
27l 2021 ජූලි 16 සිකුරාදාදැන්වීම් 

උ“” මැද  පළා’ රා ෙ—වා ෙකාෂ සභාව
’”•ම

උ“” මැද පළා’ රා ෙ—වෙ පහත සඳහ තන“” –ර“පා ”ර•ම සඳහා ”””ක’
ල’ අය”’ක”වෙග අය”’ප’ කැඳව ලැෙ•. අය”’ප’ භාර ගනා අවසාන ”නය
2021.08.31 වන අතර, බ ඳවා ගැ”ෙ’ තරඟ ”භාගය 2021 ෙනාවැ’බ• මස අරාධ–ර
නගරෙ“ පැවැ’•මට “ය“ත ෙ“.

02.  පව“න –ර“පා “මාණය අව  බඳවා ගනා සං“ාව ”රණය •“ෙ’ බලය උ“”
මැද පළා’ රා ෙ—වා ෙකා“ෂ සභාව ස“ෙ“.අය”’ප’ කැඳව ලබන අවසාන
”නට පව“න –ර“පා සං“ාව පහත ප’” ෙ“.

තන“ර                                                –ර“පා “මාණය
i. කා•“ක ලධා“ (”) iii  ෙ”—ය - 03
ii. කා•“ක ලධා“ (යා”ක) iii  ෙ”—ය - 01
iii. කා•“ක ලධා“ (’””) iii  ෙ”—ය
iv. කා•“ක ලධා“ (’””) –““ •“ෙ ෙ”—ය

(එ” වසරක) - 35
v. කා•“ක ලධා“ (’””) –““ •“ෙ ෙ”—ය

(ෙදවසරක)
03. ”””ක’:

3.1 ෙපා” ”””ක’
I. අය”’ක”  ලාං•ක –රවැ’ෙය— ”ය –“ය.

II.  සෑම අය”’ක”ෙව—ම උ“” මැද පළාත “ළ ඕනෑම “ෙ–ශයක ෙ—වය •“මට’, 
තන“ෙ• රාජකා’ ඉ• •“මට’, සෑම අ–ර•ම ””” මනා ශා“’ක හා මාන’ක
ෙසෟ“ ත’’වය• හා ”–’ට ච’තය• –”ත අෙය— ”ය –“ය. 

III.  අය”’ප’ භාරගනා අවස ”නට  වයස අ–”” 18 ට ෙනාඅ  සහ අ–”” 35
ට ෙනාවැ• ”ය –“ය. ’නටම’ රා ෙ—වෙ ෙහ– පළා’ රා ෙ—වයක —–ර
ෙ—වෙ “–“ “ලධා“ට  උප’ම වය— “මාව බලපා ෙනාලැ ෙ•.

IV.  ය’ ආග“ක “කායක පැ””වරය” දරණ •’” තැනැ’ෙත— ෙමම තන“ර
සඳහා ඉ”—’ •“මට ”””ක’ ෙනාලබ”.

V.  රා ෙ—වෙ/පළා’ රා ෙ—වෙ ——ර ප’•’ ලද  “ලධා“ ඉහත
තන“” සඳහා අය”’ කරෙ න’ ඔ–, ඉ”—’ප’ භාරගනා අවසාන
”නට —•වාසන වසර පහ “ළ •’” ”නය ද”වම” ලබා ෙනා“–ය –“ය.
එම කාලය “ළ ’ය— වැ•“ ව•ධක උපයාෙගන “–ය –“ අතර, ස”ය හා
ස“•—යක ෙ—වා කාලය” ස’—•ණ කර “–ය –“ය.

VI.  අය”’ප’ කැඳවන අවස ”නට –•වාසන වසර 03 කට ෙනාඅ කාලය”  උ“” 
මැද පළාත “ළ —–රව හා අඛ–ඩව  ප”ං—  අෙය— ”ය –“ය. ””ක ස“ත 
“මාණව’ අයක”ව” සං“ාව” උ“” මැද පළාත “”” ෙතරාගැ”මට 
ෙනාහැ• –වෙහා’ පමණ” , උ“” මැද පළාෙ’ අවම වශෙය” අ–” 10 ” 
ෙ—වය •“ෙ “””මකට එළ”මට යට’ව “ප”ා“ත  ම”ට“” අයප’ 
ඉ”’ප’ කර• ලබන අයක”ව” සබ”ධෙය” සළකා බල•  ඇත.

3.2 අාපන ”””ක’ හා වෘ’”ය ”””ක’:- 
(අ) ’ය—ම තන“” සඳහා අාපන ”””ක’:-
1. අ.ෙපා.ස.(සා . ෙපළ)

 භාෂාව, ”—ව, ග—තය සහ තව’ එ” ”ෂයයකට ස’මාන සාමා•ථය”
ස“තව ”ෂයය හය•(06) එකවර සම’•ම.

