
 

 

බව්නාහිර ඳෂාත් රාජ්ය ේව ලේ  ාා්ෂ  ේව ලේ   වැසුම්)  නිධාරීන්ේේ 1 ලන ශා 11 ලන  

ේෙඳාර්ාේම්න්තු ඳරී්ෂ  වශා අයදුම්ඳත් කැවීම - 2020 

 

 
බව්නාහිර ඳෂාත් රාජ්ය ේව ලේ  ාා්ෂ  ේව ලේ   බලා ගැනීේේ ඳරිඳාටියට අනුල එම ේව ලාේේ කාර්මික නිධාරි 

(වැසුේ) 11 “අ” ඛණ්ඩයට ශා 1 ලන ඳංතියට උවව් කිරීම වශා පිළිේලලින් වමත් විය යුතුල ඇති ඳෂමු ශා ේෙලන 

ේෙඳාර්ාේේන්තු විභාග වශා අයදුේඳත් කැලනු ැේේ. 

02.  ඳෂමු විභාගය   - ාා්ෂ  ේව ලේ  11 “අ” ඛණ්ඩයට උවව් කිරීම වශා ේමම විභාගය වමත් විය යුතුේේ. 

       ේෙලන විභාගය -  ාා්ෂ  ේව ලේ  1 ලන ඳංතියට උවව් කිරීම වශා ේමම විභාගය වමත් විය යුතුේේ. 

03.විභාගේ  වියයන් ශා ඒ ඒ වියයට ේලන් කර ඇති වංේ්ෂා අංක ඳශා ඳරිදි ේේ. 

ඳෂමු ේෙඳාර්ාේම්න්තු විභාගය 

ේමම විභාගය ේකොටව් ේෙකකින් යු්ෂා ේේ. 

  i )  ාා්ෂ  කටයුතු 

  ii )  ේෙඳාර්ාේම්න්තු රීති වශ ේරගුාසි,ඳනත්,ක්රියා ළිවෙේලත් 

ඳෂමු ේෙඳාර්ාේම්න්තු විභාගය 

 වියේ  නම වියය 
වංේ්ෂා 
අංකය 

කාය කුණු 

( i) ාා්ෂ  කටයුතු ගෘශ නිර්මා  විෙයාල 28 ඳැය 03 යි 100 

 ප්රමා නය 29 ඳැය 03 යි 100 

 නිර්මා ය 30 ඳැය 03 යි 100 

(ii ) ේෙඳාර්ාේේන්තු රීති 
වශ ේරගුාසි, ඳනත්, 
ක්රියා පිළිේලත් 

ේෙඳාර්ාේේන්තු රීති වශ 
ේරගුාසි, ඳනත්, ක්රියා පිළිේලත් 

06 ඳැය 02 යි 100 

 

 

04.ඳෂමු ේෙඳාර්ාේේන්තු ඳරී්ෂ ේ  ාා්ෂණික වියයන් ලලින් වමත්වීේේ අලයාාලේයන් නිෙශව්  කිරීම වශා 

සුදුසුකේ බන නිධාරින් අනිලාර්යේයන්ම ඳෂමු ේෙඳාර්ාේේන්තු ඳරී්ෂ ේ  වියය අංක 06 ේව වශන් 

ේෙඳාර්ාේේන්තු රීති ේරගුාසි,ඳනත් ක්රියා පිළිේලත් වියට  ට ේඳර ේඳනී සිට ඉන් වාමාර්ථය බා ගා යුතු 

ේේ.ාා්ෂ  ේව ලේ  11 “අ” ඛණ්ඩේ  නිධාරින් ේෙඳාර්ාේේන්තු රීති වශ ේරගුාසි, ඳනත් ,ක්රියා පිළිේලත් වියට 

 ට ේඳර ේඳනී සිට වමත් වී ේනොමැති නේ 11 ලන ේෙඳාර්ාේේන්තු ඳරී්ෂ යට ඉදිරිඳත් වීේේදී 1 ලන 

ේෙඳාර්ාේේන්තු ඳරී්ෂ ේ  වියය අංක 06 යටේත් එම වියට අයදුේකර වාමාර්ථය බා ගැනීම අනිලාර්ය බල 

විේ ේයන් වැකිය යුතුේේ. 

ේෙලන ේෙඳාර්ාේම්න්තු විභාගය 

 වියේ  නම වියය 
වංේ්ෂා 
අංකය 

කාය කුණු 

( i) ාා්ෂ  කටයුතු ගෘශ නිර්මා  විෙයාල 31 ඳැය 03 යි 100 
 ප්රමා නය 32 ඳැය 03 යි 100 

 නිර්මා ය 33 ඳැය 03 යි 100 
 

 

 

 

 



 

 

05. ඳෂමු ශා ේෙලන ේෙඳාර්ාේේන්තු විභාගේ  (වැසුේ) වාමාර්ථය බා ගැනීම වශා වෑම වියකටම 40% බැගින් 

අලම කුණු ප්රමා ය්ෂ බා ගා යුතුය. 

06.ේමම විභාගලලින් වාමාර්ථය බා ගැනිම වශා අලය වියන් ලට විභාග ලාර කිහිඳයකදී වුලෙ ඉදිරිඳත් වී 

වේපූර්  කර ගා ශැකිය.එේව ම ම.ම.කා.නි ේව ලාල යටේත් විභාග ේකොමවාරිව් විසින් ඳැලැත්ව ඳෂමු ශා ේෙලන 

ේෙඳාර්ාේේන්තු විභාගල යේ වියන්ට ේඳනි සිට වාමාර්ථය බා ේගන ඇති නිධාරින් බව්නාහිර ඳෂාත් රාජ්ය 

ේව ලේ  ාා්ෂ  ේව ලාල යටේත් ඳලත්ලනු බන ේමම විභාගේ  අො විේයන් වාමාර්ථය බා ඇාැයි වකනු 

ැේේ. 

