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

 තනතුරට බඳයා ණැීතම (සීමිත) -2019 

 
ඵ්නාහිය ඳශාත් යාජය ේ ේ  නීති නිරධාරී III ේර ණියේේ  තනතුරු රපයපාඳා ප රවයම භ වා ඵ්නාහිය ඳශාත් යාජය 

ේ ේ  දැනටභත් ්ථිය ඳත්ම ම් දයණ වා එභ ඳත්විභ ්ථිය කයනු රැබූ ංර්ධන නිරධාරී (නිති) , කශභනාකයණ 

වකාය ේවෝ ඊට ඉවශ තනතුයක් දයණ ඳවත සුදුසුකම් රත් අඹදුම්කරුන්ේෙන් අඹදුම්ඳත් කැනු රැේේ." 
 

1. සුදුසු ම් 
 

1.1. ඵ්නාහිය ඳශාත් යාජය ේ ඹ තුශ ංර්ධන නිරධාරී (නීති) තනතුයක් දැරීභ   
ව 

1.2. නීති විදයාරේ  අන් ඳරීක්ණඹ භත්ම  ේර ්ධාකරකයණේ  නීතිෙේඹ ව ලේඹන් වුරුරුම්  ත තිමභ. 
ේවෝ 

1.3. නීති විදයාරේ  අන් ඳරීක්ණ භත්ම  ේර ්ධාකරකයණේ  නීතිෙේඹ ව ලේඹන් වුරුරුම් ත ඳශාත් 
අභාතයාංලඹක, ේදඳාර්තේම්න්තුක ේවෝ ඵ්නාහිය ඳශාත්, ඳශාත් ඳාරන ආඹතනඹක නීති අංලේ  ේවෝ නීති 
නිරධාරිේඹ වේේ අකරක්ණඹ ඹටේත් ය තුන(03)ක ඳශරපරුද්ද හිත ඵ්නාහිය ඳශාත් යාජය 
කශභනාකයණ වකාය  ේවෝ ඊට ඉවශ තනතුයක් දැරීභ 
 

2. පළපුරුද්ද 
 

නීතිෙේඹ ව ලේඹන් වුරුරුම්  තේභන් ඳසු නීති කටයුතු රවළිඵ  ය තුන (03) ක ඳශරපරුද්දක් තිමභ. 
 

3. ේපොදු සුදුසු ම් 
 

3.1. ඹවඳත් චරිතඹකින් යුක්ත ම භ. 
3.2. අඹදුම්ඳත් කැම ේම් නිේේදනේ  / ෙැට්ඳත්රේ  වන් කයනු රඵන වුනට ඵා ෙැනීභ  වා අලය ියඹු   

සුදුසුකම් ෑභ ආකායඹකින්භ ම්පූර්ණ කය තිබිඹ යුතුඹ. 
 
4. යකස් සීමාය 
 

ඵ්නාහිය ඳශාත් යාජය ේ ේ  ්ථිය ේ ේ  නියුතු වූන් ඵැවින් උඳරිභ ඹ් සීභා අදාර ේනොේේ. 
 
 

5. බඳයා ණැීතේම්  ක්රමක  
 
ලිඛිත විබාෙේ  ර වණු රඵා ෙන්නා  වරතා අනුරවළිේර භත රපයපාඳා ප වා ඵා ෙනු රඵන අතය මූලික 

සුදුසුකම් වා වතික ඳරීක්ා කිරීභ වා ාභානය ම්ුඛ  ඳරීක්ණඹක් ඳත්නු රැේේ. විබාෙඹ ේකොශම ත 
ඳත්නු රැේේ. 

         
විඹන් විඹ නිර්ේද්ලඹ කාරඹ ුඛළු 

ර වණු  
භත් ර වණු 
ප්රභාණඹ 

නීතිඹ  ශ්රී රංකාේේ නීති රභ 

 ගිවිසුම් නීතිඹ 

 නිේඹෝජයත් නීතිඹ 

 ඳරිඳාරන නීතිඹ 

 ශ්රී රංකාේේ නීති ඉතිවාඹ වා අකරකයණ 
ංවිධානඹ 

 ආණ් පරභ ය්ාා(විේල ේඹන් 13 න 
ආණ් පරභ ය්ාා ම්ඵන්ධ දැනුභ 
ඳරීක්ා ේකේර්.) 

