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බව්නාහිර ඳෂාත් රාජ්ය ේව ලා ේම ිෂ්  වාාල 
 

බව්නාහිර ඳෂාත් රාජ්ය ේව ලේ  මෂිකම්ම  ේපඳා්මමේන් තුේ  ධීක්ණ මෂ නාමරණ වශමාර (මාක්ණිම) ේව ලා 

ගණේ  ේග විඳ යා් ත්රිම දඳේ ම III ේර ණිේ   මනතුරට බලා ගැනීේන (විලෂම)  විාාගය  - 2019 

 

ඵව්නාහිර ඳෂාත් රාජය ේව ලේ  ඉශත තනතුරට අදාල දැනට ඳලතින පුරප්ඳාඩු පිරවීභ වශා සුදුසුකම් ත් අයදුම්කරුලන්ේෙන් 

අයදුම්ඳත් කැලනු ැේේ. 
 

01.    ේඳ දු  සුදුසුමන - 

I. ශ්රී ාකාේ   පුරලැයකය ව ය ය තුතුය . 

II. ය ශි්ට චරිතයකින් තුක්ත ය ය තුතුය.  

III. අයදුම්ඳත් බාර ෙන්නා අලවාන දිනට පූර්ලාවන්නේයන් ලවර 03 ක කාය තුෂ ඵව්නාහිර ඳෂාත තුෂ ව්ථිර ඳදිාචිය තිබිය 

තුතුය. 

IV. තනතුරට ඵලා ෙැනීභ වශා ලන තරඟ ය බාෙයට ේඳනී යකටීභ වශා අලය සුදුසුකම් අයුමම්ඳත් කැවීේම් ිවේ දනේ  

/ෙැවට්ඳත්රේ  වශන් කරනු ඵන දිනට වෑභ ආකාරයකින්භ වම්පූර්ණ කර තිබිය තුතුය. 

V. අයදුම්ඳත් බාරෙන්නා අලවාන දිනට ලයව අවුරුදු 18 ට ේනොඅඩු ශා 30 ට ේනොලැඩි ය ය තුතු ය. 

VI. ඵව්නාහිර ඳෂාත තුෂ ඕනෑභ ප්රේ යම ේව ලය කිරීභට ශා තනතුේර් රාජකාරී ඉටු කිරීභට ප්රභාණලත් ාරීරික වශ භානයකක 

ේයෝෙයතාලයකින් තුක්ත ය ය තුතුය. 
 

 

02.    ේව ලා ේම ් ේ සි  

 

ේභභ තනතුරු ව්ථිරය.ය ශ්රාභ ලැටුප් වහිතය. ඔඵට හිමි ය ශ්රාභ ලැටුප් රභය පිිබඵ රජය ය යකන් ඉදිරිේ ී  ෙනු ඵන   

          ප්රතිඳත්තිභය තීරණයට ඔඵ යටත් ය ය තුතුය. 
 

 

 

03. බලා ගැනීේන  ක්ර ය 
 

 විලෂම ධාරාල යටේත් ඳ ණි. 

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

ුඛළු  වණු ල  වවතාලේ  අනුපිිබේල අනුල ඵලා ෙැනීභට අේප්ක්ෂිත වා යාලට වභාන වා යාලක් වාභානය වම්ුඛ  
ඳරීක්ණයකට බාජනය කර සුදුව්වන් ේතෝරාෙනු ැේේ. 

 

 

ලිඛිම විාාගය 
 

වියය්  කාය ුඛළු  වණු ප්රභාණය අලභ වභත්  වණු ප්රභාණය 

බුද්ධි ඳරීක්ණය ඳැය 01 100 40% 

ය යානුඵද්ධ තාක්ණික ඳරීක්ණය ඳැය 03 100 40% 
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04. මාක්ණ ේව ලේ  ේග විඳෂ යා් ත්රිම දඳේ ම III ේර ණියට   බලා ගැනී ට ධපා ධධයාඳන සුදුසුමන  ශා ලෂත්තීය සුදුසුමන 

අධයාඳන සුදුසුකම් 

 

යකාශ/ේදභෂ/ඉාග්රීයක බාාල, ය දයාල  ෙණිතය වශ තලත්   එක් ය යයකට වම්භාන වාභාර්ථයන් වහිතල එකලර ය යයන් 06 

කින් අ.ේඳො.ව.   (වා.ේඳෂ) ය බාෙය වභත්ල තිබීභ 

 

වශ 

අධයයන ේඳොදු වශතික ඳත්ර උඋවව් ේඳෂ) ය බාෙේ දි වාතුක්ත ෙණිතය, රවායන ය දයාල,ේබෞතික ය දයාල,යාන්රික 

තාක්ණේ දය යන ය යයන් ේදකක් උ02) වහිතල ය දයා /තාක්ණේ දය ය ය ධාරාලට අයත් ය යයන් තුනකින් අධයයන 

