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බව්නාහිර පෂාත් රාජ්ය ේව ලා ේම ිෂ්  වාාල 
 

බව්නාහිර පෂාත් රාජ්ය ේව ලේ   තාක්ණ ේව ලේ  

සිවිල් III ේර ණිය, පුහුණු ේර ණිය (එක් ලවරම පුහුණු මාය) වශ පුහුණු ේර ණිය (ේෙලවරම පුහුණු මාය)  

වඳශා බඳලා ගැනීම (විලෘත)    - 2019 

බව්නාහිර පෂාත් රාජය ේව ලේ  පශත තනතුරු ල පුරප්පාඩු පිරවීම වඳශා සුදුසුකම් ත් අයදුම්කරුලන්ේගන් 

අයදුම්පත් කැඳලනු ැේේ. 

I. බව්නාහිර පෂාත් රාජය ේව ලේ  තා්ෂ  ේව ලේ  තා්ෂ  ිලාාී  සිවිල්)  III ේර ණිය 

II. බව්නාහිර පෂාත් රාජය ේව ලේ  තා්ෂ  ේව ලේ  තා්ෂ  ිලාාී  සිවිල්)   

සඑ්ෂ ලවරක පුහුණු කාය  

III. බව්නාහිර පෂාත් රාජය ේව ලේ  තා්ෂ  ේව ලේ  තා්ෂ  ිලාාී  සිවිල්)  

 ස ේෙලවරක පුහුණු කාය  

01.   1.1. ේප දු  සුදුසුමම් - 

I. ශ්රී ාකාේ   පුරලැිවය ව ිලය යුතුය . 

II. ිලශි්ඨ චරිතයකින් යු්ෂත ිලය යුතුය . 

III. යම් ආගමක ිලකායක පැිලදිලරය්ෂ ෙරන කිිවදු තැනැත්ේත ව ේමම ිලභාගය වඳශා ේපනී ිවටීමට 

සුදුසුකම් ේනොබයි. 

IV. අයදුම්පත් කැඳලන අලවාන දිනට පූර්ලාවන්න ලවර තුන්ෂස3  තුෂ බව්නාහිර පෂාේත් අඛණ්ඩ වථ්ිර 

පදිාචිකරුේල ව ිලය යුතුය. 

V. ේව ලයට බඳලා ගැනීම වෙශා ලන තරඟ ිලභාගයට ේපනී ිවටීම වඳශා අලය සුදුසුකම් වපුරා ඇි 

ේවට පිළිගනු බන්ේන් අයඳුම්කරු අො ිවයලු සුදුසුකම් ශා ිලයමිත ලයව් සීමාල අයඳුම්පත් 

කැඳවීේම් ිලේ ෙනේ  වඳශන් කරනු බන අයදුම්පත් කැඳවීේම් අලවාන දිනට වෑම ආකාරයකින්ම 

වම්පූර්  කර ිේබන්ේන් නම් පමණි. 

VI.  ලයව අවුරුදු 18 ට ේනොඅඩු ශා 30 ට ේනොලැඩි ිලය යුතු ය. 

VII. අයදුම්කරු බව්නාහිර පෂාත තු ඕනෑම ප්රේශයක ේව ලය කිී මට ශා තනතුේර් රාජකාී  ඉටු කිී මට 

ප්රමා ලත් ාී රික ශා මානිවක ේය ගයතාලයකින් යු්ෂත ිලය යුතුය. 

02.    ේව ලා ේම ් ේේසි  
 

ේමම තනතුර වථ්ිරය.අනුමත ේව ලා ලයලව්ාාල / රජය ිලිවන් පනලනු බන ේව ලා ේකොන්ේශිව ලට යටත් ේ . 
 

03. බඳලා ගැනීේම්  ක්රමය 
 

ලිඛිත තරඟ ිලභාගයක වශ වාමානය වම්ුඛඛ පී ්ෂ යක ප්රිඵ මත බඳලා ගනු ැේේ.ලිඛිත ිලභාගය 

පුරප්පාඩු වාඛයාලට ලඩා ලැඩි අයඳුම්පත් වාඛයාල්ෂ ඉදිරිපත් වුලේශොත් පම ්ෂ පලත්ලනු ැේේ. ිලභාගය 

බව්නාහිර පෂෘත් රාජය ේව ලා ේකොමින් වභාල ිලිවන් පලත්ලනු ැේේ. 

වමත් වීම වඳශා එ්ෂ ප්ර්  ප්රයකට බා ගත යුතු අලම  වණු ප්රමා ය 40  කි. III ලන ේර ණියට සුදුසුකම් 

බන අයදුම්කරුලන් වාඛයාල පුරප්පාඩු වාඛයාලට ප්රමා ලත් ේනොලනිලට ඉඉිරි පුරප්පාඩු වඳශා පුහුණු 

ේර ණියට අො සුදුසුකම් වපුරාන අයදුම්කරුලන් පුහුණු කිී ේම් ේර ණියට ඇතුෂත් කරගනු ැේේ. 
 

