
පළාත් රාජ්ය ේව ාා ේමාිෂන්  වාාා - බව නාහිර පළාත 

පුරාැසි ේව ාාලාභි ප්රඥප්තිය 
# ලබාේෙන ේව ාය ේව ාය ලබාදීමට ගතාන මාලය වහාය ාන නිලධාරී්  

 

01 

 

පළාත් රාජ්ය ේව ා ා 

ේ ාමිෂන් වභාා  

මඟිින් පා ත්ා නු 

ලබන                

බඳා ාගැනීම් විභාග  

 
 

 

1. අයදුම්පත් 100ට අඩු - 

අයදුම්පත් ලද දින සිට මාව 02ක් 

ඇතුළත විභාගය පා ත්ා ා ප්රතිඵලල 

නිකුත් ේ ේේ. 
 

2.අයදුම්පත් 100ට ා ැඩි -  

අයදුම්පත් ලද දින සිට මාව 04 ක් 

ඇතුළත විභාගය පා ත්ා ා පා ත්ා ා 

ප්රතිඵලල නිකුත් ේ ේේ. 

 

 

 

 

 

 

වහ ාර ේේ ම් (විභාග හා බඳා ාගැනීම්) 

අංශ ප්රධාානී (විභාග අංශය) 

විෂය භාර නිලධාාරීන්  

EXM 01, EXM 02,   

EXM 03 
ශ්රී ලං ා විභාග 

ේදපාේතේම්න්තුා   

මඟිින්  

පා ත්ා නු ලබන  

බඳා ා ගැනීේම් 

විභාගා ල ප්රතිඵලල 

නිකුත් කිරීම.  
 

ශ්රී ලං ා විභාග ේදපාේතේම්න්තුා  

විසින් නිකුත්  රන ප්රතිඵලල 

පරීක්ෂා  ර වතිඵ 02ක් ඇතුළත 

එම ප්රතිඵලල පළාත් රාජ්ය ේව ා ා 

ේ ාමිෂන් වභාේේ  නිල ේා බ් 

අඩවිේේ පළ රනු ලැේබ්. 

තනතුරු වඳහා 

බඳා ා ගැනීම.  

(පත්ීම් 

බලධාාරිත්ා ය 

ේ ාමිෂන් වභාා  

වතු) 

අයදුම්පත්  ැඳා ා විභාගය 

පා ත්ා ා ප්රතිඵලල නිකුත්  ර වතිඵ 

03ක් ඇතුළත පා තිඵන පුරප්පාඩු 

අනුා  බඳා ාගැනීම් සිදුේ ේේ 

 

වහ ාර ේේ ම් (විභාග හා බඳා ාගැනීම්)  

අංශ ප්රධාානී (විභාග අංශය) 

අංශ ප්රධාානී (බඳා ාගැනීම් අංශය) 

විෂය භාර නිලධාාරීන්  

REC 01, REC 02, 

REC 03, REC 04, 

REC 05 

 

02. 

 

පළාත් රාජ්ය ේව ා ා 

ේ ාමිෂන් වභාා  

මඟිින් පා ත්ා නු 

ලබන  ාේයක්ෂමතා 

 ඩඉම් විභාග. 

 

 

 

 

1. අයදුම්පත් 100ට අඩු - 

අයදුම්පත් ලද දින සිට මාව 01ක් 

ඇතුළත විභාගය පා ත්ා ා ප්රතිඵලල 

නිකුත් ේ ේේ. 
 

2.අයදුම්පත් 100ට ා ැඩි - 

අයදුම්පත් ලද  දින සිට මාව 02 ක් 

ඇතුළත විභාගය පා ත්ා ා ප්රතිඵලල 

නිකුත් ේ ේේ. 

 

 

වහ ාර ේේ ම් (විභාග හා බඳා ාගැනීම්)  

අංශ ප්රධාානී (විභාග අංශය) 

අංශ ප්රධාානී (බඳා ාගැනීම් අංශය) 

විෂය භාර නිලධාාරීන්   

EXM1, EXM 2, EXM 3,  

REC 05 

 ශ්රී ලං ා විභාග 

ේදපාේතේම්න්තුා   

මඟිින්  

පා ත්ා නු ලබන  

 ාේයක්ෂමතා 

 ඩඉම් විභාගා ල 

ප්රතිඵලල නිකුත් කිරීම.  

