
චක්රලේඛ අංක:  03/2017      සමුප:ාරඅලේසේව:අලේ:ොමිෂන්අසභාවඅ(බ.ප.) 

   ංක:අ අ109, 4අවනඅමහල, 

   මහාඅවීදිය, 

   බත්තරමුඛල. 

   2017-03-31 

 

බස්නාහිරඅපළාලේත්අසියළුමඅවිවිධඅලේසේවාඅසමුප:ාරඅසමිති, 

දිස්ත්රික් ගඅාමීය යඅබකක සඅසක් , සණසඅසමිති,අදිස්ත්රික් ගඅසමුප:ාරඅමඩල ලඅහා 

ංලේන සත්අසියළුමඅඅලියාපදිකචිඅසමුප:ාරඅසමිතිඅසභාපතිවරුන්අලේවත, 

 

බස්නාහිර පළාත් සමුපකාර සමිතිවල තාවකාලික, අනියම් පදනම මත 

බඳවාගත් සසේවකයින් ස්ථිර කිරීම. 

 

 බස්නාහිරඅ පළාලේත්අ ඇතක අ සමුප:ාරඅ සමිතිඅ සඳහාඅ ලේසේව:යින්අ බඳවාඅ ්කනීලේ අ දීඅ සමුප:ාරඅ ලේ:ොමිෂන්අ සභාඅ

ලේරගුලාසිඅංනු්මනයඅලේනො:රමින්අංවිධිමත්අලේලසඅබඳවා්කනී අසිදුඅකිරීමඅලේහේතුලේවන්අඑමඅතනතුරුඅදරණඅලේසේව:යින්අතමඅ

තනතුරුවලඅ ස්ථිරත්වයටඅ පත්වීමටඅ ලේනොහකකිවඅ බලවත්අ ංපහසුතාවයන්ටඅ මුහුණඅ ලේදනඅ ංතර,අ ලේසේව:යින්අ ලේමබඳුඅ

තත්ත්වයන්ටඅමුහුණඅදීමටඅසිදුලේනොවනඅංන්දමින්අංධයක් ගෂඅමඩල ලයඅ්රියාඅ:ළයුතුඅබවටඅතරලේේඅදකනු දීමටඅලේ:ොමිෂන්අ

සභාවටඅඅසිදුවඅඇත.අ 

 සමුප:ාරඅ ලේසේව:අ ලේ:ොමිෂන්අ සභාඅ චක්රලේඛ අ ංක: අ 02/2010අ හිඅ තනතුරුඅ වර්ගී:රණයඅ ංනුව, කණිෂ්ඨ සහ 

සමසහයුම් මට්ටසම් තනතුරුඅසඳහාඅතාව:ාලි:අහා ංනිය අපදනමඅමතඅඑලේසේඅංවිධිමත්අආ:ාරයටඅබඳවාඅ්නුඅලකබඅසිටිනඅ

ලේසේව:යින්අ පහතඅ සඳහන්අ සුදුසු: අ සපුරන්ලේන්අන , ඔවුන්ලේේඅ පත්වී අ ංනුමතඅකිරීමටඅ ලේමමඅ ලේ:ොමිෂන්අ සභාවඅ විසින්අ

තීරණයඅ:රඅඇතිඅංතර,අඒඅසඳහාඅංවශ්යඅවිධිවිධානඅසකලීමමඅලේමමඅචක්රලේඛ ලේයහිඅංරමුණඅවන්ලේන්ය. 

