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බව්නාහිර ඳෂාත් රාජ්ය ේව ලා ේම ිෂ්  වාාල 
 

බව්නාහිර ඳෂාත් රාජ්ය ේව ලේ  තාක්ණ ේව ලේ  (වත්ල වංලර්ධන උඳේේම) III ේර ණිය , 

වත්ල වංලර්ධන උඳේේම පුහුණු කිරීේේ ේර ණිය (එක් ලවරම පුහුණු මාය) වශ වත්ල වංලර්ධන 

උඳේේම පුහුණු කිරීේේ ේර ණිය (ේෙලවරම පුහුණු මාය) වශා බලා ගැනීම (විලෘත) - 2019 

 
ඵ්නාහිය ඳශාත් යාජය ේ ේ  ඳවත තනතුරුර පුයප්ඳාඩු පියවීභ වා සුදුසුකම් රත් අඹදුම්කරුන්ේගන් අඹදුම්ඳත් කැනු 
රැේේ. 
 

1. ඵ්නාහිය ඳශාත් යාජය ේ ේ  තා්ෂ  ේ ේ  ත් ව්ධධන උඳේශලක III ේර ණිඹ 

2. ඵ්නාහිය ඳශාත් යාජය ේ ේ  තා්ෂ  ේ ේ  ත් ව්ධධන උඳේශලක පුහුණු කිරීේම් ේර ණිඹ 

(යක පුහුණු කාරඹ) 
3. ඵ්නාහිය ඳශාත් යාජය ේ ේ  තා්ෂ  ේ ේ  ත් ව්ධධන උඳේශලක පුහුණු කිරීේම් ේර ණිඹ 

(ේදයක පුහුණු කාරඹ) 
 

1. ේඳ දු  සුදුසුමේ - 
 

1.1. ශ්රී රවකාේ   පුයැයකඹ ව ය ඹ යුතුඹ . 
1.2. ඹවඳත් චරිතඹකින් යු්ෂත ය ඹ යුතු අතය ්ථිය ඳදනමින් තනතුයට ඳත් කයන රද ෑභ නිරධයේඹ්ෂභඵ්නාහියඳශාත 
තුර ඕනෑභ ප්රේශලඹක ේ ඹ කිරීභට වා තනතුේ්ධයාජකාරී ඉු  කිරීභට ප්රභා ත් ලාරීරික වා භානයකක 
ේඹෝගයතාඹකින් යු්ෂත ය ඹ යුතුඹ. 

1.3. ඹම් ආගමික නිකාඹක ඳැය දියඹ්ෂ දය  කියකදු තැනැත්ේත ව ේභභ තනතුය වා අඹදුම්කිරීභට සුදුසුකම් ේනොරඵයි. 
1.4. අඹදුම්ඳත් බාය ගන්නා අාන දිනට පූ්ධාන්නේඹන් ය 03 කට ේනොඅඩු කාරඹ්ෂ ඵ්නාහිය ඳශාත තුශ අඛණ්ඩ 
්ථිය ඳදිවචිකරුේ ව ය ඹ යුතුඹ. 

1.5. තනතුයට ඵා ගැනීභ වා අලය යකඹු  සුදුසුකම් ම්පූ්ධ  කශ යුතු ඵට අඹදුම්ඳත් කැවීේම් නිේ දනේ  
වන් කයනු රඵන දිනට එභ සුදුසුකම් ෑභ ආකායඹකින්භ ම්පූ්ධ  කය තිබිඹ යුතුඹ. 

1.6. ඵා ගන්නා නිරධාරීන් ්ථාන භාරු රට ඹටත් ය ඹ යුතුඹ.ඵ්නාහිය ඳශාත් බා ඵර ප්රේශලඹ තුශ කය ේවෝ 
ප්රේශලඹක ේ ඹ කිරීභට ඵැී  යකියඹ යුතුඹ. 

1.7. අඹදුම්ඳත් බායගන්නා අාන දිනට ඹ අවුරුදු 18 ට ේනොඅඩු වා අවුරුදු 30 ට ේනොැඩි ය ඹ යුතු ඹ. 
 

2. ේව ලා ේම ් ේේසි  
ේභභ තනතුරු ්ථිය ය රාභ ැු ප් හිතඹ.අනුභත ඵා ගැනීේම් ඳරිඳාියඹ / යජඹ ය යකන් ඳනනු රඵන ේ ා ේකොන්ේශයක 
රට ඹටත් ේ . 
 

3. බලා ගැනීේේ  ක්රමය 
ත් ව්ධධන උඳේශලක IIIේර ණිේ  තනතුරු පුයප්ඳාඩු වා සුදුසුකම්රත් අඹ ප්රභා ත් වඛයා්ෂ ේනොභැති නම් 
ඳභ ්ෂ ත් ව්ධධන උඳේශලක පුහුණු කිරීේම් ේර ණිඹට ඵාගැේන්.පුයප්ඳාඩුවඛයාට ඩා අඹදුම්ඳත් ඉදිරිඳත් 
වුේවොත් ඳභ ්ෂ ලිඛිත තයඟ ය බාගඹ්ෂඳත්නු රැේේ.ේභභ ය බාගඹ ඳශාත් යාජය ේ ා ේකොමින් බා ේවෝ ඵරඹ 
ඳයනු රඵනආඹතනඹ්ෂ භගින් ේකොශමදී ඳත්නු රැේේ. 

