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ඌව පළාත් සභා රාජ්යල ේස වා ේම ිෂන්  සභාව 
ඌව පළාත් සභා රාජ්යල  ේස වේේ පවතින තනතුරු පුරප්පාඩු සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා අයදුම්පත් 

මැඳවීම  - 2016 
 ඌව පළාත් සභා රාජ්ය0 ේස වේ  පවින  පත  සහත්    ුරු  ුරර්පපාු  ිරරීම  සහතා පත  සුදුසුකම් සහි  අයදුම්කු ව් ේේ  
2017.01.16 දි  දක්වා අයදුම්පත් භාර ෙනු ලැේේ. 

1. ුරස් කාලයාධිපින    - III ේේ ණිය   
2. කාර්මික ගුු      - III ේේ ණිය    
3. කාර්මික නිලධාරි (සිවිල්)  -   ුරහුණු කිරීේම් ේේ ණිය/ III ේේ ණිය  
4. කාර්මික නිලධාරි (ප්රි ා  සීකක්කක) -   ුරහුණු කිරීේම් ේේ ණිය/ III ේේ ණිය  
5. සත්ව සංවර්ධ  උපේේශක  - ුරහුණු කිරීේම් ේේ ණිය/ III ේේ ණිය 
6. කෘෂිකර්  උපේේශක  - III ේේ ණිය  

 

02. බඳවා ගැනීේම් ේප දු සුදුසුමම් :- 

 (අ) අයදුම්කු  /අයදුම්කාරිය පරම්පරාේව්  ේතෝ ලියාපදිංචි කිරීේ ්  ශ්රී  ලංකා ුරරවැසිේය ව විය තුුරය. 

 (ආ) විශික්ඨ චරි යකි්  තා   ා ශාරීරික තා  ා සික ේයෝෙ0 ාවයකි්  තුක්  විය තුුරය. 

 (ඇ) 1. ුරස් කාලයාධිපින / කාර්මික ගුු  / කාර්මික නිලධාරි (ප්රි ා  සීකක්කක)    ුරු  : 

 ඌව පළාේත් අයදුම්කු ව් ේේ  ප  ක් අයදුම්පත් කැහවනු ලැේේ.  ඒ  අනුව, අයදුම්පත් කැහව  අවසා   
දි ට ඌව පළා  ුරළ අව  වශේය්  පූර්වාස්   වසර 03 ක අඛණ්ඩ ස්ථීර පදිංචියක් ිනබිය තුුර අ ර, ග්රාා  
නිලධාරි විසි්  නි වත් කරනු ලබ  ප්රිාේේය ය ේල්කම් විසි්  අනු අත්ස්  කර  ලද නියමි  ආකෘිනය  ගි්  
පදිංචිය ස ාථ කළ තුුරය. 
 

   2. කාර්මික නිලධාරි (සිවිල්), කෘෂිකර්  උපේේශක තා සත්ව සංවර්ධ  උපේේශක   ුරු  : 
 

 දීපව0ා්ප ව අයදුම්පත් කැහවනු ලැේේ. ඒ අනුව, දිවයිේ්  ඕ ෑ  ප්රිේේශයක පදිංචි සුදුසුකම් සහි  
අයදුම්කු ව් ට කාර්මික නිලධාරි (සිවිල්), කෘෂිකර්  උපේේශක තා සත්ව සංවර්ධ  උපේේශක   ුරු  
සහතා අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කළ තැකි ේේ.   

 ේ හිදි ඌව පළාේත් ස්ථීර පදිංචි අයදුම්කු ව් ට ප්රිමුඛ ාවය ලබා ේදනු ලැේේ.  ඔවු්  ේව  පත්ීමම් ලබා 
දීේ ්  අ ුරු ව  වදුරටත් ුරර්පපාු  පවින් ේ්   ම් අේ  වත් පළාත් අයදුම්කු ව්  සම්බ් ධේය්  සළකා 
බලනු ලැේේ. 

 (ඈ) සෑ  අයදුම්කු ේව ව    ා අයදුම්කර    ුරරට අදාළ අධ0ාප  තා වෘත්ීය සුදුසුකම් සත වයස  අයදුම්පත්  
  කැහීම ේම් අවසා   දි ය ව  2017.01.16  දි ට ේතෝ ඊට ේපර සම්පූර්  කර ිනබී  අනිවාර්ය ේේ. 

 03. ේස වේේ නියුක්ත මරවීේම් ේම ් ේේසි :- 

 (අ) ේ     ුරු  ස්ථීරය.  විේා  වැප්්ප සහි ය.   

 (ආ) රාජ්ය0 පරිපාල  ච්රේේල්ඛ අංක 01/2014 හි විධි විධා  ප්රිකාරව නියමි  රාජ්ය0 භාකා ප්රිීම  ාවය ලබා ෙ  තුුරය.  

 (ඇ) බහවා ේ  ා නිලධාරී්  ඌව පළා  ුරළ කවර ේතෝ ප්රිේේශයක ේස වය කිරී ට බැී  සිියය තුුරය. 