 

02. ඒඅංනුව,අපහතඅසඳහන්අසුදුසු: අහාඅලේ:ොන්ලේේසිඅස පූර්ණඅ:රනුඅලබනඅසියළුමඅතාව:ාලි:අහාඅංනිය අලේසේව:අ

පත්වී අංනුමතඅ:රඅ්කනීමටඅ අ:ටයුතුඅ:ළඅයුතුඅවනඅංතර,අඒඅස බන්ධලේයන්අඉදිරිඅ්රියාමාර්්අ්කනීමඅසඳහා,අලේ අසමඟඅ

ංමුණාඅඇති,අ අcoopec 1 ආ:ෘතිපත්රයඅසහඅඑමඅආ:ෘතියඅ්ර:ාරවඅඉදිරිපත්අ:ළඅයුතුඅඇමුණු අලිපිලේඛ නඅසමඟඅඔබලේේඅ

ඉඛලීම, 2017.07.31 දිනටඅලේපරඅලේමමඅලේ:ොමිෂන්අසභාවඅලේවතඅලකබීමටඅසකලකස්වියඅයුතුඅබවඅ:ාරුණි:වඅදන්වාඅසිටිමි. 

 

i. වලකගුඅපිරිස්බලඅතක් ගලේසේරුවඅංනුවඅංනුමතඅලේසේව:අසක යාලේපඅපුරපාපා තඅතිය යඅයුතුය. 

 

ii. ංනුමතඅලේසේව:අසක යාවටඅංයත්, දකනටඅපුරපාපා තවඅපවත්නාඅතනතුලේරහිඅ2016.12.31අදිනටඅ(වක :රන)අංවමඅදිනඅ

180අ:අසතුටුදාය:අලේලසඅහාඅං ඩල වඅලේසේවයඅ:රඅතිය යඅයුතුඅංතර,අතනතුරටඅංදාලඅසුදුසු: අසපුරාඅතිය යඅයුතුලේප.අ

නිවා තඅදිනඅවශ්ලේයන්අ්ර:ාශ්යටඅපත්අ:රඅඇතිඅදිනයන්හිඅදඅලේසේවයඅ:ළඅයුතුඅතනතුර:අලේසේවයඅ:රනඅනිලධාරිලේය සඅ

එමඅදිනයන්හිඅදීඅලේසේවයඅ:ළඅදිනඅ්රමාණයඅදඅලේමමඅදිනඅ180අ්ණනයඅකිරීලේ අදීඅංදාළඅ:රඅ්තඅයුතුඅලේප. 

 

iii. තනතුරුවලටඅ බඳවා්කනිලේ දීඅ එමඅ තනතුරුවලටඅ ංදාලඅ ංනුමතඅ සුදුසු: අ සපුරාඅ නකතින අ ංදාලඅ සමිතිලේේඅ එමඅ

තනතුලේර්අංවු.03:අං ඩල වඅසතුටුදාය:අ(2016.12.31අදිනට)අතාව:ාලි:අලේහෝඅංනිය අපදනමින්අලේසේවයඅ:රඅඇතිඅ

ලේසේව:යින්අලේමමඅචක්රලේඛ යඅංනුවඅස්ථිරඅ:ළඅහකකිය.අ 

 

iv. ලේමමඅචක්රලේඛ යඅයටලේත්අස්ථිරඅකිරීමටඅසුදුසු: අලබනඅලේසේව:යින්ලේේඅවයසඅ2016.12.31අදිනටඅංවු.45අඉක් ගමවාඅ

තිබුණඅද, ඔවුන්අතාව:ාලි:, ංනිය අපදනමඅමතඅබඳවාඅ්න්නාඅංවස්ථාලේපඅවයසඅංවු.45අඉක් ගමවාඅලේනොතිබුලේඩලන අ

ලේමමඅචක්රලේඛ යඅයටලේත්අඔවුන්ලේේඅපත්වී අංනුමකතියටඅඉදිරිපත්අ:ළඅහකකිය. 

 

 

 

 



v. ආ:ෘතිපත්රයඅසමඟඅපහතඅසඳහන්අලිපිලේඛ නඅලේමමඅලේ:ොමිෂන්අසභාවඅලේවතඅලකබීමටඅසකලකස්වියඅයුතුය. 

