පළාත් මාර්ග හා කර්මාන්ත අමාතාාංශය,
බස්නාහිර පළාත.
2021.02.
පළාත් මාර්ග, ප්රවාාන , සමූපකාර සංවාර්ධ නා වවාළඳ, නිවාාස නා ඉදිකිරීම්, වාතු යටිතල පනසුකම්,
කර්මාන්ත සන ග්රාම සංවාර්ධ පිළිබඳ අමාතාංශය යටවත් ඇති පළාත් කර්මාන්ත වෙපාර්තවම්න්තුවේ
තාක්ෂණික ව ාවා ඛණ්ඩ 2 වසේවාා ගණවේ වවාළඳ කළම ාකරු ත තුරු සඳනා අයදුම්පත් කැඳවීම
පළාත් මාර්ග, ප්රවාාහන, සමූපකාර සාංවාර්ධන හා වවාළඳ, නිවාාස හා ඉදිකිරීම්, වාතු යටිතල පහසුකම්,
කර්මාන්ත සහ ග්රාම සාංවාර්ධන ළිබඳබඳ අමාතාාංශය යටවත් ඇති පළාත් කර්මාන්ත වෙපාර්තවම්න්තුවේ
තාක්ෂණික ව ාවා ඛණ්ඩ 2 වසේවාා ගණවේ වවාළඳ කළම ාකරු තනතුර සඳහා අයදුම්පත් කැඳවානු
ලැවේ.
පුරප්පාඩු ගණ : 09
1. වාැටුප් පරිමාණය, වායසේ සීමාවා
1.1. වාාර්ික ඒකාබද්ධ වාැටුප - (රාජ් පිපපාලන ක්රවඛ 03/2016 අනුවා MN 1-2016)
1.2. වාැටුප් පරිමාණය - රු.27,140 - 10 x 300 - 11 x 350 - 10 x 495 - 10 x 660 - 45,540/2. වසේවාා වකාන්වද්සි
බස්නාහිර පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා විසින් 2018.03.23 දිනැතිවා අනුමත කර ඇති බඳවාා
ගැනීවම් පිපපාටිය අනුවා බඳවාා ගැනීවම් වකාන්වේසි තීරණය වේ. වමම තනතුර ස්ීරය. විශ්රාම
වාැටුප් සහිතය. ඔබට හිමි විශ්රාම වාැටුප් ්රමය ළිබඳබඳ රජ්ය විසින් ඉදිිපවදී  ගනු ලබන ප්රතිපත්තිමය
තීරණයට ඔබ යටත් විය යුතු වේ. වාැන්ෙඹු අනත්ෙරු/ වාැන්ෙඹු පුරුෂ අනත්ෙරු විශ්රාම වාැටුප්

අරමුෙලට ොයක විය යුතුය.
3. අධාප

සුදුසුකම්

භාෂාවා, ගණිතය හා ඉාංග්රීසි ඇතුව වා අධාපන වපාදු සහතික පත්ර (සාමාන වපළ) විභාගවයන්
වෙවාරකට වනාවාැඩි වාාර ගණනකී  යටත් ළිිපවසයින් සම්මාන වෙකක් සහිතවා විෂයයන් හයකින්
සමත් වී තිබීම
4. පළපුරුද්ෙ
කර්මාන්ත වෙපාර්තවම්න්තුවේ අවලවිසැලක අවලවි කටයුතු ළිබඳබඳ වාසර 02 ක අ ණ්ඩඩ
පළපුරුේෙ වහෝ රජ්වද ලියාපදිාංචි ආයතනයක වවාළඳ කළමනාකරු වාශවයන් අවුරුදු 01 ක
පළපුරුේෙ තිබිය යුතුය.
5. වවා ත් සුදුසුකම්
5.1. ෙැනට බස්නාහිර පළාත් රාජ් වස්වාවද නියුතු තනතුවරහි ස්රර කරනු ලැු  අවයු  වීම
5.2. සෑම අවප්ක්ෂකවයු ම බස්නාහිර පළාත තුළ ඕනෑම ප්රවේශයක වස්වාය කිරීමටත්,
තනතුවරහි රාජ්කාිප ඉටු කිරීමටත්, ප්රමාණත් ශාරීිපක හා මානසික වයෝගතාවායකින් යුක්ත
විය යුතුය.
5.3. තනතුරට බඳවාා ගැනීම සඳහා අවාශ සියුමම සුදුසුකම් සම්පූරර්ණ කළයුතු බවාට අයදුම්පත්
කැඳවීවම් නිවේෙනවද/ගැසට් පත්රවද සඳහන් කරනු ලබන දිනට සෑම අවප්ක්ෂකවයු ම
එම සුදුසුකම් සෑම ආකාරයකින්ම සම්පූරර්ණ කර තිබිය යුතුය.
5.4. ඉාංග්රීසි භාෂාවා මනා වලස හැසිරවීවම් හැකියාවා තිබිය යුතුය.

