
 

බස්නා�ර පළා� රාජ� ෙස�වෙ� ෙක�ළඹ මහ නගර සභාෙ� ෙ�ඛකා�කා� තන�රට (��ත) බඳවා ගැ�ම 

සඳහා  අය��ප� කැඳ�ම  

බස්නා�ර පළා� රාජ� ෙස�වෙ� ෙක�ළඹ මහ නගර සභාෙ� ෙ�ඛකා�කා� තන�රට (��ත) බඳවා ගැ�ම සඳහා  

අය��ප� කැඳව� ලැෙ�.  

1. අධ�ාපන ���ක� - අදාල ෙන�ෙ�  

2. වෘ��ය ���ක� -  අදාල ෙන�ෙ� 

3. පළ���ද  - ෙක�ළඹ මහ නගර සභාෙ� මහජන ආධාර ෙදපා�තෙ�න�ෙ�  මා�ඩ�ක සහකාර තන�ෙර� 

�ලධා�ෙය� �ම  

4. කා�ක ���ක�  -  තන�ෙ� රාජකා� ඉ� ��මට  �මාණව� ශා��ක හා මාන�ක ෙය�ග�තාව�� ��ත �ම. 

5. වැ�ප -  ෙමම තන�රට �� වැ�� ෙ�ත අංකය  MN 7 -2016 ෙ�.                                                                   

වැ�� ප�මාණය - �. 41,580– 11 x 755 -11x 660 – 18 x1030 – 68425 /-  (රා.ප�.ච.03/2016  අ�ව) 

6. ෙස�වා ෙක��ෙ�� - අ�මත බඳවාගැ�ෙ� හා උසස් ��ෙ� ප�පා�ය  අ�ව ෙස�වා ෙක��ෙ�� �රණය ෙ�.  

7. වයස් �මාව - බස්නා�ර පළා� රාජ� ෙස�වෙ� ස්�ර ෙස�වෙ� ��� �ව� බැ�� උප�ම වයස් �මාව අදාළ 

ෙන�ෙ�. 

8. බඳවා ගැ�ෙ� �මය - ව�හගත  ස��ඛ ප��ෂණයක ���ල අ�ව 100 %  �සලතා අ���ෙවල මත බඳවා ග� 

ලැෙ�.  

9. ව�හගත ස��ඛ ප��ෂණය  

ල�� ලබා ෙදන �ධාන ��ෂ  උප�ම 

ල�� 

�මාණය  

ෙත�රා ගැ�මට සලකා 

බල� ලබන අවම 

ල�� �මාණය  

i සහන �ලධා� I / මා�ඩ�ක සහකාර තන��වල ෙස�වා කාලය 

සඳහා  

(වසරකට ල�� 05 බැ�� උප�මය වසර 06 � සඳහා )  

30  

 

 

 

 

 

 

50 % 

ii සහන �ලධා� I / මා�ඩ�ක සහකාර තන��වල � කරන ලද 

�ෙශ�ෂ වැඩ සටහ� සඳහා  

 ව�ාපෘ� වා�තා 

 ඇග�� �� 

 ෙත�ර�� ප�කා  

 ෙදපා�තෙ��� �ධා�� ෙ� සහ�ක  

(සා�� ම�� ඉ��ප� කල �� අතර එ� අංශය� 

සඳහා ල�� 05 බැ�� උප�මය අවස්ථා 05 සඳහා)  

  

 

25 

iii කා�ය සාධන ඇග�ම  

( උසස් ��ෙ� �නට ��වාස�න වසර 5 සඳහා ) 

ඉතා ෙහ�ඳ�      - ල�� 08 

ෙහ�ඳ�              - ල�� 06 

ස��දායක�     -  ල�� 03 

අස��දායක�   -  ල�� 00 

 

40 

iv සම�ඛ ප��ෂණෙ�� ද�වන �සලතාව  05 
 

10.  ෙවන� - තන�රට බඳවා ගැ�ම සඳහා අවශ� �ය�ම ���ක� අය��ප� කැඳ�ෙ� �ෙ�දනෙ�  සඳහ� වන 

�නට සෑම ආකාරය��ම ස��රණ කර ��ය ��ය.  