 (ඈ) ේ ෝරා ෙනු ලබ්  ්  ශ්රී  ලංකා ප්රිජ්යා ා් ්රිසක ස ාජ්යවාදී ජ්ය  රජ්යේ  ආය   සංග්රාතයටද, ඌව පළාත් සභා රාජ්ය0  
  ේස වේ  කාර්ය පියපාියක රීින සංග්රාතයටද, ඌව පළාත් සභා රාජ්ය0 ේස වේ  වි ය කාර්ය සංග්රාතයට තා මුදල් රීින  
  සංග්රාතයටද, මුදල් ේරගුලාසිවලටද, රජ්යේ  සත පළාත් සභා රාජ්ය0 ේස වේ  ේව ත් ේරගුලාසි, ච්රේේල්ඛ තා උපේදස්වලට 
  තා ඒවාට අදාළ වරි්  වර නි වත් කරනු ලබ  සංේශෝධ වලට ද යටත් විය තුුරය. 
 

04. වැටුප් පරිමාණය :- 

    

තනතුර රා ප.ච. 03/2016 හි උපේල්ඛ  I අනුව වැටුප් පරිමාණය 

ුරස් කාලයාධිපින - III ේේ ණිය MN 3 - 2016   - ු . 31,040 - 10 x 445 – 11 x 660 –   10  x 730 – 10 x 
750 - 57,550  * 

කාර්මික නිලධාරි (සිවිල්) / කාර්මික නිලධාරි 
(ප්රි ා  සීකක්කක)/කෘෂිකර්  උපේේශක සත 

සත්ව සංවර්ධ  උපේේශක - III ේේ ණිය 

MN 3 - 2016   - ු . 31,040 - 10 x 445 – 11 x 660 –   10  x 730 – 10 x 
750 - 57,550*   

කාර්මික නිලධාරි (සිවිල්),  කාර්මික නිලධාරි 
(ප්රි ා  සීකක්කක) තා සත්ව සංවර්ධ  උපේේශක 
- ුරහුණු ේේ ණිය 

ර.ප.ච. 03/2016 හි උපේල්ඛ  අංක V අනුව  ාසික දී  ා සත ෙැලුරම් 
දී  ා ේෙවනු ලැේේ. 

කාර්මික ගුු  MN 1 - 2016   - ු . 27,140 - 10 x 300 – 11 x 350 –   10  x 495 – 10 x 
660 - 44,540 *  

* රා.ප.ච. 03/2016 හි උපේල්ඛ   II   අනුව වැප්්ප ේෙවනු ලැේේ.  
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05. එක් එක් තනතුරට අදාළ වයස් සීමාව, අධ්යලාපන සුදුසුමම් සහ වෘත්තීය සුදුසුමම් : 

 (I) වයස : 

 පුස්තමාලයාධිපති  :  අවුු දු 18 ේ ොඅු  සත අවුු දු 35 ට ේ ොවැඩි විය තුුරය.  (ඌව පළාත් සභා රාජ්ය0 ේස වේ  

    ස්ථීර   ුරු  දර  අය සහතා උපරි  වයස් සී ාව අදාළ ේ ොේේ) 

 කාර්මික ගුු  : අවුු දු 18 ේ ොඅු  සත අවුු දු 45 ට ේ ොවැඩි විය තුුරය. 

 කාර්මික නිලධාරි (සිවිල්)/ කාර්මික නිලධාරි (ප්රි ා  සීකක්කක)/  

කෘෂිකර්  උපේේශක තා සත්ව සංවර්ධ  උපේේශක   ුරු  :  අවුු දු 18 ේ ොඅු  සත අවුු දු 30 ට  

        ේ ොවැඩි විය තුුරය. 

 (II) අධ්යලාපන සුදුසුමම් හා වෘත්තීය සුදුසුමම් : 

අ
නු
 

අ
ංක
ය

 

තනතුර  
බදවා 

ග් නා 

ේර ණිය 

අධ්යලාපන සුදුසුමම් වෘත්තීය සුදුසුමම් 

01 
පුස්තමාලයාධිපති  
 
 

III 
ේර ණිය 

සිංතල/ේද ළ/ඉංග්රිුසි තා 
ෙණි ය විකය්  ඇුරළත්ව 
එක්වරකදී විකය්  තය (06) ක් 
සහි ව ේදවරකට ේ ොවැඩි 
වාර ෙ  කදී අ.ේපො.ස. 
(සා/ේපළ ) විභාෙේය්  
සම් ා  සා ාර්ථය්  ත ර 
(04 ) ක් සහි ව විකය්  තය 
(06) ක් ස ත් ීම ිනබී .  
 සත 
අ.ේපො.ස. (උ/ේපළ ) විභාෙය 
ස ත් ීම ිනබී  

ිරළිෙත් විශ්ව විද0ාලයක ුරස් කාල විද0ාව ිරළිබහ 
උපාධිය ේතෝ ුර්  (03) අවුු දු ඩි්පේලෝ ා 
පාඨ ාලාව ස ත් ීම ිනබී . 
 ේතෝ 
ශ්රී  ලංකා ුරස් කාල ේස වා සංෙ ේ  ුරස් කාල 
විද0ාව ිරළිබහ ුර්  (03 ) අවුු දු ඩි්පේලෝ ා 
පාඨ ාලාව ස ත් ීම  බී . 
   