 
4. ලිඛිත විාාගය 

 

විය්  මාය මුළු කුණු  වමත් කුණු ප්රමාණය 

බුශධි ඳරී්ෂ ඹ ඳැඹ 01 100 40%  අභඹ 

ය ඹානුඵශධ තා්ෂණික ප්රල්න ඳ්රඹ ඳැඹ 02 100 40 % අභඹ 
 

 

5. 5.1 වත්ල වංලර්ධන උඳේේම III ේර ණියබ බලා ගැනීමබ අො අධයාඳන සුදුසුමේ ශා ලෘත්ය ය සුදුසුමේ 
 
අධයාඳන සුදුසුමේ 
 

I. යකවවර / ේදභශ/ඉවග්රියක බාාව ය දයාව ගණිතඹ ව තත් එ්ෂ ය ඹකට ම්භානඵාභා්ධතඹන් හිත එකය 
ය ඹන් (06) අධයඹන ේඳොදු වතික ඳ්ර (ාභානය ේඳශ) ය බාගඹ භත් තිීභ 

 

ව 
 

II. අ.ේඳො..(උ/ේඳශ)  ය බාගේ දී ජී ය දයා ය ඹ ධායා ඹටේත් ජී ය දයාව යාඹන ය දයාව ත්ත් ය දයාව කි  
ය දයාවඋශභිද ය දයාව ේබෞතික ය දයාවගණිතඹ ඹන ය ඹඹන් අතුරින් ය ඹඹන් තුනකින් එකය භත්වීභ ේවෝ 
ජජ ඳශධති  තා්ෂ ේ දඹ ය ඹ ධායා ඹටේත් ජජ ඳශධති තා්ෂ ේ දඹව  තා්ෂ ේ දඹ දවා 
ය දයා ඹන ය ඹන් ේදක හිත කි  ය දයා භත්වීභ(ාභානය ේඳොදු ඳරී්ෂ ඹ වැය) 
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ලෘත්ය ය සුදුසුමේ 

 
I. යජඹ ය යකන් අනුභත ත් ඳාරන ය දයාරඹකින් පිරිනභන රද ත් නිඳ්ාදන වා ේෞඛය ේදඳා්ධතේම්න්තුේ  
අනුභත කයන රද ත්ත් ඳාරනඹ පිළිඵ ජාතික ඩිප්ේරෝභා වතිකඹ්ෂ රඵා තිීභ    

ේවෝ 
 

II.  වණ්ඩාේේව අඟු ේකොරඳැරැ්ව ඳැේේේවයවබිබිරව ඳාරමුේණ්ව රබුදව ාරිඹේඳොරව වුනිඹාව 
අනුයාධපුයඹව කයපිවචවනයිරවඳයන්තන් ඹන කි ක්ධභ ය දයාරඹකින් ත්ත ඳාරන ය ඹ හිත කි ක්ධභඹ 
ය ඹ පිළිඵ ඩිප්ේරෝභා වතිකඹ රඵාතිීභ 

 

ේවෝ 
 

III. ේභොයු  ය ල් ය දයාරඹ ේවෝ අම්ඳාය වාඩි ආඹතනඹ ය යකන් පිරිනභනු රඵන ත්ත් ඳාරන ය ඹ හිත ජාතික 
තා්ෂණික ඩිප්ේරෝභා රඵා තිීභ. (කි ක්ධභඹ පිළිඵ)   

ේවෝ 
 

IV. ඇ්ෂයිනා් ය ල් ය දයාර ආඹතනඹ ය යකන් පිරිනභනු රඵන ත් ඳාරන ය ඹ හිත කි ක්ධභ ඩිප්ේරෝභා 
වතිකඹ රඵා තිීභ   

ේවෝ 
 

V. යජඹ ය යකන් අනුභත ආඹතනඹ්ෂ භඟින් පිරිනභනු රඵන ත් ඳාරන ය ඹ හිත දෑ අවුරුදු කි ක්ධභ ඩිප්ේරෝභා 
වතිකඹ රඵා තිීභ     

ේවෝ 
 

VI. ය ිත ය ල් ය දයාරඹ භඟින් පිරිනභනු රඵන ත්ත් ඳාරන ය ඹ හිත තා්ෂණික ඩිප්ේරෝභා(කි ක්ධභඹ 
පිළිඵ) රඵා තිීභ  

ේවෝ 
 

VII. ඉවත තා්ෂණික සුදුසුකම් රට භාන ඹැයි තා්ෂ  ේ ා භණ්ඩරඹ ය යකන් පිළිගනු රඵන ේනත්  
සුදුසුකම් 

 

5.2 බව්නාහිර ඳෂාත් රාජ්ය ේව ලේ  තාක්ණ ේව ලේ  වත්ල වංලර්ධන උඳේේම පුහුණු කිරීේේ ේර ණියබ 

      (එක් ලවරම පුහුණු මාය) බලා  ගැනීමබ අො අධයාඳන සුදුසුමේ  ශා ලෘත්ය ය සුදුසුමේ 
 

    අධයාඳන සුදුසුමේ 

 

I. යකවවර/ේදභශ/ඉවග්රීයක බාාවය දයා, ගණිතඹ ව තත්එ්ෂ ය ඹකට ම්භාන ාභා්ධථඹ්ෂ හිත එකය 
ය ඹඹන් වඹකින් (06) අ.ේඳො..   (ා.ේඳශ) ය බාගඹ භත් වී තිීභ 

 