 

11. අය�� ��ෙ� �මය 

(අ)   අය��ප�ය ෙමම �ෙ�දනයට යා ෙක�ට ඇ� ආද�ශ ආකෘ�යට අ��ලව කඩදා�ෙ� ෙදපසම භා�තා කර�� ඒ 4 
�මාණෙ� කඩදා�වල ��ෙයළ කර අෙ��ෂකයා තම අ� අ���ම පැහැ��ව �ර�ය ��ය. අංක 01 �ට 03 ෙත� 
ෙ�දය� පළ� ��වටද, අංක 04 �ට ඉ��යට වන ෙ�දය� අෙන� ��වලටද,ඇ�ළ� වන ෙස� අය��ප� ��ෙයල කර 
ගත ��ය.�ය�ත ආද�ශ ආකෘ�යට අ��ලෙන�වන, �ය�ත �නට ෙපර �භාග ගාස්� ෙගවා ෙන�මැ� හා �වැර�ව 
ස���ණ කර ෙන�මැ� අස���ණ ත�වෙ� පව�න අය��ප� ��� දැ���ම�� ෙත�රව ���ෙෂ�ප කර� ලැෙ�.�� 
ප�� අය��ප� ස���ණ ෙන���ෙම� ��වන පා�ව අය��ක�ව� ��� දරාගත ��ය.අය��ප�ෙ�  ඡායා �ටපත� 
ළඟ තබා ගැ�ම �ෙය�ජනව� ව� ඇත.. 
 
(ආ) ස���ණ කරන ලද අය��ප�ය2020.03.06 වැ� �න ෙහ� ඊට ෙපර ලැෙබන ෙස�“ෙ�ක� ,බස්නා�ර පළා� රාජ� 
ෙස�වා ෙක��ෂ� සභාව, අංක 628, 10 වන මහල, ජනජය �� ෙග�ඩනැ��ල , නාවල පාර , රාජ��ය”ෙවත �යාප�ං� 
තැපෑෙල� එ�ය ��ය.  අය��ප� බහා එවන කවරෙ� ව� පස ඉහළ ෙකළවෙ� "බස්නා�ර පළා� රාජ� ෙස�වෙ� 
ෙක�ළඹ මහ නගර සභාෙ� ෙ�ඛකා�කා�  තන�රට බඳවා ගැ�ෙ� (��ත) අය�� ප�ය  ය�න පැහැ�� ෙලස  සඳහ� 
කර තම ආයතන �ධා�යා, ෙදපා�තෙ��� �ධා�යා, අමාත�ාංශ ෙ�ක� ම�� ඔ��ෙ� ��ෙ�ශ ස�තව එ�ය ��ය. 
අය��ප� භාරග�නා �නට ප�ව ලැෙබන ��� අය��පත� භාරග� ෙන�ලැෙ�. 

(ඇ) අය��ප� ලැ�� බව ද�ව� ෙන�ලැෙ�. අය��ක�ව� ස��ඛ ප��ෂණයට කැඳ� වහාම ඒ බව සඳහ� 
කර�� �ෙ�දනය� බස්නා�ර පළා� රාජ� ෙස�වා ෙක��ෂ� සභාෙ� �ල ෙව� අඩ�ය වන www.psc.wp.gov.lk ෙව� 
අඩ�ෙ� පළ කර� ඇත. �ෙ�දනය පළ� �න 07 � ගත� ප�ව� ස��ඛ ප��ෂණය සඳහා කැඳ�� ��ය  ෙන�ලැ�� 
න� දැ��ෙ� සඳහ� ආකාරයට ඒ අය��ප�ය �යාප�ං� කළ ��තා��ය ද, අතැ�ව ඔබෙ� ස���ණ නම, ��නය, 
ජා�ක  හැ���ප� අංකය හා ඉ���කරන තන�ෙර�  නම �වැර�ව සඳහ� කර�� බස්නා�ර පළා� රාජ� ෙස�වා 
ෙක��ෂ� සභා කා�යාලෙය� �ම�ය ��ය. 

