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සබරගමුව පළාත් රාජ්ය ේස වේ  පළාත් පාන  යතන වන ුසසතනාානතාිපපි  

                       III වැනි ේර ණියේේ  න රටරබ බාවා ගැනීේේ විවෘන නරඟ විභාගත - 2017 

 

2014 න ොවැම්බර් 19 දි  සිට ක්රියාත්මක ව ව  ිදිදි රබමු ව ිළ්මක ුරු ආණ්ඩුව්මතු ් විසින් අනු ත 

වම  ලද රබමු ව ිළ්මක ම්ජ්ය නර වන  ිළ්මක ි්ල  ආයාතත වල පුර්තව්ලයාත්ධිිති ත තුම රඳහ් ව  

නර ව් වයවර්ා් රග්රහන  විධිවිධ්  අනුව රබමු ව ිළ්මක ම්ජ්ය නර වන  ිළ්මක ි්ල  ආයාතත වල 

පුර්තව්ලයාත්ධිිති III වැනි නර ණින  ත තුමට බඳව් ුැනීනම් විවෘත තමඟ විභ්ුයාත රඳහ් සුදුසුවම්ලමක 

අයාතදුම්වරුවන්නුන් අයාතදුම්ිමක වැඳවනු ලැනේ. 

 

1.0 න   විභ්ුයාත මමක පුම  ුමයාත තුල ි ණක් ිැවැමකනේ.න   විභ්ුයාත රබමු ව ිළ්මක ම්ජ්ය නර ව් 

නවොමිෂන් රභ්ව නහෝ නවොමිෂන් රභ්ව විසින් බලයාත ිවමනු ලබ  ආයාතත යාතක් විසින් ිවමකවනු ලබ  

අතම, විභ්ුයාත ිැවැමකනව  දි යාත යාතා් ව්ලන දී දන්වනු ඇත. න   විභ්ුන  ප්රතිලල අනුව 

කුරලත්වයාත  ත සුදුසුවම් රපුම් ඇති අනේක්ෂවයාතන්,ම්ජ්ය ිදිි්ල  ක්රනඛ  1/990 ි  විධිවිධ් යාතන් 

අනුව දිර්ත්රික් ජ් ුහ  අනුි්තයාත  ත,මමක පුම හ් වෑුඛල දිර්ත්රික් නදනවන් ඉහල  කුරලත් 

අනුපිළිනවල අනුව රබමු ව ිළ්මක ම්ජ්ය නර වන  ිළ්මක ි්ල  ආයාතත වල පුර්තව්ලයාත්ධිිති III 

වැනි නර ණින  ත තුමට රඳහ් ිමක කිරී ට නතෝම් ුනු ඇත. 

 

2.0 විවෘත තමඟ විභ්ුනයාතන් රම්පුර්ණ වම  පුමේි්ඩු රග ය්ව 22 කි. ඉදිදින දී ඇතිව  පුමේි්ඩුද න   

විභ්ුන  ප්රතිලල  ත රම්පූර්ණ වමනු ලබ  අතම, ිමක වමනු ලබ  රග ය්ව හ් ිමකම   ක්රියාත්මක ව 

ව  දි යාත ිමකම ම් බලධමයාත් විසින් නිශ්කයාත වමනු ලැනේ. සීමිත තමඟ විභ්ුයාත  ගින් පිමම  ට නියාතමිත 

පුමේි්ඩු වලට ප්ර ්ණවමක අයාතදුම්වරුවන් න ොසිටින්නන්  ම් එ  පුමේි්ඩුද,න   විවෘත විභ්ුන  

ප්රතිලල අනුව කුරලත් අනුපිලිනවලට පුමවනු ලැනේ. න   බඳව් ුැනීනම් නිනේද යාත අනුව පුමේි්ඩු 

පිමම   නහෝ න ොපිමම   රම්බන්ධනයාතන් අවරන් තීමණයාත ුැනී  න   නවොමිෂන් රභ්ව රතුනේ. 

