
ලයඹ රෘෂිරර්ම, ඉඩම්, ලාිමාර්ග, ධීලර, ව ස සල ියප්ාදඅ 

ශා දේශවෞඛ්ය වශ දේශගොවිජඅ වරලර් අ අමාත්යරදේශේ ියදේශේදඅය 
 

 
ලයඹ ප්රාදේශීය ය වම්ප ස වරලර් අ අකාරාිදේශේ  

̎රෂමඅාරරණ  අ යක්ෂ ̎ ත්අතුර   වඳශා බඳලා ගැනීම -2017 
 

 

 

ලයඹ පෂාත් වභාල විසන් ලයඹ කෘෂිකර්ම,ඉඩම්,ලායේමාර්ග,ධීලර,වත්ත්ල ිවප්ාද්න ශා ලවෞඛ්ය වශ ලගොවිජන 
විංලර්ධ්න අමාත්යාිංය යටලත් ශාලත්,පම්බ ප්රලීලේ පලත්ලාලගන යනු බන ප්රාලීය ය වම්පත් විංලර්ධ්න 

අධිකායේලයහි රුරප්පාඩු  වී ඇති   ̎කෂමනාකරණ  අධ්යක් ̎ ත්නතුර  වඳශා දුදුදුකම්ත්  ලයඹ පෂාලත් ව්ථිර පදිිංචි 
ලයඹ පෂාත් රාජය ලවේලලේ /පු අර්ධ් රාජය ලවේලලේ ලශෝ බාහිර අයදුම්කරුලන්ලගන් අයදුම්පත් කැඳලනු ැලේ. 

 

01. ප ස රරනු බඅ ත්අතුරු වරඛ්යාල 01 කි. ඇබෑර්තුල වම්පූර්ණ කිරීම ලශෝ ලනොකිරීම පිළිබඳ අලවාන 

තීරණය පත්වීම් බධ්රයා වතු ය. 

02. බඳලා ගැනීදේශම් ර රමය :-  

2.1 පත්වීම් බධ්රයා විසන් පත් කරනු බන වම්මුඛ් පරීක්ණ මණ්ඩයක් විසන් පලත්ලනු බන 

ලුශගත් වම්මුඛ් පරීක්ණයක ප රතිඵ අනුල ලැඩිම කුණු බා ගන්නා අභයන්ත්ර ලශෝ බාහිර අයදුම්කරු 

ඉශත් ත්නතුර වඳශා බඳලා ගනු ැලේ. 

2.2 වම්මුඛ් පයේක්ණයට කැඳලනු බන අලප්කකයින් ලයඹ පෂාත් ප්රාලීය ය වම්පත් විංලර්ධ්න 

අධිකායේය වතු වම්පත් අධ්යයනය ලකොට, වලා ිවස පයේදි කෂමනාකරණය කරමින් එම අධිකායේය 
විංලර්ධ්නය කියේමට අද්ාල වකවන ද් ලයාපෘති ලාර්ත්ාලක් වම්මුඛ් පයේක්ණ මණ්ඩයට බාදිය යුතු 

අත්ර ව වම්බන්ධ්ල ඉදියේපත් කියේමක් (Presentation) ක යුතුය. ව වඳශා වම්මුඛ් පරීක්ණලේදි කුණු 

බා ලද්නු ැලේ. 

03. ව්ථිර කිරීම :- අද්ාෂ ත්නතුර වඳශා පත් කරනු බන ිවධ්ායේලයකු ලවර 03ක (ලවර තුනක) පයේලාව 

කායකට යටත්ල පත්කරන අත්ර, ඔහු/පුඇය පයේලාව කාය තුෂ සය රාජකාරී ලැඩ ශා ශැසරීම වතුටුද්ායක 

අන්ද්මින් පලත්ලාලගන ලගොව් තිලේ නම් ශා පෂමුලන කාර්යක්මත්ා කඩඉම් පරීක්ණය වමත් වී තිලේ 

නම් පයේලාව කාය අලවානලේ දී ලවේලලේ/පුත්නතුලර් ව්ථිර කරනු බන අත්ර පත්වීම ව්ථිර කිරීම වඳශා 

පත්වීම් බධ්ායේයා විසන් අලප්ක්ෂිත් කාර්ය වාධ්න මට්ටම ඟාකර ගැනීම අිවලාර්ය ලව්. 