 භාන හිමිකම් වා මූලික අයිතිාියකම් 

ඳැඹ 02 100 40 

ාභානය 
බුද්කරඹ 

ඳදෙත,ං යාත්භක ව රඳකාය න්දර්බඹක් 
තුශ ඉවුරිඳත් ේකේයන ෙැටළු ම්ඵන්ධ 
අඹදුම්කරුන්ේේ නිෙභනඹන් වා ප්රතිචායඹන් 
ඳරීක්ා කිරීභ වා න ප්රල්න ඳත්රඹකි. 

ඳැඹ 01 100 40 

 

6. පයත්යනු ධබන බධාරකා  -  ඵ්නාහිය ඳශාත් යාජය ේ ා ේකොමින් බා 
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7. අදාධ යැටුප් පරිමායක   
 

7.1. යාජය ඳරිඳාරන චරේඛ  - 03/2016 අනු SL-01 – 2016  

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

7.3. ැටුපා ේෙනු රඵන්ේන් එභ චරේඛ ේ  විකරවිධාන රට අනුූලර එහි උඳේඛ ණ II හි වන් ඳරිවු ේේ. 
 

8. අකදුම් කිරිේම්  ක්රමක 
 

ෑභ අේපාක්කේඹ වභ විබාෙ ෝතුක් ඵ්නාහිය ඳශාත් බාට ේෙවිඹ යුතු ේේ.ේභභ විබාෙඹ දවා විබාෙ 

ෝතු  රු 600/- කි. ේභභ විබාෙ ෝතු  ඵ්නාහිය ඳශාත් බා ආදාඹම් ශීර් 20-03-02-99 ට ඵැය න ේර 

අඹදුම්ඳත්ර බාය ෙනු රඵන අාන වුනට ේවෝ ඊට ප්රාභ, ඵ්නාහිය ඳශාත තුශ රවහිටා ඇති ඕනෑභ ප්රාේද්ශීඹ 

ේඛකම් කාර්ඹාරඹකට ුඛදලින් ේො ඔඵේේ නමින් රඵා ෙන්නා රදුඳත අඹදුම්ඳත්රේ  නිඹමිත ්ාානේ  

ේනොෙැරේන ේ  අරා තිබිඹ යුතුඹ.එහි ඡාඹා රවටඳතක් රඟ තඵා ෙැනීභ ප්රේඹෝජනත් නු ඇත.ේභභ විබාෙඹ 

වා ේෙන රද ෝතු  වභන කරුණක් නිාත් ම්පූර්ණේඹන්භ ේවෝ අර්ධ ලේඹන් ේවෝ ආඳසු ේෙනු 

ේනොරැේේ. තද විබාෙ ොත්ු දවා ුඛද්දය ේවෝ ුඛදඛ ඇණරුම් බායෙනු ේනොරැේේ. 

 

9. අකදුම්පත් එිධක යුතු ආ ාරක 
 

අඹදුම්ඳත්රඹ ේභභ නිේේදනඹට ඹා ේකොට  ඇති ආදර්ල ආකෘතිඹට අනු  නිැයවු ම්පූර්ණ ේකොට             

2019.07.25 වුනට ේවෝ ඊට ේඳය රැේඵන ේ  තභ ආඹතන  ප්රධානිඹා, ේදඳාර්තේම්න්තු ප්රධානිඹා  වා අභාතයාංල 

ේඛකම් භගින් ඔරුන්ේේ නිර්ේද්ලද හිත  " ේේ ම්,  පළාත්  රාජ්ය ේස යා  ේ ොමිෂන් සභාය  (බස්නාහිර 
පළාත), අං 109 , මහා ිධදීක , බත්තරමුේධ " ඹන ලිරවනඹට ලිඹාඳවුංචි තැඳෑේරන් එවිඹ යුතුඹ. අඹදුම්ඳත්ර ඵවා 
එන කයේ  ම්ඳ ඉවශ ේකශේර් " බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය ේස යේ  ිධාාක  ේස යා ණයේ  ීති  ිලධාාී 

