
 

 

 

 

 

වතු නිවාස හා ප්රජා ටිතල  හහුකම්   රාජය අමාලයාාංශට   

වැවිලි ප්රජා ස්නිේදන  හහුකම්  ස ස් ා ල තුර 

 

වතු නිවාස හා ප්රජා ටිතල  හහුකම්   රාජය අමාලයාාංශයේ  වැවිලි ප්රජා ස්නියදන  හහුකම්  ස ස් ා 

ල තුර සඳහා හහල සඳහ් ුකදුුකම්  ත් ශ්රී  ාාංකිම පුරවැසිට්යේ ඉල්ලු් හත් මැඳවනු  ැයේ.එම 

ඉල්ලු් හත් 2021.01.22 දි ට  යහෝ එදි ට යහර  ැයෙ  ය ස ලිටාහදිාංචි ලැහෑය ් එවිට යුතුට. 

 

02) අවශය ුකුසුකම්   

         2.1. සිාංහ /යනමළ/ඉාංග්රීසි භාෂාව,ෙණිලට සහ ලවත් විෂට් යනමමට ස් මා  සාමාර්ථට් සහිලව 

එමවර විෂටට් හටකි්(06) අධ්යට  යහාදු සහිකම හ්ර(සාමා ය යහළ) විභාෙට සමත්ව ිකීම. 

සහ 

          2.2.  අධ්යට  යහාදු සහිකම හ්ර ( සාමා ය යහළ ) විභාෙයට් යනව  භාෂාව සනහා සාමා ය 

සාමාර්ථටක්  ො ිකීම. ( සිාංහ  භාෂාව සනහා ස් මා  සාමාර්ථටක් ඇික අටට යනමළ භාෂාව සඳහා 

සාමා ය සාමාර්ථටක් න, යනමළ භාෂාව සඳහා ස් මා  සාමාර්ථටක් ඇික අටට සිාංහ  භාෂාව සඳහා 

සාමා ය සාමාර්ථටක් න වශයටනි.) 

    සහ 

         2.3. අධ්යට  යහාදු සහිකම හ්ර ( සසස  යහළ ) විභාෙයේදී අවම වශයට් විෂටට් එමක්වත් (01) 

(සාමා ය යහාදු හීකක්ෂයට හැර) සමත්ව ිකීම. 

 

         2.4.අටදු් හත් භාරේ ා අවස් දි ට වටස අවුරුදු 18 ට ය ාඅඩු  30 ට ය ාවැඩි  අයටකු විට 

යුතුට. 

 

         2.5.හහල සඳහ් දිස ික් ව ට අටත් ප්රායිය ට යල්ලම්  යමාට්ඨාශ ව  ස ීර හදිාංචි මරුව් විට 

යුතුට. 

 



 

සහයල්ලඛ  අාංම 02 

 

දිසරික්මට   ප්රාේේශීට ේේම්  ේමාට්ඨාශට 

 

රත් පුර  අටෙම,ෙ ්යොඩ,ඇ හාල,යොඩමයව ,ඉඹුල්ලයේ,ම වා , 

යමාය ා් ,කුරුවිට,නිවිිකෙ ,ඕහ ාටම,හැල්ලමඩුල්ල ,රත් පුර 

 

යමායරාෙ   යමායරාෙ , වැල්ල වාට 

 

මාලර   යමාටයහාළ,පිටෙැිනර 

 

නුවරඑළිට  අඔෙමුව,හඟුර්යමල,යමාත්මයල්ල,නුවරඑළිට,ව හය් 

 

මළුලර   බු ත්සිාංහ .යනාඩාංයොඩ,ඉාංගිරිට,මදුරාව ,මතුෙම, 

   හාලි්නනුවර 

 

නුවර                        අකුරය,යනල්ලයලාට,යනාළුව,ෙඟඉහළයමෝරයළ ,ෙඟවටයමෝරයළ , 

                                  හලරලිටින, කුණ්ඩසායල්ල,මැනදු් ෙර,හ්වි ,හස ොයේයමෝරයල්ල, 

හාලදු් ෙර,සඩහළාල  

 

ොල්ල     ායොඩ,ලව ම 

 

මාලයල්ල  අඹ්ෙඟයමෝරයළ ,මාලයල්ල,රත්යලාට,සකුයව ,ටටවත්ල 

 

ෙදුල්ල               ෙදුල්ල ,ෙණ්ඩාරයව ,ඇල්ල ,හල්ලදු් මුල්ල ,හාලිඇ ,හපුලයල්ල, 

ුණුෙ , මීෙහකිවු .හස සර,යසාරයායලාට,ඌවහරයෙම,  වැලිමඩ 

 

මෑෙල්ල   බු ත්යමාහුපිිතට,යනහිඕවිට,නැරණිටෙ ,රුව්වැල්ල , 

ටිතට්යලාට 

 

  

 

        2.5 ටහහත් චරිලටකි් හා ම ා යසෞඛය ලත්වටකි් යුක්ල අයටකු විට යුතුට. 

