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බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය ේස යේ  ිධාාක  ේස යා ණයේ  ීති  ිලධාාී III ේර ණියේේ   

 තනතුරට බඳයා ණැීතම (සීමිත) -2019 
 

ඵව්නාහිර ඳෂාත් රාජය ේව ලේ  නීති නිධාරී III ේර ණියේේ  තනතුරු රපරපාඳා ප රවරම භ වශා ඳශත සුදුසුකම් ත් 

අයදුම්කරුලන්ේෙන් අයදුම්ඳත් කැලනු ැේේ. 
 

1. සුදුසු ම් 
 

1.1. ඵව්නාහිර ඳෂාත් රාජය ේව ලය තුෂ වවල්ධධන නිධාරී (නීති) තනතුරක් දැරීභ   
වශ 

නීති විදයාේ  අලවන් ඳරීක්ණ වභත්ම  ේර ්ධාකරකරණේ  නීතිෙේය ව ලේයන් වුරුරුම්  ත තිමභ. 
ේශෝ 

1.2. නීති විදයාේ  අලවන් ඳරීක්ණ වභත්ම  ේර ්ධාකරකරණේ  නීතිෙේය ව ලේයන් වුරුරුම් ත ඳෂාත් 

අභාතයාවයකෙ ේදඳා්ධතේම්න්තුලක ේශෝ ඵව්නාහිර ඳෂාත්ෙ ඳෂාත් ඳාන නයතනයක නීති අවේ  ේශෝ 

නීති නිධාරිේය වේේ අකරක්ණය යටේත් ලවර තුන(03)ක ඳෂරපරුද්ද වහිතල ඵව්නාහිර ඳෂාත් රාජය 

ේව ලේ   කෂභනාකරණ වශකාර  ේශෝ ඊට ඉශෂ තනතුරක් දැරීභ 
 

2. පළපුරුද්ද 
 

නීතිෙේය ව ලේයන් වුරුරුම්  තේභන් ඳසුල නීති කටයුතු රවළිඵ  ලවර තුන (03) ක ඳෂරපරුද්දක් තිමභ. 
 

3. ේපොදු සුදුසු ම් 
 

3.1. යශඳත් චරිතයකින් යුක්ත ම භ. 
3.2. අයදුම්ඳත් කැම ේම් නිේේදනේ  වශන් කරනු ඵන වුනට ඵලා ෙැනීභ  වශා අලය ියයු   සුදුසුකම් 

වෑභ නකාරයකින්භ වම්පූ්ධණ කර තිබිය යුතුය. 
 

4. බඳයා ණැීතේම්  ක්රමක  

 

ලිඛිත විබාෙේ   වණු ඵා ෙන්නා  වවතා අනුරවළිේල භත රපරපාඳා ප වශා ඵලා ෙනු ඵන අතර මූලික 

සුදුසුකම් ශා වශතික ඳරීක්ා කිරීභ වශා වාභානය වම්ුඛ  ඳරීක්ණයක් ඳලත්ලනු ැේේ. ේම් වශා  වණු 

ඵාේදනු ේනොැේේ.  

          ිධභාණක පිළිබඳ ිධස්තර 

 

ප්ර්න 

ඳත්රේ  

නභ 

විය නි්ධේද්ය කාය ුඛළු  වණු  අලභ වභත් 

 වණු 

ප්රභාණය 

නීතිය  ශ්රී වකාේේ නීති රභ 

 ගිවිසුම් නීතිය 

 නිේයෝජයත්ල නීතිය 

 ඳරිඳාන නීතිය 

 ශ්රී වකාේේ නීති ඉතිශාවය ශා අකරකරණ 

වවවිධානය 

 නණ් පරභ ලයව්ාාල(විේ ේයන් 13 ලන 

නණ් පරභ ලයලව්ාාල වම්ඵන්ධ දැනුභ 

ඳරීක්ා ේකේ්ධ.) 

 භානල හිමිකම් ශා මූලික අයිතිලාියකම් 

ඳැය 02 100 40 

වාභානය 

බුද්කරය 

ඳදෙතෙවව යාත්භක වශ රඳකාර වන්ද්ධබයක් 

තුෂ ඉවුරිඳත් ේකේරන ෙැටළු වම්ඵන්ධ 

අයදුම්කරුලන්ේේ නිෙභනයන් ශා ප්රතිචාරයන් 

ඳරීක්ා කිරීභ වශා ලන ප්ර්න ඳත්රයකි. 

