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බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය ේස ාා ේම ිෂන්  සාාා 

බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය ේස ාේ   ාා්ෂන  ේස ාේ  

සිවිල් III ේර ණිය ස සප හුණු ක රීමේේශ ේර ණිය ස සාපා සීිෂා  බාාා ගැනීම - 2019 

 

ඵව්නාහිර ඳෂාත් රාජය ේව ලේ  ඳශ   නතුරුල පුරප්ඳාඩු (65) පිරවීභ වශා ඵව්නාහිර ඳෂාත් රාජය 

ේව ලේ  සුදුසුකම් ත් නිධාරීන්ේෙන් අයදුම්ඳත් කැලනු ැේේ. 
 

01. සුදුසුමශ  

1.1 සිවිල් හුණු ක රීමේේශ ේර ණිය ස සාසර ේකමම හුණු කා සාපා ) 
 

අ) අධ්යාපන සුදුසුමශ 

 

සිංශ/ේෙභෂ/ඉිංග්රීස බාාල ද්ෙයාල, ෙණි ය යන ද්යනටවම්භාන වාභාර්ථයන් වහි ල 

ේෙලරකට ේනොලැඩි ලාර ෙණනකදී අ.ේඳො.ව. (වා.ේඳෂ) ද්බාෙේයන් ද්යන් ශයකින් (06) වභත්වී 

තිබිභ. 

සප 

ආ) පළහුරුද්ක 
 

ඵව්නාහිර ඳෂාත් රාජය ේව ලේ  ප්රාථක ක ේශ  ඉන් ඉශෂ ේව ලා ෙණයක ව්රර ේෙඳාර් ේම්න්තු 

ෙ   නතුරක අොෂ ක්ේ ත්රේ  අලභ ලේයන් ලවර 10 ක වක්රීය ශා වතුටුොයක ේව ලා 

ඳෂපුරුද්ෙක් තිබීභ. 

 

1.2 සිවිල් හුණු ක රීමේේශ ේර ණිය ස සාසරම හුණු කා සාපා) 

අ) අධ්යාපන සුදුසුමශ 
 

සිංශ/ේෙභෂ/ඉිංග්රීස බාාල, ද්ෙයාල, ෙණි ය යන ද්යයනට වම්භාන වාභාර්ථයන් වහි ල 

ේෙලරකට ේනොලැඩි ලාර ෙණනකදී අ.ේඳො.ව. (වා.ේඳෂ) ද්බාෙය ද්යයන් ශයකින් (06) වභත්වී 

තිබිභ. 

සප 

ආ) ාෘත්තීස සුදුසුමශ 

 
01.  ෘතීයික ශා ලෘත්තීය අධයාඳන ේකොක න් වබාල ද්සන් පිගතෙත් කාර්ක ක ද්ෙයායක සද්  

ක්ේ ත්රේ  ලවර 03 ක ඳාඨභාාලක් වාර්ථකල ශොරා ජාතික  ාක්ණ වශතිකය (සද් ) ඵා 

තිබීභ.  

ේපෝ 
 

02.  ෘතීයික ශා ලෘත්තීය අධයාඳන ේකොක න් වබාල ද්සන් පිගතෙත් කාර්ක ක ද්ෙයායක සද්  

ක්ේ ත්රේ  කර්භාන්   ාක්ණිකයන් වෙශා වූ ලවර 02 ක ජාතික වශතිකඳත්ර  ඳාඨභාාල 

වාර්ථකල වම්පූර්ණ කර අො වශතිකය ඵා තිබීභ.  

 
ේපෝ 

 

03. උවව් අධයාඳන අභා යාිංය වශ ඉශ  වෙශන්  ාක්ණ වශතික නිකුත් කරන ආය න ලලින් 

ද්භවා අෙශව් ඵා ෙැනීේභන් අනතුරුල ඉශ  වශන්  ාක්ණික සුදුසුකම් ලට සයළු අතින් 

වභාන යැයි  ෘතියීක ශා ලෘත්තීය ේකොක න් වබාල ද්සන් පිගතෙනු ඵන ේලනත්  ාක්ණික 

සුදුසුකම් ඵා තිබීභ.ඉශ  1.2 ආ යටේත් 1,2,3 වශන් ලෘත්තීය සුදුසුකභක් වභඟ අො 

ක්ේ ත්රේ  ලවර 05 ක ඳෂපුරුද්ෙ. 
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ඇ) පළහුරුද්ක 

 

ඵව්නාහිර ඳෂාත් රාජය ේව ලේ  ප්රාථක ක ේශ  ඉන් ඉශෂ ේව ලා ෙණයක ව්රර, 

ේෙඳාර් ේම්න්තුෙ   නතුරක අොෂ ක්ේ ත්රේ  අලභ ලේයන් ලවර 10 ක වක්රීය ශා වතුටුොයක 

ේව ලා ඳෂපුරුද්ෙක් තිබීභ. 