2. අ.ෙපා.ස.(උ. ෙපළ)

 ”වහාර ග—තය/’–ධ ග—තය/සං–”ත ග—තය සහ  ෙභෟ“ක ”—ව/
ඉං“ෙ” තා”ෂණෙ“දය, සහ තා”ෂණෙ“දය සඳහා ”—ව ස“තව
අ.ෙපා.ස.(උ/ෙපළ) ”—/ග—ත/තා”ෂණෙ“දය ”ෂය ධාරාවෙග
”ෂයය 03 • එකවර සම’•ම

(ආ) වෘ’”ය ”””ක’
තා”ෂණ ෙ—වෙ“ කාක “ලධා“ iii  ෙ”ය (””/යා”—ක/””•)

I.  ෙමාර•ව ”•ව ”—ලය ෙහ– අ’පාර හා• ආයතනය ”’ ”’නම ලබන
ජා“ක තා”ෂ—ක •“ෙල–මාව

ෙහ–
II.  ජා“ක ආ““ක’ව හා කා•“ක –““ •“ෙ’ අ“කා’ය ”’ ”’නම

ලබන ඉං“ෙ” ”— ජා“ක •“ෙල–මාව
ෙහ–

III.  අ–ාපන හා උස— අ–ාපන අමා“ාංශය ”’ ”’ නම ලබන ජා“ක
උස— ඉං“ෙ” •“ෙල–මාව

ෙහ–
IV.   ලංකා ”වෘත ”•ව ”—ලය ”’ ”’නම ලබන තා”ෂ—ක •“ෙල–මාව 

ෙහ–
V.   ලංකා ඉං“ෙ” ආයතනය ”’ පව’ව ලබන  ඉං“ෙ” ”භාගෙ

1 වන ෙකාටස සා•ථකව ස’—•ණ •“ම
ෙහ–

VI.  –•යා ”ෙ’–යට අ—ළව ජා“ක වෘ’”ය —සලතා ( NVQ 6 ) ම”ටෙ’
”””ක’ ස’—•ණ කර “—ම

ෙහ–
VII.  උස— අ–ාපන අමා“ාංශය සහ ඉහත සඳහ තා”ෂණ සහ“ක “—’

කරන ලද ආයතන ව• ”මසා අදහ— ලබා ගැ”ෙම අන“”ව  ඉහත
සඳහ තා”ෂ—ක ”””ක’වලට ’ය— අ“ සමාන යැ” තෘ“”ක
හා වෘ’”ය අ–ාපන ෙකා“ෂ  සභාව ”’ ””ග ලබන ෙවන’
තා”ෂ—ක ”””ක’ ලබා “—ම.

 තා”ෂණ ෙ—වෙ“ කාක “ලධා“ (””) –““ •“ෙ’ ෙ”ය (එ” වසරක)
I.  තෘ“”ක හා වෘ’”ය අ–ාපන ෙකා“ෂ සභාව ”’ ””ග’ කා•“ක

”—ලයක තන“රට අ—ළ ”ෙ’–යක පාඨමාලාව” සා•ථකව හ—රා
ජා“ක තා”ෂණ සහ“කය ලබා “—ම (උ—හරණ:- ජා“ක තා”ෂණ
සහ“කය (’””/””•/යා—ක)

ෙහ–
II.  තෘ“”ක හා වෘ’”ය අ–ාපන ෙකා“ෂ සභාව ”’ ””ග’ කා•“ක

”—ලයක සැල”’ –”පය ””බඳ එ” අ–”” —•ණකා–න –““
පාඨමාලාව සා•ථකව ස’—•ණ කර අ—ළ සහ“කය ලබා “—ම

ෙහ–
III.  තෘ“”ක හා වෘ’”ය අ–ාපන ෙකා“ෂ සභාව ”’ ””ග’ කා•“ක

”—ලයක තන“රට අ—ළ ”ෙ’–යක ක•මාත තා”ෂ—ක” සඳහා — ජා“ක 
සහ“ක ප– පාඨමාලාව සා•ථකව ස’—•ණ කර අ—ළ සහ“කය ලබා “—ම. 

ෙහ–
IV.  උස— අ–ාපන අමා“ාංශය සහ ඉහත සඳහ තා”ෂණ සහ“ක “—’ කරන 

ආයතන ව• ”මසා අදහ— ලබා ගැ”ෙම අන“”ව ඉහත සඳහ තා”ෂ—ක
”””ක’ වලට ’ය— අ“ සමාන යැ” තෘ“”ක හා වෘ’”ය අ–ාපන
ෙකා“ෂ  සභාව ”’ ””ග ලබන ෙවන’ තා”ෂ—ක ”””ක’ ලබා “—ම

කාක “ලධා“ (””) –““ •“ෙ’ ෙ”ය (ෙදවසරක)
තා”ෂ—ක ”””ක’ අ—ළ ෙනාෙ“.
 සටහන :- ඉහත 3.2 ප’” “ය“ත අ–ාපන ”””ක’ ස’—•ණ කළ අය”’ක”ව
උ“” මැද පළාත “ළ ෙනාමැ“ –වෙහා’ පමණ” රා ප’පාලන ච”ෙ”ඛ 28/2016 
“ ”“”ධාන අ—ළ කර ගැ”මට කට–“ කර ලැෙ•.

