
 

බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය සස්වසේ සමුපකාර සංවර්ධන සෙපාර්තසේන්තුසේ සමුපකාර 

සංවර්ධන නිලධාරි III සරණ්ිසේ තනුරට බඳවා ගැනීම – 2020 (විවෘත) 
 

බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය සස්වසේ සමුපකාර සංවර්ධන සෙපාර්තසේන්තුසේ අධීක්ෂණ කළමනාකරණ සහකාර (තාක්ෂණික) 

සස්වා ගණසේ සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී තනුසර් පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා පහත සුදුසුකේ ලත් බස්නාහිර පළාසත් ස්ිර 

පදංචිකරුවන්තසගන්ත අයදුේපත් කැඳවනු ලැසේ. 

 

02.  වැටුප් පරිමාණය 

වැටුප් සක්ත අංකය MN-3-2016 වන අතර සමම තනුරට හිමි මාසික වැටුප් පරිමාණය රා.පරි.ච. 03/2016  අනුව 

රු. 31,040-10×445-11×660-10×730-10×750-57,550/- සේ. එම චක්රසේඛසේ උපසේඛන II හි සඳහන්ත පරිද 
වැටුප් සගවනු ලැසේ. 

 

03.  සස්වා සකාන්තසේසි  

       (i).සමම තනුර ස්ිරය. විශ්රාම වැටුප් සහිතය. ඔබට හිමි විශ්රාම වැටුප් ක්රමය පිළිබඳ රජ්ය විසින්ත ඉදරිසේදී   ගනු 
ලබන ප්රතිපත්තිමය තීරණයට ඔබ යටත් විය යුු සේ.  

 
      (ii).සමම තනුරට බඳවාගැනීම සෙහා සුදුසුකේ ලබන අසප්ක්ෂකයින්ත පත් කරනු ලබන දන සිට ුන්ත  අවුරුදු 

පරිවාස කාලයකට යටත්ව සමම සස්වයට පත් කරනු ඇත. 
 
      (iii).තනුරට බෙවා ගැනීසමන්ත පසු සමූපකාර සංවර්ධන නිලධාරීන්ත බෙවා ගැනීසේ හා උසස් කිරීසේ   පරිපාටිසේ 

ෙැක්සවන ආකාරයට කාර්යක්ෂමතා කඩඉේ හා රාජ්ය භාෂා ප්රවීණතා විභාගවලින්ත සමත් විය යුුය. 
 
(iv). ශ්රී ලංකා ප්රජ්ාතාන්තික සමාජ්වාදී ජ්නරජ්සේ ආයතන සංග්රහයට හා බස්නාහිර පළාත් සභා රාජ්ය සස්වසේ 
කාර්ය පරිපාටික රීති සංග්රහයටෙ, බස්නාහිර පළාත් සභාසේ මූලය රීති සංග්රහයටෙ, බස්නාහිර පළාත් සභාසේ ගරු 
ආණ්ඩඩුකාරුමා විසින්ත පනවනු ලබන සරගුලාසි වලට සනාහාත් නිසයෝගවලටෙ,බස්නාහිර   පළාත් රාජ්ය සස්වා 
සකාමිෂන්ත සභාව විසින්ත කලින්ත කල පනවනු ලබන සවනත් සරගුලාසි සනාසහාත් නිසයෝග වලටෙ ,අමාතයාංශ හා 
සෙපාර්තසේන්තු නිසයෝග වලටෙ අනුව කටයුු කල යුුය. 

 

04. පවත්නා පුරප්පාඩු කසෂ්ත්රයන්ත  

 සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරි තනුසර් පුරප්පාඩු 18 ක් පවතී. සමම තනුසරහි පුරප්පාඩු සෙහා බෙවා ගැනීම 

සේබන්තධසයන්ත අවසාන තීරණය බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය සස්වා සකාමිෂන්ත සභාව සු සේ. 

 

4.1 අයදුේපත් භාර ගැනීසේ අවසන්ත දනය 2020.03.06 දන සේ. අයදුේ කරන තනුරට අොල සියලු සුදුසුකේ 

2020.03.06 දන සහෝ එදනට සපර සේූර්ණ කර තිබිය යුුයි. 
 

05. සුදුසුකේ 

 

5.1.  අධයාපන සුදුසුකේ 
 
i) සිංහල/සෙමළ/ඉංග්රිසි භාෂාව,ගණිතය සහ තවත් විෂයයන්ත සෙකකට සේමාන සාමාර්ථයන්ත සහිතව එකවර 

විෂයයන්ත හයකින්ත (06) අධයයන සපාදු සහතික පත්ර (සාමානය සපළ) විභාගය සමත් වී තිබීම. 
                                                             සහ 

ii) අධයයන සපාදු සහතික පත්ර (උසස් සපළ) විභාගසේදී සියළුම විෂයයන්ත එකවර (සාමානය සපාදු පරීක්ෂණය 
හැර) සමත් වී තිබීම.(පැරණි විෂය නිර්සේශය යටසත් එකවර විෂයන්ත 03 ක් සමත් වීම ප්රමාණවත් සේ.) 

