කම්කරු අමාත්ාාංශය
කම්කරු දෙපාර්ත්දම්න්තුව
අධීක්ෂණ කළමනාකරණ සහකාර ත්ාක්ෂණික දසේවා ගණදේ ත්නුරුවලට බඳවා ගැනීම සඳහා
පවත්වනු ලබන විවෘත් ත්රඟ විභාගය - 2021
කම්කරු අමාත්යංශය යටතේ ක්රියාේමක වන කම්කරු තෙපාර්ත්තම්න්තුතවහි 2021.03.31 පුරප්පාඩුව
පවේනා අධීක්ෂණ කළමනාකරණ සහකාර ත්ාක්ෂණ තසේවා ගණතේ පහත් සඳහන්ත ත්නුරු සඳහා රාජ්ය
තසේවා තකාමිෂන්ත සභාව විසින්ත අනුමත් කරන ලෙ බඳවා ගැනීතම් පරිපාටිතේ විධිවිධාන අනුව විවෘත්
පෙනම මත් බඳවා ගැනීමට කටයුු තකතර්. අයදුම්පේ කැඳවන අවසාන දිනට, එනම් 2021.08.13 දිනට
පහත් 3.0 වන තේෙතේ සඳහන්ත සුදුසුකම් සම්ූර්ණ කර ඇති ශ්රී ලාංකික පුරවැසියන්තතගන්ත අයදුම්පේ
කැඳවනු ලැතේ.
බඳවා ගැනීමට අදේක්ිත් ත්නුරු සහ පුරේපාඩු සාංඛ්ාව

1.0

අනු අංකය

ත්නුරු නාමය

පුරප්පාඩු සංඛ්යාව

1

ඇඟිළි සටහන්ත පරීක්ෂක නිලධාරි
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පර්තේෂණ සහකාර
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තගාඩනැගිලි පරීක්ෂක

3
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සැලසුම් ශිල්පී
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5

ත්ාක්ෂණ නිලධාරී (සිවිල්ප)

1

6

ත්ාක්ෂණ නිලධාරී (විදුලි)

1

1.1 ත්නුතරහි / ත්නුරුවල සේවභාවය: සේිර හා විශ්රාම වැටුප් සහිත්ය. (විශ්රාම වැටුප් ක්රමය පිළිබඳව
රජ්ය විසින්ත ඉදිරිතේදී ගනු ලබන ප්රතිපේතිමය තීරණයට යටේ විය යුුය.)
1.2 ත්නුරු වල රාජ්කාරී සේවභාවය

අනුමත් ත්නුරු නාම
1

ඇඟිළි සටහන්ත
පරීක්ෂක නිලධාරි

කාර්යයන්ත
තසේවක අර්ථසාධක අරමුෙල්ප තගවීම් කටයුුවලදී අොළ පුද්ගලයාතේ
අනනයත්ාව ත්හවුරු කර ගත් තනාහැකි අවසේථාවලදී සහ තගවිය යුු
මූලයමය වටිනාකම වැඩි අගයක් ගන්තනා අවසේථාවන්තහි දී අොළ
අංශතයන්ත ඉල්පීමක් ලෙ විට පුද්ගලයාතේ අයදුම්පතත්හි සහ A,B,H
ආකෘතිවල ඇති ඇඟිළි සටහන්ත පරික්ෂා කිරීම. ඇඟිළි සටහන්ත පරික්ෂා
කිරීමට පුහුණු කිරීම. ආයත්න ප්රධානියා විසින්ත පවරනු ලබන අතනකුේ
රාජ්කාරී.