04. වැ•“ ”මය:
(අ)   තා”ෂණ ෙ—වෙ iii  ෙ”—ෙ තන“” සඳහා ““ වැ•“ ප’මාණය රා

ප’පාලන ච”ෙ”ඛ අංක 03/2016 ට අව වැ•“ ෙ”ත අංක  MN3–2016
යටෙ’ ”.31,040-445x10-660x11-730x10-750x10-57,550/= (මා’ක)
වැ•“ ප’මාණය” ““ ෙ“. ඊට අමතරව රජෙ අමත ”වන ”යද’ “මනා ”
7800/= ” සහ ”ෙ•ෂ “මනා ”.2500/= ”   මා’කව ෙගව ලැෙ•.

(ආ)   –““ ෙ”— සඳහා රා ප’පාලන ච”ෙ”ඛ අංක 03/2016 අව ”.27,140.00 
ක මා’ක “මනාව”  ෙගව ලැෙ•

05. ෙ—වෙ“ “–”ත කරෙ’ ෙකාෙ–’:
කාක “ලධා“ iii  ෙ”ය (””/යා”—ක/””•) තන“” සඳහා
(අ)   ෙමම තන“” ——රය. ”“ාම වැ•“ ස“තය. ”“ාම වැ•“ ”මය ””බඳ රජය

”’ ”“ ”ට ග ලබන ““ප’“මය ”රණවලට  යට’ව ඇත.

(ආ)   ෙත–රා ග ලබන අය”’ක”ව එම අව—ථාව වන ”ට රා ෙ—වෙ තන“රක
——ර කර ෙනා’“ෙ න’ ඔ– “ය“ත කා•ය“මතා කඩඉ’ ස’—•ණ
•“ෙම අන“”ව “ අ–”” ප’වාස කාලය අවසානෙ  අ—ළ තන“ෙර“
—–ර කර ඇත.  රා ෙ—වෙ “–“ ——ර හා ”“ාම වැ•“ ස“ත “ලධා’ෙය—
න’ ඔ“ෙ” ප’•ම එ” අ–”” වැඩබැ–ෙ’ කාලයකට යට’ව ඇත.

(ඇ)   රා ප’පාලන ච”ෙ”ඛ 18/2020 ට අව හා ඊට අශාං“ක ච”ෙ”ඛ අව
තන“රට බැ” වසර 03 ” ඇ“ළත “ය“ත රා භාෂා “•ණතාව ලබා ගත –“ය.

කාක “ලධා“ (””) –““ •“ෙ’ ෙ” සඳහා

(අ)  කා•“ක “ලධා“ (’””) iii ෙ”—ෙ තන“රට ප’ •“ම සඳහා ”””ක’ ලබන
අය”’ක”ව සං“ාව 02 ෙ’දෙ ද”වා ඇ“ –ර“පා සං“ාව ”ර•මට
“මාණව’ ෙනාවන ”ට ඉ“’ –ර“පා සං“ාවට සමාන සං“ාව” ”””ක’
අව එ” අ–”” හා ෙද අ–”” –““ •“ෙ’ ෙ”— සඳහා බඳවා ග ලැෙ•.

(ආ)    “ය“ත –““ කාලය අවසානෙ පව’ව ලබන ”භාගෙය සම’වන අය පමණ”
කා•“ක “ලධා“ iii  ෙ”—ෙ තන“රට ප’ •“මට කට–“ කර ලැෙ•.

06. භාෂා මාය :
 ”භාගය ’ංහල, ෙදමළ,  භාෂා මා– ෙදෙකම පැවැ’ෙ“.  ඉ”—’ කරන මා–ය
ප”ව ෙවන— •“මට ඉඩ ෙද ෙනාලැෙ•.

07. අය”’ප– :
(අ)  ෙමම “ෙ“දනෙ අගට ෙයා— ඇ“ ආද•ශ අය”’ප–ය අව A4 (ෙස.” 21x30) 

“මාණෙ කඩ—’ෙ ෙදපැ’තම “ෙය–ජනයට ග““ අය”’ප–ය සක— කළ
–“ය.  අංක 01 ’ට 03 ද”වා —•ෂ පළ“ වන ”•ෙව“ද, අංක 04 ’ට 07 ද”වා
—•ෂ ෙදවන ”•වටද, ඉ“’ය ඊළඟ ”•වලටද ඇ“ළ’ වන ප’” සක— කර  ඊට
අ—ළ ෙතාර“” තම අ’ අ—ෙරම පැහැ””ව ස’—•ණ කළ –“ය.

