
+ 

බස්නා�ර පළා� රාජ� ෙස�වෙ� ෙක�ළඹ මහ නගර සභාෙ� �� ��� ෙස�වා ෙදපා�තෙ���ෙ� සහකාර 

�ධාන �� ���  �ලධා� III ෙ���යට බඳවා ගැ�ෙ� (��ත) තරඟ �භාගය 

බස්නා�ර පළා� රාජ� ෙස�වෙ� ෙක�ළඹ මහ නගර සභාෙ� �� ��� ෙස�වා ෙදපා�තෙ���ෙ� සහකාර �ධාන �� 

���  �ලධා� III ෙ���යට   බඳවා ගැ�ෙ� (��ත) තරඟ �භාගය  සඳහා පහත ���ක� ල� බස්නා�ර පළා� රාජ� 

ෙස�වෙ� ,ෙස�වෙ�  ��� �ලධා��ෙග� අය��ප� කැඳව� ලැෙ�  . 

1. අධ�ාපන ���ක� හා වෘ��ය ���ක�   - 

i. එ�ස� රාජධා�ෙ� �� ඉං�ෙ��ව�ෙ� ආයතනෙ� උපා��ව �භාග සහ�කය (Graduateship 

Examination Certificate of the Institution Of Fire Engineers - UK) 

ii. �ශ්ව�ද�ාල  ��පාදන ෙක��ෂ� සභාව ��� ��ග� �ශ්ව �ද�ාලය�� ලබාග� රසායන �ද�ාව ෙහ� 

ෙභ��ක �ද�ාව ��බඳ �ද�ාෙ�� උපා�ය  

(අ)    බස්නා�ර පලාෙ� පළා� පාලන ආයතනයක �� ��� ෙස�වා ඒකකයක /ෙදපා�තෙ���වක  ඉහත       

(i) ෙහ� (ii) ���ක� ලැ�  �� බට ෙහ� ඊට ඉහල තන�රක වසර දහයක (10) ස�ය හා ස��දායක 

ෙස�වා කාලය� ඇ� �ලධා�ෙය� �ම. 

 ෙහ� 

(ආ)    තන�ෙ� ස්�ර කරන ලද  වසර �නක (03) ෙස�වා කාලය� ඇ� �ාෙ��ය �� ��� �ලධා�ෙය�  �ම. 

2. කා�ක ���ක�  - තන�ෙ� ෙස�වය ��මට �මාණව� ශා��ක හා මාන�ක ෙය�ග�තාව�� ��ත �ම. 

3. වැ�ප -  ෙමම තන�රට �� වැ�� ෙ�ත අංකය  SL -  1 -2016 (රා.ප�.ච.03/2016  අ�ව)  

4. වැ�� ප�මාණය -�. 47615 – 10 x1335 -8 x 1630 – 17 x 2170 – 110895  

5. ෙස�වා ෙක��ෙ�� - බස්නා�ර පළා� සභා රාජ� ෙස�වෙ� ෙක�ළඹ මහ නගර සභාෙ� �� ��� ෙස�වා 

ෙදපා�තෙ���ෙ�  සහකාර �ධාන �� ��� �ලධා�, �ෙය�ජ� �ධාන �� ��� �ලධා� හා �ධාන �� ��� 

�ලධා� තන�� සඳහා වන බඳවා ගැ�ෙ� හා   හා උසස් ��ෙ� ප�පා�ය  අ�ව ෙස�වා ෙක��ෙ�� �රණය ෙ�.  

6. වයස් �මාව - දැනටම� බසන්ා�ර පළා� සභා රාජ� ෙස�වෙ� ��� �ව�ෙග� බඳවා ග�නා බැ��  වයස් �මාව 

අදාළ ෙන�ෙ�. 

7. බඳවා ගැ�ෙ� �මය - ��ත ප��ෂණයකට හා ව�හගත ස��ඛ ප��ෂණයකට ෙප� ��ය ��ය. ��ත 

ප��ෂණෙ��  ල�� ලබාග�නා  �සලතා අ���ෙවල අ�ව �ර�පා� සංඛ�ාව ෙම� ෙද�ණය�  ව�හගත 

ස��ඛ ප��ෂණයකට භාජනය ��ෙම� අන��ව ��ත ප��ෂණෙ� හා ව�හගත ස��ඛ ප��ෂණෙය� 

ලබාග�නා ල�� වල �සලතා අ� ��ෙවල අ�ව පව�න �ර�පා� සංඛ�ාව ��ත ධාරාව යටෙ� 100 % බඳවා 

ග� ලැෙ�. 