ව 
 

II. අ.ේඳො..(උ/ේඳශ) ය බාගේ දී ජී ය දයා ය ඹ ධායා ඹටේත් ජී ය දයාව යාඹන ය දයාව ත්ත් ය දයාව කි  
ය දයාව උශභිද ය දයාව ේබෞතික ය දයාවගණිතඹ ඹන ය ඹඹන් අතුරින් ය ඹඹන් තුනකින් එකය භත්වීභ ේවෝ 
ජජ ඳශධති තා්ෂ ේ දඹ ය ඹ ධායා ඹටේත් ජජ ඳශධති තා්ෂ ේ දඹව තා්ෂ ේ දඹ දවා ය දයා 
ඹන ය ඹන් ේදක හිත කි  ය දයා භත්වීභ (ාභානය ේඳොදු ඳරී්ෂ ඹ වැය) 

 

ලෘත්ය ය සුදුසුමේ 

 
I.  වණ්ඩාේේවඅඟු ේකොරඳැරැ්වඳැේේේවයවබිබිරවඳාරමුේණ්වරබුදවාරිඹේඳොරවවුනිඹාව 
අනුයාධපුයඹව කයපිවචව නයිරවඳයන්තන් ඹන කි ක්ධභ ය දයාරඹකින් ත් ඳාරන ය ඹ හිත කි ක්ධභ 
ය ඹ පිළිඵ එ්ෂ අවුරුදු පූ්ධ කාලීන පුහුණු ඳාඨභාරා්ෂ ා්ධථක වදායා ජාතික තා්ෂ   වතිකඹ 
රඵා තිීභ.(කි ක්ධභ)  

ේවෝ 
II. තිතීයික වා ිත්තීඹ අධයාඳනේකොමින් බා ය යකන් පිළිගත් කා්ධමික ය දයාරඹක කි ක්ධභ ය ඹඹ 
පිළිඵ එ්ෂ අවුරුදු පූ්ධ කාලීන පුහුණු ඳාඨභාරා්ෂ ා්ධථක වදායා වතිකඹ රඵා තිීභ.  

ේවෝ 
 

III. ඇ්ෂයිනා් ය ල් ය දයාර ආඹතනඹ ය යකන් පිරිනභනු රඵන එ්ෂ අවුරුදු කි ක්ධභ ඳාඨභාරා වදායා 
වතිකඹ රඵා තිීභ. 
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5.3 බව්නාහිර ඳෂාත් රාජ්ය ේව ලේ  තාක්ණ ේව ලේ  වත්ල වංලර්ධන උඳේේම පුහුණු කිරීේේ ේර ණියබ 

                  (ේෙලවරම පුහුණු මාය) බලා  ගැනීමබ අො අධයාඳන සුදුසුමේ  ශා ලෘත්ය ය සුදුසුමේ 
 

    අධයාඳන සුදුසුමේ 
 

I. යකවවර/ේදභශ/ඉවග්රීයක බාා, ය දයා, ගණිතඹ ව තත්එ්ෂ ය ඹකට ම්භාන ාභා්ධථඹ්ෂ හිත එකය 
ය ඹඹන්  වඹකින් (06) කින්අ.ේඳො.. (ා.ේඳශ) ය බාගඹ භත් වී තිීභ 

ව 
II. අ.ේඳො..(උ/ේඳශ)ය බාගේ දී ජී ය දයා ය ඹ ධායා ඹටේත් ජී ය දයාව යාඹන ය දයාව ත්ත් ය දයාව  
කි  ය දයාව උශභිද ය දයාව ේබෞතික ය දයාවගණිතඹ ඹන ය ඹඹන් අතුරින් ය ඹඹන් තුනකින් එකය භත්වීභ 
ේවෝ  ජජ ඳශධති තා්ෂ ේ දඹ ය ඹ ධායා ඹටේත් ජජ ඳශධති තා්ෂ ේ දඹ තා්ෂ ේ දඹ දවා 
ය දයා ඹන   ය ඹන් ේදක හිත කි  ය දයා භත්වීභ (ාභානය ේඳොදු ඳරී්ෂ ඹ වැය)  

 

6. තාක්ණේව ලයබ වත්ල වංලර්ධන උඳේේම අොලැටුප්ඳරිමාණය 

 

යාජය ඳරිඳාරන ච්රේේඛ 03/2016ව MN 03 – 2016 අනු තා්ෂ  ේ ේ  ත් ව්ධධන උඳේශලක III 
ේර ණිඹට හිමි භායකක ැු ප් ඳරිභා ඹ  රු.31ව040 – 445 X 10 – 660 X 11- 730 X10 - 750 X10 – 57ව550 ේ . 
ැු ප් ේගනු රඵන්ේන් එභ ච්රේේඛේ  උඳේේඛ  IIට අනුකූරඹ. 

 

(තාක්ණ ේව ලේ  වත්ල වංලර්ධන උඳේේම පුහුණු කිරීේේ ේර ණියබ හිිෂ දීමනාල. 
යා.ඳ.ච.03/2016 හි උඳේේඛ  V හි තා්ෂ  ේ ඹ වා අදාර භායකක දීභනා වා ගැරපුම් දීභනා හිමිේ  

 
7. බව්නාහිර ඳෂාත් රාජ්ය ේව ලේ  තාක්ණ ේව ලේ  වත්ල වංලර්ධන උඳේේම III ේර ණියබ / පුහුණු ේර ණියබ (එක් ලවරම 

පුහුණු මාය ශා ේෙලවරම පුහුණු මාය) බලා ගැනීේේ තරඟ විාාගේ  වියනිර්ේේය 
 

I. බුේධිඳරීක්ණය -  මාය ඳැය 01 යි. (කුණු 100) 
 

ේභභ ප්රල්න ඳ්රඹ බාා වැකිඹා, ගණිතභඹ  වරතාඹ ව ත්ධකන ල්ෂතිඹ භැන ඵැලීභ වා ක ්
කයනු රඵන  ේකිය වා ඵහුය  ප්රල්න ඳ්ර ේ . 