     

5.2.  කායික සුදුසුකේ 
 

සෑම අයදුේකරුසවක්ම බස්නාහිර පළාත ුල ඕනෑම ප්රසේශයක සස්වය කිරීමට හා තනුසර් රාජ්කාරි ඉටු කිරීමට 
ප්රමාණවත් ශාරීරික හා මානසික සයෝගයතාවයකින්ත යුක්ත විය යුුය. 
 

5.3.  සවනත් සුදුසුකේ 
 

i. අයදුේකරු ශ්රී ලංකාසේ පුරවැසිසයකු විය යුුය. 
ii. අයදුේපත් භාර ගන්තනා අවසාන දනට ූර්වාසන්තනසයන්ත අවම වශසයන්ත වසර 03ක වත් බස්නාහිර පළාසත් 

ස්ිර පදංචිකරුවකු විය යුුය.  

iii. සමම තනුරට බඳවා ගැනීම සඳහා අවශය සමම නිසේෙනසේ සඳහන්ත  සියළුම සුදුසුකේ 2020.......... දනට 

සෑම ආකාරයකින්තම සේූර්ණ කර තිබිය යුු අතර යහපත් චරිතයකින්ත යුක්ත විය යුුය. 

 

 



 

5.4 වෘත්ීය සුදුසුකේ  
 
i) ජ්ාතික සමූපකාර සංවර්ධන ආයතනසේ උසස් ගණකාධිකරණය පිළිබඳ වසර 01ක ඩිප්සලෝමාව සමත්ව තිබීම.  

ස ෝ, 
ii) ජ්ාතික සමූපකාර සංවර්ධන ආයතනසේ උසස් විගණනය පිළිබඳ වසර 01ක ඩිප්සලෝමාව සමත්ව තිබීම.   

   ස ෝ, 
iii) ජ්ාතික සමූපකාර සංවර්ධන ආයතනසේ උසස් කළමනාකරණය පිළිබඳ වසර 01ක ඩිප්සලෝමාව සමත්ව තිබීම. 

                                                                              ස ෝ, 
iv) ගණකාධිකරණ ශිේීය ආයතනසේ (AAT) අවසාන අදයර සමත් වී තිබීම  

                                                                              ස ෝ, 
v) විශ්ව විෙයාල ප්රතිපාෙන සකාමිෂන්ත සභාසේ අනුමත විශ්ව විෙයාලයකින්ත වසර 01ක ගණකාධිකරණය පිළිබඳ 

ඩිප්සලෝමා පාඨමාලාවක් සමත් වී තිබීම. 

                                                                              ස ෝ, 
vi) විශ්ව විෙයාල ප්රතිපාෙන සකාමිෂන්ත සභාසේ අනුමත විශ්ව විෙයාලයකින්ත වසර 01ක කළමනාකරණය පිළිබඳ 

ඩිප්සලෝමා පාඨමාලාවක් සමත් වී තිබීම. 

                                                                                ස ෝ, 
vii) ජ්ාතික උසස් තාක්ෂණ ආයතනසේ ගණකාධිකරණය පිළිබඳ වසර 04ක උසස් ඩිප්සලෝමාව සමත් වී තිබීම. 

                                                                             ස ෝ, 
viii)  ජ්ාතික උසස් තාක්ෂණ ආයතනසේ වයාපාර පරිපාලනය පිළිබඳ වසර 03 උසස් ඩිප්සලෝමාව සමත් වී තිබීම.  

                                                                            ස ෝ, 
ix) විශ්ව විෙයාල ප්රතිපාෙන සකාමිෂන්ත සභාසේ අනුමත විශ්ව විෙයාලයකින්ත කළමනාකරණය පිළිබඳ උපාධියක් ලබා තිබීම. 

                                                                            ස ෝ 
x) විශ්ව විෙයාල ප්රතිපාෙන සකාමිෂන්ත සභාසේ අනුමත විශ්ව විෙයාලයකින්ත ගණකාධිකරණය පිළිබඳ උපාධියක් ලබා 

තිබීම. 

                                                                             ස ෝ 
xi) විශ්ව විෙයාල ප්රතිපාෙන සකාමිෂන්ත සභාසේ අනුමත විශ්ව විෙයාලයකින්ත වාණිජ්සේදී උපාධියක් ලබා තිබීම. 
 

 

06. වයස් සීමාව 

 අවම සීමාව : අවුරුදු 18  

 උපරිම සීමාව : අවුරුදු 30 (ෙැනට රාජ්ය/පළාත් රාජ්ය සස්වසේ සයදී සිටී නේ උපරිම වයස් සීමාව බල  

 සනාපැවැත්සේ. 