ඳැය 01 100 40 
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5. අදාධ යැටුප් පරිමායක   
 

රාජය ඳරිඳාන චරේඛ  - 03/2016 අනුල SL-01 – 2016  

රු. 47ෙ615-1ෙ335 X 10-1ෙ630X8-2ෙ170 X 17- 110ෙ895/- ේේ.  

ලැටුපා ේෙලනු ඵන්ේන් එභ චරේඛ ේ  විකරවිධාන ලට අනුූලල එහි උඳේඛ ණ II හි වශන් ඳරිවු ේේ. 

 

6. අකදුම් කිරිේම්  ක්රමක 
 

වෑභ අේපාක්කේය වභ විබාෙ ොව්තුලක් ඵව්නාහිර ඳෂාත් වබාලට ේෙවිය යුතු ේේ. ේභභ විබාෙය වශා විබාෙ 

ොව්තුල  රු. 600/- කි. ේභභ විබාෙ ොව්තුල  ඵව්නාහිර ඳෂාත් වබා නදායම් ශී්ධ 20-03-02-99 ට ඵැර ලන ේව 

අයදුම්ඳත්ර බාර ෙනු ඵන අලවාන වුනට ේශෝ ඊට ප්රාභෙ ඵව්නාහිර ඳෂාත තුෂ රවහිටා ඇති ඕනෑභ ප්රාේද්ශීය 

ේඛකම් කා්ධයායකට ුඛදලින් ේෙලා ඔඵේේ නමින් ඵා ෙන්නා දුඳත අයදුම්ඳත්රේ  නියමිත ව්ාානේ  

ේනොෙැේලන ේව  අලා තිබිය යුතුය. එහි ඡායා රවටඳතක් ඟ තඵා ෙැනීභ ප්රේයෝජනලත් ලනු ඇත.ේභභ විබාෙය 

වශා ේෙලන ද ොව්තුල  වභන කරුණක් නිවාලත් වම්පූ්ධණේයන්භ ේශෝ අ්ධධ ලේයන් ේශෝ නඳසු ේෙලනු 

ේනොැේේ. තලද විබාෙ ොවත්ුල වශා ුඛද්දර ේශෝ ුඛදඛ ඇණරුම් බාරෙනු ේනොැේේ. 

 

7. අකදුම්පත් එිධක යුතු ආ ාරක 
 

අයදුම්ඳත්රය ේභභ නිේේදනයට යා ේකොට  ඇති නද්ධ නකෘතියට අනුල  නිලැරවුල වම්පූ්ධණ ේකොට             

2019.08.02 වුනට ේශෝ ඊට ේඳර ැේඵන ේව  තභ නයතන  ප්රධානියාෙ ේදඳා්ධතේම්න්තු ප්රධානියා  ශා අභාතයාව 

ේඛකම්ේේ නි්ධේද් ද වහිතල " ේේ ම්,  පළාත්  රාජ්ය ේස යා  ේ ොමින්  සභාය  බබස්නාහිර පළාත),  අං 109 , 

මහා ිධදීක , බත්තරමුේධ " යන ලිරවනයට ලියාඳවුවචි තැඳෑේන් එවිය යුතුය. අයදුම්ඳත්ර ඵශා එලන කලරේ  

ලම්ඳව ඉශෂ ේකෂලේ්ධ " බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය ේස යේ  ිධාාක  ේස යා ණයේ  ීති  ිලධාාී III ේර ණියේේ   
තනතුරට බඳයා ණැීතම (සීමිත) - 2019 "  යන්න ඳැශැවුලි ේව වදශන් කෂ යුතුය. නියමිත වුනට ඳසුල ැේඵන 
අයදුම්ඳත් වශ අලය සුදුසුකම් වරපරා ේනොභැති  වශ අවම්පූ්ධණ අයදුම්ඳත් දැනුම්  තභකින් ේතොරල ප්රතික්ේ ඳ 

කරනු ැේේ.  
 

8. අකදුම්පත්රක සම්ූර්ණය  ළයුතු ආ ාරක 
 

අයදුම්ඳත්රය ේභභ නිේේදනයට යා ේකොට ඇති නද්ධ නකෘතියට අනුූලල කඩදාියේ  ේදඳවභ බාවිතා කරමින් 

ඒ4 ප්රභාණේ  කඩදාියල රවළිේය කර අේපාක්කයා තභ අත්අ වරින්භ ඳැශැවුලිල රවරවිය යුතුය. අවක 01 ියට 04 

ේතක් ඳෂුඛ රවටුලටද අවක 05 ියට ඉවුරියට අේනක් රවටුලටද ඇතුෂත් ලන ේව  අයදුම්ඳත්රය රවළිේය කර ෙත 