 

02 මාර්ිෂම ගුරු  

III 
ේර ණිය 

 

සිංතල/ේද ළ/ඉංග්රීේසි, ෙණි ය 
ඇුරළුව  වත් විකය්  
ේදකකට සම් ා  සා ාර්ථය්  
සහි ව එකවර විකය්  තයකි්  
අ.ේපො.ස. (සා/ේපළ ) විභාෙය 
ස ත් ීම ිනබී . 

සත 
අ.ේපො.ස. (උ /ේපළ ) 
විභාෙේය්  අව  වශේය්  
එක් විකයක් (සා ා 0 ේපොදු 
පරීක්ක ය තැර) ස ත්ව 
ිනබී .  
 

රජ්යේ  ිරළිෙත් ලුහු ඉංජිේ් ු  ආය  යක එක් 
අවුු දු පාඨ ාලාව ේතෝ ඊට වැඩි කාලයක් ුරහුණු 
පාඨ ාලාව තදාරා අවසා  සතිනක පත්රයය ලබා 
ිනබී . 
 

03 
මෘෂිමර්ම 

උපේේශම 
III 

ේේ ණිය 

ක්ේක ත්රයයට අදාළ විකය්  
ේදකක් සහි ව විද0ා 
ෙණි / ාක්ක ේේදය විකය 
ධාරාවට අයත් විකය්   
ුර කි්  අ.ේපො.ස (උ.ේප) 
විභාෙය එකවර ස ත් ීම  
               සත  
සිංතල/ේද ළ/ඉංග්රීේසි භාකාව, 
විද0ාව, ෙණි ය සත  වත් එක් 
විකයකට සම් ා  සා ාර්ථය්  
සහි ව අ.ේපො.ස. (සා/ේපළ) 
විභාෙය එකවර විකය්  
තයකි්  (06) කි්  ස ත්ීම  

තෘතියිම හා වෘත්තීය අධ්යලාපන ේම ිෂන්  සභාව 

විසි්  පිළිගත් ආයතනයක් විසි්  පිරිනමනු ලබන 

දෑවුරුදු මෘෂිමර්ම ඩිප්ේලෝමාව ලබා තිබීම 
                     ේහෝ 
ශ්රී  ලාමා විවෘත විශ්ව විදලාලය විසි්  පිරිනමනු 

ලබන මෘෂිමර්මය පිළිබඳ තාක්නණ ඩිප්ේලෝමාව  
                      ේහෝ 
රැකියා ක්ේන ත්ර යට අදාළව ජ්යාතිම වෘත්තීය 

කුසලතා (NVQ) 06 මට්ටේම් සුදුසුමම් සම්පූර්ණ 

මර තබීම  
                       ේහෝ  
උසස් අධ්යලාපන අමාතලාාශය හා  හත සඳහ්  

තාක්නණ සහතිම නිකුත් මරන ආයතනවලි්  

විමසා අදහස් ලබා ගැනීේම්  අනතුරුව  හත 

සඳහ්  තාක්නණිම සුදුසුමම්වලට සියළු අති්  

සමාන යැයි තෘතියිම හා වෘත්තීය අධ්යලාපන 

ේම ිෂන්  සභාව විසි්  පිළිගනු ලබන ේවනත් 

තාමනණිම සුදුසුමම් ලබා තිබීම. 
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04 
සත්ව සාවර්ධ්යන 

උපේේශම 

ුරහුණු 
කිරීේම් 
ේේ ණිය 

විද0ා /ෙණි / 
 ාක්ක ේේදය විකය ධාරාවට 
අයත් විකය්  ේදකකි්  අ.ේපො.ස 
(උ.ේප) විභාෙය එකවර ස ත් ීම  
සත  
සිංතල/ේද ළ/ඉංග්රීේසි භාකාව, 
විද0ාව, ෙණි ය සත  වත් එක් 
විකයකට සම් ා  සා ාර්ථය්  
සහි ව අ.ේපො.ස. (සා/ේපළ) 
විභාෙය එකවර විකය්  තයකි්  
(06) කි්  ස ත්ීම   

වැලිසර, සීප්පුකුලම, කුණ්ඩසාේේ යන ශ්රී  ලාමා සත්ව 

පාලන විදලාල මන්්  ලබා ගත් දෑවුරුදු ඩිප්ේලෝමා 

සහතිමය ලබා තිබීම.  

