
 
බස්නා�ර පළා� සමාජ ෙස�වා ෙදපා��ෙ���ෙ� සමාජ ෙස�වා �ලධා� II ෙ���ෙ� තන�රට 

(��ත) බඳවා ගැ�ම -2017 

¿©¯¶±§°¥ Àò±¸̄ සමාජ ෙස�වා ෙදපා�තෙ���ෙ�  සමාජ ෙස�වා �ලධා�  11 ෙ���ෙ� තන�� �ර�පා� 
�ර�ම ©ß§± ©¢Î©¢ÉˆÁ¸¯ ෙස�වය ස්�ර කර ඇ� බස්නා�ර පළා� රාජ� ෙස�වෙ� �ලධා��ෙග� £´ÎˆÀ¸̄ 
É¤ßµ¶¢ ලැෙ�. 
 

02. 2.1 ෙමම තන�රට �� මා�ක වැ�� ප�මාණය රා.ප.ච 03/2016 අ�ව �.34,605-10x660-11x755-
15x930-�.63,460/-ෙ�.(MN 5-2016 )ෙ�. රාජ� ප�පාලන ච�ෙ�ඛ 03/2016 � උපෙ�ඛන II � 
සදහ� ප�� ෙග�� �� කර� ලැෙ�. 

  
2.2 අය��ප� භාර ගැ�ෙ� අවස� �නය 2017.04.21   �න ෙ�.අය��කරන තන�රට අදාල �ය� 
���ක� 2017.04.21 �න ෙහ� එ�නට ෙපර ස���ණ කර ��ය ���. 

 
03. ෙප�� ���ක�  

අ)    ØËá Á±»É°É À¢¥µ¤©°ය� –´ ¢́¸¡´. 
ආ)  සෑම අය��ක�ෙව�ම බස්නා�ර පළාත �ල ඕනෑම �ෙ�ශයක ෙස�වය ��මට  හා තන�ෙර� 

රාජකා� ඉ� ��මට �මාණව�  ශා��ක හා මාන�ක ෙය�ග�තාවය�� ´¢É¯̧  –´ ´¢¸¡́ . 
ඇ)    වයස් �මාව වයස අ�.21 ට ෙන�අ� �ය ��ය.(දැනට පළා� රාජ� ෙස�වෙ� ��� ස්�ර 

�ලධා��ට උප�ම වයස් �මාව අදාල ෙන�ෙ�.) 
 
04. ²©¯µ± ²É±¶¯²ª¯©°  

ෙමම තන�ර ස්�රය. £¶¢¨¸ බඳවා ගැ�ෙ� ප�පා�ය සහ රජය ��� පනව� ලබන ෙස�වා 
ෙක��ෙ�� වලට යට�  ෙ�.  

 

05. ���ක� 

5.1 £Ûå±À¶ ©¢Î©¢Éˆ - 

5.1.1 �ශ්ව �ද�ාල ��පාදන ෙක��ෂ� සභාව ��� ��ග� �ශ්ව �ද�ාලයක සමාජ �ද�ාව,අපරාධ 
�ද�ාව,සමාජkවැඩ,මෙන�k�ද�ාව,මානවk�ද�ාව,ආ��කk�ද�ාව,සමාජoඅධ�නය,සමාජpසංඛ�ානය,
සංව�ධන අධ�ාපනය,ජනගහන �ද�ාව,සාමය හා ගැ�� �රාකාරණය යන �ෂයය�ෙග� අවම 
වශෙය� එ� �ෂයය�ද ඇ�ල�ව සාමාන�/�ෙශ�ෂ උපා�ය� ලබා ��ම. 
 
5.2 පළ���ද- 
 
5.2.1 බස්නා�ර පළා� රාජ� ෙස�වෙ� තන�රක අවම වශෙය� වසර 05ක ස�ය හා ස��දායක ෙස�වා   
කාලය� ��ය �� අතර තන�ෙ� ස්�ර කරන ලද �ලධා�ෙය� �ය ��ය. 
 
5.3 ෙවන� - 
 
5.3.1 ��වාස�න වසර 5 ක කාල�මාව �ළ �නය �යා මා�ගයකට ල� ෙන�� ��ය ��ය. 
 