04. සිවිල් III ේර ණියබ බඳලා ගැනීේම්  ලිඛිත විාාගය 

විය්  මාය මුළු කුණු වමත් කුණු ප්රමාණය 

බුශධි පී ්ෂ ය  පැය 01 100 40  

තා්ෂණික ශැකියාල  පැය 03 100 40  
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05. තාක්ණ ේව ලේ  (සිවිල්) III තනතුරබ බඳලා ගැනීමබ අො අධ්යාපන සුදුසුමම්  ශා ලෘත්තීය සුදුසුමම් 

අධ්යාපන සුදුසුමම් 

ිලෙයා/ගණිත ිලය ාාරාල යටේත් රවායන ිලෙයාලඉ ේභෞික ිලෙයාල වායු්ෂත ගණිතය යන ිලයන් අතුරින් ිලයන් 

ේෙක්ෂ වහිතල ිලයයන් තුනකින් එකලර වමත්ල ිබීම ේශ  තා්ෂ ේ ෙය ිලය ාාරාල යටේත් ඉාජිේන්රු 

තා්ෂ ේ ෙයඉතා්ෂ ේ ෙය වෙශා ිලෙයාලඉේතොරතුරු ශා වන්ිලේ ෙන තා්ෂ ය යන ිලයයන් අතුරින් ිලයයන් 

ේෙක්ෂ වහිතල ිලයයන් තුනකින් එකලර වමත්වීම. වශ 

ිවාශ/ේෙමෂ/ඉාග්රීිව භාාල ඉ ිලෙයාලඉ ගණිතය වශ තලත් එ්ෂ ිලයයකට වම්මාන වාමාර්ායන් වහිතල එකලර 

ිලයන් ශයකින්ස06  වමත්වී ිබිම. 

 

ලෘත්තීය සුදුසුමම් 

1. ේමොරටුල ිල්ල ිලෙයාය ේශ  අම්පාර ශාඩි ආයතනය ිලිවන් පිරිනමනු  බන ජාික තා්ෂණිකසිවිල්)  ඩිප්ේ මාල  

ේශ  

 
2. ජාික ආධුිලකත්ල ශා කාර්මික පුහුණු කිී ේම් අධිකාරිය ිලිවන්    පිරිනමනු  බන ඉාජිේන්රු ිලෙයා ජාික ඩිප්ේ මාල           

       (ිවිල්)  

ේශ  

3.අායාපන ශා උවව් අායාපන අමාතයාය ිලිවන් පිරිනමනු බන    ජාික උව ව් ඉාජිේන්රු ඩිප්ේ මාල සිවිල්)   

ේශ  

4.ශ්රී ාකා ිලලෘත ිල්ල ිලෙයාය මනන් පිරිනමනු බන තා්ෂ    ඩිප්ේ මාල(ිවිල්)   

ේශ  

5. ශ්රී ාකා ඉාජිේන්රු ආයතනය ිලිවන් පලත්ලනු බන ඉාජිේන්රු ිලභාගේ  පෂුඛ ලන ේකොටව වාර්ාකල වම්පූර්  කිී ම  

ේශ  

6. රැකියා ්ෂේ ්රයට අොල ජාික ලෘත්ීයය  වවතා සNVQ 06    ලන මට්ටේම් සුදුසුකම් වම්පූර්  කර ිබීම. 

7. උවව් අායාපන අමාතයාාය වශ ඉශත වඳශන් තා්ෂණික වශික ිල වත් කරන ආයතනලලින් ිලමවා අෙශව් බා 

ගැනීේමන් අනතුරුල ඉශත වඳශන් තා්ෂණික සුදුසුකම් ලට ිවයළු අින් වමාන යැයි තෘීයයික ශා ලෘත්ීයය අායාපන 

ේකොමින් වභාල ිලිවන් පිළිගනු බන ේලනත් තා්ෂණික සුදුසුකම් බා ිබීම. 

 

 

05. තාක්ණ ේව ලේ  (සිවිල්) එක් ලවරම පුහුණු කිරීේම් ේර ණියබ බඳලා ගැනීේම්  ලිඛිත විාාගය 

විය්  මාය මුළු කුණු වමත් කුණු ප්රමාණය 

බුශධි පී ්ෂ ය  පැය 01 100 40  

තා්ෂණික ශැකියාල  පැය 03 100 40  
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5.1 තාක්ණ ේව ලේ  (සිවිල්) එක් ලවරම පුහුණු කිරීේම් ේර ණියබ බඳලා ගැනීමබ අො අධ්යාපන 

සුදුසුමම්  ශා ලෘත්තීය සුදුසුමම් 

අාකය  අ.ේපො.ව.සවා.ේපෂ   සුදුසුකම අ.ේපො.ව.සඋ.ේපෂ  සුදුසුකම   ලෘත්ීයය සුදුසුකම් 

 02 ිවාශ/ේෙමෂ/ඉාග්රීිව භාාල, ිලෙයාල, 

ගණිතය වශ තලත් එ්ෂ ිලයයකට 
වම්මාන වාමාර්ායන් වහිතල 
එකලර ිලයන් ශයකින්(06) 

වමත්ල ිබීම. 