2

පර්තේෂණ සහකාර

තසේවා සේථානවල පාරිසරික, ජජ්වීය සහ ශ්රම විෙයාේමක මිනුම් ලබා
ගැනීම සඳහා පර්තේෂණ නිලධාරී (වෘේතීය සේවසේථත්ා) තජ්යෂේඨ
පර්තේෂණ නිලධාරී (වෘේතීය සේවසේථත්ා) සහ නිතයෝජ්ය කම්කරු
තකාමසාරිසේ (වෘේතීය සේවසේථත්ා), යන නිලධාරීන්තට සහය වීම, තසේවා
පරිසරතේ තභෞතික මිනුම් ලබා ගැනීම සඳහා අවශය උපකරණ
ක්රියාේමක ත්ේේවය පිළිබඳ වගකීම, ඒවා නඩේු කිරීම සහ සුසර
කිරීම, තසේවා පරිසරතේ ඇති රසායනික ආපො නිර්ණය කිරීම සඳහා
වායු සාම්පල එක්ැසේ කිරීතම් කටයුු සංවිධානය හා එතසේ ලබාගේ
වායු සාම්පල පර්තේෂණ සඳහා පිළිතයල කිරීම, විශේතල්පෂණ සඳහා
භාවිත් කරන සුක්ෂම විෙයාගාර උපකරණ නඩේුව සහ ඒවා නිසි
තලස ක්රියා කරවීම සඳහා පර්තේෂණ නිලධාරීන්තට සහය වීම, තසේවා
සේථානවල තසේවකයන්තතේ ශ්රම විෙයාේමක අධයයන කටයුුවලදී
අවශයවන ඔවුන්තතේ මානවමිතික මිනුම් ගැනීම හා ඒවා පිළිබඳ
විශේතල්පෂණය, අවශයවන අවසේථාවකදී යම් තසේවා සේථානයක
තසේවකයන්තතේ ශ්රවණ සංතේදීත්ාවය පිළිබඳ පරීක්ෂණ සහ
තපනහළුවල ක්රියාකාරීේවය පිළිබඳ පරීක්ෂණ සඳහා පර්තේෂණ
නිලධාරීන්තට සහය වීම. ආයත්න ප්රධානියා විසින්ත පවරනු ලබන
අතනකුේ රාජ්කාරී.
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තගාඩනැගිලි

කම්කරු
මහතල්පකම්
කාර්යාල
තගාඩනැගිල්පල, කම්කරු
තෙපාර්ත්තම්න්තුවට අයේ ප්රාතද්ශීය වශතයන්ත පිහිටා ඇති කම්කරු
කාර්යාලවල අලුේවැඩියා කටයුු සහ නව ඉදිකිරීම්වල අධීක්ෂණ
කටයුු, ඇසේත්තම්න්තු සැකසීම, තකාන්තරාේකරුවන්තතේ වැඩ පරික්ෂා
කිරීම, ප්රමාණ බිල්පපේ සකසේ කිරීම, කාර්මික නිලධාරීන්තතේ වැඩ
අධීක්ෂණය කිරීම, ආයත්න ප්රධානියා විසින්ත පවරනු ලබන අතනකුේ
රාජ්කාරී.

පරීක්ෂක

4

සැලසුම් ශිල්පී

ඉංජිතන්තරු විසින්ත සකසේ කරන සැලසුම් ඇඳීම, ආයත්න ප්රධානියා විසින්ත
පවරනු ලබන අතනකුේ රාජ්කාරි.
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ත්ාක්ෂණ නිලධාරී

කම්කරු මහතල්පකම් කාර්යාල තගාඩනැඟිල්පතලහි හා කම්කරු
තෙපාර්ත්තම්න්තුවට අයේ ප්රාතද්ශීය වශතයන්ත පිහිටා ඇති කම්කරු
කාර්යාල වල අලුේවැඩියා කටයුු, නව ඉදිකිරිම්වල අධීක්ෂණ
කටයුු, ඇසේත්තම්න්තු සැකසීම, තකාන්තරාේකරුවන්තතේ වැඩ පරික්ෂා
කිරීම, ප්රමාණ බිල්පපේ සකසේ කිරීම, කාර්මික නිලධාරීන්තතේ වැඩ
අධීක්ෂණය කිරීම ආයත්න ප්රධානියා විසින්ත පවරනු ලබන අතනකුේ
රාජ්කාරී.

