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බව්නාහිර ඳෂාත් රාජ්ය ේව ලා ේම ිෂ්  වාාල 
 

බව්නාහිර ඳෂාත් රාජ්ය ේව ලේ  තාක්ණ ේව ලේ  තක්ේව රු ඳරීක්ම II " ආ " ේර ණියේේ    

තනතුරට බලා ගැනීේේ (විලෘත) විාාගය - 2019 

 

ඵව්නාහිර ඳෂාතේ ඳෂාේ ඳාන ආයතනල ඉශත තනතුරට අදාල දැනට ඳලතින පුරප්ඳාඩු පිරවීභ 

වශා සුදුසුකම් ේ අයදුම්කරුලන්තෙන් අයදුම්ඳේ කැලනු ැතේ. 

 

01.    ේඳ දු  සුදුසුමේ - 

I. ශ්රී ාකාත   පුරලැයකයකු ය ය තුතුය . 

II. ය ශි්ට චරිතයකින් තුක්ත ය ය තුතුය.  

III. අයදුම්ඳේ බාර ෙන්නා අලවාන දිනට පූර්ලාවන්නතයන් ලවර 03 ක කාය තුෂ ඵව්නාහිර ඳෂාත තුෂ 

ව්ථිර ඳදිාචිය තිබිය තුතුය. 

IV. තනතුරට ඵලා ෙැනීභ වශා ලන තරඟ ය බාෙයට තඳනී යකටීභ වශා අලය සුදුසුකම් අයදුම්ඳේ 

කැවීතම් නිත දනතේ / ෙැවට්ඳත්රතේ වශන් කරනු ඵන දිනට වෑභ ආකාරයකින්භ වම්පූර්ණ කර 

තිබිය තුතුය. 

V. අයදුම්ඳේ බාරෙන්නා අලවාන දිනට ලයව අවුරුදු 18 ට තනොඅඩු ශා 45 ට තනොලැඩි ය ය තුතු ය. 

එතශේ, රාජය තශ  ඳෂාේ රාජය තව ලතේ නිතුතු ව්ථිර තව ලකිනන් වශා ඉශත පඳරිභ ලයව් යකභාල 

අදා තනොලනු ඇත. 

VI. ඵව්නාහිර ඳෂාත තුෂ ඕනෑභ ප්රතේයක තව ලය කිරීභට ශා තනතුතර් රාජකාරී ඉටු කිරීභට ප්රභාණලේ 

ාරීරික වශ භානයකක තය ෙයතාලයකින් තුක්ත ය ය තුතුය. 
 

02.    ේව ලා ේම ් ේේසි  

තභභ තනතුර වථ්ිරය. ය ශ්රාභ ලැටුප් වහිතය. ඔඵට හිමි ය ශ්රාභ ලැටුප් රභය පිිබඵ රජය ය යකන් ඉදිරිතේදී  

ෙනු ඵන ප්රතිඳේතිභය තීරණයන්ට ඔඵ යටේ ය ය තුතුය. 
 

03. බලා ගැනීේේ ක්රමය 

 විලෘත ධාරාල යටේත් ඳමණියේ. 

 

ලිඛිත තරඟ ය බාෙයක වශ වාභානය වම්ුඛ  ඳරීක්ණයක ප්රතිප භත ඵලා ෙනු ැතේ. ලිඛිත ය බාෙය 

වභේ අයදුම්කරුලන්තේ ුඛළු කුණු ල කුවතාලතේ අනුපිිබතල අනුල ඵලා ෙැනීභට අතප්ක්ෂිත 

වා යාලට වභාන වා යාලක් වාභානය වම්ුඛ  ඳරීක්ණයකට බාජනය කර සුදුව්වන් තත රාෙනු ැතේ. 