 

3.0 වැටුප : අගව 0392016 හ් 2016.02.25 දි ැති ම්ජ්ය ිදිි්ල  ක්ර නඛ යාතට අනුව රබමු ව ිළ්මක 

ම්ජ්ය පුර්තව්ලයාත්ධිිති නර වන  III වැනි නර ණියාතට අද්ළ වැටුේ ව්ණ්ඩයාත MN 3-2016 ව  අතම 

 ්සිව වැටුේ ිදි ්ණයාත රු. 31,040- 10×44/- 11×660-10×730-10×7/0- රු./7,//09- නේ.(ඉහත ක්ර 

නඛ න  II ව  උි නඛ  යාත අනුව වැටුේ නුම   සිදුනවනර්) 

 

4.0  න   ත තුම ර්ථිම හ් විර්  වැටුේ රි තයාත.එනහමක විර්  වැටුේ රම්බන්ධව 2016.01.01 දි  සිට 
ක්රියාත්මක ව ව  ිදිදි මජ්යාත විසින් ුනු ලබ  තීමණයාතට ඔබ යාතටමක වනු ඇත. 

 

5.0  සුදුසුාේ :- රබමු ව ිළ්මක ම්ජ්ය නර වන  ිළ්මක ි්ල  ආයාතත වල පුර්තව්ලයාත්ධිිති III වැනි 
නර ණින  ත තුමට බඳව් ුැනී  රඳහ් ිහත රඳහන් සුදුසුවම් අද්ල නේ. 

 

(අ) රබමු ව ිළ්මක බල ප්රනශශයාත තුල ර්ථිම ිදිගියයාත ඇති ්රී ලගව් පුමවැසියාතකු ම   : අයාතදුම්ිමක 

වැඳව  අවර්  දි ට පූර්ව වරම 03ක් අයාතදුම්වරුනේ නහෝ වලත්රයාත්නේ  අ ණ්ඩ රථ්ිම ිදිගියයාතක් 

තිබියාත යුතුයාත. 

රහ 

 (ආ) අයාතදුම්ිමක භ්ම ුන් ් අවර්  දි යාතට වයාතර අවුරුදු 20 ට න ොඅඩු හ් අවුරුදු 30ට න ොවැඩි 

වියාත යුතුයාත. 

                                                                              රහ 

(ඇ) (i) සිගහල9 නද ළ 9 ඉගග්රීසි භ්ෂ්ව, ුණිතයාත රහ තවමක විෂයාතයාතන් නදවවට රම් ්  

ර් ්ර්ායාතන් රි තව එවවම විෂයාතයාතන් 6 කින් අ.නිො.ර.(ර්.නිළ) විභ්ුයාත එවවම ර මකව 

තිබී .                                             රහ 

(ii) අ.නිො.ර.(උ.නිළ) විභ්ුන දී සියාතළු  විෂයාතයාතන්නුන් එවවම ර මකව තිබී . 

                                                      රහ 
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(ඈ) (i)  පිළිුමක විශ්ව විදය්ලයාතව පුර්තව්ල විදය් විප්ි  පිළිබඳ තුන් (03) අවුරුදු ඩිේනලෝ ් 

ි්ඨ ්ල්ව ර මකව තිබී . 

                                                                                  නහෝ 

(ii) ්රී ලගව් පුර්තව්ල රගු න  පුරත්ව්ල විදය් විප්ි  පිළිබඳ තුන් (03) අවුරුදු 

ඩිේනලෝ ් ි්ඨ ්ල්ව ර මකව තිබී . 

 

සබහ  : 

(i) පුර්තව්ල විදය් විප්ි  පිළිබඳ තුන් (03) අවුරුදු ඩිේනලෝ ්ව හද්ම් ඇති 
අයාතදුම්වරුවන් න ො ැති අවර්ා්වලදී ි ණක් පුර්තව්ල විදය් විප්ි  පිළිබඳ 

උි්ධියාතක් හද්ම් ඇති ( විෂයාතයාතක් නලර න ොව ) අයාතදුම්වරුවන් පිළිබඳ රලව් බලනු 

ලැනේ. එනහමක න   ත තුම රඳහ් ව  වැටුි උි්ධිධ්රීන් රඳහ් ව  වැටුේ ්ර යාත 

න ොව  බවද රැලකියාත යුතුයාත. 

