රාජ්ය ප රිපරාන  ප ක්රලේඛ  ප ංක  ප 22999 ප ි  ප ිධිවිධාා  ප ටතලේ  ප ීරු ප බදු ප රි ත ප වාහ  ප බනරත්රට් ප
නබා පගැනීම පසඳහා පංවශ්ය පිපි


මුල් පත්වීම් ලිපියෙහි සහතික කල පිටපත



යසේවෙ සේීර කිරීයම් ලිපියේ සහතික කල පිටපත



විශ්රාම ග න්වීමීයම් ලිපියේ සහතික කල පිටපත



යසේවයේ/තනතුයේ 1 පවීමතිෙට පත්ව කිරීයම් ලිපිෙ



යසේවයේ/තනතුයේ විය ේෂ යශ්රේණියටෙට සසසේ කිරීයම් ලිපිෙ



මීට යපර ලබා නත්ව වාහනෙට අදාල ණෙවර ලිපිෙ/වාහන ආනෙන බලපත්රයෙහි සහතික කල
පිටපත



ජාතික හ්දුනුම්පයතහි සහතික කල පිටපත



විනෙ පරික්ෂණ හා විනණන විම ගසුම් යනාම ග්ති බවට ලිපිෙ

රාජ්ය පරිපරාන  පක්රලේඛ  පංක  ප1/921/  පි  පිධිවිධාා  පටතලේ  පීරු පබදු පරි ත පවාහ  පබනරත්රට් ප
නබා පගැනීම පසඳහා පංවශ්ය පිපි පහා පසුදුසු ම්
රළමු පවර පගැනීලේම්දී


පත්වීම් ලිපියේ සහතික කල පිටපතක්



යසේවෙ සේිර කිරීයම් ලිපියේ පිටපතක්



ජාතික හ්ඳුනුම්පයත්ව සහතික කල පිටපතක්



අවු.06 ක අඛණ්ඩ යසේවා කාලෙක් සපුරා තිබීම ග



ලිොපදිංචි යවදයවරෙු  නම් 1 පවීමතිෙට සසසේ කිරීයම් ලිපිෙ



1 පවීමතිෙට සසසේ කිරීයම් දන සිට වසර 06 ක් සම්ූේණ කර තිබීම ග



වවදයවරයෙු  නම් ීමම ගාවාසික පුුණු  පත්වීම් ලිපියේ සහතික කල පිටපත



විනෙ පරීක්ෂණ හා විනණන විම ගසුම් පිළිබඳ



ව්ටුප් රහිත නිවාඩු පිළිබඳ



විනෙ පරීක්ෂණ පිළිබදව යේඛීෙ යසෞඛය අම ගාතයාිං යෙවීම ලබා නවීමනා ලද වාේථාව



විනෙ පරීක්ෂණ ඇත්වනම් විසේතරෙ



දු ු  පළාත්ව රාජය යසේවෙට අවීමතේග්රහණෙ කිරීයම් ලිපිෙ



“අ” පරිශිෂේඨෙ

ලේෙව වර පගැනීම දී


පසුගිෙ වර නිු ත්ව කල වාහන බලපත්රයේ සහතික කරන ලද පිටපත යහ පසුගිෙ වර නිු ත්ව කල
ණෙවර ලිපියේ සහතික කල පිටපත



පසුගිෙ වර වාහන බලපත්රෙ නිු ත්ව කල දන / පසුගිෙ වර ණෙවර ලිපිෙ විවෘත කල දන සිට වසර
05 ක් සම්ූේණ කර තිබීම ග