ේඳොදු වශතික ඳත්ර උඋවව් ේඳෂ )ය බාෙය එකලර වභත්වීභ  

වශ 
 

ලෂත්තීය සුදුසුමන 

I. ේභොරටුල ය ්ල ය දයාය ේශෝ අම්ඳාර ශාඩි කාර්මික ආයතනය ය යකන් පිරිනභනු ඵන ජාතික තාක්ණ උයාන්රික) 

ඩිප්ේෝභාල ඵා තිබීභ  

ේශෝ 

II. ජාතික ආධුිවකත්ල ශා කාර්මික පුහුණු කිරීේම් අධිකාරිය ය යකන් පිරිනභනු  ඵන ඉාජිේන්රු ය දයා උයාන්රික)ජාතික 

ඩිප්ේෝභාල ඵා තිබීභ 

ේශෝ 

III. ශ්රී ාකා ය ල ත ය ්ල ය දයාය භනන් පිරිනභනු ඵන තාක්ණික ඩිප්ේෝභාල (යාන්රික) ඵා තිබීභ    

ේශෝ 

IV. අධයාඳන ශා උවව් අධයාඳන අභාතයාය ය යකන් පිරිනභනු ඵන ජාතික උවව් ඉාජිේන්රු උයාන්රික) ඩිප්ේෝභාල 

ේශෝ 

V. රැකියා ක්ේ ත්රයට අදාල ජාතික ල ත්තීය  වවතා උNVQ) 06 ලන භට්ටේම් සුදුසුකභ වම්පූර්ණ කර තිබීභ  

ේශෝ 

VI. උවව් අධයාඳන අභාතයාාය වශ ඉශත වශන් තාක්ණික වශතික ිව වත් කරන ආයතනලලින් ය භවා,අදශව් ඵා 

ෙැනීේභන් අනතුරුල ඉශත වශන් තාක්ණික සුදුසුකම්ලට යකයළු අතින් වභාන යැයි ත තීයික ශා ල ත්තීය 

අධයාඳන ේකොමින් වබාල ය යකන් පිිබෙනු ඵන යාන්රික ඉාජිේන්රු ය දයාල/ේභෝටර්රථ යාන්රික ය දයාල,ලෑඩිඩින් 

කිරීභ, යාන්රික ලැඩඳෂ ශිඩිඳ රභ පිිබඵද  සුදුසුකම් ඵා තිබීභ  

ේශෝ 

VII. ශ්රී ාකා ඉාජිේන්රු ආයතනය ය යකන් ඳලත්ලනු ඵන ඉාජිේන්රු ය බාෙේ  ඳෂුඛ ලන ේකොටව වම්පූර්ණ කර තිබීභ. 
 

5.   මාක්ණ ේව ලයට ධපා ලැටුප් ඳරි ාණය   

 රාජය ඳරිඳාන චරේඩි  03/2016 – MN 03 – 2016 අනුල තාක්ණ ේව ලේ  ේෙොය ඳෂ යාන්රික උඳේද්ක III ේශ්ර ණියට 

හිමි භායකක ලැටුප් ඳරිභාණය    රු 31,040 –10 X 445 – 11 X 660 - 10 X 730 - 10 X 750– 57,550 ේ . 

     ලැටුප් ේෙලනු ඵන්ේන් එභ චරේඩි ේ  උඳේඩි ණ IIට අනුකූලය. 
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6. මාක්ණ ේව ලේ  මනතුරු වශා  ලන මරඟ විාාගේ   විය නි්මේ ය 

 
 උ i )   බුද්ධි  ඳරීක්ණය -  කාය ඳැය 01 යි. උ වණු 100) 

        ේභභ ප්ර්න ඳත්රය තර්කන ක්තිය , ෙණිත  වවතාලයන් තාර්කික තීරණ ෙැනීභ ශා කාය කෂභනාකරණය කිරිභ ඳරීක්ා    

         කිරීභ  වශා වකව් ව ප්ර්නලලින් තුක්තය. 

 

   උii.)  ය යානුඵද්ධ තාක්ණික ප්ර්න ඳත්රය - කාය ඳැය 03 යි.     උ වණු 100) 

 

ඳෑව්සුම් දැනට බාය තේ  ඳලතින ය ය ධ ආකාරේ  ඳෑව්සුම් පිිබඵ මූධර්භ,ඳෑව්සුම් කිරීේම්ී  බාය තා 

කරන ආම්ඳන්න ල සීරු භාරු කිරිභ,ඳෑව්සුම් කටතුතු වදශා ේෝශ ද්රලය වකව් කිරීභ. 