07.ේමම විභාගයට ප්රථමලරට ේඳනී සිටින අය විභාග ගාව්තුලලින් නිෙශව් කරනු ැේේ. විභාගයට ේඳනී සිටින්ේන් 

ප්රථම ලරට ේනොේේ නේ එ්ෂ වියයකට රු 200/-්ෂෙ., එ්ෂ වියකට ලඩා ලැඩි නේ රු400/-්ෂෙ ,සියලු වියන් ලට 

ේඳනී සිටින්ේන් නේ රු 600/-්ෂෙ ලේයන් එම විභාග ගාව්තු බව්නාහිර ඳෂාත් වභාේේ ආොයේ ශීර් 20-03-02-99 ට 

බැර ලන ඳරිදි ඳෂාේත් ප්රාේීශීය ේමකේ කාර්යායට ේගලා ඒ වශා නිකුත් ක දුඳා අයදුේඳරයට අමු ා එවිය 

යුතු ේේ.විභාග ේකොමවාරිව් විසින් ඳලත්ලනු ැබූ ඳෂමු ේශෝ ේෙලන ේෙඳාර්ාේේන්තු ඳරී්ෂ යට ේඳනී සිට යේ 

වියයකින්/ වියයන් ලලින් අවමත්වී ඇති නිධාරීන් බව්නාහිර ඳෂාත් රාජ්ය ේව ලේ  ාා්ෂ  ේව ලය යටේත් 

ඳලත්ලනු බන විභාගයට අයදුේඳත් ඉදිරිඳත් කරන්ේන් නේ ඉශා වශන් ඳරිදි විභාග ගාව්තු ේගවිය යුතුය. 

08. 2020 ලර්ය තුදි ඳලත්ලනු බන විභාගය වශා අො අයදුේකරුලන්  ට අමු ා ඇති ආෙර් අයදුේඳත් අකෘතිය 

අනුල වකව් කර ගත් අයදුේඳා්ෂ ආයාන ප්රධානියා මිනන් 2020.07.17 .දිනට ේඳර ැේබන ේව  ේමම ේකොමින් වභා 

කර්යායට එවිය යුතුය.අවේපූර්  අයදුේඳත්ෙ ප්රමාෙ වී ැේබන අයදුේඳත්ෙ ප්රති්ෂේ ඳ කරනු ැේේ. 

09.ේමම විභාග ල වියය නිර්ේීයන් ේමයට අමු ා ඇා. 

10.විභාගය ඳලත්ලනු බන දිනයන් ඳසුල ෙැනුේ ේෙනු ැේේ. 
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අයදුම්කාරියේේ /අයදුම්කරුේේ වශතිකය 

.....................................................................මයා/මිය/ේමනවිය ලන මා විසින් ඉශා වශන් කර ඇති සියලුම 

ේාොරතුරු වාය ශා නිලැරදි බලත්,ේමම විභාගය වශා ඉදිරිඳත් විමට මා නුසුදුව්ේවකු බල විභාගයට කලින්,විභාගය 

ඳැලැත්ේලන අාරතුර ේශෝ ඊට ඳසුල ේවොයා ගනු ැබුලේශොත් මේේ විභාග අේේ්ෂකත්ලය අලංගු කිරිම ේලනුේලන් 

ගනු බන ඕනෑම තීර යකට යටත් වීමට එකඟ  ලන බල ප්රකා කරමි. 

 

දිනය                                                                               අයදුේකරුේේ අත්වන 

 

ආයාන ප්රධානියාේේ වශතිකය 

මේේ කාර්යාේ  ඇති නි ලාර්ාාල වශන් ේාොරතුරු අනුල .............................................................. 

මයා/මිය/ේමනවිය විසින් ඉශා වඳයා ඇති ේාොරතුරු වාය ශා නිලැරදි බලත් ඔුටට/ඇයට ේේ වශා අයදුේ කිරීමට 

සුදුසුකේ ඇති බලත් වශතික කරමි. 

 

දිනය                                                                 ආයාන ප්රධානියාේේ අත්වන ශා නි මු්ාල 

 

ේෙඳාර්ාේම්න්තු ප්රධානියාේේ නිර්ේශය 

ඉශා නිර්ේීය වමඟ එකඟ ේලමි./ේනොේලමි. 

 

 

දිනය                                                                 ේෙඳාර්ාේේන්තු ප්රධානියාේේ අත්වන ශා නි මු්ාල 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(දුඳා ේමහි ේනොගැේලන ේව අලන්න) 



 

 

 

බව්නාහිර ඳෂාත් රාජ්ය ේව ලේ  ාා්ෂ  ේව ලේ   යාන්ත්රික)  නිධාරීන්ේේ 1 ලන ශා 

 11 ලන ේෙඳාර්ාේම්න්තු ඳරී්ෂ  වශා අයදුම්ඳත් කැවීම - 2020 

 
බව්නාහිර ඳෂාත් රාජ්ය ේව ලේ  ාා්ෂ  ේව ලේ  බලා ගැනීේේ ඳරිඳාටියට අනුල එම ේව ලාේේ කාර්මික 

නිධාරි(යාන්ත්රික) 11 “අ” ඛණ්ඩයට ශා 1 ලන ඳංතියට උවව් කිරීම වශා පිළිේලලින් වමත් විය යුතුල ඇති ඳෂමු ශා 

ේෙලන ේෙඳාර්ාේේන්තු විභාග වශා අයදුේඳත් කැලනු ැේේ. 

 

02.ඳෂමු විභාගය   - ාා්ෂ  ේව ලේ  11 “අ’ ඛණ්ඩයට උවව් කිරීම වශා ේමම විභාගය වමත් විය යුතුේේ. 
 
     ේෙලන විභාගය -  ාා්ෂ  ේව ලේ  1 ලන ඳංතියට උවව් කිරීම වශා ේමම විභාගය වමත් විය යුතුේේ. 
 
