
 

බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය ේස්ාා ේමාිෂන්  සාාා 

බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය ේස්ාේ   ාා්න  ේස්ාේ   (සිවිල්) I ාන ේර්ණියේේ  නිලධාරී් ේේ ේස්ාා 

පළපුරුද්ද හා කුසලාාාය මා විේ ්න ේර්ණියේයට උසස ්කිරීම 

(පළාත් පාලන ආයාන) 

 

බස්නාහිර පළාතේ පළාේ පාලන ආයතනවල 2015, 2016, 2017 හා 2018 වර්ෂයන්හහි බස්නාහිර පළාේ රාජ්ය 

තස්වතේ තාක්ෂණ තස්වතේ (සිවිල්)  විත ්ෂ තර්ණිතේ ඇතිවී ඇති පුරප්පාඩු සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා පහත 

සුදුසුකම්ප සපුරා ඇති බස්නාහිර පළාතේ පාලන ආයතන වලට අනුයුක්තව දැනට තස්වතේ තයදී සිටින හා විරාම 

ලබා ඇති බස්නාහිර පළාේ රාජ්ය තස්වතේ තාක්ෂණ තස්වතේ (සිවිල්) I වන තර්ණිතේ ලධලරාරීන්හත්න්හ   

අයදුම්පපේ කැඳවනු ලැතේ. 

 

අයදුම්පත් මැඳාන අාසාන දිනය : 2022.03.25 

 

02. බඳාා ග් නා ආමාරය 
 

I. බස්නාහිර පළාතේ ්රු ආණ්ඩඩුකාරතුමා විසින්හ 2020.06.24 දිනැතිව අනුමත කරන ලද බස්නාහිර 

පළාේ තාක්ෂණ තස්වතේ (සිවිල්) තනතුරට බඳවා ්ැනීතම්ප හා උසස්කිරීතම්ප පරිටිපාටිතේ 10.3.3.2 

තේදයට අනුව උපතල්ඛණ 06 සඳහන්හ ලධර්ණායක යටතේ පවේවනු ලබන වුහ්ත සම්පුඛ 

පරීක්ෂණයක් මගින්හ පුරප්පාඩු පිරවීම සිදු කරනු ලැතේ. 

 

II. බස්නාහිර පළාේ සභා රාජ්ය තස්වා තකාිෂෂන්හ සභාව විසින්හ පේ කරනු ලබන සම්පුඛ පරීක්ෂණ 

මණ්ඩඩලයක් මගින්හ පවේවනු ලබන වුහ්ත සම්පුඛ පරීක්ෂණතේ සලසලතාවතේ අනුපිවෙතවල අනුව 

හා අදාළ තසසු අව යතා සපුරා ඇති බවට තහුරරු කර ්ැනීතමන්හ අනතුරුව බස්නාහිර පළාේ රාජ්ය 

තස්වා තකාිෂෂන්හ සභාව විසින්හ බස්නාහිර පළාතේ පළාේ පාලන ආයතනවල බස්නාහිර පළාේ රාජ්ය 

තස්වතේ තාක්ෂණ තස්වතේ (සිවිල්)  විත ්ෂ තර්ණිතේ තනතුරු පුරප්පාඩු සම්පූර්ණ කරනු ලැ තේ. 

 

03.        ේමම ානතුරට අදාළ ාැටුප් පරිමා ය 

 

රාජ්ය පරිපාලන චක්රතල්ඛ අංක 03/2016 - MN- 7  හි 04 වන වැටුප් පියවර 

රු.41,580- 11 x 755 –18 x 1030 –68,425/- 

 

04. සුදුසුමම් 
 

I. බස්නාහිර පළාේ රාජ්ය තස්වතේ තාක්ෂණ තස්වතේ (සිවිල්) I වන තර්ණිතේ අවම ව තයන්හ වසර හය 
(06) ක සක්රීය හා සතුටුදායක තස්වා කාලයක් සම්පූර්ණ කර තිබීම හා ලධයිෂත වැටුප් වර්රක හයම 
(06)  උපයාත්න තිබීම. 

 
II. උසස් කිරීතම්ප දිනට ූර්වාසන්හනතම වසර පහ (05) තුළ සතුටුදායක තස්වා කාලයක් සම්පූර්ණ කර 

තිබීම. 
 