 

1.3 සිවිල් III ේර ණිය ස සසෘජු  බාාා ගැනීම) 

 
අ) අධ්යාපන සුදුසුමශ 

 

සිංශ/ ේෙභෂ/ ඉිංග්රීස බාාල ද්ෙයාල, ෙණි ය යන ද්යයනට වම්භාන වාභාර්ථයන් වහි ල 

ේෙලරකට ේනොලැඩි ලාර ෙණනකදී අ.ේඳො.ව. (වා.ේඳෂ) ද්බාෙේයන් ද්යන් ශයකින් (06) වභත්වී 

තිබිභ. 

 
ආ) ාෘත්තීස සුදුසුමශ 

 
ේභොරටුල ද්්ල ද්ෙයාය ේශ  අම්ඳාර ශාඩි ආය නය ද්සන් පිරිනභනු ඵන ජාතික  ාක්ණික 

(සද් ) ඩිප්ේ භාල  

ේශ  

 
ජාතික ආධුනිකත්ල ශා කාර්ක ක පුහුණු කිරීේම් අධිකාරිය ද්සන් පිරිනභනු ඵන ඉිංජිේන්රු ද්ෙයා 

ජාතික ඩිප්ේ භාල (සද් ) 

ේශ  

 
අධයාඳන ශා උවව් අධයාඳන අභා යිංය ද්සන් පිරිනභනු ඵන  ජාතික උවව් ඉිංජිේන්රු 

ඩිප්ේ භාල (සද් )  

ේශ  

 
ශ්රී ිංකා ද්ලෘ  ද්්ල ද්ෙයාය භනන් පිරිනභනු ඵන  ාක්ණික ඩිප්ේ භාල (සද් ) 

ේශ  

 
ශ්රී ිංකා ඉිංජිේන්රු ආය නය ද්සන් ඳලත්ලනු ඵන ඉිංජිේන්රු ද්බාෙේ  ඳෂමු ලන ේකොටව 

වාර්ථකල වම්පූර්ණ කිරීභ  

ේශ  

 
රැකියා ක්ේ ත්රයට අොල ජාතික ලෘත්තීය කුව ා (NVQ) 06 ලන භට්ටේම් සුදුවකම් වම්පූර්ණ 

කර තිබීභ. 

 
උවව් අධයාඳන අභා යාිංය වශ ඉශ  වශන්  ාක්ණික වශතික නිකුත් කරන ආය නලලින් 

ද්භවා අෙශව ් ඵා ෙැනීේභන් අනතුරුල ඉශ  වශන්  ාක්ණික සුදුසුකම් ලට සයළු අතින් 

වභාන යැයි  ෘතීයික ශා ලෘත්තීය අධයාඳන ේකොක න් වබාල ද්සන් පිගතෙනු ඵන ේලනත් 

 ාක්ණික සුදුසුකම් ඵා තිබීභ 

සප 

ඇ) පළහුරුද්ක 

 

 ඵව්නාහිර ඳෂාත් රාජය ේව ලේ  ප්රාථක ක ේශ  ඉන් ඉශෂ ේව ලා ෙණයක ව්රර , 

ේෙඳාර් ේම්න්තුෙ   නතුරක අොෂ ක්ේ ත්රේ  අලභ ලේයන් ලවර 05 ක වක්රීය ශා වතුටුොයක 

ේව ලා ඳෂපුරුද්ෙක් තිබීභ. 
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02.  ේානත් 

 
2.1  ඳත්වීභ ව්රර කර තිබිය යුතුය. 

2.2  නියක   දිනට පූර්ලාවන්නල ඵව්නාහිර ඳෂාත් රාජය ේව ලේ  ේෙඳාර් ේම්න්තුෙ  ව්රර  නතුරක 

යටත් පිරිේවයින් ලවර ඳශක (05) වක්රීය ශා වතුටුොයක ේව ලා කායක්  වම්පූර්ණ ේකොට තිබිය යුතු අ ර  

ඒ ඵල ේෙඳාර් ේම්න්තු ප්රධානියා ද්සන් වශතික කර තිබීභ. 
 

2.3  ේව ලයට ඵලා ෙැනීභ වශා ලන ලිඛි  ඳරීක්ණට ේඳනී සටීභ වශා අලය සුදුසුකම් වපුරා ඇති 

ේවට පිගතෙනු ඵන්ේන් නිධාරියා සයළු සුදුසුකම් අයඳුම්ඳත් කැවීේම් නිේේෙනේ  වශන් කරනු 

ඵන දිනට වෑභ ආකාරයකින්භ වම්පූර්ණ කර තිේඵන්ේන් නම් ඳභණි. 