 

07. විභාගය පිළිබඳ විස්තර  

  

 

ප්රශ්ණ පත්රය/ විෂය  ක්සෂ්ත්රය 

 

 

කාලය 

 

මුළු ලකුණු 

 

සමත් ලකුණු 

1. බුේධි පරීක්ෂණය 

 

පැය 01 100 40% 

2. සාමානය ෙැනීම හා විෂයානුබේධ ෙැනීම 

 

පැය 01 100 40% 

 
08.    විභාගය සඳ ා විෂය නිර්සේශය:  
 

 

 

 

ප්රශ්න පත්රසේ නම 

 

විෂය නිර්සේශය 

1.  බුේධි පරීක්ෂණය සමම ප්රශ්න පත්රය අසප්ක්ෂකයන්තසේ සිතීසේ තර්කානුකූලභාවසයන්තෙ, 
විශ්සේෂණ හැකියාවන්ත ෙ, තීරණ ගැනීසේ ශක්තීන්තෙ විනිශ්චය කිරීම සඳහා 
බහුවරණ හා සකටි පිළිුරු අසප්ක්ිත ප්රශ්න 50 කින්ත සමන්තවිත වූ ප්රශ්න 
පත්රයකි. 
 

2. සාමානය ෙැනීම හා 
විෂයානුබේධ ෙැනීම 

(අ) ජ්ාතික හා ජ්ාතයන්තතර සමාජ් ආර්ික හා සේශපාලන ෙැනුම 
 

(ආ) සමූපකාර ෙර්ශනය හා වයාපාර පිළිබඳ ෙැනුම 
 
බහුවරණ හා සකටි පිළිුරු අසප්ක්ිත ප්රශ්න 50 කින්ත සමන්තවිත වූ ප්රශ්න 
පත්රයකි. 
 



 

 

09. විභාග ගාස්ු 

 

සෑම අයදුේකරුසවකුම විභාග ගාස්ුවක් බස්නාහිර පළාත් සභාවට සගවිය යුුය. සමම විභාගය සඳහා විභාග 

ගාස්ුව රු.600/- කි. එම විභාග ගාස්ුව, බස්නාහිර පළාත් සභා ආොයේ ශීර්ෂ 20-03-02-99 ට බැර වන සලස අයදුේපත්ර 
භාරගනු ලබන අවසාන දනට සහෝ ඊට ප්රථම, බස්නාහිර පළාත ුළ පිහිටා ඇති ඕනෑම ප්රාසේශීය සේකේ කාර්යාලයට 
මුෙලින්ත සගවා ඔබසේ නමින්ත ලබා ගන්තනා ගන්තනා ලදුපත අයදුේපත්රසේ නියමිත ස්ථානසේ  සනාගැලසවන සස් අලවා තිබිය 
යුුය. එහි ඡායා පිටපතක් ලඟ තබා ගැනීම ප්රසයෝජ්නවත් වනු ඇත. සමම විභාගය  සඳහා සගවන ලෙ ගාස්ුව කුමන 
කරුණක් නිසාවත් සේූර්ණසයන්තම සහෝ අර්ධ වශසයන්ත සහෝ ආපසු සගවනු සනාලැසේ. තව ෙ විභාග ගාස්ුව සඳහා මුේෙර 
සහෝ මුෙේ ඇණවුේ භාරගනු සනාලැසේ. 
 

10. අයදුේ කිරීසේ ක්රමය 
 
(අ)    අයදුේපත්රය සමම නිසේෙනයට යා සකාට ඇති ආෙර්ශ ආකෘතියට අනුකූලව කඩොසිසේ සෙපසම භාවිතා කරමින්ත ඒ 4 
ප්රමාණසේ කඩොසිවල පිළිසයළ කර අසප්ක්ෂකයා තම අත් අකුරින්තම පැහැදලිව පිරිවිය යුුය. අංක 01 සිට 03 සතක් 
සේෙයන්ත පළමු පිටුවටෙ, අංක 04 සිට ඉදරියට වන සේෙයන්ත අසනක් පිටුවලටෙ, ඇුළත් වන සස් අයදුේපත්ර පිළිසයල කර ගත 
යුුය. නියමිත  ආෙර්ශ ආකෘතියට අනුකූල සනාවන, නියමිත දනට සපර විභාග ගාස්ු සගවා සනාමැති හා නිවැරදව 
සේූර්ණ කර සනාමැති අසේූර්ණ තත්වසේ පවතින අයදුේපත්ර කිසිදු ෙැනුේදීමකින්ත සතාරව ප්රතික්සෂ්ප කරනු ලැසේ.නිසි 
පරිද අයදුේපත්ර සේූර්ණ සනාකිරීසමන්ත සිදුවන පාඩුව අයදුේකරුවන්ත විසින්ත ෙරාගත යුුය.අයදුේපත්රසේ ඡායා පිටපතක් ළඟ 
තබා ගැනීම ප්රසයෝජ්නවත්  වනු ඇත. 
 