 

03) වැටුප්  

 

        වැටුේ යක්ල අාංමට    MN-01 (3/2016) 

 

        වැටුේ හරිමායට        රු.27,140-300X10-350X11-495X10-660X10-45,540/- 

  

 

 

 



 

04)බඳවා ගැනීේ්  ක්රමට 

 

       යටෝෙයලාව ඇෙයීය්  ස් මුඛ හීකක්ෂයට මඟි් 

 

05) ේසරවේේ නියුක්ල මරීමේ්  ේමා්ේේි 

 

     5.1 යමම ල තුර ස ී ර විශ්රාම වැටුේ සහිලට(විශ්රාම වැටුේ රමට පිළිෙඳ රජට විසි් ඉදිීකයේදී ෙනු 

 ෙ  ප්රිකහත්ිකමට ීරරයට්ට ටටත් විට යුතුට). 

 

     5.2 යමම ල තුරු ව ට හත්ී්   ේ ් ආටල  සාංග්රහයේ හා මුනල්ල යරුල ාසිව ටන 

යනහාර්ලය් ්තු නියටෝෙ ව ටන රජට හා රාජය යස වා යමාිෂෂ් සභාව විසි් වරි් වර නිකුත් මරනු 

 ෙ  යව ත් යමා්යිසි යහෝ යරුල ාසි ව ටන ටටත් විට යුතුට. 

 

     5.3 හත්ීම තු් අවුරුදු හරිවාස මා ටමට ටටත් යද. 

 

    5.4  ල තුරට හත් ී වසර තු ක් ෙල ීමට යහර මාර්ටක්ෂමලා මඩඉ්  විභාෙට සමත් විට යුතුට. 

 

 

06) ේව ත් මරුණු 

 

     6.1අස් ූර්ය අටදු් හත්න,නිටිෂල ුකදුුකම්  සපුරා ය ාමැික හා ආනර්ශ අමෘික හ්රටට අනුව  ස් ූර්ය 

මර ය ාමැික අටදු් හත්න ප්රිකක්යෂ හ මරනු  ැයේ. 

 

      6.2.යමම නියදන යේ සඳහ් ය ාව  ට්  මරුයක් පිළිෙඳව යහෝ සිටු පුරේහාඩු යහෝ පුරේහාඩු 

කිහිහටක් යහෝ ය ාපුරවා සිටීම පිළිෙඳව ීරරයටක් ෙැනීය්  අයිිකටන යල්ලම්  වරටා සතුට. 

 

07) අටුස්  කිරීේ්  ක්රමට 

 

        යමටට ටායමාට ඇික ආනර්ශ ආමෘිකට අනුව සමස  මර ෙත් අටදු් හත් ග්රාම නි ධ්ාීක මඟි් සහිකම 

මර සහිකම හත් ව  පිටහත් සමඟ යල්ලම් , වතු නිවාස හා ප්රජා ටිතල  හහුකම්   රාජය 

අමාලයාාංශට,ය ා.45,ශා්ල මයිමල්ල හාර,යමාළඹ 03 ට  ලිපි ටට 2021.01.22 දි ට ප්රථම එවිට යුතුට. 

 

 නැ ටමත් රාජය යස වයේ නියුතු වුව් ලම  ආටල  ප්රධ්ානිටා මඟි් අටදු්  හ්ර ඉදිරිහත් මළ යුතුට. 

(අටදු් හ්රට ෙහා එව  මවරයේ ව් හස ඉහළ යමළවයර් “වැවිලි ප්රජා ස්නියදන  හහුකම්  ස ස් ා” 

ටනුයව් සඳහ් මළ යුතුට.) 

                                                                            

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

                    ඩී.පී.ජී.කුමාරසිරි 

                    යල්ලම්  

2021.01.09 

වතු නිවාස හා ප්රජා ටිතල  හහුකම්   රාජය  අමාලයාාංශට, 

ය ා.45, 

ශා්ල මයිමල්ල හාර, 

යමාළඹ 03. 



 

 

 

  ආනර්ශ අටුස්  හත්රට 

වතු නිවාස හා ප්රජා ටිතල  හහුකම්  රාජය අමාලයාාංශට 

    මළම ාමරණ සහමාර ලාක්ෂණිම ේ ාව -ඛණ්ඩ 2 ේසරවා ගණටට අනාළ 

වැවිලි ප්රජා ස්නිේදන  හහුකම්  ස ස් ා  ල තුර-2021 

 

(යන   න යමාටුව තුළ නිවැරදි සාංයක්ලට / අාංමට හැහැදිලිව සටහ් මර් .) 