06.      බඳවා ගැ�� �මය 
 
��ත ප��ෂණයක ��ඵල අ�ව É¡©Á¸±වෙ� අ���ෙවල මත ස��ඛ ප��ෂණයකට භාජනය ��ෙම� 
අන��ව පව�නා �ර�පා� සඳහා බඳවා Â¶¢ Á¤²›. ෙමම තරඟ �භාගය �ෂයය� 02 �� සම��ත �ශ්න 
ප� 02 �� ��ත වන අතර සම��ම සඳහා එ� එ� �ශ්න ප�යකට අවම වශෙය� ල��  50%� ලබා 
ගත �� ෙ�. 

 

6.1. ��ත ප��ෂණෙ� �ෂය ��ෙ�ශය -   
 
1.අ�ෙය�ග�තාවය හා ��� ප��ෂණය  É±Á´ À¤´ 01  ´°  ÁÉ¡ç¢ 100 
අෙ��ෂකයාෙ� භාෂා හැ�යාව , ත�කන ශ��ය හා ග�තමය හැ�යාව ප��ෂා ��ම සඳහා සකස් 
කරන �ශ්නව�� සම��ත �ශ්න ප�ය�. 
2.©±¨±¶å ª¤¶á¨ - É±Á´ À¤´ 02 ´°  ÁÉ¡ç¢ 100 
 
ආ��ක, ෙ�ශපාලන, අධ�ාපන, සංස්කෘ�ක, �ද�ා�මක, �ඩා �ෙෂ��ය�� ෙ��ය හා �ෙ��ය 
වශෙය� වැදග� ව�නා� කා�න ���� ��බඳ අෙ��ෂකය�ෙ� දැ�ම ප��ෂා ��ම සඳහා සකස් 
ෙකෙරන �ශ්න ව�� සම��ත �ශ්න ප�ය�. 

 



 
 
 
07.      �භාග ගාස්� 

7.1 �භාග ගාස්�ව  � 400/- �. ෙමම �භාග ගාස්�ව  බස්නා�ර පළාත �ල ��ටා ඇ� ඕනෑම  
�ාෙ��ය ෙ�ක� කා�යාලයකට බස්නා�ර පළා� ආදාය� ��ෂ 20-03-02-99 ට බැර වන ෙලස   
�ද�� ෙගවා ඒ සඳහා  ��� කරන ��තා��ය අය�� ප�යට ෙන�ගැලෙවන ෙස� අලවා එ�ය ��ය. 
ෙගව� ලබන �භාග ගාස්�ව ��ම ෙහ��ව� මත ආප� ෙගව� ෙන�ලැෙ�. එම ��තා��ෙ� ඡායා 
�ටපත� ළඟ තබා ගැ�ම �ෙය�ජනව� ව� ඇත. 
 

08.       ඉ��� කළ �� ��ෙවල 
 

8.1   ෙමම �ෙ�දනෙ� අග ඇ� ආද�ශ අය��ප�යට අ�ව ඒ 4 �මාණෙ� (ෙස.�.21 x 29) කඩදා�ෙ� 
ෙදපැ�තම �ෙය�ජනයට ග��� අය��පත සකස් කර ගත ��ය.ස���ණ කරන ලද අය��ප� 2017.04.21 
�නට ෙපර තම ආයතන �ධා�යා,ෙදපා�තෙ��� �ධා�යා,අමාත�ංශ ෙ�ක� හා �ධාන ෙ�ක� 
(බ.ප) ම�� ඔ��ෙ� ��ෙ�ශ ස�තව එ�ය ��ය.�ෙ�දනෙ� සදහ� ���ක� ස�රා ෙන�මැ� හා 
�මාද � ලැෙබන අය��ප� ��� දැ���ම�� ෙත�රව ���ෙෂ�ප කර� ලැෙ�.අය��පත ලැ�� බව 
ද�ව� ෙන�ලැෙ�.  
 

09.  ෙමම £´ÎˆÀ¸¯ É¤ß—²ˆ ¶°²•ª¶යට අදාල ක�� ෙහ� එම �ෙ�දනෙය� ආවරණය ෙන�වන 
ෙවන� É¥¤ç¢ ස�බ�ධෙය� අවස� �රණය ¿©¯¶±§°¥ Àò±¸¯ ¥±¼å ²©¯µ± ²É±†Ú¶¯ ©භාව ස�ෙ�. 

 
 
 
 
 
 
 

එ�.�.ඒ �ලකර�න 
ෙ�ක� 
පළා� රාජ� ෙස�වා ෙක��ෂ� සභාව 
බස්නා�ර පළාත 
2017.03.20 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