කම්භඩි ලැඩ කම්භඩි ලැඩ වදශා බාය තා කරන උඳකරණ ශා ආම්ඳන්න කම්භඩිලැඩ වදශා ේෝශ 

ේකොටව් පිිබේය කිරීභ,ය ය ධ ේෝශ ලර්ෙ  ශුමනාෙැනීභ,ය ය ධ ශැඩයන් අනුල ේෝශ 

ේකොටව් තා ෙැනීේම් රභ. 

ලඩු ලැඩ ලඩු ලැඩ වදශා බාය තා කරන උඳකරණ ශා යන්ත්රල ්රියාකාරීත්ලය සීරුභාරු කිරීභ ශා 

නඩත්තුල පිිබඵද දැනුභ,ය ය ධ දැල ලර්ෙ ශදුනා ෙැනීභ,ලඩු ලැඩ ලී  ේයොදාෙන්නා පූට්ටු,දැල 

ආේඩිඳන ශා ඔඳ කිරීභ පිිබඵ දැනුභ 

ලැඩඳ යන්ත්ර ලියලන ඳට්ටඩි ලර්ෙ,ඒලාේ  ්රියාකාරීත්ලය ශා නඩත්තුල, ය ය ධ කාර්යයන් වදශා 

ේයොදාෙත තුතු යන්ත්ර ේතෝරා ෙැනීභ.ය දුම් යන්ත්ර වශ වාභානය ලැඩඳක තිබිය තුතු යන්ත්ර 

ල ්රියාකාරීත්ලය,සීරුභාරු කිරීභ ශා නඩත්තුල. 

තශඩු ලැඩ ය ය ධ ශැඩයන් ඵා ෙැනීභ වදශා තශඩු ව වණු කිරීභ, අලය ශැඩයට නැීමභ ශා 

ඳෑව්සීභ,තශඩු ලැඩ වශා ේයොදා ෙන්නා ආම්ඳන්න 

කැපුම්ත ශා මිනුම් 

උඳකරණ 

ලැඩඳල බාය තා කරන යන්ත්ර වශා ලන කැපුම්ත ිවයක ඳරිදි ුඛලශත් කිරීභ,කැපුම්ත 

ලර්ෙ ශුමනා ෙැනීභ. 

ද්රලයල ුණණ ශා වර 

ෙණනය කිරීභ 

ය ය ධ ද්රලයයන් ශුමනා ෙැනීභ,ද්රලය භත ඵ ්රියා කිරීේම්ී  ශැයකරීම්,ඳරිභාල,ඵය,ඵ 

ඝූර්ණය,කාර්යය,කාර්යක්භතාලය ලැිව වර ෙණනය කිරීම්,ේෝශ භත තාඳේ  ්රියාල. 

ේභෝටර් යාන්රික ය දයාල ව්ේන්ශනේ  ලැදෙත්කභ,ව්ේන්ශන රභ ශා ඒලාේ  ේදෝ ිවර්ණය කිරීභ,ව්ේන්ශන ලර්ෙ 

ශා ඒලා ේයී භ වදශා බාය තා කරන උඳකරණ ටයර් ශා ටිතුේ ශුමනා ෙැනීභ,ටයර් ශා ටිතුේ 

ල ේව ලාලන් කිරීභ ේභෝටර් ලාශන ල එන්ජින් ේකොටව්,ක්ච් ඳද්ධතිය, නයර් ඳද්ධතිය 

ඵ වම්ේප්ර ණ ඳද්ධතිය ශා චැයකේ  ය ය ධ ේකොටව්ල ්රියාකාරීත්ලය ේදෝ ිවර්ණය කිරීභ 

ශා අළුත්ලැඩියාලන්,ලාශන ේඵොඩි ේකොටව්ල තශඩු ලැඩ ශා පින්තාරු කිරීභ. 

ය දුලි ඉාජිේන්රු ය දයාල ය දුලි මිනුම් ශා උඳකරණ 

ය දුලි ේභෝටර් ශා ය දුලි උත්ඳාදන යන්ත්ර 

ඳරිඳථ ශුමනාෙැනීභ 

ලාශන ශා ක ෂි යන්ත්රල ය දුලි ඳද්ධති 
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7.     ධයදුන කිරිේන  ක්ර ය 

7.1 වෑභ අේප්ක්කේය වභ ය බාෙ ොව්තුලක් ඵව්නාහිර ඳෂාත් වබාලට ේෙය ය තුතු ේ .ේභභ ය බාෙය වදශා ය බාෙ ොව්තුල  රු 600/- 

කි. ේභභ ය බාෙ ොව්තුල  , ඵව්නාහිර ඳෂාත් වබා ආදායම් ශීර් 20-03-02-99 ට ඵැර ලන ේව අයුමම්ඳත්ර බාර ෙනු ඵන අලවාන 