(ඈ )   ස��ඛ ප��ෂණය  පැවැ��ම ස�බ�ධෙය� බස්නා�ර පළා� රාජ� ෙස�වා ෙක��ෂ� සභාව ��� �යම 
කරනලද ����වලට අය��ක�ව�  යට� ෙ�. එම �� �� උ�ලංඝනය කළෙහ�� බස්නා�ර පළා� රාජ� ෙස�වා 
ෙක��ෂ� සභාව ��� පනව� ලබන ඕනෑම ද�වමකට යට��මට ඔ�නට ��ව� ඇත.  
 
12. සාවද� ෙත�ර�� ඉ��ප� ��ම:   
 

අය��ක�ෙව�ට  ���ක� ෙන�මැ� බව අනාවරණය �වෙහ�� ස��ඛ ප��ෂණයට ෙපර ෙහ� ස��ඛ ප��ෂණය 
පව�වන අතර�ර� ෙහ� ස��ඛ ප��ෂණෙය�  ප�ව ෙහ� ඕනෑම අවස්ථාවක �,ඔ�ෙ�/ඇයෙ� අෙ��ෂක�වය අවලං� 
��මට ඉඩ ඇත.අය��ක� ��� ඉ��ප�කරන ලද ෙත�ර�ර� ඔ�/ඇය එය සාවද� බව දැන දැනම ඉ��ප� කර ඇ� බව 
ෙහ��වෙහ�� ,එෙස� නැ�න� ය� වැදග� ක�ණ� ඔ�/ඇය ��� උවමනාෙව�ම යටප� කර ඇ� න�,ඔ�/ඇය රජෙ� 
ෙස�වෙය� පහ ��මට ඉඩ ඇත. ෙ� ස�බ�ධව බස්නා�ර පළා� රාජ� ෙස�වා කා�ය ප�පා�ක �� සං�හෙ� 47 
වග��ය �කාරව කට�� කර� ලැෙ�. 
 
 

13. ���ක�  ල� අය��ක�ව�ෙ� න� ඇ�ළ� ��ඵල ෙ�ඛනය බස්නා�ර පළා� රාජ� ෙස�වා ෙක��ෂ� සභාෙ�  
www.psc.wp.gov.lk �ල ෙව� අඩ�ෙ� පළ කර� ඇත. 
 
14.  ෙමම දැ��ම හා ආද�ශ අය�� ප�ය බස්නා�ර පළා� රාජ� ෙස�වා ෙක��ෂ� සභාෙ� www.psc.wp.gov.lk �ල 
ෙව� අඩ�ෙ�ද පළ කර ඇත. 

15. අය��ප� කැඳ�ෙ� �ෙ�දනයට අදාල ක�� ෙහ� එම �ෙ�දනෙය� ආවරණය වන / ෙන�වන ඕනෑම ක�ණ�  
ස�බ�ධෙය� බස්නා�ර පළා� රාජ� ෙස�වා ෙක��ෂ� සභාෙ� �රණය අවසාන �රණය ෙ�. 

 

 

 

�ල� ෙසනර� 

ෙ�ක� , 

පළා� රාජ� ෙස�වා ෙක��ෂ� සභාව, 

බස්නා�ර පළාත. 

   2020.01. 

 

 



 
ආද�ශ අය��ප�ය 

බස්නා�ර පළා� රාජ� ෙස�වෙ� ෙක�ළඹ මහ නගර සභාෙ� ෙ�ඛකා�කා� තන�රට (��ත) බඳවා ගැ�ම 

සඳහා  අය��ප� කැඳ�ම  

 

01           1.1      ස���ණ නම(ඉං�� කැ�ට� අ���)  -................................................................................. 

                          (උදා : HERATH MUDIYANSELAGE SAMAN KUMARA GUNAWARDHANA) 

 1.2       �ල�� සමඟ අගට ෙයෙදන නම (ඉං�� කැ�ට� අ���): 

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

  (උදා:  H.M.S.K.GUNAWARDHANA) 

 1.3 ස���ණ නම(�ංහෙල�/ෙදමෙළ�)-..........................................................................................   