8. ��ත ප��ෂණෙ� �ෂය ��ෙ�ශය 

��ත ප��ෂණය සදහා පහත සදහ� ප�� �ශ්න ප� 02 ����ත ෙ�. 

�ශ්ණ ප�ය / �ෂය �ෙෂ��ය  කාලය �� ල�� සම� 

ල�� 

�� ��� ෙස�වා ඉං�ෙ��, ෙමෙහ�� හා �� �ර��තතාව   පැය 03 100 40% 

ඉං�� භාෂා හැ�යාව   පැය 01 100 40% 

 

 

 

 



 

 

�භාග �ෂය ��ෙ�ශය  

 

�ශ්ණ ප�ය / �ෂය 

�ෙෂ��ය  �ෂය ��ෙ�ශය  

�� ��� ෙස�වා 

ඉං�ෙ��, ෙමෙහ�� 

හා �� �ර��තතාව   

I. �� ඉං�ෙ�� �ද�ාව  
 

 
 

යා��ක �ද�ාව - Mechanics 
 

 ච�තය ��බඳ ��ට� ෙ� �යමය� , ඒ ��බඳ ගැට� �ස�ම . 

 ෙ�ගය, �ෙ�ගය, �වරණය හා ���වාක�ෂණය ��බඳ ගැට� �ස�ම හා 

අ�ථ දැ��ම. 

 ශ�� සංස්��ක �යම හා ගැට� �ස�ම. 

 ඝ�ෂනය හා ගම�තාව ��බඳ අවෙබ�ධය හා ගැට� �ස�ම.  
 

�ව �ද�ාව - Hydraulics  
 

 ඝන�වය, සාෙ��ෂ ඝන�වය හා �ඩනය.  

 වා�ෙග��ය �ඩනය හා ඒ ��බඳ න�ාය ධ�ම.  

(�� ��� ෙස�වාෙ�� අදාල කර ග�නා අවස්ථා ස�බ�ධෙය� ) 

 ජල ශ��ය හා කා�ය�ෂමතාවය ගණනය ��ම . 

 �ඩන ශ��ය ,චාලක ශ��ය බවට ප�ව�ථනය �ම ��බඳ අවෙබ�ධය 

හා ජලනල භා�තෙ�� ඇ� වන �ාෙය��ක ගැට�  ��බඳ අවෙබ�ධය 
 

�ද�තය - Electricity  
 

 �ද�� ධාරා ගම� ��මට �ද�ා�මක ��හය  

 Switch Board ,fuse board, circuits breakers ��බඳ අවෙබ�ධය  

 ඕ� ෙ� �යමය හා ඒ ��බඳ ගැට� �ස�ම 

 �ද�තය භා�තය, ෙම�ට� භා�තය හා �ය� ෙක�ෂ ��බඳ අවෙබ�ධය 

 Alternative and direct �ද��ධාරා ��බඳ අවෙබ�ධය 

 ෙව���යතාවය   

 ශ��ය හා  තාපය ��බඳ අවෙබ�ධය හා ගැට� �ස�ම  
 

තාපය - Heat  
 

 ��ෂ්ඨ තාපය (Specific heat) 

 ��ත තාපය ( Latent heat) 

 ශ�� ප�ව�තන �යම ගැට� �ස�ම 

 ෙ��ය �සාරණතාව ,  �ෙෂ��වල �සාරණතාව හා ප�මා �සාරණතාව 

��බඳ  අවෙබ�ධය හා ගැට� �ස�ම 
 

��රණ��තාවය - Radioactivity 
 

 ��රණ��තාවය �ලධ�ම හා එ� ���පාක  

 �රණ ව�ග හ�නා ගැ�ම හා ඒවාෙ� ග� ල�ෂණ 

 �ෂය �ම හා අ�ධ�ව කාලය ��බඳ අවෙබ�ධය 

 ��රණ �ර��තතාව  
 

රසායන �ද�ාව - Chemistry  
 

 පරමා�ක ව�හය හා ම��ක භාරය , පරමා�ක භාරය හා වාෂ්ප 

ඝන�වය ��බඳ  අවෙබ�ධය හා ගැට� �ස�ම 

 රසාය�ක සංෙය�ග ,සං�තාවය ��බඳ දැ�ම 

 ��ත රසාය�ක ස�කරණ  හා Stoichiometric  Condition  හා 

රසාය�ක  �� ��බඳ අවෙබ�ධය 

 �වලන අංකය, දහන අංකය හා ස්වයං දහන අංකය ��බඳ 

ස�බ�ධතාව� දැන ගැ�ම හා අවෙබ�ධය  

 දාම ���යා හා �� ��ම ��බඳ �ද�ා�මක �චාරණය  

 
 



