
 

 

අංක 628,10 වන මහල,ජන ජය සිටි ග ොඩනැගිල්ල,නොවල පොර,රොජගිරිය இல.628, 10 வது மாடி, ஜன ஜய சிட்டி வளாகம், நாவல வதீி, ராஜகிரிய No.628,10th Floor, Jana Jaya City Building, Nawala Road, Rajagiriya 

WPC/PSC/EST02/01/SP-2020 

 

 

 

2022.05. 

ප්රධාන ලේකම් (බ.ප.) 

සියළුම අමාත්ාාංශ ලේකම්වරුන් (බ.ප.) 

සියළුම ලෙපාර්ත්ලම්න්ු ප්රධානීන් (බ.ප.) ලවත්, 

 

ශ්රී ලංකො තොක්ෂණ ග ේවගේ I ගරේණිගේ නිලධරයන් විග ේෂ ගරේණියට උ  ේ කිරීගේ සීමිත තර  විභො ය  

2020 (2022) 

 

අාංක 2,279 ෙරණ 2022 මැයි මස 06 වැනි දින ශ්රී ලාංකා ප්රජාත්ාන්ික සමාජවාදි ජනරජලේ ගැසට් පත්රය 

මගින් " ශ්රී ලංකො තොක්ෂණ ග ේවගේ  I ගරේණිගේ නිලධරයන් විග ේෂ ගරේණියට උ  ේ කිරීගේ සීමිත තර  

විභො ය 2020 (2022) " සඳහා අයදුම්පත් කැඳවා ඇත්. 

 

02. ලමම විභාගලේ ප්රතිඵල මත් බස්නාහිර පළාත් ත්ාක්ෂණ ලස්වලේ විලශ්ෂ ලර්ණිලේ 2020.01.01 

දින සිට 2020.12.31 දින ෙක්වා එක් එක් ලෙපාර්ත්ලම්න්ුවල හා අමාත්ාාංශවල ඒ ඒ ත්නුලර් පවතින 

පුරප්පාඩු පමණක් පුරවනු ලැලේ.  

 

03. ඒ සඳහා අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කරනු ලබන අයදුම්කරුවන් 2020.12.31 දිනට පහත් සුදුසුකම් 

සුපරාලිය යුු ලේ. 

 

I. බස්නාහිර පළාත් ත්ාක්ෂණ ලස්වලේ අධීක්ෂණ කළමනාකරණ ලස්වා ගණලේ I ලර්ණිලේ අවම 

වශලයන් වසර පහ (5)ක සක්රිය හා සුටුොයක ලසව්ා කාලයක් සම්ූර්ණ කර නියමිත් වැටුප් 

වර්ධක පහ(5)ම උපයාලගන තිබීම, 

 

II. උසස් කිරීලම් දිනට ූර්වාසන්නත්ම වසර පහ(5) ුල සුටුොයක ලස්වා කාලයක් සම්ූර්ණ කර 

තිබීම,  

 

III. ලත්වන කාර්යක්ෂමත්ා කඩඉම් පරීක්ෂණය සමත්ී තිබීම 

 

04. ඉහත් සුදුසුකම් සපුරාලන බස්නාහිර පළාත් ත්ාක්ෂණ ලස්වලේ I ලර්ණිලේ නිලධරයන්ලේ 

අයදුම්පත් 2022.06.20   දින ගහෝ ඊට ගපර ලැගෙන ග ේ " ගල්කේ, පළොත් රොජය ග ේවො ගකොමිෂන්  භොව 

(ෙ.ප.), අංක: 628, 10 වන මහල, ජන ජය සිටි ග ොඩනැගිල්ල, නොවල පොර, රොජගිරිය " යන ලිපිනයට 

ලියාපදිාංචි ත්ැපෑලලන් එවිය යුුය.  

 

 

 

 



05. අයදුම්පත් සම්ූර්ණ කිරීලම්දී ගැසට් නිලේෙනලේ සඳහන් කරුණු වලට අමත්රව පහත් කරුණු 

ලකලරහිෙ අවධානය ලයාමු කරන ලලස ෙන්වමි. 