ිලෙයා/ගණිත ිලය ාාරාල යටේත් 
රවායන ිලෙයාල, ේභෞික ිලෙයාල 
වායු්ෂත ගණිතය යන ිලයයන් 
අතුරින් ිලයයන් ේෙක්ෂ වහිතල 
ිලයන් තුනකින් එකලර වමත්ල 
ිබීම ේශ  තා්ෂ ේ ෙය ිලය 
ාාරාල යටේත් ඉාජිේන්රු 
තා්ෂ ේ ෙය,තා්ෂ ේ ෙය 
වෙශා ිලෙයාල,ේතොරතුරු ශා 
වන්ිලේ ෙන තා්ෂ ය යන 
ිලයයන් අතුරින් ිලයයන් ේෙක්ෂ 
වහිතල ිලයයන් තුනකින් එකලර 
වමත්වීම 

01.තෘීයයික ශා ලෘත්ීයය අායාපන 

ේකොමින් වභාල ිලිවන් පිළිගත් 

කාර්මික ිලෙයායක ිවිල්) 

්ෂේ ්රේ  ලවර 03 ක 

පාඨමාාල්ෂ වාර්ාකල ශොරා 

ජාික තා්ෂ  වශිකය සිවිල්)  

බා ිබීම.  

ේශ  

 
02. තෘීයයික ශා ලෘත්ීයය අායාපන 

ේකොමින් වභාල ිලිවන් පිළිගත් 

කාර්මික ිලෙයායක ිවිල්) 

්ෂේ ්රේ  කර්මාන්ත 

තා්ෂණිකයන්  වෙශා ව ලවර 02 

ක ජාික වශික ප්ර  පාඨමාාල 

වාර්ාකල වම්පූර්  කර අො 

වශිකය බා ිබීම.  

ේශ  

 
03.උවව් අායාපන අමාතයාාය 

වශ ඉශත වෙශන් තා්ෂණික 

වශික ිල වත් කරන ආයතන 

ලලින් ිලමවා අෙශව් බා ගැනීේමන් 

අනතුරුල ඉශත වඳශන් තා්ෂණික 

සුදුසුකම් ලට ිවයළු අින් වමාන 

යැයි තෘියීක ශා ලෘත්ීයය 

ේකොමින් වභාල ිලිවන් පිළිගනු 

බන ේලනත් තා්ෂණික සුදුසුකම් 

බා ිබීම. 
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06. තාක්ණ ේව ලේ  (සිවිල්) ේෙලවරම පුහුණු කිරීේම් ේර ණියබ බඳලා ගැනීේම්  ලිඛිත විාාගය 

ිලයන් කාය උපරිම  වණු වමත්  වණු ප්රමා ය 

බුශධි පී ්ෂ ය  පැය 02 100 40  

 

6.1 තාක්ණ ේව ලේ  (සිවිල්) ේෙලවරම පුහුණු කිරීේම් ේර ණියබ බඳලා ගැනීමබ අො අධ්යාපන 

සුදුසුමම්  ශා ලෘත්තීය සුදුසුමම් 

අාකය  අ.ේපො.ව.සවා.ේපෂ   සුදුසුකම අ.ේපො.ව.සඋ.ේපෂ  සුදුසුකම   

 03 ිවාශ/ේෙමෂ/ඉාග්රීිව භාාලඉ ිලෙයාල, ගණිතය වශ 
තලත් එ්ෂ ිලයයකට වම්මාන වාමාර්ායන් වහිතල 
එකලර ිලයයන් ශයකින්(06) වමත්වී ිබීම. 

ිලෙයා/ගණිත ිලය ාාරාල යටේත් රවායන ිලෙයාල, 

ේභෞික ිලෙයාල වායු්ෂත ගණිතය යන ිලයයන් 
අතුරින් ිලයයන් ේෙක්ෂ වහිතල ිලයයන් 
තුනකින් එකලර වමත්ල ිබීම ේශ  
තා්ෂ ේ ෙය ිලය ාාරාල යටේත් ඉාජිේන්රු 
තා්ෂ ේ ෙය,තා්ෂ ේ ෙය වෙශා 
ිලෙයාල,ේතොරතුරු ශා වන්ිලේ ෙන තා්ෂ ය යන 
ිලයයන් අතුරින් ිලයයන් ේෙක්ෂ වහිතල 
ිලයන් තුනකින් එකලර වමත්වීම 

 

07. තා්ෂ  ේව ලේ  තනතුරු වඳශා  ලන තරඟ ිලභාගේ   ිලය ිලර්ේශය 

ප්ර්න ප්රේ  නම විය නිර්ේේය 

බුශධි පී ්ෂ ය  අේප්්ෂකයාේේ ිවීයේම් තර්කානුකූතාලයත්,ඔහුේේ ිවීයේම් ිල්ේ්)  

තත්ලයන් ීයර ය කිරිේම් ්ෂියත්,ිලිල්චය කිරිම වෙශා ව ප්ර්  ලලින් යු්ෂතය. 