III ේර ණියේේ   තනතුරට බඳයා ණැීතම (සීමිත) - 2019 "  ඹන්න ඳැවැවුලි ේර දවන් කශ යුතුඹ. නිඹමිත වුනට 
ඳසු රැේඵන අඹදුම්ඳත් ව අලය සුදුසුකම් රපයා ේනොභැති  ව අම්පූර්ණ අඹදුම්ඳත් දැනුම්  තභකින් ේතොය 
ප්රතික්ේ ඳ කයනු රැේේ.  
ේභභ අඹදුම්ඳත් කැම ේම් නිේේදනේඹන් ආයණඹ න / ේනොන ියඹළු කරුණු රවළිඵ අාන තීයණඹ 
ඵ්නාහිය ඳශාත් යාජය ේ ා ේකොමින් බා තු ේේ. 
 

10. අකදුම්පත්රක සම්ූර්ණය  ළකතු ආ ාරක 
 

අඹදුම්ඳත්රඹ ේභභ නිේේදනඹට ඹා ේකොට ඇති ආදර්ල ආකෘතිඹට අනුූලර කදදාියේ  ේදඳභ බාවිතා කයමින් 

ඒ4 ප්රභාණේ  කදදාියර රවළිේඹර කය අේපාක්කඹා තභ අත්අ වරින්භ ඳැවැවුලි රවයවිඹ යුතුඹ. අංක 01 ියට 07 

ේතක් ඳශුඛ රවටුටද අංක 08 ියට ඉවුරිඹට අේනක් රවටුරටද ඇතුශත් න ේ  අඹදුම්ඳත්රඹ රවළිේඹර කය ෙත 

යුතුඹ. නිඹමිත ආදර්ල ආකෘතිඹට අනුූලර ේනොන, නිඹමිත වුනට ේඳය විබාෙ ෝතු ේො ේනොභැති වා 

නිැයවු ම්පූර්ණ කය ේනොභැති, අම්පූර්ණ තත්ේ  ඳතින අඹදුම්ඳත්ර කිියදු දැනුම්  තභකින් ේතොය 

ප්රතික්ේ ඳ කයනු  රැේේ. නිිය ඳරිවු අඹදුම්ඳත්ර ම්පූර්ණ ේනොකිරීේභන් ියදුන ඳා ප අඹදුම්කරුන් විියන් දයා 

ෙත යුතුඹ. අඹදුම්ඳත්රේ  ඡාඹා රවටඳතක් රඟ තඵා ෙැනීභ ප්රේඹෝජනත් නු ඇත. 

 

අඹදුම්ඳත්ර රද ඵ දන්නු ේනොරැේේ. අඹදුම්කරුන් ප්රේේලඳත්ර නි වත් කශ වාභ ඒ ඵ වන් කයමින් 

නිේේදනඹක් ඵ්නාහිය ඳශාත් යාජය ේ ා ේකොමින් බාේේ නිර ේේ අදවිඹ www.psc.wp.gov.lk  භගින් ඳශ 

කයනු ඇත. නිේේදනඹ ඳශ ම  වුන 02 ක් ේවෝ ෙතවූ ඳසුත් ප්රේේලඳත්රඹ ේනොරැබුණියේ නම් දැන්ම ේම් දවන් 

ආකායඹට ඒ ඵ ඵ්නාහිය ඳශාත් යාජය ේ ා ේකොමින් බා ේත දන්ා ියියඹ යුතුඹ. ඔඵ ේත තඵා ෙත් 

අඹදුම්ඳත්රේ  ව ුඛදඛ ේෙවූ  වවිතාන්ියේ  ඡාඹා රවටඳතක්ද, අඹදුම්ඳත්රඹ ලිඹාඳවුංචි කශ  වවිතාන්ියඹද, අතැති 

ඔඵේේ ම්පූර්ණ නභ, ලිරවනඹ, ජාතික වැඳුනුම්ඳත් අංකඹ වා විබාෙේ  නභ නිැයවු වන් කයමින් ඵ්නාහිය 

ඳශාත් යාජය ේ ා ේකොමින් බා කාර්ඹාරේඹන් විභියඹ යුතුඹ. 
 