III 
ේේ ණිය 

ක්ේක ත්රයයට අදාළ විකය්  ේදකක්  
ඇුරළත්ව  විද0ා 
/ෙණි / ාක්ක ේේදය විකය 
ධාරාවට අයත් විකය්  ුර කි්  
අ.ේපො.ස (උ.ේප) විභාෙය එකවර 
ස ත් ීම  සත  
සිංතල/ේද ළ/ඉංග්රීේසි භාකාව, 
විද0ාව, ෙණි ය සත  වත් එක් 
විකයකට සම් ා  සා ාර්ථය්  
සහි ව අ.ේපො.ස. (සා/ේපළ) 
විභාෙය එකවර විකය්  තයකි්  
(06) කි්  ස ත්ීම  

තෘතියිම හා වෘත්තීය අධ්යලාපන ේම ිෂන්  සභාව විසි්  

පිළිගත් ආයතනයක් විසි්  පිරිනමනු ලබන දෑවුරුදු 

සත්ව පාලන ඩිප්ේලෝමාව ේහෝ දෑවුරුදු මෘෂිමර්ම 

ඩිප්ේලෝමාව ලබා තිබීම 
                         ේහෝ 
රැකියා ක්ේන ත්ර යට අදාළව ජ්යාතිම වෘත්තීය කුසලතා 

(NVQ )06 මට්ටේම් සුදුසුමම් සම්පූර්ණ මර තිබීම 
                          ේහෝ 
උසස් අධ්යලාපන අමාතලාාශය හා  හත සඳහ්  

තාක්නණ සහතිම නිකුත් මරන ආයතනවලි්  විමසා 

අදහස් ලබා ගැනීේම්  අනතුරුව  හත සඳහ්  

තාක්නණිම සුදුසුමම්වලට සියළු අති්  සමාන යැයි 

තෘතියිම හා වෘත්තීය අධ්යලාපන ේම ිෂන්  සභාව විසි්  

පිළිගනු ලබන ේවනත් තාමනණිම සුදුසුමම් ලබා තිබීම. 

05 
මාර්ිෂම නිලධ්යාරි 

(සිවිේ) 

ුරහුණු 
කිරීේම් 
ේේ ණිය 
(එක් 
අවුු දු) 

ක්ේක ත්රයයට අදාළ විකය්  ේදකක්  
ඇුරළත්ව  විද0ා 
/ෙණි / ාක්ක ේේදය විකය 
ධාරාවට අයත් විකය්  ුර කි්  
අ.ේපො.ස (උ.ේප) විභාෙය එකවර 
ස ත් ීම   
               සත  
සිංතල/ේද ළ/ඉංග්රීේසි භාකාව, 
විද0ාව, ෙණි ය සත  වත් එක් 
විකයකට සම් ා  සා ාර්ථය්  
සහි ව අ.ේපො.ස. (සා/ේපළ) 
විභාෙය එකවර විකය්  තයකි්  
(06) කි්  ස ත්ීම  

තෘතියිම හා වෘත්තීය අධ්යලාපන ේම ිෂන්  සභාව විසි්  

පිළිගත් මාර්ිෂම විදලාලයම ජ්යාතිම තාක්නණිම 

සහතිමය (සිවිේ) පාඨමාලාව හදාරා සහතිමය ලබා 

තිබීම. 
                        ේහෝ 
තෘතීයිම හා වෘත්තීය අධ්යලාපන ේම ිෂන්  සභාව විසි්  

පිළිගත් මාර්ිෂම විදලාලයම තනතුරට අදාළ 

ක්ේන ත්ර යම මර්මා් ත තාක්නණිමය්  සඳහා වූ ජ්යාතිම 

සහතිම පත්ර  පාඨමාලාව සාර්කමව සම්පූර්ණ මර අදාළ 

සහතිමය ලබා තිබීම  
                          ේහෝ 
උසස් අධ්යලාපන අමාතලාාශය හා  හත සඳහ්  

තාක්නණ සහතිම නිකුත් මරන ආයතනවලි්  විමසා 

අදහස් ලබා ගැනීේම්  අනතුරුව  හත සඳහ්  

තාක්නණිම සුදුසුමම්වලට සියළු අති්  සමාන යැයි 

තෘතියිම හා වෘත්තීය අධ්යලාපන ේම ිෂන්  සභාව විසි්  

පිළිගනු ලබන ේවනත් තාමනණිම සුදුසුමම් ලබා තිබීම. 

III 
ේේ ණිය

- එ  -

ේම රටුව විශ්ව විදලාලේය්  ේහෝ අම්පාර හාඩි 

ආයතනය විසි්  පිරිනමනු ලබන ජ්යාතිම තාක්නණිම 

ඩිප්ේලෝමාව  
                      ේහෝ  
ජ්යාතිම ආධුනික්තව හා මාර්ිෂම පුහුණු කිරීේම් 

අධිමාරිය විසි්  පිරිනමනු ලබන ජ්යාතිම  ාජිේ් රු 

ඩිප්ේලෝමාව  
                     ේහෝ 
අධ්යලාපන හා උසස් අධ්යලාපන අමාතලාාශය විසි්  

පිරිනමනු ලබන ජ්යාතිම උසස්  ාජිේ් රු ඩිප්ේලෝමාව  
                       ේහෝ 
ශ්රී  ලාමා විවෘත විශ්ව විදලාලය මන්්  පිරිනමනු ලබන 