 

තා්ෂණික 

ශැකියාල  

ේගොඩනැනලි,මාර්ග ශා ලාරිමාර්ග ඉදිකිී ේම් මූාර්ම ,ඉදිකිී ම් කාර්ය වෙශා 

පිඹුරුපත් වකව් කිී ම ශා කියලා ලටශා ගැනීේම් ශැකියාල,ඇව්තේම්න්තු පිළිේය 

කිී ේම් ශැකියාල,ජ වැපයීම,ජ ප්රලාශන ්රියා මාර්ග ශා අපරලය බැශැර කිී ේම් 

්රියා පිළිේල පිළිබෙල අේප්්ෂකයා වතු අත්පත් කර ගත යුතු ශැකියාලන් 

ිලිල්චය කිී ම වෙශා ව ප්ර්න ලලින් යු්ෂත ේ . 
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08. තාක්ණ ේව ලයබ අො ලැටුප් පරිමාණය   

තාක්ණ ේව ලේ  සිවිල් III ේර ණියබ අො ලැටුප් පරිමාණය 

රාජය පරිපාන ච්රේ්)ඛ 03/2016 - MN 03 – 2016 අනුල තා්ෂ  ේව ලේ  සිවිල්)  III  හිමි මාිවක ලැටුප් 

පරිමා ය    රු. 31ඉ040 – 10 X 445 – 11X 660- 10 X730 - 10 X750 – 57ඉ550 ේ . ලැටුප් ේගලනු බන්ේන් එම 

ච්රේ්)ඛේ  ිලධිිලාාන ලට අනුකූල එහි උපේ්)ඛ  II හි වඳශන් පරිදි ේ . 

 තාක්ණ ේව ලේ  (සිවිල්)පුහුණු කිරීේම් ේර ණියබ හිිෂ දීමනාල. 

රාජය පරිපාන ච්රේ්)ඛ 03/2016 හි උපේ්)ඛ  V හි වඳශන් පරිදි ේගවීම් කරනු ැේේ.  

ඒ අනුල   එ්ෂ ලවරක පුහුණු ේර ණීය ය වඳශා         -  ස 2019.01.01 දිනට  - රු.24ඉ336/- 

   ේෙලවරක ලවරක පුහුණු ේර ණීය ය වඳශා -  ස 2019.01.01 දිනට  - රු.24ඉ605/- 

 

09.     අයදුම් කිරිේම්  ක්රමය 

9.1    වෑම අේප්්ෂකේය වම ිලභාග ගාව්තුල්ෂ බව්නාහිර පෂාත් වභාලට ේගිලය යුතු ේ .ේමම ිලභාගය වෙශා ිලභාග ගාව්තුල  රු 

600/- කි. ේමම ිලභාග ගාව්තුල බව්නාහිර පෂාත් වභා ආොයම් ශීර් 20-03-02-99 ට බැර ලන ේව අයඳුම්ප්ර භාර ගනු බන 

අලවාන දිනට ේශ  ඊට ප්රාමඉබව්නාහිර පෂාත තුෂ පිහිටා ඇි ඕනෑම ප්රාේශශීය ේ්)කම් කාර්යායකට ුඛෙලින් ේගලා ඔබේේ 

නමින් බා ගන්නා බ.ප.1 දුපත අයදුම්ප්රේ  ිලයමිත ව්ාානේ  ේනොගැේලන ේව  අලා ිබිය යුතුය.එහි ඡායා පිටපත්ෂ ඟ 

තබා ගැනීම ප්රේය ජනලත් ලනු ඇත.ේමම ිලභාගය වඳශා ේගලන ෙ ගාව්තුල  වමන කරු ්ෂ ිලවාලත් වම්පූර් ේයන්ම ේශ  

අර්ා ලේයන් ේශ  ආපසු ේගලනු ේනොැේේ.තලෙ ිලභාග ගාව්තුල වෙශා ුඛශෙර ේශ  ුඛේ) ඇ වුම් භාරගනු ේනොැේේ. 

9.2     අයදුම්ප්රය ේමම ිලේ ෙනයට යා ේකොට  ඇි ආෙර් ආකෘියට අනුල  ිලලැරදිල වම්පූර්  ේකොට 2019.07.28 දිනට 

ේශ  ඊට ේපර ැේබන ේව   ේල්මම්,   පෂාත්  රාජ්ය ේව ලා  ේම ිෂ්  වාාල  (බව්නාහිර පෂාත), අංම109 ,මශා විදීය 

,බත්තරමුල් . යන ලිපිනයට ලියාපදිාචි තැපෑේන් එිලය යුතුය. අයදුම්ප්ර බශා එලන කලරේ  ලම්පව ඉශෂ ේකෂලේර් 

බව්නාහිර පෂාත් රාජ්ය ේව ලේ  සිවිල් 111 ේර ණියබ   (සිවිල්) පුහුණු කිරීේම් ේර ණියබ(ලවරම)   (සිවිල්)පුහුණු කිරීේම් 

ේර ණියබ(ලවරම) තනතුරබ බඳලා ගැනීේම් විාාගය 2019  ය් න පැශැදිලි ේව වෙශ්  මෂ යුතුය. ේමදිනට පසුල ැේබන 

කිිවම අයඳුම්ප්රය්ෂ භාරගනු ේනොැේේ. 

 

9.3  අයදුම්ප්රය ේමම ිලේ ෙනයට යා ේකොට ඇි ආෙර් ආකෘියට අනුකූල කඩොිවේ  ේෙපවම භාිලතා කරමින් ඒ4 

ප්රමා ේ  කඩොිවල පිළිේය කර අේප්්ෂකයා තම අත්අ වරින්ම පැශැදිලිල පිරිලය යුතුය. අාක 01 ිවට 7.1 ේත්ෂ පෂුඛ 

පිටුලටෙ අාක 7.2 ිවට ඉදිරියට අේන්ෂ පිටුලටෙ ඇතුෂත් ලන ේව  අයදුම්ප්රය පිළිේය කර ගත යුතුය. ිලයමිත ආෙර් 