 

ලිඛිත විාාගය 

 

ප්ර්න ඳ්රය මාය මුළු කුණු අලම වමත් කුණු 

බුේධි ඳරීක්ණය ඳැය 01 100 40% 

ය යානුඵේධ තාක්ණ ඳරීක්ණය ඳැය 02 100 40% 
 

04.  තාක්ණ තව ලතේ තක්තව රු ඳරීක්ක II " ආ " තශ්ර ණියටයට ඵලා ෙැනීභට අදා අධයාඳන සුදුසුකම් ශා 

ලෘේතීය සුදුසුකම් 

 

I. බාාල ශා වාහිතය, ෙණියටතය, ය දයාල වශ තලේ එක් ය යකට වම්භාන වහිතල ය යයන් 06කින් 

අ.තඳො.ව. (වා.තඳෂ) ය බාෙය වභේල තිබීභ 

වශ 
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ෙණකාධිකරණය, ලාණියටජය, ආර්ථික ය දයාල, තර්ක ාව්ත්රය, ූගතෙ  ය දයාල, යකාශ යන 

ය යයන් තෙන් 02ක් වහිතල ය යන් 03කින් අ.තඳො.ව. (ප.තඳෂ)  වභේල තිබීභ 

වශ 

ශ්රී ාකා කාර්මික ය දයාතේ තක්තව රුකරණය පිිබඵ ඳාඨභාාල 1 ලවර වභේවී තිබීභ 

තශ  

II. පිිබෙේ ය ්ල ය දයායක තේඳෂ ඳානය ශා තක්තව රු ාවත්්රය පිිබඵ බී.එව.්ී. පඳාධිතේ 1 

තකොටව වභේල තිබිභ 

තශ  

III. ලරේ මිනින්තද රුලන්තේ රාජකීය ආයතනතේ තඳොදු තශ  තක්තව රු අාය පිිබඵ ය බාෙතේ 

1 තකොටව වභේල තිබීභ 
 

5.   තාක්ණ ේව ලයට අදා ලැටුප් ඳරිමාණය   

 රාජය ඳරිඳාන චරතඛ  03/2016 – MN 03 – 2016 අනුල තාක්ණ තව ලතේ තක්තව රු ඳරික්ක        

II " ආ " තශ්ර ණියටයට හිමි භායකක ලැටුප් ඳරිභාණය - රු.31,040 –10 X 445 – 11 X 660 - 10 X 730 - 10 X 

750– 57,550 ත . 

     ලැටුප් තෙලනු ඵන්තන් එභ චරතඛ තේ පඳතඛ ණ IIට අනුකලය. 

 

6. තාක්ණ ේව ලේ  තක්ේව රු ඳරීක්ම තනතුර වශා ලන තරඟ විාාගේ  විය නිර්ේේය 

 

   

ප්ර්න ඳ්රේ  නම විය නිර්ේේය 

බුේධි ඳරීක්ණය තර්කන ක්තිය, ෙණියටත කුවතාලය, ක්ණියටක තීරණ ෙැනීතම් ශා කාය 

කෂභනාකරණය පිිබඵ ඇෙයීතම් ප්ර්න ඳත්රය 

ය යානුඵේධ 

තාක්ණ ඳරීක්ණය 

තක්තව රුකරණ මූධර්භ, ය ය ධ අලව්ථාලදී බාය තා කරනු ඵන තක්තව රු 

රභ පිිබඵ නිපුණේලය, ලරිඳනම් ඵදු තක්තව රුකරණය, ලරිඳනම් ඵදු 

තක්තව රු ය තර ධතා පිිබඵ දැනුභ භැන ඵැතන ප්ර්න ඳත්රයකි. 

 

7     අයදුේ කිරිේේ  ක්රමය 

 

7.1 වෑභ අතප්ක්කතයකුභ ය බාෙ ොව්තුලක් ඵව්නාහිර ඳෂාේ වබාලට තෙය ය තුතු ත . තභභ ය බාෙය වශා 

ය බාෙ ොවත්ුල රු. 600/- කි. තභභ ය බාෙ ොව්තුල, ඵව්නාහිර ඳෂාේ වබා ආදායම් ශීර් 20-03-02-99 ට 

ඵැර ලන තව අයදුම්ඳත්ර බාර ෙනු ඵන අලවාන දිනට තශ  ටට ප්රථභ, ඵව්නාහිර ඳෂාත තුෂ පිහිටා ඇති 

