
 

මධ�ම පළා� සභා රාජ� ෙස�වෙ� (මහ�වර මහ නගර සභාෙ�)  

රස ප��ෂක තන�රට බඳවා ගැ"ම.   
 

1.0 මධ�ම පළා� රාජ� ෙසවෙ� (මහ�වර මහ නගර සභාෙ�) රස ප��ෂක තන�ෙර� පව�න 
 ර!පා"ව (01) ස%&'ණ )�මට, බඳවා ගැ/ම සඳහා 010ක% ස�ත අෙ!�ෂකය4ෙග4 
අය1%ප� කැඳව� ලැෙ6.  

 
2.0 8ය9ත ආකෘ� ප<ය අ�ව =>ෙයල කරන ලද අය1%ප� @යාපAංC කළ තැපෑෙල4 2015-04-16 

Aන ෙහI ඊට ෙපර ෙහI ලැෙබන ෙස, “ෙKක%, මධ�ම පළා� රාජ� ෙසවා ෙකL9ෂ4 සභාව,              
අංක 244,  කNගස්ෙතLට පාර, මහ�වර.”  යන @=නයට එQය R�ය. එAනට ප0ව ලැෙබන )Sම 
අය1%ප<ය� භාරග� ෙනLලැෙ6. අය1%ප<ය බහා එවන @R% කවරෙ� ව% පස ඉහළ ෙකළවෙ' 
“මධ�ම පළා� සභා රාජ� ෙසවෙ� (මහ�වර නගර සභාෙ�) රස ප��ෂක තන�රට බඳවා ගැ/ම”   
ය4න පැහැA> ෙලස @Qය R�ය. 
 

3.0 බඳවා ගැ/ෙ% ෙකL4ෙUS : 
 

(I) ෙමම තන�ර සW්රය. QXාම වැN! ස�තය. අYZ1 03ක ප\වාස කාලයකට යට� ෙ�. 
 

 (II ) මධ�ම පළා� රාජ� ෙසවෙ� ප�]% පාලනය ෙකෙරන ෙපL1 ෙකL4ෙUSවලට ද, මධ�ම 
පළා� සභා රාජ� ෙසවෙ� (මහ�වර මහ නගර සභාෙ�) රස ප��ෂක තන�රට බඳවා 

ගැ/ෙ% හා උසස ් )�ෙ% ප\පා_ෙ� පනවා ඇ� 8යමය4 හා ෙකL4ෙUSවලට ද, එම 

ප\පා_යට කර ඇ� ෙහI 94ම� ෙකෙරන ෙහI සංෙශIධනවලට ද, ආයතන සංbහෙ� හා 
cදK ෙරdලාSවල QeQධානවලට ද යට�ව ෙතIරාග� ලබන අෙ!�ෂකයf රස ප��ෂක 
තන�රට ප� කර� ලැෙ6. 

 

4.0 වැNප 
 

රාජ� ප\පාලන චhෙKඛ අංක: 06/2006 අ�ව රස ප��ෂක තන�ෙ' වැN! ෙ�ත අංකය      

SL 1 -2006 ෙ�. වැN! ප\මාණය : Z. 22,935 - 10 x 645 - 8 x 790,  Z: 35,705 ෙ�.   
 

5.0 ෙපL1 010ක% : 
                                                                                                                                                                                                                                                                                         

(I)  අය1%කZ n ලාං)ක Qය R�ය. 
 

(II)  අය1%ප� කැඳව� ලබන අවසාන Aනට &'වාස4න අඛoඩව මධ�ම පළාෙ� වසර 03ක  
ස්Wර පAංCය� ඇ� අෙයf Qය R�ය. 

 

(III)  අය1%ප� භාර ග4නා අවසාන Aනට අYZ1 18ට ෙනLඅ" හා අYZ1 45කට ෙනLවැq Qය 
R�ය.  (රජෙ� ෙසවෙ� හා පළා� රාජ� ෙසවෙ� ස්Wර 8ලධා�4 ස%බ4ධෙය4 ඉහත වයස් 
rමාව බලෙනLපා� ඇත.)  

