මණ්ඩල තීරණය / කාරක සභා තීරණය 

5. බඳවා ගැනීමට අදාල අධ්යක්ෂ මණ්ඩල තීරණය / කාරක සභා තීරණය 

6. බඳවා ගැනීමට අදාල  අයදුම්කරුකේ සුදුසුකම් සනාථ කකකරන අධ්යාපන සහතික සහ කසේවා 

            පළපුරුද්ද සනාථ කිරිමට අදාල සහතික (සතය පිටපත් බවට සහතික කළ යුතුය  

7. ඇමුණුම 01 වාර්තාව 

8. ඒකාබද්ධ් ලකුණු ලැයිස්තුකේ සමිතිය සහතික කළ පිටපත 

9. කක්වල ලකුණු ලැයිස්තු වල සමිතිය සහතික කළ පිටපත් 

10. සම්මුඛ පරීක්ෂණයට සහභාගීවූවන්කේ අත්සන් කේඛනය 

11. අයදුම්පත් උපකේඛනය 

12. කතෝරාගත් අයදුම්කරුකේ වලංගු ග්රාම නිලධ්ාරී සහතිකය (අභයන්තර අයදුම්කරුවකු නම්  

           අදාල කනොකේ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

පුරප්පාඩු වූ තනතුරකට වැඩබැලීකම් හා රාජකාරී ඉටුකිරීකම් පදනම මත පත්විම අනුමත කිරීම සඳහා 

කකොමිෂන් සභාවට ඉදිරිපත් කළ යුතු ලිපි කේඛන 

 

1. සභාපති අත්සනින් යුතු ආවරණ ලිපිය 

2. අදාල තනතුකර් වැඩබැලීමට / රාජකාරී ඉටුකිරීමට පත්කිරීම සඳහා සුදුසුකම් සහිත කවනත් කජයෂ්ඨ  

     නිලධ්ාරීන් කනොමැති බවට තහවුරුවක් 

3. වැඩබැලීමට / රාජකාරී ඉටුකිරීමට පත්කිරීමට කයෝජිත නිලධ්ාරියාකේ කකොමිෂන් සභා අනුමත නිතය  

     පත්විම් ලිපිය 

4. වැඩබැලීමට / රාජකාරී ඉටුකිරීමට පත්කිරීමට කයෝජිත නිලධ්ාරියාකේ සුදුසුකම් තහවුරු කකකරන 

     අධ්යාපන සහතික සහ කසේවා පළපුරුද්ද සනාථ කිරිමට අදාල සහතික (සතය පිටපත් බවට සහතික කළ 

     යුතුය  

5. අදාල තනතුකර් වැඩබැලීමට / රාජකාරී ඉටුකිරීමට නිලධ්ාරියාකේ එකඟතාවය දැක්කවන ලිපිය 

6. අධ්යක්ෂ මණ්ඩල තීරණය යටකත් ඇතුළත් විය යුතු කරුණු:-   

I. අදාල පත්වීකම් ස්වාභාවය - පූර්ණ කාලීනව ද / නිතය තනතුරට අතිකර්කව ද යන්න 

II. වැඩබැලීම/රාජකාරී ඉටුකිරීකම් පදනම මත බඳවා ගැනීමට කයෝජිත කාල සීමාව  

( උදා:- ...................දින සිට………...........කාලසීමාවක් දක්වා වැඩබැලීමට පත්කිරීමට / රාජකාරී 

ඉටුකිරීකම් පදනම මත පත්කිරීම  

7. කම් සඳහා මින් කපර කකොමිෂන් සභා අනුමැතිය ලබා දි ඇත්නම් එම අනුමත ලිපි 

8.  තනතුර පුරප්පාඩු වූ ආකාරය හා පුරප්පාඩු වූ දිනය 

9. තනතුකර් ස්ථිරව කසේවකේ කයදුනු කසේවකයාකේ වැඩතහනම් කර ඇත් ද? අනිවාර්ය නිවාඩු යවා ඇත් ද? 