යුතුය. නියමිත නද්ධ නකෘතියට අනුූල ේනොලනෙ නියමිත වුනට ේඳර විබාෙ ොව්තු ේෙලා ේනොභැති ශා 

නිලැරවුල වම්පූ්ධණ කර ේනොභැතිෙ අවම්පූ්ධණ තත්ලේ  ඳලතින අයදුම්ඳත්ර කිියදු දැනුම්  තභකින් ේතොරල 

ප්රතික්ේ ඳ කරනු  ැේේ. නිිය ඳරිවු අයදුම්ඳත්ර වම්පූ්ධණ ේනොකිරීේභන් ියදුලන ඳා පල අයදුම්කරුලන් විියන් දරා 

ෙත යුතුය. අයදුම්ඳත්රේ  ඡායා රවටඳතක් ඟ තඵා ෙැනීභ ප්රේයෝජනලත් ලනු ඇත. 
 

අයදුම්ඳත්ර ද ඵල දන්ලනු ේනොැේේ. අයදුම්කරුලන් ප්රේේඳත්ර නි වත් කෂ ලශාභ ඒ ඵල වශන් කරමින් 

නිේේදනයක් ඵව්නාහිර ඳෂාත් රාජය ේව ලා ේකොමින් වබාේේ නි ේලේ අඩවිය www.psc.wp.gov.lk  භගින් ඳෂ 

කරනු ඇත. නිේේදනය ඳෂ ම  වුන 05 ක් ෙතවූ ඳසුලත් ප්රේේඳත්රය ේනොැබුණියේ නම් දැන්ම ේම් වදශන් නකාරයට 

ඒ ඵල ඵව්නාහිර ඳෂාත් රාජය ේව ලා ේකොමින් වබාල ේලත දන්ලා ියියය යුතුය. ඔඵ ේලත තඵා ෙත් අයදුම්ඳත්රේ  

වශ ුඛදඛ ේෙවූ  වවිතාන්ියේ  ඡායා රවටඳතක්දෙ අයදුම්ඳත්රය ලියාඳවුවචි කෂ  වවිතාන්ියයදෙ අතැතිල ඔඵේේ 

වම්පූ්ධණ නභෙ ලිරවනයෙ ජාතික ශැඳුනුම්ඳත් අවකය ශා විබාෙේ  නභ නිලැරවුල වශන් කරමින් ඵව්නාහිර ඳෂාත් 

රාජය ේව ලා ේකොමින් වබා කා්ධයාේයන් විභියය යුතුය. 

 

9. සායදය ේතොරතුරු ඉදිරිපත් කිීම 
 

අේපාක්කේය වට සුදුසුකම් ේනොභැති ඵල අනාලරණය රුලේශොත් විබාෙයට ේඳර ේශෝ විබාෙය ඳැලැත්ේලද් ත ේශෝ 

විබාෙේයන් ඳසුල ේශෝ ඕනෑභ අලව්ාාලක  තෙ ඔහුේේ/ඇයේේ අේපාක්කත්ලය අලවගු කිරීභට ඉඩ ඇත. 

අයදුම්කරු විියන් ඉවුරිඳත් කරන ද ේතොරතුරක් ඔහු/ ඇය එය වාලදය ඵල දැන දැනභ ඉවුරිඳත් කර ඇති ඵල 

ේශළිරුලේශොත්ෙ එේව  නැතිනම් යම් ලැදෙත් කරුණක් ඔහු/ඇය විියන් රුලභනාේලන්භ යටඳත් කර ඇති නම්ෙ ඔහු 

/ඇය රජේ  ේව ලේයන් ඳශ කිරීභට ඉඩ ඇත. 
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10. ිධභාණ ක්රමක: 
 

10.1. ේභභ විබාෙය ියවශෙ ේදභෂ වශ ඉවග්රීිය භාධයලලින් ඳැලැත්ේේ. 

10.2. අේපාක්කේය ව විබාෙේ  ත ේඳනී ියියන ියයු භ ප්ර්න ඳත්රලට එකභ බාාලකින් රවළිතුරු ලිවිය යුතුය. 
 

11.  ේභභ විබාෙේයන් සුදුසුකම්ත් අේපාක්කයින්ේේ නම් ඇතුත් ප්රතිප ේඛ ණය ඵව්නාහිර ඳෂාත් රාජය ේව ලා 

ේකොමින් වබාල විියන් අයදුම්කරුලන් ේලත ේඳෞද්ෙලිකල ප්රතිප දන්ලා යැම භෙ තැඳෑ භඟින් ේශෝ ඵව්නාහිර ඳෂාත් 

රාජය ේව ලා ේකොමින් වබාේේ www.psc.wp.gov.lk නි ේලේ අඩවිය ඔව්ේව  ියදු කරනු ඇත. 
 

