
 

බස්නාහිර පළාත් සභා රාජ්ය සස්වසේ ස ාරතුරු හා සන්නිසේදන  ාක්ෂණ සස්වසේ 1 පන්නිසේ 111 

සර්ණිසේ සහකාර අධ්යක්ෂක  නතුරට බඳවා ගැනීම සදහා අයදුම්පත් කැදවීම -2020 (සීමි ) 
 

බස්නාහිර පළාත් සභා රාජ්ය සස්වසේ ස ාරතුරු හා සන්නිසේදන  ාක්ෂණ සස්වසේ 1 පන්නිසේ III සරණ්ිසේ 

සහකාර අධ්යක්ෂ  නතුසරහි පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා පහ  සදහන්න සුදුසුකම් ලත්  අයදුම්කරුවන්නසෙන්න අයදුම්පත් 

කැඳවනු ලැසේ. 
 

02. වැටුප් පරිමාණය 

සමම  නතුරට හිමි මාසික වැටුප් පරිමාණය රා.ප.ච 03/2016 අනුව රු.47,615-10x1,335-8x1,630-

17x2,170-110,895/ -සේ. වැටුප් සක්  අංකය  SL 01-2016  සේ. රාජ්ය පරිපාලන චක්රසේඛ 03/2016 හි 

උපසේඛන II හි සදහන්න පරිදි සෙවීම් සිදු කරනු ලැසේ. 
 

03. සස්වා සකාන්නසේසි 
සමම  නතුර ස්ිරය. විරාම වැටුප් සහි ය.ඔබට හිමි විරාම වැටුප් ක්රමය පිළිබඳ රජ්ය විසින්න ඉදිරිසේදි 
ෙනු ලබන ප්රිපත්ිමය තීරණයට ඔබ යටත් විය යුතුය.අනුම  බඳවා ෙැනීසම් පරිපාටිය සහ රජ්ය විසින්න 
පනවනු ලබන සස්වා සකාන්නසේසි වලටද බස්නාහිර පළාත් සභා රාජ්ය සස්වා කාර්ය පරිපාටික රීි හා 
මූලය සරගුලාසි වලටද යටත්  සේ. 

 

 04.      පවත්නා පුරප්පාඩු ක්සෂ්ත්රයන්න 

ස ාරතුරු සන්නිසේදන  ාක්ෂණ සස්වසේ 1 පන්නිසේ III සර්ණිසේ පුරප්පාඩු 01 ක් පවි. සමම 
 නතුසරහි පුරප්පාඩු සදහා බදවා ෙැනීම සම්බන්නධ්සයන්න අවසාන තීරණය බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය සස්වා 

සකාමිෂන්න සභාව සතු සේ. 

 

4.1 අයදුම්පත් භාර ෙැනීසම් අවසන්න දිනය 2020.02.24 දින සේ.අයදුම් කරන  නතුරට අදාල සියලු 

සුදුසුකම් 2020.02.24. දින සහෝ එදිනට සපර සම්ූර්ණ කර ිබිය යුතුයි. 
 

 

05.  බඳවා ගැිමට අදාළ සුදුසුකම්  

5.1 පළපුරුේද 
 

(අ)  බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය සස්වසේ ස ාරතුරු  හා  සන්නිසේදන  ාක්ෂණ සස්වසේ 2 පන්නිසේ 1 
සර්ණිසේ ිලධ්ාරිසයකු වීම හා පුර්වාසන්නන වසර 5 සක්රිය හා සතුටුදායක සස්වා කාලයක් සපුරා ිබිම 

සහ 

        (ආ)  එම සර්ණියට ියමි  කාර්යක්ෂම ා කඩඉම් පරික්ෂණය සමත්ව ිබීම 
                     සහෝ 

5.2 (අ)  බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය සස්වසේ ස ාරතුරු  හා  සන්නිසේදන  ාක්ෂණ සස්වසේ  2 පන්නිසේ 11 
සර්ණිසේ ිලධ්ාරිසයකු වීම හා පුර්වාසන්නන වසර 5 සක්රිය හා සතුටුදායක සස්වා   කාලයක් සපුරා ිබීම 

සහ 
(ආ) විශ්ව විදයාල ප්රිපාදන සකාමිෂන්න සභාව විසින්න පිළිෙත් විශ්ව විදයාලයකින්න සහෝ උපාධි ප්රදානය 
කිරිසම් ආය නයක් වශසයන්න විශ්ව විදයාල ප්රිපාදන සකාමිෂන්න සභාව  විසින්න පිළිෙත් ආය නයකින්න 
සහෝ පරිෙණක විදයාව/ස ාරතුරු  ාක්ෂණය /පරිෙණක ඉංජිසන්නරු විදයාව සහෝ පරිෙණක  ාක්ෂණයට 
අදාළ උපාධියක් ලබා ිබීම    

