
බව්නාහිර පෂාත් රාජ්ය ේව ලේ  පෂාත් පාන ආයතනයන්හි 

ඖධේේදී විේ  ේර ණිේ  තනතුරට පත්කිරීම 

 

බව්නාහිර ඳෂාත් රාජ්ය ේව ලේ  ේළ ෂඹ මශා නගර වභාේේ ේරෝග නිලාරණ ේදඳාර්තේේන්තුේේ ඖධේේදී 

විේ  ේර ණියේේ  තනතුරට ඳත්කිරීම වශා අයදුේඳත් ළැලනු ැේේ. 

 

02. බව්නාහිර ඳෂාත් ගරු ආණ්ඩුළාරතුමා විසින් 1999.02.02 දිනැතිල අනුමත ළරන ද “බව්නාහිර ඳෂාත් 

රාජ්ය ේව ලේ  ඖධේේදී බලාගැනීේේ ශා උවව්කිරීේේ ඳරිඳාටිය”ට ශා බව්නාහිර ඳෂාත් ගරු ආණ්ඩුළාරතුමිය 

විසින් 2020.01.14 දිනැතිල අනුමත ළරන ද “බවන්ාහිර ඳෂාත් රාජ්ය ේව ලේ  ඖධේේදී බලාගැනීේේ ශා 

උවව්කිරීේේ ඳරිඳාටිේ  විේ  ේර ණියේයට උවව්ම්ේ බාදීම වශා ේජ්ය්්ත්ලය ශා සලවතාලය මත සල  

බාදීේේ ේඳ දු ක්රමේේදය” අනුල ඖධේේදී I ඳන්තිේ  නිධාරින්ේගන් අයදුේඳත් ළැම්ේමන් අනතුරුල 

අයදුේළරුලන් ලුශගත වේඛ ප ඳරීෂණණයට භාජ්නය ළර ඳශත නිර්ණායළ යටේත් බා ගන්නා සල ල 

සලවතා අනුපිළිේලෂ අනුල පුරප්ඳාඩු පිරම්ම සිදු ළරනු ැේේ. 

 

නිර්නායක: 

I. ේජ්ය්්ත්ලය - උපරිම කුණු 18 

a) ඖධේේදී I ේර ණියේේ  වෑම ලවරළට සල  02 බැන්න්  
 

II. අතිේර්ක සුදුසුකම් - උපරිම කුණු 62 

a) පිළිගත් වි්ල විදයායෂණ මන්න් බාගත් උඳාධියෂණ (සල  10) 
b) වි්ල විදයා රතිඳාදන ේළ මින් වභාල විසින් පිළිගනු බන ඩිප්ේෝමාලෂණ ේශෝ ඖධේේදය 

පිළිබ උවව් ඳා්මාාලෂණ ශදාරා තිබීම (සල  04) 
c) ඖධේේදයට අදා වියානුබද්ධ ඳා්මාා (ළාය වති 02 ළට ලැඩි) එළළට සල  02 බැන්න් 

(උඳරිම සල  04) 
d) අ.ේඳ .ව. (උ/ේඳෂ) විදයා විය ධාරාලට අයත් වියයන් ව ල විදයාලර රවායන විදයාලර ේභිතිළ 

විදයාල යන වියයන් 03 ෂණ වමත්ම්ම (උඳරිම සල  12) 
 විශි්් වේමාන - 04 
 අධි වේමාන - 03 
 වේමාන වාමාර්ථය - 02 
 වාමානය වාමාර්ථය - 01 

 
e) අ.ේඳ .ව. (වා/ේඳෂ) ඉංග්රීසි භාාල වමත්ම්ම (සල  04) 

 විශි්් වේමාන - 04 
 අධි වේමාන - 03 
 වේමාන වාමාර්ථය - 02 

 වාමානය වාමාර්ථය - 01 
 

f) රවේඳාදන ්රියා ඳටිඳාටිය පිළිබ ඳා්මාාලෂණ ශදාරා තිබීම (සල  04) 
g) ගබඩාළරණය පිළිබ ඳා්මාාලෂණ ශදාරා තිබීම (සල  04) 
h) ඳරිගණළ ඳා්මාාලෂණ ශදාරා තිබීම (මාව 03 ළට ලැඩි) (සල  02) 
i) පූර්ලාවන්න ලවර 03 හි ළාර්ය වාධන ඇගයීම (උඳරිම සල  18) 

 ඉතා ේශ යි - 04 
 ේශ යි  - 03 
 වතුටුදායළයි - 02 

 

