
බස්නාහිර පළාත් කර්මාන්ත දෙපාර්තදේන්තුදේ උපදේශක III දරේණියේදත තනතු ස සා ා 

බාවා ගැනීම - 2019 

 
01. බස්නාහිර පළාත් කර්මාන්ත දෙපාර්තදේන්තුදේ උපදේශක III දරේණියේද  පහත තනතුරුවල    

 පවතින පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා පහත සුදුසුකේලත් සත්්රී/ ප පුරුද දෙපාර්ශවද්න්ම ද්දුේපත්    

  කැඳවනු ලැදේ.  

1.1. දකොහු උපදේශක - 01 

1.2. ෙැව උපදේශක  - 03 

1.3. ලුහු උපදේශක  - 01 

1.4. සේ උපදේශක  - 01  

1.5. පරිගණක උපදේශක - 01 

1.6. දේෂ උපදේශක - 13 

1.7. කාර්මික උපදේශක  - 01 

02. පුරප්පාඩු සංඛ්යාව: 21 

03. ද්දුේපත් භාර ගැනීදේ දවසාන දින් 2019.03.31 

04. දපොදු දකොන්දේසි 

 

4.1. දදප්ක්දකයින් ශ්රී ලංකාදේ පුරවැයන්න් ය ් තුතු්. 

4.2. 2019.03.31 දිනට පූර්වාසන්න වසර 03 ක කාල්ක් දඛ්ණ්ඩව බස්නාහිර පළාදත්   

ස්ථීර පදිංචි් තිබි් තුතු්. 

4.3. ද්දුේපත් භාර ගන්නා දවසාන දිනට ව්ස දවුරුදු 18 ට දනොදඩු හා දවුරුදු 40 ට  

දනොවැඩි ද්ට ඉල්ලුේ කල හැකි්. පුරප්පාඩු සඳහා බඳවා ගනු ලබන දිනට උපරිම  

ව්ස් සීමාව ඉක්මවා දනොතිබි් තුතු්.  

4.4. මනා චරිත්කින් හා මනා දසෞඛ්ය තත්ව්කින් තුක්ත ය ් තුතු්. 

05. දසේවා දකොන්දේයන 

දමම තනතුර සථ්ීර්. ය රාම වැප්ප් සහිත්. ඔබට හිමි ය රාම වැප්ප් ක්රම් පිළිබඳ රජ් ය යනන් 

ඉදිරිද දී ගනු ලබන ප්රතිපත්තිම් ීරරවවලට ඔබ ්ටත් ය ් තුතු දේ. වැන්ෙඹු හා දනත්ෙරු ය රාම 

වැප්ප් ක්රම්ට/ ප වැන්ෙඹු පුරුද හා දනත්ෙරු ය රාම වැප්ප් දරදලෙලට ෝක ය ් තුතුදේ. රජ් මඟින් 

ඒ ඒ දවසථ්ාවලදී නි්ම කරනු ලබන ආකාර්ට ඔබ ය යනන් ඒ සඳහා ෝක දලෙල් දගය ් තුතු දේ.  

දනුමත බඳවා ගැනීදේ පරිපාටි් දනුව දසේවා දකොන්දේයන ීරරව් දේ.   

බඳවා ගන්නා නිලධාරීන් බස්නාහිර පළාත තුළ ඕනෑම ස්ථාන්ක දසේව් කිරීමට ්ටත් දේ. 

06. දමම තනතුරට හිමි මායනක වැප්ප් පරිමාව් රා.ප.ච. 03/ ප2016 දනුව,  

රු.27,140-10X300- 11 X 350- 10 X 495 - 10 X  660 – 45,540/ ප- (වැප්ප් කාණ්ඩ් - MN -1) 

 

 

 

 



07. දධයාපන හා ව්ත්ීර් සුදුසුකේ 

     7.1.      අධ්යාපන දුදුදුකේ 

 (ද) ද.දපො.ස.(සා.දපළ) ය භාගද්න් දෙවරකට දනොවැඩි වාර ගවනකදී යනංහල/ 

දෙමළ ඇතුළුව ය ද්්න් 03කට සේමාන සාමාර්ථ සහිතව ගණියේත් ඇතුළුව 

ය ද්්න් 06ක් සමත් වීම (එකවරකදී දවම වශද්න් ය ද්්න් 05 ක් වත් සමත් වී 

තිබී් තුතු්.) 