        සහෝ 

5.3  (අ)  විශ්ව විදයාල ප්රිපාදන සකාමිෂන්න සභාව විසින්න පිළිෙත් විශ්ව විදයාලයකින්න සහෝ උපාධි ප්රදානය 
කිරිසම් ආය නයක් වශසයන්න විශ්ව විදයාල ප්රිපාදන සකාමිෂන්න සභාව  විසින්න පිළිෙත් ආය නයකින්න 
සහෝ උපාධියක් ලබා ිබීම (සමහිදි සම්පුර්ණ උපාධි පාඨමාලාසවන්න අවම වශසයන්න 1/3 සකාටසක් 
පරිෙණක විදයාව/ස ාරතුරු  ාක්ෂණය පිළිබඳව විය යුතුය) 

සහ 
(ආ) විශ්ව විදයාල ප්රිපාදන සකාමිෂන්න සභාව විසින්න පිළිෙත් විශ්ව විදයාලයකින්න සහෝ උපාධි ප්රදානය 
කිරිසම් ආය නයක් වශසයන්න විශ්ව විදයාල ප්රිපාදන සකාමිෂන්න සභාව  විසින්න පිළිෙත් ආය නයකින්න 
සහෝ පරිෙණක විදයාව/ස ාරතුරු  ාක්ෂණය පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි ඩිප්සලෝමාවක් ලබා ිබීම. 

        සහෝ 
 

 
 



 
 

5.4   (අ)   ෘතීයික හා වෘත්ිය අධ්යාපන සකාමිෂන්න සභාව විසින්න පිළිෙනු ලබන  ස ාරතුරු  ාක්ෂණය 
පිළිබඳ අවම වශසයන්න ජ්ාික වෘත්ිය කුසල ා (NVQ) හ  (07) මට්ටසම් ප්රවීණ ාවයක් ලබා ිබිම  

සහ 
(ආ).අදාළ ක්සෂ්ත්රසේ වසර සදකක (02) වෘත්ිය පළපුරුේදක් ලබා ිබීම 

         සහ   

(ඇ)  5.2 හා 5.3 හා 5.4 යටසත් සඳහන්න කර ඇි එක් වෙන්නියකට අදාළ සුදුසුකමක් සහි ව එම 
සර්ණියට ියමි  කාර්යක්ෂම ා කඩඉම් පරික්ෂණය සමත්ව ිබීම 

 

06. කායික සුදුසුකම් 

 සෑම අසප්ක්ෂකසයකු බසන්ාහිර පළා  තුළ ඕනෑම ප්රසේශයක සස්වය කිරිමටත් , නතුසර් රාජ්කාරි ඉටු 
කිරිමට ප්රමාණවත් ශාරිරික හා මානසික සයෝෙය ාවසයන්න යුක්  විය යුතුය. 

 

07. පහ  සදහන්න පරිදි සවනත් සුදුසුකම් සම්පුර්ණ කර ිබිය යුතුය: 
 

අ) ශ්රී ලාංකික පුරවැසිසයකු විය යුතුය. 
 

ආ)        යහපත් චරි යකින්න යුක්  විය යුතුය. 
 

            ඇ) සස්වයට පත් කිරීම සඳහා වන  රඟ විභාෙයට සපනී සිටීම සඳහා අවම සුදුසුකම් සපුරා ඇි 
සලසට පිළිෙනු ලබන්නසන්න අයදුම්කරු ඉහ  05 හි සඳහන්න සුදුසුකම් 2020.02.24  දිනට සෑම 
ආකාරයකින්නම සම්ූර්ණ කර ිසේ නම් පමණි. 

 

      08. විභාගය පිළිබඳ විස් ර: 
 

 
සස්වසේ රාජ්කාරි සඳහා අසප්ක්ෂකසයකුසේ සයෝෙය ාව සහ හැකියාව පරීක්ෂා කර බැලීමට සමම 
ප්රශ්න පත්ර සකස් වී ඇ .සමම විභාෙය  රඟ විභාෙයක් වුවද එක් එක් විෂය සඳහා සවන්නකර ඇි 

ලකුණුවලින්න යටත් පිරිසසයින්න 40% බැගින්නවත් අසප්ක්ෂකයන්න විසින්න ලබාෙ  යුතු අ ර විභාෙසේ මුළු 

ලකුණු ෙණින්න යටත් පිරිසසයින්න 50% වත් ලබා ෙ  යුතු සේ.සෑම ලිඛි  පිළිතුරු පත්රයක් 
සම්බන්නධ්සයන්න අපැහැදිළි අත් අකුරු හා වචනවල අක්ෂර විනයාසය පිළිබඳ වැරදි සම්බන්නධ්සයන්න ලකුණු 
අඩු කරනු ලැසේ. රඟ විභාෙය සදහා සවන්න සකාට ඇි පුරප්පාඩු ෙණන සපුරාලන පරිදි ලබාෙත් 
ලකුණු අනුපිළිසවල  රසේම අනුෙමනය කරමින්න පත්වීම් කරනු ලැසේ. 