ආකෘියට අනුකූ ේනොලනඉිලයමිත දිනට ේපර ිලභාග ගාව්තු ේගලා ේනොමැි ශා ිලලැරදිල වම්පූර්  කර ේනොමැිඉඅවම්පූර්  

තත්ලේ  පලින අයදුම්ප්රඉ ිලේ ෙනේ  වඳශන් පරිදි මූලික සුදුසුකම් ේනොමැිබල අයදුම්ප්රේ  ේතොරතුරු අනුල ේපනී 

යන්ේන් නම්ෙ කිිවදු ෙැනුම් දීමකින් ේතොරල ප්රි්ෂේ ප කරනු  ැේේ.ිලිව පරිදි අයදුම්ප්ර වම්පූර්  ේනොකිී ේමන් ිවදුලන පාඩුල 

අයඳුම්කරුලන් ිලිවන් ෙරා ගත යුතුය. අයදුම්ප්රේ  ඡායා පිටපත්ෂ ඟ තබා ගැනීම ප්රේය ජනලත් ලනු ඇත. 
 

9.4 අයදුම්ප්ර පිළිේය කර ගන්නා ිලට එහි ශීර්ේ  වඳශන් ිලභාගේ  නම ිවාශ අයදුම්ප්රල ිවාශට අමතරල 

ඉාග්රීිවේයන්ෙඉේෙමෂ අයදුම්ප්රල ේෙමෂට අමතරල ඉාග්රීිවේයන්ෙ වඳශන් කෂ යුතුය. 

 

9.5  ිලේ ෙනේ  වෙශන් සුදුසුකම් වහිත බල ේෂලමින්ඉේමම ිලේ ෙනයට අනුකූල වකවා ඇි ශා ිලයමිත ිලභාග ගාව්තු ේගලා 

ිලයමිත දිනට ේශ  එදිනට ේපර ේශ  අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කර ඇි ිවයලුම අයදුම්කරුලන්ට ිලයමිත සුදුසුකම් වපුරා ඇතැයි යන 

පූර්ල ිලගමනය මත තරඟ ිලභාගයට ේපනී ිවටීමට බව්නාහිර පෂාත් රාජය ේව ලා ේකොමින් වභාල ිලිවන් ඉඩේෙනු ැේේ.වෑම 

ආකාරයකින්ම වම්පූර්  වී නැි අයඳුම්ප්ර කිිවදු ෙැනුම්දීමකින් ේතොරල ප්රි්ෂේ ප කරනු ඇත.තැපැ්) කිී ේම්දී අයදුම්ප්රය්ෂ 

නැිවීම ේශ  ප්රමාෙවීම ගැන ේකේරන කිිවදු පැමිණි්)්ෂ වකා බනු ේනොැේේ.අේප්්ෂකේය වට ිලභාග ප්රේ ප්රය්ෂ 

ිල වත් කිී ම ඔහු ේශ  ඇය ේමම තනතුර වෙශා සුදුසුකම් වපුරා ඇි බලට පිළිගැනීම්ෂ ේව වකනු ේනොැේේ.අයදුම්කරුලන් 

වම්ුඛඛ පී ්ෂ යට කැඳලා ිලේ ෙනයට අනුල අොෂ සුදුසුකම් ිේේෙැයි පී ්ෂා කරන අලව්ාාේ දී අලය සුදුසුකම් ේනොමැි 

බල අනාලර ය වුලේශොත් ඔහුේේ/ඇයේේ අේප්්ෂකත්ලය අලාගු ේකේරනු ඇත. 
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9.6  අයදුම්ප්ර ෙ බල ෙන්ලනු ේනොැේේ.අයඳුම්කරුලන් ප්රේ ප්ර ිල වත් කෂ ලශාම ඒ බල වඳශන් කරමින් ිලේ ෙනය්ෂ 

බව්නාහිර පෂාත් රාජය ේව ලා ේකොමින් වභාේ  ිල ේලේ අඩිලය ලන www.psc.wp.gov.lk  මඟින් පෂ කරනු ඇත.ිලේ ෙනය 

පෂ වී දින 07 ්ෂ ේශ  ගතව පසුලත් ප්රේ ප්රය ේනොැබුණි නම් ෙැන්වීේම් වෙශන් ආකාරයට ඒ බල බව්නාහිර පෂාත් රාජය 

ේව ලා ේකොමින් වභාල ේලත ෙන්ලා ිවටිය යුතුය.ඔබ ේලත තබා ගත් අයඳුම්ප්රේ  වශ ුඛේ) ේගව  විලතාන්ිවේ  ඡායා 

පිටපත්ෂෙඉඅයඳුම්ප්රය ලියාපදිාචි කෂ  විලතාන්ිවයෙඉඅතැිල ඔබේේ වම්පූර්  නමඉලිපිනයඉජාික ශැදුනුම්පත් අාකය ශා 

ිලභාගේ  නම ිලලැරදිල වඳශන් කරමින් බව්නාහිර පෂාත් රාජය ේව ලා ේකොමින් වභා කාර්යාේයන් ිලමිවය යුතුය. 