(ii) රෑ  අයාතදුම්වරුවකු  ත තුමට අද්ළ සියාතළු සුදුසුවම් 2017  ැයි  ර 1/ වැනි දි  නහෝ 
ඊට නිම නහෝ රම්පූර්ණ වම තිබී  අනිව්ර්යාත නේ.  

 

6.0 විභාග පරිපාටිත : 
 

න   විභ්ුයාත සිගහල හ් නද ළ  ්ධයවලින් ි ණක් ිැවැමකනේ. අනේක්ෂවයාතන්ට සියාත   ්ියාත ිදිදි මින් 

එක් භ්ෂ්  ්ධයයාතකින් ි ණක් න   විභ්ුයාතට නිනී සිටියාත හැකි අතම ඉඛුමම් වම  ලද  ්ධයයාත ිසුව 

නව ර් කිරී ට ඉඩනදනු න ොලැනේ. න   විභ්ුයාත ිහත ිදිදි ලිඛිත ප්රශ්  ිත්ර තු කින් ර න්විත නේ. 

 

  විෂතත    නකුණු   ාානත 

 

(i) පුර්තව්ල විදය්ව   100 යි   ිැයාත 03 යි 

(ii) බුශධි ිරීක්ෂණයාත   100 යි   ිැයාත 01 යි 

(iii) ර් ් ය දැනී    100 යි   ිැයාත 01 යි 

 

ඉහත විෂයාතන්ට අද්ළ විෂයාත නිර්නශශයාත ිහත ිදිදි නේ. 

 

6.1 ුසසතනාාන විද්යාව 

 

 (1) ුසසතනාාන හා ුසසතනාානතාිපපිත්වත 

 

  (අ)  පුර්තව්ල හ් පුර්තව්ල ඉතිහ්රයාත, පුම්ත  හ් නූත  නලෝවන  ප්රධ්  පුර්තව්ල 

  (ආ) නඛ   වල්නේ රහ නිොමක ඇතුළු නඛ    ්ධයන්ි  ආමම්භයාත හ් විවර යාත 

(ඇ)  ද්රණ ිලඛින  ආමම්භයාත, වය්ේතියාත රහ පුර්තව්ල හ් ර ්ජ් රගවර්ධ  විෂයාත                 

නවනමි  බලිෑම් 

(ඈ) පුර්තව්ල වර්ු 

 (i)  විනශ ෂ පුර්තව්ල 

 මජ්න  අ ්තයගශ, නදි්ර්තනම්න්තු රගර්ා් ආදී ආයාතත  ආරිත පුර්තව්ල, ිර්න ෂණ 

පුර්තව්ලවල වුහයාත, ව්ර්යාතභ්මයාත හ් නර ව්වන් 

 (ii) ශ්ර්ත්රීයාත පුර්තව්ල 

විශ්ව විදය්ල හ් නව මක උරර් අධය්ි  ආයාතත  ආරිත පුරත්ව්ලවල වුහයාත, 

ව්ර්යාතභ්මයාත හ් නර ව්වන් 

(iii) ි්රඛ පුර්තව්ල 

(iv)  හජ්  පුර්තව්ල 

(v) පිදිනවන් පුර්තව්ල හ් ආම්මිව9 ආුමිව ආයාතත  පුර්තව්ල 
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  (ඉ) පුර්තව්ල වමිටු - වුහයාත, අවශයත්වයාත, වැදුමකව  හ් ව්ර්යාත භ්මයාත 

(ඊ) පුර්තව්ල වෘමකතීයාතට අද්ළ විශවමක වෘමකතීයාත රගවිධ්  හ් ඒව්න  ව්ර්යාත භ්මයාත 

(උ) පුර්තව්ල නුොඩ ැගිලි - රැලසුම්වමණයාත, රලව් බැලියාත යුතු වරුණු,  

     ිවමක ් නුොඩ ැගිඛලව පුර්තව්ලයාතක් ර්ා්ි යාත, රගවිධ් යාත නහෝ වැඩිදියුණු කිරී . 