(ආ) ලුහු ඉංජිදන්රු උපදේශක ව්ත්ීරන් සඳහා ද්දුේ කිරීදේදී ද.දපො.ස. (සා.දපළ) 

ය භාගද දී ය ෙයාව හා ඉංරීයන ය ද්්න් සඳහා සාමානය සාමාර්ථ්ක් (S) ලබා තිබීම 

දනිවාර්්් දේ. 

 7.2.     වෘත්තීය දුදුදුකේ  

   ඉල්ලුේ කරන ක්දදේත්ර්ට දොළව රජද  දහෝ රජද  පිළිගත් ආ්තන්ක පහත සඳහන්   

පුහුණු පාඨමාලාවක් හොරා දවසන් සහතික පත්ර් ලබා තිබීම 

අනු 

අංකය 
තනතුර වෘත්තීය දුදුදුකේ 

01. 
ෙැව උපදේශක (වඩු 

කර්මාන්ත) 

රජද  දහෝ රජද  පිළිගත් වඩු කර්මාන්ත පුහුණු ආ්තන්ක එක් 

දවුරුදු වඩු පාඨමාලාව/ ප එක් දවුරුදු වඩු කර්මාන්ත උසස් පුහුණු 

පාඨමාලාව හොරා දවසන් සහතික පත්ර් ලබා තිබීම 

02. ලුහු ඉංජිදන්රු උපදේශක 

රජද  දහෝ රජද  පිළිගත් ලුහු ඉංජිදන්රු පුහුණු ආ්තන්ක දවම 

වශද්න් එක් දවුරුදු පාඨමාලාවක් හොරා දවසන් සහතික පත්ර් ලබා 

තිබීම 

03. 
සේ, මැටි, දකොහු 

උපදේශක 

ඒ ඒ ව්ත්ීරන්ට දොලව රජද  දහෝ රජද  පිළිගත් පුහුණු ආ්තන්ක 

හ් මායනක දහෝ ඊට වැඩි පාඨමාලාවක් හොරා දවසාන සහතික පත්ර් 

ලබා තිබීම 

04. පරිගවක උපදේශක 

ත්ීරයික හා ව්ත්ීර් දධයාපන දකොමිදන් සභාව (TVEC) පිළිගත් 

රාජය දහෝ දපෞේගලික ආ්තන්ක දවම වශද්න් වසරක පරිගවක 

ඩිප්දලෝමාවක් හොරා දවසාන සහතික් ලබා තිබීම 

හා 

ත්තියික හා ව්ත්ීර් දධයාපන දකොමිදන් සභාව පිළිගත් රාජය දහෝ 

දපෞේගලික ආ්තන්ක පරිගවක උපදේශක වශද්න් වසර 02 කට 

දනොදඩු කාල්ක් දසේව් කර තිබීම. 

05. දප්දකර්ම උපදේශක 

දප්ද කර්මාන්ත දෙපාර්තදේන්තුදේ ෙෑ දවුරුදු පාඨමාලාව හොරා 

දවසාන සහතික පත්ර් ලබා තිබීම 

දහෝ 

දප්ද කර්මාන්ත දෙපාර්තදේන්තුදේ හ් මායනක පාඨමාලාවක් සමඟ 

දප්ද කර්මාන්ත/ ප බස්නාහිර පළාත් කර්මාන්ත දෙපාර්තදේන්තුදේ 



නිද්පාෙන ආ්තන්ක කාර්මික්කු වශද්න් වසර තුනක පලපුරුේෙක් 

ලබා තිබීම 

06. කාර්මික උපදේශක 

ත්ීරයික හා ව්ත්ීර් දධ්ාපන දකොමිදන් සභාව (TVEC) පිළිගත් 

රාජය දහෝ දපෞේගලික ආ්තන්ක ්ාන්ත්රීකරව් පිළිබඳ වසර 2 ½ 

ක පාඨමාලාවක් හොරා සහතික් ලබා තිබීම 

සට න: ජාතික ව්ත්ීර් සුදුසුකේ (NVQ) සහතික - 4 වන මට්ටම 

(NVQ 4) දහෝ ඉහළ සුදුසුකේ ලබා තිබීම දවශය දේ. 

 

 (යන්ලු දධයාපන හා දදනකුත් සුදුසුකේ 2019.03.31 දිනට සේපූර්ව කර තිබි් තුතු්. සුදුසුකේ සපුරා 

දනොමැති ද්දුේපත් කියනදු ෙැනුේ දීමකින් දතොරව ප්රතික්දදේප කරනු ලැදේ.) 