 

03.  බාාා ගැනීේශ  ක්රමස 
 

3.1  ලිඛි  ඳරීක්ණයක ශා වාභානය වම්මු  ඳරීක්ණයක ප්රතිප භ  ඵලා ෙනු ැේේ.ලිඛි  ද්බාෙය 

පුරප්ඳාඩු විං යාලට ලඩා ලැඩි අයඳුම්ඳත් විං යාලක් ඉදිරිඳත් වහලේශොත් ඳභණක් ඳලත්ලනු ැේේ. 

 
3.2ලිඛි  ද්බාෙය 

 

ප්රශ්්න 

පත්රේ  නම 

විනස නිර්ේද්ශ්ස කාය උඳරිභ 

කුණු 

ප්රභාණය 

වභත් 

කුණු 

ප්රභාණය 

බුද්ධි 

ඳරීක්ණය  

අේප්ක්කයාේේ සතීේම් 

 ර්කානුකූ ාලයත්,ඔහුේේ සතීේම් ද්්ේ ණ 

 ත්ලයන් තීරණය කිරිේම් ක්තියත්,ද්නි්චය කිරිභ 

වෙශා වූ ප්ර්ණ ලලින් යුක් ය. 

ඳැය 01 100 40% 

 ාක්ණික 

ශැකියාල  

ේෙොඩනැනලි,භාර්ෙ ශා ලාරිභාර්ෙ ඉදිකිරීේම් 

මූධර්භ ,ඉදිකිරීම් කාර්ය වෙශා පිඹුරුඳත් වකව ්

කිරීභ ශා කියලා ලටශා ෙැනීේම් 

ශැකියාල,ඇව් ේම්න්තු පිගතේය කිරීේම් 

ශැකියාල,ජ වැඳයීභ,ජ ප්රලාශන ්රියා භාර්ෙ ශා 

අඳද්රලය ඵැශැර කිරීේම් ්රියා පිගතේල පිගතඵෙල 

අේප්ක්කයා වතු අත්ඳත් කර ෙ  යුතු ශැකියාලන් 

ද්නි්චය කිරීභ වෙශා වූ ප්ර්න ලලින් යුක්  ේේ. 

ඳැය 03 100 40% 

 

04. ාා්ෂන  ේස ාසට අකාල ාැටුප් පරිමා ස   

 

4.1 රාජය ඳරිඳාන ච්රේ   03/2016 - MN 03 – 2016 අනුල  ාක්ණ ේව ලේ  (සද් ) III ේර ණියට   

හික  භාසක ලැටුප් ඳරිභාණය    රු. 31040 -10x445-11x660-10x730-10x750-57550/- ේේ. (ේෙවීම් 

කරනු ඵන්ේන් රා.ඳ.ච.03/2016 හි උඳේ  ණ II හි වෙශන් ලන ඳරිදි ේේ.) 

 

4.2  ාක්ණ ේව ලේ  (සද් ) පුහුණු කිරීේම් ේර ණිේ   රා.ඳ.ච. අිංක 03/2016 අනුල දීභනාල:- 

 රාජය ඳරිඳාන ච්රේ   අිංක 03/2016 උඳේ  ණ V  හි වෙශන් ඳරිදි ේෙවීම් කරනු ැේේ.  
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සීක   ධාරාල යටේත් ේ  රාෙත් ආධුනිකයින් පුහුණු කිරීේම් ේර ණිේ දී  භන් කලින් ෙැර ලැටුප් 

ඳරිභාණේ භ  ලදුරටත් රැඳී සටිය යුතු අ ර,පුහුණු ඳාඨභාාල අලවානේ  ඵව්නාහිර ඳෂාත් රාජය ේව ලා 

ේකොක න් වබාල ද්සන් ඳලත්ලන ද්බාෙය වභත්ලන තුරු ඵව්නාහිර ඳෂාත් රාජය ේව ලේ    ාක්ණ 

ේව ලේ  ඵලා ෙැනීම් ේර ණිේ  ආරම්බක ලැටුප් ලර්ධකයට වභාන ලාර්ක ක දීභනාලක් ලැටුඳට අභ රල 

ේෙලනු ැේේ. 