6. බඳවාා ගැනීවම් ක්රමය
සුදුසුකම්ලත් අභන්තර අයදුම්කරුවාන්වගන් අයදුම්පත් කැඳවාා වාුහගත සම්මු පරීක්ෂණයක්
මඟින් බඳවාා ගැනීම් සිදු කරනු ලැවේ.
7. අයදුම්පත
වම් සමඟ අමුණා ඇති ආෙර්ශ ආකෘතියට අනුවා A4 ප්රමාණවද කඩොසියක තනිළිටුවා භාවිතා
කරමින් ළිබඳවයල කල අයදුම්පත් 2021.04.01 දිනට වපර වෙපාර්තවම්න්තු ප්රධානියා මඟින්

වේකම්, පළාත් මාර්ග ප්රවාාන

අමාතාංශය, අංක 204, වඩන්සිේ වකාබ්බෑකඩුවා මාවාත,

බත්තරමුේල යන ලිළිනයට ලැවබන වස් ලියාපදිාංචි තැපෑවලන් වහෝ අතින් වගනවිත් භාර දිය
යුතුය. ඉඛුමම්පත බහාලන කවාරවද වාම්පස ඉහළ වකළවාවරහි පැහැදිලිවා ඉඛුමම් කරන
තනතුර සඳහන් කළ යුතුය. අසම්පුර්ණ අයදුම්පත් හා අයදුම්පත් භාර ගන්නා අවාසාන දිනට පසු
ලැවබන අයදුම්පත් භාර ගනු වනාලැවේ. අයදුම්පත් ලැු ණු බවාක් ෙන්වාා එවානු වනාලැවේ.
8. අයදුම්පත් කැඳවීවම් නිවේෙනයට අොල කරුණු වහෝ වමම නිවේෙනවයන් ආවාරණය වනාවාන
කරුණු සම්බන්ධවයන් බස්නාහිර පළාත්, මාර්ග, ප්රවාාහන, සමූපකාර සාංවාර්ධන හා වවාළඳ,
නිවාාස හා ඉදිකිරීම්, වාතු යටිතල පහසුකම්, කර්මාන්ත හා ග්රාම සාංවාර්ධන අමාතාාංශවද
වඛකම්වේ තීරණය අවාසාන තීරණය වේ.

වක්. කම්පා එන්. වපවර්රා,
වඛකම්,
පළාත් මාර්ග හා ප්රවාාහන අමාතාාංශය,
බස්නාහිර පළාත.

ආෙර්ශ අයදුම්පත
පළාත් මාර්ග, ප්රවාාන , සමූපකාර සංවාර්ධ නා වවාළඳ, නිවාාස නා ඉදිකිරීම්, වාතු යටිතල පනසුකම්,
කර්මාන්ත සන ග්රාම සංවාර්ධ පිළිබඳ අමාතාංශය යටවත් ඇති පළාත් කර්මාන්ත වෙපාර්තවම්න්තුවේ
තාක්ෂණික ව ාවා ඛාණ්ඩ 2 වසේවාා ගණවේ වවාළඳ කළම ාකරු ත තුරු සඳනා බඳවාා ගැනීම - 2021
.......................
(කාර්යාලීය ප්රවයෝජ්නය සඳහා)
(නිලධාිපයා විසින් සම්පූරර්ණ කළ යුතුයි.)
1. I. මුලු රු සමග අගට වයවෙන නම - ...............................................................................
II. සම්පූරර්ණ නම

- ...............................................................................
...............................................................................