03.විභාගේ  වියයන් ශා ඒ ඒ වියයට ේලන් කර ඇති වංේ්ෂා අංක ඳශා ඳරිදි ේේ. 

 

ඳෂමු ේෙඳාර්ාේම්න්තු විභාගය 

 

වියේ  නම වියය 
වංේ්ෂා 
අංකය 

කාය කුණු 

ගණිාය(ඳශ ඳරය) 01 ඳැය 03 යි 100 
යාන්ත්රික ප්රමාන ය(ඳශ ඳරය) 21 ඳැය 03 යි 100 

යාන්ත්රික ඇදීම ශා පිටඳත් කිරීම 
(ඳශ ඳරය) 

22 ඳැය 03 යි 100 

ලැඩඳ පුුටණුල 23 ඳැය 02 යි 100 

ප්රාේයෝගික ලැඩ ලැීදුම ලකමකේශම 
ආදිය 

24 ඳැය 03 යි 100 

ේෙඳාර්ාේේන්තු රීති වශ ේරගුාසි, 
ඳනත් ,ක්රියා පිළිේලත් 

06 ඳැය 02 යි 100 

04.ඳෂමු ේෙඳාර්ාේේන්තු ඳරී්ෂ ේ  ාා්ෂණික වියයන් ලලින් වමත්වීේේ අලයාාලේයන් නිෙශව්  කිරීම වශා 

සුදුසුකේ බන නිධාරින් අනිලාර්යේයන්ම ඳෂමු ේෙඳාර්ාේේන්තු ඳරී්ෂ ේ  වියය අංක 06 ේව වශන් 

ේෙඳාර්ාේේන්තු රීති ේරගුාසි,ඳනත් ක්රියා පිළිේලත් වියට  ට ේඳර ේඳනී සිට ඉන් වාමාර්ථය බා ගා යුතු 

ේේ.ාා්ෂ  ේව ලේ  11 “අ”  ඛණ්ඩේ  නිධාරින් ේෙඳාර්ාේේන්තු රීති වශ ේරගුාසි, ඳනත් ,ක්රියා පිළිේලත් වියට 

 ට ේඳර ේඳනී සිට වමත් වී ේනොමැති නේ 11 ලන ේෙඳාර්ාේේන්තු ඳරී්ෂ යට ඉදිරිඳත් වීේේදී 1 ලන 

ේෙඳාර්ාේේන්තු ඳරී්ෂ ේ  වියය අංක 06 යටේත් එම වියට අයදුේකර වාමාර්ථය බා ගැනීම අනිලාර්ය බල 

විේ ේයන් වැකිය යුතුේේ. 

 

ේෙලන ේෙඳාර්ාේම්න්තු විභාගය 

 

වියේ  නම වියය 
වංේ්ෂා 
අංකය 

කාය කුණු 

ගණිාය(ඉශ ඳරය) 11 ඳැය 03 යි 100 

යාන්ත්රික ප්රමා  ගැනීම (ඉශ ඳරය) 25 ඳැය 03 යි 100 

යාන්ත්රික ඇදීම ශා පිටඳත් කිරීම  26 ඳැය 03 යි 100 

කර්මාන්ා ාා පුුටණුල 27 ඳැය 03යි 100 

 

05. ඳෂමු ශා ේෙලන ේෙඳාර්ාේේන්තු විභාගේ  (යාන්ත්රික) වාමාර්ථය බා ගැනීම වශා වෑම වියකටම 40% බැගින් 

අලම කුණු ප්රමා ය්ෂ බා ගා යුතුය.වේපූර්  විභාගේයන් වමත් විම වශා සියලු වියයන්ේගන් බන කුණු ල 

එකතුේේ වාමානය ග න 45% ්ෂ විය යුතුය. 

 

 



 

 

06.ේමම විභාගලලින් වාමාර්ථය බා ගැනිම වශා අලය වියන් ලට විභාග ලාර කිහිඳයකදී වුලෙ ඉදිරිඳත් වී 

වේපූර්  කර ගා ශැකිය.එේව ම ම.ම.කා.නි ේව ලාල යටේත් විභාග ේකොමවාරිව් විසින් ඳැලැත්ව ඳෂමු ශා ේෙලන 

ේෙඳාර්ාේේන්තු විභාගල යේ වියන්ට ේඳනි සිට වාමාර්ථය බා ේගන ඇති නිධාරින් බව්නාහිර ඳෂාත් රාජ්ය 

ේව ලේ  ාා්ෂ  ේව ලාල යටේත් ඳලත්ලනු බන ේමම විභාගේ  අො විේයන් වාමාර්ථය බා ඇාැයි වකනු 

ැේේ. 

 

07.ේමම විභාගයට ප්රථමලරට ේඳනී සිටින අය විභාග ගාව්තුලලින් නිෙශව් කරනු ැේේ. විභාගයට ේඳනී සිටින්ේන් 

ප්රථම ලරට ේනොේේ නේ එ්ෂ වියයකට රු 200/-්ෂෙ., එ්ෂ වියකට ලඩා ලැඩි නේ රු400/-්ෂෙ ,සියලු වියන් ලට 

ේඳනී සිටින්ේන් නේ රු 600/-්ෂෙ ලේයන් එම විභාග ගාව්තු බව්නාහිර ඳෂාත් වභාේේ ආොයේ ශීර් 20-03-02-99 ට 

බැර ලන ඳරිදි ඳෂාේත් ප්රාේීශීය ේමකේ කාර්යායට ේගලා ඒ වශා නිකුත් ක දුඳා අයදුේඳරයට අමු ා එවිය 

යුතු ේේ.විභාග ේකොමවාරිව් විසින් ඳලත්ලනු ැබූ ඳෂමු ේශෝ ේෙලන ේෙඳාර්ාේේන්තු ඳරී්ෂ යට ේඳනී සිට යේ 

වියයකින්/ වියයන් ලලින් අවමත්වී ඇති නිධාරීන් බව්නාහිර ඳෂාත් රාජ්ය ේව ලේ  ාා්ෂ  ේව ලය යටේත් 

ඳලත්ලනු බන විභාගයට අයදුේඳත් ඉදිරිඳත් කරන්ේන් නේ ඉශා වශන් ඳරිදි විභාග ගාව්තු ේගවිය යුතුය. 