(ආ)  අයදුේපත්ර පිළිසයල කර ගන්තනා විට එහි ශීර්ෂසේ සඳහන්ත විභාගසේ නම සිංහල අයදුේපත්රවල සිංහලට අමතරව 
ඉංග්රීසිසයන්ත ෙ, සෙමළ අයදුේපත්රවල සෙමළට අමතරව ඉංග්රීසිසයන්ත ෙ, සඳහන්ත කළ    යුුය.                        
 

(ඇ)    සේූර්ණ කරන ලෙ අයදුේපත්රය 2020.03.06 වැනි දන සහෝ ඊට සපර ලැසබන සස් “සේකේ, බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය 
සස්වා සකාමිෂන්ත සභාව, අංක 628, 10 වන මහල, ජ්න ජ්ය සිටි සගාඩනැගිේල, නාවල පාර, රාජ්ගිරිය” සවත ලියාපදංචි 

තැපෑසලන්ත එවිය යුුය.  අයදුේපත්ර බහා  එවන කවරසේ වේ පස ඉහළ සකළවසර් " බස්නාහිර පළාත් සභා රාජ්ය සස්වසේ 
සමූපකාර  සංවර්ධන නිලධාරි  111 සර්ණියට බඳවා ගැනීසේ තරඟ විභාගය - 2020 (විවෘත) " යන්තන පැහැදලි සලස  
සඳහන්ත කළ යුුය. අයදුේපත් ලෙ බව ෙන්තවනු සනාලබන අතර නියමිත දනට පසුව ලැසබන කිසිදු අයදුේපත් හා අවශය 
සුදුසුකේ සපුරා සනාමැති සහෝ අසේූර්ණ අයදුේපත් ෙැනුේදීමකින්ත සතාරව ප්රතික්සෂප් කරනු ලැසේ.      

(ඈ)   අයදුේකරුවන්ත සවත ප්රසේශපත්ර නිකුත් කළ වහාම ඒ බව සඳහන්ත කරමින්ත නිසේෙනයක් බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය සස්වා 
සකාමිෂන්ත සභාසේ නිල සවේ අඩවිය වන www.psc.wp.gov.lk සවේ අඩවිසේ පළ කරනු ඇත. නිසේෙනය පළවී දන 07 ක් 
සහෝ ගතවු පසුවත් ප්රසේශපත්රය සනාලැබුණි නේ ෙැන්තවීසේ සඳහන්ත ආකාරයට ඒ බව බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය සස්වා 
සකාමිෂන්ත සභා කාර්යාලය සවත ෙන්තවා සිටිය යුුය. ඔබ සවත තබා ගත් අයදුේපත්රසේ සහ මුෙේ සගවූ කුවිතාන්තසිසේ ඡායා 
පිටපතක් ෙ, අයදුේපත්රය ලියාපදංචි කළ කුවිතාන්තසිය ෙ, අතැතිව ඔබසේ සේූර්ණ නම, ලිපිනය, ජ්ාතික හැඳුනුේපත් අංකය 
හා විභාගසේ නම නිවැරදව සඳහන්ත කරමින්ත බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය සස්වා සකාමිෂන්ත සභා කාර්යාලසයන්ත විමසිය යුුය. 

(ඉ)   අයදුේපත්රසේ හා විභාග ප්රසේශ පත්රසේ අත්සන්ත සහතික කිරීමට බලයලත් අසයකු විසින්ත, අයදුේකරුසේ අත්සන 
සහතික කළ යුු ය. අයදුේකරුවන්ත අත්සන සාමොන විනිශ්චකාරවරසයකු, දවුරුේ5සකාමසාරිස්වරසයකු, නීතීඥවරසයකු, 
ප්රසිේධ සනාතාරිස්වරසයකු, රජ්සේ විෙයාලයක විදුහේපතිවරසයකු, (රු.498,960/-ක් සහෝ ඊට වැඩි වාර්ික වැටුපක් ලබන 
රාජ්ය සහෝ පළාත් රාජ්ය සහෝ ස්ීර මාණ්ඩඩලික සශ්්රණිසේ නිළධාරිසයකු)සබෞේධ විහාරයක විහාරාධිපති සහෝ නායක 
ස්වාමින්ත වහන්තසස් සකසනකු, අනය ආගමික ූජ්ය ස්ථානයක් භාර සහෝ ූජ්ය පක්ෂසේ සැලකිය යුු තත්ත්වයක් ෙරන ූජ්ක 
සකසනකු, ිවිධ හමුොසේ අධිකාරි බලයලත් නිලධාරිවරසයකු, සපාලිස් සස්වසේ ගැසට් කළ තනුරක් ෙරන නිලධාරිසයකු, 
සහෝ යන සමාවුන්තසගන්ත කවසරකු සහෝ ලවා සහතික කරවා ගත යුු ය. ෙැනටමත් රජ්සේ සහෝ පළාත් රාජ්ය සස්වසේ නියුු 
නිලධාරින්ත  අත්සන අොළ සෙපාර්තසේන්තු ප්රධානියා සහෝ ඔහු සවනුසවන්ත එසස්  කිරීමට බලයලත් නිලධාරිසයකු ලවා ෙ 
සහතික කරවා ගත යුු ය. 