11. සායදය ේතොරතුරු දිරරිපත් කිීම 
 

අේපාක්කේඹ වට සුදුසුකම් ේනොභැති ඵ අනායණඹ රුේවොත් විබාෙඹට ේඳය ේවෝ විබාෙඹ ඳැැත්ේද් ත ේවෝ 
විබාෙේඹන් ඳසු ේවෝ ඕනෑභ අ්ාාක  ත,ඔහුේේ/ඇඹේේ අේපාක්කත්ඹ අරංගු කිරීභට ඉද ඇත.අඹදුම්කරු 
විියන් ඉවුරිඳත් කයන රද ේතොයතුයක් ඔහු/ ඇඹ එඹ ාදය ඵ දැන දැනභ ඉවුරිඳත් කය ඇති ඵ ේවළිරුේවොත්,එේ  
නැතිනම් ඹම් ැදෙත් කරුණක් ඔහු/ඇඹ විියන් උභනාේන්භ ඹටඳත් කය ඇති නම්,ඔහු /ඇඹ යජේ  ේ ේඹන් ඳව 
කිරීභට ඉද ඇත. 
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12. ිධභාණ ක්රමක  
 

12.1. ේභභ විබාෙඹ ියංවර,ේදභශ ව ඉංග්රීිය භාධයලින් ඳැැත්ේේ. 

12.2. අේපාක්කේඹ ව විබාෙේ  ත ේඳනී ියියන ියඹු භ ප්රල්න ඳත්රරට එකභ බාාකින් රවළිතුරු ලිවිඹ යුතුඹ. 
 

13.  ේභභ විබාෙේඹන් සුදුසුකම්රත් අේපාක්කයින්ේේ නම් ඇතුරත් ප්රතිපර ේඛ ණඹ ඵ්නාහිය ඳශාත් යාජය ේ ා 
ේකොමින් බා විියන් අඹදුම්කරුන් ේත ේඳෞද්ෙලික ප්රතිපර දන්ා ඹැම භ, තැඳෑර භඟින් ේවෝ ඵ්නාහිය ඳශාත් 
යාජය ේ ා ේකොමින් බාේේ www.psc.wp.gov.lk නිර ේේ අදවිඹ ඔ්ේ  ියදු කයනු ඇත. 
 

14. ේභභ අඹදුම්ඳත් කැදම ේම් නිේේදනේඹන් අනායණඹ න / ේනොන අදාශ කරුණු රවළිඵද අන් තීයණඹ 
ඵ්නාහිය ඳශාත් යාජය ේ ා ේකොමින් බා තු ේේ. 
 

15. ේභභ නිේේදනඹ ියංවර,ේදභශ ව ඉංග්රීිය අනුාද අතය ඹම් අනනුූලරතාඹක් ඇතිරුේවොත් එවිට ියංවර බාා 
ඳාධඹ ඵර ඳැැත්විඹ යුතුඹ. 
 

20 ේභභ දැන්ම භ වා ආදර්ල අඹදුම්ඳත්රඹ ඵ්නාහිය ඳශාත් යාජය ේ ා ේකොමින් බාේේ www.psc.wp.gov.lk නිර 
ේේ අදවිේ ද ඳශ කය ඇත. 

 

 
 
 
 
ේව භන්ත භයේකෝන් 
ේඛකම් (ැ.ඵ.) 
ඳශාත් යාජය ේ ා ේකොමින් බා  
ඵ්නාහිය ඳශාත 
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 භාධයඹ 

                             

                                (අදාර ේකොටු තුශ ර වණ ේඹොදන්න.) 

1.  

1.1. අඹදුම්කරුේේ ුඛර වරු අෙට ේඹොදා ුඛර වරු භෙ නභ : ........................................................................ 