 
 

II. �� ��� ෙස�වා ෙමෙහ�� 
   

 �� ��� තා�ෂණ - Fire fighting Technology   

 පාලනය හා �ධානය - Command & Control  

 ෙමෙහ�� �� සං��ෙ�දන �ම - Fire Ground Communication   

 ���� පාලනය හා �ධානය ��බඳ �මෙ�දය� - Incident Command 

& Control 

 ෙමෙහ�� �� �ර��තතාවය - Fire Ground Safety  

 �ෙශ��ත අවදාන� ස්ථාන හා �ව� ��බද අවෙබ�ධය - Specific 

hazardous  premises materials  

 ක�මා�ත ආ�ත �� ෙමෙහ�� හා ප�ධ� ��බඳ අවෙබ�ධය - 

Industrial   Premises 

 ස්වභා�ක �ප� හා ෙග�ඩනැ�� කඩා වැ�� හා ගංව�ර බලපෑ� - 

Natural disasters 

 ස��ෙ�දන හා ක�ඩාය� සථ්ාන ගත ��ම - Communication & 

Mobilisation   

  ෙප��ප හා ජල උරාග�නා උපකරණ - Pump & Primers  

 ෙමෙහ�� ��යක ෙප��ප සථ්ාන ගත ��ම  

 නඩ�� කට��  

 �� ��� ෙස�වා වාහන - Fire Service Vehicles  

 �� ��� ෙස�වා උපකරණ - Fire Service Equipment  

 �� �වන ෙපන හා මාධ� ව�ග - Fire Fighting  Foam & Other  

media  

 �� ��� ෙස�වා  ඉ�මං - Fire Service Ladders 

 �ෙශ��ත ෙමෙහ�� ( රසාය�ක �ව� ඉ��ම හා කා���ම වැ� 

����)  Special Operations  - Chemical Incidents  

 �දාගැ�ෙ� ෙමෙහ�� හා උපකරණ - ( Rescue Operations & 

Equipment )  

 ෙමෙහ�� අවස්ථාවල � �රණ ගැ�� �මෙ�දය - ( Dynamics  

                  Decision Making Process 

 

III. �� �ර��තතාව  
 

 ෙග�ඩනැ��  ඉ����  �ව� හා �� අවස්ථාව��� ඒවාෙ� හැ��ම  හා 

අවදාන� ත�වය - Building Construction  

 ස්ථාවර ����� ප�ධ� - Fixed Installation  

 �� �ෙ�ශ� හා භා�තය ��බඳ දැ�ව� භාවය - Fire Safety Practices 

 �� අන�� ඇ��මට ෙහ�� ෙස�ම හා �වාරණ �ම ��බඳ දැ�ව� 

��ෙ� අවෙබ�ධය  

 මහජනයා �� අන�ෙර� �දවා ගැ�ෙ� �ම ෙ�දය� - Public 

awareness 

 දැ�ව� ��ම  

 

 

 

 



ඉං�� භාෂා හැ�යාව  වා�තා රචනය (Report Writing) 

 ෙත�ර�� ෙස�යාගැ�ම - Findings 
 �ගමනය� - Conclusion 
 ��ෙ�ශය� ඉ��� ��ම  - Recommendation  
 ඉහළ කළමනාකා��වය ෙවත වා�තාව ඉ��ප� ��ම - Presenting to 

Senior Management   
අවෙබ�ධය  

 වාක� ඛ�ඩය� ෙහ� ෙ�දය� �යවා දල අදහස ��ම ( Write a short 
note / Summary )  

 අසා ඇ� �ශන් වලට ���� සැප�ම  ( Answer the given Question )  

ව�ාකරණ අවෙබ�ධය  

 රචනා ��ම                -  Essay Writing  
 රාජකා� �� ��ම       - Formal  letter Writing  
 �ද�� තැපැ� ��ම    - Email Writing  
 වාක� කා�ඩ ��ම    - Grammer  Evaluation  

 

 