 

11. විභාගයට ඇුල්වීම: 

 
 (අ)  නිවැරදව අයදුේපත් සයාමු කර ඇති සියලුම අයදුේකරුවන්ත සවත බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය සස්වාටසකාමිෂන්ත සභාව 

විසින්ත ප්රසේශ පත්ර නිකුත් කරනු ඇත. විභාගයට සපනී සිටින අසප්ක්ෂකසයකු තමාට නියමිත විභාග මධයස්ථානසේ දී 
විභාගයට සපනී සිටිය යුු අතර, එසස් සපනී සිටින පළමු  දනසේදීම තම අත්සන සහතික කරවා ගත් ප්රසේශ පත්රය 
ශාලාධිපති සවත ඉදරිපත් කළ යුුය. තම ප්රසේශ පත්රය ඉදරිපත් සනාකරන අසප්ක්ෂකසයකුට විභාගයට සපනී සිටීමට 
අවසර සෙනු සනාලැසේ. 

 (ආ) විභාගය පැවැත්වීම සේබන්තධසයන්ත බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය සස්වා සකාමිෂන්ත සභාව විසින්ත නියම කරන ලෙ 
නිතීරීතිවලට විභාග අසප්ක්ෂකයින්ත යටත් සේ. එම නීති රීති උේලංඝනය කළසහාත් බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය සස්වා 
සකාමිෂන්ත සභාව විසින්ත පනවනු ලබන ඕනෑම ෙඬුවමකට යටත්වීමට ඔවුනට සිදුවනු ඇත.  

 

 

http://www.psc.wp.gov.lk/


 

12.   අසප්කෂකයාසේ අනනයතාවය:  

තමා සපනී සිටින සෑම විෂයයක් සේබන්තධසයන්තම විභාග ශාලාධිපති සෑහිමකට පත්වන අයුරින්ත අසප්ක්ෂකයන්ත 
විභාග ශාලාසේ දී තම අනනයතාව ඔප්පු කර සිටිය යුුය. අසප්ක්ෂකයන්තසේ අනනයතාව සනාථ කිරීම සෙහා පහත සෙහන්ත 
ලියවිලි වලින්ත එකක් විභාග ශාලාධිපති සවත ඉදරිපත් කළ යුුය.  

i) පුේගලයින්ත ලියාපදංචි කිරීසේ සෙපාර්තසේන්තුව මඟින්ත නිකුත් කරන ලෙ වලංගු ජ්ාතික හැඳුනුේපත 
ii) ආගමන විගමන සෙපාර්තසේන්තුව විසින්ත නිකුත් කරන ලෙ වලංගු විසේශ ගමන්ත බලපත්රය 

 

13. සාවෙය සතාරුරු ඉදිරිපත් කිරිම:   
 
            අසප්ක්ෂකසයකුට සුදුසුකේ සනාමැති බව අනාවරණය වුවසහාත් විභාගයට සපර සහෝ විභාගය පවත්වන අතරුරදී 
සහෝ විභාගසයන්ත පසුව සහෝ ඕනෑම අවස්ථාවක දී, ඔහුසේ/ඇයසේ අසප්ක්ෂකත්වය අවලංගු කිරීමට ඉඩ ඇත.අයදුේකරු 
විසින්ත ඉදරිපත් කරන ලෙ සතාරුරක් ඔහු/ඇය එය සාවෙය බව ෙැන ෙැනම ඉදරිපත් කර ඇති බව සහළිවුවසහාත්, එසස් 
නැතිනේ යේ වැෙගත් කරුණක් ඔහු/ඇය විසින්ත උවමනාසවන්තම යටපත් කර ඇති නේ, ඔහු/ඇය රජ්සේ සස්වසයන්ත පහ 
කිරීමට ඉඩ ඇත. සේ සේබන්තධව බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය සස්වා කාර්ය පරිපාටික රීති සංග්රහසේ 47 වගන්තතිය ප්රකාරව 
කටයුු කරනු ලැසේ. 
 

   14. විභාග ක්රමය: 
 

i) අසප්ක්ෂකසයකු විභාගසේ දී සපනී සිටින සියලුම ප්රශ්න පත්රවලට එකම භාෂාවකින්ත පිළිුරු ලිවිය යුු ය. 
ii) සමම විභාගය ෙන්තවනු ලබන ඉදරි දනයකදී පවත්වනු ලැසේ. 