12. ේභභ අයදුම්ඳත් කැදම ේම් නිේේදනේයන් අනාලරණය ලන / ේනොලන අදාෂ කරුණු රවළිඵදල අලවන් තීරණය 

ඵව්නාහිර ඳෂාත් රාජය ේව ලා ේකොමින් වබාල වතු ේේ. 
 

 

13. ේභභ නිේේදනය ශා නද්ධ අයදුම්ඳත්රය ඵව්නාහිර ඳෂාත් රාජය ේව ලා ේකොමින් වබාේේ www.psc.wp.gov.lk නි 

ේලේ අඩවිේ ද ඳෂ කර ඇත. 

 

 
 

 
 

ේශ භන්ත වභරේකෝන් 
ේඛකම් (ලැ.ඵ.) 

ඳෂාත් රාජය ේව ලා ේකොමින් වබාල  

ඵව්නාහිර ඳෂාත 

2019.07. 
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බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය ේස යේ  ිධාාක  ේස යා ණයේ  ීති  ිලධාාී III ේර ණියේේ   තනතුරට  

බඳයා ණැීතම සඳහා යන තරඟ ිධභාණක (සීමිත)  - 2019 

 
 
 

                                                                                                 ( ා්ණකාධයීක ප්රේකජජ්නක සඳහා) 

 

           බාා භාධයය 
                             

                                (අදා ේකොටුල තුෂ  වණ ේයොදන්න.) 

1.  

1.1. අයදුම්කරුේේ ුඛ වරු අෙට ේයොදා ුඛ වරු වභෙ නභ : ........................................................................ 

(ඉවග්රීිය කැරවටඛ අ වරින්) උදා: PERERA  A.B.C.D 

1.2. වම්පූ්ධණ නභ : .................................................................................................................................... 

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

(ඉවග්රීිය කැරවටඛ අ වරින්) 

1.3. වම්පූ්ධණ නභ : .................................................................................................................................... 

(ියවශේන්) 

1.4. ජාතික ශැඳුනුම්ඳත් අවකය : 
 

2.  

2.1. ව්ථීර ලිරවනය : ..................................................................................................................................... 

(ඉවග්රිිය කැරවටඛ  අ වරින්) 

2.2. ව්ථීර ලිරවනය : ..................................................................................................................................... 

(ියවශේන්) 

2.3. විබාෙ ප්රේේ ඳත්රය එවිය යුතු ලිරවනය 

i. ියවශේන් : ................................................................................................................................ 

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

ii. ඉවග්රීිය කැරවටඛ අ වරින් : ............................................................................................................... 

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

2.4. ව්ත්රී / රපරු බාලය ව්ත්රී - 1 රපරු  - 2  

        (අදාෂ අවකය ේකොටුල තුෂ ලියන්න) 
 

3.  

3.1. දුරකාන අවකය :  

3.2. ප්රාේද්ශීය ේඛකම් ේකොඨාධාවය : ........................................................................................................... 

3.3. ඳවුවචිල ියියන කා සීභාල : ................................................................................................................... 

3.4. ඔඵ ් රී වකා රපරලැියේයක් ලන්ේන් උඳතින්ද? ලියාඳවුවචිේයන්ද ? ............................................................ 

4.  

4.1. විලාශක / අවිලාශක ඵල -  විලාශක - 2ෙ අවිලාශක - 1  

(අදාෂ අවකය ේකොටුල තුෂ ලියන්න)   

4.2. උඳන්වුනය - ල්ධය                                                        භාවය                                           වුනය  

 

 

 

 

 

ියවශ  

ේදභෂ  
ඉවග්රීිය  
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5.  

5.1. අධයාඳන ශා ලෘත්තීය සුදුසුකම් 

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

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

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

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

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

5.2. ඳෂරපරුද්ද 

නීතිෙේය ව ලේයන් වුරුරුම් තේභන් ඳසුල නීති කටයුතු රවළිඵල ලවර 03ක ඳෂරපරුද්දකක් ඵා තමභ 

 

..............................................  ියට .................................................... දක්ලා 
 

6. ඔඵ කලරදාක ේශෝ කලර ේචෝදනාලක් වශා උවාවියකින් ලරදකරු කරනු ැඵ තිේේද? 