 ංදාළඅලේසේව:යින්අස්ථිරඅකිරීමඅපිළිබඳඅංධයක් ගෂඅමඩල ලලේේඅතීරණය/ :ාර:අසභාඅතීරණයඅ 

 තනතුරුඅපුරපාපා තඅස පූර්ණඅකිරීමටඅසමුප:ාරඅසකවර්ධනඅලේ:ොමසාරිස්අ /සමිතිඅලේරජිස්ට්රාර්ලේේඅංනුමකතියඅ

ලේහෝඅවසරඅ03:අ:ාලයක් ගඅලේනොඉක් ගමවූඅපිරිස්බලඅතක් ගලේසේරුලේපඅසහති:අ:ළඅපිටපතක් ග 

 ඇමුණුමඅංක:අ01අ–අ (ංධයාපනඅහාඅවෘත්තීයඅසුදුසු: අසනාථඅලේ:ලේරනඅසහති:වලඅසහති:අ:ළඅපිටපත්,අ

උපාපකන්නඅ සහති:ලේේඅ සහති:අ :ළඅ පිටපතක් ග,අ ජාති:අ හකඳුනු පලේතහිඅ සහති:අ :ළඅ පිටපතක් ග,අ

බඳවා්කනීලේ දීඅසමිතියඅවිසින්අනි සත්අ:රනඅලදඅපත්වී අලිපිලේේඅසහති:අ:ළඅපිටපතක් ග) 

 සමිතියඅපිහිටිඅදිස්ත්රික් ග:යඅතුළඅ /අබස්නාහිරඅපළාතඅතුළඅවසරඅ02අ:ටඅවකඩිඅ:ාලයක් ගඅසඳහාඅස්ථිරඅපදිකචියඅ

තහවුරුඅලේ:ලේරන,අාමඅනිලධාරීඅසහති:ය.අ 

 වක ,අපකමිණීමඅහාඅහකසිරීමඅපිළිබඳඅ:ාර්යයඅසාධනඅවාර්තාවක් ග 

 

03. ලේසේව:යින්අබඳවාඅ්කනීලේ අදීඅ2016.12.31අදිනටඅලේපරඅබඳවාලේ්නඅඇතත්අලේමමඅචක්රලේඛ යඅමිනන්අංවශ්යඅලේසේවාඅ

:ාලයඅ ස පූර්ණඅ :ර්තඅ ලේනොහකකිවඅ ස්ථිරඅ කිරීමටඅ ලේනොහකකිඅ වනඅ ලේසේව:යින්අ සඳහාඅ තවත්අ වසර:අ ං ඩල අ ලේසේවාඅ

:ාලයක් ගඅලේසේවයඅකිරීලේමන්අපසුවඅසමිතියඅවිසින්අංදාලඅඉඛලීමඅලේමමඅලේ:ොමිෂන්අසභාවඅලේවතඅඑවීමටඅ:ටයුතුඅ:ළඅහකකිය.අ 

 

04.අ අ2016.12.31අදිලේනන්අපසුවඅබඳවා්න්නාඅලදඅකිසිදුඅලේසේව:ලේයක් ගඅලේමමඅචක්රලේඛ යඅයටලේත්අපත්වී අංනුමතඅකිරීමටඅ

සුදුසු: අ ලේනොලබනඅ ංතර,අ සමුප:ාරඅ ලේසේව:අ බඳවා්කනීලේ අ පරිපාටිලේේඅ සුදුසු: අ යටලේත්අ ස මු අ පරීක් ගෂණයකින්අ

ංනතුරුවඅඔවුන්ලේේඅපත්වී අංනුමතඅකිරීමටඅපියවරඅ්තඅයුතුය.අඑලේමන්ම,අ2017-07-31අදිනටඅපසුවඅඑවනුඅලබනඅඉඛලී අ

සල:ාඅලේනොලබනඅබවඅදඅංවධාරණයඅ:රඅදන්වාඅසිටිමි. 

 

ලේ:ොමිෂන්අසභාඅනියමයඅපරිදිය. 
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