(සිවිල්ප)
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2.0

ත්ාක්ෂණ නිලධාරී
(විදුලි)

නව විදුලි පද්ධති සකසේ කිරිමට අොලව ඇසේත්තම්න්තු සකසේ කිරිම,
නව වායු සමීකරණ යන්තර සවි කිරිමට අොලව ඇසේත්තම්න්තු සකසේ
කිරිම සහ වායු සමීකරණ නඩේු හා තසේවා කටයුු, විදුලි පද්ධති
පිළිබෙ පරීක්ෂා කර බැලිම, ඉහත් කටයුු නවීකරණයට අොල
ඇසේත්තම්න්තු සකසේ කිරිම, විදුලි ජ්නක යන්තර පරීක්ෂා කිරිම සහ විදුලි
උපකරණවල ඇතිවන තෙෝෂ විදුලි කාර්මික සමග පරීක්ෂා කර
ඉංජිතන්තරු තවත් වාර්ත්ා සැපයිම, තගාඩනැගිල්පතලහි සවිකර ඇති ගිනි
නිවන උපකරණ පිළිබෙව අොල කටයුු පරීක්ෂා කිරිම හා ඒවාතේ
තසේවා කිරිම්වලදී පරික්ෂා කිරිම, ශේෙ විකාශන යන්තර සහ දුරකථන
ජ්ාල පරික්ෂා කටයුු සිදු කිරිම , තෙපාර්ත්තම්න්තුව ුල බාහිර
ආයත්නවලින්ත කරන විදුලි කාර්මික වැඩ පරික්ෂා කිරිම, දිසේික්
කාර්යාලවල නඩේු හා තසේවා කටයුු පරික්ෂා කිරිම , ආයත්න
ප්රධානියා විසින්ත පවරනු ලබන අතනුක් රාජ්කාරී.

බඳවා ගැනීදම් ක්රමය
2.1 ඉහත් ත්නුරු සඳහා බඳවා ගැනීම, අයදුම්කරුවන්තතේ සුදුසුකම් අනුව තශ්රේණි 3 කට තවන්ත
කර ඇත්. එනම්, පුහුණු තශ්රේණිය (තෙවසරක පුහුණු කාලය), පුහුණු තශ්රේණිය (වසරක පුහුණු
කාලය) හා III වන තශ්රේණිය (සෘජු බඳවා ගැනීම) තේ. එක් එක් තශ්රේණියට අොල සුදුසුකම් 3.0
යටතේ ෙක්වා ඇති අත්ර අයදුම්කරුවන්ත විසින්ත ත්ම අයදුම්පතත්හි පැහැදිලිවම අයදුම් කරන
තශ්රේණිය කුමක්ෙ යන්තන සඳහන්ත කළ යුු තේ.
2.2 ලිඛිත් ත්රඟ විභාගයක සහ සාමානය සම්මුඛ් පරීක්ෂණයක ප්රතිඵල මත් තමම වගන්තතිය
යටතේ පහතින්ත ෙක්වා ඇති තකාන්තතද්සිවලට යටේව පළමුව III වන තශ්රේණියට ෙ (සෘජු බඳවා
ගැනීමට), තෙවනුව පුහුණු තශ්රේණියට (වසරක පුහුණු කාලයකට) ෙ සහ තත්වනුව පුහුණු තශ්රේණියට
(තෙවසරක පුහුණු කාලයකට) ෙ බඳවා ගනු ලැතේ.
2.2.1

ඉහත් තශ්රේණි ුන අත්රින්ත පළමුව III වන තශ්රේණියට සෘජුව බඳවා ගැනීම සිදු කරනු ලැතේ.