04. බඳලා ගැනීදේශම් ලැටුප :- බාහිර අයදුම්කරුලන් අතුයේන් බඳලා ගැනීලම් දී අද්ාෂ ත්ැනැත්ත්ා ලැටුප් 

පයේමාණලේ නරම්භක පියලලරහි පිහිටුලනු ැලේ. අභයන්ත්ර අයදුම්කරුලන් බඳලා ගැනීලම් දී පිහිටලනු 

ැබිය යුතු ලැටුප් පියලර නයත්න විංග්රශලේ VII පයේච්ලේද්ලේ  04 ලැිව ලගන්තිලේ විධිවිධ්ාන අනුල සදු 

කරනු ැලේ. 

4.1 ලැටුප් පිමාණය :- කෂමනාකරණ ලවේලා  ක රලල්ඛ් අිංක 2/2016  අනුල MM 1 - 1 - 2016 RS 

(53175 - 10 -X 1375 - 15X 1910 - 95575 )  

05. ලමම ත්නතුර ව්ථිර ය. ලවේලක අර්ථවාධ්ක අරමුද්ට ශා ලවේලා ිවයුක්තිකයන්ලේ භාරකාර අරමුද් 

වඳශා හිමිකම් වහිත් ය. 

 



06. බඳලා ගැනීම වඳශා වපුරා ිකබිය යුතු සුදුසුරම් 

6.1 දේශපොදු සුදුසුරම් :- 

(i). වෑම අයදුම්කරුලලක් ම  රී ිංකාලව් රුරලැසලයකු විය යුතු ය. 

(ii) ත්නතුරට පැලලරන කාර්යයන් මැනවින් ඉටුකිරීම වඳශා අලයලන කායික ශා මානසක 

ලයෝගයත්ාලලයන් යුක්ත් විය යුතු ය. 

(iii).  විශි්ට  යේත්යකින් යුක්ත් විය යුතු ය. 

(iv) අයදුම්පත් භාර ගන්නා අලවන් දිනට පූර්ලාවන්න ලවර 03 ක් ලයඹ පෂාත් තුෂ ව්ථිර 

පදිිංචිරුලලකු විය යුතුයි.(ඡන්ද් හිමි නාම ලල්ඛ්ණලේ උධ්ෘත් ලශෝ ප්රාලීය ය ලල්කම් විසන් 

ිවකුත් කෂ වශතිකයකින් පදිිංචිය වනාථ ක යුතුයි.) 

(v). ද්ැනට ලයඹ පෂාත් රාජය ලවේලලේ ිවයුතු ිවධ්ාරීන් අයදුම්පත් කැඳලන දිනට 

පූර්ලාවන්න ලවර 03 ක් ලයඹ පෂාත් තුෂ ව්ථිර ලවේලලේ  ිවයතු විය යුතුයි. 

(vi). බඳලා ගැනීම වඳශා අලය සයලු දුදුදුකම්,2017.06.12 දිනට දුදුදුකම් වම්රුර්ණ කර 

තිබිය යුතුයි. 

(vii). අයදුම්පත් භාර ගන්නා අලවන් දිනයට ලයව අවුරුදු 22 ට ලනොඅඩු වශ 45ට ලනොලැඩි 
අලයකු විය යුතු ය. 

 
 

6.2. අ යාපඅ සුදුසුරම් (බාහිර අයදුම්රරුලන්)  :- 
 

 

i.  වි්ල විද්යා ප රතිපාද්න ලකොමින් වභාල විසන් පිළිගත් වි්ල විද්යායකින් කෂමනාකරණය ලශෝ  

ලාණිජ විය ධ්ාරාලලන්  විලේ උපාධියක් බා තිබීම  

වශ 

ii. උපාධි දුදුදුකම බා ගැනීලමන් පදු රාජය විංව්ථාලක, ලයලව්ථාපිත් මණ්ඩයක ලශෝ පිළිගත් 

ලපෞීගලික නයත්නයක අලම ලලයන්  ලවර 03 ක ට  ලනොඅඩු ලවේලා පෂරුරුීද්ක් බා තිබීම. 