III. අනුමත කාර්ය සාරන ඇ්යීතම්ප පටිපාටිය අනුව උසස් කිරීතම්ප දිනට තපරාතුව වූ වසර හය (06) ක් තුළ 

සතුටුදායක මට්ටතම්ප තහෝ ඊට ඉහළ කාර්ය සාරනයක් තපන්හනුම්ප කර තිබීම. 
 
IV. තතවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම්ප පරීක්ෂණය සමේ වී තිබීම. (බස්නාහිර පළාේ රාජ්ය තස්වතේ තාක්ෂණ 

තස්වා වයවස්ාාව ්රියාේමක වන 2013.06.01 දිනට බස්නාහිර පළාේ රාජ්ය තස්වතේ තාක්ෂණ 
තස්වතේ (සිවිල්) I තර්ණියට උසස් වී වසර පහ (05) ක් සම්පූර්ණ කර ඇති ලධලරරයන්හ III වන 
කාර්යක්ෂමතා කඩඉම්ප පරීක්ෂණය සමේවීතම්ප අව යතාවතයන්හ ලධදහස් කරනු ලැතේ. බඳවා ්ැනීතම්ප 
හා උසස් කිරීතම්ප පරිපාටිතේ පිටුව 08) 
 

 

 



 

05. ාුහගා සම්ුඛ පරී්න ේ  ලකුණු ලබාේදන ්ේන්ත්ර සහ ලකුණු ප්රමා ය්  

ලසලණු ලබාතදනු ලබන ප්රරාන ක්තෂ්්ර ලසලණු  
ප්රමාණය 

ුළු 
ලසලණු 
ප්රමාණය 

සමේ 
ලසලණු 
ප්රමාණය 

ේස්ාා පළපුරුද්ද 
 
I වන තර්ණිතේ වසර හයක (06) තස්වයට අමතරව ඇති තස්වා 
තවනුතවන්හ එම අමතර වසරක් සඳහා ලසලණු 05 බැගින්හ ලබාතේ 

50 50  

කුසලාාාය 
 
කාර්ය සාරනය (ආසන්හන වසර 05ක් සඳහා)    -   15 
විශිෂ්ට මට්ටම                                                -   03 
සාමානය ප්රමාණයට වඩා ඉහළ                       -   02 
සතුටුදායක මට්ටම                                         -   01  
 

ාෘත්ීය සුදුසුමම්                                        -    05 
 
සිවිල් ්ේන්ත්රයට අදාළා 
 

 මාස 06ක් තහෝ ඊට වැඩි ඩිප්තලෝමා පාඨමාලා 
සහතිකයක් සඳහා                                              - 05 

 මාස 06 අඩු ඩිප්තලෝමා පාඨමාලා සහතිකයක් 
      සඳහා                                                                - 03 
 

ේාාරතුරු ාා්න  පාඨමාලා සහතිමය් සඳහා           - 02 
 
වයාපිතියක් / වයාපිති සාර්ාකව ඉටුකර ඇති බවට තදපාර්තතම්පන්හතු 
ප්රරාලධයාතේ / ආයතන ප්රරාලධයාතේ අනුමැතිය සහිත වාර්තාමය ඉදිරිපේ 
කිරීමක් (ඉටුකිරීතම්පදී පැවති ්ැටළු, ඒවාට ලබාදුන්හ විසඳුම්ප ඇතුළේ විය 
යුතුය) 
 
සිවිල් ඉදිකිරීම්ප  හා නඩේතු තස්වා කටයුතු ඉටු කිරීතම්පදී දක්වන 
ස්රියදායකේවය තවනුතවන්හ තදපාර්තතම්පන්හතු ප්රරාලධයාතේ / ආයතන 
ප්රරාලධයාතේ සහතිකය 
 
ප්ර ංසා හා ඇ්යීම්ප 
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45 අදාළ 
තනාතේ 

 

සම්පුඛ පරීක්ෂණතේදී දක්වන ලද සලසලතාවය 05 05  

එකතුව 100 100  

 

06. බස්නාහිර පළාතේ පළාේ පාලන ආයතනවල බස්නාහිර පළාේ රාජ්ය තස්වතේ තාක්ෂණ තස්වතේ (සිවිල්) 

විත ්ෂ තර්ණිතේ තනතුරට උසස් කිරීම සඳහා වන අයදුම්පප්රය තමම ලධතේදනතේ අවසානතේ දැක්තවන 

ආදර්  අයදුම්පප්රයට අනුකූලව අතප්ක්ෂකයා විසින්හම ලධවැරදිව හා පැහැදිලිව පිවෙතයල කළ යුතුය. 