 
 

6.0 අධ�ාපන හා අෙන� 010ක% : 
 

(I) =>ග� Qශ්ව Qද�ාලය)4 රසායන Qද�ාව Qෂයය =>බඳව පළcවැ8 ෙපළ ෙහI ෙදවැ8 
ෙපළ ෙගsරව උපාeය� ලබා S_න අෙයf ]ම.  
 

             ෙහI 
 

(II)  මහා tතාන�ෙ� සහ අය'ල4තෙ� රසායන Qද�ාව =>බඳ රාජuය ආයතනෙ� 
සාමාvකෙයf ]ම.    

              ෙහI 
 

(III)   රසායන Qද�ාව =>බඳ ඊට වඩා උසස් ශාස්wය ෙහI වෘ�xය 010ක% �yම. 
 



 
7.0 ඉKz% )�ෙ% hමය : 

 
  (අ)  අය1%ප<ය ආද'ශ ආකෘ�යට අ�{ලQය R� අතර එය කඩදාSෙ� ෙදපැ�ත |ෙයIජනයට 

ග894 ඒ 4 (ෙස.9. 21 x 29) |මාණෙ� කඩදාSවල සකස් කර ඉA\ප� කළ R�ය. අදාළ 

අය1%ප<ය මධ�ම පළා� රාජ� ෙසවා ෙකL9ෂ4 සභාෙ� www.psc.cp.gov.lk ෙව6 
අඩQෙය4 බාගත හැක. 

 

 (ඇ) අය1%ප<ෙ� අෙ!�ෂකයාෙ� අ�සන රජෙ� Qද�ාලයක Q1හKප�වරෙයf, සාමදාන 
Q8ශ්චකZෙවf, AYZ% ෙකLමසා\ස්වරෙයf, /xඥෙයf, |SUධ ෙනLතා\ස්වරෙයf, �Qධ 
හcදාෙ� අeකා� බලයල� 8ලධා\ෙයf, ෙපL@ස ් ෙසවෙ� ගැස� කළ තන�ර� දරන 
8ලධා\ෙයf ෙහI Z. 240,360/=කට  වැq වා'�ක වැNප� ලබන රජෙ� ස්Wර තන�ර� දරන 
8ලධා\ෙයf QS4 ෙහI සහ�ක කර� ලැබ ��ය R�ය. 

 

 (ඉ) දැනට රජෙ� ෙදපා'තෙ%4�වල ෙසවෙ� 8R�ත අෙ!�ෂකය4 තම4 ෙසවය කරන 
ෙදපා'තෙ%4�වල |ධා/4 ම�4 අය1%ප< ඉA\ප� කළ R�ය. ය%)S අෙ!�ෂකෙය� 
එෙස )�මට අෙපLෙහLස� ෙ�න% ඔ� �01ස්ෙසf ෙලස සලක� ලැෙ6.  

 

 (ඊ) සෑම ආකාරෙය4ම ස%&'ණ ] නැ� අය1%ප< දැ�% �ම)4 ෙතLරව |��ෙෂප )�මට ඉඩ 
ඇත. තැපැK )�ෙ%� අය1%ප<ය නැ� ]ම ෙහI |මාද ]ම ෙහI ගැන ෙකෙරන )Sම 
පැ9�Kල� සලකා බල� ෙනLලැෙ6. 

 
8.0 බඳවා ගැ/ෙ% hමය: 

 

ෙමම අය1%ප� කැඳ]ම අ�ව අදාළ අය1%කZව4ෙ� fසලතාවය මැන බැ�ම සඳහා පැවැ�ෙවන 
ව�හගත ස%cඛ ප��ෂණයකට භාජනය කර එම ප��ෂණෙය4 ලf� ලබාග4නා |cඛතාවය 
මත මධ�ම පළා� සභා රාජ� ෙසවෙ� (මහ�වර මහ නගර සභාෙ�) රස ප��ෂක තන�ර සඳහා 
01ස්ෙසf ෙතIරා ග� ලැෙ6.   