(ආ)  “වැර”ව ස’—•ණ කරන ලද අය”’ප’ 2021.............. ”නට ෙපර “ෙ”ක’, පළා’
රා ෙ—වා ෙකා“ෂ සභාව, ”——” ෙ”ක’ කා•යාල ප’“ය, අරාධ–ර”
යන •”නයට •යාප”ං— තැපෑෙල එ”ය –“ය.  අය”’ප’ බහා එව ලබන
කවරෙ ව’  පස ඉහළ ෙකළවෙ• “උ“” මැද පළා’ සභා රා ෙ—වෙ
තා”ෂණ ෙ—වෙ (තන“” නාමය) සඳහා බඳවා ගැ”ම(”වෘත) - 2021” (—–ර
ප”ං— ”——”කය සඳහ කරන) යන සඳහ කළ –“ය.  (ඉ”—’ ප–ෙ
ඡායා ”ටපත” ළඟ තබා ගැ”ම “ෙය–ජනව’ ව ඇත.)

(ඇ) ඉ”—’ප–ය සක— කළ –’ෙ’ තමා ”භාගයට ෙප”  ’“න භාෂා මා–ෙය“.

(ඈ)  රා ෙ—වෙ හා පළා’ රා ෙ—වෙ “–“ ඉ”—’ක”ව තම අය”’පත
තම ෙදපා•තෙ’“ “ධා“යා ම“ ඉ”’ප’ කළ –“ය.

(ඉ)  ”•ක ”””ක’ ස–රා ෙනාමැ“, ආද•ශ අය”’ප–යට අ’ල ෙනාවන
අය”’ප’, අස’—•ණ ෙලස ෙතාර“” සඳහ කර ඇ“ හා අය”’ප– කැඳවන
අවසාන ”නට ප”ව “ද” ෙග— —”තා’ ඇ“ළ’ අය”’ප’,  උ“” මැද
පළාෙ’ ”——”/“ාෙ–—ය ෙ”ක’ කා•යාල හැර ෙවන’ —ථානවලට “ද” ෙග—
’’”ප’ ස“ත අය”’ප’(උ“” මැද පළාත “ළ ප”ං— අය”’ක”ව සඳහා
පම—), “ද” ෙග— —”තා’ අලවා ෙනාමැ“  අය”’ප’ හා “මාද • ලැෙබන
අය”’ප’ •’” —•ව ’’“ම• ෙතාරව ““”ෙ’ප කර ලැෙ•.  තැපෑෙ”“
අ—ථානගත වන ෙහ– “මාද • ලැෙබන අය”’ප’ ””බඳව ෙමම ෙකා“ෂ සභාව
වග •ය ෙනාලැෙ•.  අය”’ප’ ලද බව ෙහ– ““”ෙ’ප කළ බව අය”’ක”ව
ෙවත දව ෙනාලැෙ•.

(ඊ)  අය”’පෙ’ අය”’ක”ෙ” අ’සන රජෙ ”—ලයක ””හ”ප“වරෙය—,සාම—න
”“•චයකාරවරෙය—, ”–”’ ෙකාමසා’—වරෙය—, “’–ධ ෙනාතා’—වරෙය—,
—”ධ හ“—ෙ“ බලයල’ “ලධා’ෙය—, ෙපා•— ෙ—වෙ ගැස” කළ තන“ර”
දරණ “ලධා’ෙය—  ෙහ– රජය ෙහ– පළා’ රා ෙ—වෙ ——ර තන“ර” දරණ
මා–ඩ•ක “ලධා’ෙය— ”’ සහ“ක කර ලැබ “–ය –“ය.

