
බස්නාහිර ඳළාත් රාජ්ය ේස ලේ  විනය ඳරීක්ෂණ නිධාරී සංචිතයට 

සුදුසුකම්ත් පුද්ගයින්ේගන් අයදුම්ඳත් කැවීම. 
බස්නාහිර ඳළාත් සභා රාජ්ය ේස යේ  ිනන  ාා්ය   ඳිපඳාිපේ  26 යගන්තිේ  අංා (5) අනු යගන්ති  

ප්රාාරය ිනන  ඳරීක්ෂණ නිලධාරී සංචිත ක් ස්ථාඳන  කිරීම සහා, අ ඳුම්ඳත් ාැයන දිනට බස්නාහිර 

ඳළාේත් ස්ථිර ඳදිංචි  සහිත ඳහත සුදුසුාම්ලත් අ යලුන්ේගන් අ ඳුම්ඳත් ාැයනු ලැේේ.    

1.  සුදුසුාම්  

(අ) ඳළාත් සභා රාජ්ය ේස යේ  ේහ  රාජ්ය ේස යේ න් ිනශ්රාමලත් මාණ්ඩලිා නිලධර න්  

I. ස්යකී  ේස යා ාාල  තුළ දී, රජ්ේ  ආ තන සංග්රහේ  XLVIII ඳරිච්ේේදේ  ඳළමුයන 

උඳ ේේඛන   ටේත් ේහ  බස්නාහිර ඳළාත් සභා රාජ්ය ේස යා ිනන  ාා්ය  ඳරිඳාිපා 

රීතීන්හි ඳළමුයන උඳ ේේඛන   ටේත් දැක්ේයන යරදාට දඬුයම් ේනොලැබූ  

ේහ  

II. රජ්ේ  ආ තන සංග්රහේ  XLVIII ඳරිච්ේේදේ  ේදයන උඳ ේේඛන   ටේත් ේහ  

බස්නාහිර ඳළාත් සභා රාජ්ය ේස යා ිනන  ාා්ය  ඳරිඳාිපා රීතීන්හි ේදයන උඳ ේේඛන  

 ටේත් දැක්ේයන යරදක් කිරීේමන් අනතුරුය, යසර ඳහා සතුටුදා ා ේස යා ාාල ක් 

සම්පූ්යණ ාර ඇත්තා ව මාණ්ඩලිා නිලධාරීන්ේගන් 

 (ආ) අයම යශේ න් යසර දහ ා (10) ඳළපුරුද්දක් ඇති නීතිඥ න්  

 

2. ිනන ානුකල ඳරීක්ෂණ සහා ේගවීම් 

2018.07.31 දිනැති  අංා 18/2018 රාජ්ය ඳරිඳාලන ක්රේේඛ ට අනුය ේගවීම් ාරනු ලැේේ. එතකුදු වුයද 

මධයම රජ්ේ  ේහ  ඳළාත් රාජ්ය ේස යේ  ේගවීම් ාටුතතු ිළිබබය යරින්යර ඳනයනු ලබන 

සංේශ ධනයලට ේමම ේගවීම්  ටත් යනු ඇත. 

 

3. අ දුම් කිරීේම් ්රම   

 

(අ) අ දුම්ඳත්ර  ේමම නිේදදන ට  ා ේාොට ඇති ආද්යශ ආාෘති ට අනුකලය ඒ 4 ප්රමාණේ  

ාඩදාසියල ිළිබේ ල ාළ ුතතු  . ඳැහැදිලිය සම්පූ්යණ ාළ ුතතු . නි මිත ආද්යශ ආාෘති ට අනුකල 

ේනොයන, නියැරදිය සම්පූ්යණ ාර ේනොමැති, අසම්පූ්යණ තත්ත්යේ  ඳයතින අ දුම්ඳත්ර කිසිදු 

දැනුම්දීමකින් ේතොරය ප්රතික්ේෂ ඳ ාරනු ලැේේ. නිසි ඳරිදි අ දුම්ඳත්ර සම්පූ්යණ ේනොකිරීේමන් සිදුයන 

ඳාඩුය අ දුම්ාරු ිනසින් දරාගත ුතතු  . අ දුම්ඳත්රේ  ජ්ා ා ිළටඳතක් ළඟ තබා ගැනීම ප්රේ  ජ්නයත් යනු 

ඇත. 

