
රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් / ඩිප්ලෝමාධාරීන් රැකියාගත කිරීම - 2020 යට්ේ බඳවාගේ  උපාධිධාරීන් / 

ඩිප්ලෝමාධාරීන් ස්ථිර පදනමින්  

බස්ථනාහිර පළාේ රාජ්ය ්ස්ථවයට පේකිරීමස්ඳහා මාර්ගගත ක්රමය ඔස්ථ්ස්ථ අයදුම්කකිරී්ම්කදී අනුගමනය කළයුතු  

උප්දස්ථ මාලාව. 

 
රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් / ඩිප්ලෝමාධාරීන් රැකියාගත කිරීම - 2020 වැඩසටහන යට්ේ බඳවා ගන්නා ලද උපාධිධාරී 

අභ්යාසලාභීන් අතරින් බස්නාහිර පළා්ේ සංවර්ධන නිලධාරී තනතුර සඳහා බඳවා ගැනීමට ්යෝජිත උපාධිධාරීන් / 

ඩිප්ලෝමාධාරීන් පහත දක්වා ඇති උප්දස් පිළිපදිමින් අයදුම්පත පිරවිය යුතුය. 

➢ පියවර 01-  පළමුව  ප්රධාන ්මනු්ේ සඳහන් “ අයදුම් කිරීම”යන ්මනුව තුල ඇති “අභ්යාසලාභී උපාධිධාරීන් සංවර්ධන 

නිලධාරී 111 ්ර්ණියට පේකිරීම සඳහා අයදුම්පේ කැඳවීම” යන අතුරු ්මනුව ්තෝරා ගන්න. 

➢ පියවර - 02 -  ජාතික හැඳුන්ම්පේ අංකය ්යාමුකිරී්මන් අනතුරුව SEARCH BUTTON එක ්තෝරන්න. 

➢ පියවර - 03 -  එවිට ඔබ්ේ ්තාරතුරු සහිතව දිස්්වන වගු්වහි ENTER DETAIL යන ්බාේතම ්තෝරන්න. 

➢ පියවර - 04 - ඉන්පසු දිස්වන තිර්ේ සඳහන් වන ්තාරතුරු සම්ූර්ණ කිරී්මන් අනතුරුව CLOSE යන ්බාේතම 

්තෝරන්න 

➢ පියවර - 05 - ඔබ ්වත තවදුරටේ ්තාරතුරු ඇතුලේ කිරීමට ඇේනම් UPLOAD යන ්බාේතම මගින් ඇතුල් කළ හැකිය. 

➢ පියවර - 06- යලිේ වරක් ජා.හැ.අං දිස්වන ප්රධාන ්මනුව ්වත පිවිස PRINT APPLICATION මගින් අයදුම්පත හා ආයතන 

ප්රධානියා්ේ සහතිකය මුද්රණය කරන්න.   

➢ පියවර 07 - නැවතේ එම ්මනුවටම පිවිස ATTACHED  DOCUMENT යන ්බාේතම ්වත පිවිසි පහත සඳහන් ලිපි්ල්ඛන 

ස්කෑන් කර PDF පිටපේ ්ලස ්ගන UPLOAD කරන්න. 

1. අයදුම්කරු්ේ අේසන සහිත අයදුම්පත 01-A- සිට 01-B දක්වා 

2. සම්ූර්ණ කරන ලද ආයතන ප්රධානියා්ේ සහතික්යහි මුල් පිටපත ( අයදුම්ප්තහි ඇමුණුම 02 –A හා 02 – B දක්වා) 

3. උපපැන්න සහතික්ේ සහ  ඡාතික හැඳුනුම්ප්තහි සහතික කරන ලද ඡායා පිටපේ 

4. ආයතන ප්රධානියා විසින් සහතික කරන ලද අභ්යාසලාභී පේවීම් ලිපි්යහි ඡායා පිටපතක්  

5. උපාධි සහතික්යහි සහතික කරන ලද ඡායා පිටපත හා උපාධියට අදාළ ්තාරතුරු සහතිකය (DETAIL 

CERTIFICATE)සහතික කරන ලද ඡායා පිටපතක් 

6. වසරක පුහුණුව සම්ූර්ණ කරන ලද බව දක්වන ආයතන ප්රධානියා්ේ සහතික්යහි මුල් පිටපත 

7. පදිංචිය තහවුරු කිරීම සඳහා වන ග්රාම නිලධාරී සහතික්යහි මුල් පිටපත (ඩී.එස් 04) 



➢ පියවර - 08 - සියලුම ලිපි්ල්ඛන UPLOAD කිරී්මන් අනතුරුව CLOSE ්බාේතම CLICK කර අයදුම් කිරී්ම් කටයුතු අවසන් 

කරන්න. 

 
්මම සියලුම ලිපි්ල්ඛන ්වබ් අඩවිය ඔස්්ස් ඇතුළේ කිරී්මන් අනතුරුව, Upload කරන ලද සියළු ලිපි්ල්ඛනවල දක්වා ඇති පරිදි 

මුල් පිටපේ හා සතය පිටපේ එම පිළි්වලටම සකසා අංක 204, ්ෙන්ිල් ්කාබ්බෑකඩුව මාවත, බේතරමුල්ල යන ලිපින්යහි 

පිහිටි බස්ථනාහිර පළාේ ප්රධාන ්ල්කම්ක කාර්යාලය ්වත 2022.01.31 දිනට ්පර පැමිණ ්හෝ ලියාපදිංචි තැපෑල මගින් ්හෝ භ්ාරදිය 

යුතුය. 

 

සැ.යු - ්වබ් අඩවිය මගින් බාගත කරන ලද අයදුම්ප්තහි සං් ෝධනය විය යුතු යම් කරුණක් ්ව්තාේ අදාළ කරුණ   

අයදුම්ප්තහි මුද්රිත පිටප්තහි ඉදිරි්ේදි පැහැදිලිව තම අේ අකු්රන් ලියා එම ස්ථාන්ේ තම ්කටි අේසනින් සහතික කර දක්වා 

එවිය යුතුය. 

එ්මන්ම ්වබ් අෙවි්යහි ස්ඳහන් අයදුම්කපත පිරවී්ම්කදී “ ්ස්ථවය කරන ස්ථථානය” යන ්කාටස්ට ඔබ අනුයුක්ත කර ඇති ප්රා්ේශීය 

්ල්කම්ක කාර්යාලය ස්ඳහන් කළ යුතු බව වැඩිදුරටේ දන්වමි. 

 

2022.01.03 දිනට වස්රක ්ස්ථවා කාලය ස්ම්කූර්ණ කරන ලද අභ්යාස්ලාභීන් පමණක් ඉහත උප්දස් පරිදි අයදුම්කළ යුතු  

අතර වසරක ්ස්වා කාලය 2022.01.03 දිනට පසුව ්ය්දන දිනයක් වන සෑම අභ්යාසලාභීයකු සඳහාම ඉදිරි දිනයකදි පසුකාලිනව 

අයදුම්කිරිම සඳහා අවස්ථාව සලසා ්දනු ලැ්බ්. 

 

 

තිලක් ්සනරේ 

්ල්කම්, 
පළාේ රාජය ්ස්වා ්කාමිෂන් සභ්ාව, 
බස්නාහිර පළාත. 
 

2022.01.20 


