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              WPC/PSC/REC01/කා. ක..ඉ.පඳොදු ප ොණුල                                                                               2019.02.                                             

 

ප්රධාන පකක් (බ.ඳ) , 

ආණ්ඩුකාර පකක් (බ.ඳ) 

වභා පකක්, (බ.ඳ) 

පකක්, ඳෂාත් ඳාන අමාත්යංය (බ.ඳ) 

පකක්, අධයාඳන අමාත්යංය (බ.ඳ) 

පකක්, පවෞඛ්ය අමාත්යංය (බ.ඳ) 

පකක්, කෘෂිකර්ම අමාත්යංය (බ.ඳ) 

පකක්, මාර්  අමාත්යංය (බ.ඳ) 
 

 

මාර්ගගත ක්රම   තේ   On Line) කාර් ක්ෂමතා කඩඉම් විභාග සඳහා අ දුම්ප  කැඳවීම  

ඳශත් වශන් ත්නතුරු වදශා ලන කාර්යක්මත්ා කඩඉ් විභා  වශා බව්නාහිර ඳෂාත් රාජ්ය පවේලා පකොමින් වභාල 

මගින්  අයදු්ඳත් කැලනු ැපේ. 

02      එම අයදු්ඳත් බව්නාහිර ඳෂාත් රාජ්ය පවේලා පකොමින් වභාප  පලේ අඩවිය ලන www.psc.wp.gov.lk  

මඟින්  මාර්  ත් ක්රමය මඟින් (On Line) 2019.03.14  දිනට පඳර අයදු් ක යුතු අත්ර, එම අයදු්ඳත්ල මුද්රිත් 

පිටඳත් 2019.03.21 දිනට පඳර ආයත්න ප්රධාියයා මඟින් බව්නාහිර ඳෂාත් රාජ්ය පවේලා පකොමින් වභාල පලත් පයොමු 

ක යුතුය, පමම දින ලලින් ඳසුල ැපබන අයදු්ඳත් ප්රතිකක්පේඳ කරනු ැපේ. 
 

03     ඳෂමු ලත්ාලට ඉදිරිඳත් ලන අයදු්කරුලන්ල විභා   ාව්තු ප විම අලය පනොප .ඉන්ඳසුල විභා යට  පඳී 

සිටින අපේක්කයන් විභා   ාව්තු පව , ඳශත් වශන් ඳරිදි විභා   ාව්තු ප විය යුතුය. 

 

වියයන් 04 වහිත් විභා  වශා 

එක් වියකට විභා   ාව්තු රු. 300/= 

වියයන් පදකකට විභා   ාව්තු රු. 400/= 

වියයන් තුනකට විභා   ාවත්ු රු. 500/= 

ව්පූර්ණ විභාය වශා  රු. 600/= 

වියයන් 03 වහිත් විභා  වශා 

එක් වියයකට විභා   ාව්තු රු. 400/= 

වියයන් පදකකට විභා   ාව්තු රු. 500/= 

ව්පූර්ණ විභා  වශා  රු. 600/= 

වියයන් 02 වහිත් විභා  වශා 
එක් වියකට  විභා   ාව්තු රු. 500/= 

ව්පූර්ණ විභාය වශා  රු. 600/= 

එක් වියයක්  වහිත් විභා  වශා රු. 600/= 

 

04 අයදු්කරුලන් විසින්  බස්නාහිර පළා  ආදා ම් ශිර්ෂ 20-03-02-99 ත බැර ලන ඳරිදි ෂඟම පිහිටි ප්රාපීයය 

පකක් කාර්යායට ප ලා බා  න්නා ද බ.ඳ 1 දුඳත් අයදු්ඳත්රයට පනො ැපලන පවේ අමුණා එවිය යුතුය.  

05 බදලා  ැීප් ඳරිඳාටිපේ  වශන් සියළුම සුදුසුක් වපුරා ඇතික අපේක්කයන් ඳමණක් අදා කාර්යක්මත්ා 

කඩඉ් විභා  වශා අයදු්ඳත් ඉදිරිඳත් ක යුතු බල අලධාරණය කරනු බන අත්ර  අපේක්කයන්පේ සුදුසුක් 

ඳරීක්ා කිරිමකින් පත්ොරල පමම විභා ය වශා ඔවුන් වශන් කර ඇතික සියළු සුදුසුක් ව්පූර්ණ කෂා පවේ වකා      

විභා  ප්රප   ඳත්ර ියුතත් කරනු ඇත්. 

 

http://www.psc.wp.gov.lk/
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    06. පමම විභා පේ පරගුාසි අනුල කිසිය් අපේක්කපයුත  ඊට පඳී සිටීමට නුසුදුසු බල පඳිය ගියපශොත්  

විභා යට පඳරාතුල , විභා ය ඳැලැත්පලීදි පශෝ ඉන්ඳසුල කලර අලව්ථාලකදී වුලද , ඔහුපේ/ඇයපේ  අපේක්කත්ලය  

අලංගු කරනු ැබිය ශැකිය. අපේක්කපයුත විසින් දැන දැනම අවත්ය පත්ොරතුරු වඳයා ඇතික බල පශෝ කිසිය් 

ලැද ත් කරුණක්  දැන දැනම ලවන් ක බල පඳී ගිය පශොත්  ඔහු/ඇය බව්නාහිර ඳෂාත් රාජ්ය පවේලපයන් ඳශ 

කිරීමට ඉඩ තිකපේ. පමම විභා යට පඳී සිටින අපේක්කපයෝ බව්නාහිර ඳෂාත් රාජ්ය පවේලා පකොමින් වභාල විසින් 

ඳනලනු බන ීතික රීතික උකං නය කිරිම පලනුපලන් ඳෂාත් රාජ්ය පවේලා පකොමින් වභාල විසින් ඳනලනු ැබිය 

ශැකි ඕනෑම දඩුලමකට යටත් පලයි. 