 

 

07. සෑම අයදුම්පප්රයක්ම බස්නාහිර පළාේ ප්රරාන තල්කම්ප මගින්හ 2022.03.25 දිනට තහෝ ඊට තපර ලැතබනතස ්

“ේල්මම්, පළාත් රාජ්ය ේස්ාා ේමාිෂන්  සාාා (බ.ප.), අංම 628, 10 ාන මහල, ජ්න ජ්ය සිටි 

ේගාඩනැගිල්ල, නාාල  පාර, රාජ්ගිරිය” යන ලිපිනයට ලියාපදිංචි තැපෑතලන්හ එවිය යුතුය.  අයදුම්පප්රය බහා 

එවන කවරතේ වම්පපස ඉහළ තකළවතර්  “ බස්නාහිර පළාේත් පළාත් පාලන ආයානාල පළාත් රාජ්ය 

ේස්ාේ  ාා්න  ේස්ාේ  (සිවිල්)  විේ ්න ේර්ණියේේ  ානතුරට උසස් කිරීම  ”  තලස පැහැදිලිව සඳහන්හ 

කළ යුතුය. 

 



 
 

08. අයදුම්පපේ කැඳවීතම්ප ලධතේදනයට අදාළ කරුණු තහෝ එම ලධතේදනතයන්හ ආවරණය තනාවන තවනේ 

කරුණු සම්පබන්හරතයන්හ බසන්ාහිර පළාේ රාජ්ය තස්වා තකාිෂෂන්හ සභාතේ තීරණය අවසන්හ තීරණය තේ. 

 

09. තමම දැන්හවීම හා ආදර්  අයදුම්පප්රය බස්නාහිර පළාේ රාජ්ය තස්වා තකාිෂෂන්හ සභාතේ www.psc.gov.lk 

යන ලධල තවේ අඩවිතේද පළ කර ඇත. 

 

 
 
 
 
 

තිලක් තසනරේ  
තල්කම්ප 
පළාේ රාජ්ය තස්වා තකාිෂෂන්හ 
සභාව 
බස්නාහිර පළාත 

2022 තපබරවාරි මස 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.psc.gov.lk/


 

 

 

    ( මාර්යාලයීය ප්රේයජජ්නය සඳහා) 

බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය ේස්ාේ   ාා්න  ේස්ාේ  (සිවිල්) 

විේ ්න ේර්ණියේයට උසස් කිරීම (ේස්ාා පළපුරුද්ද සහ කුසලාාාය මා) 

(නිලධාරියා විසි්  සම්ූර්  කිරීම සදහා) 

1. නම (ුලසලරු සම්) : ............................................................................................................................ 

2. ුලසලරු වලින්හ හැඳින්හතවන නම්ප : ........................................................................................................... 

3. ජ්ාතික හැඳුනුම්පපේ අංකය : ................................................................................................................... 

4. දැනට තස්වය කරන තදපාර්තතම්පන්හතුව හා එහි ලිපිනය : .......................................................................... 

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

වර්තමාන තස්වා ස්ාානය හා එහි ලිපිනය :............................................................................................... 

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

5. තස්වය ස්ිර කරන ලද දිනය : ............................................................................................................... 

6. විරාිෂකද යන ව්: ............................................. විරාම ලැ ද දිනය : ..................................................... 

7. දුරකාන අංකය : රාජ්කාරි -  .....................................   තපෞේ්ලික - ..................................................... 

8. WhatsApp අංකය : ……………………………… 

9. Email ලිපිනය : ........ ............................................. 

10. ස්ී ප පුරුෂ භාවය : ............................................................................................................................... 

11. බස්නාහිර පළාේ රාජ්ය තස්වයට අන්හතර්ග්රණය කරන ලද දිනය : ............................................................. 

12. බස්නාහිර පළාේ තාක්ෂණ තස්වතේ (සිවිල්) I තර්ණිතේ තනතුරට පේ කරන ලද දිනය : .........................  

පේවිම්ප ලිපිතේ තයාු අංකය හා දිනය : ................................................................................................. 