 

15.  බඳවා ගැනීසේ ක්රමය 

 
  ලිඛිත විභාගය සමත් අයදුේකරුවන්තසගන්ත මුළු ලකුණු වල කුසලතාවසේ අනුපිළිසවල අනුව සාමානය සේමුඛ 
පරීක්ෂණයකට භාජ්නය කිරීසමන්ත අනුරුව පවතින පුරප්පාඩු සංඛයාව විවෘත ධාරාව යටසත් බඳවා ගනු ලැසේ. සේමුඛ 
පරීක්ෂණසේ දී ලකුණු ලබා දීමක් සිදු සනාකරන අතර තනුරට බඳවා ගැනීමට අොළ මුලික සුදුසුකේ හා ශාරීරික 
සයෝගයතාවය සනාථ කර ගැනීමට පමණක් සමය පවත්වනු ලැසේ. 
 

16.   සමම විභාග වලින්ත සුදුසුකේලත් අසප්ක්ෂකයින්තසේ නේ ඇුළත් ප්රතිඵල සේඛනය බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය සස්වා 
සකාමිෂන්ත සභාව විසින්ත www.psc.wp.gov.lk නිල සවේ අඩවිසේ පළ කරනු ඇත. 
 

17.  සමම අයදුේපත් කැෙවීසේ නිසේෙනසයන්ත අනාවරණය වන / සනාවන ඕනෑම කරුණක් පිළිබඳව අවසන්ත තීරණය 
බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය සස්වා සකාමිෂන්ත සභාව සුසේ.                          

18.  නිසේෙනසේ සඳහන්ත සුදුසුකේ සපුරා ඇති බව ෙක්වමින්ත, සමම නිසේෙනයට අනුකූලව සකසා ඇති හා නියමිත විභාග 
ගාස්ු සගවා නියමිත දනට සහෝ එදනට සපර සහෝ අයදුේපත් ඉදරිපත් කර ඇති, සියලුම අයදුේකරුවන්තට නියමිත සුදුසුකේ 
සපුරා ඇතැයි යන ූර්ව නිගමනය මත තරඟ විභාගයට සපනී සිටීමට බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය සස්වා සකාමිෂන්ත සභාව විසින්ත 
ඉඩසෙනු ලැසේ. සෑම ආකාරයකින්තම සේූර්ණ වී නැති අයදුේපත්ර කිසිදු ෙැනුේ දීමකින්ත සතාරව ප්රතික්සෂ්ප කරනු ඇත. 
තැපැේ කිරීසේ ද අයදුේපතක් නැතිවීම සහෝ ප්රමාෙ වීම ගැන සකසරන කිසිම පැමිණිේලක් සලකා බලනු සනාලැසේ. 
අසප්ක්ෂකසයකුට විභාග ප්රසේශ පත්රයක් නිකුත් කිරීම ඔහු සහෝ ඇය සමම තනුර සෙහා  සුදුසුකේ සූරා ඇති බවට 
පිළිගැනීමක් සලස සලකනු සනාලැසේ. අයදුේකරුවන්ත සේමුඛ පරික්ෂණයට කැඳවා නිසේෙනයට අනුව අොළ සුදුසුකේ 
තිසේෙැයි පරික්ෂා කරන අවස්ථාසේදී අවශය සුදුසුකේ සනාමැති  බව අනාවරණය වුවසහාත් ඔහුසේ/ඇයසේ අසප්ක්ෂකත්වය 
අවලංගු සකසරනු ඇත. 
 

19.  සමම ෙැන්තවීම හා ආෙර්ශ අයදුේ පත්රය බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය සස්වා සකාමිෂන්ත සභාසේ  www.psc.wp.gov.lk නිල 
සවේ අඩවිසේෙ පළ කර ඇත. 

20.  සමම ගැසට් නිසේෙනය සිංහල, සෙමළ සහ ඉංග්රීසි අනුවාෙ අතර යේ අනනුකූලතාවයක් ඇතිවුවසහාත් එවිට සිංහල භාෂා 
පාඨය බල පැවැත්විය යුුය.  

 

 
තිලක් සසනරත් 

සේකේ 

පළාත් රාජ්ය සස්වා සකාමිෂන්ත සභාව 

බස්නාහිර පළාත 

   2020.01.28 

http://www.psc.wp.gov.lk/
http://www.psc.wp.gov.lk/


 

ආෙර්ශ අයදුේපත්රය 
 

බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය සස්වසේ සමුපකාර සංවර්ධන සෙපාර්තසේන්තුසේ සමුපකාර සංවර්ධන 

නිලධාරි III සරණ්ිසේ තනුරට බඳවා ගැනීම – 2020 (විවෘත) 
 

     

            විභාග අංකය     
                                                         (කාර්යාලීය ප්රසයෝජ්න සඳහා) 