III. විේ  කුවතා - උපරිම කුණු 05 

a) වියානුබද්ධ ේන ලන විේ  දෂණතා (සල  05) 
උදා - ක්රීඩා / ළා/ වමාව ය/ ආගමිළ/ ේත රතුරු තාෂණණය 
 

IV. පෂපුරුද්ද - උපරිම කුණු 15 

a) ඖධේේදී විේ  ේර ණියේේ  ලැඩ බන ද වෑම ලවරළට සල  02 බැන්න් (උඳරිම සල  10) 
b) වේඛ ප ඳරීෂණණේ දී දෂණලන සලවතාල (සල  05) 

 



03. රාජ්ය ඳරිඳාන චක්රේේප 03/2016 අනුල ේමම තනතුරට අදා මාසිළ ලැටුප් ඳරිමාණය 

  රු. 50ර200 - 10 x 1345 - 8 x 1630 – 76ර690 (MT - 8 - 2016 )  

වටශන : අංළ 03/2016 රාජ්ය ඳරිඳාන චක්රේේපේ  උඳේේපන II  හි වශන් ඳරිදි ේගම්ේ ළරනු 
ැේේ. 

 
04. ේමම නිේේදනයට යා ළර ඇති ආදර් අයදුේඳත්රයට අනුල A4 රමාණේ  (ේව.ී.. 21x29) ළඩදාසිේ  

ේදඳැත්තම රේයෝජ්නයට ගනිමින් අේප්ෂණළයා විසින්ම නිලැරදිල ශා ඳැශැදිළිල අයදුේඳත වළව් ළරගත 

යුතුය.  

 

05. වේපූර්ණ ළරන ද අයදුේඳත් 2020.07.31 දිනට ේඳර තම ආයතන රධානියාර ඳෂාත් ඳාන 

ේළ මවාරිව් (බ.ඳ.)ර ඳෂාත් ඳාන අමාතයං ේේළේ (බ.ඳ.) ශා රධාන ේේළේ (බ.ඳ.) මන්න්ර නිර්ේද් 

වහිතල “ේේකම්, පෂාත් රාජ්ය ේව ලා ේක ිෂන් වාාල - බවන්ාහිර පෂාත, අංක 628, 10 ලන මශ, 

ජ්න ජ්ය සිටි ේ  ඩනැඟිේ, නාල පාර, රාජ්ගිරිය” යන ලිපිනයට එවිය යුතුය. නිේේදනේ  වශන් 

සුදුසුළේ වපුරා ේන මැති ශා රමාද ම් ැේබන අයදුේඳත් කිසිඳු දැනුේදීමකින් ේත රල රතිෂණේ ඳ ළරනු 

ැේේ. අයදුේඳත් ැබු  බල දන්ලනු ේන ැේේ. 

 

06.  අයදුේඳත් භාරගන්නා අලවාන දිනය 2020.07.31 ේේ. 

 

07. අයදුේඳත් ළැම්ේේ නිේේදනයට අදා ළරු  ේශෝ එම නිේේදනේයන් ආලරණය ේන ලන ේලනත් 

ළරු  වේබන්ධේයන් බවන්ාහිර ඳෂාත් රාජ්ය ේව ලා ේළ මින් වභාේේ ීරරණය අලවාන ීරරණය ේේ. 

 

 

 

 

දිනය - 2020.       තිෂණ ේවනරත් 

ේේළේ 

ඳෂාත් රාජ්ය ේව ලා ේළ මින් වභාල  

බව්නාහිර ඳෂාත 
      

  



ආදර් අයදුම්පත්රය 
බව්නාහිර පෂාත් රාජ්ය ේව ලේ  පෂාත් පාන ආයතනයන්හි 

ඖධේේදී විේ  ේර ණිේ  තනතුරට පත්කිරීම 

 

1. නිධාරියා පිළිබ ේත රතුරු 

1.1 ඛ සලරු වමඟ නම  : ................................................................................... 

1.2 වේපූර්ණ නම   : ................................................................................... 

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

1.3 ශැඳුනුේඳත් අංළය  : ................................................................................... 

1.4 දැනට දරන තනතුර  : ................................................................................... 

1.3 ේව ලා ව්ථානය වශ එහි ලිපිනය : ................................................................................... 

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

 
2. ඳත්කිරීමට අදා ේත රතුරු 

2.1 ඖධේේදී I ේර ණියේයට ඳත් ද දිනය :  ........................................................................................ 