 

08. 2020 ලර්ය තුදි ඳලත්ලනු බන විභාගය වශා අො අයදුේකරුලන්  ට අමු ා ඇති ආෙර් අයදුේඳත් අකෘතිය 

අනුල වකව් කර ගත් අයදුේඳා්ෂ ආයාන ප්රධානියා මිනන් 2020.07.17 දිනට ේඳර ැේබන ේව  ේමම ේකොමින් වභා 

කර්යායට එවිය යුතුය.අවේපූර්  අයදුේඳත්ෙ ප්රමාෙ වී ැේබන අයදුේඳත්ෙ ප්රති්ෂේ ඳ කරනු ැේේ. 

 

09.ේමම විභාග ල වියය නිර්ේීයන් ේමයට අමු ා ඇා. 
 
10.විභාගය ඳලත්ලනු බන දිනයන් ඳසුල ෙැනුේ ේෙනු ැේේ. 
 

11.ේමම ලිපිය ඔබ ආයානේ  ේව ලය කරන සියලු ාා්ෂ  නිධාරින්ේේ(යාන්ත්රික) ෙැන ගැනීම වශා ලශාම ේයොමු 

කරන ේමන් කාරුණිකල ෙන්ලමි. 

 

12. . ාා්ෂ  ේව ලේ  ඳැරණි ලයලව්ාාල අුවල ේමම විභාගය ඳලත්ලුව බන අාර,ඳසුගිය ලර්ේ  යම්කිසි විය්ෂ 

ේශෝ වියන් කිහිඳය්ෂ අවමත් ව අයදුම්කරුලන් ේේ නම් ඔවුන් වශා නැලා අලව්ාාල බා දිමට ේමම විභාගය 

ඳැලැත්වීමට අේේ්ෂෂිාය.නැලා ේමම විභාගය ඉදිරිේ දි ේනොඳැලැත්ේේ. 

 

 

 

 

ති්ෂ ේවනරත්, 

ේමකේ, 

ඳෂාත් රාජ්ය ේව ලා ේකොමින් වභාල, 

බව්නාහිර ඳෂාා 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ආෙර් අයදුම්ඳත්රය 
 

බව්නාහිර ඳෂාත් රාජ්ය ේව ලේ  ාා්ෂ  ේව ලේ   යාන්ත්රික) නිධාරීන් වශා ලන  

1 ලන ේෙඳාර්ාේම්න්තු ඳරී්ෂ ය - 2020 

 
 

                            විභාග අංකය 

 

01.විභාගයට ේඳනී සිටින භාා මාධයය(සිංශ-01/ේෙමෂ-02/ඉංග්රීසි- 03)     

02.මුකුරු වමග නම  - ........................................................................................................................... 

03.වේපූර්  නම  

(1)  සිංශේන්             - .......................................................................................................................... 

(11) ඉංග්රීසිේයන්         - .......................................................................................................................... 

04.ලර්ාමාන ේව ලා ව්ථානේ  ලිපිනය - .................................................................................................. 

05.ජ්ාතික ශැදුනුේඳත් අංකය               -  .................................................................................................    

06.දුරකථන අංකය -රාජ්කාරි    ...........................................          ේඳෞීගලික .......................................                 

07.ේව ලා විව්ාර     

    (1)  බව්නාහිර ඳෂාත් රාජ්ය ේව ලේ  ාා්ෂ  ේව ලේ  (යාන්ත්රික) ෙැනට ෙර  ඳංතිය ශා ඛණ්ඩය ............... 

   (11) ඳත්වීේ ලිපිේ  අංකය ශා දිනය ............................................................................. 

   (111) ානතුේරහි ව්ථීර කෂ දිනය   ............................................................................... 

   (1V) ේමම ඳරී්ෂ ය වමත් වීේමන් ඔබ උවව්වීම්ෂ බාේඳොේරොත්තු ලන ඊග ේර ණිය.............................. 

08.ඔබ ේමම විභාගේ  ේඳනී සිටින වියන් ඉදිරිේයන් √ කු  ේයොෙන්න. 

වියය වියය අංකය √ කු  ේයොෙන්න 

ගණිාය(ඳශ ඳරය) 01  

යාන්ත්රික ප්රමාන ය(ඳශ ඳරය) 21  

යාන්ත්රික ඇදීම ශා පිටඳත් කිරීම 

(ඳශ ඳරය) 

22  

ලැඩඳ පුුටණුල 23  

ප්රාේයෝගික ලැඩ ලෑීදුම ලකමකේශම 

ආදිය 

24  

ේෙඳාර්ාේේන්තු රීති වශ ේරගුාසි, 

ඳනත් ,ක්රියා පිළිේලත් 

06  

   

09.ඔබ ේමම විභාගය වශා ඉදිරිඳත් ලන්ේන් ප්රථම ලාාලටෙ  

 

 

 



 

10. ප්රථම ලාාලට ේනොේේ නේ  ට ේඳර ේඳනී සිටින ෙ විභාගය ඳැලැත්ව ලර්ය විභාග අංකය ශා බා ේගන ඇති 

වාමාර්ථය ශා වියයන් 

 

 

 

 

 

11. විභාග ගාව්තුල ේගලනු ැබූ ප්රාේීය ය ේමකේ කාර්යාේ  නම ශා ඒ වශා නිකුත් කෂ දුඳත් අංකය   

 

 

 

 

අයදුම්කාරියේේ /අයදුම්කරුේේ වශතිකය 

.....................................................................මයා/මිය/ේමනවිය ලන මා විසින් ඉශා වශන් කර ඇති සියලුම 

ේාොරතුරු වාය ශා නිලැරදි බලත්,ේමම විභාගය වශා ඉදිරිඳත් විමට මා නුසුදුව්ේවකු බල විභාගයට කලින්,විභාගය 

ඳැලැත්ේලන අාරතුර ේශෝ ඊට ඳසුල ේවොයා ගනු ැබුලේශොත් මේේ විභාග අේේ්ෂකත්ලය අලංගු කිරිම ේලනුේලන් 

ගනු බන ඕනෑම තීර යකට යටත් වීමට එකඟ  ලන බල ප්රකා කරමි. 