(ඌ) පුර්තව්ල ද්රවය  ඩමකතුව, රගමක්ෂණයාත ( Conservation ) රහ ආමක්ෂණයාත  

      (Preservation ) 

(ඒ)  ආිද් ( Disasters) රහ ආිද් වළ  ්වමණයාත ( Disaster Management )   
 

 2. ද්ැනුම හා ේනොරරටරු සංවිධා ත 

 

  (අ) ්රන්ා වර්ීකවමණන  අම ණු රහ ප්රනයාතෝජ්  

(ආ) ්රී ලගව්නේ පුර්තව්ලයාතන්ි  භ්විත ව  ප්රධ්  වර්ීකවමණයාත 

(ඇ) පුර්තව්ල සුියන  අම ණු, ඇගේනලෝ ඇ දිව්නු සුියවමණ නීති රග්රහයාත ( AACR ) 

රම්ප්රද්යාත 

(ඈ) ්රන්ා විර්තමයාත 

(ඉ)  AACR 2 රගර්වමණයාත භ්විත වමමින් රගනඛ  රම්ි්ද යාත 

 

 3. ුසසතනාාන සේපත් හා ේනොරරටරු ේස වා 
 

  (අ) විවිධ පුර්තව්ල රම්ිමක 

  (ආ) එවතු රගවර්ධ යාත, එවතු රගවර්ධ  ප්රතිිමකති හ් එි  වැදුමකව  

  (ඇ) පුර්තව්ල රම්ිමක නමකරී  ඇතුළු ප්රති්රහණ ක්රියාත්වලියාත 

 

 (i) පුර්තව්ල රම්ිමක නමකරීනම් මූලධර් , මූල්ර 

 (ii) ප්රති්රහණ ක්රියාත්වලියාත, පිදි ැසුම්වමණයාත ඇතුළු විවිධ ත්ක්ෂණිව නර ව්  

 (iii) නතොු රමීක්ෂණයාත හ් අිහමණ ක්රියාත්වලියාත 

 

(ඈ) ප්රව්ශ යාත, ප්රව්ශ  ි මිව  හ් ව්මණයාත 

(ඉ) ප්රවර්ත  රම්ප්රජ්්   නර වයාත ( Current Awareness Service ) 

(ඊ) ි්ඨව අධය්ි  වැඩරටහන් 

(උ)  හජ්  රම්බන්ධත් හ් පුර්තව්ල ප්රක්මණයාත 

 

 4. ේනොරරටරු සන්නිේේද්  නාක්ෂණත ( Information Communication Technology ) 

(අ) පුර්තව්ලවල ිදිුණව භ්විතයාත හ් පුර්තව්ල නර ව්වන් හ් ව්ර්යාතන් වලදී නතොමතුරු 

ත්ක්ෂණන  වැදුමකව  හ් ලලද්යීත්වයාත 

 

 6.2 බුද්ිප පරීක්ෂණත : 

 

ිද රග ය් හ් ප ි වශනයාතන් ඉදිදිිමක වමනු ලබ  ුැටළු රම්බන්ධනයාතන් අනේක්ෂවයාතන් දක්ව  

නිු   හ් ප්රතික්ම ආරනයාතන් එ  ුැටළු පිළිබඳ අර්ා්වනබෝධයාත, ප්ර ්ීකවමණයාත හ් ව්ලයාත හ් 

අවව්ශයාත අතම රහ රම්බන්ධත් වටහ් ුැනීන ි  ල් අනේක්ෂවයාතකු රතු හැකියාත්ව  ැ  බැලී  

න යින් අනේක්ෂ් නවනර්.  

6.3 සාමා ය ද්ැනුම : 

 

ජ්්තිව, වල්පීයාත හ් ර රා් නලෝවන  විවිධ රගවිධ්  ිදිරමයාතක් තුල න න්  අි ර ්ජ්යාත තුල 

ිවමක ් ර ්ජ්යීයාත, රගර්වෘතිව, අධය්ිනිව, නශශි්ලනිව, ආර්ථිව හ් අද්ල නව මක ර්ධවයාතන් 

රම්බන්ධනයාතන්ද පුර්තව්ල විෂයාත හ් පුර්තව්ල ක්නෂ ත්රයාත රම්බන්ධව ර් ් ය දැනු  පිළිබඳව 