 
 

09.     විභාගය සඳහා විෂය ිර්සේශය : 

ප්රශ්න පත්රය කාලය මුළු ලකුණු සමත් ලකුණු 

1.සාමානය බුේධිය 
 

පැය 01 
 

100 
 

40 

2. ස ාරතුරු හා සන්නිසේදන  ාක්ෂණ 
කළමනාකරණය සඳහා අභිසයෝෙය ාව 
 

 

පැය 02 
 

100 
 

40 

ප්රශ්න පත්රසේ නම විෂය ිර්සේශය 

1.  සාමානය බුේධිය සංඛයාත්මක, භාෂාමය හා රූපකාර වුහයන්න සහ අන්න ර් 
සම්බන්නධ් ාවන්නට අදාළව ඉදිරිපත් සකසරන ෙැටලු සම්බන්නධ්සයන්න 
විශ්සේෂණ කුසල ාව,  ාර්කික අවසබෝධ්ය, අර්ථකථන හැකියාව 
,සවනත්  ත්ත්වයන්නට අදාළ කර ෙැිසම් හැකියාව හා ිෙමනයන්නට 
එළඹිම සම්බන්නධ්ව අසප්ක්ෂකයා සතු බුේධි මට්ටම මැන බැලිම සමයින්න 
අසප්ක්ෂා සකසර්.ප්රශ්න සියේලටම පිළිතුරු සැපයිය යුතුය. 
 

2. ස ාරතුරු හා සන්නිසේදන 
 ාක්ෂණ කළමනාකරණය 
සඳහා අභිසයෝෙය ාව 

රාජ්ය සස්වසේ විවිධ් පරිසරයන්නහි ස ාරතුරු හා සන්නිසේදන  ාක්ෂණ 
ක්සෂ්ත්රයට අදාළව ඇිවිය හැකි ෙැටලු එකක් සහෝ කිහිපයක් සම්බන්නධ් 
කරමින්න සොඩනෙන ලද සිේධියක්/සිේීන්න අසප්ක්ෂකයාට සයාමු කර 
අසප්ක්ෂකයාට සතු ස ාරතුරු හා සන්නිසේදන  ාක්ෂණ 
දැනුම,ිර්මාණාත්ම  චින්න න ශක්ිය හා ෙැටලු ිරාකරණය කිරීසම් 
හැකියාව, ආය න සංග්රහය, බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය සස්වා කාර්ය 
පටිපාටික රීි හා බස්නාහිර පළාත් මුලය රීිවලට අදාළව රාජ්ය සස්වසේ 
පරිචය ආරසයන්න මැන බැලීම සමයින්න අසප්ක්ෂා සකසර්.ප්රශ්න සියේලටම 
පිළිතුරු සැපයිය යුතුය. 
 



 

 
10.  විභාග ගාස්තු : 
    
        සෑම අසප්ක්ෂකසයකුම විභාෙ ොස්තුවක් බස්නාහිර පළාත් සභාවට සෙවිය යුතුසේ.සමම විභාෙය සදහා 
විභාෙ ොසත්ුව  රු.600/- කි. එම විභාෙ ොස්තුව, බස්නාහිර පළාත් සභා ආදායම් ශීර්ෂ 20-03-02-99 ට බැර වන 
සලස අයදුම්පත්ර භාරෙනු ලබන අවසාන දිනට සහෝ ඊට ප්රථම, බස්නාහිර පළා  තුල පිහිටා ඇි ඕනෑම  ප්රාසේශීය 
සේකම් කාර්යාලයකට මුදලින්න සෙවා ඔබසේ නමින්න ලබා ෙන්නනා ලදුප  අයදුම්පත්රසේ ියමි  සථ්ානසේ  
සනාෙැලසවන සස් අලවා ිබිය යුතුය. එහි ඡායා පිටප ක් ලඟ  බා ෙැනීම ප්රසයෝජ්නවත් වනු ඇ . සමම විභාෙය  
සඳහා සෙවන ලද ොස්තුව කුමන කරුණක් ිසාවත් සම්ූර්ණසයන්නම සහෝ අර්ධ් වශසයන්න සහෝ ආපසු සෙවනු 
සනාලැසේ.  ව ද විභාෙ ොස්තුව සඳහා මුේදර සහෝ මුදේ ඇණවුම් භාරෙනු සනාලැසේ. 
 