 

05. අසදුශ රීරිේශ ක්රමස පා විාාග ගාස්තු  

 

5.1  වෑභ අේප්ක්කේයකුභ ද්බාෙ ොව්තුලක් ඵව්නාහිර ඳෂාත් වබාලට ේෙද්ය යුතු ේේ.ේභභ ද්බාෙය 

වෙශා ද්බාෙ ොවත්ුල  රු 600/- කි. ේභභ ද්බාෙ ොවත්ුල  එභ ද්බාෙ ොව්තුල,ඵව්නාහිර ඳෂාත් වබා 

ආොයම් ශීර් 20-03-02-99 ට ඵැර ලන ේව අයඳුම්ඳත්ර බාර ෙනු ඵන අලවාන දිනට ේශ  ඊට 

ප්රථභ,ඵව්නාහිර ඳෂා  තුෂ පිහිටා ඇති ඕනෑභ ප්රාේද්ශීය ේ කම් කාර්යායකට මුෙලින් ේෙලා 

ඔඵේේ නක න් ඵා ෙන්නා දුඳ  අයදුම්ඳත්රේ  නියක   වථ්ානේ  ේනොෙැේලන ේව  අලා තිබිය 

යුතුය.එහි ඡායා පිටඳ ක් ඟ  ඵා ෙැනීභ ප්රේය ජනලත් ලනු ඇ .ේභභ ද්බාෙය වශා ේෙලන ෙ 

ොව්තුල කුභන කරුණක් නිවාලත් වම්පූර්ණේයන්භ ේශ  අර්ධ ලේයන් ේශ  ආඳසු ේෙලනු 

ේනොැේේ. ලෙ ද්බාෙ ොව්තුල වෙශා මුද්ෙර ේශ  මුෙ  ඇණවහම් බාරෙනු ේනොැේේ. 

5.2 අයදුම්ඳත්රය ේභභ නිේේෙනයට යා ේකොට  ඇති ආෙර් ආකෘතියට අනුල  නිලැරදිල වම්පූර්ණ ේකොට 

2019.07.28 දිනට ේශ  ඊට ේඳර ැේඵන ේව  ේ කම්, ඳෂාත් රාජය ේව ලා ේකොක න් වබාල  

(ඵව්නාහිර ඳෂා ), අිංක109 ,භශා ද්දීය ,ඵත් රමු  යන ලිපිනයට ලියාඳදිිංචි  ැඳෑේන් එද්ය 

යුතුය. අයදුම්ඳත්ර ඵශා එලන කලරේ  ලම්ඳව ඉශෂ ේකෂලේර් අයදුම්ඳත් ෙ ඵල ෙන්ලනු 

ේනොැේේ. අයදුම්ඳත්රය ඵශාන කලරේ  ලම් ඳව ඉශෂ ේකෂලේර් බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය 

ේස ාේ  ාා්ෂන  ේස ාේ  සසිවිල්) බාාා ගැනීම 2019 යනුේලන් වශන් කෂ යුතුය. නියක   දිනට 

ඳසුල ැේඵන අයදුම්ඳත් වශ අල් ය සුදුසුකම් වපුරා ේනොභැති වශ අවම්පූර්ණ අයදුම්ඳත් ෙැනුම් 

දීභකින් ේ ොරල ප්රතික්ේ ඳ කරනු ැේේ. 

5.3 ේභභ අයදුම්ඳත් කැවීේම් නිේේෙනේයන් ආලරණය ලන/ ේනොලන සයළු කරුණු පිගතඵ අලවාන 

තීරණය ඵව්නාහිර ඳෂාත් රාජය ේව ලා ේකොක න් වබාල වතු ේේ. 

 
 

06. අයඳුම්ඳත්රය ේභභ නිේේෙනයට යා ේකොට ඇති ආෙර් ආකෘතියට අනුකූල කඩොසේ  ේෙඳවභ 

බාද් ා කරක න් ඒ4 ප්රභාණේ  කඩොසල පිගතේය කර අේප්ක්කයා  භ අත්අකුරින්භ ඳැශැදිලිල 

පිරද්ය යුතුය. අිංක 01 සට 7.1 ේ ක් ඳෂමු පිටුලටෙ අිංක 7.2 සට ඉදිරියට අේනක් පිටුලටෙ 

ඇතුෂත් ලන ේව  අයදුම්ඳත්රය පිගතේය කර ෙ  යුතුය. නියක   ආෙර් ආකෘතියට අනුකූ 

ේනොලන,නියක   දිනට ේඳර ද්බාෙ ොව්තු ේෙලා ේනොභැති ශා නිලැරදිල වම්පූර්ණ කර 

ේනොභැති,අවම්පූර්ණ  ත්ලේ  ඳලතින අයදුම්ඳත්ර, නිේේෙනේ  වශන් ඳරිදි මූලික සුදුසුකම් 

ේනොභැතිඵල අයඳුම්ඳත්රේ  ේ ොරතුරු අනුල ේඳනී යන්ේන් නම්ෙ   කිසදු ෙැනුම් දීභකින් ේ ොරල 

ප්රතික්ේ ඳ කරනු  ැේේ.නිස ඳරිදි අයදුම්ඳත්ර වම්පූර්ණ ේනොකිරීේභන් සදුලන ඳාඩුල අයඳුම්කරුලන් 

ද්සන් ෙරා ෙ  යුතුය. අයදුම්ඳත්රේ  ඡායා පිටඳ ක් ඟ  ඵා ෙැනීභ ප්රේය ජනලත් ලනු ඇ . 