අනේක්ෂවයාත්නේ දැනුවමකභ්වයාත හ් අවනබෝධයාත  ැනී  න යින් අනේක්ෂ් නවනර්.  
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ිමකම ම් රඳහ් සුදුසුවම් ලැබී ට එක් එක් විෂයාත රඳහ් නවන්වම ඇති ලකුණුවලින් යාතටමක පිදිනරයින් 

සියාතයාතට හතලිහක් බැගින්වමක ( 40 %) අනේක්ෂවයාතකු විසින් ලබ්ුත යුතුව  අතම, විවෘත තමඟ 

විභ්ුයාත රඳහ් නවන් නවොට ඇති පුමේි්ඩු ුණ  රපුම්ල  ිදිදි ලබ්ුමක ලකුණු අනුපිළිනවල 

තමන   අනුු  යාත වමමින් ිමකම ම් නදනු ලැනේ. 

සබහ  :- 

විභ්ුයාතට නිනී සිටී  රඳහ් සුදුසුවම්ලමක අයාතදුම්වරුවන්නුන් පුමේි්ඩු රග ය්වට වඩ් අඩු 

අයාතදුම්ිමක රග ය්වක් ලැබී තිනේ ම්, ලිඛිත විභ්ුයාතක් න ොිවමකව් රම්   ිරීක්ෂණයාතකින් සුදුසුවම් 

ිරීක්ෂ් කිරීන න් අ තුරුව බඳව් ුැනීම් සිදු වමනු ලැනේ.   

 

7.0 විභාග ගාසතරට : 
 

විභ්ු ු්ර්තුව රු. 6009- කි.  එ  විභ්ු ු්රත්ුව රබමු ව ිළ්මක රභ්නේ ඕ ෑ  අ ්තය්ගශ 

ව්ර්යාත්ලයාතවට 9 නදි්ර්තනම්න්තුවවට ( ිළ්මක ි්ල  ආයාතත  හැම)  නහෝ රබමු ව ිළ්ත තුළ 

පිි ට් ඇති ඕ ෑ   ප්ර්නශය යාත නඛවම් ව්ර්යාත්ලයාතවට  දලින් නුව්  ඒ රඳහ් නිකුමක වම  

කුවිත්න්සියාත  අයාතදුම්ිනමක අද්ළ නවොටුනේ න ොුැලනව  නර  ඇලවියාත යුතුයාත.  එ  විභ්ු ු්ර්තුව 

නුවියාත යුමකනමක රබමු ව ිළ්මක රභ් ආද්යාතම් ය ර්ෂ 20.03.02.99 ට බැමව  නලරයාත. නුවනු ලබ  

විභ්ු ු්ර්තුව  කිසිදු නහ තුවක්  ත ආිසු  නුවනු  න ොලබ  අතම,   දඛ ඇණවුම්,  ශදම භ්මුනු  

න ොලැනේ.    දඛ  නුව් ලබ් ුන් ් ලද  කුවිත්න්සින  ඡ්යාත් පිටිතක් ළඟ තබ් ුත යුතුනේ.  

 

8.0 අතදුේපත්ර :  

ඒ 4 ( ර් ් ය හ්්්ීට්  ) ප්ර ්ණන  වඩද්සි භ්විත වමමින්, 

 

(අ) අගව 01 සිට 04 නතක් නේදයාතන් ිළ ව  පිටුවටද, 

(ආ) අගව 0/ සිට ඉදිදියාතට ව  නේදයාතන් අන ක් පිටුවලටද, ඇතුලමක ව  නර  වඩද්සින  නදිැමකත  

ප්රනයාතෝජ් යාතට ුනිමින් අයාතදුම්ිත්රයාත පිළිනයාතල වමුත යුතු අතම අනේක්ෂවයාත් විභ්ුයාතට නිනී සිටී ට 

අදහර් වම  භ්ෂ්නවන් ත  අමක අකුදින්  ිැහැදිලිව අයාතදුම්ිත්රයාත පිමවියාත යුතුයාත. 