11. අයදුම්ිරීසම් ක්රමය: 
 
(අ)   අයදුම්පත්රය සමම ිසේදනයට යා සකාට ඇි ආදර්ශ ආකෘියට අනුකූලව කඩදාසිසේ සදපසම භාවි ා 
කරමින්න ඒ 4 ප්රමාණසේ කඩදාසිවල පිළිසයළ කර අසප්ක්ෂකයා  ම අත් අකුරින්නම පැහැදිලිව පිරිවිය යුතුය. අංක 
01 සිට 04 ස ක් සේදයන්න පළමු   පිටුවටද, අංක 05 සිට  ඉදිරියට වන  සේදයන්න අසනක් පිටුවලටද,ඇතුළත් වන 
සස් අයදුම්පත්ර පිළිසයල කර ෙ  යුතුය. ියමි   ආදර්ශ   ආකෘියට අනුකූල සනාවන, ියමි  දිනට සපර 
විභාෙ ොස්තු සෙවා සනාමැි හා ිවැරදිව සම්ූර්ණ කර සනාමැි අසම්ූර්ණ  ත්වසේ පවින අයදුම්පත්ර කිසිදු 
දැනුම්ීමකින්න ස ාරව ප්රික්සෂ්ප කරනු ලැසේ.ිසි පරිදි අයදුම්පත්ර සම්ූර්ණ සනාකිරීසමන්න සිදුවන පාඩුව 
අයදුම්කරුවන්න විසින්න දරාෙ  යුතුය.අයදුම්පත්රසේ ඡායා පිටප ක් ළඟ  බා ෙැනීම ප්රසයෝජ්නවත්  වනු ඇ . 
 
(ආ) අයදුම්පත්ර පිළිසයල කර ෙන්නනා විට එහි ශීර්ෂසේ සඳහන්න විභාෙසේ නම සිංහල අයදුම්පත්රවල 
සිංහලට අම රව ඉංග්රීසිසයන්න ද, සදමළ අයදුම්පත්රවල සදමළට අම රව ඉංග්රීසිසයන්න ද, සඳහන්න කළ යුතුය. 
 

(ඇ) සම්ූර්ණ කරන ලද අයදුම්පත්රය 2020.02.24 වැි දින සහෝ ඊට සපර ලැසබන සස් “සේකම්,බසන්ාහිර 
පළාත් රාජ්ය සස්වා සකාමිෂන්න සභාව, අංක 628, 10 වන මහල, ජ්න ජ්ය සිටි සොඩනැගිේල, නාවල පාර, 
රාජ්ගිරිය” සව  ලියාපදිංචි  ැපෑසලන්න එවිය යුතුය.  අයදුම්පත්ර බහා එවන කවරසේ වම් පස ඉහළ සකළවසර්     

" බස්නාහිර පළාත් සභා රාජ්ය සස්වසේ ස ාරතුරු හා සන්නිසේදන  ාක්ෂණ සස්වසේ 1 පන්නිසේ III සර්ණිසේ  
සහකාර අධ්යක්ෂ   නතුරට බඳවා ගැනීසම් (සීමි )  රඟ විභාගය-2020" යන්නන පැහැදිලි සලස  සඳහන්න කර 
 ම ආය න ප්රධ්ාියා, සදපාර් සම්න්නතු ප්රධ්ාියා සහෝ ඔහු සවනුසවන්න එසස් කිරීමට, බලයලත් ිලධ්ාරිසයකු 
මඟින්න ඔවුන්නසේ ිර්සේශ සහි ව එවිය යුතුය. සමදිනට පසුව ලැසබන කිසිම අයදුම්පත්රයක් භාරෙනු සනාලැසේ.     

(ඈ)  අයදුම්පත්ර ලැබුණු බව දන්නවනු සනාලැසේ. අයදුම්කරුවන්න සව  ප්රසේශපත්ර ිකුත් කළ වහාම ඒ බව 
සඳහන්න කරමින්න ිසේදනයක් බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය සස්වා සකාමිෂන්න සභාසේ ිල සවේ අඩවිය 
www.psc.wp.gov.lk මගින්න පළ කරනු ඇ . ිසේදනය පළවී දින 07 ක් සහෝ ෙ වු පසුවත් ප්රසේශපත්රය 
සනාලැබුණි නම් දැන්නවීසම් සඳහන්න ආකාරයට ඒ බව බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය සස්වා සකාමිෂන්න සභා කාර්යාලය 
සව  දන්නවා සිටිය යුතුය. ඔබ සව   බා ෙත් අයදුම්පත්රසේ සහ මුදේ සෙවූ කුවි ාන්නසිසේ ඡායා පිටප ක් ද, 
අයදුම්පත්රය ලියාපදිංචි කළ කුවි ාන්නසිය ද, අ ැිව ඔබසේ සම්ූර් නම, ලිපිනය, ජ්ාිකහැඳුනුම්පත් අංකය හා 
විභාෙසේ නම ිවැරදිව සඳහන්න කරමින්න බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය සස්වා සකාමිෂන්න සභා කාර්යාලසයන්න විමසිය 
යුතුය. 

