
 දැන්වීමයි! 
 

රාජ්ය පරිපරාන  පා ා පආරදා පකළම ාකරණ පඅමාත්යාාංශ ය ප 

නිවාඩු පනි ේත්  පරිපරානක පIII  රේණියේ ය පත් තුරුවනට ප 

බඳවා පගැනීම පසඳා ා පඅයදුම්රත් පකැඳවීම. 
 
1.0 රාජ්ය  රිරාලන  හා ආරදා කළමනාකරණ  අමාත්යාාංශයේ නිවාඩු නියේත්න රිරාලක ත්නතුරුවල රවතින පුරප්රාඩු  
සඳහා  නිලධරයන් බඳවා ගැනීමට රාජ්ය රිරාලන හා ආරදා කළමනාකරණ අමාත්යාාංශ ය්කේය  අනුමැතිය ප්රකාරව 
අයදුේරත් කැඳවනු ලැයේ. 
 

2.0  යයෝගයත්ාවය ගගීමයේ සේමුඛ  රරීේෂණයක  ප්රතිලල  අනුව ුසසලත්ාව මත්  ුදදුුදකේ  සපුරා ගති අයප්ේෂකයන් 
රවතින පුරප්රාඩු සඳහා රත් කරනු ගත්. 
 

3.0. යමම රත්වීම සථ්ිර හා විශ්රාම වැප්ප් සතත්ය, ත්නතුරට තමි විශ්රාම වැප්ප් රමය ිළිබබඳ රජ්ය විිනන් දිරියේී  ගනු 
ලබන ප්රතිරත්තිමය ීරරණයට නිළධාින් යටත් විය ුතතු ය.. 
 
4.0 ප ප පඅවශය පසුදුසුකම් 
 

(අ)   ශ්රී ලාාංක ක පුරවැිනයුස විය ුතතු.. 
 
(ආ)  අයදුේරත් භාර ගන්නා අවසාන ිරනයට වයස අවුරුදු 18ට යනොඅඩු හා අවුරුදු  
        30 ට යනොවැඩි විය ුතතු.. 
 
(ග)  යහරත් චිත්යක න් සහ මනා යසෞඛයක න් ුතේත් විය ුතතුය. 
 
(ඈ)  (I) ිනාංහල/ යදමළ/ දාංග්රීින භාෂාව, ගණිත්ය සහ ත්වත් විෂයයන් යදකකට සේමාන සාමාර්ථයන් සතත්ව 

එකවර විෂයයන් හයක න් (06) අධයයන යරොදු සහතික ර්ර සාමානය යරළ විභාගය සමත් වී තිීම  
හා 

(II) අධයයන යරොදු සහතික ර්ර (සසස් යරළ) විභාගයේ ී  අවම වශයයන් විෂයයන් එකේවත් (01) 
(සාමානය යරොදු රරීේෂණය හැර) සමත් වී තිීම. 
 

(ද) දහත් සඳහන් මූලික අධයාරන ුදදුුදකේ සතත්ව රජ්යේ ිළිබගත් ආයත්නයක කික යා ේයෂ්්රයට අදාළව 
සහතිකර්ර රාමමාලාවේ හදාරා තිීම වියශ්ෂ ුදදුුදකමේ යලස සැලයේ. 

 
(ඊ) ත්නතුරට අදාළ ේයෂ්්රයේ  වසරකට වාා වැඩි රළපුරු්දදේ ලබා තිීම වියශ්ෂ ුදදුුදකමේ යලස සැලයේ. 

 
සෑම අයදුේකරුවුසම ත්නතුරට අදාළ ිනයලු ුදදුුදකේ අයදුේරත් කැඳවන ිරනයේ යහෝ ඊට යරර යහෝ සේපූර්ණ කර තිීම 
අනිවාර්ය ය.. 
  

5.0   යමත සඳහන් යනොවන යේ කරුණේ යවයත්ොත් , ඒ සේබන්ධව රාජ්ය රිරාලන හා ආරදා කළමනාකරණ 
අමාත්යාාංශයේ ය්කේ විිනන් ීරරණය කරනු ගත්. ිනයලුම අයදුේකරුවන් යමම නිය.දනයේ සඳහන් යරොදු නීතිරීති අනුව 
කටුතතු ක රීමට බැඳී ිනටිනු ගත්. 
 
 
      
        .................................................. 
2019 ජ්නවාි  මස ……  ිරන     (යදරාර්ත්යේන්තු ප්රධානි) 
 

අයදුේරත් 2019.02.10 ිරන යහෝ ඊට යරර රාජ්ය පරිපරාන  පා ා පආරදා පකළම ාකරණ පඅමාත්යාාංශය, පනිදා ස් ප චතුරස්රය, ප

 කොළඹ ප07. පයන ලිිළනය යවත් යයොමු කරන්න.  