තාක්නණිම ඩිප්ේලෝමාව  
                       ේහෝ 
ශ්රී  ලාමා  ාජිේ් රු ආයතනය විසි්  පවත්වනු ලබන 

 ාජිේ් රු විභාගේේ I වන ේම ටස සාර්කමව සම්පූර්ණ 

කිරීම  
                       ේහෝ 
රැකියා ක්ේන ත්ර යට අදාළව ජ්යාතිම වෘත්තීය කුසලතා 

(NVQ )06 මට්ටේම් සුදුසුමම් සම්පූර්ණ මර තිබීම 
                       ේහෝ 
උසස් අධ්යලාපන අමාතලාාශය සහ  හත සඳහ්  

තාක්නණ සහතිම නිකුත් මරන ලද ආයතනවලි්  

විමසා අදහස් ලබා ගැනීේම්  අනතුරුව  හත සඳහ්  

තාක්නණිම සුදුසුමම්වලට සියළු අති්  සමාන යැයි 

තෘතියිම හා වෘත්තීය අධ්යලාපන ේම ිෂන්  සභාව විසි්  

පිළිගනු ලබන ේවනත් තාමනණිම සුදුසුමම් ලබා තිබීම. 
 
 



4 
 

06 

මාර්ිෂම නිලධ්යාරි 

(ප්ර මාණ 

සමීක්නම) 

ුරහුණු 
ේේ ණිය 
(එක් 
අවුු දු 

ේභෞිනක විද0ාව සත රසාය  
විද0ාව ඇුරළත්ව  විද0ා /ෙණි / 
 ාක්ක ේේදය විකය ධාරාවට 
අයත් විකය්  ුර කි්  අ.ේපො.ස 
(උ.ේප) විභාෙය එකවර ස ත් ීම  
              සත  
සිංතල/ේද ළ/ඉංග්රීේසි භාකාව, 
විද0ාව, ෙණි ය සත  වත් එක් 
විකයකට සම් ා  සා ාර්ථය්  
සහි ව අ.ේපො.ස. (සා/ේපළ) 
විභාෙය එකවර විකය්  තයකි්  
(06) කි්  ස ත්ීම  
 
 

තෘතියිම හා වෘත්තීය අධ්යලාපන ේම ිෂන්  සභාව විසි්  

පිළිගත් මාර්ිෂම විදලාලයම ජ්යාතිම තාක්නණිම 

සහතිමය (ප්ර මාණ සමීක්නම) පාඨමාලාව හදාරා 

සහතිමය ලබා තිබීම.  
                        ේහෝ 
උසස් අධ්යලාපන අමාතලාාශය සහ  හත සඳහ්  

තාක්නණ සහතිම නිකුත් මරන ලද ආයතනවලි්  

විමසා අදහස් ලබා ගැනීේම්  අනතුරුව  හත සඳහ්  

තාක්නණිම සුදුසුමම්වලට සියළු අති්  සමාන යැයි 

තෘතියිම හා වෘත්තීය අධ්යලාපන ේම ිෂන්  සභාව විසි්  

පිළිගනු ලබන ේවනත් තාමනණිම සුදුසුමම් ලබා තිබීම. 
 

III 
ේේ ණිය 

-එ - 

ේම රටුව විශ්ව විදලාලේය්  ේහෝ අම්පාර හාඩි 

ආයතනය විසි්  පිරිනමනු ලබන ජ්යාතිම තාක්නණිම 

ඩිප්ේලෝමාව  
                  ේහෝ  
ජ්යාතිම ආධුනික්තව හා මාර්ිෂම පුහුණු කිරීේම් 

අධිමාරිය විසි්  පිරිනමනු ලබන ජ්යාතිම  ාජිේ් රු 

ඩිප්ේලෝමාව  
                  ේහෝ 
අධ්යලාපන හා උසස් අධ්යලාපන අමාතලාාශය විසි්  

පිරිනමනු ලබන ජ්යාතිම උසස්  ාජිේ් රු ඩිප්ේලෝමාව  
                   ේහෝ 
ශ්රී  ලාමා විවෘත විශ්ව විදලාලය මන්්  පිරිනමනු ලබන 

තාක්නණිම ඩිප්ේලෝමාව  
                   ේහෝ 
රැකියා ක්ේන ත්ර යට අදාළව ජ්යාතිම වෘත්තීය කුසලතා 

(NVQ) 06 මට්ටේම් සුදුසුමම් සම්පූර්ණ මර තිබීම  
                   ේහෝ 
උසස් අධ්යලාපන අමාතලාාශය සහ  හත සඳහ්  

තාක්නණ සහතිම නිකුත් මරන ලද ආයතනවලි්  

විමසා අදහස් ලබා ගැනීේම්  අනතුරුව  හත සඳහ්  

තාක්නණිම සුදුසුමම්වලට සියළු අති්  සමාන යැයි 

තෘතියිම හා වෘත්තීය අධ්යලාපන ේම ිෂන්  සභාව විසි්  

පිළිගනු ලබන ේවනත් තාමනණිම සුදුසුමම් ලබා තිබීම. 
 