(ඇ) අයාතදුම්ිත්රයාත පිළිනයාතල වම ුන් ් විට එි  ය ර්ෂන  රඳහන් විභ්ුන     සිගහල අයාතදුම්ිත්රවල 

සිගහලට අ තමව ඉගග්රීසිනයාතන් ද, නද ළ අයාතදුම්ිත්රවල නද ළට අ තමව ඉගග්රීසිනයාතන් ද රඳහන් වළ 

යුතුයාත.  

 

නියාතමිත ආදර්ශ ආවෘතියාතට අනුකූල න ොව , නියාතමිත දි ට නිම විභ්ු ු්ර්තු නුව් න ො ැති හ් 

නිවැමදිව රම්පූර්ණ වම න ො ැති අරම්පූර්ණ තමකවන  ිවති  අයාතදුම්ිත්ර කිසිු  දැනුම් දී කින් 

නතොමව ප්රතික්නෂ ි වමනු ලැනේ. නිසිිදිදි අයාතදුම්ිත්ර රම්පූර්ණ න ොකිරීන න් සිදුව  ි්ඩුව 

අයාතදුම්වරුවන් විසින් දම්ුත යුතුයාත. ඉඛුමම්ිත්රන  ඡ්යාත් පිටිතක් ළඟ තබ් ුැනී  ප්රනයාතෝජ් වමක 

වනු ඇති අතම, රම්පූර්ණ වම  ලද ඉඛුමම් ිත්රයාත විභ්ු නිනේද න  දැක්නව  ඉඛුමම් ිත්රයාතට 

අනුකූලද යාතන්  පිළිබඳව අයාතදුම්වරු විසින් වි ර් බැලියාත යුතුනේ. එනර  න ොවු නහොමක අයාතදුම්ිත 

ප්රතික්නෂ ි වියාත හැව. 

 

8.1 න   නිනේද න   රඳහන් සුදුසුවම් ඇති අයාත ි ණක් ඉඛුමම් වම  ඇතැයි  යාත  පූර්ව නිු  යාත 

 ත නියාතමිත විභ්ු ු්රත්ු නුව්  නියාතමිත දි ට නහෝ එදි ට  නිම නහෝ ඉඛුමම්ිත්ර ඉදිදිිමක වම 

ඇති  සියාතුම  අයාතදුම්වරුවන්ට තමු විභ්ුයාතට නිනී සිටී ට  රබමු ව ිළ්මක ම්ජ්ය නර ව් 

නවොමිෂන් රභ්ව විසින් ඉඩනදනු ලැනේ. තමු විභ්ුයාතට නිනී සිටී  රඳහ් ප්රනේශ ිත්රයාතක් 

නිකුමක කිරී   අයාතදුම්වරු න   ත තුම රඳහ් සුදුසුවම්  රපුම් ඇති බවට පිළිුැනී ක් නලර 

රලවනු න ොලැනේ. අයාතදුම්වරුවන් රම්   ිරීක්ෂණයාතට වැඳව් බඳව් ුැනීනම් නිනේද යාත 

අනුව සුදුසුවම් තිනේදැයි ිරීක්ෂ් වම  අවර්ා්නේ අවශය සුදුසුවම් න ො ැති බව අ ්වමණයාත 
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වුවනහොමක එ  අයාතනේ විභ්ු අනේක්ෂවමකවයාත අවලගගු වමනු ලැනේ. අයාතදුම්වරු විසින් විභ්ුයාත 

ආමම්භ ව  දි න  විභ්ු ශ්ල්ධිිති නවත ඉදිදිිමක වළ යුතු වන්නන් ත  අමකර  රහතිව 

වමව්ුමක ප්රනේශ ිත්රයාත නේ. 

 

8.2 අයාතදුම්ිත්රයාත බහ් එව  වවමන  ව මක ිර ඉහළ නවළවනර්  “සබරගමුව පළාත් රාජ්ය 
ුසසතනාානතාිපපි ේස වේ  III වැනි ේර ණියේේ  න රටරබ බාවා ගැනීේේ විවෘන නරඟ විභාගත -

2017”  යාතන්   හ්  සතථිර පදංචි දසතත්රික්ාත  රඳහන්  වමන් . 