12. විභාගයට ඇතුල්වවීම: 

(අ) ිවැරදිව අයදුම්පත් සයාමු කර ඇි සියලුම අයදුම්කරුවන්න සව  සුදුසුකම් සපුරා ඇ ැයි සලකා 
බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය සස්වාටසකාමිෂන්න සභාව විසින්න ප්රසේශ පත්ර ිකුත් කරනු ඇ .විභාෙයට සපනී සිටින 
අසප්ක්ෂකසයකු   මාට ියමි  විභාෙ මධ්යසථ්ානසේ ී විභාෙයට සපනී සිටිය යුතු අ ර,එසස් සපනී සිටින 
පළමු  දිනසේීම  ම  අත්සන සහික කරවා ෙත් ප්රසේශ පත්රය ශාලාධිපි සව  ඉදිරිපත් කළ යුතුය. ම 
ප්රසේශ පත්රය ඉදිරිපත් සනාකරන අසප්ක්ෂකසයකුට විභාෙයට සපනී සිටීමට අවසර සදනු සනාලැසේ. 

(ඇ)  විභාෙය පැවැත්වීම සම්බන්නධ්සයන්න බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය සස්වා සකාමිෂන්න සභාව විසින්න ියම කරන      
ලද ිතීරීිවලට විභාෙ අසප්ක්ෂකයින්න යටත් සේ.එම නීි රීි උේලංඝනය කළසහාත් බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය 
සස්වා සකාමිෂන්න සභාව විසින්න පනවනු ලබන ඕනෑම දඬුවමකට යටත්වීමට ඔවුනට සිදුවනු    ඇ . 

 

 

  

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


 

13.   අසප්ක්ෂකයාසේ අනනය ාවය:  

 මා සපනී සිටින සෑම විෂයයක් සම්බන්නධ්සයන්නම විභාෙ ශාලාධිපි සෑහිමකට පත්වන අයුරින්න 
අසප්ක්ෂකයන්න විභාෙ ශාලාසේ ී  ම අනනය ාව ඔප්පු කර සිටිය යුතුය. අසප්ක්ෂකයන්නසේ අනනය ාව සනාථ 
කිරීම සදහා පහ  සදහන්න ලියවිලි වලින්න එකක් විභාෙ ශාලාධිපි සව  ඉදිරිපත් කළ යුතුය.  

i) පුේෙලයින්න ලියාපදිංචි කිරීසම් සදපාර් සම්න්නතුව මඟින්න ිකුත් කරන ලද වලංගු ජ්ාික හැඳුනුම්ප  
ii) ආෙමන විෙමන සදපාර් සම්න්නතුව විසින්න ිකුත් කරන ලද වලංගු විසේශ ෙමන්න බලපත්රය 

 

14. සාවදය ස ාරතුරු ඉදිරිපත් ිරිම:   
 
           අසප්ක්ෂකසයකුට සුදුසුකම් සනාමැි බව අනාවරණය වුවසහාත් විභාෙයට සපර සහෝ විභාෙය පවත්වන 
අ රතුරී සහෝ විභාෙසයන්න පසුව සහෝ ඕනෑම අවස්ථාවක ී,ඔහුසේ/ඇයසේ අසප්ක්ෂකත්වය අවලංගු කිරීමට 
ඉඩ ඇ .අයදුම්කරු විසින්න ඉදිරිපත් කරන ලද ස ාරතුරක් ඔහු/ඇය එය සාවදය බව දැන දැනම ඉදිරිපත් කර ඇි 
බව සහළිවුවසහාත්,එසස් නැිනම් යම් වැදෙත් කරුණක් ඔහු/ඇය විසින්න උවමනාසවන්නම යටපත් කර ඇි 
නම්,ඔහු/ඇය රජ්සේ සස්වසයන්න පහ කිරීමට ඉඩ ඇ . සම් සම්බන්නධ්ව බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය සස්වා කාර්ය 
පරිපාටික රීි සංග්රහසේ 47 වෙන්නිය ප්රකාරව කටයුතු කරනු ලැසේ. 
 

15. විභාග ක්රමය: 
 

i. සමම විභාෙය සිංහල,සදමළ සහ ඉංග්රීසි මාධ්යවලින්න පැවැත්සේ. 
ii. අසප්ක්ෂකසයකු විභාෙසේ ී සපනී සිටින සියලුම ප්රශ්න පත්රවලට එකම භාෂාවකින්න පිළිතුරු ලිවිය යුතු ය. 

iii. සමම විභාෙය දන්නවනු ලබන ඉදිරි දිනයකී පවත්වනු ලැසේ. 
 

16.     සමම විභාෙසයන්න සුදුසුකම්ලත් අසප්ක්ෂකයින්නසේ නම් ඇතුළත් ප්රිඵල සේඛනය බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය 
සස්වා සකාමිෂන්න සභාසේ www.psc.wp.gov.lk ිල සවේ අඩවිසේ පළ කරනු ඇ . 

 

17.   සමම අයදුම්පත් කැදවීසම් ිසේදනසයන්න අනාවරණය වන / සනාවන අදාළ කරුණු  පිලිබඳව අවසන්න 
තීරණය බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය සස්වා සකාමිෂන්න සභාව සතුසේ. 