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. �භාග ගාස්� 

සෑම අය��ක�ෙව�ම �භාග ගාස්�ව� බස්නා�ර පළා� සභාවට ෙග�ය ��ය. ෙමම �භාගය සඳහා �භාග 
ගාස්�ව �.600/-�.එම �භාග ගාස්�ව, බස්නා�ර පළා� සභා ආදාය� ��ෂ 20-03-02-99 ට බැර වන ෙලස අය��ප� 
භාරග� ලබන අවසාන �නට ෙහ� ඊට �ථම, බස්නා�ර පළාත �ළ ��ටා ඇ� ඕනෑම �ාෙ��ය ෙ�ක� කා�යාලයට 
�ද�� ෙගවා ඔබෙ� න�� ලබා ග�නා ග�නා ල�පත අය��ප�ෙ� �ය�ත ස්ථානෙ� ෙන�ගැලෙවනෙස� අලවා ��ය 
��ය. එ� ඡායා�ටපත� ලඟ තබාගැ�ම �ෙය�ජනව� ව� ඇත. ෙමම �භාගය  සඳහා ෙගවන ලද ගාස්�ව �මන 
ක�ණ� �සාව� ස���ණෙය�ම ෙහ� අ�ධ වශෙය� ෙහ� ආප� ෙගව� ෙන�ලැෙ�. තව ද �භාග ගාස්�ව සඳහා ��දර 
ෙහ� �ද� ඇණ�� භාරග� ෙන�ලැෙ�. 

 

12. 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�ය 2020.03.06   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”යන ��නය 
ෙ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� ආ�ත �ලධා� ෙස�වා ගණෙ� සහන �ලධා� III ෙ���යට බඳවා ගැ�ෙ� (��ත) 
තරඟ �භාගය " ය�න පැහැ�� ෙලස  සඳහ� කර තම ආයතන �ධා�යා, ෙදපා�තෙ��� �ධා�යා, �ධාන ෙ�ක� 
(බ.ප) / 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� ෙවත �ෙ�ශප� ��� කළ 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� �ෙ�ශප�ය ෙන�ලැ�� න� දැ��ෙ� සඳහ� 
ආකාරයට ඒ බව බස්නා�ර පළා� රාජ� ෙස�වා ෙක��ෂ� සභා කා�යාලය ෙවත ද�වා ��ය ��ය. ඔබ ෙවත තබා ග� 
අය��ප�ෙ� සහ �ද� ෙග� ��තා��ෙ� ඡායා �ටපත� ද, අය��ප�ය �යාප�ං� කළ ��තා��ය ද, අතැ�ව ඔබෙ� 
ස���ණ නම, ��නය, ජා�ක හැ���ප� අංකය හා �භාගෙ� නම �වැර�ව සඳහ� කර�� බස්නා�ර පළා� රාජ� 
ෙස�වා ෙක��ෂ� සභා කා�යාලෙය� �ම�ය ��ය. 



13. �භාගයට ඇ���ම: 
 

(අ) �වැර�ව අය��ප� ෙය�� කර ඇ� �ය�ම අය��ක�ව� ෙවත බස්නා�ර පළා� රාජ�  ෙස�වා ෙක��ෂ� සභාව 
��� �ෙ�ශප� ��� කර� ඇත.�භාගයට ෙප� ��න අෙ��ෂකෙය� තමාට �ය�ත �භාග මධ�ස්ථානෙ� � 
�භාගයට ෙප� ��ය �� අතර, එෙස� ෙප� ��න පළ� �නෙ��ම තම අ�සන සහ�ක කරවා ග� �ෙ�ශප�ය 
ශාලා�ප� ෙවත ඉ��ප� කළ ��ය. තම �ෙ�ශප�ය ඉ��ප� ෙන�කරන අෙ��ෂකෙය�ට �භාගයට ෙප� 
��මට අවසර ෙද� ෙන�ලැෙ�. 

 (ආ)   �භාගය පැවැ��ම ස�බ�ධෙය� බස්නා�ර පළා� රාජ� ෙස�වා ෙක��ෂ� සභාව ��� �යම කරනලද 
����වලට �භාග අෙ��ෂක�� යට� ෙ�. එම �� �� උ�ලංඝනය කළෙහ�� බස්නා�ර පළා� රා� ය ෙස�වා 
ෙක��ෂ� සභාව ��� පනව� ලබන ඕනෑම ද�වමකට යට��මට ඔ�නට ��ව� ඇත. 