13. පහත වගුතවහි සඳහන්හ දින වලට බස්නාහිර පළාේ තාක්ෂණ තස්වතේ (සිවිල්) I තර්ණිතේ තස්වා කාලය : 
 

 

 

 

 

 

 

14. තතවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම සම්පූර්ණ කරන ලද දිනය : ................................................................... 

15. විේතීය සුදුසුකම්ප 

අනු 
අංකය 

පුහුණුව පුහුණු සහතිකය වලංගු දිනය 

01 සිවිල් ක්තෂ්්රයට අදාලව මාස 06ක් 
තහෝ ඊට වැඩි ඩිප්තලෝමා පාඨමාලා 
සහතික 

  

02 සිවිල් ක්තෂ්්රයට අදාලව මාස 06ට 
අඩු ඩිප්තලෝමා පාඨමාලා සහතික 

  

 

දිනය තස්වා කාලය 

2015.12.31 අුරරුදු මාස දින 

2016.12.31    

2017.12.31    

2018.12.31    

 



 

16. තතාරතුරු තාක්ෂණ පාඨමාලා ප පරි්ණක පාඨමාලා  

අනු 
අංකය 

පුහුණුව පුහුණු සහතිකය වලංගු දිනය 

    

    

 

17. ඉටු කරන ලද වයාපිති හා ඉටු කිරීතම්පදී පැවති ්ැටළු හා ඒවාට ලබාදුන්හ විසඳුම්ප 

(ඒ ඒ වර්ෂවලට අදාල කරන ලද වයාපිති තවන්හ තවන්හ ව තයන්හ තකටිතයන්හ දක්වන්හන) 

වර්ෂය ඉටු කරන ලද වයාපිතිය 
 

වයාපිතිය සාර්ාකව 
ඉටු කර ඇති බවට 
තදපාර්තතම්පන්හතු 
ප්රරාලධයාතේ ප ආයතන 
ප්රරාලධයාතේ අනුමැතිය 
ලැබී ඇත 

ඉටු කිරීතම්පදී 
පැවති ්ැටළු 

්ැටළු වලට 
ලබාදුන්හ විසඳුම්ප 

2015 . 
 

   

2016     

2017     

2018     

 

18. සිවිල් ඉදිකිරීම්ප හා නඩේතු තස්වා කටයුතු ඉටු කිරීතම්පදි දක්වන ලද ස්රිය දායකේවය පිවෙබඳ විස්තර : 

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

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

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

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

19. 2015.12.31, 2016.12.31, 2017.12.31 හා 2018.12.31 ( අදාල තනාවන වර්ෂ තලධ ඉරකින්හ කපන්හන) ට 

ූර්වාසන්හන වසර 05 තුළ සියලු වැටුප් වර්රක උපයා ත්න ඇත ප නැත ...................................... 

නැති නම්ප ඊට තහ්තු දක්වන්හන. 

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

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

20. 2015.12.31, 2016.12.31,2017.12.31 හා 2018.12.31 ( අදාල තනාවන වර්ෂ තලධ ඉරකින්හ කපන්හන) ට 

ූර්වාසන්හන වසර 05 තුළ වැටුප් රහිත ලධවාඩු ලබා ඇත ප නැත ...................................... 

ඇේ නම්ප ඊට තහ්තු දක්වන්හන. 

........................................................................................................................................................... 
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21.  2015.12.31, 2016.12.31,2017.12.31 හා 2018.12.31 ( අදාල වර්ෂ තලධ ඉරකින්හ කපන්හන) ට ූ ර්වාසන්හන 

වසර 05 තුළ තස්වා කාලය තුළ කිසියම්ප විනය දඬුවමක් ලබා තිතේද ? ................................................ 

21.1  විනය පරීක්ෂණයකට ලක්කර තහෝ එතස් කිරීමට ලධයිෂතව තිතේද ? ......................................... 

21.2  එතස් නම්ප ඒ පිවෙබඳ විස්තර දක්වන්හන. ....................................................................................... 
 