ඕනෑභ ප්රාතේශීය තඛකම් කාර්යායකට ුඛදලින් තෙලා ඔඵතේ නමින් ඵා ෙන්නා ඵ.ඳ.01 දුඳත 

අයදුම්ඳත්රතේ නියමිත ව්ථානතේ තනොෙැතලන තව  අලා තිබිය තුතුය. එහි ඡායා පිටඳතක් ෂඟ තඵා 

ෙැනීභ ප්රතය ජනලේ ලනු ඇත. තභභ ය බාෙය වශා තෙලන ද ොව්තුල කුභන කරුණක් නිවාලේ 

වම්පූර්ණතයන්භ තශ  අර්ධ ලතයන් තශ  ආඳසු තෙලනු තනොැතේ. තලද ය බාෙ ොව්තුල වශා ුඛේදර 

තශ  ුඛදඛ ඇණවුම් බාරෙනු තනොැතේ. 

7.2 අයදුම්ඳත්රය තභභ නිත දනයට යා තකොට ඇති ආදර් ආකෘතියට අනුල නිලැරදිල වම්පූර්ණ තකොට 

2019.07.24 දිනට තශ  ටට තඳර ැතඵන තව  " ේේමේ,   ඳෂාත්  රාජ්ය ේව ලා  ේම ිෂ්  වාාල  

(බව්නාහිර ඳෂාත), අංම109 , මශා විදීය ,බත්තරමුේ " යන ලිපිනයට ලියාඳදිාචි තැඳෑතන් එය ය 

තුතුය. අයදුම්ඳත්ර ඵශා එලන කලරතේ ලම්ඳව ඉශෂ තකෂලතර් බව්නාහිර ඳෂාත් රාජ්ය ේව ලේ  තාක්ණ 

ේව ලේ  තක්ේව රු ඳරීක්ම II " ආ " ේර ණියේේ   තනතුරට බලා ගැනීේේ (විලෘත)  විාාගය  - 2019 

යන්න ඳැශැදිලි තව වදශන් කෂ තුතුය. තභදිනට ඳසුල ැතඵන අයදුම්ඳත්ර බාරෙනු තනොැතේ. 
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7.3 අයදුම්ඳත්රය තභභ නිත දනයට යා තකොට ඇති ආදර් ආකෘතියට අනුකල කඩදායකතේ තදඳවභ බාය තා 

කරමින් ඒ4 ප්රභාණතේ කඩදායකල පිිබතය කර අතප්ක්කයා තභ අේඅකුරින්භ ඳැශැදිලිල පිරය ය තුතුය. 

අාක 01 යකට 7.1 තතක් ඳෂුඛ පිටුලටද අාක 7.2 යකට ඉදිරියට අතනක් පිටුලටද ඇතුෂේ ලන තව  

අයදුම්ඳත්රය පිිබතය කර ෙත තුතුය. නියමිත ආදර් ආකෘතියට අනුක තනොලන, නියමිත දිනට තඳර 

ය බාෙ ොව්තු තෙලා තනොභැති ශා නිලැරදිල වම්පූර්ණ කර තනොභැති, අවම්පූර්ණ තේේලතේ ඳලතින 

අයදුම්ඳත්ර කියකදු දැනුම් දීභකින් තතොරල ප්රතික්ත ඳ කරනු  ැතේ. නියක ඳරිදි අයදුම්ඳත්ර වම්පූර්ණ 

තනොකිරීතභන් යකදුලන ඳාඩුල අයදුම්කරුලන් ය යකන් දරා ෙත තුතුය. අයදුම්ඳත්රතේ ඡායා පිටඳතක් ෂඟ තඵා 

ෙැනීභ ප්රතය ජනලේ ලනු ඇත. 
 

7.4 අයදුම්ඳත්ර පිිබතය කර ෙන්නා ය ට එහි ශීර්තේ වශන් ය බාෙතේ නභ යකාශ භාධයය අයදුම්ඳත්රල 

යකාශ  භාධයයට අභතරල ඉාග්රීයක භාධයයතයන්ද, තදභෂ භාධයය අයදුම්ඳත්රල තදභෂ භාධයයට අභතරල 

ඉාග්රීයක භාධයයතයන්ද වශන් කෂ තුතුය. 