08. ”භාග ගා—“ :
(අ)  ෙමම ”භාගය සඳහා අය”’කරන සෑම අය”’ක”ෙව— ”’ම ”භාග ගා—“

ෙලස ”. 600.00 ක “දල” උ“” මැද පළා’ සභාෙ“ ආ—ය’ —•ෂ අංක
2003.02.13 ට  බැර වන ප’”  ( එ“ 100 ආකෘ“ය ම— ) උ“” මැද පළාත
“ළ ”““ ඕනෑම ”——”/“ාෙ–—ය ෙ”ක’ කා•යාලයකට “ද• ෙගවා ලබා
ගනා ල”පත අය”’පෙ’ “ය“ත —ථානෙ ෙනාගැලෙවනෙ— ඇල”ය –“ය.  
ල”පෙත“ ඡායා ”ටපත” ළඟ තබා ගැ”ම “ෙය–ජනව’ ව ඇත.  ෙමම
’•ෙ’ සඳහ ෙනාවන අ–’ “ද” ෙගවා ලබා ගනා ලද ල”ප’ ස“ත
අය”’ප’ •’” ’’“ම• ෙතාරව ““”ෙ’ප කර ලබන අතර, —මන
ෙ’“ව”  “සාව’ ෙගවන ලද ”භාග ගා—“ ආප” ෙග•ම” ෙහ– මා” •“ම”
’” කර ෙනාලැෙ•.  ”ට පළා’ අයක”ව” සඳහා පමණ” ලංකාෙ“ ඕනෑම 
—ථානයක ”““ ලංකා බැං— ශාඛාව•” , ෙ”ක පළා’ රා’ ෙ—වා ෙකා“ෂ” 
සභාව,උ“” මැද පළාත, ““ අංක 1472199 දරන ““මට අ—ළ ”භාග 
ගා—“ “ද” බැර කළ හැ• අතර, ලබා ග”නා ලද තැ”ප“ පත අයප–ෙ“ 
අ—ළ —ථානෙ“ ෙනාගැලෙවන ෙ— අලව”න. ”භාග ගා—“ව සඳහා “–දර ෙහ–
“ද” ඇණ–’ බාරග ෙනාලබන අතර, තැපැ” ෙහ– උප තැපැ” කා•යාලවලට
ෙගවන ලද “ද”ද භාරග ෙනාලැෙ•.

(ආ)  ෙමම “ෙ“දනෙ 3.1 සහ 3.2 ෙ’දවල  සඳහ ”””ක’ ස–රා ඇ“ , “ය“ත
”භාග ගා—“ ෙගවා “ය“ත ”නට ෙහ– එ”නට   ෙපර ෙහ– ඉ”—’ප– ඉ”’ප’
කර ඇ“ ’ය— අය”’ක”වට තරඟ ”භාගයට ෙප” ’”මට උ“” මැද පළා’
රා ෙ—වා ෙකා“ෂ සභාව ”’ ඉඩ ෙද ලැෙ•. තරඟ ”භාගයට ෙප” ’”ම
සඳහා “ෙ“ශ ප–ය”  “—’ •“ම අය”’ක” ෙමම තන“ර සඳහා ”””ක’
ස–රා ඇ“ බවට ””ගැ”ම” ෙලස සළක ෙනාලැෙ•. අය”’ක”ව ස’“ඛ
ප“”ෂණයට කැඳවා ගැස” “ෙ“දනය අව ”””ක’ “ෙ•’” ප“”ෂා කරන
අව—ථාෙ“ අව“ ”””ක’ ෙනාමැ“ බව අනාවරණය –වෙහා’,  එම අයෙ”
”භාග අෙ“”ෂ ක’වය අවලං• කර ලැෙ•.

(ඇ)  ”භාගයට ෙප” ’“න අෙ“”ෂක” ”’ ”භාග ශාලා“ප“ ෙවත තම අ’සන
සහ“ක කරවා ග’ “ෙ“ශප– ඉ”’ප’ කළ –“ය.  තවද, අෙ“”ෂක”
”භාග ශාලාව “ළ“ ෙප” ’“න සෑම “•න ප–ය” සඳහාම ”භාග ශාලා“ප“
සෑ”මට ප’වන ප’” —ව–ය අන—තාවය තහ–” කළ –“ය.  ඒ සඳහා ””ග
ලබෙ ––ගල” •යාප”ං— •“ෙ’ ෙදපා•තෙ’“ව ම“ “—’ කරන
ලද ජා“ක හැ“’පත ෙහ– වලං• ”ෙ–ශ ගම බලප–ය
 ”භාගය පැවැ’•මට “ය“ත ”නට ”න 07කට ක• ”භාග “ෙ“ශප’
ෙනාලදෙහා’ එම අය”’ක”ව ’ය— ”—තර ඇ“ව උ“” මැද පළා’ රා
ෙ—වා ෙකා“ෂ සභාෙ“ ෙ”ක’ ෙවත •යා ’”ය –“ය. (”රකථන අංකය:
025-2222773  ෆැ”— අංකය:-025-2224447)

09. ෙත–රාගැ”ෙ’ ”මය
 රා ප’පාලන ච”ෙ”ඛ 15/90 “ ”“”ධාන ප’” ”——” ජනගහන අපාතය අව
අරාධ–ර හා ෙපාෙළාන”ව යන ”——”කය“ පව’නා –ර“පා සඳහා බඳවා
ග ලැෙ•. ෙ’ සඳහා උ“” මැද පළා’ රා ෙ—වා ෙකා“ෂ සභාව ”’ පව’ව
ලබන •”ත ප“”ෂණයක ල—“ ““ඛතාවය හා ස’“ඛ ප“”ෂණෙ ““ඵල මත
””—ස ෙත–රා ගැෙ. ස’“ඛ ප“”ෂණෙ“ ල—“ ලබා “ම” ’” ෙනාවන අතර, •”ත
”භාගෙ“ එ” එ” “•න ප–ය සඳහා 40% අවම ල—“ “මාණය” ලබා ෙනාගනා 
අය”’ක”ව බඳවා ගැ”ම සඳහා සළකා බල ෙනාලැෙ•. එ” එ” “•න ප–යට 40% ”
ෙහ– ඊට වැ• ල—“ ලබාග’ අය”’ක”ව අ“’ ල—“ —සලතාවය අව ““ඛතා
ෙ”ඛනය” සක— කර ඉහළම ”””ක’ ඇ“ ––ගලය අ””ෙව• ෙත–රා ග ලැෙ•.