 

 

07. අයදුම්ඳත්ර පිගතේය කර ෙන්නා ද්ට එහි ශීර්ේ  වශන් ද්බාෙේ  නභ සිංශ අයදුම්ඳත්රල 

සිංශට අභ රල ඉිංග්රීසේයන්ෙ, ේෙභෂ අයඳුම්ඳත්රල ේෙභෂට අභ රල ඉිංග්රීසේයන්ෙ වශන් කෂ 

යුතුය. 
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08.  නිේේෙනේ  වෙශන් සුෙසුකම් වහි  ඵල ෙක්ලක න්,ේභභ නිේේෙනයට අනුකූල වකවා ඇති ශා 

නියක   ද්බාෙ ොව්තු ේෙලා නියක   දිනට ේශ  එදිනට ේඳර ේශ  අයඳුම්ඳත් ඉදිරිඳත් කර ඇති 

සයලුභ අයඳුම්කරුලන්ට නියක   සුදුසුකම් වපුරා ඇ ැයි යන පූර්ල නිෙභනය භ   රඟ ද්බාෙයට 

ේඳනී සටීභට ඵව්නාහිර ඳෂාත් රාජය ේව ලා ේකොක න් වබාල ද්සන් ඉඩේෙනු ැේේ.වෑභ 

ආකාරයකින්භ වම්පූර්ණ වී නැති අයඳුම්ඳත්ර කිසදු ෙැනුම්දීභකින් ේ ොරල ප්රතික්ේ ඳ කරනු 

ඇ . ැඳැ  කිරීේම්දී අයදුම්ඳත්රයක් නැතිවීභ ේශ  ප්රභාෙවීභ ෙැන ේකේරන කිසදු ඳැක ණි ක් 

වකා ඵනු ේනොැේේ.අේප්ක්කේයකුට ද්බාෙ ප්රේේඳත්රය නිකුත් කිරීභ ඔහු ේශ  ඇය ේභභ 

 නතුර වෙශා සුදුසුකම් වපුරා ඇති ඵලට පිගතෙැනීභක් ේව වකනු ේනොැේේ.අයදුම්කරුලන් 

වම්මු  ඳරීක්ණයට කැලා නිේේෙනයට අනුල අොෂ සුදුසුකම් තිේේෙැයි ඳරීක්ා කරන 

අලව්ථාේේදී අලය සුදුසුකම් ේනොභැති ඵල අනාලරණය වහලේශොත් ඔහුේේ/ඇයේේ අේප්ක්කත්ලය 

අලිංගු ේකේරනු ඇ . 

 

09. අයදුම්ඳත්ර ෙ ඵල ෙන්ලනු ේනොැේේ.අයඳුම්කරුලන් ප්රේේඳත්ර නිකුත් කෂ ලශාභ ඒ ඵල වශන් 

කරක න් නිේේෙනයක් ඵව්නාහිර ඳෂාත් රාජය ේව ලා ේකොක න් වබාේේ නි ේලේ අඩද්ය ලන  

www.psc.wp.gov.lk  භඟින් ඳෂ කරනු ඇ .නිේේෙනය ඳෂ වී දින 07 ක් ේශ  ෙ වූ ඳසුලත් 

ප්රේේඳත්රය ේනොැබුණි නම් ෙැන්වීේම් වෙශන් ආකාරයට ඒ ඵල ඵව්නාහිර ඳෂාත් රාජය ේව ලා 

ේකොක න් වබාල ේල  ෙන්ලා සටිය යුතුය.ඔඵ ේල   ඵා ෙත් අයඳුම්ඳත්ර ේ  වශ මුෙ  ේෙවූ 

කුද් ාන්සේ  ඡායා පිටඳ ක්ෙ,අයඳුම්ඳත්රය ලියාඳදිිංචි කෂ කුද් ාන්සයෙ,අ ැතිල ඔඵේේ වම්පූර්ණ 

නභ,ලිපිනය,ජාතික ශැදුනුම්ඳත් අිංකය ශා ද්බාෙේ  නභ නිලැරදිල වශන් කරක න් ඵව්නාහිර ඳෂාත් 

රාජය ේව ලා ේකොක න් වබා කාර්යාේයන් ද්භසය යුතුය. 