 

7.5 නිත දනතේ වශන් සුදුසුකම් වහිත ඵල දක්ලමින්, තභභ නිත දනයට අනුකල වකවා ඇති ශා නියමිත 

ය බාෙ ොව්තු තෙලා නියමිත දිනට තශ  එදිනට තඳර තශ  අයදුම්ඳේ ඉදිරිඳේ කර ඇති යකයලුභ 

අයදුම්කරුලන්ට නියමිත සුදුසුකම් වපුරා ඇතැින යන පූර්ල නිෙභනය භත තරඟ ය බාෙයට තඳනී යකටීභට 

ඵව්නාහිර ඳෂාේ රාජය තව ලා තකොමින් වබාල ය යකන් ඉඩතදනු ැතේ. වෑභ ආකාරයකින්භ වම්පූර්ණ වී 

නැති අයදුම්ඳත්ර කියකදු දැනුම්දීභකින් තතොරල ප්රතික්ත ඳ කරනු ඇත. තැඳැඛ කිරීතම්දී අයදුම්ඳත්රයක් 

නැතිවීභ තශ  ප්රභාදවීභ ෙැන තකතරන කියකදු ඳැමිණියටඛක් වකා ඵනු තනොැතේ. අතප්ක්කතයකුට 

ය බාෙ ප්රත  ඳත්රයක් නිකුේ කිරීභ ඔහු තශ  ඇය තභභ තනතුර වශා සුදුසුකම් වපුරා ඇති ඵලට 

පිිබෙැනීභක් තව වකනු තනොැතේ. අයදුම්කරුලන් වම්ුඛ  ඳරීක්ණයට කැලා නිත දනයට අනුල 

අදාෂ සුදුසුකම් තිතේදැින ඳරීක්ා කරන අලව්ථාත දී අලය සුදුසුකම් තනොභැති ඵල අනාලරණය 

වුලතශොේ ඔහුතේ / ඇයතේ අතප්ක්කේලය අලාගු තකතරනු ඇත. 

 

7.6 අයදුම්ඳත්ර ද ඵල දන්ලනු තනොැතේ. අයදුම්කරුලන්ට ප්රත ඳත්ර නිකුේ කෂ ලශාභ ඒ ඵල වශන් 

කරමින් නිත දනයක් ඵව්නාහිර ඳෂාේ රාජය තව ලා තකොමින් වබාත  නි තලේ අඩය ය ලන 

www.psc.wp.gov.lk  භඟින් ඳෂ කරනු ඇත. නිත දනය ඳෂ වී දින 07 ක් ෙතව ඳසුලේ ප්රත ඳත්රය 

තනොැබුණියට නම් දැන්වීතම් වශන් ආකාරයට ඒ ඵල ඵව්නාහිර ඳෂාේ රාජය තව ලා තකොමින් වබාල 

තලත දන්ලා යකටිය තුතුය. ඔඵ තලත තඵා ෙේ අයදුම්ඳත්රතේ වශ ුඛදඛ තෙව කුය තාන්යකතේ ඡායා 

පිටඳතක්ද, අයදුම්ඳත්රය ලියාඳදිාචි කෂ කුය තාන්යකයද, අතැතිල ඔඵතේ වම්පූර්ණ නභ, ලිපිනය, ජාතික 

ශැදුනුම්ඳේ අාකය ශා ය බාෙතේ නභ නිලැරදිල වශන් කරමින් ඵව්නාහිර ඳෂාේ රාජය තව ලා තකොමින් 

වබා කාර්යාතයන් ය භයකය තුතුය. 