08. බඳවා ගැනීදේ ක්රම් 

8.1. පුරප්පාඩු සංඛ්යාව දනොඉක්මවා ද්දුේපත් ලැණහවදහොත් ද්දුේකරුවන් සේදලඛ්      

පරීක්දව්කට භාජන් කිරීදමන් දනතුරුව සුදුස්සන් පුරප්පාඩු සංඛ්යාව දනුව බඳවා 

ගැනීම යනදු කරනු ලැදේ. 

 8.2.   පුරප්පාඩු සංඛ්යාවට වඩා ද්දුේපත් ලැණහවදහොත් ලිත ත පරීක්දව්ක ප්රතිඵල දනුව කුසලතා   

දනුපිළිදවල මත සුදුසුකේ පරීක්දා කිරීදේ සේදලඛ් පරීක්දව්කට භාජන් කිරීදමන් 

දනතුරුව දොල පුරප්පාඩු සංඛ්යාවට බඳවා ගනු ලැදේ. 

 

 8.2.1.  ලිත ත ය භාග් 

   

අනු 

අංකය 
විෂයයන් කාලය 

උපරිම ලකුණු 

ප්රමාණය 

සමත් ලකුණු 

ප්රමාණය 

01. සාමානය ෙැනීම පැ් 01 යි 100 40 

02. ණහේධි පරීක්දව් පැ් 01 යි 100 40 

 

8.2.2. ය භාග් සඳහා වන ය ද් නිර්දේශ් 

  

අනු 

අංකය 
ප්රශ්න ප්රදත නම විෂය නිර්දේශය 

01. සාමානය ෙැනුම 

ජාතික, කලාපී් සහ දලෝකද  ය ය ධ සංය ධාන පරිසර්න් තුළ පවතින 

සාමාජයී්, සංස්ක්තික, දධයාපනික, ය ෙයාත්මක, ආර්ථීක වශද්න් 

දොල කරුණු පිළිබඳ දදප්ක්දක්ාදේ ෙැනුවත්භාව් හා දවදබෝධ් 

පරීක්දා කිරීම දදප්ක්දා දකදර්. 

02. ණහේධි පරීක්දව් 
දදප්ක්දක්ා සතු කරුණු නිවැරදි හා තර්කානුකූල දලස දවදබෝධකර 

ගැනීදේ ණහේධි් හා ගණියේතම් හැකි්ාව මැන බැලීම දදප්ක්දා දකදර්. 

  

 

 



09. ය භාග ගාස්තු  

9.1.  ස. 600/ කි. ය භාග ගාස්තු බස්නාහිර පළාත් සභා ආෝේ ශීර්ද 20.03.02.99 ට බැර  

වන පරිදි ළඟම පිහිටි ප්රාදේශී් දල්කේ කාර්්ාල්ට දගවා ලබා ගන්නා ලෙ                 

බප 1 ලදුපත ද්දුේපතට දදලවා එය ් තුතු්. දමදසේ දලෙල් දගවා ලබාගත් ලදුපත් හැර 

දවනත් ආ්තනවලට දලෙල් දගවා ලබාගත් ලදුපත් දලෙල් ඇවවුේ  භාරගනු දනොලබන 

දතර, කවර දහෝ කරුවක් නිසා ය භාග්ට දපනී දනොයනටින දහෝ ද්දුේපත් ඉවත් කර 

ගන්නා ද්දුේකරුවන්ට හා ය භාග්ට දපනී යනටීම සඳහා සුදුසුකේ දනොමැති බව 

දහළිවන ද්දුේකරුවන්ට ය භාග ගාසත්ු සේපූර්ව වශද්න් දහෝ ඉන් දකොටසක් දහෝ 

ආපසු දගවනු දනොලැදේ. තවෙ, දමම ය භාග් දවනුදවන් දගවනු ලබන ගාස්තු 

දවනත් ය භාග්ක් දවනුදවන් පැවරීමටෙ දනොහැකි්. 

9.2. ද්දුේකරුවන් තම ද්දුේපත දමම නිදේෙනද  දග ඇති ආෙර්ශ ද්දුේපත දනුව,      

ඒ-4 ප්රමාවද  (දස.මී.21X29) කඩොයන්ක දෙපැත්තම ප්රද්ෝජන්ට ගනිමින් 

නිවැරදිව හා පැහැදිලිව පිළිද්ල කළ තුතු්. ඉල්ලුේ පත දදප්ක්දක්ා ය භාග්ට දපනී 

යනටීමට දදප්ක්ෂිත මාධයද්න්ම ය ් තුතු්.  