   විභාගයට සපනී සිටින භාෂා මාධයය (අොළ අක්ෂරය සකාටුව ුළ ලියන්තන) 
 
   සිංහල  -     S                           

    සෙමළ  -     T             
    ඉංග්රීසි   -     E 
 

 

 01          1.1   සේූර්ණ නම(ඉංග්රීසි කැපිටේ අකුරින්ත)  -................................................................................................   
                          (උො : HERATH MUDIYANSELAGE SAMAN KUMARA GUNAWARDHANA) 
 
 1.2 මුලකුරු සමඟ අගට සයසෙන නම (ඉංග්රීසි කැපිටේ අකුරින්ත): 
  ............................................................................................................................................................. 
  (උො:  H.M.S.K. GUNAWARDHANA)  
 
 1.3 සේූර්ණ නම(සිංහසලන්ත/සෙමසළන්ත)-.....................................................................................................   
 
 1.4 ජ්ාතික හැදුනුේපත් අංකය  
 

                        

02        2.1 ස්ීර ලිපිනය(ඉංග්රීසි කැපිටේ අකුරින්ත): ................................................................................................... 

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

            2.2 ස්ීර ලිපිනය(සිංහසලන්ත/සෙමසළන්ත): ..................................................................................................... 

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

            2.3 විභාග ප්රසේශ පත්රය එවිය යුු ලිපිනය: 

i. සිංහසලන්ත/සෙමසළන්ත- ............................................................................................................... 

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

ii. ඉංග්රීසි කැපිටේ අකුරින්ත- ............................................................................................................ 

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

            2.4        දුරකථන අංකය : 

 
     ස්ථාවර: ජ්ංගම: 
 
    
❖ විභාගය සේබන්තධ සියළු සතාරුරු ඉහත සඳහන්ත කරනු ලබන ජ්ංගම දුරකථන අංකයට SMS ක්රමය මඟින්ත 

යවනු ලබන බැවින්ත වලංගු දුරකථන අංකයක් සඳහන්ත කරන්තන. 
 

 

03         3.1 ස්ි/පුරුෂ භාවය - (අොළ සකාටුව ුළ “√”  ලකුණ සයාෙන්තන)  
            
 ස්ී    පුරුෂ   

           
 

3.2 අයදුේකරුසේ ස්ිර පදංචි දස්ික්කය - සකාළඹ -1    

            ගේපහ - 2  

            කළුතර - 3     (අොළ අංකය සකාටුව ුළ ලියන්තන) 
 

3.3 ප්රාසේශීය සේකේ සකාට්ඨාශය-............................................................................................... 

             3.4 බස්නාහිර පළාසත් ස්ීරව පදංචිව සිටින කාල සීමාව-............................................................... 

 

            

                    



 

 

 

 

04         4.1 විවාහක/අවිවාහක බව - (අොළ සකාටුව ුළ “√”  ලකුණ සයාෙන්තන) 
  
 විවාහක     අවිවාහක   

 
 
             4.2   උපන්ත දනය 
 

             4.3  අයදුේපත් භාර ගන්තනා අවසාන දනට වයස    අවුරුදු:   

 

05 අධයාපන සුදුසුකේ 

5.1        අ.සපා.ස. (සා/සපළ) විභාගය පිළිබඳ විස්තරය: 
 

i. විභාගසේ වර්ෂය හා මාසය:         වර්ෂය-                                 මාසය- 
ii. විභාග අංකය:  ..................... 

iii. ප්රතිඵල: 
 

විෂය සාමාර්ථය  විෂය සාමාර්ථය  

1  6  

2  7  

3  8  

4  9  

5  10  

 
 
5.2 අ.සපා.ස.(උ.සපළ) විභාගය පිළිබඳව විස්තරය: 
 

i. විභාගසේ වර්ෂය හා මාසය:         වර්ෂය-                                   මාසය- 
ii. විභාග අංකය:  ..................... 

iii. ප්රතිඵල: 
 
 
 
 
 
 
 

 

06    අයදුේපත් කැෙවීසේ නිසේෙනසේ අංක 5.4   අනුව ලබා ඇති වෘත්තීය සුදුසුකේ:( නිසේෙනසේ සෙහන්ත වෘත්තීය  
සුදුසුකේවලට අොල අනු අංකය ඉදරිසයන්ත සටහන්ත කරන්තන.) 
 
(උො:- ගණකාධිකරණ ශිේීය ආයතනසේ (AAT) අවසාන අදයර සමත් වී තිබීම        ) 

  
         
             i) ................................................................................................  
  
            ii) ............................................................................................... 
  
 

07 ෙැනටමත් රජ්සේ/පළාත් රාජ්ය සස්වසේ සයදී සිටින්තසන්ත නේ, 
 

7.1 ෙැනට ෙරණ තනුර : ............................................................................................................................. 

7.2 සස්වා ස්ථානසේ නම සහ ලිපිනය : ......................................................................................................... 