දිනට ේශෝ ඊට ප්රථභ,ඵව්නාහිර ඳෂාත තුෂ පිහිටා ඇති ඕනෑභ ප්රාේද්ශීය ේඩිකම් කාර්යායකට ුඛදලින් ේෙලා ඔඵේේ නමින් ඵා 

ෙන්නා ඵ.ඳ.01 දුඳත අයදුම්ඳත්රේ  ිවයමිත ව්ථානේ  ේනොෙැේලන ේව  අලා තිබිය තුතුය.එහි ඡායා පිටඳතක් ඟ තඵා ෙැනීභ 

ප්රේයෝජනලත් ලනු ඇත.ේභභ ය බාෙය වශා ේෙලන ද ොව්තුල  වභන කරුණක් ිවවාලත් වම්පූර්ණේයන්භ ේශෝ අර්ධ ලේයන් 

ේශෝ ආඳසු ේෙලනු ේනොැේේ.තලද ය බාෙ ොව්තුල වදශා ුඛද්දර ේශෝ ුඛදඩි ඇණවුම් බාරෙනු ේනොැේේ. 

7.2     අයදුම්ඳත්රය ේභභ ිවේ දනයට යා ේකොට  ඇති ආදර් ආක තියට අනුල  ිවලැරදිල වම්පූර්ණ ේකොට 2019.07.28 දිනට ේශෝ ඊට 

ේඳර ැේඵන ේව  ේඩිකම්,   ඳෂාත්  රාජය ේව ලා  ේකොමින් වබාල  උඵව්නාහිර ඳෂාත), අාක109 ,භශා ය ී ය ,ඵත්තරුඛඩි . යන 

ලිපිනයට ලියාඳදිාචි තැඳෑේන් එය ය තුතුය. අයදුම්ඳත්ර ඵශා එලන කලරේ  ලම්ඳව ඉශෂ ේකෂලේර් බව්නාහිර ඳෂාත් රාජ්ය 

ේව ලේ  මෂිකම්ම  ේපඳා්මමේන් තුේ  ධීක්ණ මෂ නාමරණ වශමාර (මාක්ණිම) ේව ලා ගණේ  ේග විඳෂ යා් ත්රිම 

දඳේ ම III ේර ණිේ  මනතුරට බලා ගැනී  (විලෂම) - 2019 ය් න ඳැශැදිලි ේව වපශ්  මෂ යුතුය. ේභදිනට ඳසුල ැේඵන 

කියකභ අයදුම්ඳත්රයක් බාරෙනු ේනොැේේ. 
 

7.3 අයදුම්ඳත්රය ේභභ ිවේ දනයට යා ේකොට ඇති ආදර් ආක තියට අනුකූල කඩදායකේ  ේදඳවභ බාය තා කරමින් ඒ4 ප්රභාණේ  
කඩදායකල පිිබේය කර අේප්ක්කයා තභ අත්අ වරින්භ ඳැශැදිලිල පිරය ය තුතුය. අාක 01 යකට 7.1 ේතක් ඳෂුඛ පිටුලටද අාක 7.2 
යකට ඉදිරියට අේනක් පිටුලටද ඇතුෂත් ලන ේව  අයදුම්ඳත්රය පිිබේය කර ෙත තුතුය. ිවයමිත ආදර් ආක තියට අනුකූ 
ේනොලන,ිවයමිත දිනට ේඳර ය බාෙ ොව්තු ේෙලා ේනොභැති ශා ිවලැරදිල වම්පූර්ණ කර ේනොභැති,අවම්පූර්ණ තත්ලේ  ඳලතින 
අයදුම්ඳත්ර කියකදු දැනුම් ී භකින් ේතොරල ප්රතික්ේ ඳ කරනු  ැේේ.ිවයක ඳරිදි අයදුම්ඳත්ර වම්පූර්ණ ේනොකිරීේභන් යකදුලන ඳාඩුල 
අයුමම්කරුලන් ය යකන් දරා ෙත තුතුය. අයදුම්ඳත්රේ  ඡායා පිටඳතක් ඟ තඵා ෙැනීභ ප්රේයෝජනලත් ලනු ඇත. 

 
7.4 අයදුම්ඳත්ර පිිබේය කර ෙන්නා ය ට එහි ශීර්ේ  වශන් ය බාෙේ  නභ යකාශ අයදුම්ඳත්රල යකාශට අභතරල 

ඉාග්රීයකේයන්ද,ේදභෂ අයදුම්ඳත්රල ේදභෂට අභතරල ඉාග්රීයකේයන්ද වශන් කෂ තුතුය. 
 