 

            07       ත්මා පඳී සිටින එක් එක් වියයක් ඳාවා විභා  ාාධිඳතිකට අයදු්කරු ත්ම අනනයත්ාල තත්තු  ැන්විය යුතුය. 

ප් වශා ඳශත් වශන් ලියවිලි ලලින් එකක් පිළි නු ැපේ. 

1. පුී යින් ලියාඳදිංචි කිරීප් පදඳාර්ත්ප්න්තුල මඟින් ියුතත් කරන ද ලංගු ශැඳුනු් ඳත් . 
2. ලංගු විපී  මන් බඳත්රය  

   වටශන : විභා  ාාප දී සිය අනනයත්ාල ඉදිරිඳත් කිරීමට අපඳොපශොවත් ලන අපේක්කයන් නුසුදුව්වන් පව 
වකනු ැපේ 
 

08  ප්ර්න ඳත්රයක් වශා බාපදන උඳරිම ුතණු ප්රමාණය ශා වමත් ුතණු සීමාල, අදා පවේලා ලයලව්ථාප / 

බලා  ැිය්  ඳරිඳාටිපේ වශන් ලන ආකාරයට ප .  

                09.     අලය වුලපශොත් පමම විභා ය සිංශ,පදමෂ,ශා ඉං්රීසි  යන මාධය තුපනන්ම ඳලත්ලනු ැපේ.අපේක්කයින් 

විසින් ත්මා පඳී සිටින සියළුම ප්ර්න ඳත්රලට එකම භාා මාධයයකින් පිළිතුරු වැඳයිය යුතුය. 

            10.       පරගුාසිලලින්  විධිවිධාන වවා ඇතික /පනොමැතික  ය් කරුණක් පලපත්ොත් , එය බව්නාහිර ඳෂාත් රාජ්ය පවේලා 

පකොමින් වභාල විසින් තීරණය කරනු ැපේ. 

 

 

 
 

 

එ්.ජී.ත.තිකකරත්න, 
පකක්, 
ඳෂාත් රාජ්ය පවේලා පකොමින් වභාල, 
බව්නාහිර ඳෂාත් 
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අංකය විභා පේ නම පරේණිය අදා කාර්යක්මත්ා  කඩඉම 

1 වංලර්ධන වශකාර  II 

I ලන කාර්යක්මත්ා  

කඩඉ් විභා ය 

2 වංලර්ධන වශකාර  I 
II  ලන කාර්යක්මත්ා  
කඩඉ් විභා ය   

3 

බව්නාහිර ඳෂාත් කර්මාන්ත්  
පදඳාර්ත්ප්න්තුප  ක්පේත්ර ත්/කාර්යා ත් 
ඛ්ණ්ඩ 02 පවේලා  ණපේ කර්මාන්ත් ප්රලර්ධන 
ියධාරි ත්නතුර   (IIපරේණිය) 

II 
I  ලන කාර්යක්මත්ා  
කඩඉ් විභා ය 

4 

බව්නාහිර ඳෂාත් රාජ්ය පවේලපේ වමුඳකාර 
වංලර්ධන පදඳාර්ත්ප්න්තුප  විධායක පවේලා 
 ණපේ වමුඳකාර වංලර්ධන වශකාර 
පකොමවාරිව් (පදඳාර්ත්ප්න්තුමය) ත්නතුපර් III 
පරේණියට අදා  කාර්යක්මත්ා කඩඉ් 
ඳරීක්ණය   

III 
I  ලන කාර්යක්මත්ා  
කඩඉ් විභා ය 

5 

බව්නාහිර ඳෂාත් රාජ්ය පවේලපේ වමුඳකාර 
වංලර්ධන පදඳාර්ත්ප්න්තුප  විධායක පවේලා 
 ණපේ වමුඳකාර වංලර්ධන වශකාර 
පකොමවාරිව් (පදඳාර්ත්ප්න්තුමය) ත්නතුපර් II 
පරේණියට අදා  කාර්යක්මත්ා කඩඉ් 
ඳරීක්ණය   

II 
II  ලන කාර්යක්මත්ා  
කඩඉ් විභා ය 

6 

බව්නාහිර ඳෂාත් රාජ්ය පවේලපේ වමුඳකාර වංලර්ධන 
පදඳාර්ත්ප්න්තුප  විධායක පවේලා  ණපේ 
වමුඳකාර වංලර්ධන වශකාර පකොමවාරිව් 
(පදඳාර්ත්ප්න්තුමය) ත්නතුපර් I පරේණියට අදා  
කාර්යක්මත්ා කඩඉ් ඳරීක්ණය   

I 
III  ලන කාර්යක්මත්ා  
කඩඉ් විභා ය 

7 

බව්නාහිර ඳෂාත් රාජ්ය පවේලපේ ඳරිලාව ශා 
ෂමා රක්ක පවේලා පදඳාර්ත්ප්න්තුප    
ඳරිලාව  ියධාරී ත්නතුපර් II පරේණියට අදා  
කාර්යක්මත්ා කඩඉ් ඳරීක්ණය   

II 
I  ලන කාර්යක්මත්ා  
කඩඉ් විභා ය 

8 

 බව්නාහිර ඳෂාත් රාජ්ය පවේලපේ ඳරිලාව ශා 
ෂමාරක්ක පවේලා පදඳාර්ත්ප්න්තුප    ඳරිලාව  
ියධාරී ත්නතුපර් I පරේණියට අදා  කාර්යක්මත්ා 
කඩඉ් ඳරීක්ණය   

I 
II  ලන කාර්යක්මත්ා  
කඩඉ් විභා ය 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  