 

7.7 අයදුම්ඳත්රතේ ශා ය බාෙ ප්රත  ඳත්රතේ අේවන වශතික කිරීභට ඵයේ අතයකු ය යකන්, අයදුම්කරුතේ 

අේවන වශතික කෂ තුතුය. දැනටභේ රජතේ තශ  ඳෂාේ රාජය තව ලතේ නිතුතු නිධාරීන් අේවන අදාෂ 

තදඳාර්තතම්න්තු ප්රධානියා තශ  ඔහු තලනුතලන් එතව  කිරීභට ඵයේ නිධාරිතයකු ලාද, අතනකුේ 

අයදුම්කරුලන් අේවන රජතේ ය දුශක ය දුශඛඳතිලරයකු, වභාදාන ය නි්චයකාරලරතයකු, දිවුරුම් 

තකොභවාරිව්ලරයකු, නීතීඥතයකු, ප්රයකේධ තනොතාරිව්ලරතයකු, ත්රිය ධ ශුඛදාත  අධිකාරී ඵය ේ 

නිධාරිලරතයකු, තඳොලිව් තව ලතේ ෙැවට් කෂ තනතුරක් දරණ නිධාරිතයකු, රු. 498,960/- ලැඩි 

ලාර්ෂික ලැටුඳක් ඵන රාජය / ඳෂාේ රාජය තව ලතේ ව්ථිර භා්ඩඩලික තශ්ර ණියටතේ නිධාරිතයකු, තඵෞේධ 

ය ශාරයක ය ශාරාධිඳති තශ  නායක ව්ලාමින් ලශන්තව  නභක්, අනය ආෙමික පූජය ව්ථානයක් බාර තශ  

පූජය ඳක්තේ වැකිය තුතු තේේලයක් දරන පූජකලරතයකු යන තභොවුන්තෙන් කලතරකු තශ  ලා 

වශතික කරලා ෙත තුතුය. 
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8. විාාගයට ඇතුේවීම 

 

 8.1 නිලැරදිල අයදුම්ඳේ තයොුඛ කර ඇති යකයලුභ අයදුම්කරුලන් තලත ඵව්නාහිර ඳෂාේ රාජය තව ලා 

තකොමින් වබාල ය යකන් ප්රත  ඳත්ර නිකුේ කරනු ඇත. ය බාෙයට තඳනී යකටින අතප්ක්කතයකු තභාට 

නියමිත ය බාෙ භධයව්ථානතේදී ය බාෙයට තඳනී යකටිය තුතු අතර, එතව  තඳනී යකටින ඳෂුඛ දිනතේදීභ 

තභ අේවන වශතික කරලා ෙේ ප්රත  ඳත්රය ඉදිරිඳේ තනොකරන අතප්ක්කතයකුට ය බාෙයට තඳනී 

යකටීභට අලවර තදනු තනොැතේ. 

 

8.2 ය බාෙය ඳැලැේවීභ වම්ඵන්ධතයන් ඵව්නාහිර ඳෂාේ රාජය තව ලා තකොමින් වබාල ය යකන් නියභ 

කරන ද නීතිරීතිලට ය බාෙ අතප්ක්කිනන් යටේ ත . එභ නීතිරීති පඛාඝනය කෂතශොේ 

ඵව්නාහිර ඳෂාේ රාජය තව ලා තකොමින් වබාල ය යකන් ඳනලනු ඵන දඬුලභකට යටේවීභට ඔවුනට 

යකදු ලනු ඇත. 

 

8.3 අතප්ක්කයාතේ අනනයතාලය, තභා තඳනී යකටින වෑභ ය යයක් වම්ඵන්ධතයන්භ ය බාෙ ාාධිඳති 

වෑහීභකට ඳේලන අතුරින් අතප්ක්කයන් ය බාෙ ාාත දී තභ අනනයතාලය ඔප්පු කර යකටිය තුතුය. 

අතප්ක්කයන්තේ අනනයතාලය  වනාථ කිරීභ වදශා ඳශත වශන් ලියය ලිලලින් එකක් ය බාෙ 

ාාධිඳති තලත ඉදිරිඳේ කෂ තුතුය. 