යන්ළුම ද්දුේකරවන් තම ද්දුේපත් 2019.03.31 දිනට දපර ආ්තන ප්රධානි්ා මඟින් 

දොල දමාතයාංශ දල්කේ දවත එය ් තුතු්. ප්රමාෙ වී ලැදබන ද්දුේපත් කියනදු ෙැනුේ 

දීමකින් දතොරව ප්රතික්දදේප කරනු ලබන දතර, ද්දුේපත් ලැණහණු බව ෙන්වනු 

දනොලැදේ. 

9.3. ද්දුේකරුවන් දොළ නිදේෙන් දනුව සුදුසුකේ පරීක්දා කරන දවස්ථාවකදී දවශය 

සුදුසුකේ දනොමැති බව දනාවරව් වුවදහොත් එම ද්දේ පත්වීම ලැබීමට ඇති හිමිකම 

දවලංගු කරනු ලැදේ. දමම ද්දුේපත් කැඳවීදේ නිදේෙනද  ඇතුලත් කරුණු දහෝ 

එම නිදේෙනද්න් ආවරව් දනොවන දවනත් කරුවක් දවදතොත් ඒ පිළිබඳව 

දමාතයාංශ දල්කේදේ ීරරව් දවසාන ීරරව් වන්දන්්. 

 

 

 

 

 

       දක්. චේපා එන්. දපදර්රා, 

       දල්කේ, 

පළාත් මාර්ග, ප්රවාහන, සූපපකාර සංවර්ධන 

හා දවළඳ, නිවාස හා ඉදිකිරීේ, වතු ්ටිතල 

පහසුකේ, කර්මාන්ත සහ ග්රාම සංවර්ධන 

පිළිබඳ දමාතයාංශ්, 

බස්නාහිර පළාත. 

 

 

 

 



ආෙර්ශ අයදුේපත 

බස්නාහිර පළාත් කර්මාන්ත දෙපාර්තදේන්තුදේ උපදේශක III දරේණියේදත තනතුරට බාවා ගැනීම - 

2019 

                                 

      ය භාග දංක්   

 

             (කාර්්ාලයී් ප්රද්ෝජන් සඳහා)  

 (නිලධාරි්ා ය යනන් සේපූර්ව කිරීම සඳහා) 

 

  

       ද්දුේකරන තනතුර 

 

01.  I. දලලකුරු සමඟ නම (යනංහදලන්)  : ............................................................................ 

      II. දලලකුරු සමඟ නම (ඉංරීයනද්න්) : ........................................................................... 

  (ඉංරීයන කැපිටල් දකුදරන්) 

      III. සේපූර්ව නම (යනංහදලන්)  : ............................................................................ 

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

     IV. සේපූර්ව නම (ඉංරීයනද්න්)  : ............................................................................ 

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

 

      V. ජාතික හැඳුනුේපත් දංක්  :  

 

02.  I. ස්ථීර ලිපින් (යනංහදලන්)  : ........................................................................... 

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

     II. ස්ථීර ලිපින් (ඉංරීයනද්න්)  : ............................................................................ 

    (ඉංරීයන කැපිටල් දකුදරන්)    ............................................................................ 

 

      III.ස්ථීර පදිංචි දිස්ත්රික්ක් - (දොල දකොප්ව තුළ “√” ලකුව ද්ොෙන්න.) 

       දකොළඹ    ගේපහ    කළුතර 

     

    IV. ද්දුේපත් භාර ගන්නා දවසාන දින් වන 2019.03.31 දිනට බස්නාහිර පළාදත් ස්ථිර පදිංචි් 

    දවු: ...........................  මාස: ...........................  දින: ........................... 

       V. දුරකථන දංක්: 

   දපෞේගලික: ..........................................  රාජකාරි: ..................................... 

03. ස්ත්රී/ ප පුරුද භාව් - (දොල දකොප්ව තුළ “√” ලකුව ද්ොෙන්න.) 

  ස්ත්රී     පුරුද 

 

 

            

 

  

 

   



04. I. උපන් දින්  

 වර්ද්: ....................... මාස්: ....................... දින්: ....................... 

 

II. 2019.03.31 දිනට ව්ස 

   දවු: ....................... මාස: ....................... දින: ....................... 