7.5  ිවේ දනේ  වදශන් සුදුසුකම් වහිත ඵල දක්ලමින්,ේභභ ිවේ දනයට අනුකූල වකවා ඇති ශා ිවයමිත ය බාෙ ොව්තු ේෙලා 

ිවයමිත දිනට ේශෝ එදිනට ේඳර ේශෝ අයුමම්ඳත් ඉදිරිඳත් කර ඇති යකයලුභ අයුමම්කරුලන්ට ිවයමිත සුදුසුකම් වපුරා ඇතැයි යන 
පූර්ල ිවෙභනය භත තරඟ ය බාෙයට ේඳනී යකටීභට ඵව්නාහිර ඳෂාත් රාජය ේව ලා ේකොමින් වබාල ය යකන් ඉඩේදනු ැේේ.වෑභ 
ආකාරයකින්භ වම්පූර්ණ වී නැති අයුමම්ඳත්ර කියකදු දැනුම්ී භකින් ේතොරල ප්රතික්ේ ඳ කරනු ඇත.තැඳැඩි කිරීේම්ී  අයදුම්ඳත්රයක් 
නැතිවීභ ේශෝ ප්රභාදවීභ ෙැන ේකේරන කියකදු ඳැමිණිඩික් වකා ඵනු ේනොැේේ.අේප්ක්කේය වට ය බාෙ ප්රේ  ඳත්රයක් 
ිව වත් කිරීභ ඔහු ේශෝ ඇය ේභභ තනතුර වදශා සුදුසුකම් වපුරා ඇති ඵලට පිිබෙැනීභක් ේව වකනු ේනොැේේ.අයදුම්කරුලන් 
වම්ුඛ  ඳරීක්ණයට කැලා ිවේ දනයට අනුල අදාෂ සුදුසුකම් තිේේදැයි ඳරීක්ා කරන අලව්ථාේ ී  අලය සුදුසුකම් ේනොභැති 
ඵල අනාලරණය වුලේශොත් ඔහුේේ/ඇයේේ අේප්ක්කත්ලය අලාුණ ේකේරනු ඇත. 

 

7.6  අයදුම්ඳත්ර ද ඵල දන්ලනු ේනොැේේ.අයුමම්කරුලන් ප්රේ ඳත්ර ිව වත් කෂ ලශාභ ඒ ඵල වශන් කරමින් ිවේ දනයක් ඵව්නාහිර 
ඳෂාත් රාජය ේව ලා ේකොමින් වබාේ  ිව ේලේ අඩය ය www.psc.wp.gov.lk  භඟින් ඳෂ කරනු ඇත.ිවේ දනය ඳෂ වී දින 07 ක් 
ේශෝ ෙතව ඳසුලත් ප්රේ ඳත්රය ේනොැබුණි නම් දැන්වීේම් වදශන් ආකාරයට ඒ ඵල ඵව්නාහිර ඳෂාත් රාජය ේව ලා ේකොමින් 
වබාල ේලත දන්ලා යකටිය තුතුය.ඔඵ ේලත තඵා ෙත් අයදුම්ඳත්රේ   වශ ුඛදඩි ේෙව  වය තාන්යකේ  ඡායා පිටඳතක්ද,අයුමම්ඳත්රය 
ලියාඳදිාචි කෂ  වය තාන්යකයද,අතැතිල ඔඵේේ වම්පූර්ණ නභ,ලිපිනය,ජාතික ශැදුනුම්ඳත් අාකය ශා ය බාෙේ  නභ ිවලැරදිල වශන් 
කරමින් ඵව්නාහිර ඳෂාත් රාජය ේව ලා ේකොමින් වබා කාර්යාේයන් ය භයකය තුතුය. 

 

7.7 අයදුම්ඳත්රේ  ශා ය බාෙ ප්රේ  ඳත්රේ  අත්වන් වශතික  කිරීභට ඵයත් අේය ව ය යකන් ,අයුමම්කරුේේ අත්වන වශතික කෂ 
තුතුය.දැනටභත් රජේ  ේශෝ ඳෂාත් රාජය ේව ලේ  ිවතුත් ිවධාරීන් අත්වන අදාෂ ේදඳාර්තේම්න්තු ප්රධාිවයා ේශෝ ඔහු 
ේලනුේලන් එේව  කිරීභට ඵයත් ිවධාරිේය ව ලාද , අේන වත් අයුමම්කරුලන් අත්වන රජේ  ය දුශක ය දුශඩිඳතිලරය ව , 
වභාදාන ය ිව්චයකාරලරේය ව දිවුරුම් ේකොභවාරිව් ලරය ව නීතීඥේය ව , ප්රයකද්ධ ේනොතාරිවල්රේය ව ,රිය ධ ශුඛදාේ  අධිකාරී 
ඵය ත් ිවධාරිලරේය ව ේඳොලිව් ේව ලේ  ෙැවට් කෂ තනතුරක් දරණ ිවධාරිේය ව, රු 498,960/- ලැඩි ලාර්ෂික ලැටුඳක් 
ඵන රාජය /ඳෂාත් රාජය ේව ලේ  ව්ථිර භාණ්ඩලික ේශ්ර ණිේ  ිවධාරිය ව ේඵෞද්ධ ය ශාරයක ය ශාරාධිඳති ේශෝ නායක ව්ලාමින් 
ලශන්ේව  ේකේන ව,අනය ආෙමික පූජය ව්ථානයක්බාර ේශෝ පූජය ඳක්ේ  වැකිය තුතු තත්ලයක් දරන පූජක ේකේන ව යන 
ේභොවුන්ේෙන් කලේර ව ේශෝ ලා වශතික කරලා ෙත තුතුය. 
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8. විාාගයට ඇතුල්වී  