III වන තශ්රේණියට (සෘජු බඳවා ගැනීම) යටතේ අයදුම්කල අයදුම්කරුවන්ත අත්රින්ත ලිඛිත් විභාගය
සමේ අයදුම්කරුවන්තතේ මුළු ලකුණුවල කුසලත්ා අනුපිළිතවල අනුව බඳවා ගැනීමට අතප්ක්ිත්
සංඛ්යාව සාමානය සම්මුඛ් පරීක්ෂණයකට භාජ්නය කර සුදුසේසන්ත තත්ෝරා ගනු ලැතේ.
2.2.2

III වන තශ්රේණියට සෘජුව බඳවා ගැනීමට සුදුසුකම් ලබන අයදුම්කරුවන්ත සංඛ්යාව පුරප්පාඩු

සංඛ්යාවට ප්රමාණවේ තනාවන විට, ඉතිරි පුරප්පාඩු සඳහා පුහුණු තශ්රේණිය (වසරක පුහුණු
කාලයට) යටතේ අයදුම් කළ අයදුම්කරුවන්ත අත්රින්ත ලිඛිත් විභාගය සමේ අයදුම්කරුවන්තතේ මුළු
ලකුණුවල කුසලත්ා අනුපිළිතවල අනුව බඳවා ගැනීමට අතප්ක්ිත් සංඛ්යාවට සමාන සංඛ්යාවක්
සාමානය සම්මුඛ් පරීක්ෂණයකට භාජ්නය කර සුදුසේසන්ත තත්ෝරා ගනු ලැතේ.
2.2.3

ඉහත් 2.2.1 හා 2.2.2 ට අොලව සුදුසුකම් සපුරාලන අයදුම්කරුවන්ත සංඛ්යාව පුරප්පාඩු

සංඛ්යාවට ප්රමාණවේ තනාවන විට, ඉතිරි පුරප්පාඩු සඳහා පුහුණු තශ්රේණිය (තෙවසරක පුහුණු
කාලයට) අොලව සුදුසුකම්

සපුරාලන අයදුම්කරුවන්ත

අත්රින්ත ලිඛිත් විභාගය

සමේ

අයදුම්කරුවන්තතේ මුළු ලකුණුවල කුසලත්ා අනුපිළිතවල අනුව බඳවා ගැනීමට අතප්ක්ිත්

සංඛ්යාවට සමාන සංඛ්යාවක් සාමානය සම්මුඛ් පරීක්ෂණයකට භාජ්නය කර සුදුසේසන්ත තත්ෝරා ගනු
ලැතේ.
2.3

සාමානය සම්මුඛ් පරීක්ෂණය අයදුම්කරුවන්තතේ ශාරීරික තයෝගයත්ාවය හා සහතික පර

පරීක්ෂා කර බැීම සඳහා වන අත්ර සම්මුඛ් පරීක්ෂණයට ලකුණු ලබා තෙනු තනාලැතේ.
3.0

සුදුසුකම්:
බඳවා ගන්තනා තශ්රේණිවලට අොල සුදුසුකම් පහතින්ත ෙක්වා ඇත්.
3.1අධයාපන හා වෘේතීය සුදුසුකම්
3.1.1 පුහුණු තශ්රේණිය (තෙවසරක පුහුණු කාලය)
(අ) අධයාපන සුදුසුකම් :
සිංහල / තෙමළ / ඉංග්රීසි භාෂාව, විෙයාව, ගණිත්ය සහ ත්වේ එක් විෂයයකට
සම්මාන සාමාර්ථයක් සහිත්ව එකවර විෂයන්ත හයකින්ත (06) අධයයන තපාදු
සහතික පර (සා/තපළ) විභාගය සමේව තිබීම
සහ
ගණිත්ය (ශුද්ධ ගණිත්ය / වයවහාරික ගණිත්ය / සංයුක්ත් ගණිත්ය) / ජීව
විෙයාව (සේව විෙයාව /උද්ිෙ විෙයාව), තභෞතික විෙයාව, රසායන විෙයාව
සහ ත්ාක්ෂණතේෙය (ජජ්ව පද්ධති ත්ාක්ෂණය, ඉංජිතන්තරු ත්ාක්ෂණය,
විෙයා ත්ාක්ෂණය) යන විෂයයන්තතගන්ත විෂයයන්ත 2ක් සහිත්ව අධයයන තපාදු
සහතික පර (උසසේ තපළ) විභාගය එකවර සමේව තිබීම.
3.1.2