 
9.0 සාවද� ෙතLර�Z සැප�මට ද�ව%: 
 

අෙ!�ෂකෙයfට 010ක% ෙනLමැ� බව අනාවරණය YවෙහL� ඕනෑම අවසථ්ාවක ඔ�ෙ�/ඇයෙ� 
අෙ!�ෂක�වය අවලංd )�මට ඉඩ ඇත. අෙ!�ෂකෙයf ඉA\ප� කර ඇ� )Sය% කZණ� 
ඔ�/ඇය සාවද� බව දැන දැනම ඉA\ප� කර ඇ� බව ෙහ>YවෙහL� එෙස නැ�න% ය% වැදග� 
කZණ� ඔ�/ඇය ඕනෑක94 යටප� කර ඇ� බව ෙසවය කරන කාලය �ළ කවර අවස්ථාවක� 
ෙහI ඔ!  YවෙහL� ඔ�/ඇය ෙසවෙය4 පහ )�මට ඉඩ ඇත.  

 
10.0 ප�]ම �යා�මක කරන Aනය හා ෙමම  ර!පා"ව =ර]ම ෙහI ෙනL=ර]ම ස%බ4ධෙය4 මධ�ම 

පළා� රාජ� ෙසවා ෙකL9ෂ4 සභාව QS4 xරණය කර� ලබන අතර ෙමම බඳවා ගැ/% 
8ෙ�දනයට අ�ව QeQධාන සලසා ෙනLමැ� කවර කZණ� =>බඳව Yව ද මධ�ම පළා� රාජ� 
ෙසවා ෙකL9ෂ4 සභාෙ� xරණය අවසාන xරණය ව4ෙ4ය. 

 
 

 
 
 ආ'.එ%.එ4.ර�නායක, 
 ෙKක%, 
 මධ�ම පළා� සභාෙ� 
 රාජ� ෙසවා ෙකL9 ෂ4 සභාව. 
 
 

2015 ෙපබරවා\ මස  26  වැ8 Aන, 
මධ�ම පළා� රාජ� ෙසවා ෙකL9ෂ4 සභාව, 
අංක 244, 
කNගස්ෙතLට පාර, 
මහ�වර. 
 
 

ෙව6 අඩQය : www.psc.cp.gov.lk 

 
 



ආද&ශ අය*+ප,ය  
 

මධ�ම පළා� සභා රාජ� ෙස�වෙ� (මහ�වර මහ නගර සභාෙ�)  

රස ප��ෂක තන�රට බඳවා ගැ"ම.   
  

 
 
 

                                                                                            (කා'යාල |ෙයIජනය සදහා පමණ�) 
 
 
 

01. (i)   අය1%කZෙ� cලfZ අගට ෙයLදා cලfZ සමග නම :-  
              (ඉං�S කැ=ටK අfෙර4) උදා :- PERERA A.B. 
 
 

 (ii)   ස%&'ණ නම :- 
  (ඉං�S කැ=ටK අfෙර4)  
 
 

 (iii)   ස%&'ණ නම :- 
    (Sංහෙල4/ෙදමෙළ4)  
 
 
 

02. (i)   ස්Wර @=නය :- 
  (ඉං�S කැ=ටK අfෙර4) 
  
 (ii)   රාජකා� @=නය :- 
             (ඉං�S කැ=ටK අfෙර4) 
  
 (iii)  |ෙ�ශ ප<ය තැපැK කළ R� @=නය :- 
 
 (iv)  ස්Wර පAංC Aස්��කය:- 
  

03. ජා�ක හැ��%ප� අංකය :  
 

 
04. 1රකථන අංකය :  

  

 
 

05. (i) ස්w/ Zෂ භාවය :       ස්w    - 1  
                                                   Zෂ - 0  
 

                                                                       (අදාළ අංකය ෙකLNව �ළ @ය4න) 
 
 

 (ii)   ඔබ n ලංකා  රවැSෙයf ව4ෙ4 උප�4ද @යාපAංCෙය4ද  යනවග : 
 