18.   ිසේදනසේ සඳහන්න සුදුසුකම් සපුරා ඇි බව දක්වමින්න, සමම ිසේදනයට අනුකූලව සකසා ඇි හා 
ියමි  විභාෙ ොස්තු සෙවා ියමි  දිනට සහෝ එදිනට සපර සහෝ අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කර ඇි,සියලුම 
අයදුම්කරුවන්නට ියමි  සුදුසුකම් සපුරා ඇ ැයි යන ූර්ව ිෙමනය ම   රඟ විභාෙයට සපනී සිටීමට 
බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය සස්වා සකාමිෂන්න සභාව විසින්න ඉඩසදනු ලැසේ.සෑම ආකාරයකින්නම සම්ූර්ණ වී නැි 
අයදුම්පත්ර කිසිදු දැනුම් ීමකින්න ස ාරව ප්රික්සෂ්ප කරනු ඇ .  ැපැේ කිරීසම් දි අයදුම්ප ක් නැිවීම සහෝ 
ප්රමාද වීම ෙැන සකසරන කිසිම පැමිණිේලක් සලකා බලනු සනාලැසේ.අසප්ක්ෂකසයකුට විභාෙ  ප්රසේශ පත්රයක් 
ිකුත් කිරීම ඔහු සහෝ ඇය සමම  නතුර සදහා  සුදුසුකම් සූරා ඇි බවට පිළිෙැනීමක් සලස සලකනු 
සනාලැසේ.අයදුම්කරුවන්න සම්මුඛ පරික්ෂණයට කැඳවා ිසේදනයට අනුව අදාළ සුදුසුකම් ිසේදැයි පරික්ෂා 
කරන අවස්ථාසේී අවශය සුදුසුකම් සනාමැි  බව අනාවරණය වුවසහාත් ඔහුසේ/ඇයසේඅසප්ක්ෂකත්වය 
අවලංගු සකසරනු ඇ . 

 

19.     සමම ෙැසට් ිසේදනය සිංහල,සදමළ සහ ඉංග්රීසි පාඨ අ ර යම් අනනුකූල ාවයක් ඇි වුවසහාත් එවිට 
සිංහල භාෂා පාඨය බල පැවැත්සේ.. 

20.  සමම දැන්නවීම හා ආදර්ශ අයදුම් පත්රය බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය සස්වා සකාමිෂන්න සභාසේ 
www.psc.wp.gov.lk ිල සවේ අඩවිසේද පළ කර ඇ . 

 

 

 

ිලක් සසනරත් 
සේකම් 
පළාත් රාජ්ය සස්වා සකාමිෂන්න සභාව 
බස්නාහිර පළා  
   2020.01.21 

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


 

ආදර්ශ අයදුම්පත්රය 

බස්නාහිර පළාත් සභා රාජ්ය සසව්සේ ස ාරතුරු හා සන්නිසේදන  ාක්ෂණ සසව්සේ 1 පන්නිසේ 

III  සරණ්ිසේ සහකාර අධ්යක්ෂ  නතුරට බඳවා ගැිසම් (සීමි )  රඟ විභාගය -2020 

     

         විභාෙ අංකය 

                                       (කාර්යාලීය ප්රසයෝජ්න සඳහා) 

විභාෙයට සපනී සිටින භාෂා මාධ්යය(අදාළ අංකය සකාටුව තුළ ලියන්නන) 
 

සිංහල  -     2                           
 සදමළ  -     3             
 ඉංග්රීසි   -     4 
 
 

1.0         1.1   සම්ූර්ණ නම(ඉංග්රීසි කැපිටේ අකුරින්න)  -.................................................................................   
                          (උදා : HERATH MUDIYANSELAGE SAMAN KUMARA GUNAWARDHANA) 
 
 1.2 මුලකුරු සමඟ අෙට සයසදන නම (ඉංග්රීසි කැපිටේ අකුරින්න): 
  .............................................................................................................................................. 
  (උදා:  H.M.S.K. GUNAWARDHANA)  
 
 1.3 සම්ූර්ණ නම(සිංහසලන්න/සදමසළන්න)-.....................................................................................   
 
 1.4 ජ්ාික හැදුනුම්පත් අංකය  

 

 

2.0       2.1 ස්ීර ලිපිනය(ඉංග්රීසි කැපිටේ අකුරින්න): ................................................................................... 
 ..............................................................................................................................................    

2.2 ස්ීර ලිපිනය(සිංහසලන්න/සදමසළන්න):....................................................................................... 
 ..............................................................................................................................................       
2.3 විභාෙ ප්රසේශ පත්රය එවිය යුතු ලිපිනය: 
 i .  සිංහසලන්න/සදමසළන්න-........................................................................................................ 
 .............................................................................................................................................. 
 i i .ඉංග්රීසි කැපිටේ අකුරින්න-..................................................................................................... 
 ..............................................................................................................................................  
2.4        දුරකථන අංකය-................................................................................................................... 
  