 සටහන :- ““ඛතා ෙ”ඛන සක— •“ෙ’“ උ“” මැද පළාත හා ෙවන’ පළා’ සඳහා ෙවන 
ෙවනම ““ඛතා ෙ”ඛන සක— කර ලබන අතර, උ“” මැද පළා’ ““ඛතා ෙ”ඛනයට
අව අවම සම’ ල—“ දරන අයද ෙත–රා ගැ”ෙම ප” ෙවන’ ”””ක’ලා“ ””බඳව 
සලකා බල ලැෙ•.

10. ”භාග ”මය:
තරඟ ”භාගය පහත සඳහ ප’”  •”ත “•න ප– ෙදක•  සම”ත ෙ“.

1. ’–“ ප“”ෂණය : කාලය පැය 01”. - ල—“ 100.

2. ”ෂයාබ–ධ තා”ෂ—ක ප“”ෂණය :  කාලය පැය 03 ” - ල—“ 100

”ෂයය “•ෙ–ශය
තා”ෂණ ෙ—වෙ“ ’ය—ම තන“” සඳහා ’–“ ප“”ෂණය 

 අෙ“”ෂකයාෙ” ’”ෙ’ ත•කා’ලතාව, ”•ෙ”ෂණ හැ•යාව, කාල
කළමනාකරණය ”“•චය •“ම සඳහා — “•නව• –”තය. ’ය—ම තන“” සඳහා
වන අය”’ක”ව ෙමම ”භාගයට ෙප” ’“ය –“ය.  සම’•ම සඳහා 40%  ෙහ– ඊට
වඩා වැ• ල—“ “මාණය” ලබා ගත –“ය.

”ෂයා•බ–ධ තා”ෂ—ක  ප“”ෂණය
(අ)  තා”ෂණ ෙ—වෙ (’””)  III ෙ”—ෙ /–““ ෙ”—ෙ තන“” සඳහා

 ෙම““ ’”” “ලධා’ය—ට “–ය –“ ’ම ප“”ෂා •“ම සඳහා ෙගාඩනැ“•
ඉ”•“ම හා නඩ’“ කට–“, මා•ග තැ”ම හා නඩ’“ව, ජල ස’පාදන හා
ජලාපවහන ස’බධ  “•නව• සම”ත ෙ“.

(ආ)  තා”ෂණ ෙ—වෙ (යා—ක)  III ෙ”—ෙ තන“ර සඳහා
 ෙම““ තන“රට අ—ළව “–ය –“ ’ම ප“”ෂා •“ම ස’බධ  “•නව• 
සම”ත ෙ“.

(ඇ)  තා”ෂණ ෙ—වෙ (””•)  III ෙ”—ෙ තන“ර සඳහා
 ෙම““ තන“රට අ—ළව “–ය –“ ’ම ප“”ෂා •“ම ස’බධ  “•නව• 
සම”ත ෙ“. 

11. සාව– ෙතාර“” සැප•ම:
 ෙමම ”භාගයට ඉ”’ප’•ම සඳහා •’ය’ අය”’ක”ෙව—ට ”””ක’ ෙනාමැ“
බව අනාවරණය –වෙහා’ ”භාගයට ෙපර ෙහ– ”භාගය පැවැ’ෙවන අතර“ර
ෙහ– ”භාගෙය ප”ව ෙහ–  ඕනෑම අව—ථාවක“ ඔ“ෙ” අෙ“”ෂක’වය අවලං•
කර ලැෙ•.  ෙ—වයට බඳවා ග’ ප”ව –වද, අෙ“”ෂකෙය— ඉ”’ප’ කළ •’ය’
ෙතාර“ර” සාව– බව සනාථ –වෙහා’ ඔ“ ෙ—වෙය පහකර ලැෙ•.

