
ජා“ක ඉ“’•“ෙ’ බැං—ෙ“ මා–ඩ•ක සහකාර - ප”“ I සඳහා අය”’ප’ කැඳ•ම
”””ක’ ලැ—ම සඳහා ස–රා•ය –“ අව“තා
01. අය”’ක”ව” – ලාං•ක –රවැ’ය” ”ය –“ය.
02. අ–ාපන ”””ක’
  අ.ෙපා.ස. (සා.ෙප.) ”භාගෙය”, ’ංහල භාෂාව / ෙදමළ භාෂාව, ග—තය සහ ඉං“’ ඇ“” ”ෂයය” 5 

” සඳහා ස’මාන සාමා•ථ ස“තව ”ෂයය” 6 එ” කවරක“ සම’• “—ම.
සහ

  අ.ෙපා.ස. (උ.ෙප.) ”භාගෙය” ”ෂයය” 3 ” (සාමා— ඉං“’, සාමා— ’”ම සහ සාමා— ෙතාර“” 
තා”ෂණය හැර) එකවරක“ සම’• “—ම.

  අය”’ක”ව” ෙත–රාගැ”ෙ’“ ප’ගණක ෙය”’ ””බඳ ’•ම ස“ත අය”’ක”ව” හට වැ• 
සැල•”ල” ද”ව• ලැෙ•.

03. වය— “මාව
 වයස අ–”” 28 ට වඩා අ— ”ය –“ය.
ෙත–රාගැ”ෙ’ ”මෙ“දය
•”ත ප“”ෂණය සහ ස’“ඛ ප“”ෂණය
–ව’ප’වල සහ ජා“ක ඉ““•“ෙ’ බැං—ෙ“ ආයත“ක ෙව• අඩ”ෙ“ පළ— ’”•මට ““චාර වශෙය” 
අය”’ප’ ඉ”’ප’ කරන ලද අය”’ක”ව” අ“’” ඉහත සඳහ” ”””ක’  ස–රන අය”’ක”ව”, පහත 
’”ෙවන “•න ප– ව•” සම””ත •”ත ප“”ෂණය” සහ ඉ” ප”ව පැවැ’ෙවන ස’“ඛ ප“”ෂණය” 
ම“” ෙත–රාගැෙ”.
“•න ප–ය 1 - සං“ා’මක —සලතාවය සහ ’–“ ප“”ෂණය (පැය 2)
“•න ප–ය 2 - සාමා— ’”ම (පැය 1)
•”ත ප“”ෂණෙය” ඉහළම ල—“ ලබාග”නා අය”’ක”ව” පමණ” ස’“ඛ ප“”ෂණය සඳහා 
කැඳව• ලැෙ•.

“යමය” හා ෙකා”ෙ–’
  ෙත–රාග• ලබන අය”’ක”ව” වසර 2 ක –““ කාල“මාව” සඳහා ප’ ෙකෙරන අතර, මා’ක 
“මනාව” (1 වන වසර - ”. 45,000/- සහ 2 වන වසර - ”. 60,000/-) ෙගව• ලැෙ•.

  වසර ෙදකක –““ කාලය අවසානෙ““ බැං—ෙ“ පව“න ෙර•ලා’ “කාරව —–ර ෙ—වයට  
අ”ත•’හණය •“ම ’” ෙකෙ•.

  ”——” පදනම මත ස’“ඛ ප“”ෂණය සඳහා ෙත–රාගැෙ”. එෙලස ෙත–රාග• ලබන අය”’ක”ව” 
බැං—ෙ“ අව“තාවය ප’” ”ව”ෙ” ඕනෑම “ෙ–ශයක ෙ—වය •“මට “—න’ ”ය –“ අතර, ෛද“ක 
බැං— කට–“ සහ බැං—ෙ“ කළමනාකා“’වය ”’” පවර• ලබන ෙවන’ ඕනෑම කා•යයකට 
අමතරව POS ය”– භා”තෙය” තැ”ප“ –—•“ම, ණය අයකරගැ”ම සහ අෙල”කරණ කට–“ 
’” කළ –“ය.