 
 8.1 ිවලැරදිල අයුමම්ඳත් ේයොුඛ කර ඇති යකයලුභ අයදුම්කරුලන් ේලත ඵව්නාහිර ඳෂාත් රාජය ේව ලා ේකොමින් වබාල ය යකන්     

ප්රේ ඳත්ර ිව වත් කරනු ඇත . ය බාෙයට ේඳනී යකටින අේප්ක්කේය ව තභාට ිවයමිත ය බාෙ භධයව්ථානේ ී  ය බාෙයට ේඳනී 
යකටිය තුතු අතර ,  එේව  ේඳනී යකටින ඳෂුඛ දිනේ ී භ තභ අත්වන වශතික කරලා ෙත් ප්රේ  ඳත්රය ඉදිරිඳත් ේනොකරන 
අේප්ක්කේය වට ය බාෙයට ේඳනී යකටීභට අලවර ේදනු ේනොැේේ. 

 

8.2 ය බාෙය ඳැලැත්වීභ වම්ඵන්ධේයන් ඵව්නාහිර ඳෂාත් රාජය ේව ලා ේකොමින් වබාල ය යකන් ිවයභ කරන ද නීතිරීතිලට ය බාෙ 
අේප්ක්කයින් යටත් ේ .එභ නීතිරීති උඩිාඝනය කෂේශොත් ඵව්නාහිර ඳෂාත් රාජය ේව ලා ේකොමින් වබාල ය යකන් ඳනලනු 
ඵන දඩුලභකට යටත්වීභට ඔවුනට යකදු ලනු ඇත. 

 
8.3 අේප්ක්කයාේේ අනනයතාලය, තභා ේඳනී යකටින වෑභ ය යයක් වම්ඵන්ධේයන්භ ය බාෙ ාාධිඳති වෑීමභකට ඳත්ලන 

අතුරින් අේප්ක්කයන් ය බාෙ ාාේ ී  තභ අනනයතාලය ඔප්පු කර යකටිය තුතුය.අේප්ක්කයන්ේේ අනනයතාල වනාථ කිරීභ 
වදශා ඳශත වදශන් ලියය ලි ලලින් එකක් ය බාෙ ාාධිඳති ේලත ඉදිරිඳත් කෂ තුතුය. 

 

i. පුද්ෙයින් ලියාඳදිාචි කිරීේම් ේදඳාර්තේම්න්තුල භඟින් ිව වත් කරන ද ලාුණ ජාතික ශැුමනුම්ඳත 

ii. ආෙභන ය ෙභන ේදඳාර්තේම්න්තුල ය යකන් ිව වත් කරන ද ලාුණ ය ේද් ෙභන් ඵඳත්රය 

iii. ේභෝටර් රථ ප්රලාශන ේකොභවාරිව් ජනරාඩි ේදඳාර්තේම්න්තුල ය යකන් ිව වත් කරන ද ලාුණ රියදුරු ඵඳත්රය 
 

9. වාලපය ේම රතුරු දදිරිඳත් කිී  

 

       අේප්ක්කේය වට සුදුසුකම් ේනොභැති ඵල අනාලරණය වුලේශොත් ය බාෙයට ේඳර ේශෝ ය බාෙය ඳැලැත්ේලද්ී  ේශෝ ය බාෙේයන් 
ඳසුල ේශෝ ඕනෑභ අලව්ථාලක ී ,ඔහුේේ/ඇයේේ අේප්ක්කත්ලය අලාුණ කිරීභට ඉඩ ඇත.අයුමම්කරු ය යකන් ඉදිරිඳත් කරන ද 
ේතොරතුරක් ඔහු/ ඇය එය වාලදය ඵල දැන දැනභ ඉදිරිඳත් කර ඇති ඵල ේශිබවුලේශොත්,එේව  නැතිනම් යම් ලැදෙත් කරුණක් 
ඔහු/ඇය ය යකන් උලභනාේලන්භ යටඳත් කර ඇති ඵල ශැේේ නම්,ඔහු /ඇය රජේ  ේව ලේයන් ඳශ කිරීභට ඉඩ ඇත. 