 

II.       වියානුබේධ තාක්ණිම ප්ර්න ඳ්රය - වත්ත්ල ඳානය -  මාය ඳැය 02 යි. 

(කුණු 100) ලිඛිත ප්ර්න ඳ්රයකි. 
 

1. ශ්රී රවකා කි කා්ධමික වා ත්ත් ඳාරන කටයුතු පිළිඵ ඳත්නා ම්ඳත්වය බඹන් ්ධතභාන තත්ඹන් 
වා ආ්ධථිකඹට ඇති දාඹකත්ඹව 

2. ශ්රී රවකාේ  ත්ත් නි්ඳාදන යටාවනි්ඳාදන ප්රභා ඹන් වා අේශය කය  ්රභ ශ්රී රවකාේ  ඳතින 
ත්ත් ේගොය ඳශ යටා වඒාේ  පිහිටීභ වා ය යකරීභව 

3. ේගොය ඳර තුන් අභිජනනඹ වා ඵහුර ේඹොදාගන්නා ්රභ. 
4. ේඵෝන ත්ත් ේයෝග භ්ධදන ක්රිඹා පිළිේත්වේයෝ ස තුන්ේන නිඹැදි ස්්කිරීභ වා ප්රාවනඹ. 

5. ඒකාඵශධ ේගොය ඳේ ්රභ වා ප්රතිච්රීඹකය  ්රභ. 

6. ත් ඳාරනඹ වා ආශ්රිත ක්ධභාන්ත කිරි ැකම,භවභ් ැකම,භවබිත්තය නිඳ්ාදන වා ත්ත් ආවාය 
නිඳ්ාදනඹ 

7. ත් ඳාරනඹ වා ක්රිඹාලිඹට අදාශ ආදාඹම් ය ඹදම් ග නඹ ්රභවේගොය ඳේ ා්ධතාකය ඹ වා ගිණුම් 
ය ල්ේේ ඹවත් ේගොය ඳර ැරසුම්කය ඹව 

8. ය දයාත්භක ේතොයතුරු ප්රචාය  ්රභ බාය තඹ වා ඒාේ  පරදායිතාඹන්. 
 

8. අයදුේ කිරිේේ  ක්රමය 
 

8.1 ෑභ අේප්්ෂකේඹ වභ ය බාග ගා්තු්ෂ ඵ්නාහිය ඳශාත් බාට ේගය ඹ යුතු ේ .ේභභ ය බාගඹ දවා ය බාග 
ගා්තු  රු 600/- කි. ේභභ ය බාග ගා්තු  වඵ්නාහිය ඳශාත් බා ආදාඹම් ශී්ධ 20-03-02-99 ට ඵැය න ේර 
අඹඳුම්ඳ්ර බාය ගනු රඵන අාන දිනට ේවෝ ඊට ප්රථභවඵ්නාහිය ඳශාත තුශ පිහිටා ඇති ඕනෑභ ප්රාේශශීඹ ේේකම් 
කා්ධඹාරඹකට මුදලින් ේගා ඔඵේන නමින් රඵා ගන්නා ඵ.ඳ. 01 රදුඳත අඹදුම්ඳ්රේ  නිඹමිත ්ථානේ  
ේනොගැරේන ේ  අරා තිබිඹ යුතුඹ.එහි ඡාඹා පිටඳත්ෂ රඟ තඵා ගැනීභ ප්රේඹෝජනත් නු ඇත.ේභභ ය බාගඹ 
වා ේගන රද ගා්තු  වභන කරු ්ෂ නිාත් ම්පූ්ධ ේඹන්භ ේවෝ අ්ධධ ලේඹන් ේවෝ ආඳසු ේගනු 
ේනොරැේේ.තද ය බාග ගා්තු දවා මුශදය ේවෝ මුදේ ඇ වුම් බායගනු ේනොරැේේ. 

8.2 අඹදුම්ඳ්රඹ ේභභ නිේ දනඹට ඹා ේකොට  ඇති ආද්ධල ආකිතිඹට අනු  නිැයදි ම්පූ්ධ  ේකොට 2019.07.28 දිනට 

ේවෝ ඊට ේඳය රැේඵන ේ  ේේකම්,   ඳශාත්  යාජය ේ ා  ේකොමින් බා  (ඵ්නාහිය ඳශාත), අවක109 ,භවා ය දීඹ 

,ඵත්තයමුේර . ඹන ලිපිනඹට ලිඹාඳදිවචි තැඳෑේරන් එය ඹ යුතුඹ. අඹදුම්ඳ්ර ඵවා එන කයේ  ම්ඳ ඉවශ 

ේකශේ්ධ"බව්නාහිර ඳෂාත් රාජ්ය ේව ලේ  වත්ල වංලර්ධන උඳේේම තනුරරබ බලා ගැනීේේ විාාගය 2019   