 

 1.4 ජා�ක හැ���ප� අංකය 

02                2.1 දැනට දරණ තන�ර :  .   

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

 2.2 එම තන�ර ස්�රද, තාවකා�කද ,අ�ය�ද ය�න : …………………………………………....... 

 2.3 එම තන�රට ප��ෙ� �නය : ………………………………………………………………..... 

 2.4 ෙස�වය ස්�ර කල �නය : ……………………………………………………………………..... 

2.5 අය��ප� භාර ග�නා අවසාන �නට ��වාස�න වසර 05 ක කාල�මාව �ළ �නය �යාමා�ගයට ල� � 

�ෙ�ද? - ඔ�/ නැත   

2.6 ඉහත 2.5 ට ���ර " ඔ� " න� ඒ ��බඳ �ස්තර සඳහ� කර�න 

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

2.7 බස්නා�ර පළා� රාජ� ෙස�වයට අ�ත��හණය කල �නය : ……………………………….............. 

2.8 ෙස�වා ස්ථානෙ� නම සහ ��නය : …………………………………………………………............ 

2.9 වැ�� ඛ�ඩය : ................................................................................................................................. 

2.10 පල���ද :  (අය��ප� කැඳ�ෙ� �ෙ�දනෙ�  අංක 03  අ�ව ෙස�වා පල���ද ��බඳ පහත ව�ව 

ස���ණ කර�න )  
  

දරණ ලද තන�ර  ෙස�වා ස්ථානය  වැ�� ඛ�ඩය  පළ���ද  

    

    

 

03         3.1 ස්�ර ��නය(ඉං�� කැ�ට� අ��� )............................................................................................... 

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

 ස්�ර ��නය(�ංහෙල�/ෙදමෙළ�)  ................................................................................................. 

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

3.2        �රකථන අංකය: 

    

රාජකා� ජංගම  

 
 
 

 �භාගය ස�බ�ධ �ය� ෙත�ර�� ඉහත සඳහ� කර� ලබන ජංගම �රකථන අංකයට SMS �මය 
ම�� යව� ලබන බැ�� වලං� �රකථන අංකය� සඳහ� කර�න. 

 
 
 

            

                    



 
 

04                  ස්�/��ෂ භාවය -(අදාළ ෙක��ව �ළ √ ෙය�ද�න) 

           ��ෂ  -                                         ස්�      
 

05          5.1 �වාහක /අ�වාහක බව- (�වාහක -2, අ�වාහක - 1) 
 (අදාළ අංකය ෙක��ව �ළ �ය�න) 

 

 5.2     උප� �නය 
              

               5.3    අය��ප� භාර ග�නා අවසාන �නට වයස අ���:  ................. මාස............  �න ...............  

06 2020.03.06  �නට  ��වාස�න වසර 05 �ළ දැනට දරණ තන�ෙ� , 

i. �ය�ම වැ�� ව�ධක උපයාෙගන �ෙ�ද?  .............................................................................. 

ii. වැ�� ර�ත �වා�/වැ�� ර�ත �ෙ�ශ �වා� ලබා �ෙ�ද?  ..................................................... 

iii. ස�ය හා ස��දායක ෙස�වා කාලය� ස�රා �ෙ�ද?  ............................................................... 

iv. ඔබට ���ධව �නයා��ලව කට�� කර �ෙ�ද?, �නයා��ලව කට�� ��මට අදහස් කර�ෙ�ද?  
.............................................................................................................................................. 

v. ඉහත iv සඳහා ���ර " ඔ� "න� ඒ ��බඳ �ස්තර සඳහ� කර�න. ......................................... 
..............................................................................................................................................  