 ස්ථාවර: ජ්ංෙම:      

 
3.0       3.1 ස්ි/පුරුෂ භාවය -(අදාළ අංකය සකාටුව තුළ “√” ලකුණ සයාදන්නන)  

            
           ස්ී        පුරුෂ   

 
 

3.2 ප්රාසේශීය සේකම් සකාට්ඨාශය-.............................................................................................. 

 
4.0      4.1 විවාහක/අවිවාහක බව (අදාළ සකාටුව තුළ “√” ලකුණ සයාදන්නන) 

 

 විවාහක          අවිවාහක  
   

 
 

4.2  උපන්න දිනය 
 
 

            4.3  අයදුම්පත් භාර ෙන්නනා අවසාන දිනට වයස අවුරුදු: 

 

 

            

                    

 

වර්ෂය:  
           

       මාසය: 
  

         
         දිනය:    

  

 

 
 මාස:   දින:   



 

5.0 අයදුම්පත් කැදවීසම් ිසේදනසේ අංක 05 යටසත් ලබා ඇි අධ්යාපන සුදුසුකම් පිළිබඳව : 

i. උපාධි සහිකය    - .......................................................................................................... 

ii. පශ්චාත් උපාධි ඩිප්සලෝමාව    -    ........................................................................................... 

iii. ජ්ාික වෘත්ිය කුසල ා  (NVQ)   ප්රවිණ ාවය   -     ............................................................... 

iv. ිකුත් කල ආය නය   -    ..................................................................................................... 

v. එම සහිකය වලංගු දිනය   -   ................................................................................................ 

 

6.0 අයදුම්පත් කැදවීම් ිසේදනසේ අංක 5.4 යටසත් අයදුම්කල අසයකු නම් ඊට අදාළව දක්වා ඇි අදාළ 
ක්සෂ්ත්රසේ වසර 2 ක වෘත්ිය පළපුරුේද ලබා ඇ /සනාමැ  

ලබා ිසේ නම්, ඒ පිළිබඳව ස ාරතුරු 

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

 
7.0 සස්වා ස ාරතුරු,  
 
   i.   2 පන්නිසේ I සර්ණියට පත් වු දිනය -   ......................................................................................... 
 එම සර්ණියට අදාළ කාර්යක්ෂම ා කඩ ඉම සමත් වු දිනය-   ........................................................ 
 

ii.   2 පන්නිසේ I I සර්ණියට පත් වු දිනය -   ....................................................................................... 
       එම සර්ණියට අදාළ කාර්යක්ෂම ා කඩ ඉම සමත් වු දිනය -   ....................................................... 
 

 Iii.  අයදුම්පත් භාරෙන්නනා අවසන්න දිනට අදාළ  නතුසර් සස්වා කාලය-  අවු - .......   මාස- ...... දින - ......    
 
  iv.   බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය සස්වයට අන්න ර්ග්රහණය කල  දිනය -  ....................................................... 

 
 

8.0        2020................     දිනට  ූර්වාසන්නන වසර 05 තුළ අදාළ  නතුසර්, 

i. සියළුම වැටුප් වර්ධ්ක උපයාසෙන ිසේද?   ............................................................................. 

ii. වැටුප් රහි  ිවාඩු/වැටුප් රහි  විසේශ ිවාඩු ලබා ිසේද?  ..................................................... 

iii. සක්රිය හා සතුටුදායක සස්වා කාලයක් සපුරා ිසේද?  ............................................................... 

iv. ඔබට විරුේධ්ව විනයානුකූලව කටයුතු කර ිසේද?, විනයානුකූලව කටයුතු    කිරීමට අදහස් කර 
ිසේද?  ................................................................................................................................. 

 

9.0       ලදුපත් ලබා ෙත් ප්රාසේශීය සේකම් කාර්යාලය -  ................................................................................. 

            විභාෙ ොස්තු සෙවු ලදුපත් අංකය -  .................................................................................................... 

8.  දිනය -  .............................................................................................................................................. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

ලදුප   සමම  සකාටුව  තුල  සනාෙැලසවන  සස ් අලවන්නන 



 

10.0      අයදුම්කරුසේ සහිකය: 
          
        (අ) සමම අයදුම් පත්රසේ මවිසින්න සපයා ඇි ස ාරතුරු මා  දන්නනා   රමින්න  ස ය  හා  ිවැරදි  බව
 සෙෞරවසයන්න ප්රකාශ කර සිටිමි. සමහි යම් සකාටස් සම්ූර්ණ සනාකිරීසම් සහ /සහෝ වැරදි සලස 
 සම්ූර්ණ කිරීසමන්න සිදුවිය හැකි අලාභය විඳ දරා ෙැනීමට  එකඟ  සවමි. සමහි  සියළුම සකාටස්
 ිවැරදිව සම්ූර්ණ කර ඇි බවද ප්රකාශ කරමි. 