 

i. පුේෙිනන් ලියාඳදිාචි කිරීතම් තදඳාර්තතම්න්තුල ය යකන් නිකුේ කරන ද ලාගු ජාතික 

ශැඳුනුම්ඳත 

ii. ආෙභන ය ෙභන තදඳාර්තතම්න්තුල ය යකන් නිකුේ කරන ද ලාගු ය තේ ෙභන් ඵඳත්රය 

iii. තභ ටර් රථ ප්රලාශන තකොභවාරිව් ජනරාඛ තදඳාර්තතම්න්තුල ය යකන් නිකුේ කරන ද ලාගු 

රියදුරු ඵඳත්රය 

 

9. වාලදය ේත රතුරු ඉදිරිඳත් කිරීම 

 

      අතප්ක්කතයකුට සුදුසුකම් තනොභැති ඵල අනාලරණය වුලතශොේ ය බාෙයට තඳර තශ  ය බාෙය 

ඳැලැේතලේදී තශ  ය බාෙතයන් ඳසුල තශ  ඕනෑභ අලව්ථාලක දී, ඔහුතේ / ඇයතේ අතප්ක්කේලය 

අලාගු කිරීභට ඉඩ ඇත. අයදුම්කරු ය යකන් ඉදිරිඳේ කරන ද තතොරතුරක් ඔහු / ඇය එය වාලදය ඵල දැන 

දැනභ ඉදිරිඳේ කර ඇති ඵල තශිබවුලතශොේ, එතව  නැතිනම් යම් ලැදෙේ කරුණක් ඔහු / ඇය ය යකන් 

වුලභනාතලන්භ යටඳේ කර ඇති ඵල ශැතේ නම්, ඔහු  / ඇය රජතේ තව ලතයන් ඳශ කිරීභට ඉඩ ඇත. 

 

10.විාාග ක්රමය: 

 

i. තභභ ය බාෙය යකාශ, තදභෂ වශ ඉාග්රීයක භාධයලලින් ඳැලැේත . 

ii. අතප්ක්කතයකු ය බාෙතේදී තඳනී යකටින යකයලුභ ප්ර්න ඳත්රලට එකභ බාාලකින් පිිබතුරු ලිය ය 

තුතුය. 

     අයදුම්ඳත්රතේ වශන් කර ඇති බාා භාධයය තලනව් කිරීභට ඉඩ තදනු තනොැතේ. 

 

11. තභභ ය බාෙතයන් සුදුසුකම්ේ අතප්ක්කිනන්තේ නම් ඇතුේ ප්රතිප තඛ ණය ඵව්නාහිර ඳෂාේ 

රාජය තව ලා තකොමින් වබාල ය යකන් අයදුම්කරුලන් තලත තඳෞේෙලිකල ප්රතිප දන්ලා යැවීභ, තැඳෑ 

භඟින් තශ  ඵව්නාහිර ඳෂාේ රාජය තව ලා තකොමින් වබාත  www.psc.wp.gov.lk නි තලේ අඩය ය 

ඔව්තව  ඳෂකිරීභ තශ  යකදු කරනු ඇත. 
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12.තභභ අයදුම්ඳේ කැදවීතම් නිත දනතයන් අනාලරණය ලන / තනොලන අදාෂ කරුණු පිිබඵදල අලවන් 

තීරණය ඵව්නාහිර ඳෂාේ රාජය තව ලා තකොමින් වබාල වතු ත . 

 

13. තභභ නිත දනය යකාශ, තදභෂ වශ ඉාග්රීයක අනුලාද අතර යම් අනනුකතාලයක් ඇතිවුලතශොේ එය ට  

යකාශ බාා ඳාඨය ඵ ඳැලැේය ය තුතුය. 

 

14. තභභ නිත දනය ශා ආදර් අයදුම්ඳත්රය ඵව්නාහිර ඳෂාේ රාජය තව ලා තකොමින් වබාත  

www.psc.wp.gov.lk  නි තලේ අඩය තේද ඳෂ කර ඇත. 

 

 

 

 

තශ භන්ත වභරතක න් 

තඛකම්(ලැ.ඵ.) 

ඳෂාේ රාජය තව ලා තකොමින් වබාල  

ඵව්නාහිර ඳෂාත 

2019.07.
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බව්නාහිර ඳෂාත් රාජ්ය ේව ලා ේම ිෂ්  වාාල 
 

බව්නාහිර ඳෂාත් රාජ්ය ේව ලේ  තාක්ණ ේව ලේ  තක්ේව රු ඳරීක්ම II " ආ " ේර ණියේේ    

තනතුරට බලා ගැනීේේ (විලෘත)  විාාගය  - 2019 
 

          ය බාෙ අාකය  

          

01.       නිත දනයට අනුල  ඉඛලුම්කරන තනතුරු නාභය  
 

02. බාා භාධයය 

(අදා තකොටුල තුෂ කුණ තයොදන්න.) 