(අදා ේකොටුල තුෂ √  වණ ේයොදන්න) 

ඔේ -                           නැත -     

 

7. විබාෙ ොව්තු ේෙවූ දුඳත රවළිඵ විව්තර : 

7.1. විබාෙ ොව්තු ේෙවූ ප්රාේද්ශීය ේඛකම් කා්ධයාය : ................................................................................. 

7.2. දුඳත් අවකය ශා වුනය : ....................................................................................................................... 

7.3. ේෙවූ ුඛද : ......................................................................................................................................... 

 

 

 

 

8. අයදුම්කරුේේ ප්රකාය 
 

..................................................................................ලන භා විියන් ේභභ අයදුම්ඳේත් වශන් කර ඇති ේතොරතුරු 

භාේේ දැනීේම් ශා වි්ලාවේ  ශැියයට වතය  ශා නිලැරවු ඵල වශතික කරමි. භා විියන් වඳයා ඇති ේතොරතුරු වාලදය 

ඵල ේතෝරා ෙැනීභට ේඳර අනාලරණය රුලේශොත්ෙ භා නුසුදුසුව්ව ව කිරීභටත්ෙ ඳත්කර ෙැනීේභන් ඳසු අනාලරණය 

රුලේශොත් භා ඵව්නාහිර ඳෂාත් රාජය ේව ලේ  නීති නිධාරි III ේර ණියේේ  තනතුරට ඳත්කිරීභ වශා වූ භාේේ හිමිකභ 

ේනොවකා ශරිනු ැමභටද භට විරුද්ධල විනයානුූල කටයුතු කරනු ැමභටද ශැකි ඵල භභ ේශොාකාරලභ දනිමි. 

 

වුනය : ................................................   .............................................................. 

අයදුම්කරුේේ අත්වන 

9. නයතන ප්රධානියාේේ වශතිකය 

 
 ................................................................................... භයා/ ේභනවිය/ මිය ේේ ේඳෞද්ෙලික ලිරව ේෙොනුල අනුල 

..................................... වුන ියට............................................................................. අභාතතයවේ / 

ේදඳා්ධතේම්න්තුේේ නයතනේ  ........................................................... ලේයන් ව්ථිර විරාභ ලැටුපා වහිත තනතුරක 

ේව ලේ  ේය ත ියියන ඵලත්ෙ ඔහු /ඇයට විරුද්ධල විනයානුූලල කටයුතු කර ේනොභැති ඵලත්ෙ විනයානුූලල කටයුතු 

කිරීභට අදශව් කර ේනොභැති ඵලත්ෙ ඉශත වශන් ේතොරතුරු නිලැරවු ඵලත් වශතික කරන අතර ේභභ විබාෙේ  ප්රතිප 

අනුල ඳත්ම භක් වශා ඇය/ඔහු ේතෝරාෙනු ැබුලේශොත් ඔහු/ඇය   දැනට දරන තනතුරින් නිදශව් කෂ ශැකි ඵලත් 

නි්ධේද්  කරමි.  

 

                                     ........................................................ 
වුනය ...............................                                                     නයතන  ප්රධානියාේේ  

අත්වන ශා නිුඛද්රාල  
 

 

 

  

දුඳත ේනොෙැේලන ේව  ේභහි අලන්න 
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10. ේදඳා්ධතේම්න්තු ප්රධානියාේේ වශතිකය 

 

ඵව්නාහිර ඳෂාේත් ෙරු නණ් පකාරතුභා විියන් 2019.05.02 වුනැතිල අනුභත කර ඇති ඵව්නාහිර ඳෂාත් රාජය ේව ලේ  

විධායක ේව ලා ෙණේ  නීති නිධාරි තනතුරට ඵලා ෙැනීේම් ශා උවව්කිරීේම් ඳරිඳාියයට අනුල 
........................................... භශතා/ මිය/ ේභනවිය සුදුසුකම් වරපරා ඇති ඵැවින් අයදුම්ඳත නි්ධේද් කරමි. 
 
 
 

        ........................................................... 
වුනය .........................                                                                   ේදඳා්ධතේම්න්තු ප්රධානියාේේ 

                        අත්වන ශා නිුඛද්රාල 

 
 

 

11. අභාතයව ේඛකම්ේේ  නි්ධේද්ය   

 ඉශත නි්ධේද්ය වභෙ එකඟ ේලමි./ේනොේලමි. 
 
 
 

වුනය-...........................................                                    .….......................................................... 
                                                                                                  අභාතයව  ේඛකම් (ඵ.ඳ.) ේේ 

       අත්වන ශා නිුඛද්රාල 
 
 