12.  ”භාගය පව’වන ”නය පළා’ රා ෙ—වා ෙකා“ෂ සභාව  ”’ යථා කාලෙ“ ’’
ෙද ඇත. ’ය—ම අය”’ක”ව උ“” මැද පළා’ රා ෙ—වා ෙකා“ෂ සභාව ”’ 
“යමකළ ෙපා” ”භාග ”“ ““ අව කට–“ •“මට බැ” ’”. ෙමම ”භාගය  පැවැ’•ම, 
ප’•ම ලබා “ම හා අෙන—’ ’ය—ම ක”“ ””බඳ අවසාන ”රණය උ“” මැද පළා’ 
රා ෙ—වා ෙකා“ෂ සභාව ස“ වෙය. ”භාගය පැවැ’•ම සහ ““ඵල “—’ •“ම 
ස’බධෙය පළා’ රා ෙ—වා ෙකා“ෂ සභාෙ“  ”රණය අවසාන ”රණය වෙය.

13.  බඳවා ගැ”ෙ’ ෙකාෙ–’, තන“රට අ—ළ වන උ“” මැද පළා’ රා ෙ—වෙ
තා”ෂණ ෙ—වෙ ෙ—වා ”ව—ථාව අව ”රණයෙ“.  ෙමම ’•ෙ’ භාෂා පාඨ අතර
ය’ අන’ලතාවය” ඇ“–වෙහා’ ’ංහල භාෂා පාඨය බල පැවැ’ෙ“.

උ“” මැද පළා’ රා ෙ—වා ෙකා“ෂ සභාෙ“ “යමය ප’”
ෙ’ජා“ “ලකර’න,
,වාභස ෂාෙක ාව—ෙ ාර ’ාළප ,’ක”ෙ 
උ“” මැද පළාත.
2021.07.16 

ආදශ අය”’පය
   කා•යා–ය “ෙය–ජනය සඳහා 

උ“” මැද පළා’ සභා රා ෙ—වෙ“ තා”ෂණ ෙ—වෙ“     
තන“” සඳහා බඳවා ගැ”ෙ’ තරග ”භාගය(”වෘත) - 2021

ඉ”—’ කරන තන“ර :- .......................................................

”භාගයට ෙප” ’“න භාෂා මා–ය(’ංහල - 2,  ෙදමළ -3)

(භාෂා මා–ය ප”ව ෙවන— •“මට ඉඩෙද ෙනාලැෙ•)

(අ—ළ අංකය ෙකා•ව “ළ •යන)

1.0 1.1 “ල—” අගට ෙයා— “ල—” සමග නම(ඉං“’ කැ”ට” අ—ෙර) ................................
(උ—: GUNAWARDHANA H.M.S.K.)

1.2 ස’—•ණ නම(ඉං“’ කැ”ට” අ—ෙර) .............................................................................................

(උ—:-  HERATH MUDIYANSELAGE SAMAN
KUMARA GUNAWARDHANA) 

1.3 ස’—•ණ නම(’ංහෙල/ෙදමෙළ) .....................................................................................................

1.4 ජා“ක හැ“’ප’ අංකය
2.0 2.1 ——ර •”නය(ඉං“’ කැ”ට” අ—ෙර) ..............................................................................................

2.2 ——ර •”නය(’ංහෙල/ෙදමෙළ) .......................................................................................................

2.3 “ෙ“ශප–ය එ”ය –“ •”නය(ඉං“’ කැ”ට” අ—’) .......................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

3.0 3.1 —’ / –”ෂ භාවය —’  – 1
–”ෂ - 0 (අ—ළ අංකය ෙකා•ව “ළ •යන)

3.2 උප ”නය : ව•ෂය   මාසය ”නය
3.3 2021.08.31   ”නට වයස   අ–”” මාස ”න
3.4 අය”’ක”ෙ” ——ර ප”ං— ”——”කය:.................................................................................

3.5 ”රකථන අංකය :-—ථාවර .......................................  ජංගම....................................................

4.0 අාපන ”””ක’
4.1  අ.ෙපා.ස(සාෙපළ) ”භාගය ””බඳ ”—තර:- ( සහ“ක ”ටප’ අ“ණා එ”ය –“ය)

ව•ෂය ”භාග අංකය
”ෂයය සාමා•ථය ”ෂය සාමා•ථය

1. 6.

2. 7

3. 8.

4. 9.
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4.2 අ.ෙපා.ස(උ.ෙපළ) ”භාගය ””බඳ ”—තර :- ( සහ“ක ”ටප’ අ“ණා එ”ය –“ය)

ව•ෂය හා මාසය ”භාග අංකය
”ෂයය සාමා•ථය ”ෂයය සාමා•ථය

1. 3.

2. 4.

4.3 ලබා ඇ“ වෘ’”ය ”””ක’ :- ( සහ“ක ”ටප’ අ“ණා එ”ය –“ය)

උපා“ය/
•“ෙල–මා/

වෘ’”ය 
සහ“කෙ“ නම

““ඵල 
වලං• වන 

”නය

”ෂයය සාමා•ථතාව “—’ කළ 
ආයතනෙ“ 

නම

5.0 ෙවන’ ”””ක’:...................................................................................................................................................................