  
06. Qවාහක/අQවාහක භාවය : 

   

  Qවාහක  - 1 
  අQවාහක - 2 
 

 

                  (අදාළ අංකය ෙකLNව �ළ @ය4න) 
 

07. (i)  උප4 Aනය :  
  
   ව'ෂය        මාසය   Aනය 

 
 (ii)   අය1%ප� භාර ග4නා අවස4 Aනට වයස :  

 

                      අYZ1                            මාස                                                      Aන  
 
 
 
 

          

          

 

        

      

 

 



 
 

08. අධ�ාපන 010ක% : 
 
 

09. ෙවන� 010ක% : 
 
 
10. ලබා ඇ� පළ ZUද =>බඳ Qස්තර : 
 
 
11.  ඔබ කවරදාක ෙහI කවර ෙහI ෙචIදනාව� සඳහා උසාQය)4 වරදකZ කර� ලැබ �ෙ6ද?   ඔ� / නැත 

 

 ඔ� න% Qස්තර සඳහ4 කර4න.  
        
    

12.  ෙමම අය1%ප<ෙ� මා QS4 සපයා ඇ� ෙතLර�Z මා ද4නා තර94 සත� හා 8වැරA බව |කාශ කර 
S_9. ෙමම අය1%ප<ෙ� මා QS4 සඳහ4 කර ඇ� )Sය% කZණ� අසත� ෙහI වැරA බව  
ඔ! YවෙහL� මා ෙසවයට බඳවා ගැ/මට �01සේසf වන බව� ප�]ම ලැyෙම4 ප0 ඒ බව 
අනාවරණය YවෙහL� ෙසවෙය4 පහ )�මට යට�වන බව� මම ද89. 

                                                                                                                                                      

   ............................................................... 
          අය1%කZෙ�/අය1%කා\යෙ� අ�සන  
 Aනය : ........................ 
 
 
 

 

13. අය1%කZෙ� අ�සන සහ�ක )�ම 
 

................................................... පAංC .................................................................................. 
නැමැ� අය මා ෙපsUග@ක වශෙය4 ද4නා හ�නන බව�  ....................................... මස 
........................... Aන  ඔ�/ඇය මා ඉA\=ට � අ�ස4 කළ බව� ෙම�4 සහ�ක කර9. 
 
සහ�ක කරන අයෙ� අ�සන  : 
  

නම හා පදQ නාමය  : 
 

@=නය   : 
 

8ල c�ාව  : 
 
 සටහන : දැනට රාජ� ෙසවෙ� ෙය� S_4න4ෙ� අ�සන සහ�ක කළ R�ෙ� අදාළ 

ෙදපා'තෙ%4� |ධා8යා ෙහI ඔ� ෙව�ෙව4 එෙස )�මට බලයල� 8ලධා\ෙයf 
QS8. 

 
 
 

14.  ෙදපා'තෙ%4� |ධා8යාෙ� සහ�කය 
 

 

ෙමම අය1%කZ/අය1%කා\ය ෙම� 07, 08 සහ 09 වැ8 ෙ�දවල � ඇ� ෙතLර�Z 8වැරA බව� 
ඔ�ෙ�/ඇයෙ� හැS�ම හා වැඩ ස�Nදායක   බව� අදාළ බඳවා ගැ/ෙ% 8ෙ�දනය |කාරව 
ඔ�/ඇය ෙමම තන�ර සඳහා අදාළ 010ක% ස රා ඇ� බව� ෙම�4 සහ�ක කර9.  ෙතIරා ග� 
ලැ¡වෙහL� ඔ�/ඇය ෙසවෙය4 cදා හැ\ය හැ)ය.  

 

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

                                            ෙදපා'තෙ%4� |ධා8යාෙ� අ�සන  
Aනය :......................................         සහ 8ල c�ාව  

 
සහ�ක කරන ලද 8ලධා\යාෙ� ස%&'ණ නම :   
පදQ නාමය : 
@=නය : 