 
 

14.   අෙ��ෂකයාෙ� අනන�තාවය:  
 

තමා ෙප� ��න සෑම �ෂයය� ස�බ�ධෙය�ම �භාග ශාලා�ප� සෑ�මකට ප�වන අ��� අෙ��ෂකය� 
�භාග ශාලාෙ� � තම අනන�තාව ඔ�� කර ��ය ��ය. අෙ��ෂකය�ෙ� අනන�තාව සනාථ ��ම සදහා පහත සදහ� 
�ය�� ව�� එක� �භාග ශාලා�ප� ෙවත ඉ��ප� කළ ��ය. 

i) ��ගල�� �යාප�ං� ��ෙ� ෙදපා�තෙ���ව ම�� ��� කරන ලද වලං� ජා�ක හැ���පත 
ii) ආගමන �ගමන ෙදපා�තෙ���ව ��� ��� කරන ලද වලං� �ෙ�ශ ගම� බලප�ය 

 

15. සාවද� ෙත�ර�� ඉ��ප� ��ම:   
 

 අෙ��ෂකෙය�ට ���ක� ෙන�මැ� බව අනාවරණය �වෙහ�� �භාගයට ෙපර ෙහ� �භාගය පව�වන අතර�ර� ෙහ� 
�භාගෙය� 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�. 
 

16. �භාග �මය: 
 

i) අෙ��ෂකෙය� �භාගෙ� � ෙප� ��න �ය�ම �ශ්න ප�වලට එකම භාෂාව�� ���� ��ය ��ය. 
ii) ෙමම �භාගය ද�ව� ලබන ඉ�� �නයක� පව�ව� ලැෙ�. 

 

17. ෙමම �භාගෙය� ���ක� ල� අෙ��ෂක��ෙ� 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. 
 
18.  �ෙ�දනෙ� සඳහ� ���ක� ස�රා ඇ� බව ද�ව��, ෙමම �ෙ�දනයට අ��ලව සකසා ඇ� හා �ය�ත �භාග 
ගාස්� ෙගවා �ය�ත �නට ෙහ� එ�නට ෙපර ෙහ� අය��ප� ඉ��ප� කර ඇ�, �ය�ම අය��ක�ව�ට �ය�ත ���ක� 
ස�රා ඇතැ� යන ��ව �ගමනය මත තරඟ �භාගයට ෙප� ��මට බස්නා�ර පළා� රාජ� ෙස�වා ෙක��ෂ� සභාව ��� 
ඉඩෙද� ලැෙ�. සෑම ආකාරය��ම ස���ණ � නැ� අය��ප� ��� දැ�� �ම�� ෙත�රව ���ෙෂ�ප කර� 
ඇත.තැපැ� ��ෙ� � අය��පත� නැ��ම ෙහ� �මාද �ම ගැන ෙකෙරන ��ම පැ���ල� සලකාබල� ෙන�ලැෙ�. 
අෙ��ෂකෙය�ට �භාග �ෙ�ශප�ය� ��� ��ම ඔ� ෙහ� ඇය ෙමම තන�ර සදහා  ���ක� ස�රා ඇ� බවට 
��ගැ�ම� ෙලස සලක� ෙන�ලැෙ�. අය��ක�ව� ස��ඛ ප��ෂණයට කැඳවා �ෙ�දනයට අ�ව අදාළ ���ක� 
�ෙ�දැ� ප��ෂා කරන අවස්ථාෙ�� අවශ� ���ක� ෙන�මැ�  බව අනාවරණය �වෙහ�� ඔ�ෙ�/ඇයෙ� 
අෙ��ෂක�වය අවලං� ෙකෙර� ඇත. 

19.  ෙ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. 

20. 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� �� ��� ෙස�වා ෙදපා�තෙ���ෙ� සහකාර 

�ධාන �� ���  �ලධා� III ෙ���යට බඳවා ගැ�ෙ� (��ත) තරඟ �භාගය 
 

            �භාග අංකය 

                                                          (කා�යා�ය �ෙය�ජනය සඳහා) 

�භාගයට ෙප� ��න භාෂා මාධ�ය (අදාළ අ�ෂරය ෙක��ව �ළ �ය�න) 

�ංහල  -     S 
 ෙදමළ  -     T 
 ඉං��   -     E 
 

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��ම �නය: ………………………………………………………………..... 

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

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

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

2.7 වැ�� ඛ�ඩය : ................................................................................................................................. 