 

I. අයදුම්පත්රලේ 03 ලේෙය යටලත් ඇති පදිවි නාමය සඳහන් කිරීලම්දී අොල පරිදි, ත්ාක්ෂණ නිලධාරි 

(සිවිේ / සැලසුම් /විදුලි / කෘෂිකර්ම උපලේශක / සත්ව සාංවර්ධන උපලේශක / ත්ක්ලස්රු පරීක්ෂක) 

ආදී වශලයන් ත්නුරු නාමය සඳහන් කළයුුය.  

නිදසුන :  

03. පදවි නොමය :- ෙ ේනොහිර පළොත් තොක්ෂණ ග ේවය (සිවිල්) I ගරේණිය  

 

II. පළමු වරට ලමම විභාගයට ලපනී සිටින නිලධරයන් විසින් කිසිදු විභාග ගාස්ුවක් ලගවිය යුු 

ලනාලේ. එලස් වුවත් ඉන්පසු වාරවලදී නිලධරයන් විභාගයට ලපනී සිටින්ලන් නම් රු.600/-ක 

විභාග ගාස්ුවක් බස්නාහිර පළාත් ප්රධාන ලේකම් ලේ 20-03-02-99 ආොයම් ශීර්ෂයට බැරවන 

පරිදි බස්නාහිර පළාලත් ළඟම පිහිටි ප්රාලේශිය ලේකම් කාර්යාලයකට ලගවා ලබා ගන්නා ලෙ 

ෙ.ප.1 ලදුපගත් මුේ පිටපත් අයදුම්පත්රලේ අොළ ලකාටුලේ ඇලවිය යුුය. විභාග ගාස්ු  සඳහා 

මුෙේ ඇණවුම් ලහෝ මුේෙර භාරගනු ලනාලැලේ. විභාග ගාස්ු ලගවා ලබා ගන්නා ලෙ ලදුපලත් 

ඡායා පිටපත්ක් ළඟ ත්බා ගැනීම ප්රලයෝජනවත් වනු ඇත්. ලමම විභාගය සඳහා ලගවනු ලබන විභාග 

ගාස්ුව ආපසු ලගීම ලහෝ ලවනත් කිසිදු විභාගයකට මාරු කිරීමට ලහෝ ඉඩලෙනු ලනාලැලේ. 

 

06.  ඔබ අමාත්ාාංශලේ / ලෙපාර්ත්ලම්න්ුලේ සිටින සියළුම ශ්රී ලාංකා ත්ාක්ෂණ ලස්වලේ I ලර්ණිලේ 

නිලධාරීන් ෙැනුවත් කර විභාගයට ලපනී සිටීමට සුදුසු නිලධාරින්ලේ අයදුම්පත් පමණක් එීමට කටයුු 

කරන ලලස ෙන්වමි. 

 

07. ගැසට් නිලේෙනලේ හා ඉහත් 03 ලේෙලේ සඳහන් සුදුසුකම් ඇති නිලධාරින් පමණක් ඉේුම්කර 

ඇත්ැයි යන ූර්ව නිගමනය මත් නිලේෙනලේ සඳහන් අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසන් දිනට ලහෝ එදිනට 

ලපර බස්නාහිර පළාත් රාජ ලස්වා ලකාමිෂන් සභාව ලවත් ලයාමු කර ඇති සියුම අයදුම්පත් විභාග 

ලෙපාර්ත්ලම්න්ුව ලවත් ලයාමු කරනු ලබයි. 

 

08.  ත්වෙ එක් එක් ත්නුරට අොලව 2020 වර්ෂලේ පවත්නා පුරප්පාඩු සාංඛ්ාව, 2013.06.01 දින සිට 

ක්රියාත්මක බස්නාහිර පළාත් ත්ාක්ෂණ ලස්වා වවස්ථාලේ 10.3 ලේෙයට අනුව පිරීමට කටයුු කරනු 

ලබන බව වැඩිදුරටත් කාරුණිකව ෙන්වමි. 

 

09. අයදුම්පත් කැඳීලම් නිලේෙනය බස්නාහිර පළාත් රාජ ලස්වා ලකාමිෂන් සභා ලවේ අඩවිලේෙ  
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