22. අයදුම්පකරුතේ සහතිකය 
 

තමම සම්පුඛ පරීක්ෂණයට තපනී සිටීමට මා සුදුසුසසල බවේ, අයදුම්පපතේ සඳහන්හ කර ඇති තතාරතුරු 

මාතේ දැලධතම්ප හා වි ්වාසතේ පරිදි සතය බවේ, තමම සම්පුඛ පරීක්ෂණය පිවෙබඳව බස්නාහිර පළාතේ ්රු 

ආණ්ඩඩුකාරතුමා විසින්හ 2020.06.24 දිනැතිව අනුමත කරන ලද බස්නාහිර පළාේ තාක්ෂණ තස්වතේ (සිවිල්) 

තනතුරට බඳවා ් ැනීතම්ප හා උසස් කිරීතම්ප පටිපාටිතේ 10.3.3.2 තේදයට අනුව  මා නුසුදුසස්සල බව තපනී ගියතහාේ 

සම්පුඛ පරීක්ෂණයට තපර තහෝ එය පවේවේදී තහෝ ඉන්හපසුව මාතේ අතප්ක්ෂකේවය අවලංගු කිරීමට ්නු 

ලබන කවර තහෝ තීරණයකට මම එකඟ තවිෂ. තවද බස්නාහිර පළාේ රාජ්ය තස්වා තකාිෂෂන්හ සභාව විසින්හ 

තමම සම්පුඛ පරීක්ෂණය පැවැේවීම සම්පබන්හරතයන්හ පනවනු ලබන නීතිරීති වලට සහ සම්පුඛ පරීක්ෂණ 

ප්රතිලල මත උසස් කිරීම සම්පබන්හරතයන්හ ්නු ලබන තීරණ වලට මම යටේ වන බවද ප්රකා  කරිෂ. 

 

                                                                                               …...................................................... 

දිනය : …..........................                                                             ලධලරාරියාතේ අේසන 

23. ආයාන ප්රධානියාේේ සහතිමය 

තමම අයදුම්පපත ඉදිරිපේ කරන  බස්නාහිර පළාේ තාක්ෂණ තස්වතේ (සිවිල්) I තර්ණිතේ ලධලරාරි ප 

ලධලරාරිලධ ..................................................................................... මහතා  / මහේිෂය....................... 

දින සිට තමම කාර්යලතේ තස්වය කරන බවේ, .................................දිනට   බස්නාහිර පළාේ රාජ්ය 

තස්වතේ තාක්ෂණ තස්වතේ (සිවිල්) I තර්ණියට උසස් වී ඇති බවේ, බස්නාහිර පළාතේ ්රු ආණ්ඩඩුකාරතුමා 

විසින්හ 2020.06.24  දිනැතිව අනුමත කරන ලද බස්නාහිර පළාේ තාක්ෂණ තස්වතේ (සිවිල්) තනතුරට බඳවා ් ැනීතම්ප 

හා උසස් කිරීතම්ප පටිපාටිතේ 10.3.3.2 තේදයට අනුව සියළුම සුදුසුකම්ප සම්පූර්ණ කරනු ලබන දිනට 

විනයානුකූල දඞුවමක් ලබා තනාමැති බවේ, අයදුම්පපතේ සඳහන්හ කර ඇති තතාරතුරු සියල්ලම තමම 

කාර්යාලතේ ඇති වාර්තා ආරතයන්හ මම පුේ්ලිකව පරීක්ෂා කර බැූ  බවේ, ඒවා ලධවැරදි බවේ තමිනන්හ 

සහතික කරිෂ. 

 

                   …................................................. 

        දිනය :  …........................                                       ආයතන ප්රරාලධයාතේ අේසන හා ලධලුද්රාව 

 

 

 

 



 
 

24. ේදපාර්ාේම්් තු ප්රධානියාේේ නිර්ේද් ය 

ඉහත ලධර්තේ ය හා එකඟ තවිෂ / තනාතවිෂ. 

 

        ….....................................................  

දිනය : …...........................                           තදපාර්තතම්පන්හතු ප්රරාලධයාතේ අේසන හා ලධලුද්රාව 

25. අමාායාං  ේල්මම්ේේ නිර්ේද් ය 

 

ඉහත ලධර්තේ ය සම් එකඟ තවිෂ/තනාතවිෂ. 

 

 

  ….....................................................  

දිනය : …...........................                              අමාතයාං  තල්කම්පතේ අේසන හා ලධල ුද්රාව 

 

26. ප්රධාන ේල්මම්ේේ නිර්ේද් ය 

  ඉහත ලධර්තේ ය හා එකඟතවිෂ / තනාතවිෂ 

 

                                                                                            …..................................................... 

      දිනය : …..............................                                ප්රරාන තල්කම්ප(බ.ප.) තේ අේසන හා ලධලුද්රාව 