   යන වග සහ කසේවක විසින් සමුපකාර කසේවක කකොමිෂන් සභාව කවත කහෝ අධිකරණය කවත අභියාචනා 

   කර ඇකතොත් ඒ පිළිබඳ විස්තර 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



පුරප්පාඩු වූ තනතුරකට කකොන්ත්රාත් පදනම මත පත්විම අනුමත කිරීම සඳහා  කකොමිෂන් සභාව කවත ඉදිරිපත් 

කළ යුතු ලිපි කේඛන 

 

1. සභාපති අත්සනින් යුතු ආවරණ ලිපිය 

2. කකොන්ත්රාත් පදනම මත බඳවා ගැනීමට කයෝජිත තනතුර සඳහා සමිති අභයන්තරකයන් වැඩබැලීමට 

කහෝ රාජකාරී ඉටුකිරීමට කහෝ රාජකාරි ආවරණය සදහා පත්කිරීමට සුදුසුකම් සහිත නිලධ්ාරිකයකු 

කනොමැති බවට තහවුරුවක් 

3. කකොන්ත්රාත් පදනම මත බඳවා ගැනීමට කයෝජිත අයදුම්කරුකේ උප්පැන්න සහතිකය 

4. කකොන්ත්රාත් පදනම මත බඳවා ගැනීමට කයෝජිත අයදුම්කරුකේ ජාතික හැඳුනුම්පකත් සහතික කරන 

ලද පිටපතක් 

5. කකොන්ත්රාත් පදනම මත බඳවා ගැනීමට කයෝජිත අයදුම්කරුකේ සුදුසුකම් තහවුරු කකකරන 

අධ්යාපන සහතික සහ කසේවා පළපුරුද්ද සනාථ කිරීමට අදාල සහතික (සතය පිටපත් බවට සහතික 

කළ යුතුය  

6. ග්රාම නිලධ්ාරී සහතිකය (සතය පිටපත් බවට සහතික කළ යුතුය  

7. කකොන්ත්රාත් විවිසුකම් කකොන්කද්සි මත කසේවය කිරීමට අයදුම්කරුකේ කැමැත්ත රකාිතත ලිපිය 

8. පුරප්පාඩු තනතුර විධ්ායක තනතුරක් නම් කකොන්ත්රාත් පදනම මත බඳවා ගැනීමට කයෝජිත 

පුද්ගලයාට අදාල රහසයතා වාර්තාව 

9. අධ්යක්ෂ මණ්ඩල තීරණකේ ඇතුළත් විය යුතු කරුණු:-  

 
 

i. අදාල පත්වීකම් ස්වාභාවය 

ii. කකොන්ත්රාත් පදනම මත බඳවා ගැනීමට කයෝජිත කාල සීමාව ( උදා:- ...................දින සිට   

...........කාලසීමාවක් දක්වා කකොන්ත්රාත් පදනම මත පත්කිරීමට/ කකොන්ත්රාත් කාලය ර්ර්ක කිරීමට  

iii. කගවනු ලබන කකොන්ත්රාත් ර්මනාව 
 

10. කකොමිෂන් සභා පත්විම අනුමත කසේවකකයකු නම් අනුමත පත්වීම් ලිපිය 

11. මීට රථම  කකොන්ත්රාත් පත්විම සඳහා කකොමිෂන් සභා අනුමැතිය ලබාදි ඇත්නම් ඒ පිළිබඳ 

කතොරතුරු 

12. සමිතියට අනුමත පිරිස් බල තක්කසේරුව 

13. තනතුර පුරප්පාඩු වූ ආකාරය හා පුරප්පාඩු වූ දිනය 

14. තනතුකර් ස්ථිරව කසේවකේ කයදුනු කසේවකයාකේ වැඩතහනම් කර ඇත් ද? අනිවාර්ය නිවාඩු යවා 

ඇත් ද? යන වග සහ කසේවක විසින් සමුපකාර කසේවක කකොමිෂන් සභාව කවත කහෝ අධිකරණය 

කවත අභියාචනා කර ඇකතොත් ඒ පිළිබඳ විස්තර 

 

 

 