6.3  අ යාපඅ සුදුසුරම් (අභ්යන්ත්ර අයදුම්රරුලන් වඳශා) :- 

      (i)  වි්ල විද්යා ප්ර තිපාද්න ලකොමින් වභාල විසන් පිළිගත් වි්ල විද්යායකින් කෂමණාකරණය ලශෝ 

ලාණිජ විය ධ්ාරාලලන් විලේ උපාධියක්බා තිබීම  

        වශ  

 ලයඹ පෂාත් රාජය ලවේලලේ ලශෝ අර්ධ් රාජය ලවේලලේ කණි්ඨ මට්ටලම් කෂමනාකරණ ලවේලා 
ගණලේ 1 ලරේණිලේ ලශෝ ඊට ඉශෂ මට්ටමක ලවර 05 ට ලනොඅඩු වතුටුද්ායක ලවේලා කායක් 
වම්රුර්ණ කර තිබිය යුතුයි. 

 

 

 



       07. ලරේණි උවව් කිරීම් ලමම ත්නතුර වඳශා වු බඳලා ගැනීලම් පටිපාටිලේ විධිවිධ්ාන අනුල සදු කරනු ඇත්. 

 

 

08. අයදුම්පත් ර ඉිරිප ස රෂ යුතු ආරාරය :- ලමම ිවලව්ද්නලේ අගට ලයොද්ා ඇති නද්ර් අයදුම්පත් පයේදි 

ිවලැරදිල වම්පූර්ණ කරන ද් අයදුම්පත් ර 2017.06.12 ලැිව දින ලශෝ ඊට ලපර ැලබන ලවේ ”වභාපති, 

ප්රාලීය ය වම්පත් විංලර්ධ්න අධිකායේය, පම්බ, කාක්කපල්ලිය.” යන ලිපිනයට ලියාපදිිංචි ත්ැපෑලන් 

එවිය යුතු ය. අයදුම්පත් රයට  ලලනත් වශතික ලශෝ ලල්ඛ්න කිසලක් අමුණා එවීම ලනොකෂ යුතු ය. 

අයදුම්පත් භාරගැනීලම් අලවන් දිනට පදුල ැලබන අයදුම්පත් ප රතික්ලේප ලකලරනු ඇත්. 
 

 

8.1 ඉශත් දුදුදුකම් ලනොමැති අයදුම්කරුලන්ලේ අයදුම්පත් වශ අයදුම්පත් භාරගැනීලම් අලවන් දිනට පදුල 

ැලබන අයදුම්පත් ප රතික්ලේප ලකලරනු ඇත්. 
 

 

09. අයදුම්පත් ර බශා එලන කලරලේ ලම් පව ඉශ ලකෂලලර් ”කෂමනාකාරණ අධ්යක් ත්නතුර වද්ශා 

අයදුම්පත්රය  ” යනුලලන් වඳශන් කරන්න. 

10. ලමම පත්වීම බාදීම වම්බන්ධ්ල සයලුම තීරණ වශ ලමම ිවලව්ද්නලේ විධිවිධ්ාන වවා ලනොමැති 

කලර කරුණක් පිළිබඳල වුල ද්, අලවන් තීරණය ලයඹ පෂාත් කෘෂිකර්ම, ඉඩම්, ලායේමාර්ග, ධීලර, වත්ත්ල 

ිවප්ාද්න ශා ලවෞඛ්ය වශ ලගොවිජන විංලර්ධ්න අමාත්යිං ලල්කම් වතු ලන්ලන් ය. 

 

 

ගීත්ා ධ්ර්මසයේ, 

ලල්කම්, 

කෘෂිකර්ම, ඉඩම්, ලායේමාර්ග, ධීලර, වත්ත්ල ිවප්ාද්න 

ශා ලවෞඛ්ය වශ ලගොවිජන විංලර්ධ්න අමාත්යිංය (ලයඹ). 

 

 
 

 