 

10. විාාගසට ඇතුල්වීම 

 

10.1 නිලැරදිල අයඳුම්ඳත් ේයොමු කර ඇති සයලුභ අයදුම්කරුලන් ේල  ඵව්නාහිර ඳෂාත් රාජය ේව ලා 

ේකොක න් වබාල ද්සන්  ප්රේේඳත්ර නිකුත් කරනු ඇ .ද්බාෙයට ේඳනී සටින අේප්ක්කේයකු  භාට 

නියක   ද්බාෙ භධයව්ථානේ දී ද්බාෙයට ේඳනී සටිය යුතු අ ර,එේව  ේඳනී සටින අේප්ක්කේයකු 

 භාට නියක   ද්බාෙ භධයව්ථාේ දී ද්බාෙයට ේඳනී සටිය යුතු අ ර,එේව  ේඳනී සටින ඳෂමු 

දිනේ දීභ  භ අත්වන වශතික කරලා ෙත් ප්රේේඳත්රය ඉදිරිඳත් ේනොකරන අේප්ක්කේයකුට 

ද්බාෙයට ේඳනී සටීභට අලවර ේෙනු ේනොැේේ. 

 

10.2 ද්බාෙය ඳැලැත්වීභ වම්ඵන්ධේයන් ඵව්නාහිර ඳෂාත් රාජය ේව ලා ේකොක න් වබාල ද්සන් නියභ 

කරන ෙ නීතිරීතිලට ද්බාෙ අේප්ක්කයින් යටත් ේේ.එභ නීතිරීති උ ිංඝනය කෂේශොත් 

ඵව්නාහිර ඳෂාත් රාජය ේව ලා ේකොක න් වබාල ද්සන් ඳනලනු ඵන ඕනෑභ ෙඩුලභකට යටත්වීභට 

ඔවහනට සදු ලනු ඇ . 

 

10.3 අේප්ක්කයාේේ අනනය ාලය,  භා ේඳනී සටින වෑභ ද්යයක් වම්ඵන්ධේයන්භ ද්බාෙ 

ාාධිඳති වෑහීභකට ඳත්ලන අයුරින් අේප්ක්කයන් ද්බාෙ ාාේේදී  භ අනනය ාලය ඔප්පු කර 

සටිය යුතුය.අේප්ක්කයන්ේේ අනනය ාල වනාථ කිරීභ වෙශා ඳශ  වෙශන් ලියද්ලි ලලින් එකක් 

ද්බාෙ ාාධිඳති ේල  ඉදිරිඳත් කෂ යුතුය. 

 

i. පුද්ෙයින් ලියාඳදිිංචි කිරීේම් ේෙඳාර් ේම්න්තුල භඟින් නිකුත් කරන ෙ ලිංගු ජාතික 

ශැඳුනුම්ඳ  

ii. ආෙභන ද්ෙභන ේෙඳාර් ේම්න්තුල ද්සන් නිකුත් කරන ෙ ලිංගු ද්ේද් ෙභන් ඵඳත්රය 

iii. ේභ ටර් රථ ප්රලාශන ේකොභවාරිව් ජනරා  ේෙඳාර් ේම්න්තුල ද්සන් නිකුත් කරන ෙ ලිංගු 

රියදුරු ඵඳත්රය 

 

 

http://www.psc.wp.gov.lk/
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11. සාාකය ේා රතුරු දිරරිපත් රීමේම 

 

       අේප්ක්කේයකුට සුදුසුකම් ේනොභැති ඵල අනාලරණය වහලේශොත් ද්බාෙයට ේඳර ේශ  ද්බාෙය 

ඳැලැත්ේලද්දී ේශ  ද්බාෙේයන් ඳසුල ේශ  ඕනෑභ අලව්ථාලක දී,ඔහුේේ/ ඇයේේ අේප්ක්කත්ලය අලිංගු 

කිරීභට ඉඩ ඇ .අයඳුම්කරු ද්සන් ඉදිරිඳත් කරන ෙ ේ ොරතුරක් ඔහු/ ඇය එය වාලෙය ඵල ෙැන ෙැනභ 

ඉදිරිඳත් කර ඇති ඵල ේශගතවහලේශොත්, එේව  නැතිනම් යම් ලැෙෙත් කරුණක් ඔහු/ ඇය ද්සන් 

වහලභනාේලන්භ යටඳත් කර ඇති ඵල ශැේේ නම්,ඔහු / ඇය රජේ  ේව ලේයන් ඳශ කිරීභට ඉඩ ඇ . 

 

12. විාාග ක්රමස: 

 

i. ේභභ ද්බාෙය සිංශ, ේෙභෂ වශ ඉිංග්රීස භාධයලලින් ඳැලැත්ේේ. 

ii. අේප්ක්කේයකු ද්බාෙේ දී ේඳනී සටින සයලුභ ප්ර්න ඳත්රලට එකභ බාාලකින් පිගතතුරු ලිද්ය 

යුතුය. 

අයදුම්ඳත්රේ  වශන් කර ඇති බාා භාධය ේලනව් කිරීභට ඉඩ ේෙනු ේනොැේේ. 