 

9.7 අයඳුම්ප්රේ  ශා ිලභාග ප්රේ  ප්රේ  අත්වන් වශික  කිී මට බයත් අේය ව ිලිවන් ඉඅයඳුම්කරුේේ අත්වන වශික 

කෂ යුතුය.ෙැනටමත් රජේ  ේශ  පෂාත් රාජය ේව ලේ  ිලයුතු ිලාාී න් අත්වන අොෂ ේෙපාර්තේම්න්තු ප්රාාිලයා ේශ  ඔහු 

ේලනුේලන් එේව  කිී මට බයත් ිලාාරිේය ව ලාෙ ඉ අේන වත් අයඳුම්කරුලන් අත්වන රජේ  ිලදුශක ිලදුශ්)පිලරය ව ඉ 

වමාොන ිලිල්චයකාරලරේය ව දිවුරුම් ේකොමවාරිව් ලරය ව නීීයඥේය ව ඉ ප්රිවශා ේනොතාරිව්ලරේය ව ඉ්රිිලා ශුඛොේ  අධිකාී  

බය ත් ිලාාරිලරේය ව ේපොලිව් ේව ලේ  ගැවට් කෂ තනතුර්ෂ ෙර  ිලාාරිේය වඉරු. 498ඉ960/- ලැඩි ලාර්ෂික ලැටුප්ෂ 

බන රාජය /පෂාත් රාජය ේව ලේ  ව්ථිර මාණ්ඩලික ේර ණිේ  ිලාාරිය ව ේබෞශා ිලශාරයක ිලශාරාධිපි ේශ  නායක 

ව්ලාමින් ලශන්ේව  ේකේන වඉඅනය ආගමික පූජය ව්ාානය්ෂ භාර ේශ  පූජය ප්ෂේ  වැකිය යුතු තත්ලය්ෂ ෙරන පූජක 

ේකේන ව යන ේමොවුන්ේගන් කලේර ව ේශ  ලා වශික කරලා ගත යුතුය. 

 

10. විාාගයබ ඇතුල්වීම 

 

 10.1 ිලලැරදිල අයඳුම්පත් ේයොුඛ කර ඇි ිවයලුම අයදුම්කරුලන් ේලත බව්නාහිර පෂාත් රාජය ේව ලා ේකොමින් වභාල ිලිවන්  

ප්රේ ප්ර  ිල වත් කරනු ඇත.ිලභාගයට ේපනී ිවටින අේප්්ෂකේය ව තමාට ිලයමිත ිලභාග මායව්ාානේ දී ිලභාගයට ේපනී 

ිවටිය යුතු අතරඉ ඉඑේව  ේපනී ිවටින පෂුඛ දිනේ දීම තම අත්වන වශික කරලා ගත් ප්රේ  ප්රය ඉදිරිපත් ේනොකරන 

අේප්්ෂකේය වට ිලභාගයට ේපනී ිවටීමට අලවර ේෙනු ේනොැේේ. 

 

10.2 ිලභාගය පැලැත්වීම වම්බන්ාේයන් බව්නාහිර පෂාත් රාජය ේව ලා ේකොමින් වභාල ිලිවන් ිලයම කරන ෙ නීිී ිලට 

ිලභාග අේප්්ෂකයින් යටත් ේ .එම නීිී ි උ්)ාඝනය කෂේශොත් බව්නාහිර පෂාත් රාජය ේව ලා ේකොමින් වභාල ිලිවන් 

පනලනු බන ඕනෑම ෙඩුලමකට යටත්වීමට ඔවුනට ිවදු ලනු ඇත. 

 

10.3 අේප්්ෂකයාේේ අනනයතාලයඉ තමා ේපනී ිවටින වෑම ිලයය්ෂ වම්බන්ාේයන්ම ිලභාග ාාධිපි වෑීමමකට පත්ලන 

අයුරින් අේප්්ෂකයන් ිලභාග ාාේ දී තම අනනයතාලය ඔප්පු කර ිවටිය යුතුය.අේප්්ෂකයන්ේේ අනනයතාල වනාා කිී ම 

වෙශා පශත වෙශන් ලියිලලි ලලින් එක්ෂ ිලභාග ාාධිපි ේලත ඉදිරිපත් කෂ යුතුය. 

 

i. පුශගයින් ලියාපදිාචි කිී ේම් ේෙපාර්තේම්න්තුල මඟින් ිල වත් කරන ෙ ජාික ශැඳුනුම්පත 

ii. ආගමන ිලගමන ේෙපාර්තේම්න්තුල ිලිවන් ිල වත් කරන ෙ ලාගු ිලේශ ගමන් බප්රය 

iii. ේම ටර් රා ප්රලාශන ේකොමවාරිව් ජනරා්) ේෙපාර්තේම්න්තුල ිලිවන් ිල වත් කරන ෙ ලාගු රියදුරු බප්රය 

 

11.වාලෙය ේත රතුරු දදිරිපත් කිරීම 

       අේප්්ෂකේය වට සුදුසුකම් ේනොමැි බල අනාලර ය වුලේශොත් ිලභාගයට ේපර ේශ  ිලභාගය පැලැත්ේලශදී ේශ  

ිලභාගේයන් පසුල ේශ  ඕනෑම අලව්ාාලක දීඉඔහුේේ/ඇයේේ අේප්්ෂකත්ලය අලාගු කිී මට ඉඩ ඇත.අයඳුම්කරු ිලිවන් 

ඉදිරිපත් කරන ෙ ේතොරතුර්ෂ ඔහු/ ඇය එය වාලෙය බල ෙැන ෙැනම ඉදිරිපත් කර ඇි බල ේශළිවුලේශොත්ඉඑේව  නැිනම් යම් 

ලැෙගත් කරු ්ෂ ඔහු/ඇය ිලිවන් උලමනාේලන්ම යටපත් කර ඇි නම්ඉඔහු /ඇය රජේ  ේව ලේයන් පශ කිී මට ඉඩ ඇත. 