 

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

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

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

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

3.2 �භාග �ෙ�ශ ප�ය එ�ය �� ��නය: 

i. �ංහෙල�/ෙදමෙළ�-....................................................................................................... 

ii. ඉං�� කැ�ට� අ���-..................................................................................................... 

3.3        �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          4.1 �වාහක/අ�වාහක බව- ( අ�වාහක -1, �වාහක -2) 
 (අදාළ අංකය ෙක��ව �ළ �ය�න) 

 

 4.2     උප� �නය 
              

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

05        අධ�ාපන ��සක� : I 

  අය��ප� කැඳ�ෙ� �ෙ�දනෙ�  අංක 01 � සඳහ� තර ඇ� ප�� එ�ස� රාජධා�ෙ� �� 

ඉං�ෙ��ව�ෙ� ආයතනෙ� උපා��ව �භාග සහ�කය (Graduateship Examination Certificate of the 

Institution Of Fire Engineers - UK) ��බඳ �ස්තර (උපා� සහ�කෙ� හා �ස්තරා�මක සහ�කෙ�         

( Detailed Certificate) �ටප� ඇ��ය ���) 

i. �ශ්ව �ද�ාලෙ� නම :............................................................................................................. 

ii. උපා� සහ�කය වලං� �නය:  ................................................................................................  

        අධ�ාපන ��සක� : II 

�ශ්ව�ද�ාල  ��පාදන ෙක��ෂ� සභාව ��� ��ග� �ශ්ව �ද�ාලය�� ලබාග� රසායන �ද�ාව ෙහ� ෙභ��ක 

�ද�ාව ��බඳ �ද�ාෙ�� උපා�ය  

i. ලබා ඇ� උපා�ය ............................................................................................................................... 

ii. උපා�ෙ�� හදාරණ ලද �ෂයය� .......................................................................................................... 

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

iii. �ශ්ව �ද�ාලෙ� නම ............................................................................................................................ 

iv. උපා� සහ�කය වලං� �නය  ............................................................................................................... 

06 වෘ��ය ���ක�  : 
  

අය��ප� කැඳ�ෙ� �ෙ�දනෙ�  අංක 01 � (අ) ෙහ� (ආ) වග��ෙ�   සඳහ� තර ඇ� ප�� වෘ��ය ���ක�  

"අ" වග��ෙ� සදහ� ප��  වෘ��ය ���ක� ...............................................................................................  

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

ෙහ� . 

"ආ " වග��ෙ� සදහ� ප��  වෘ��ය ���ක� ...............................................................................................  

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

07 2020........................   �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. ......................................... 

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

08 �භාග ගාස්� ෙග� �ාෙ��ය ෙ�ක� කා�යාලය - .................................................................................. 

ල�ප� අංකය -  ..................................................................................................... 

  �නය -  ..............................................................................................................................................  

 

 

(�ාෙ��ය ෙ�ක� කා�යාලයකට �ද� ෙගවා ලබාග�නා ලද බ.ප. 1 ල�පත පමණ� වලං� ෙ�.)   
 

         ව�ෂය:                  මාසය:            �නය:      

ල�පත  ෙමම  ෙක��ව  �ල  ෙන�ගැලෙවන  ෙස�  අලව�න 



09  අය��ක�ෙ� සහ�කය 
 

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

…………………………………………………(ස���ණ නම) 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� 

සහකාර �ධන නාග�ක ����ෙ� �ලධා� III ෙ���ෙ� 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 .........................................    ..................................................................... 

        (අය��ක�ෙ� අ�සන) 
 

10      ආයතන �ධා�යාෙ� සහ�කය 

  ( අනවශ� වචන කපා හ��න) 
 

..…............................................................මහතා ෙප��ග�ක �� ෙග��ව අ�ව  …………………………�න 

�ට බස්නා�ර පළා� රාජ� ෙස�වෙ� ................................................... තන�රක ෙස�වය කරන 

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 ���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 අදාල බඳවා ගැ�ෙ� ප�පා�ය 

අ�ව ෙමම �ලධා�යා ���ක� ස�රා ඇ�  බව ද ��ෙ�ශ කර�. 

 

 

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

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

11.     ෙ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�  සහකාර �ධන නාග�ක �� ��ෙ� �ලධා� III ෙ���ෙ�  තන�රට බඳවා ගැ�ෙ� හා උසස් 

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

කර�. 

 

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

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

 

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

           ඉහත අය��පත ��ෙ�ශ කර�. 
 

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

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