 

06. බඳවා ගැනීේම් ක්රුමය :- 

1. ුරර්පපාු  සංඛ0ාවට වඩා වැඩි විධි ත් අයදුම්පත් සංඛ0ාවක් ඉදිරිපත් කර ඇින විට ලිඛි   රෙ විභාෙයක ප්රිිනලල    
 වසල ා අනුිරළිේවල අනුව බහවා ෙැනීම් සිදු කරනු ලැේේ.  ුරර්පපාු  සංඛ0ාවට වඩා අු  විධි ත් අයදුම්පත් සංඛ0ාවක් 
ලැබී ඇත් ම්  රෙ විභාෙයක් ේ ොපවත්ව  අ ර, සම්මුඛ පරීක්ක යක්  ගි්  සුදුස්ස්  ේ ොරා ෙනු ලැේේ. 

2.  රෙ විභාෙයට ේපනී සිටී ට ප්රිේේශ පත්රයයක් නි වත් කිරි  අයදුම්කු  අදාළ   ුරර සහතා සුදුසුකම් සුරරා ඇින බවට 
ිරළිෙැනී ක් ේලස සළකනු ේ ොලැේේ.   

3.  රෙ විභාෙය ඌව පළාත් සභා රාජ්ය0 ේස වා ේකොමික්  සභාේේ විභාෙ ඒකකය  ගි්  පවත්වනු ලැේේ.   රෙ විභාෙය 
සිංතල,  ේද ළ සත ඉංග්රීේසි  ාධ0ේය්  ප  ක් පවත්වනු ලැේේ. අේ්පක්ක කේය ව මුළු විභාෙය සහතා  ේපනී සිියය 
තුත්ේත් එක් භාකා  ාධ0යකිනි.  අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීේ ්  පසු භාකා  ාධ 0ය ේව ස් කිරී ට ඉඩ ේදනු ේ ොලැ ේේ.  

4. ඉත  එක් එක්   ුරු  සහතා  රෙ විභාෙේ  විකය නිර්ේේශය 10 ේේදේ  දක්වා ඇ .  විභාෙේය්  ස ත්වි  සහතා එක් 
ප්රිශ්  පත්රයයකට ලබාෙ  තුුර අව  ල වණු සංඛ0ාව 40% කි. 

5. විභාෙ දි ේ දි අේ්පක්කකයාේේ අ  0 ාවය ස ාථ කිරී  සහතා ුරේෙලයි්  ලියාපදිංචි කිරීේම් ේදපාර් ේම්් ුරේව්  
නි වත් කළ වලංගු ජ්යාිනක තැඳුනුම්ප  ේතෝ වලංගු විේේශ ෙ ්  බලපත්රයය විභාෙ ශාලාධිපින ේව  ඉදිරිපත් කළ තුුරය.  
ේ   ලියවිලි තැර ේව ත් කිසිදු ලියවිල්ලක් ිරළිෙනු ේ ොලැේේ. 

07. අයදුම් මළ යුතු පිළිේවල :- 

1. ේ   නිේේද ේ  අෙට ේයොදා ඇින ආදර්ශ අයදුම්පත්රයය අනුව ඒ4 ප්රි ා ේ  කඩදාසියක ේදපැත්   ප්රිේයෝජ්ය යට 
ෙනිමි්   අයදුම්පත්රයය සකස් කර ෙ  තුුරය.  අයදුම්පත්රයේ  ඒ ඒ ය ර්කය්  පැතැදිලිව    අත් අ වේර්   සම්පූර්  කළ 
තුුරය.  අංක 01 සිට 04 දක්වා  ේකොටස් පළමු ිරප්වටද අංක 05 සිට ඉදිරියට ව  ේකොටස් ේදව  තා ේ ව  ිරප්වලටද 
ඇුරළත් ව  ේස  අයදුම්පත්රයය සැකසිය තුුර අ ර, අේ්පක්කකයා විභාෙයට ේපනී සිටී ට අේ්පක්කා කර  භාකා 
 ාධ0ේය්   අයදුම්ප  සම්පූර්   කළ තුුරය.   ේද ළ භාකාේව්  ඉදිරිපත් කර  අයදුම්පත්රයවල ය ර්කය ේද ළ භාකාවට 
අ  රව ඉංග්රීේසිේය් ද සහත්  කළ තුුරය.   
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3. සම්පූර්  කර  ලද අයදුම්පත්රය 2017.01.16 දි  ේතෝ  ඊට ප්රිථ  ලැේබ  ේස  “ ේල්කම්, ඌව පළාත් රාජ්ය0 ේස වා 
ේකොමික්  සභාව,  අංක 14/4, පීලිේපො ෙ  පාර, ිරංඅරාව, බදුල්ල” ය  ලිිර යට ලියාපදිංචි  ැපෑේල්  ප  ක් එවිය 
තුුරය. අයදුම්පත් ලද බව ද් වනු ේ ොලැේේ.  අයදුම්පත් බාතල  ලිතුම් කවරේ  වම්පස ඉතල ේකළවේර් ඔබ 
අයදුම්කර    ුරර පැතැදිලිව  සටත්  කළ තුුරය.   