ශ්රී ලං ා විභාග ේදපාේතේම්න්තුා  

විසින් නිකුත්  රන  ප්රතිඵලල 

පරීක්ෂා  ර වතිඵ 02ක් ඇතුළත 

එම ප්රතිඵලල පළාත් රාජ්ය ේව ා ා 

ේ ාමිෂන් වභාේේ  නිල ේා බ් 

අඩවිේේ පළ රනු ලැේබ්. 

 

 



# ලබාේෙන ේව ාය ේව ාය ලබාදීමට ගතාන මාලය වහාය ාන නිලධාරී්  
 

03 
 

ේව ා ය ව ීර කිරීම. 
 

ා ැඩ  රන  දින 10 
 

 

වහ ාර ේේ ම් ( ළමනා රන හා ප්රතිඵපත්තිඵ) 

වහ ාර ේේ ම් (ආයතන හා මූලය) 

අංශ ප්රධාානි 

විෂය භාර නිලධාාරීන්   

EST 01, EST 06 
 

 

04 
 

තනතුරට අදාළ 

ේර ණිගතගත සවව ීම්. 

 

ා ැඩ  රන  දින 10 
 

 

වහ ාර ේේ ම් ( ළනා රන හා ප්රතිඵපත්තිඵ) 

වහ ාර ේේ ම් (ආයතන හා මූලය) 

අංශ ප්රධාානි 

විෂය භාර නිලධාාරීන් EST 01, EST 02, EST 

03, EST04, EST 05, EST 06, EST 08 

 

05 
 

පළාත් ව ථාන මාරු 

/සුහද ව ථාන මාරු මත 

පළාතට බඳා ා ගැනීම 

හා පළාේතන් මුදා 

හැරීම 

 

 

 

ා ැඩ  රන දින 08 

 

 

පරිපාලන නිලධාාරී 

අංශ ප්රධාානි (ව ථාන මාරු අංශය) 

විෂය භාර නිලධාාරීන්   

TRF 01, TRF 02, TRF 03, TRF 04, TRF 05 

06 අ් තර්ග්රහයය ිරරීම. 
 

 

 

 

 

 

 

ා ැඩ  රන  දින 07 
 

වහ ාර ේේ ම් ( ළමනා රන හා ප්රතිඵපත්තිඵ)  

අංශ ප්රධාානි 

විෂය භාර නිලධාාරීන්    

EST 03, EST 05 

මුේපත්ීම 

ගුරු වහාය  වහ ාර ේේ ම් ( ළමනා රන හා ප්රතිඵපත්තිඵ)  

අංශ ප්රධාානි 

විෂය භාර නිලධාාරී MNP 01 

ව ථාන මාරු මත පරිපාලන නිලධාාරී 

අංශ ප්රධාානි (ව ථාන මාරු අංශය) 

විෂය භාර නිලධාාරීන්    

TRF 01, TRF 02, TRF 03, TRF 04, TRF 05 

බඳා ාගැනීේම් 

පරිපාටි/ේව ා ා  

ා යා ව ථා 
 

වහ ාර ේේ ම් ( ළමනා රන හා ප්රතිඵපත්තිඵ)  

වහ ාර ේේ ම් (විභාග හා බඳා ාගැනීම්)  

වහ ාර ේේ ම් (ආයතන හා මූලය) 

අංශ ප්රධාානි 

විෂය භාර නිලධාාරීන් REC 01,  

REC 02, REC 03, REC 04,  

EST 01, EST 02, EST 03, EST04, EST 05, 

EST 06, EST 08 
 

07 
 

ා ාේි  ව ථානමාරු 

අභියාචනා 

 

ා ැඩ  රන  දින 10 
පරිපාලන නිලධාාරී 

අංශ ප්රධාානි (ව ථාන මාරු අංශය) 

විෂය භාර නිලධාාරී TRF 03 
 

08 

 

තනතුේරන් මුදා හැරීම 

ව ීරා / තාා  ාලි ා  

 

ා ැඩ  රන  දින 07 

 

පරිපාලන නිලධාාරී 

අංශ ප්රධාානි (ව ථාන මාරු අංශය) 

විෂය භාර නිලධාාරීන්  

TRF 02, TRF 03, TRF 04 

 



      

 

 

 

 

# ලබාේෙන ේව ාය ේව ාය ලබාදීමට ගතාන මාලය වහාය ාන නිලධාරී්  

 

09 

 

ේව ා ේයන් ඉේලා 

අව ීම. 

