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ප්රධාන ලේකම් (බ.ප), 

ආණ්ඩුකාර ලේකම් (බ.ප), 

සභා ලේකම් (බ.ප), 

සියළුම අමාත්යංශ ලේකම්වරුන් (බ.ප), 

සියළුම ලෙපාර්ත්ලම්න්ු ප්රධානීන් (බ.ප), 

 

බස්නොහිර පළොත් රොජය ගස්වගේ කළමනොකරණ ගසව්ො නිලධොරී ගසව්ගේ අධි 

ගර්ණියට උසස ්කිරීගේ සීමිත තරඟ විභො ය - 2019 (2020) 

ශ්රී ලංකා ප්රජාත්ාන්ික සමාජවාදී ජනරජලේ 2021.04.09 දිනැති අංක 2223 ෙරණ ගැසට් පත්රලයහි 1 

වැනි ලකාටලසහි 11 (අ) වැනි ලේෙලේ පළකිරීම් යටලේ රාජය කළමනාකරණ ලසේවා නිලධාරී 

ලසේවලේ අධි ලරේණියට උසසේ කිරීලම් සීමිත් ත්රඟ විභාගය  - 2019 (2020) සඳහා රාජය ලසේවා පළාේ 

සභා හා පළාේ පාලන අමාත්යංශලේ ලේකම් විසින් 2021.04.09 දිනැතිව අයදුම්පේ කැඳවා ඇත්. එම 

විභාගයට ලපනී සිටීම සඳහා උක්ත් ගැසට් පත්රලේ සඳහන් නිලේෙනලේ අනු අංක 5හි (අ), (ආ), (ඇ) 

හා (ඈ) ප්රකාරව සුදුසුකම්ලේ බසේනාහිර පළාේ රාජය ලසේවලේ කළමනාකරණ ලසේවා නිලධාරීලගන් 

අයදුම්පේ කැඳවනු ලැලේ. 

02. ඉහත් ගැසට් නිලේෙනලේ විධිවිධාන පරිදි ලමම විභාගයට ලපනී සිටීම සඳහා ගැසට් නිලේෙනලේ 

ඇති ආෙර්ශ අයදුම්පත්රය පරිදි අයදුම්පත්ක් පිළිලයල කර, ත්ම ආයත්න ප්රධානියා මඟින් 2021.05.20 

දින ලහෝ ඊට ලපර ලැලබන ලසේ “ලේකම්, පළාේ රාජය ලසේවා ලකාමිෂන් සභාව (බ.ප) , අංක 628, 

10වන මහල, ජනජයසිටි ලගාඩනැගිේල, නාවල පාර, රාජගිරිය” යන ලිපිනයට ලියාපදිංචි ත්ැපෑලලන් 

එවිය යුුය.  අයදුම්පත්රලේ වම්පස ඉහල ලකළවලර් පහත් ලකාටුලවහි ෙැක්ලවන පරිදි සඳහන් කිරීම 

අනිවාර්ය ලේ. 

 

 

ත්වෙ එම අයදුම්පත්රය බහා එවන කවරලේ වම් පස ඉහළ ලකළවලරහි “බසන්ොහිර පළොත් රොජය 

ගස්වගේ කළමනොකරණ ගස්වො නිලධොරී ගස්වගේ අධිගර්ණියට උසස් කිරීගේ සීමිත තරඟ විභො ය - 

2019 (2020) ” යන්න සඳහන් කිරීම අනිවාර්ය ලේ. 

 

 

  01 බසේනාහිර පළාේ රාජය ලසේවය 
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03. පළමු වත්ාවට ඉේුම්කරනු ලබන අයදුම්කරුවන් විභාග ගාසේු ලගවීම අවශය ලනාලේ. එලසේ 

ලනාවන සෑම අයදුම්කරුවකු විසින්ම රු.600/- ක් විභාග ගාසේු වශලයන් ලගවිය යුු වන අත්ර, එම 

විභාග ගාසේු ආොයම් ශීර්ෂ 20-03-02-99 ට බැරවන ලසේ බසේනාහිර පළාලේ පිහිටි ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලයකට ලගවා ලබා ගන්නා ලෙ බ.ප 1 ලදුපත් අයදුම්පලේ ඇලවිය යුුය. 

 

04. ඉහත් ගැසට් නිලේෙනලේ විධිවිධාන සලසා ඇති / ලනාමැති ඕනෑම කරුණක් පිළිබඳ බසේනාහිර 

පළාේ රාජය ලසේවා ලකාමිෂන් සභාලේ තීරණය අවසාන තීරණය වන්ලන්ය. ත්වෙ උක්ත් ගැසට් 

නිලේෙනය සම්බන්ධලයන් මින් ඉදිරිලේදී රාජය ලසේවා පළාේ සභා හා පළාේ පාලන අමාත්යංශලේ 

ලේකම් විසින් පළ කරනු ලබන සංලශෝධනෙ බසේනාහිර පළාේ රාජය ලසේවය සඳහා අොළ ලේ. 

 

 

තිලක් ලසනරේ 
ලේකම්, 
පළාේ රාජය ලසේවා ලකාමිෂන් සභාව, 
බසේනාහිර පළාත් 