4. රාජ්ය0 ේස වේ  ේතෝ පළාත් රාජ්ය0 ේස වේ  නිතුුර අයදුම්කු ව්     අයදුම්පත්   ්  ේස වය කර  ආය   ප්රිධානියා 
 ගි්  ඉදිරිපත් කළ තුුරය. 

5. නියමි  ආදර්ශ ආකෘිනයට අනුකූල ේ ොව , ප්රි ාද ීම ලැේබ , අු පාු  සහි  තා අසම්පූර්  අයදුම්පත් සත නියමි  
සුදුසුකම් ේ ො ැින අයදුම්පත් කිසිදු දැනුම් දී කි්  ේ ොරව ප්රිිනක්ේක ප කරනු ලැේේ.  අයදුම්පත්රය  ැපෑේල්දි  ැිනීම  තා 
ප්රි ාද ීම  ිරළිබහව ේකේර  කිසිදු පැමිණිල්ලක් සළකා බලනු ේ ොලැේේ.   ඉදිරිපත් කර  අයදුම්පත්රයේ  ාායා ිරටප ක් 
ළඟ  බා ෙැනී  ප්රිේයොජ්ය වත් වනු ඇ . 

08. අත්සන සහතිම කිරීම :- 

අයදුම්පේත් අේ්පක්කකයාේේ අත්ස  රජ්යේ  විද0ාලයක විදුතල්පිනවරේය ව / සා දා  විනිශ්චයකාරවරේය ව / දිවුු ම් 
ේකො සාරිස්වරේය ව /ප්රිසිේධ ේ ො ාරිස්වරේය ව / ්රිසවිධ තමුදාේේ අධිකාරි බලයලත් නිලධාරිේය ව / ේපොලිස් ේස වේ  ෙැසට් කළ 
  ුරරක් දර  නිලධාරිේය ව / රජ්යේ  ේතෝ පළාත් රාජ්ය0 ේස වේ  ස්ථීර   ුරරක් දර  ු . 240,360/- ක් ේතෝ ඊට වැඩි වාර්ෂික 
වැප්පක් ලබ   ාණ්ඩලික  ට්ටේම් නිලධාරිේය ව විසි්  සතිනක කරනු ලැබ ිනබිය තුුරය. 

09. විභාග හා පරිපාලන වියදම් :- 

විභාෙ ොස්ුර තා පරිපාල  ොස්ුර  ු .600/- කි.  අදාළ විභාෙ ොස්ුර  ඌව පළාේත් ප්රිධා  ේල්කම්ේේ ආදායම් ය ර්ක 20.03.02.13 
ට බැර ව  පරිදි  ඌව පළා  ුරළ ිරහිටා ඇින ඕ ෑ  ප්රිාේේය ය ේල්කම් කාර්යාලයකට මුදලි්  ේෙවා ඒ සහතා නි වත් කර  
 වවි ා් සිය අයදුම්පත්රයයට අලවා එවිය තුුරය.  

මාර්ිෂම නිලධ්යාරි (සිවිේ) /මෘෂිමර්ම උපේේශම  සහ සත්ව සාවර්ධ්යන උපේේශම තනතුරුවලට අයදුම්පත්  දිරිපත් මරන පිට 

පළාත් අයදුම්මරුව් ට පමණක් අදාළ විභාෙ ොස්ුර දිවයිේ්  ිරහිිය ඕ ෑ   තජ්ය  බැං වවකට “ඌව පළාේත් ප්රිධා  ේල්කම්ේේ 
ගිණුම් අංක 269-1-001-7-8440329 ට බැර කර ලබා ේ  ා ලදුප  අයදුම්පත්රයයට අමු ා එීම ට ුරළුව . 

ලදුපේත් මුල්ිරටප  අයදුම්පත්රයයට අමු ා එීම  අනිවාර්ය ව  අ ර, ඉදිරි ප්රිේයෝජ්ය ය සහතා එහි ාායා ිරටප ක් ළඟ  බා ෙැනී  
වැදෙත් ේේ.  ඉත  සහත්  ආය  වලට තැර ේව ත් ආය  වලට මුදල් ේෙවා ලබා ෙත් ලදුපත් ේතෝ මුදල් ඇ වුම් ේතෝ මුේදර 
ේතෝ භාරෙනු ේ ොලබ  අ ර,  ව   ේත ුරවක් නිසා ේතෝ ේ   විභාෙ ොස්ුර ආපසු ේෙවනු ේ ොලැේේ.  