7.3 එම තනුරට පත්වීසේ දනය : ................................................................................................................ 

 7.4 එම තනුර ස්ිරෙ, තාවකාලිකෙ, අනියේෙ යන්තන : .................................................................................. 

 7.5 සස්වය ස්ිර කල දනය : ........................................................................................................................ 

 
  

වර්ෂය:                   මාසය:            දනය:      

 
 

 මාස:   දන:   

විෂය සාමාර්ථය  

1  

2  

3  

4  

IV 



 

 

 

08      ඔබ කවරොක සහෝ කවර සචෝෙනාවක් සඳහා උසාවියකින්ත වරෙකරු කරනු ලැබ තිසේ ෙ? 
         

          (අොල සකාටුසේ √ ලකුණ සයාෙන්තන)     ඔේ නැත                 

 
           “ඔේ” නේ විස්තර සඳහන්ත කරන්තන: ....................................................................................................................... 
 

 

09        ලදුපත් ලබා ගත් ප්රාසේශීය සේකේ කාර්යාලය - .................................................................................................... 

            විභාග ගාස්ු සගවු ලදුපත් අංකය -  ...................................................................................................................... 

8.  දනය -  ............................................................................................................................................................... 

 

   

 

 
 

 

 

10        අයදුේකරුසේ ස තිකය 
     

………………………..………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… වන මා විසින්ත සමම අයදුේපසත් සඳහන්ත 

කර ඇති සතාරුරු මාසේ ෙැනීසේ හා විශ්වාසසේ හැටියට සතය හා නිවැරද බව සහතික කරමි. මා විසින්ත සපයා ඇති 

සතාරුරු සාවෙය යැයි සසායාගනු ලැබුවසහාත් බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය සස්වසේ සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී III 

සශ්්රණිසේ තනුරට පත් කිරීම සඳහා වු මාසේ හිමිකම සනාසලකා හරිනු ලැබීමටෙ කටයුු කරනු ලැබීමටෙ හැකි 

බව මම සහාඳාකාරවම ෙනිමි.      

  
 
දනය .........................                                                                              ................................................. 

                                                                                                                                      අයදුේකරුසේ අත්සන 
 
 
        
11 අයදුේකරුසේ අත්සන ස තික කිරීම: 

 
             සමම අයදුේපත ඉදරිපත් කරනු  ලබන..................................................................... මයා/ මිය/ සමනවිය මා 

සපෞේගලිකව ෙන්තනා හදුනන බවත්, ඔහු ඇය නියමිත විභාග ගාස්ුව සගවා ඇති බවත්, එම ලදුපත අයදුේපසතහි 

අලවා ඇති බවත් , ඔහු/ඇය ...................................වැනි දන මා ඉදරිපිට දී ඔහු/ඇය සේ අත්සන තැබු බවත්, 

සහතික කරමි. 

 
 

................................................. 
      අත්සන සහතික කරන්තනාසේ 

      අත්සන හා නිල මුද්රාව 
 

දනය -        ................................................. 

සහතික කරන්තනාසේ  සේූර්ණ නම - ................................................. 

තනුර    -        ................................................. 

ලිපිනය    -         ................................................. 

 

 
 
 
 
 
 
 

ලදුපත  සමම  සකාටුව  ු ල  සනාගැලසවන  සස ් අලවන්තන 



 
 
 
 

12 රජ්සේ සස්වසේ නියුු අයදුේකරුවන්ත සඳ ා සෙපාර්තසේන්තු ප්රධානියාසේ ස තිකය 
 

                        
සමමඩඅයදුේපතයඉදරිපත්කරන..............................................................................................මයා/මිය/සමනවිය 
ෙැනට...................................................................................කාර්යාලසේ / ආයතනසේ.............................. දන 
සිට සේ ෙක්වා ................................................................(තනුර) වශසයන්ත ස්ිර /තාවකාලික/අනියේ(අනවශය 
වචන කපා හරින්තන) තනුරක සස්වය කරන බවෙ, ඔහුසේ /ඇයසේ සස්වය සුටුොයක බවෙ, සමම විභාගසේ 
ප්රතිඵල අනුව පත්වීමක් සඳහා ඇය/ඔහු සතෝරාගනු ලැබුවසහාත් ඔහු /ඇය ෙැනට ෙරන තනුරින්ත නිෙහස් කරන 
බවෙ/සනාකරන බවෙ, ඉහත සෙහන්ත කර ඇති සතාරුරු සතය බවෙ සහතික කරමි. 

 
 

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

                                                                                                                                    සෙපාර්තසේන්තු ප්රධානියාසේ 
                     අත්සන හා නිල මුද්රාව 

දනය  -      .................................................        

සහතික කරන නිලධාරියාසේ නම -  ................................................. 

තනුර -     ................................................. 

ලිපිනය -     ................................................. 

 
 