 

ා ැඩ  රන  දින 07 
 

 

වහ ාර ේේ ම් (විභාග හා බඳා ාගැනීම්) 

අංශ ප්රධාානි (බඳා ාගැනීම්) 

විෂය භාර නිලධාාරීන් REC 01, REC 02, REC 

03, REC 04 

 

10 

 

 ාේයක්ෂමතා 

 ඩඉම් වහන  ාල 

ලබාදීම/ නිදහව  

කිරීම 

 

ා ැඩ  රන  දින 10 

 

වහ ාර ේේ ම් ( ළමනා රන හා ප්රතිඵපත්තිඵ) 

වහ ාර ේේ ම් (විභාග හා බඳා ාගැනීම් ) 

විෂය භාර නිලධාාරීන්  

EST 02, EST 03, EST 04, EST 05, EST 06, 

EST 08 
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ා ැඩ බැලීම/ රාජ් ාරී 

ඉටු කිරීමට පත්කිරීම. 
 

 

ා ැඩ  රන  දින 10 
 

 

වහ ාර ේේ ම් ( ළමනා රන හා ප්රතිඵපත්තිඵ) 

අංශ ප්රධාානී 

විෂය භාර නිලධාාරී  EST 01 
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හදිසි අනතුරු ා න්දි 

අනුමත කිරීම. 

 

අදාල නිේේේශ හා වම්ූේණ 

ේේඛන වහිතා  ඉදිරිපත් ා න 

ඉේුම්පත්ර මව ට 01 ා රක් 

පැා ැත්ේා න ා න්දි  මිටුා ට 

ඉදිරිපත්  ර තීරණය 

ලබාගැනීේමන් අනතුරුා  දින 

03ක් ඇතුළත  ප්රතිඵලාභියා ේා ත 

දැනුම් ේදනු ලැේබ් 
 

 

වහ ාර ේේ ම් ( ළමණා රන හා ප්රතිඵපත්තිඵ) 

අංශ ප්රධාානී 

විෂය භාර නිලධාාරී EST 05 
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විරාම ගැන්ීම. 

 

ා ැඩ  රන  දින 10 

 

වහ ාර ේේ ම් ( ළමණා රන හා ප්රතිඵපත්තිඵ) 

විෂය භාර නිලධාාරී  EST 07 

14 තනතුරුා ලට අදාළ 

ේව ා ා ා යා ව ථා හා 

බඳා ාගැනීේම් 

පරිපාටි 

ා ැඩ  රන  දින 10  

ේ ාමිෂන් වභාේේ නිේේේශය 

වඳහා ඉදිරිපත් ර ගරු 

ආණ්ඩඩු ාරතුමාේේ අනුමැතිඵයට 

ේයාමුකිරීම වඳහා 

වහ ාර ේේ ම්( ළමානා රන හා ප්රතිඵපත්තිඵ) 

අංශ ප්රධාානි 

විෂය භාර නිලධාාරී  MNP 01 
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විනය වම්බන්ධා 

අභියාචනා 

 

  ා ැඩ  රන  දින 10 

 

 

පරිපාලන නිලධාාරී  

විෂය භාර නිලධාාරී ADM 04 



 ඔබේේ ේව ාාාට අොළ ාැඩ පියාරය්   

ේව ාාාට අොළ ඉල්ලුම්පත්රය වමග ඉිරිපපත් මරු ලබන ලිපි ේල්ලඛන පරීක්නා ිරරීම. 

 
 

 

විනය ාාර නිලධාරයා විසි්  ේමාිෂන්  වාා පත්රිමාා වමව  ිරරීම 

 

 

ේමාිෂන්  වාා පත්රිමාා අ ප ප්රධාී  විසි්  පරීක්නා ිරරීම. 

 

 

මාණ්ඩලිම නිලධාරී විසි්  නිර්ග්ේේප ිරරීම 

 

 

ේල්ලමම් විසි්  නිර්ග්ේේප ිරරීම 

 

 

ේමාිෂන්  වාාේේ තීරයය ලබාගැී ම වඳහා ඉිරිපපත් ිරරීම 

 

 

තීරයය අොළ ආයතනය හා ඉල්ලුම්මරු ේාත ෙැුම් දීම 

 

 ඔබේේ ේව ාාාට අොළ ආශ්රිත ේල්ලඛන පිළිබඳ විව තර ෙැන ගැී මට අාපය ා් ේ් නම්  

පිළිගැී ේම් නිලධාරී විමව් න.  

 

අඩුපාඩු රහිත ඉල්ලීම් වාර්ග්ථම ඵලගැ් ීමිර. 

 

 