  ෙත–රාග’ අය”’ක”ව” පළ“ව ප’ කරන ලද —ථානෙ“ අවම වශෙය” වසර 5 ” ෙ—වය කළ 
–“ය. එෙලස වසර 5” ෙ—වය කළ ප” ඔ–” ”ව”ෙ” ඕනෑම “ෙ–ශයක ”““ තව’ ශාඛාවකට / 
අංශයකට මා” ෙකෙ•.

  ෙත–රාග• ලබන අය”’ක”ව” අව“ ප’” සාමා— රාජකා“ කාල “මාෙව” ප”ව හා ස“ අ”ත 
/ “වා— ”න වලද වැඩ කළ –“ය.

අය”’ප’ ෙයා“ •“ම
අය”’ක”ව” ජා“ක ඉ“’•“ෙ’ බැං—ෙ“ ආයත“ක ෙව• අඩ”ෙ“ (www.nsb.lk) පළ කර ඇ“ 
ආද•ශ අය”’පත භා”ත කළ –“ෙ“. “’ ප’” ස’—•ණ කරන ලද අය”’ප’ 2021.08.20 ”න ෙහ– 
ඊට “ථම අ“ෙ“” තැපෑෙල” (Speed Post) ෙහ– •යාප”ං— තැපෑ ෙල” පහත •”නය ෙවත ලැ—මට 
සල—ව”න. අය”’ක”ව” ’ය අය”’පත තැපැ” / උප තැපැ” කා•යාලයට භාර”” ප”ව ලැෙබන ල”පත 
”ර”“තව තබාගත –“ය.
අ—ළ සහ“කවල ”ටප’ අය”’පත සමග අ“ණා එ”ය –“ය. එෙලස සහ“කවල ”ටප’ අය”’පත සමග 
අ“ණා ෙනාමැ“ අය”’ක”ව” ස’“ඛ ප“”ෂණය සඳහා ෙනාකැඳෙ“.
අය”’ කරන තන“ර •–’ කවරෙ“ ව’පස ඉහළ ෙකළවෙ• සඳහ” කළ –“ය.
ඉහත සඳහ” කරන ලද ”මෙ“ද හැර ෙවන’ ”මෙ“දය” භා”තෙය” අප ෙවත ෙයා“ කර• ලබන 
අය”’ප’ •’” පදනම” මත භාර ෙනාගැෙ”.
ඉහත සඳහ” කරන ලද ”””ක’ ස–රා–මට අසම’වන ෙහ– වැර” ෙතාර“” ඇ“ළ’ අය”’ප’ ෙමම 
බඳවාගැ”ෙ’ “යාව•ෙ“ ඕනෑම අව—ථාවක“ •’” —•ව ’•’ “ම•” ෙතාරව ““”ෙ’ප කර• ලැෙ•.
ෙ’ ස’බ”ධෙය” ’” ෙකෙරන ඕනෑම ආකාරයක බලපෑම” ෙහ– වැර” ෙතාර“” ඉ”’ප’ •“ම” ෙමම 
තන“ර සඳහා ඉ”—’ •“මට •””” ෙලස වහාම සැල–මට ෙ’“ ව• ඇත.
ෙත–රාග’ අය”’ක”ව” පමණ” කැඳ•ෙ’ සහ ෙමම බඳවාගැ”ම ක” තැ—ෙ’ ෙහ– අවලං• •“ෙ’ 
අ”“ය බැං—ව ස“ය.

“ෙය–’ සාමා—ා“කා“ (මානව ස’ප’ සංව•ධන),
මානව ස’ප’ සංව•ධන අංශය,
ජා“ක ඉ“’•“ෙ’ බැං—ව,
“ධාන කා•යාලය, ෙකාළඹ 03.

මා–ඩ•ක සහකාර - ප”“ය I

  ඔෙ• “දලට ”ර”“තම —ථානය ජා“ක ඉ“’•“ෙ’ බැං—ව

ඇම“’ ම–—ථානය : 0112379379 
ෙව• අඩ”ය : www.nsb.lk