 

10.විාාග ක්ර ය: 
 

i. ේභභ ය බාෙය යකාශ,ේදභෂ වශ ඉාග්රීයක භාධයලලින් ඳැලැත්ේ . 

ii. අේප්ක්කේය ව ය බාෙේ ී  ේඳනී යකටින යකයලුභ ප්ර්න ඳත්රලට එකභ බාාලකින් පිිබතුරු ලිය ය තුතුය. 
       අයදුම්ඳත්රේ  වශන් කර ඇති බාා භාධය ේලනව් කිරීභට ඉඩ ේදනු ේනොැේේ. 

 
11. ේභභ ය බාෙේයන් සුදුසුකම්ත් අේප්ක්කයින්ේේ නම් ඇතුත් ප්රතිප ේඩි ණය ඵව්නාහිර ඳෂාත් රාජය ේව ලා ේකොමින් වබාල 

ය යකන් අයුමම්කරුලන් ේලත ේඳෞද්ෙලිකල ප්රතිප දන්ලා යැවීභ,තැඳෑ භඟින් ේශෝ ඵව්නාහිර ඳෂාත් රාජය ේව ලා ේකොමින් 
වබාේ  www.psc.wp.gov.lk ිව ේලේ අඩය ය ඔව්ේව  ඳෂකිරීභ ේශෝ යකදු කරනු ඇත. 

 
12.ේභභ අයුමම්ඳත් කැදවීේම් ිවේ දනේයන් අනාලරණය ලන / ේනොලන අදාෂ කරුණු පිිබඵදල අලවන් තීරණය ඵව්නාහිර ඳෂාත් 

රාජය ේව ලා ේකොමින් වබාල වතු ේ . 
 

13. ේභභ ෙැවට් ිවේ දනය යකාශ,ේදභෂ වශ ඉාග්රීයක අනුලාද අතර යම් අනනුකූතාලයක් ඇතිවුලේශොත් එය ට  යකාශ බාා ඳාඨය ඵ 
ඳැලැත්ය ය තුතුය. 

 

14. ේභභ දැන්වීභ ශා ආදර් අයුමම්ඳත්රය ඵව්නාහිර ඳෂාත් රාජය ේව ලා ේකොමින් වබාේ  www.psc.wp.gov.lk ිව ේලේ අඩය ේ ද 
ඳෂ කර ඇත. 

 

 

 
ේශ භන්ත වභරේකෝන් 
ේඩිකම්උලැ.ඵ.) 
ඳෂාත් රාජය ේව ලා ේකොමින් වබාල  
ඵව්නාහිර ඳෂාත 

2019.06.

http://www.psc.wp.gov.lk/
http://www.psc.wp.gov.lk/
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බව්නාහිර ඳෂාත් රාජ්ය ේව ලා ේම ිෂ්  වාාල 

බව්නාහිර ඳෂාත් රාජ්ය ේව ලේ   මාක්ණ ේව ලේ   ේග විඳෂ යා් ත්රිම  දඳේ ම  මනතුරු වශා  

බලා ගැනීේන විාාගය (විලෂම)  - 2019 

          ය බාෙ අාකය  

          

01.       ිවේ දනේ  අාක 1 අනුල  ඉඩිලුම්කරන තනතුරු නාභය  
 

 

02. බාා භාධයය 

උඅදා ේකොටුල තුෂ  වණ ේයොදන්න.) 
 

03. අ.  ුඛ වරු වභඟ නභ  - 

 ආ.  වම්පූර්ණ නභ උයකාශේන්/ේදභේෂන්) 

 ඇ.  වම්පූර්ණ නභ උඉාග්රීයක කැපිටඩි අ වරින්)  

ඈ. ජාතික ශැදුනුම්ඳත් අාකය   

04. 1.ව්ථිර ලිපිනය (යකාශ/ේදභේෂන්)  -   

 11.ව්ථිර ලිපිනය  උඉාග්රීයක කැපිටඩි අ වරින් )- 

     111. ව්ථිර ඳදිාචි දිව්රික්කය -  (අදාෂ ේකොටුල තුෂ   වණ ේයොදන්න) 

   ේකොෂඔ    ෙම්ඳශ     කළුතර  

 1V. අයදුම්ඳත් බාර ෙන්නා අලවාන දිනය ලන 2019.07.28 දිනට අදාෂ දිව්රික්කේ  වථ්ිර ඳදාචිය - 

        ලර්-  භාව-  දින- 

 V.  දුරකථන අාකය -  

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 -උඅදාෂ ේකොටුල තු  වණ ේයොදන්න) 

 ව්ත්රී  -  පුරු -  

07. අධයාඳන සුදුසුකම් - උඅයදුම්ඳත් කැවීේම් ිවේ දනේ  06 අනුල ඉඩිලුම් කරන තනතුරට අදා සුදුසුකම් දැක්ය ය  

 තුතු අතර වතය පිටඳත් ඇමිණිය තුතුය.) 