 

8.3 අයාතදුම්ිත්රන  අනේක්ෂවයාත්නේ අමකර  මජ්න  විදය්ලයාතව විදුහඛිතිවමයාතකු, ර් ද්  
විනිශ්කයාතව්මවමයාතකු, දිවුරුම් නවො ර්දිර්වමයාතකු, ප්රසිශධ න ොත්දිර්වමයාතකු, ත්රිවිධ හ ද්නේ 

අධිව්රී බලයාතලමක නිලධ්දියාතකු, නිොලිර් නර වන   ුැර්  වළ   ත තුමක්  දම  නිලධ්දියාතකු, 

ව්ර්ෂිව වැටුි රු. 240,3609- ක් නහෝ ඊට වැඩි මජ්න  ර්ථිම ත තුමක් දම  නිලධ්දියාතකු විසින්  

නහෝ රහතිව වමනු ලැබ තිබියාත යුතුයාත. 

 

8.4 රම්පූර්ණ වම  ලද අයාතදුම්ිත්ර 2017  ැයි  ර 1/ ව  දි ට නහෝ ඊට නිම "ේේාේ, පළාත් 

රාජ්ය ේස වා ේාොිෂෂන් සභාව, සබරගමුව පළාන, සබරගමුව පළාත් සභා සංකීර්ණත, 

 ව ගරත, රත් ුසර" යාත  ලිපි යාතට  ලියාත්ිදිගිය තැිෑනලන් එවියාත යුතුයාත.  

 

9.0 අනේක්ෂවයාතන්නේ අ  යත්ව ර ්ා කිරී  රඳහ් ිහත රඳහන් ලියාතකියාතවිලිවලින් එවක් විභ්ු 

ශ්ල්ධිිති නවත ඉදිදිිමක වළ යුතුයාත. 

   

I. පුශුලයින් ලියාත්ිදිගිය කිරීනම් නදි්ර්තනම්න්තුව  ගින් නිකුමක  වම  ලද 

වලගගු ජ්්තිව හැු නුම්ිත. 

II. වලගගු විනශශ ු න් බලිත්රයාත. 

 

10.0 වයාජ් ේනොරරටරු සාහා ද්වමවේ 

ඉඛුමම් ිත්රයාත  පිමම නම්දී ඉත්  රැලකිලි මකව නිමවදය නතොමතුරු  රැියියාත යුතුයාත. න   විභ්ුන  

නීතිරීති අනුව යාතම් අනේක්ෂවයාතකු නුසුදුසු බව අ ්වමණයාත වුවනහොමක විභ්ුයාතට නිම නහෝ  විභ්ුයාත 

ිැවැමකනවශදී  නහෝ විභ්ුනයාතන් ිසු නහෝ ඕ ෑ  අවර්ා්වව ඔහුනේ 9 ඇයාතනේ අනේක්ෂවමකවයාත  

අවලගගු වළ හැකියාත. අයාතදුම්වරුවකු විසින් ඉදිදිිමක වම  ලද නතොමතුමක් ඕ ෑ  අවර්ා්වව  අරතය 

බව  නිනී ගියාතනහොමක  නහෝ ඔහු9ඇයාත මජ්න  නර වනයාතන් ිහ කිරී ට පිළිව . 

 

11.0 න ි  රඳහන් න ොව  යාතම් වරුණක් නවනතොමක , ඒ රම්බන්ධව රබමු ව ිළ්මක ම්ජ්ය නර ව් 

නවොමිෂන් රභ්නේ   තීමණයාත  අවර්  තීමණයාත නේ.  සියාතුම  අයාතදුම්වරුවන්  න   නිනේද න   

රඳහන් නිොදු  විභ්ු නීතිරීති අනුව වටයුතු කිරී ට බැඳී සිටිනු ඇත. 

 

 

 

 

            2017 අනප්ර ඛ 07 දි        සුනන්ත්ර් ගුණවර්ධ  

රබමු ව ිළ්මක ම්ජ්ය නර ව් නවොමිෂන්    නඛවම් 

රභ් ව්ර්යාත්ලයාත        ිළ්මක ම්ජ්ය නර ව් නවොමිෂන් රභ්ව 

රබමු ව ිළ්මක රභ් රගකීර්ණයාත     රබමු ව ිළ්ත 

 ව ුමයාත, මමක පුම.     

 

 

 