ය් න ඳැශැදිලි ේව වෙශ්  මෂ යුුරය."ේභදිනට ඳසු රැේඵන කියකභ අඹඳුම්ඳ්රඹ්ෂ බායගනු ේනොරැේේ. 
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8.3 අඹදුම්ඳ්රඹ ේභභ නිේ දනඹට ඹා ේකොට ඇති ආද්ධල ආකිතිඹට අනුකූර කඩදායකේ  ේදඳභ බාය තා කයමින් ඒ4 
ප්රභා ේ  කඩදායකර පිළිේඹර කය අේප්්ෂකඹා තභ අත්  අ වරින්භ ඳැවැදිලි පියය ඹ යුතුඹ. අවක 01 යකට 7.1 
ේත්ෂ ඳශමු පිු ටද අවක 7.2 යකට ඉදිරිඹට අේන්ෂ පිු රටද ඇතුශත් න ේ  අඹදුම්ඳ්රඹ පිළිේඹර කය ගත යුතුඹ. 
නිඹමිත ආද්ධල ආකිතිඹට අනුකූර ේනොනවනිඹමිත දිනට ේඳය ය බාග ගා්තු ේගා ේනොභැති වා නිැයදි ම්පූ්ධ  
කය ේනොභැතිවඅම්පූ්ධ  තත්ේ  ඳතින අඹදුම්ඳ්ර කියකදු දැනුම් දීභකින් ේතොය ප්රති්ෂේ ඳ කයනු  රැේේ.නියක ඳරිදි 
අඹදුම්ඳ්ර ම්පූ්ධ  ේනොකිරීේභන් යකදුන ඳාඩු අඹඳුම්කරුන් ය යකන් දයා ගත යුතුඹ. අඹදුම්ඳ්රේ  ඡාඹා පිටඳත්ෂ 
රඟ තඵා ගැනීභ ප්රේඹෝජනත් නු ඇත. 

 

8.4 අඹදුම්ඳ්ර පිළිේඹර කය ගන්නා ය ට එහි ශී්ධේ  වන් ය බාගේ  නභ යකවවර අඹදුම්ඳ්රර යකවවරට අභතය 
ඉවග්රීයකේඹන්දවේදභශ අඹදුම්ඳ්රර ේදභශට අභතය ඉවග්රීයකේඹන්ද වන් කශ යුතුඹ. 

 

8.5 නිේ දනේ  දවන් සුදුසුකම් හිත ඵ ද්ෂමින්වේභභ නිේ දනඹට අනුකූර කා ඇති වා නිඹමිත ය බාග ගා්තු 
ේගා නිඹමිත දිනට ේවෝ එදිනට ේඳය ේවෝ අඹඳුම්ඳත් ඉදිරිඳත් කය ඇති යකඹලුභ අඹඳුම්කරුන්ට නිඹමිත සුදුසුකම් 
පුයා ඇතැයි ඹන පූ්ධ නිගභනඹ භත තයඟ ය බාගඹට ේඳනී යකටීභට ඵ්නාහිය ඳශාත් යාජය ේ ා ේකොමින් බා 
ය යකන් ඉඩේදනු රැේේ.ෑභ ආකායඹකින්භ ම්පූ්ධ  වී නැති අඹඳුම්ඳ්ර කියකදු දැනුම්දීභකින් ේතොය ප්රති්ෂේ ඳ කයනු 
ඇත.තැඳැේ කිරීේම්දී අඹදුම්ඳ්රඹ්ෂ නැතිවීභ ේවෝ ප්රභාදවීභ ගැන ේකේයන කියකදු ඳැමිණිේර්ෂ රකා ඵරනු 
ේනොරැේේ.අේප්්ෂකේඹ වට ය බාග ප්රේ ලඳ්රඹ්ෂ නි වත් කිරීභ ඔහු ේවෝ ඇඹ ේභභ තනතුය දවා සුදුසුකම් පුයා 
ඇති ඵට පිළිගැනීභ්ෂ ේර රකනු ේනොරැේේ.අඹදුම්කරුන් ම්මුඛ ඳරී්ෂ ඹට කැා නිේ දනඹට අනු 
අදාශ සුදුසුකම් තිේේදැයි ඳරී්ෂා කයන අ්ථාේ දී අලය සුදුසුකම් ේනොභැති ඵ අනාය ඹ වුේවොත් 
ඔහුේන/ඇඹේන අේප්්ෂකත්ඹ අරවගු ේකේයනු ඇත. 

 
8.6 අඹදුම්ඳ්ර රද ඵ දන්නු ේනොරැේේ.අඹඳුම්කරුන් ප්රේ ලඳ්ර නි වත් කශ වාභ ඒ ඵ වන් කයමින් 
නිේ දනඹ්ෂ ඵ්නාහිය ඳශාත් යාජය ේ ා ේකොමින් බාේ  නිර ේේ අඩය ඹwww.psc.wp.gov.lk භඟින් ඳශ 
කයනු ඇත.නිේ දනඹ ඳශ වී දින 07 ්ෂ ේවෝ ගතව ඳසුත් ප්රේ ලඳ්රඹ ේනොරැබුණි නම් දැන්වීේම් දවන් ආකායඹට 
ඒ ඵ ඵ්නාහිය ඳශාත් යාජය ේ ා ේකොමින් බා ේත දන්ා යකියඹ යුතුඹ.ඔඵ ේත තඵා ගත් අඹඳුම්ඳ්රේ  ව 
මුදේ ේගව  වය තාන්යකේ  ඡාඹා පිටඳත්ෂදවඅඹඳුම්ඳ්රඹ ලිඹාඳදිවචි කශ  වය තාන්යකඹදවඅතැති ඔඵේන ම්පූ්ධ  
නභවලිපිනඹවජාතික වැදුනුම්ඳත් අවකඹ වා ය බාගේ  නභ නිැයදි වන් කයමින් ඵ්නාහිය ඳශාත් යාජය ේ ා 
ේකොමින් බා කා්ධඹාරේඹන් ය භයකඹ යුතුඹ. 