 

13. ේභභ ද්බාෙේයන් සුදුසුකම්ත් අේප්ක්කයින්ේේ නම් ඇතුත් ප්රතිප ේ  ණය ඵව්නාහිර ඳෂාත් 

රාජය ේව ලා ේකොක න් වබාල ද්සන් අයඳුම්කරුලන් ේල  ේඳ ද්ෙලිකල ප්රතිප ෙන්ලා යැවීභ, ැඳෑ 

භඟින් ේශ  ඵව්නාහිර ඳෂාත් රාජය ේව ලා ේකොක න් වබාේේ www.psc.wp.gov.lk නි ේලේ අඩද්ය 

ඔව්ේව  ඳෂකිරීභ ේශ   සදු කරනු ඇ . 

 

14. ේභභ අයඳුම්ඳත් කැෙවීේම් නිේේෙනේයන් අනාලරණය ලන / ේනොලන අොෂ කරුණු පිගතඵෙල අලවන් 

තීරණය ඵව්නාහිර ඳෂාත් රාජය ේව ලා ේකොක න් වබාල වතු ේේ. 

 

15. ේභභ ෙැවට් නිේේෙනය සිංශ,ේෙභෂ වශ ඉිංග්රීස අනුලාෙ අ ර යම් අනනුකූ ාලයක් ඇතිවහලේශොත් 

එද්ට සිංශ බාා ඳාඨය ඵ ඳැලැත්ද්ය යුතුය. 

 

16. ේභභ ෙැන්වීභ ශා ආෙර් අයඳුම්ඳත්රය ඵවන්ාහිර ඳෂාත් රාජය ේව ලා ේකොක න් වබාේේ 

www.psc.wp.gov.lk නි ේලේ අඩද්ේ ෙ ඳෂ කර ඇ . 

 

 
 
 

ේශ භන්  වභරේකොන් 

ේ කම් (ලැ.ඵ.) 

ඳෂාත් රාජය ේව ලා ේකොක න් වබාල (ඵ.ඳ.) , 

2019.06. 
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බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය ේස ාා ේම ිෂන්  සාාා 

බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය ේස ාේ   ාා්ෂන  ේස ාේ  සිවිල් III ේර ණිය ස, එ්ෂ ාසරම හුණු ක රීමේේශ ේර ණිය ස, 

ේකාසරම හුණු ක රීමේේශ ේර ණිය ස  සාපා බාාා ගැනීම සසීිෂා)   - 2019 

 

          ද්බාෙ අිංකය  

              කාර්යායීය ප්රේය ජනය වශා ඳභණි 

01.       ඉ ලුම්කරන  නතුරු නාභය  

 

02. බාා භාධයය 
 

(අො ේකොටුල තුෂ කුණ ේයොෙන්න.) 

 

03. අ.  මුකුරු වභඟ නභ  -................................................................................ 

 ආ.  වම්පූර්ණ නභ (සිංශේන්/ේෙභේෂන්)- ....................................................... 

 ඇ.  වම්පූර්ණ නභ (ඉිංග්රීස කැපිට  අකුරින්) -....................................................... 

 

ඈ. ජාතික ශැදුනුම්ඳත් අිංකය    

04. 1.ව්රර ලිපිනය (සිංශ/ේෙභේෂන්)  - 

      

11.ව්රර ලිපිනය  (ඉිංග්රීස කැපිට  අකුරින් )- 

      111. ව්රර ඳදිිංචි දිව්ත්රික්කය -  (අොෂ ේකොටුල තුෂ  කුණ ේයොෙන්න) 

   ේකොෂඔ    ෙම්ඳශ     කළු ර  

  

 IV.දුරකථන අිංකය - කාර්යාය...........................ේඳ ද්ෙලික....................................... 

05.     1. උඳන් දිනය -  ලර්ය -  භාවය -   දිනය - 

  11. අයදුම්ඳත් බාර ෙන්නා අලවාන දිනය ලන 2019.07.28  දිනට ලයව - 

 ලර්ය -  භාවය -   දිනය - 

06.  ව්ත්රී/පුරු බාලය -(අොෂ ේකොටුල තු කුණ ේයොෙන්න) 

 ව්ත්රී  -  පුරු -   

 
07. ද්ලාශක/අද්ලාශක ඵල - ද්ලාශක අද්ලාශක 

 
08. ඵව්නාහිර ඳෂාත් රාජය ේව ලේ  ෙැනට ෙරන  නතුර - 

 
09. එභ  නතුේර් ේව ලය ව්රර කරන ෙ දිනය(ව්රර කිරීේම් ලිපිේ  වශතික කරන ෙ පිටඳ ක් ඇක ණිය යුතුය.) -  

10. අයඳුම්ඳත් කැලන දිනට පූර්ලාවන්නල ඵව්නාහිර ඳෂාත් රාජය ේව ලේ  ේෙඳාර් ේම්න්තුෙ  ව්රර  නතුරක (ලවර 

05 ක )වක්රීය ශා වතුටුොයක ේව ලා කාය වම්පූර්ණ කර තිේේෙ? 