7.1.  ිවේ දනය අනුල අ.ේඳො.ව. උවා/ේඳෂ) සුදුසුකම්   

  ය යය වාභාර්ථය   ය යය වාභාර්ථය 

1     5     

2     6     

3     7     

4     8     

යකාශ    

ේදභෂ   

 ඉාග්රීයක   

 

          
 

 



 

7 

 

දුඳත  ේභභ  ේකොටුල  තුෂ  ේනොෙැේලන  ේව   අලන්න 

 

7.2 .ිවේ දනය අනුල අ.ේඳො.ව. උඋ/ේඳෂ) සුදුසුකම්   

  ය යය වාභාර්ථය   ය යය වාභාර්ථය 

1     3     

2     4     

 

  7.3 තාක්ණික  සුදුසුකම්  

ආයතනය  ශදාරා ඇති ඳාඨභාාල කා සීභාල වාභාර්ථය  වශතිකඳත් අාකය ශා 

ලාුණ දිනය 

     

 

08. ය බාෙ ොව්තු ේෙව දුඳත පිිබඵ ය ව්තර : 

8.1 ය බාෙ ොව්තු ේෙව ප්රාේද්ශීය ේඩිකම් කාර්යාය : .......................................................................................... 

8.2 දුඳත් අාකය ශා දිනය : ................................................................................................................................ 

8.3  ේෙව ුඛද : ......................................... 
     

 

  
 

 

09. ..................................................................................  ලන භා ය යකන් ේභභ අයදුම්ඳේත් වශන් කර ඇති ේතොරතුරු භාේේ දැනීේම් 

ශා ය ්ලාවේ  ශැටියට වතය ශා ිවලරදි ඵල වශතික කරමි. භා ය යකන් වඳයා ඇති ේතොරතුරු වාලධය යැයි ේවොයා ෙනු ැබුලේශොත් 

භා ය යකන් ඉඩිලුම් කර ඇති තනතුරට ඳත් කිරීභ වශා ව භාේේ හිමිකභ ේනොවකා ශරිනු ැබීභටද භට ය රුද්ධල ය නයානුකූල 

කටතුතු කරනු ැබීභටද ශැකි ඵල භභ ේශොාකාරල දිවමි.තලද ය බාෙය ඳැලැත්වීභ වම්ඵන්ධේයන් ඳනලනු ඵල නීති රීත ලට 

භභ යටත් ලන ඵලද ප්රකා කරමි. තලද ය බාෙය ඳැලැත්වීභ වම්ඵන්ධේයන්  ඳනලනු ඵන නීතිරීති ලට භභ යටත් ලන ඵල ද 

ප්රකා කරමි. 

 

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

දිනය - අයදුම්කරුේේ අත්වන  

ධයදුනමරුේේ ධත්වන වශතිම කිී   

(ධනලය ලනන මඳා ශරි් න) 

ේභභ අයදුම්ඳත ඉදිරිඳත් කරන  -------------------------------------------- භයා/මිය/ේභනය ය භා ේඳෞද්ෙලිකල ශුමනන ඵලත්,ඔහු /ඇය -
---------------දින භා ඉදිරිපිට ී  ඔහු/ඇයේේ අත්වන තැබ ඵලත්, වශතික කරමි. 

 
වශතික කරන අයේේ නභ - -------------------------------   අත්වන - ------------------------------------- 
තනතුර ශා ිවුඛද්රාල        ---------------------------------- 

ේභභ වශතිකය රජේ  ය දුශක ය දුශඩිඳතිලරය ව , වභාදාන ය ිවච්යකාරලරේය ව දිවුරුම් ේකොභවාරිව් ලරය ව නීතීඥේය ව , ප්රයකද්ධ 
ේනොතාරිව්ලරේය ව ,රිය ධ ශුඛදාේ  අධිකාරී ඵය ත් ිවධාරිලරේය ව ේඳොලිව් ේව ලේ  ෙැවට් කෂ තනතුරක් දරණ 
ිවධාරිේය ව,උරු 498,960/- ලැඩි ලාර්ෂික ලැටුඳක් ඵන රාජය /ඳෂාත් රාජය ේව ලේ  ව්ථිර භාණ්ඩලික ේශ්ර ණිේ  
ිවධාරිය ව)ේඵෞද්ධ ය ශාරයක ය ශාරාධිඳති ේශෝ නායක ව්ලාමින් ලශන්ේව  ේකේන ව,අනය ආෙමික පූජය ව්ථානයක්බාර ේශෝ පූජය 
ඳක්ේ  වැකිය තුතු තත්ලයක් දරන පූජක ේකේන ව යන ේභොවුන්ේෙන් කලේර ව ේශෝ ලා වශතික කරලා ෙත තුතුය.) 