 

දිනය                                                                               අයදුේකරුේේ අත්වන 

 

ආයාන ප්රධානියාේේ වශතිකය 

මේේ කාර්යාේ  ඇති නි ලාර්ාාල වශන් ේාොරතුරු අනුල .............................................................. 

මයා/මිය/ේමනවිය විසින් ඉශා වඳයා ඇති ේාොරතුරු වාය ශා නිලැරදි බලත් ඔුටට/ඇයට ේේ වශා අයදුේ කිරීමට 

සුදුසුකේ ඇති බලත් වශතික කරමි. 

 

දිනය                                                                 ආයාන ප්රධානියාේේ අත්වන ශා නි මු්ාල 

 

ේෙඳාර්ාේම්න්තු ප්රධානියාේේ නිර්ේශය 

ඉශා නිර්ේීය වමඟ එකඟ ේලමි./ේනොේලමි. 

 

දිනය                                                                 ේෙඳාර්ාේේන්තු ප්රධානියාේේ අත්වන ශා නි මු්ාල 

 

 

(දුඳා ේමහි ේනොගැේලන ේව අලන්න) 



 

ආෙර් අයදුම්ඳත්රය 
 

බව්නාහිර ඳෂාත් රාජ්ය ේව ලේ  ාා්ෂ  ේව ලේ   යාන්ත්රික)) නිධාරීන් වශා ලන  

11 ලන ේෙඳාර්ාේම්න්තු ඳරී්ෂ ය - 2020 

 
 

                            විභාග අංකය 

 

01.විභාගයට ේඳනී සිටින භාා මාධයය(සිංශ-01/ේෙමෂ-02/ඉංග්රීසි- 03)     

02.මුකුරු වමග නම  - ................................................................................................................................. 

03.වේපූර්  නම  

(1)  සිංශේන්             - ................................................................................................................................. 

(11) ඉංග්රීසිේයන්         - .................................................................................................................................. 

04.ලර්ාමාන ේව ලා ව්ථානේ  ලිපිනය - .......................................................................................................... 

05.ජ්ාතික ශැදුනුේඳත් අංකය               -  .........................................................................................................    

06.දුරකථන අංකය -රාජ්කාරි    ...........................................          ේඳෞීගලික ................................................                 

07.ේව ලා විව්ාර     

    (1)  බව්නාහිර ඳෂාත් රාජ්ය ේව ලේ  ාා්ෂ  ේව ලේ (යාන්ත්රික) 11 අ ඳංතියට උවව්  කෂ දිනය .................. 

   (11) ඳත්වීේ ලිපිේ  අංකය ශා දිනය ............................................................................. 

   (111) 11 ආ ඳංතියට ඳත්වීේේ දිනය ශා ේව ලය ව්ථීර කෂ දිනය................................... 

08.ඔබ ේමම විභාගේ  ේඳනී සිටින වියන් ඉදිරිේයන් √ කු  ේයොෙන්න. 

වියය වියය අංකය √ කු  ේයොෙන්න 

ගණිාය(ඉශ ඳරය) 11  

යාන්ත්රික ප්රමා  ගැනීම (ඉශ ඳරය) 25  

යාන්ත්රික ඇදීම ශා පිටඳත් කිරීම  26  

කර්මාන්ාාා පුුටණුල 27  

ේෙඳාර්ාේේන්තු රීති වශ ේරගුාසි, ඳනත් 

,ක්රියා පිළිේලත් 

06  

 

09.ඔබ ේමම විභාගය වශා ඉදිරිඳත් ලන්ේන් ප්රථම ලාාලටෙ   

10. ප්රථම ලාාලට ේනොේේ නේ  ට ේඳර ේඳනී සිටින ෙ විභාගය ඳැලැත්ව ලර්ය විභාග අංකය ශා බා ේගන ඇති 
වාමාර්ථය ශා වියයන්  

 

 

 

 

 



 

 

11. විභාග ගාව්තුල ේගලනු ැබූ ප්රාේීය ය ේමකේ කාර්යාේ  නම ශා ඒ වශා නිකුත් කෂ දුඳත් අංකය   

 

 

 

 

 

අයදුම්කාරියේේ /අයදුම්කරුේේ වශතිකය 

.....................................................................මයා/මිය/ේමනවිය ලන මා විසින් ඉශා වශන් කර ඇති සියලුම 

ේාොරතුරු වාය ශා නිලැරදි බලත්,ේමම විභාගය වශා ඉදිරිඳත් විමට මා නුසුදුව්ේවකු බල විභාගයට කලින්,විභාගය 

ඳැලැත්ේලන අාරතුර ේශෝ ඊට ඳසුල ේවොයා ගනු ැබුලේශොත් මේේ විභාග අේේ්ෂකත්ලය අලංගු කිරිම ේලනුේලන් 

ගනු බන ඕනෑම තීර යකට යටත් වීමට එකඟ  ලන බල ප්රකා කරමි. 

 

දිනය                                                                               අයදුේකරුේේ අත්වන 

 

ආයාන ප්රධානියාේේ වශතිකය 

මේේ කාර්යාේ  ඇති නි ලාර්ාාල වශන් ේාොරතුරු අනුල .............................................................. 

මයා/මිය/ේමනවිය විසින් ඉශා වඳයා ඇති ේාොරතුරු වාය ශා නිලැරදි බලත් ඔුටට/ඇයට ේේ වශා අයදුේ කිරීමට 

සුදුසුකේ ඇති බලත් වශතික කරමි. 