 
 

03. I.   ුඛකුරු වභඟ නභ  - 

 II.  වම්පූර්ණ නභ (යකාශතන්/තදභතෂන්) 

 III. වම්පූර්ණ නභ (ඉාග්රීයක කැපිටඛ අකුරින්)  

IV. ජාතික ශැඳුනුම්ඳේ අාකය   

 

04. I. ව්ථිර ලිපිනය (යකාශ/තදභතෂන්)      

II.  ව්ථිර ලිපිනය  (ඉාග්රීයක කැපිටඛ අකුරින් )- 

         III.  ව්ථිර ඳදිාචි දිව්ත්රික්කය -  (අදාෂ තකොටුල තුෂ  කුණ තයොදන්න) 

           තකොෂඔ          ෙම්ඳශ         කළුතර  

IV. අයදුම්ඳේ බාර ෙන්නා අලවාන දිනය ලන 2019.07.24 දිනට අදාෂ දිව්ත්රික්කතේ ව්ථිර ඳදාචිය - 

               ලර්-  භාව-  දින- 

      V.  දුරකථන අාකය -  

05.        I.. පඳන් දිනය -  ලර්ය -  භාවය -   දිනය - 

             II. අයදුම්ඳේ බාර ෙන්නා අලවාන දිනය ලන 2019.07.24 දිනට ලයව - 

            ලර්ය -  භාවය -   දිනය - 

06.  ව්ත්රී/පුරු බාලය -(අදාෂ තකොටුල තු කුණ තයොදන්න) 

 ව්ත්රී  -  පුරු -  

07. අධයාඳන සුදුසුකම් -  

     (අයදුම්ඳේ කැවීතම් නිත දනතේ 04 අනුල ඉඛලුම් කරන තනතුරට අදා සුදුසුකම් දැක්ය ය තුතු අතර අදා පිටඳේ ඇමිණියටය 

තුතුය.) 

7.1.  නිත දනය අනුල අ.තඳො.ව. (වා/තඳෂ) සුදුසුකම්   

  ය යය වාභාර්ථය   ය යය වාභාර්ථය 

1     5     

2     6     

3     7     

4     8     

 

 

 

යකාශ    

තදභෂ   

 ඉාග්රීයක   
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දුඳත  ේමම  ේම ටුල  තුෂ  ේන ගැේලන  ේව   අල් න 

 

7.2 .නිත දනය අනුල අ.තඳො.ව. (ප/තඳෂ) සුදුසුකම්   

  ය යය වාභාර්ථය   ය යය වාභාර්ථය 

1     3     

2     4     

 

  7.3 ලෘේතීය සුදුසුකම්  

ආයතනය  ශදාරා ඇති ඳාඨභාාල කා ීභාල වාභාර්ථය  වශතිකඳේ අාකය ශා 

ලාගු දිනය 

     

 

08. ය බාෙ ොව්තු තෙව දුඳත පිිබඵ ය ව්තර : 

8.1 ය බාෙ ොව්තු තෙව ප්රාතේශීය තඛකම් කාර්යාය : .......................................................................................... 

8.2 දුඳේ අාකය ශා දිනය : ................................................................................................................................ 

8.3  තෙව ුඛද : ......................................... 
     

 

  
 

 

09. ..................................................................................  ලන භා ය යකන් තභභ අයදුම්ඳතේ වශන් කර ඇති තතොරතුරු භාතේ 

දැනීතම් ශා ය ්ලාවතේ ශැටියට වතය ශා නිලැරදි ඵල වශතික කරමි. භා ය යකන් වඳයා ඇති තතොරතුරු වාලදය යැින තවොයා ෙනු 

ැබුලතශොේ භා ය යකන් ඉඛලුම් කර ඇති තනතුරට ඳේ කිරීභ වශා ව භාතේ හිමිකභ තනොවකා ශරිනු ැබීභටද භට ය රුේධල 

ය නයානුකල කටතුතු කරනු ැබීභටද ශැකි ඵල භභ තශොාකාරල දනිමි. තලද ය බාෙය ඳැලැේවීභ වම්ඵන්ධතයන් ඳනලනු 

ඵන නීතිරීති ලට භභ යටේ ලන ඵලද ප්රකා කරමි.  