 
8.7 අඹදුම්ඳ්රේ  වා ය බාග ප්රේ ලඳ්රේ  අත්න් වතික  කිරීභට ඵරඹරත් අේඹ ව ය යකන් වඅඹඳුම්කරුේන අත්න 
වතික කශ යුතුඹ.දැනටභත් යජේ  ේවෝ ඳශාත් යාජය ේ ේ  නියුතු නිරධාරීන් අත්න අදාශ ේදඳා්ධතේම්න්තු 
ප්රධානිඹා ේවෝ ඔහු ේනුේන් එේ  කිරීභට ඵරඹරත් නිරධාරිේඹ ව රාද ව අේන වත් අඹඳුම්කරුන් අත්න යජේ  
ය දුවරක ය දුවේඳතියඹ ව ව භාදාන ය නිල්චඹකායයේඹ ව දිවුරුම් ේකොභාරි් යඹ ව නීතීඥේඹ ව වප්රයකශධ 
ේනොතාරි්යේඹ ව වත්රිය ධ වමුදාේ  අධිකාරී ඵරඹ රත් නිරධාරියේඹ ව ේඳොලි් ේ ේ  ගැ ක කශ තනතුය්ෂ 
දය  නිරධාරිේඹ වවරු 498ව960/- ැඩි ා්ධ ක ැු ඳ්ෂ රඵන යාජය /ඳශාත් යාජය ේ ේ  ්ථිය භාණ්ඩලික 
ේර ණිේ  නිරධාරිඹ ව)ේඵෞශධ ය වායඹක ය වායාධිඳති ේවෝ නාඹක ්ාමින් වන්ේ  ේකේන වවඅනය ආගමික පූජය 
්ථානඹ්ෂබාය ේවෝ පූජය ඳ්ෂේ  ැරකිඹ යුතු තත්ඹ්ෂ දයන පූජක ේකේන ව ඹන ේභොවුන්ේගන් කේය ව ේවෝ 
රා වතික කයා ගත යුතුඹ. 

 

9 විාාගයබ ඇුරල්වීම 

 
9.1 නිැයදි අඹඳුම්ඳත් ේඹොමු කය ඇති යකඹලුභ අඹදුම්කරුන් ේත ඵ්නාහිය ඳශාත් යාජය ේ ා ේකොමින් බා 
ය යකන්  ප්රේ ලඳ්ර නි වත් කයනු ඇත.ය බාගඹට ේඳනී යකියන අේප්්ෂකේඹ ව තභාට නිඹමිත ය බාග භධය්ථානේ දී 
ය බාගඹට ේඳනී යකියඹ යුතු අතයවවඑේ  ේඳනී යකියන ඳශමු දිනේ දීභ තභ අත්න වතික කයා ගත් ප්රේ ල ඳ්රඹ 
ඉදිරිඳත් ේනොකයන කියකදු අේප්්ෂකේඹ වට ය බාගඹට ේඳනී යකටීභට අය ේදනු ේනොරැේේ. 

 
9.2 ය බාගඹ ඳැැත්වීභ ම්ඵන්ධේඹන් ඵ්නාහිය ඳශාත් යාජය ේ ා ේකොමින් බා ය යකන් නිඹභ කයන රද 
නීතිරීතිරට ය බාග අේප්්ෂකයින් ඹටත් ේ .එභ නීතිරීති උේරවඝනඹ කශේවොත් ඵ්නාහිය ඳශාත් යාජය ේ ා 
ේකොමින් බා ය යකන් ඳනනු රඵන ඕනෑභ දඩුභකට ඹටත්වීභට ඔවුනට යකදු නු ඇත. 

 

9.3 අේප්්ෂකඹාේන අනනයතාඹව තභා ේඳනී යකියන ෑභ ය ඹඹ්ෂ ම්ඵන්ධේඹන්භ ය බාග ලාරාධිඳති ෑීභකට 
ඳත්න අයුරින් අේප්්ෂකඹන් ය බාග ලාරාේ දී තභ අනනයතාඹ ඔප්පු කය යකියඹ යුතුඹ.අේප්්ෂකඹන්ේන 
අනනයතා නාථ කිරීභ දවා ඳවත දවන් ලිඹය ලි ලින් එක්ෂ ය බාග ලාරාධිඳති ේත ඉදිරිඳත් කශ යුතුඹ. 

 

I. පුශගරයින් ලිඹාඳදිවචි කිරීේම් ේදඳා්ධතේම්න්තු භඟින් නි වත් කයන රද රවගු ජාතික වැඳුනුම්ඳත 

II. ආගභන ය ගභන ේදඳා්ධතේම්න්තු ය යකන් නි වත් කයන රද රවගු ය ේශල ගභන් ඵරඳ්රඹ 

III. ේභෝට්ධ යථ ප්රාවන ේකොභාරි් ජනයාේ ේදඳා්ධතේම්න්තු ය යකන් නි වත් කයන රද රවගු රිඹදුරු ඵරඳ්රඹ 
 

 

 

 

http://www.psc.wp.gov.lk/
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10 වාලෙය ේත රුරරු දදිරිඳත් කිරීම 

අේප්්ෂකේඹ වට සුදුසුකම් ේනොභැති ඵ අනාය ඹ වුේවොත් ය බාගඹට ේඳය ේවෝ ය බාගඹ ඳැැත්ේශදී ේවෝ 
ය බාගේඹන් ඳසු ේවෝ ඕනෑභ අ්ථාක දීවඔහුේන/ඇඹේන අේප්්ෂකත්ඹ අරවගු කිරීභට ඉඩ ඇත.අඹඳුම්කරු 
ය යකන් ඉදිරිඳත් කයන රද ේතොයතුය්ෂ ඔහු/ ඇඹ එඹ ාදය ඵ දැන දැනභ ඉදිරිඳත් කය ඇති ඵ ේවළිවුේවොත්වඑේ  
නැතිනම් ඹම් ැදගත් කරු ්ෂ ඔහු/ඇඹ ය යකන් උභනාේන්භ ඹටඳත් කය ඇති නම්වඔහු /ඇඹ යජේ  ේ ේඹන් ඳව 
කිරීභට ඉඩ ඇත. 