 

12.විාාග ක්රමය: 

 

i. ේමම ිලභාගය ිවාශඉේෙමෂ වශ ඉාග්රීිව මාායලලින් පැලැත්ේ . 

ii. අේප්්ෂකේය ව ිලභාගේ දී ේපනී ිවටින ිවයලුම ප්ර්න ප්රලට එකම භාාලකින් පිළිතුරු ලිිලය යුතුය. 

අයදුම්ප්රේ  වඳශන් කර ඇි භාා මාාය ේලනව් කිී මට ඉඩ ේෙනු ේනොැේේ. 

 

13. ේමම ිලභාගේයන් සුදුසුකම්ත් අේප්්ෂකයින්ේේ නම් ඇතුත් ප්රිඵ ේ්)ඛ ය බව්නාහිර පෂාත් රාජය ේව ලා ේකොමින් 

වභාල ිලිවන් අයඳුම්කරුලන් ේලත ේපෞශගලිකල ප්රිඵ ෙන්ලා යැවීමඉතැපෑ මඟින් ේශ  බව්නාහිර පෂාත් රාජය ේව ලා 

ේකොමින් වභාේ  www.psc.wp.gov.lk  ිල ේලේ අඩිලය මඟින් පෂකිී ම ේශ  ිවදු කරනු ඇත. 

http://www.psc.wp.gov.lk/
http://www.psc.wp.gov.lk/
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14.ේමම අයඳුම්පත් කැෙවීේම් ිලේ ෙනේයන් අනාලර ය ලන / ේනොලන අොෂ කරුණු පිළිබෙල අලවන් ීයර ය බව්නාහිර 

පෂාත් රාජය ේව ලා ේකොමින් වභාල වතු ේ . 

 
15. ේමම ගැවට් ිලේ ෙනය ිවාශඉේෙමෂ වශ ඉාග්රීිව අනුලාෙ අතර යම් අනනුකූතාලය්ෂ ඇිවුලේශොත් එිලට ිවාශ භාා 

පාඨය බ පැලැත්ිලය යුතුය. 

 

16. ේමම ෙැන්වීම ශා ආෙර් අයඳුම්ප්රය බව්නාහිර පෂාත් රාජය ේව ලා ේකොමින් වභාේ   www.psc.wp.gov.lk ිල ේලේ 

අඩිලේ ෙ පෂ කර ඇත. 

 

 

 

 

ේශ මන්ත වමරේක න් 
ේ්)කම් සලැ.බ.  
පෂාත් රාජය ේව ලා ේකොමින් වභාල (බ.ප.   
2019.06. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

බව්නාහිර පෂාත් රාජ්ය ේව ලේ   තාක්ණ ේව ලේ  සිවිල් III ේර ණිය, එක් ලවරම පුහුණු කිරීේම් ේර ණිය, 

ේෙලවරම පුහුණු කිරීේම් ේර ණිය  වඳශා බඳලා ගැනීම (විලෘත)   - 2019 
          

 ිලභාග අාකය  

                       කාර්යායීය ප්රේය ජනය වඳශා පමණි 
 

01.       ිලේ ෙනේ  අාක 1 අනුල  ඉ්)ලුම්කරන තනතුරු නාමය  
 

 
 

02. භාා මාායය 

සඅො ේකොටුල තුෂ  ව  ේයොෙන්න.  
 

 
 

03. අ.  ුඛ වරු වමඟ නම  - 

 ආ.  වම්පූර්  නම සිවාශේන්/ේෙමේෂන්  

 ඇ.  වම්පූර්  නම සඉාග්රීිව කැපිට්) අ වරින්   

ඈ. ජාික ශැදුනුම්පත් අාකය    

04. 1.ව්ථිර ලිපිනය සිවාශ/ේෙමේෂන්   -  

     

11.ව්ථිර ලිපිනය  සඉාග්රීිව කැපිට්) අ වරින්  - 

             111. ව්ථිර පදිාචි දිව්්රි්ෂකය -  (අොෂ ේකොටුල තුෂ   ව  ේයොෙන්න  

   ේකොෂඔ    ගම්පශ     කළුතර  

 1V. අයදුම්පත් භාර ගන්නා අලවාන දිනය ලන 2019.07.28 දිනට අොෂ බව්නාහිර පෂාේත් ව්ථිර පොචිය - 

          ලර්-  මාව-  දින- 

 V. දුරකාන අාකය -ජාගම ව්ාාලර  

                 සවෑම අයදුම්කරුල ව ේලතම ේතොරතුරු තම ජාගම දුරකානයට SMS පණිිලඩය්ෂ මඟින් බාේෙන   

                   බැිලන් ලාගු දුරකාන අාකය්ෂ වඳශන් කරන්න.  