 

දිනය                                                                 ආයාන ප්රධානියාේේ අත්වන ශා නි මු්ාල 

 

ේෙඳාර්ාේම්න්තු ප්රධානියාේේ නිර්ේශය 

ඉශා නිර්ේීය වමඟ එකඟ ේලමි./ේනොේලමි. 

 

 

දිනය                                                                 ේෙඳාර්ාේේන්තු ප්රධානියාේේ අත්වන ශා නි මු්ාල 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(දුඳා ේමහි ේනොගැේලන ේව අලන්න) 



 

 

 

බව්නාහිර ඳෂාත් රාජ්ය ේව ලේ  ාා්ෂ  ේව ලේ   විදුි))  නිධාරීන්ේේ 1 ලන ශා 11 ලන  

ේෙඳාර්ාේම්න්තු ඳරී්ෂ  වශා අයදුම්ඳත් කැවීම - 2020 
 

බව්නාහිර ඳෂාත් රාජ්ය ේව ලේ  ාා්ෂ  ේව ලේ  බලා ගැනීේේ ඳරිඳාටියට අනුල එම ේව ලාේේ කාර්මික නිධාරි 
(විදුලි ) 11 “අ” ඛණ්ඩයට ශා 1 ලන ඳංතියට උවව් කිරීම වශා පිළිේලලින් වමත් විය යුතුල ඇති ඳෂමු ශා ේෙලන 
ේෙඳාර්ාේේන්තු විභාග වශා අයදුේඳත් කැලනු ැේේ. 

02.ඳෂමු විභාගය   - ාා්ෂ  ේව ලේ  11 “අ” ඛණ්ඩයට උවව් කිරීම වශා ේමම විභාගය වමත් විය යුතුේේ. 

     ේෙලන විභාගය -  ාා්ෂ  ේව ලේ  1 ලන ඳංතියට උවව් කිරීම වශා ේමම විභාගය වමත් විය යුතුේේ. 

03.විභාගේ  වියයන් ශා ඒ ඒ වියයට ේලන් කර ඇති වංේ්ෂා අංක ඳශා ඳරිදි ේේ. 

ඳෂමු ේෙඳාර්ාේම්න්තු විභාගය 

ේමම විභාගය ේකොටව් ේෙකකින් යු්ෂා ේේ. 

  i )  ාා්ෂ  කටයුතු 

  ii )  ේෙඳාර්ාේම්න්තු රීති වශ ේරගුාසි,ඳනත්,ක්රියා ළිවෙේලත් 

ඳෂමු ේෙඳාර්ාේම්න්තු විභාගය 

 වියේ  නම වියය 
වංේ්ෂා 
අංකය 

කාය කුණු 

ාා්ෂ  කටයුතු විදුලිය ේබො ශැරීේේ ක්රම වශ 
නඩත්තුල 

34 ඳැය 03 යි 100 

 ේෙඳාර්ාේේන්තු රීති වශ 
ේරගුාසි, ඳනත්, ක්රියා 
පිළිේලත් 

ේෙඳාර්ාේේන්තු රීති වශ 
ේරගුාසි, ඳනත්, ක්රියා පිළිේලත් 

06 ඳැය 02 යි 100 

 

 

04.ඳෂමු ේෙඳාර්ාේේන්තු ඳරී්ෂ ේ  ාා්ෂණික වියයන් ලලින් වමත්වීේේ අලයාාලේයන් නිෙශව්  කිරීම වශා 

සුදුසුකේ බන නිධාරින් අනිලාර්යේයන්ම ඳෂමු ේෙඳාර්ාේේන්තු ඳරී්ෂ ේ  වියය අංක 06 ේව වශන් 

ේෙඳාර්ාේේන්තු රීති ේරගුාසි,ඳනත් ක්රියා පිළිේලත් වියට  ට ේඳර ේඳනී සිට ඉන් වාමාර්ථය බා ගා යුතු 

ේේ.ාා්ෂ  ේව ලේ  11 “අ” ඛණ්ඩේ  නිධාරින් ේෙඳාර්ාේේන්තු රීති වශ ේරගුාසි, ඳනත් ,ක්රියා පිළිේලත් වියට 

 ට ේඳර ේඳනී සිට වමත් වී ේනොමැති නේ 11 ලන ේෙඳාර්ාේේන්තු ඳරී්ෂ යට ඉදිරිඳත් වීේේදී 1 ලන 

ේෙඳාර්ාේේන්තු ඳරී්ෂ ේ  වියය අංක 06 යටේත් එම වියට අයදුේකර වාමාර්ථය බා ගැනීම අනිලාර්ය බල 

විේ ේයන් වැකිය යුතුේේ. 

ේෙලන ේෙඳාර්ාේම්න්තු විභාගය 

වියේ  නම වියය 
වංේ්ෂා 
අංකය 

කාය කුණු 

විදුලි ඉංජිේන්රු ය මඳය 1 35 ඳැය 03 යි 100 

විදුලි ඉංජිේන්රු ය මඳය 2 36 ඳැය 03 යි 100 
 

 

05. ඳෂමු ශා ේෙලන ේෙඳාර්ාේේන්තු විභාගේ  (විදුලි) වාමාර්ථය බා ගැනීම වශා වෑම වියකටම 40% බැගින් අලම 

කුණු ප්රමා ය්ෂ බා ගා යුතුය. 

 

 



 

 

06.ේමම විභාගලලින් වාමාර්ථය බා ගැනිම වශා අලය වියන් ලට විභාග ලාර කිහිඳයකදී වුලෙ ඉදිරිඳත් වී 

වේපූර්  කර ගා ශැකිය.එේව ම ම.ම.කා.නි ේව ලාල යටේත් විභාග ේකොමවාරිව් විසින් ඳැලැත්ව ඳෂමු ශා ේෙලන 

ේෙඳාර්ාේේන්තු විභාගල යේ වියන්ට ේඳනි සිට වාමාර්ථය බා ේගන ඇති නිධාරින් බව්නාහිර ඳෂාත් රාජ්ය 

ේව ලේ  ාා්ෂ  ේව ලාල යටේත් ඳලත්ලනු බන ේමම විභාගේ  අො විේයන් වාමාර්ථය බා ඇාැයි වකනු 

ැේේ. 