05. ය භාග්ට දපනී යනටින මාධය් - (දොල දකොප්ව තුළ “√” ලකුව ද්ොෙන්න.) 

යනංහල   දෙමළ   ඉංරීයන  

06. දධයාපන සුදුසුකේ: (ද්දුේපත් කැඳවීදේ නිදේෙනද  07 දනුව) 

     6.1. ද.දපො.ස. (සා.දපළ) ය භාග් 

වර්ද්: ..............   ය භාග දංක්: ........................... වර්ද්: ..............   ය භාග දංක්: ........................... 

අනු 

අංකය 
විෂය 

ලබා ඇති 

සාමාර්ථය 

  01.   

02.   

03.   

04.   

05.   

06.   

07.   

08.   

           

6.2. නිදේෙනද  07 දනුව ඉල්ලුේ කරන තනතුරට දොල ව්ත්ීර් හා පළපුරුේෙ පිළිබඳ සුදුසුකේ: 

   6.2.1. පුහුණු පාඨමාලාදේ  නම  : .................................................................................... 

            පුහුණු කාල සීමාව              : ............................................ යනට ................................. 

            ආ්තන්    : .................................................................................... 

              සහතික් වලංගු වන දින් : .................................................................................... 

   6.2.2. පළපුරුේෙ පිළිබඳ ය ස්තර: 

      ආ්තනද  නම  : ................................................................................. 

      කාල සීමාව  : ........................... යනට ....................................... ෙක්වා 

 

07. ය භාග ගාස්තු දගවන ලෙ ලදුපත් දංක් : ........................................................................ 

  ප්රාදේශී් දල්කේ කාර්්ාල්         : ........................................................................ 

   දින්            : ........................................................................ 

 

 

අනු 

අංකය 
විෂය 

ලබා ඇති 

සාමාර්ථය 

 01.   

02.   

03.   

04.   

05.   

06.   

07.   

08.   

   

දමහි ලදුපත දනොගැලවනදසේ දලවන්න. 



08. ........................................................................................................ වන මා ය යනන් දමම 

ද්දුේපදත් සඳහන් කර ඇති දතොරතුරු මාදේ ෙැනීදේ හා ය ශ්වාසද  හැටි්ට සතය හා නිවැරදි 

බව සහතික කරමි. මා ය යනන් සප්න ලෙ දතොරතුරු දසතය බව දහෝ සාවෙය බව දහලි වුවදහොත් 

බස්නාහිර පළාත් කර්මාන්ත දෙපාර්තදේන්තුදේ උපදේශක III දරේණියේද  තනතුරට පත් කිරීම 

සඳහා වූ මාදේ හිමිකම දනොසලකා හරිනු ලැබීමට ෙ මට ය රුේධව ය න්ානුකූලව කටතුතු කරනු 

ලැබීමට ෙ හැකි බව මම දහොඳාකාරවම ෙනිමි. 

 

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

දින්        ද්දුේකරුදේ දත්සන 

 

09. ද්දුේකරුදේ දත්සන සහතික කිරීම (දනවශය වචන කපා හරින්න.) 

දමම ද්දුේපත ඉදිරිපත් කරන ................................................................ම්ා/ පමි්/ පදමනය ් මා 

දපෞේගලිකව හඳුනන බවත්, ඔහු/ ප ඇ් .............................................. දින මා ඉදිරිපිටදී 

ඔහු/ පඇ්දේ දත්සන තැබූ බවත් සහතික කරමි. 
 

සහතික කරන ද්දේ නම : ........................................................................ 

දත්සන   : ........................................................................ 

තනතුර හා නිල දලද්රාව : ........................................................................ 

 

 

(දමම සහතික් රජද  ය දුහලක ය දුහල්පතිවරද්කු/ පසාමොන ය නිශ්චකාරවරද්කු/ ප දිවුරුේ 

දකොමසාරිස්වරද්කු/ ප නීතිඥද්කු/ ප තුධ හදලොදේ දහෝ ගුවන් හදලොදේ දධිකාරී බල්ලත් 

නිලධාරිද්කු දහෝ වර්ද්කට රු.237,060/ ප- දනොදඩු ඒකාබේධ වැප්පක් ලබන ස්ථීර තනතුරක් 

ෙරන රාජය/ ප පළාත් රාජය දසේවද  නිලධාරිද්කු ය යනන් සහතික කළ තුතු්.) 

 