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

1.2. ම්පූර්ණ නභ : .................................................................................................................................... 

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

(ඉංග්රීිය කැරවටඛ අ වරින්) 

1.3. ම්පූර්ණ නභ : .................................................................................................................................... 

(ියංවේරන්) 

1.4. ජාතික වැඳුනුම්ඳත් අංකඹ : 
 

2.  

2.1. ්ථීය ලිරවනඹ : ..................................................................................................................................... 

(ඉංග්රිිය කැරවටඛ  අ වරින්) 

2.2. ්ථීය ලිරවනඹ : ..................................................................................................................................... 

(ියංවේරන්) 

2.3. විබාෙ ප්රේේල ඳත්රඹ එවිඹ යුතු ලිරවනඹ 

i. ියංවේරන් : ................................................................................................................................ 

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

ii. ඉංග්රීිය කැරවටඛ අ වරින් : ............................................................................................................... 

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

2.4. ්ත්රී / රපරු බාඹ ්ත්රී - 1 රපරු  - 2  

        (අදාශ අංකඹ ේකොටු තුශ ලිඹන්න) 
 

3.  

3.1. දුයකාන අංකඹ :  

3.2. ප්රාේද්ශීඹ ේඛකම් ේකොට්ධාඹ : ........................................................................................................... 

3.3. ඳවුංචි ියියන කාර සීභා : ................................................................................................................... 

3.4. ඔඵ ශ්රී රංකා රපයැියේඹක් න්ේන් උඳතින්දල ලිඹාඳවුංචිේඹන්ද ල ............................................................ 

4.  

4.1. විාවක / අවිාවක ඵ -  විාවක - 2, අවිාවක - 1  

(අදාශ අංකඹ ේකොටු තුශ ලිඹන්න)   

4.2. උඳන්වුනඹ - ර්ඹ                                                        භාඹ                                           වුනඹ  

 

4.3  අඹදුම්ඳත් කැන වුනට ඹ : 
  

   අරුරුදු                             භා                                            වුන 

 

 

 

ියංවර  

ේදභශ  

ඉංග්රීිය  
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5.  

5.1. අධයාඳන වා ෘත්තීඹ සුදුසුකම් 

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

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

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

5.2. ඳශරපරුද්ද 

නීතිෙේඹ ව ලේඹන් වුරුරුම් තේභන් ඳසු නීති කටයුතු රවළිඵ ය 03ක ඳශරපරුද්දකක් රඵා තමභ 

 

..............................................  ියට .................................................... දක්ා 
 

6. ඔඵ කයදාක ේවෝ කය ේචෝදනාක් වා උාවිඹකින් යදකරු කරුනු රැඵ තිේේදල 

(අදාර ේකොටු තුශ √ ර වණ ේඹොදන්න) 

ඔේ -                           නැත -     

 

7. විබාෙ ෝතු ේෙවූ රදුඳත රවළිඵ වි්තය : 

7.1. විබාෙ ෝතු ේෙවූ ප්රාේද්ශීඹ ේඛකම් කාර්ඹාරඹ : ................................................................................. 

7.2. රදුඳත් අංකඹ වා වුනඹ : ....................................................................................................................... 

7.3. ේෙවූ ුඛදර : ......................................................................................................................................... 

 

 

 

 

8. අඹදුම්කරුේේ ප්රකාලඹ 
 

..................................................................................න භා විියන් ේභභ අඹදුම්ඳේත් වන් කය ඇති ේතොයතුරු 

භාේේ දැනීේම් වා විල්ාේ  වැියඹට තය  වා නිැයවු ඵ වතික කයමි. භා විියන් ඳඹා ඇති ේතොයතුරු ාදය 

ඵ ේතෝයා ෙැනීභට ේඳය අනායණඹ රුේවොත්, භා නුසුදුසු් ව කිරීභටත්, ඳත්කය ෙැනීේභන් ඳසු අනායණඹ 

රුේවොත් භා ඵ්නාහිය ඳශාත් යාජය ේ ේ  නීති නිරධාරි 111 ේර ණියේේ  තනතුයට ඳත්කිරීභ වා වූ භාේේ හිමිකභ 

ේනොරකා වරිනු රැමභටද භට විරුද්ධ විනඹානුූලර කටයුතු කයනු රැමභටද වැකි ඵ භභ ේවොාකායභ දනිමි. 