07.ේමම විභාගයට ප්රථමලරට ේඳනී සිටින අය විභාග ගාව්තුලලින් නිෙශව් කරනු ැේේ. විභාගයට ේඳනී සිටින්ේන් 

ප්රථම ලරට ේනොේේ නේ එ්ෂ වියයකට රු 200/-්ෂෙ., එ්ෂ වියකට ලඩා ලැඩි නේ රු400/-්ෂෙ ,සියලු වියන් ලට 

ේඳනී සිටින්ේන් නේ රු 600/-්ෂෙ ලේයන් එම විභාග ගාව්තු බව්නාහිර ඳෂාත් වභාේේ ආොයේ ශීර් 20-03-02-99 ට 

බැර ලන ඳරිදි ඳෂාේත් ප්රාේීශීය ේමකේ කාර්යායට ේගලා ඒ වශා නිකුත් ක දුඳා අයදුේඳරයට අමු ා එවිය 

යුතු ේේ.විභාග ේකොමවාරිව් විසින් ඳලත්ලනු ැබූ ඳෂමු ේශෝ ේෙලන ේෙඳාර්ාේේන්තු ඳරී්ෂ යට ේඳනී සිට යේ 

වියයකින්/ වියයන් ලලින් අවමත්වී ඇති නිධාරීන් බව්නාහිර ඳෂාත් රාජ්ය ේව ලේ  ාා්ෂ  ේව ලය යටේත් 

ඳලත්ලනු බන විභාගයට අයදුේඳත් ඉදිරිඳත් කරන්ේන් නේ ඉශා වශන් ඳරිදි විභාග ගාව්තු ේගවිය යුතුය. 

08. 2020 ලර්ය තුදි ඳලත්ලනු බන විභාගය වශා අො අයදුේකරුලන්  ට අමු ා ඇති ආෙර් අයදුේඳත් අකෘතිය 

අනුල වකව් කර ගත් අයදුේඳා්ෂ ආයාන ප්රධානියා මිනන් 2020.07.17 දිනට ේඳර ැේබන ේව  ේමම ේකොමින් වභා 

කර්යායට එවිය යුතුය.අවේපූර්  අයදුේඳත්ෙ ප්රමාෙ වී ැේබන අයදුේඳත්ෙ ප්රති්ෂේ ඳ කරනු ැේේ. 

09.ේමම විභාග ල වියය නිර්ේීයන් ේමයට අමු ා ඇා. 

10.විභාගය ඳලත්ලනු බන දිනයන් ඳසුල ෙැනුේ ේෙනු ැේේ. 

11.ේමම ලිපිය ඔබ ආයානේ  ේව ලය කරන සියලු ාා්ෂ  නිධාරින්ේේ(විදුලි) ෙැන ගැනීම වශා ලශාම ේයොමු 

කරන ේමන් කාරුණිකල ෙන්ලමි. 

12. . ාා්ෂ  ේව ලේ  ඳැරණි ලයලව්ාාල අුවල ේමම විභාගය ඳලත්ලුව බන අාර,ඳසුගිය ලර්ේ  යම්කිසි විය්ෂ 

ේශෝ වියන් කිහිඳය්ෂ අවමත් ව අයදුම්කරුලන් ේේ නම් ඔවුන් වශා නැලා අලව්ාාල බා දිමට ේමම විභාගය 

ඳැලැත්වීමට අේේ්ෂෂිාය.නැලා ේමම විභාගය ඉදිරිේ දි ේනොඳැලැත්ේේ. 

 

 

ති්ෂ ේවනරත්, 

ේමකේ, 

ඳෂාත් රාජ්ය ේව ලා ේකොමින් වභාල, 

බව්නාහිර ඳෂාා 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ආෙර් අයදුම්ඳත්රය 
 

බව්නාහිර ඳෂාත් රාජ්ය ේව ලේ  ාා්ෂ  ේව ලේ   විදුි)) නිධාරීන් වශා ලන  

1 ලන ේෙඳාර්ාේම්න්තු ඳරී්ෂ ය - 2020 

 
 

                            විභාග අංකය 

 

01.විභාගයට ේඳනී සිටින භාා මාධයය(සිංශ-01/ේෙමෂ-02/ඉංග්රීසි- 03)     

02.මුකුරු වමග නම  - ........................................................................................................................... 

03.වේපූර්  නම  

(1)  සිංශේන්             - .......................................................................................................................... 

(11) ඉංග්රීසිේයන්         - .......................................................................................................................... 

04.ලර්ාමාන ේව ලා ව්ථානේ  ලිපිනය - .................................................................................................. 

05.ජ්ාතික ශැදුනුේඳත් අංකය               -  .................................................................................................    

06.දුරකථන අංකය -රාජ්කාරි    ...........................................          ේඳෞීගලික .......................................                 

07.ේව ලා විව්ාර     

    (1)  බව්නාහිර ඳෂාත් රාජ්ය ේව ලේ  ාා්ෂ  ේව ලේ  (විදුලි) ෙැනට ෙර  ඳංතිය ශා ඛණ්ඩය ............... 

   (11) ඳත්වීේ ලිපිේ  අංකය ශා දිනය ............................................................................. 

   (111) ානතුේරහි ව්ථීර කෂ දිනය   ............................................................................... 

08.ඔබ ේමම විභාගේ  ේඳනී සිටින වියන් ඉදිරිේයන් √ කු  ේයොෙන්න. 