 
         (ආ) මවිසින්න කරන ලද සමම ප්රකාශය අස ය යැයි ඔප්පු වුවසහාත් ,අදාළ  නතුර සදහා පත්කරනු 

ලැබීමට නුසුදුස්සසකු වන බවත් ඒ සම්බන්නධ්ව බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය සස්වා කාර්ය පරිපාටික 
රීි සංග්රහසේ 47 වෙන්නිය ප්රකාරව කටයුතු කිරිමට යටත් වන බවද මම දිමි. 

 
        (ඇ)  වද විභාෙය පැවැත්වීම සම්බන්නධ්සයන්න බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය සස්වා සකාමිෂන්න සභාව විසින්න  

පනවනු   ලබන නීි රීිවලට අනූකූලව ක්රියා කිරීමටත් සමම විභාෙ සකාන්නසේසි අනුව මා 
නුසුදුස්සකු බව අනාවරණය වුවසහාත් විභාෙයට සපර සහෝ විභාෙසයන්න පසුව  සහෝ  මාසේ   
විභාෙ  අසප්ක්ෂකත්වය  අවලංගු කිරීමට ෙනු ලබන තීරණයන්න පිළිෙැනීමට මා එකඟ සවමි. 

 
 
        (ඈ)        සමහි සදහන්න කිසිදු ස ාරතුරක් පසුව සවනස් සනාකරමි. 
 
        

 දිනය  .............................                                                          ...................................................... 
                                                                                                                          අයදුම්කරුසේ අත්සන 

 

11.0  ආය න ප්රධ්ාියාසේ සහිකය 
 

            ( අනවශය වචන කපා හරින්නන) 

..…............................................................ මහ ා/මිය/සමනවියසේ සපෞේෙලික ලිපි සොනුව අනුව  

…......................... දින සිට 2 පන්නිසේ 1/11 සර්ණිසේ ස ාරතුරු සන්නිසේදන  ාක්ෂණ ිළධ්ාරිසයකු 
වශසයන්න සස්වය කරන බවත්, එම  නතුසර් ...............දිනට වසර 05 ක සක්රිය හා සතුටුදායක සස්වා 
කාලයක්  සම්ූර්ණ කර ඇි/සනාමැි බවත් ,  ූර්වාසන්නන වසර 05 තුල සියලු වැටුප් වර්ධ්ක 
උපයාසෙන ඇි/සනාමැි බවත් ,වැටුප් රහි  ිවාඩු ලබා සෙන ඇි/නැි බවත්, ඔහුට /ඇයට විරුේධ්ව 
විනයානුකූලව කටයුතු කර සනාමැි/ඇි බවත්, විනයානුකූලව කටයුතු කිරීමට අදහස් කර 
සනාමැි/ඇි බවත් සහික කරමි. 

2. අයදුම්පත්රසේ සඳහන්න කර ඇි විස් ර ිවැරදි බව සහික කරන අ ර අදාල සස්වා වයවස්ථාව අනුව 

සමම ිලධ්ාරියා/ ිලධ්ාරිිය සුදුසුකම් සපුරා ඇි  බව ද ිර්සේශ කරමි. 

 

දිනය  …..............................                  …................................................................ 

                       ආය න ප්රධ්ාියාසේ අත්සන හා ිල මුද්රාව  

 

12.0    සදපාර් සම්න්නතු ප්රධ්ාියාසේ සහිකය 

බස්නාහිර පළාසත් ෙරු ආණ්ඩඩුකාරතුමා විසින්න අනුම  කර ඇි බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය සස්වසේ 
ස ාරතුරු හා සන්නිසේදන  ාක්ෂණ සස්වසේ සස්වා වයවස්ථාව8අනුව...................................... 
මහ ා/මිය/සමනවිය සුදුසුකම් සපුරා ඇි බැවින්න අයදුම්ප  ිර්සේශ කරමි. 

 

දිනය      ....…............................           .......…........................................................... 

            සදපාර් සම්න්නතු ප්රධ්ාියා සේ අත්සන හා ිල මුද්රාව 

 

 

 

 



 

 

13.0    අමා යාාංශ සල්වකම් (බ.ප) සේ ිර්සේශය  

ඉහ  අයදුම්ප  ිර්සේශ කරමි. 

 

දිනය     ...…............................    ...…........................................................... 

                      අමා යාංශ සේකම් (බ.ප) සේ අත්සන හා ිල මුද්රාව 

 

 

 

14.0    ප්රධ්ාන සල්වකම් (බ.ප) සේ ිර්සේශය  

ඉහ  අයදුම්ප  ිර්සේශ කරමි. 

 

දිනය    …...................................   …........................................................... 

                 ප්රධ්ාන සේකම් (බ.ප) සේ අත්සන හා ිල මුද්රාව 

 
 

 
 
 
 