 

(ආ) සම්පූ්යණ ාරන ලද අ දුම්ඳත්ර  අයසන් යරට ේස ය  ාළ අමාතයාංශේ  ේේාම්ේි නි්යේද්ශ  

සහිතය 2021.03.30 යැනි දින ේහ  ඊට ේඳර ලැේබන ේස  “ේේකම්, බස්නාහිර ඳළාත් රාජ්ය ේස ලා 

ේකොමිෂන් සභාල, අංක 628, 10 ලන මහ, ජ්නජ්ය සිටි ේගොඩනැඟිේ, නාල ඳාර, රාජ්ගිරිය”  න 

ලිිළන  ේයත ලි ාඳදිංචි තැඳෑේලන් එින  ුතතු  . අ ඳුම්ඳත්ර බහා එයන ායරේ  යම් ඳස හහළ 



ේාළයේ්ය “බස්නාහිර ඳළාත් රාජ්ය ේස ලේ  විනය ඳරීක්ෂණ නිධාරී සංචිතයට අයදුම් කිරීම”  න්න 

ඳැහැදිලි ේලස සහන් ාර එින  ුතතු  . අ දුම්ඳත් භාර ගන්නා දිනට ඳසුය ලැේබන කිසිදු අ දුම්ඳතක් 

භාරගනු ේනොලැේේ. 

 

4. අසම්පූ්යණ වී නැති අ දුම්ඳත්ර කිසිදු දැනුම් දීමකින් ේතොරය ප්රතික්ේෂ ඳ ාරනු ලැේේ. තැඳැේ කිරීේම්දී 

අ දුම්ඳතක් නැති වීම ේහ  ප්රමාද වීම ගැන ේාේරන කිසිදු ඳැමිණිේලක් සළාා බලනු ේනොලැේේ.  

 

5. නිේදදනේ  සහන් සුදුසුාම් සපුරා ඇති, ආද්යශ අ දුම්ඳත්ර ට අනුකලය සාස් ාර නි මිත දිනට 

ේහ  එදිනට ේඳර අ දුම්ඳත් හදිරිඳත් ාරන ලද සි ලුම අ දුම්ාරුයන්ේි සුදුසුාම් ඳරීක්ෂා කිරීම සහා, 

සාමානය සම්මුඛ ඳරීක්ෂණ ක් බස්නාහිර ඳළාත් රාජ්ය ේස යා ේාොමිෂන් සභාය ිනසින් දැනුම්ේදනු ලබන 

හදිරි දිනාදී ඳයත්යනු ලැේේ. සම්මුඛ ඳරීක්ෂණ  සහා ාරනු ලබන ාැවීමක් ේමම සංචිත  සහා 

සුදුසුාම් සපුරා ඇති බයට ිළිබගැනීමක් ේලසට සලානු ේනොලැේේ. සාමානය සම්මුඛ ඳරීක්ෂණේ න් 

නිේදදනේ හි සහන් සුදුසුාම් ඳරීක්ෂා ාරනු ලැේේ. එම අයසථ්ාේදදී අදාළ සුදුසුාම් ේනොමැති බය 

අනායරණ  වුයේහොත් ඔහුේි / ඇ ේි අ ඳුම්ඳත්ර  අයලංගු ේාේරනු ඇත. 

 

6. ේමම දැන්වීම හා ආද්යශ අ දුම්ඳත්ර  බස්නාහිර ඳළාත් රාජ්ය ේස යා ේාොමිෂන් සභාේද 

www.psc.wp.gov.lk නිල ේයේ අඩිනේ  ද ඳළ ාර ඇත. 

 

7. ේමම අ දුම්ඳත් ාැවීේම් නිේදදන ට අදාළ ාරුණු ේහ  ේමම නිේදදනේ න් ආයරණ  යන / 

ේනොයන ඕනෑම ාරුණක් සම්බන්ධේ න් බස්නාහිර ඳළාත් රාජ්ය ේස යා ේාොමිෂන් සභාේද තීරණ  

අයසාන තීරණ  ේද. 

 

8. ේමම ගැසට් නිේදදන  සිංහල, ේදමළ හා හංග්රීසි අනුයාද අතර  ම් අනනුකලතාය ක් ඇති වුයේහොත් 

එිනට සිංහල භාෂා ඳාඨ  බල ඳැයැත්ින  ුතතු . 

 

 

 

තිලක් ේසනරත්  

ේේාම් 

බස්නාහිර ඳළාත් රාජ්ය ේස යා ේාොමිෂන් සභාය 
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