 

11 විාාග ක්රමය  
 

I. ේභභ ය බාගඹ යකවවරවේදභශ ව ඉවග්රීයක භාධයලින් ඳැැත්ේ . 

II. අේප්්ෂකේඹ ව ය බාගේ දී ේඳනී යකියන යකඹලුභ ප්රල්න ඳ්රරට එකභ බාාකින් පිළිතුරු ලිය ඹ යුතුඹ. 
අඹදුම්ඳ්රේ  වන් කය ඇති බාා භාධය ේන් කිරීභට ඉඩ ේදනු ේනොරැේේ 

 
12 ේභභ ය බාගේඹන් සුදුසුකම්රත් අේප්්ෂකයින්ේන නම් ඇතුරත් ප්රතිපර ේේඛ ඹ ඵ්නාහිය ඳශාත් යාජය ේ ා 
ේකොමින් බා ය යකන් අඹඳුම්කරුන් ේත ේඳෞශගලික ප්රතිපර දන්ා ඹැවීභවතැඳෑර භඟින් ේවෝ ඵ්නාහිය ඳශාත් 
යාජය ේ ා ේකොමින් බාේ   www.psc.wp.gov.lk නිර ේේ අඩය ඹ ඔ්ේ  ඳරකිරීභට ේවෝ යකදු කයනු ඇත. 

 

13 ේභභ අඹදුම්ඳත් කැදවීේම් නිේ දනේඹන් අනාය ඹ න / ේනොන අදාශ කරුණු පිළිඵද අන් තීය ඹ ඵ්නාහිය 
ඳශාත් යාජය ේ ා ේකොමින් බා තු ේ . 

 
14 ේභභ ගැ ක නිේ දනඹ යකවවරවේදභශ ව ඉවග්රීයක අනුාද අතය ඹම් අනනුකූරතාඹ්ෂ ඇතිවුේවොත් එය ට යකවවර බාා 
ඳාඨඹ ඵර ඳැැත්ය ඹ යුතුඹ. 

 

15 ේභභ දැන්වීභ වා ආද්ධල අඹඳුම්ඳ්රඹ ඵ්නාහිය ඳශාත් යාජය ේ ා ේකොමින් බාේ  www.psc.wp.gov.lk නිර ේේ 
අඩය ේ ද ඳශ කය ඇත. 

 

 

 

 

 

 
ේව භන්ත භයේකෝන් 
ේේකම් (ැ.ඵ.) 
ඳශාත් යාජය ේ ා ේකොමින් බා 
ඵ්නාහිය ඳශාත 
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   තාක්ණ ේව ලේ   වත්ල වංලර්ධන උඳේේම III තනුරරු  

වශා බලා ගැනීම (විලෘත) - 2019 

          ය බාග අවකඹ 
 

( කා්ධඹාරයීඹ ප්රේඹෝජනඹ වා) 
 

01.  නිේ දනේ  අවක 1 අනු  ඉේලුම්කයන තනතුරු නාභඹ  
 

 
 

02. ය බාගඹට ේඳනී යකියන බාා භාධයඹ 

(අදාර ේකොු  තුශ ර ව  ේඹොදන්න.) 
 

03. අ.  මුර වරු භඟ නභ  - 

 ආ.  ම්පූ්ධ  නභ (යකවවේරන්/ේදභේශන්) 

 ඇ.  ම්පූ්ධ  නභ (ඉවග්රීයක කැපිටේ අ වරින්)  

 

ඈ. ජාතික වැදුනුම්ඳත් අවකඹ    

 

04. 1.්ථිය ලිපිනඹ (යකවවර/ේදභේශන්)  -       

11.්ථිය ලිපිනඹ  (ඉවග්රීයක කැපිටේ අ වරින් )- 

             111. ්ථිය ඳදිවචි දි්ත්රි්ෂකඹ -  (අදාශ ේකොු  තුශ  ර ව  ේඹොදන්න) 

   ේකොශඔ    ගම්ඳව     කු තය  

 1V.අඹදුම්ඳත් බාය ගන්නා අාන දිනඹ න 2019.07.28 දිනට ඵ්නාහිය ඳශාේත් ්ථිය ඳදවචිඹ - 

 ්ධ-  භා-  දින- 

 V.දුයකථන අවකඹ -ජවගභ ්ථාය  
 

           (ෑභ අඹදුම්කරු ව ේතභ ේතොයතුරු තභ ජවගභ දුයකථනඹට SMS ඳණිය ඩඹ්ෂ භඟින් රඵාේදන ඵැය න් රවගු   

           දුයකථන අවකඹ්ෂ වන් කයන්න.) 