ලේරෞද්ගිප

ිධලේද්ශ් නිවාඩු ංනුමත කිරීම පසඳහා පංවශ්ය පිපි



යපාදු 126 ආකෘතිෙ



16 පරිශිෂේටෙ



ගිවිසුම ග



රැකිො/අධ්යාපන ආෙතන ලිපිෙ



ීසා බලපත්රෙ

ලේරෞද්ගිප  පිධලේද්ශ් පනිවාඩු පසකලේශ්ෝා ට පකිරීම පසඳහා පංවශ්ය පිපි


ඉල්ීම් ලිපිෙ



සිංය



ීසා බලපත්රයේ පිටපත



සිංය

ධ්න ආකෘති පත්රෙ

ධ්නෙ ීම ග ම ගත රාජකාරිෙ සදහා වාේතා කර ඇති බවට සනාථ කල හ්කි ලිපි

වැඩ පබැලීලේම් පදීම ා පංනුමත පකිරීම පසඳහා පංවශ්ය පිපි


දු ු  පළාත්ව රාජය යසේවා යකාිෂෂවීම සාාව යවතිවීම නිු ත්ව කරන ලද ව්ඩ බ්ීයම් පත්වීම් ලිපිෙ



නිලධ්ාරිොයේ ඉල්ීම ග



ව්ඩ බාර න්නීයම් ලිපිෙ



ව්ඩ බ්ීයම් දීම ගනා අනුම ගත කිරීයම් අෙදුම් පත්රෙ ප ප

භාෂා පදිිප පදීම ා පනබා පදීම පසඳහා පංවශ්ය පිපි


පත්වීම් ලිපිෙ



නිලධ්ාරිොයේ ඉල්ීම ග



ාාෂා දරි දීම ගනා ලබා න්නීම ග සඳහා වන අධ්යාපන සුදුසුකම් සනාථ කිරීම ග සඳහා වන අධ්යාපන
සහතික



ාාෂා දරි දීම ගනා අනුම ගත කිරීයම් අෙදුම් පත්රෙ

ිධශ්රාම පර්ව ව පනිවාඩු පනබා පගැනීලේම්දී පංවශ්ය පිපි


ඉල්ීම ග



නිවාඩු විසේතරෙ



අම ගාතයාිං යල්කම්යේ නිේය



විශ්රාම ග න්වීමීම ගට අදාල යල්ඛණ

ෙ

ිධශ්රාම පගැවීමකම දී පංවශ්ය පිපි


ඉල්ීයම් ලිපිෙ



පත්වීම් ලිපිෙ



ජාතික හ්දුනුම්පයතහි සහතික කල පිටපත



සප්ප්වීමන සහතිකෙ



යසේවෙ සේිර කිරීම ග



PD 03 ආකෘතිෙ ( I, II, III)



යනාඉල්ුම් සහතිකෙ



විනෙ පරීක්ෂණ යහ විනණන විම ගසුම් යනාම ග්ති බවට සහතිකෙ

රිපවාස ප ානට පංවසා ලේේ පලේසේවට පසේිර පකිරීම පසඳහා අව ය ලිපි


පත්වීම් ලිපිෙ



යසේවෙට වාේතා කිරීම ග



සප්ප්වීමන සහතිකෙ



අධ්යාපන සහතික සහතික කිරීම ග



කාේෙක්ෂම ගතා කඩඉම් සම ගත්වීම ග



වවදය වාේතාව



ගිවිසුම ග (යපාදු 160)



දවිරුම් ප්රතිාාව (යපාදු 278)



චේො සටහන



වත්වකම් බ්රකම් ප්රකා ෙ



ව්වීමදඹු අනත්වදරු විශ්රාම ග ව්ටුප් ක්රම ගෙට දාෙක ීම ග



ව්ටුප් වේධ්ක යනීම ග



කාේෙ සාධ්න වාේතා



පරිවාස කාලෙ තුළ එක් එක් වේෂෙ සඳහා සකසේ කරන ලද පරීක්ෂණ වාේතා



යසේවෙ සේිර කිරීම ග සඳහා බලෙ දීම ග



පරිවාස කාලෙ අවසවීම වන දනෙ



ව්ටුප් රහිත නිවාඩු /අඩ ව්ටුප් සහිත නිවාඩු



විනෙ පරීක්ෂණ හා විනණන විම ගසුම්