(ේෙඳාර් ේම්න්තු ප්රධානියා ද්සන් ඒ ඵල වනාථ කරන වශතිය ඇක ණිය යුතුය) 

11. ඳෂපුරුද්ෙ ( නතුරට අොෂල අොෂ ක්ේ ත්ර ේ  ලවර 10 ක) 

 (වනාථ කිරීභ ේව ලා වශතිකය ඇක ණිය යුතුය.) 

 

 

සිංශ  ේෙභෂ  ඉිංග්රීස  
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දුඳ   ේභභ  ේකොටුල  තුෂ  ේනොෙැේලන  ේව   අලන්න 

 

 

12.    අධයාඳන සුදුසුකම්  

අ.ේඳො.ව. (වා/ේඳෂ) සුදුසුකම්     

  ද්යය ලර්ය වාභාර්ථය   ද්යය   ලර්ය වාභාර්ථය 

1      5      

2      6      

3      7      

4      8      

 

 

13  ලෘත්තීය සුදුසුකම්  

ආය නය  ශොරා ඇති ඳාඨභාාල කා සීභාල වාභාර්ථය  වශතිකඳත් අිංකය ශා 

ලිංගු දිනය 

     

 

 

14. ද්බාෙ ොව්තු ේෙවූ දුඳත් අිංකය -       දිනය-  

      

  දුඳත් ඵා ෙත් ප්රාේද්ය ය ේ කම් කාර්යාය - 

 

 
 

15.  

..................................................................................  ලන භා ද්සන් ේභභ අයදුම්ඳේත් වශන් කර ඇති ේ ොරතුරු භාේේ 

ෙැනීේම් ශා ද්්ලාවේ  ශැටියට ව ය ශා නිලැරදි ඵල වශතික කරක . භා ද්සන් වඳයා ඇති ේ ොරතුරු වාලෙය යැයි ේවොයා ෙනු 

ැබුලේශොත් භා ද්සන් ඉ ලුම් කර ඇති  නතුරට ඳත් කිරීභ වශා වූ භාේේ හික කභ ේනොවකා ශරිනු ැබීභටෙ භට 

ද්රුද්ධල ද්නයානුකූල කටයුතු කරනු ැබීභටෙ ශැකි ඵල භභ ේශොාකාරල ෙනික . ලෙ ද්බාෙය ඳැලැත්වීභ වම්ඵන්ධේයන් 

ඳනලනු ඵන නීති රීති ලට භභ යටත් ලන ඵලෙ ප්රකා කරක . 
 

 

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

දිනය - අයදුම්කරුේේ අත්වන  

අසදුශමරුේේ අත්සන සපතිම රීමේම  

සඅනාශ්ය ානන මපා පරි් න) 

බස්නාහිර ේපෝ පළාත් රාජ්ය ේස ාේ  කැනට ේස ාේ  නිුතතු අසදුශමරුා්  සාපා ේකපාර්ාේශ් තු ප්රධ්ානිසාේේ සපතිමස 
 

..........................................................භයා/ක ය/ේභනද්ය ------------------------------------------- අභා  යිංේ  

/ේෙඳාර් ේම්න්තුේේ ආය නේ  ------------------------------- ලේයන් ව්රර ද්රාභ ලැටුප් වහි   නතුරක ේව ලේ  ේයදී 

සටින ඵලත්, ඔහු /ඇයට ද්රුද්ධල ද්නයානුකූල කටයුතු කර ේනොභැති ඵලත්, ද්නයානුකූල කටයුතු කිරීභට අෙශව් කර 

ේනොභැති ඵලත්, ඉශ  වශන් ේ ොරතුරු නිලැරදි ඵලත් වශතික කරන අ ර ේභභ ද්බාෙේ  ප්රතිප අනුල ඳත්වීභක් වශා 

ඇය/ඔහු ේ  රාෙනු ැබුලේශොත් ඔහු/ඇය   ෙැනට ෙරන  නතුරින් නිෙශව් කෂ ශැකි ඵලත් නිර්ේද්  කරක . 

 

                        ........................................................ 
   දිනය -                                                                       ේෙඳාර් ේම්න්තු ප්රධානියාේේ අත්වන (නිමුද්රාල  ඵන්න) 
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අමාායංශ් ේල්මශේේ  නිර්ේද්ශ්ස   

ඉශ  නිර්ේද්ය වභෙ එකඟ ේලක ./ේනොේලක . 
 
 

දිනය-...........................................                                 .….......................................................... 

                                                                                   අභා යිං  ේ කම්ේේ අත්වන ශා නිමුද්රාල 

 

 

 

 

 

 