07  අය��ක�ෙ� සහ�කය 
 

………………………..……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… වන මා ��� ෙමම අය��පෙ� 

සඳහ� කර ඇ� ෙත�ර�� මාෙ� දැ�ෙ� හා �ශ්වාසෙ� හැ�යට සත� හා �වැර� බව සහ�ක කර�. මා ��� 

සපයා ඇ� ෙත�ර�� සාවද� යැ� ෙස�යාග� ලැ�වෙහ�� බස්නා�ර පළා� රාජ� ෙස�වෙ�   ෙක�ළඹ මහ නගර 

සභාෙ� ෙ�ඛකා�කා�  තන�රට ප� ��ම සඳහා � මාෙ� ��කම ෙන�සලකා හ�� ලැ�මටද මට ���ධව 

�නයා�ල කට�� කර� ලැ�මටද හැ� බව මම ෙහ�ඳාකාරවම ද��. 

�නය .........................................    ..................................................................... 
 

09      ආයතන �ධා�යාෙ� සහ�කය 

  ( අනවශ� වචන කපා හ��න) 
 

..…............................................................ මහතා /�ය/ෙමන�යෙ� ෙප��ග�ක �� ෙග��ව අ�ව  

…..................................... �න �ට බස්නා�ර පළා� රාජ� ෙස�වෙ� ......................................... තන�රක  
ෙස�වය කරන බව� .............................. වැ�� ඛ�ඩය යටෙ� වැ�� ලබන බව� ................................. �න �ට 
ෙස�වය ස්�ර කර ඇ� / නැ� බව� ........................... �නට ��වාස�න වසර 05 ක කාල �මාව �ළ �ය�ම 
වැ�� ව�ධක �� ප�� උපයාෙගන ඇ�/නැ� බව� , වැ�� ර�ත �වා� ලබා ෙගන ඇ�/නැ� බව�, ඔ�ට / 
ඇයට ���ධව �නයා��ලව කට�� කර ෙන�මැ�/ඇ� බව�, �නයා��ලව කට�� ��මට අදහස් කර 
ෙන�මැ� / ඇ� බව� සහ�ක කර�. 

2. අය��ප�ෙ� සඳහ� කර ඇ� �ස්තර �වැර� බව සහ�ක කරන අතර බස්නා�ර පළා� රාජ� ෙස�වෙ�  
ෙක�ළඹ මහ නගර සභාෙ� මහජන ආධාර ෙදපා�තෙ���ෙ�   ෙ�ඛකා�කා� තන�ර සඳහා  බඳවා ගැ�ෙ� 

ප�පා�ය අ�ව ෙමම �ලධා�යා / �ලධා��ය ���ක� ස�රා ඇ�  බව ද ��ෙ�ශ කර� . 

 

�නය  …..............................     …................................................................ 

     

                                                                       ආයතන �ධා�යාෙ� අ�සන හා �ල ��ාව  
 

 

 

         ව�ෂය:                  මාසය :            �නය:      



10.     ෙදපා�තෙ��� �ධා�යාෙ� සහ�කය 

බස්නා�ර පළාෙ� ග� ආ��කාර�මා ��� අ�මත කර ඇ� බස්නා�ර පළා� රාජ� ෙස�වෙ� ෙක�ළඹ මහ 

නගර සභාෙ� මහජන ආධාර ෙදපා�තෙ���ෙ�   ෙ�ඛකා�කා� තන�ර සඳහා  බඳවා ගැ�ෙ� හා උසස් ��ෙ�  

ප�පා�ය අ�ව ............................................. මහතා /�ය/ෙමන�ය ���ක� ස�රා ඇ� බැ�� අය��පත 

��ෙ�ශ කර�. 

 

�නය      ….…............................   ….…........................................................... 

       ෙදපා�තෙ��� �ධා�යා ෙ� අ�සන හා �ල ��ාව 
 

 

11.     අමාත�ාංශ ෙ�ක� (බ.ප) ෙ� ��ෙ�ශය 

           ඉහත අය��පත ��ෙ�ශ කර�. 

 

�නය    ……...............................                ….…...........................................................  

      අමාත�ාංශ ෙ�ක� (බ.ප) ෙ� අ�සන හා �ල ��ාව 

 
 
 
 

 

 

 

 

 