 

වුනඹ : ................................................   .............................................................. 

අඹදුම්කරුේේ අත්න 

9. ආඹතන ප්රධානිඹාේේ වතිකඹ 

 

 ................................................................................... භඹා/ ේභනවිඹ/ මිඹ ේේ ේඳෞද්ෙලික ලිරව ේෙොනු අනු 

................................. වුන ියට  ඵ්නාහිය ඳශාත් යාජය  ේ ේ  .............................. තනතුයට ඳත්කය ඇති ඵත් , 

ඔහු/ඇඹ .................................... වුන ියට ේ ේ  ්ථිය කය ඇති ඵත්, එභ තනතුය ්ථිය විරාභ  ැටුපා හිත 

තනතුයක් ඵත්  .................................................. ........................... අභාතතයංලේ /ේදඳාර්තේම්න්තුේේ 

ආඹතනේ  ........................................................... ලේඹන් ්ථිය විරාභ ැටුපා හිත තනතුයක ේ ේ  ේඹ ත ියියන 

ඵත්, ඔහු /ඇඹට විරුද්ධ විනඹානුූලර කටයුතු කය ේනොභැති ඵත්, විනඹානුූලර කටයුතු කිරීභට අදව් කය 

ේනොභැති ඵත්, ඉවත වන් ේතොයතුරු නිැයවු ඵත් වතික කයන අතය ේභභ විබාෙේ  ප්රතිපර අනු ඳත්ම භක් 

වා ඇඹ/ඔහු ේතෝයාෙනු රැබුේවොත් ඔහු/ඇඹ   දැනට දයන තනතුරින් නිදව් කශ වැකි ඵත් නිර්ේද්ල  කයමි.  

 

                                     ........................................................ 
වුනඹ ...............................                                                     ආඹතන  ප්රධානිඹාේේ  

අත්න වා නිරුඛද්රා  

 

 

  

රදුඳත ේනොෙැරේන ේ  ේභහි අරන්න 
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10. ේදඳාර්තේම්න්තු ප්රධානිඹාේේ වතිකඹ 

 

ඵ්නාහිය ඳශාේත් ෙරු ආණ් පකායතුභා විියන් 2019.05.02 වුනැති අනුභත කය ඇති ඵ්නාහිය ඳශාත් යාජය ේ ේ  

විධාඹක ේ ා ෙණේ  නිති නිරධාරි තනතුයට ඵා ෙැනීේම් වා උ්කිරීේම් ඳරිඳාියඹට අනු 
........................................... භවතා/ මිඹ/ ේභනවිඹ සුදුසුකම් රපයා ඇති ඵැවින් අඹදුම්ඳත නිර්ේද්ල කයමි. 
 
 
 

        ........................................................... 
වුනඹ .........................                                                                   ේදඳාර්තේම්න්තු ප්රධානිඹාේේ 

                        අත්න වා නිරුඛද්රා 

 
 

 

11. අභාතයංල ේඛකම්ේේ  නිර්ේද්ලඹ   

ඉවත නිර්ේද්ලඹ භෙ එකඟ ේමි./ේනොේමි. 
 
 
 

වුනඹ-...........................................                                    .….......................................................... 

                                                                                                  අභාතයංල  ේඛකම් (ඵ.ඳ.) ේේ 
       අත්න වා නිරුඛද්රා 
 
 

12. ප්රධාන ේඛකම් (ඵ.ඳ.) ේේ නිර්ේද්ලඹ 
 

ඉවත අඹදුම්ඳත නිර්ේද්ල කයමි. 
 
 
 

 වුනඹ-...........................................                                    .….......................................................... 
                                                                                                   ප්රධාන ේඛකම් (ඵ.ඳ.) ේේ 

                     අත්න වා නිරුඛද්රා 