10.  රෙ විභාෙ  තා ඊට අදාළ විකය නිර්ේේශ සම්බ් ධ ේ ොරුරු :- 

 1. ුරස් කාලයාධිපින   ුරර   -   රෙ විභාෙය ප්රිශ්  පත්රය 03 කි්  ස ් වි  ේේ. 
  1. ුරස් කාල විද0ාව -  පැය 03 - ල වණු 100 
  2. බුේධි පරීක්ක ය  - පැය 01  - ල වණු 100 
  3. සා ා 0 දැනී      - පැය 01  - ල වණු  100 

  *  විස් රාත් ක විකය නිර්ේේශය සහතා     www.psc.up.gov.lk ේවේ අඩවිය බල්  . 

 2. කාර්මික ගුු    ුරර -  විභාෙය ප්රිශ්  පත්රය 02 කි්  ස ් වි  ේේ. 
 
  1.   අභිේයෝෙ0 ාවය - පැය 01 - ල වණු 100 

       අේ්පක්කකයාේේ භාකා ය තැකියාව තා සංඛ0ා ය තැකියාව  ැ  බැම   සහතා පවත්ව  පරීක්ක යකි 
 
  2.   සා ා 0 දැනී  - පැය 01 - ල වණු 100 

        ේ   ප්රිශ්  පත්රයය ස ාීය, ආර්ථික, ේේශපාල  ේ ොරුරු  ඇුරළත් ප්රිශ්  පත්රයයකි.  
 

3.  කාර්මික නිලධාරි (සිවිල්), කාර්මික නිලධාරි (ප්රි ා  සීකක්කක), සත්ව සංවර්ධ  උපේේශක ත කෘෂිකර්  උපේේශක 
   ුරු  -    
 
 විභාෙය ප්රිශ්  පත්රය 02 කි්  ස ් වි  ේේ. 
 

  1.   බුේධි පරීක්ක ය - පැය 01 - ල වණු 100 
 
            ේ   ප්රිශ්  පත්රයය අේ්පක්කකයාේේ භාකා ය  වසල ාවය, සංඛ0ා ය තැකියාව,  ර්කානුකූල ශක්ිනය,  
   විශ්ේල්ක  සංස්ේල්ක  තැකියාව, ඉක් ණි්  නිවැරදි ීර  ෙැනීේම් තැකියාව ආදිය  ැ  බැම   සහතා  
   සකස් කළ බහුවර  තා වයතෙ  රච ා ඇුරළත් ප්රිශ්  පත්රයයකි. 
 
  2.   විකයානුබේධ  ාක්කණික පරීක්ක ය - ල වණු 100  
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11. සාවදල ේත රතුරු සැපයිම :- 

 
ේ   විභාෙයට ඉදිරිපත්ීම  සහතා කිසියම් අේ්පක්කකේය වට සුදුසුකම් ේ ො ැින බව අ ාවර ය වුවේතොත් විභාෙයට ේපර ේතෝ 
විභාෙය පැවැත්ේව  අ රුරර ේතෝ විභාෙේය්  පසුව ේතෝ ඕ ෑ  අවස්ථාවකදි ඔහු ේේ /ඇයේේ අේ්පක්කකත්වය අවලංගු කිරී ට 
ඉඩ ඇ .  ේස වයට බහවා ෙත් පසුව වුවද අේ්පක්කකේය ව ඉදිරිපත් කළ යම් ේ ොරුරරක් සාවද0 බව ේතෝ  දැ  දැ   සාවද0 
ේ ොරුරු  ඉදිරිපත් කර ඇින බව ේතෝ නිරවද0 ේ ොරුරු  ඕ ෑකමි්  යටපත් කර ඇින බව ේතෝ අ ාවර ය වුවේතොත් ඔහු/ඇය 
ේස වේය්  පත කිරී ට ඉඩ ඇ . 

12. ේ     ුරු  සහතා බහවා ෙැනීම් සිදුකිරි  /ේ ොකිරී  ේතෝ ුරර්පපාු  සංඛ0ාේව්  ේකොටසක් සම්පූර්  කිරී  ේතෝ  ුරර්පපාු  
 සංඛ0ාව ිරළිබහව ේතෝ ේම් සම්බ් ධේය්  ව   ව   ේතෝ කු  ක් ිරළිබහව අවසා  ීර ය ඌව පළාත් සභා රාජ්ය0 ේස වා 
 ේකොමික්  සභාව සුරය.  එේ ්   ේ   නිේේද ේ  විධි විධා  සලසා ේ ො ැින කිසියම් කු  ක් ේවේ ොත් ඒ ෙැ  පැතැදිලි 
 කිරීම් / ීර ය කිරී  ඌව පළාත් සභා රාජ්ය0 ේස වා ේකොමික්  සභාව  ගි්  සිදුකරනු ඇ .  

 

         ආර්.එම්.ටී.බී.තාිනයල්ේදණිය 
           ේල්කම් 
2016.12.22  ව  දි .      ඌව පළාත් සභා රාජ්ය0 ේස වා ේකොමික්  සභාව. 
ඌව පළාත් සභා රාජ්ය0 ේස වා ේකොමික්  සභාව. 
බදුල්ල. 

 