2.2 ඖධේේදී I ේර ණියේයට ඳත්ළරන ද උවව්කිරීේ ලිපිේ  අංළය ශා දිනය : ................................ 

2.2 එම ළාය තු සියළුම ලැටුප් ලර්ධළ උඳයාේගන තිේේද ? ....................................................... 

2.3 අඩ ලැටුප් වහිත නිලාඩු / ලැටුප් රහිත නිලාඩු බා ේගන ඇත්නේ ඒ පිළිබ විව්තර : 

  

2.4 විනය දඬුලේ බා තිේේද? ඔේ / නැත 

  බා තිේේනේ ඒ පිළිබ විව්තර : ............................................................................................ 

2.5 ඖධේේදී විේ  ේර ණියේේ  ලැඩබා ඇත්නේ ඒ පිළිබ විව්තර : ............................................. 

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

 

3. අේනසලත් සුදුසුළේ (නිේේදනේ  නිර්නායළ II යටේත් a,b,c,f,g,h වශා) 

3.1 උඳාධියෂණ බා තිේේනේ ;  

 3.1.1 බා ඇති උඳාධිය : .............................................................................. 

 3.1.2 වි්ල විදයාය  : .............................................................................. 

 3.1.3 උඳාධිය ලංගු දිනය : .............................................................................. 

3.2 ශදාරා ඇති ඩිප්ේෝමා ශා ඖධේේදය පිළිබ ඳා්මාා වේබන්ධේයන් විව්තර; 

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

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

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

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

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

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

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

 

3.3 රවේඳාදන ්රියාලලිය / ගබඩාළරණය / ඳරිගණළ දැනුම පිළිබල ශදාරා ඇති ඳා්මාා 

වේබන්ධේයන් විව්තර; 

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

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

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

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

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

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

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

 



4. විේ  සලවතා (නිේේදනේ  නිර්නායළ III යටේත්) 

4.1  වියානුබද්ධ ේන ලන විේ  දෂණතා වේබන්ධේයන් විව්තර : 

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

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

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

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

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

 

5. අයදුේළරුේේ රළාය 

ඉශත වශන් සියළු ේත රතුරු වතය ශා නිලැරදි බලත්ර මා ශට විරුද්ධල ේන නිමි විනය ඳරීෂණණයෂණ 

ේන මැති බලත් බව්නාහිර ඳෂාත් රාජ්ය ේව ලේ  ඖධේේදී විේ  ේර ණියේේ  තනතුරට ඳත්කිරීමට අදාෂ 

සියලු සුදුසුළේ වපුරා ඇති බලත් වශතිළ ළරමි. 

 

දිනය : ................................           .............................................. 

         නිධරයාේේ අත්වන 

 

6. ේදඳාර්තේේන්තු රධානිේේ නිර්ේද්ය 

ඉශත වශන් සියළු ේත රතුරු වතය ශා නිලැරදි බලත්ර ඉශත නේ වශන් 

...................................................... මශතා / මිය / ේමනවිය බව්නාහිර ඳෂාත් රාජ්ය ේව ලේ  ඖධේේදී 

විේ  ේර ණියේේ  තනතුරට ඳත්කිරීම වශා  ද සියළු ළරු  ේඳිද්ගලිළ ලිපි ේග නුල අනුල වේපූර්ණ 

ළර ඇති බලට වෑහිමළට ඳත්ේලමි. ඒ අනුල එම නිධරයා අදා තනතුරට ඳත්කිරීම නිර්ේද් ළරමි. 

 

     

       අත්වන : ............................................................... 
       නි ඛ ද්රාල : ........................................................... 
දිනය : ............................. 

 

7. අමාතයං ේේළේේේ නිර්ේද්ය 

ේදඳාර්තේේන්තු රධානී විසින් ඉශතින් දෂණලා ඇති ළරු  නිලැරදි බලත් / නිලැරදි ේන ලන බලත්ර ඒ 

අනුල ඉශත නිර්ේද් ශා එළඟ ලන බලත් / ේන ලන බලත් ළාරුණියේළල දන්ලමි. 

 

 

       අත්වන : ............................................................... 

       නි ඛ ද්රාල : ........................................................... 

දිනය : ............................. 

   

8. රධාන ේේළේේේ නිර්ේද්ය 

ඉශත නිර්ේද්ය ශා එළඟ ේලමි / ේන ේලමි. 

. 

 

       අත්වන : ............................................................... 

       නි ඛ ද්රාල : ........................................................... 

දිනය : ............................. 