6.0  ඔබ කවර—ක ෙහ–  කවර ෙහ– ෙච–දනාව” සඳහා උසා”ය• වරදක” කර ලැබ
“ෙ•ද?  (අ—ළ ෙකා•ෙ“  ල—ණ ෙයාදන)

ඔ“   නැත
ඔ“ න’ ”—තර සඳහ කරන .............................................................................................................................

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

7.0 ”භාග ගා—“ ෙග— ල”පත ””බඳ ”—තර
7.1 ”භාග ගා—“ ෙග— කා•යාලය ..........................................................................................

7.2 ල”පෙ’ අංකය හා ”නය ..........................................................................................

7.3 ෙග— “දල ..........................................................................................

 ල”පත ෙනාගැලෙවන ෙ— ෙම“ අලවන.  (ල”පෙ’ ඡායා—ථ ”ටපත” ළඟ තබා ගන)

8.0 ඔබ ’නටම’ රා ෙ—වෙ “–“ —ෙව— න’,

8.1 ෙදපා•තෙ’“ව/ආයතනය :............................................................................................

8.2 ’නට දරන තන“ර:..........................................................................................................

8.3 “”ප’•’ ”නය :.......................................

8.4 ෙ—වා කාලය : අ–:...........................    .........................”න ’ට ..................... ”න ද”වා
(——ර ප’•’ •”ෙ ”ටපත” අ“ණන)

9.0 අය”’ක”ෙ” “කාශය
 ෙමම අය”’පෙ’ මා ”’ සපයා ඇ“ ෙතාර“” ’ය”ල මාෙ” ’”ෙ’ හා ”•වාසය
අව “වැර” සහ ස“ බව’, ල”පත ෙම “ අලවා ඇ“ බව’,   ෙමම තන“රට මා
””—ෙස— බව අනාවරණය –වෙහා’ ”භාගයට ෙපර ෙහ– ”භාගෙය ප” ෙහ–
ප’•’ ලැ—ෙම ප” ෙ—වෙය පහ කර ලැ—මට යට’වන බව’, මම ””ග““.  
තවද ”භාගය පැවැ’•ම ස’බධෙය උ“” මැද පළා’ රා ෙ—වා ෙකා“ෂ
සභාව ”’ පනව ලබන ”“““වලට මම එකඟ ෙව“.

.............................................................
”නය:........................                                       අය”’ක”ෙ” අ’සන

10.0 අය”’ක”ෙ” අ’සන සහ“ක •“ම(’•ෙ’ 7(ඊ) වග“ය බලන)

 ෙමම අය”’ප–ය ඉ”’ප’ කරන .................................................................මයා/“ය/ ෙමන”ය
ෙපෟ–ග•කව  හ“නන බව’, ........................... වැ“ ”න මා ඉ”’”ට“ ඔ“ෙ” / ඇයෙ”
අ’සන තැ“ බව’ සහ“ක කර“.
”නය:-.......................................... .........................................................  

සහ“ක කරන “ලධා’යාෙ” අ’සන
සහ“ක  කරන “ලධා’යාෙ” නම:...............................................
තන“ර:..................................................................................

•”නය ස“ත “ල ““ව
 (රා ෙහ– පළා’ රා ෙ—වෙ ’නට ෙ—වෙ “–“ අය”’ක”ෙව— න’ පහත
සඳහ සහ“කය ෙදපා•තෙ’“ “ධා“යා ”’ සහ“ක කළ –“ය)

11.0 ආයතන “ධා“යාෙ” සහ“කය/ෙදපා•තෙ’“ “ධා“යාෙ” සහ“කය
 ෙමම අය”’පත ඉ”’ප’ කර ලබන ......................................... මයා / “ය / ෙමන”ය ...................
..................... කා•යාලෙ / ආයතනෙ ..........................”න ’ට ............... තන“රක ෙ—වය කරන
බවද, ඔ“ෙ”/ඇයෙ” ෙ—වය ස“•—යක වන බවද, ෙමම ”භාගෙ ““ඵල අව
ප’•ම” සඳහා ෙත–රා ග ලැ’වෙහා’ ඔ“/ඇය ’නට දරන තන“ෙර “දහ— කළ
හැ• / ෙනාහැ• බවද,         ඇය / ඔ“ ෙමෙත” ෙමානය’ ආකාරයක ෙහ– ”නයා’ල
ද”වමකට (අවවාද •“’ හැර) භාජනය • ෙනාමැ“ බවද, ඉහත සඳහ කර ඇ“
ෙතාර“” ස“ බවද සහ“ක කර“.

”නය:-.......................................          .......................................................................................................
ආයතන “ධායා/ෙදපා•තෙ”“ “ධායාෙ” අ’සන

ආයතන “ධායා/ෙදපා•තෙ”“ “ධායාෙ” නම:
තන“ර:
”නය: (ල ““ව තබ”න)

>
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