 

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

දිනය -........................                              අයදුම්කරුතේ අේවන  

 

අයදුේමරුේේ අත්වන වශතිම කිරීම  

(අනලය ලනන මඳා ශරි් න) 

තභභ අයදුම්ඳත ඉදිරිඳේ කරන  .................................................................................... භයා/මිය/තභනය ය භා තඳෞේෙලිකල 
ශඳුනන ඵලේ, ........................................දින භා ඉදිරිපිට දී ඔහු/ඇයතේ අේවන තැබ ඵලේ, වශතික කරමි. 
 
වශතික කරන අයතේ නභ- ..............................................   අේවන - ................................................. 
තනතුර ශා නිුඛද්රාල-        ............................................... 
දිනය -                              ................................................ 
 
තභභ වශතිකය රජතේ ය දුශක ය දුශඛඳතිලරයකු , වභාදාන ය නි්චයකාරලරතයකු, දිවුරුම් තකොභවාරිව්ලරතයකු, 
නීතීඥතයකු , ප්රයකේධ තනොතාරිව්ලරතයකු ,ත්රිය ධ ශුඛදාත  අධිකාරී ඵය ේ නිධාරිලරතයකු, තඳොලිව් තව ලතේ ෙැවට් කෂ 
තනතුරක් දරණ නිධාරිතයකු,(රු 498,960/- ලැඩි ලාර්ෂික ලැටුඳක් ඵන රාජය /ඳෂාේ රාජය තව ලතේ ව්ථිර භා්ඩඩලික 
තශ්ර ණියටතේ නිධාරියකු) තඵෞේධ ය ශාරයක ය ශාරාධිඳති තශ  නායක ව්ලාමින් ලශන්තව  නභක්, අනය ආෙමික පූජය ව්ථානයක් 
බාර තශ  පූජය ඳක්තේ වැකිය තුතු තේේලයක් දරන පූජකලරතයකු යන තභොවුන්තෙන් කලතරකු තශ  ලා වශතික කරලා 
ෙත තුතුය.) 
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ආයතන ප්රධානියාේේ වශතිමය 
 

  .............................................................................................................. භයා/තභනය ය/ මිය තේ තඳෞේෙලික ලිපි තෙොනුල 

අනුල ................................. දින යකට  ඵව්නාහිර ඳෂාේ රාජය  තව ලතේ .............................. තනතුරට ඳේකර ඇති ඵලේ , 

ඔහු/ඇය .................................... දින යකට තව ලතේ ව්ථිර කර ඇති ඵලේ, එභ තනතුර ව්ථිර ය ් රාභ  ලැටුප් වහිත තනතුරක් 

ඵලේ ................................................................................................................ අභාතතයාතේ / තදඳාර්තතම්න්තුත  

ආයතනතේ  ........................................................... ලතයන් ව්ථිර ය ශ්රාභ ලැටුප් වහිත තනතුරක තව ලතේ තයදී යකටින 

ඵලේ, ඔහු /ඇයට ය රුේධල ය නයානුකල කටතුතු කර තනොභැති ඵලේ, ය නයානුකල කටතුතු කිරීභට අදශව් කර තනොභැති 

ඵලේ, ඉශත වශන් තතොරතුරු නිලැරදි ඵලේ වශතික කරන අතර තභභ ය බාෙතේ ප්රතිප අනුල ඳේවීභක් වශා ඇය/ඔහු 

තත රාෙනු ැබුලතශොේ ඔහු/ඇය   දැනට දරන තනතුරින් නිදශව් කෂ ශැකි ඵලේ නිර්තේ  කරමි.  

 

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

දිනය ...............................                                                                       ආයතන  ප්රධානියාතේ  
       අේවන ශා නිුඛද්රාල  

 