05.   1. උඳන් දිනඹ - ්ධඹ -  භාඹ -   දිනඹ - 

  11. අඹදුම්ඳත් බාය ගන්නා අාන දිනඹ න 2019.07.28 දිනට ඹ - 

 ්ධඹ -  භාඹ -   දිනඹ - 

06.  ්ත්රී/පුරු බාඹ -(අදාශ ේකොු  තුර ර ව  ේඹොදන්න) 

 ්ත්රී  -  පුරු -  
  

07. ය ාවක/අය ාවක ඵ - ය ාවක අය ාවක 
 

08. අධයාඳන සුදුසුකම් - (අඹදුම්ඳත් කැවීේම් නිේ දනේ  06 අනු ඉේලුම් කයන තනතුයට අදාර සුදුසුකම් දැ්ෂය ඹ  

 යුතු අතය තය පිටඳත් ඇමිණිඹ යුතුඹ 
 

8.1.  නිේ දනඹ අනු අ.ේඳො.. (ා/ේඳශ) සුදුසුකම්   
  

  ය ඹඹ ාභා්ධථඹ   ය ඹඹ ාභා්ධථඹ 

1     5     

2     6     

3     7     

4     8     

 

 
 

 

යකවවර    

ේදභශ   

 ඉවග්රීයක    
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රදුඳත  ේභභ  ේකොු   තුශ  ේනොගැරේන  ේ   අරන්න 

 

8.2 .නිේ දනඹ අනු අ.ේඳො.. (උ/ේඳශ) සුදුසුකම්   
  ය ඹඹ ාභා්ධථඹ   ය ඹඹ ාභා්ධථඹ 

1     3     

2     4     
 

8.3 තා්ෂණික  සුදුසුකම්  
 

ආඹතනඹ  වදායා ඇති ඳාඨභාරා කාර ම,භා ාභා්ධථඹ  වතිකඳත් අවකඹ වා 

රවගු දිනඹ 

     

 

09. ය බාග ගා්තු ේගව රදුඳත පිළිඵ ය ්තය : 

9.1 ය බාග ගා්තු ේගව ප්රාේශශීඹ ේේකම් කා්ධඹාරඹ : .......................................................................................... 

9.2 රදුඳත් අවකඹ වා දිනඹ : ................................................................................................................................ 

9.3 ේගව මුදර : ......................................... 
 

 

  
 

 

10. ..................................................................................  න භා ය යකන් ේභභ අඹදුම්ඳේත් වන් කය ඇති ේතොයතුරු 

භාේන දැනීේම් වා ය ල්ාේ  වැියඹට තය වා නියදි ඵ වතික කයමි. භා ය යකන් ඳඹා ඇති ේතොයතුරු ාදය ඹැයි ේොඹා 

ගනු රැබුේවොත් භා ය යකන් ඉේලුම් කය ඇති තනතුයට ඳත් කිරීභ වා ව භාේන හිමිකභ ේනොරකා වරිනු රැීභටද භට 

ය රුශධ ය නඹානුකූර කටයුතු කයනු රැීභටද වැකි ඵ භභ ේවොාකාය දනිමි.තද ය බාගඹ ඳැැත්වීභ ම්ඵන්ධේඹන් 

ඳනනු රඵ නීති රීත රට භභ ඹටත් න ඵද ප්රකාල කයමි. 

තද ය බාගඹ ඳැැත්වීභ ම්ඵන්ධේඹන්  ඳනනු රඵන නීතිරීති රට භභ ඹටත් න ඵ ද ප්රකාල කයමි. 

 

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

දිනඹ -          අඹදුම්කරුේන අත්න  

 

අයදුේමරුේේ අත්වන වශතිම කිරීම  

(අනලය ලනන මඳා ශරි් න) 

 

ේභභ අඹදුම්ඳත ඉදිරිඳත් කයන  -------------------------------------------- භඹා/මිඹ/ේභනය ඹ භා ේඳෞශගලික වඳුනන ඵත්ව 

ඔහු /ඇඹ ----------------දින භා ඉදිරිපිට දී ඔහු/ඇඹේන අත්න තැබූ ඵත්ව වතික කයමි. 
 

වතික කයන අඹේන නභ - -------------------------------   අත්න - ------------------------------------- 

තනතුය වා නිරමුද්රා        ---------------------------------- 
 

ේභභ වතිකඹ යජේ  ය දුවරක ය දුවේඳතියඹ ව ව භාදාන ය නිල්චඹකායයේඹ ව දිවුරුම් ේකොභාරි් යඹ ව නීතීඥේඹ ව ව 

ප්රයකශධ ේනොතාරි්යේඹ ව වත්රිය ධ වමුදාේ  අධිකාරී ඵරඹ රත් නිරධාරියේඹ ව ේඳොලි් ේ ේ  ගැ ක කශ තනතුය්ෂ දය  

නිරධාරිේඹ වව(රු 498ව960/- ැඩි ා්ධ ක ැු ඳ්ෂ රඵන යාජය /ඳශාත් යාජය ේ ේ  ්ථිය භාණ්ඩලික ේර ණිේ  

නිරධාරිඹ ව) ේඵෞශධ ය වායඹක ය වායාධිඳති ේවෝ නාඹක ්ාමින් වන්ේ  ේකේන වවඅනය ආගමික පූජය ්ථානඹ්ෂබාය 

ේවෝ පූජය ඳ්ෂේ  ැරකිඹ යුතු තත්ඹ්ෂ දයන පූජක ේකේන ව ඹන ේභොවුන්ේගන් කේය ව ේවෝ රා වතික කයා ගත 

යුතුඹ.) 

 