           

 

                      මාර්ටාලීට ප්රයටෝජ ට සඳහා 

         (අනාළ අාංමට යමාටුව තුළ ලිට් ) 

1.0 1.1  ස් ූර්ය  ම (ඉාංග්රිසි මැපිටල්ල අකුයර්)   

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

    (සනා   HERATH MUDIYANSELAGE SAMAN KUMARA GUNAWARDENA) 

 

1.2  අෙට යටයන   ම මුලි් න  අය කුත්  ් ව  මු කුරු හුකව න යටානා  ම (ඉාංග්රිසි මැපිටල්ල 

අකුයර්)  ..........................................................................................................................    

 (සනා   GUNAWARDENA, H.M.S.K) 

 

1.3  ස් ූර්ය  ම    ..........................................................................................................                       

 (සිාංහය ් / යනමයළ්) 

 

1.4  ජාිකම හැඳුනු් හත් අාංමට     

 

2.0  2.1  ස ිර ලිපි ට                

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

 (ඉාංග්රිසි මැපිටල්ල අකුයර්) 

 

2.2 ස ිර ලිපි ට                   

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

        (සිාංහය ් / යනමයළ්) 

3.0 

 3.1 ස ී / පුරුෂ භාවට   ස ී -    පුරුෂ  -    

  (අනාළ අාංමට යමාටුව තුළ ලිට් ) 

 

 3.2 සහ් දි ට   

 

       

              

       වර්ෂට මාසට දි ට 



3.3  2021.01.22 දි ට වටස    

                                     

            

3.4  දුරමථ  අාංමට    

 

4.0  4.1 අධ්යාහ  ුකදුුකම්    

  අ.යහා.ස(සා/යහළ)         

    විභාෙ අාංමට......................   වර්ෂට................................ 

විෂට සාමාර්ථට විෂට සාමාර්ථට 

    

    
    

    

    
  

   අ.යහා.ස(ස/යහළ) 

             විභාෙ අාංමට......................   වර්ෂට................................ 

විෂට සාමාර්ථට විෂට සාමාර්ථට 

    
    

 

5.0  යව ත් අධ්යාහ  හා වෘත්ීරට ුකදුුකම්    

6.0   ඔෙ මවරනාම යහෝ මවර යහෝ යචෝන ාවක් සඳහා සසාවිටකි් වරනමරු මරනු  ැෙ ිකයේන? 

        (අනාළ යමාටුයද √  කුය යටාන් .) (ඔද  ්  විස ලර සඳහ් මර් .) 

         ඔද                               ැල  

 

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

 

 

 

 

 

 

       

            

  

අවුරුදු මාස දි  

  

 



7.0    අටදු් මරුයේ සහිකමට   

         (අ) යමම ඉල්ලු්  හ්රයේ මා විසි් සහටා ඇික යලාරතුරු මා න් ා ලරිෂ් සලය හා නිවැරදි 

ෙව යෙෞරවයට් ප්රමාශ මර සිිතිෂ. යමහි ට්  යමාටසක් ස් ූර්ය ය ාකිීකයම් යහෝ වැරදි ය ස 

ස් ූර්ය කිීකයම් සිදුවිට හැකි අ ාභට විඳ නරා ෙැනීමට එමඟ යවිෂ. ලවන යමහි සිටුම යමාටස  

නිවැරදිව ස් ූර්ය මර ඇික ෙවන ප්රමාශ මරිෂ. 

 

         (ආ) මවිසි් සහට   න ට්  යලාරතුරක් අසලය ටැයි ඔේපු වුවයහාත්, හත්මරනු  ැීමට යහර 

නුුකදුස යසකු ව  ෙව සහ හත්ීම  ැීයම් හුක යස වයට් හහමරනු  ැීමට ටටත්ව  ෙවන මම 

නනිිෂ. 

 

         (ඇ) ලවන  ස් මුඛ හීකක්ෂයට හැවැත්ීම ස් ේධ්යට් රාජය යස වා යමාිෂෂ් සභාව විසි් 

හ වනු  ෙ   නීිකීකික ව ට මම ටටත් ව  ෙවන ප්රමාශ මරිෂ. 

             

               (ඈ) යමහි සඳහ් කිසිදු  යලාරතුරක් හුකව යව ස  ය ාමරිෂ. 

 

 

              

                                            , 

දි ට                                                                                                       අටදු් මරුයේ අත්ස  

    

 

 

8.0 අටදු් මරුයේ අත්ස  සහිකම කිීකම 

 

යමම අටදු් හල ඉදිරිහත් මරනු  ෙ  ............................................................... මටා/ිෂට/යම විට 

මා යහෞිෙලිමව න් ා හඳු   ෙව න, ඔහු/ඇට මා ඉදිරිපිට ...................................................... දි  

ඔහුයේ / ඇටයේ අත්ස  ලැබු ෙව සහිකම මරිෂ. 

 

             
                                    
                    
                        සහිකම මර් ායේ අත්ස . 
 

දි ට                                    
සහිකම මර  නි ධ්ාරිටායේ  ම                                   
ල තුර                
ලිපි ට                                 
(නි  මුද්රායව් ස ාථ මර් ) 
 

 
 

 