වියය වියය අංකය √ කු  ේයොෙන්න 

ාා්ෂණික කටයුතු 

(විදුලිය ේබොශැරීේේ ක්රම වශ නඩත්තුල) 

34  

ේෙඳාර්ාේේන්තු රීති වශ ේරගුාසි, ඳනත්, 

ක්රියා පිළිේලත් 

06  

   

09.ඔබ ේමම විභාගය වශා ඉදිරිඳත් ලන්ේන් ප්රථම ලාාලටෙ   

10. ප්රථම ලාාලට ේනොේේ නේ  ට ේඳර ේඳනී සිටින ෙ විභාගය ඳැලැත්ව ලර්ය විභාග අංකය ශා බා ේගන ඇති 
වාමාර්ථය ශා වියයන්  

 

 

 

 

 

 

 



 

11. විභාග ගාව්තුල ේගලනු ැබූ ප්රාේීය ය ේමකේ කාර්යාේ  නම ශා ඒ වශා නිකුත් කෂ දුඳත් අංකය   

 

 

 

 

 

අයදුම්කාරියේේ /අයදුම්කරුේේ වශතිකය 

.....................................................................මයා/මිය/ේමනවිය ලන මා විසින් ඉශා වශන් කර ඇති සියලුම 

ේාොරතුරු වාය ශා නිලැරදි බලත්,ේමම විභාගය වශා ඉදිරිඳත් විමට මා නුසුදුව්ේවකු බල විභාගයට කලින්,විභාගය 

ඳැලැත්ේලන අාරතුර ේශෝ ඊට ඳසුල ේවොයා ගනු ැබුලේශොත් මේේ විභාග අේේ්ෂකත්ලය අලංගු කිරිම ේලනුේලන් 

ගනු බන ඕනෑම තීර යකට යටත් වීමට එකඟ  ලන බල ප්රකා කරමි. 

 

දිනය                                                                               අයදුේකරුේේ අත්වන 

 

ආයාන ප්රධානියාේේ වශතිකය 

මේේ කාර්යාේ  ඇති නි ලාර්ාාල වශන් ේාොරතුරු අනුල .............................................................. 

මයා/මිය/ේමනවිය විසින් ඉශා වඳයා ඇති ේාොරතුරු වාය ශා නිලැරදි බලත් ඔුටට/ඇයට ේේ වශා අයදුේ කිරීමට 

සුදුසුකේ ඇති බලත් වශතික කරමි. 

 

දිනය                                                                 ආයාන ප්රධානියාේේ අත්වන ශා නි මු්ාල 

 

ේෙඳාර්ාේම්න්තු ප්රධානියාේේ නිර්ේශය 

ඉශා නිර්ේීය වමඟ එකඟ ේලමි./ේනොේලමි. 

 

 

දිනය                                                                 ේෙඳාර්ාේේන්තු ප්රධානියාේේ අත්වන ශා නි මු්ාල 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(දුඳා ේමහි ේනොගැේලන ේව අලන්න) 



 

ආෙර් අයදුම්ඳත්රය 
 

බව්නාහිර ඳෂාත් රාජ්ය ේව ලේ  ාා්ෂ  ේව ලේ   විදුි)) නිධාරීන් වශා ලන  
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04.ලර්ාමාන ේව ලා ව්ථානේ  ලිපිනය - .......................................................................................................... 

05.ජ්ාතික ශැදුනුේඳත් අංකය               -  .........................................................................................................    
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07.ේව ලා විව්ාර     
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08.ඔබ ේමම විභාගේ  ේඳනී සිටින වියන් ඉදිරිේයන් √ කු  ේයොෙන්න. 
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09.ඔබ ේමම විභාගය වශා ඉදිරිඳත් ලන්ේන් ප්රථම ලාාලටෙ   

10. ප්රථම ලාාලට ේනොේේ නේ  ට ේඳර ේඳනී සිටින ෙ විභාගය ඳැලැත්ව ලර්ය විභාග අංකය ශා බා ේගන ඇති 
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11. විභාග ගාව්තුල ේගලනු ැබූ ප්රාේීය ය ේමකේ කාර්යාේ  නම ශා ඒ වශා නිකුත් කෂ දුඳත් අංකය   

 

 

 

 

 

අයදුම්කාරියේේ /අයදුම්කරුේේ වශතිකය 

.....................................................................මයා/මිය/ේමනවිය ලන මා විසින් ඉශා වශන් කර ඇති සියලුම 

ේාොරතුරු වාය ශා නිලැරදි බලත්,ේමම විභාගය වශා ඉදිරිඳත් විමට මා නුසුදුව්ේවකු බල විභාගයට කලින්,විභාගය 

ඳැලැත්ේලන අාරතුර ේශෝ ඊට ඳසුල ේවොයා ගනු ැබුලේශොත් මේේ විභාග අේේ්ෂකත්ලය අලංගු කිරිම ේලනුේලන් 

ගනු බන ඕනෑම තීර යකට යටත් වීමට එකඟ  ලන බල ප්රකා කරමි. 

 

දිනය                                                                               අයදුේකරුේේ අත්වන 

 

ආයාන ප්රධානියාේේ වශතිකය 

මේේ කාර්යාේ  ඇති නි ලාර්ාාල වශන් ේාොරතුරු අනුල .............................................................. 

මයා/මිය/ේමනවිය විසින් ඉශා වඳයා ඇති ේාොරතුරු වාය ශා නිලැරදි බලත් ඔුටට/ඇයට ේේ වශා අයදුේ කිරීමට 

සුදුසුකේ ඇති බලත් වශතික කරමි. 

 

දිනය                                                                 ආයාන ප්රධානියාේේ අත්වන ශා නි මු්ාල 

 

ේෙඳාර්ාේම්න්තු ප්රධානියාේේ නිර්ේශය 

ඉශා නිර්ේීය වමඟ එකඟ ේලමි./ේනොේලමි. 
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(දුඳා ේමහි ේනොගැේලන ේව අලන්න) 



 