2.

ජ්ාතික හැඳුනුම්පත් අාංකය

-

3. I. ස්රර ලිළිනය හා දුරකථන අාංකය

- .............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
4. II. කාර්යාලීය ලිළිනය හා දුරකථන අාංකය - .............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
5. ස්ී / පුරුෂ භාවාය (අොල වකාටුවා තුල √ වයාෙන්න.)
ස්ී
6. විවාාහක / අවිවාාහක බවා

පුරුෂ
-

විවාාහක

අවිවාාහක

7. උපන් දිනය:- ......................................
8. අධාපන සුදුසුකම්
අ.වපා.ස. (සා./වපළ)
පළමුවවානි වාර

වෙවානි වාර

වාර්ෂය
: ...................................
විභාග අාංකය : ...................................
අනු
ලබා ඇති
අං
විෂය
සාමාර්ථය
කය
1.

වාර්ෂය
: ...................................
විභාග අාංකය : ...................................
අනු
අංකය
1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

විෂය

ලබා ඇති
සාමාර්ථය

7.

7.

8.

8.

9. පළපුරුේෙ :
ආයත වේ

ම

කාල සීමාවා

10. වස්වාා විස්තර :
I. බස්නාහිර පළාත් රාජ් වස්වාවද ෙැනට ෙරන තනතුර හා එම තනතුරට පත්වූ  දිනය : ...................
II. වස්වාය ස්ීර කරන ලෙ දිනය

: ...................

III. බස්නාහිර පළාත් රාජ් වස්වායට අන්තර්ග්රහණය කල දිනය

: ...................

11. ඔබ කිසියම් සාපරාධි වාරෙකට උසාවිවයන් ෙඬුවාම් ලබා තිවේ නම් ඒ ළිබඳබඳ විස්තර ෙක්වාන්න.
12. ඉහත සඳහන් කර ඇති වතාරතුරු මාවේ ෙැනීවම් හා විශ්වාාසවද පිපදි සත හා නිවාැරදි බවා වමයින්
සහතික කරමි. වමම බඳවාා ගැනීම ළිබඳබඳ වකාන්වේසි අනුවා මවිසින් සාවාෙ වතාරතුරක් ෙක්වාා
ඇවතාත් මාවේ අයදුම්පත ප්රතික්වෂ්ප කළ හැකි බවාත්, වතෝරා ගැනීවමන් පසුවා ඒ බැේ වහබඳ
වුවාවහාත් කිසිදු වාන්දියක් වනාමැතිවා වස්වාය අවාසන් කරනු ලැබීමට යටත්වාන බවා ෙ ෙනිමි.

දිනය : …………..…

..................................
අයදුම්කරුවේ අත්සන

13. වෙපාර්තවම්න්තු ප්රධානියාවේ සහතිකය
..................................................................................මයා/මිය/වමනවිය වමම වෙපාර්තවම්න්තුවේ
............................................... වාශවයන් ..................................... දින සිට වස්වාය කරන බවාත්,
තනතුර ස්රර කර ඇති බවාත්, වස්වාා කාලය තුළ සියුමම වාැටුප් වාර්ධක උපයාවගන ඇති බවාත්,
අයදුම්පවත් සඳහන් කර ඇති වතාරතුරු සඳහා නිලධාිපයාවේ වපෞේගලික ලිළි වගානුවා පරීක්ෂා කර
බැලූ බවාත්, ඒවාා නිවාැරදි බවාත් සහතික කරමි.
අයදුම්පත් කැඳවීවම් නිවේෙනය අනුවා ඔහු/ ඇය සුදුසුකම් සපුරා ඇති බැවින්, අයදුම්පත නිර්වේශ කර
ඉදිිපපත් කරමි.

දිනය : …………………

.......................................................
වෙපාර්තවම්න්තු ප්රධානියාවේ අත්සන
(නිල මුද්රාවා තබන්න)