05.    1. උපන් දිනය -  ලර්ය -  මාවය -   දිනය - 

       11. අයදුම්පත් භාර ගන්නා අලවාන දිනය ලන 2019.07.28 දිනට ලයව - 

 ලර්ය -  මාවය -   දිනය - 

06.  ව්ත්රී/පුරු භාලය -සඅොෂ ේකොටුල තු  ව  ේයොෙන්න  

 ව්ත්රී  -  පුරු -  

 

07. ිලලාශක/අිලලාශක බල - ිලලාශක අිලලාශක 

 

 

 

 

 

ිවාශ    

ේෙමෂ   

 ඉාග්රීිව    
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දුපත  ේමම  ේකොටුල  තුෂ  ේනොගැේලන  ේව   අලන්න 

 

 

08. අධ්යාපන සුදුසුමම් - සඅයදුම්පත් කැඳවීේම් ිලේ ෙනේ  4.1ඉ5.1ඉ ශා 6.1 අනුල ඉ්)ලුම් කරන තනතුරට අොල පම ්ෂ  
සුදුසුකම් ෙැ්ෂිලය යුතු අතර වතය පිටපත් ඇමිණිය යුතුය.  

 

8.1.  ිලේ ෙනය අනුල අ.ේපො.ව. සවා/ේපෂ  සුදුසුකම්   
   

  ිලයය වාමාර්ාය   ිලයය වාමාර්ාය 

1     5     

2     6     

3     7     

4     8     

 
 

8.2 .ිලේ ෙනය අනුල අ.ේපො.ව. සඋ/ේපෂ  සුදුසුකම්   

  ිලයය වාමාර්ාය   ිලයය වාමාර්ාය 

1     3     

2     4     

 

09.ලෘත්තීය සුදුසුමම් ස4.1 ශා 5.1 අනුල වඳශන් කෂ යුතේ   

ආයතනය  ශොරා ඇි පාඨමාාල කා සීමාල වාමාර්ාය  වශිකපත් අාකය ශා 

ලාගු දිනය 

     

 

10. ිලභාග ගාව්තු ේගව දුපත පිළිබඳ ිලව්තර : 

10.1ිලභාග ගාව්තු ේගව ප්රාේශශීය ේ්)කම් කාර්යාය : ........................................................................... 

10.2දුපත් අාකය ශා දිනය : ................................................................................................................ 

10.3 ේගව ුඛෙ : ......................................... 
 

 

  
 

 

11. ..................................................................................  ලන මා ිලිවන් ේමම අයදුම්පේත් වඳශන් කර ඇි ේතොරතුරු 

මාේේ ෙැනීේම් ශා ිල්ලාවේ  ශැටියට වතය ශා ිලලැරදි බල වශික කරමි. මා ිලිවන් වපයා ඇි ේතොරතුරු වාලෙය යැයි ේවොයා 

ගනු ැබුලේශොත් මා ිලිවන් ඉ්)ලුම් කර ඇි තනතුරට පත් කිී ම වඳශා ව මාේේ හිමිකම ේනොවකා ශරිනු ැබීමටෙ මට 

ිලරුශාල ිලනයානුකූල කටයුතු කරනු ැබීමටෙ ශැකි බල මම ේශොඳාකාරල ෙිලමි.තලෙ ිලභාගය පැලැත්වීම වම්බන්ාේයන් 

පනලනු බන නීි ී ි ලට මම යටත් ලන බලෙ ප්රකා කරමි. 

 

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

දිනය -               අයදුම්කරුේේ අත්වන 
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අයදුම්මරුේේ අත්වන වශතිම කිරීම  

(අනලය ලනන මපා ශරි් න) 

ේමම අයදුම්පත ඉදිරිපත් කරන  -------------------------------------------- මයා/මිය/ේමනිලය මා ේපෞශගලිකල ශඳුනන බලත්ඉඔහු 

/ඇය ----------------දින මා ඉදිරිපිට දී ඔහු/ඇයේේ අත්වන තැබ බලත්ඉ වශික කරමි. 

 

වශික කරන අයේේ නම - -------------------------------  අත්වන - ------------------------------------- 

තනතුර ශා ිලුඛරාල        ---------------------------------- 

 

ේමම වශිකය රජේ  ිලදුශක ිලදුශ්)පිලරය ව ඉ වමාොන ිලිලච්යකාරලරේය ව දිවුරුම් ේකොමවාරිව් ලරය ව නීීයඥේය ව ඉ 

ප්රිවශා ේනොතාරිව්ලරේය ව ඉ්රිිලා ශුඛොේ  අධිකාී  බය ත් ිලාාරිලරේය ව ේපොලිව් ේව ලේ  ගැවට් කෂ තනතුර්ෂ ෙර  

ිලාාරිේය වඉ රු. 498ඉ960/- ලැඩි ලාර්ෂික ලැටුප්ෂ බන රාජය /පෂාත් රාජය ේව ලේ  ව්ථිර මාණ්ඩලික ේර ණිේ  ිලාාරිය ව 

ේබෞශා ිලශාරයක ිලශාරාධිපි ේශ  නායක ව්ලාමින් ලශන්ේව  ේකේන වඉඅනය ආගමික පූජය ව්ාානය්ෂ භාර ේශ  පූජය 

ප්ෂේ  වැකිය යුතු තත්ලය්ෂ ෙරන පූජක ේකේන ව යන ේමොවුන්ේගන් කලේර ව ේශ  ලා වශික කරලා ගත යුතුය.  

 

 

 

 