පුහුණු තශ්රේණිය: (එක් වසරක පුහුණු කාලය)
(අ) අධයාපන සුදුසුකම් :
සිංහල/තෙමළ/ඉංග්රීසි භාෂාව, විෙයාව, ගණිත්ය සහ ත්වේ එක් විෂයයකට
සම්මාන සාමාර්ථයක් සහිත්ව එකවර විෂයයන්ත හයකින්ත (06) අධයයන
තපාදු සහතික පර (සා/තපළ) විභාගය සමේව තිබීම
සහ
ගණිත්ය (ශුද්ධ ගණිත්ය / වයවහාරික ගණිත්ය / සංයුක්ත් ගණිත්ය) / ජීව
විෙයාව (සේව විෙයාව / උද්ිෙ විෙයාව), තභෞතික විෙයාව, රසායන විෙයාව
යන විෂයයන්තතගන්ත විෂයයන්ත 2ක් සහිත්ව අධයයන තපාදු සහතික පර
(උසසේ තපළ) විභාගය එකවර සමේව තිබීම.

(ආ)

වෘේතීය සුදුසුකම් :
i. ත්ෘතීයික හා වෘේතීය අධයාපන තකාමිෂන්ත සභාව විසින්ත පිළිගේ කාර්මික
විෙයාලයක ක්තෂේරයට අොළ පාඨමාලාවක් සාර්ථකව හොරා ජ්ාතික
ත්ාක්ෂණ සහතිකය ලබා තිබීම
(උොහරණ:ජ්ාතික ත්ාක්ෂණ සහතිකය සිවිල්ප / විදුලි / යාන්තික)
තහෝ
ii. ත්ෘතීයික හා වෘේතීය අධයාපන තකාමිෂන්ත සභාව විසින්ත පිළිගේ කාර්මික
විෙයාලයක සැලසුම් ශිල්පපය පිළිබඳ එක් අවුරුදු ූර්ණ කාීන පුහුණු
පාඨමාලාව සාර්ථකව සම්ූර්ණ කර අොල සහතිකය ලබා තිබීම
තහෝ
iii. ත්ෘතීයික හා වෘේතීය අධයාපන තකාමිෂන්ත සභාව විසින්ත පිළිගේ කාර්මික
විෙයාලයක ක්තෂේරයට අොල කර්මාන්තත් ත්ාක්ෂණිකයන්ත සඳහා වු ජ්ාතික
සහතික පර පාඨමාලාව සාර්ථකව සම්ූර්ණ කර අොළ සහතිකය ලබා තිබීම
තහෝ
iv. උසසේ අධයාපන අමාත්යාංශය සහ ඉහත් සඳහන්ත ත්ාක්ෂණ සහතික නිකුේ
කරන ආයත්නවලින්ත විමසා අෙහසේ ලබා ගැනීතමන්ත අනුරුව ඉහත් සඳහන්ත
ත්ාක්ෂණික සුදුසුකම්වලට සියළු අතින්ත සමාන යැයි ත්ෘතීයික හා වෘේතීය
අධයාපන තකාමිෂන්ත සභාව විසින්ත පිළිගනු ලබන තවනේ ත්ාක්ෂණික
සුදුසුකම් ලබා තිබීම.

3¡1.3 III වන තශ්රේණිය (ඍජු බෙවා ගැනීම)
(අ)අධයාපන සුදුසුකම් :
සිංහල / තෙමළ / ඉංග්රීසි භාෂාව, ගණිත්ය, විෙයාව සහ ත්වේ එක් විෂයයක්
සඳහා සම්මාන සාමාර්ථ සහිත්ව එකවර විෂයයන්ත හයකික් (06) අධයයන
තපාදු සහතික පර (සා / තපළ) විභාගය සමේව තිබීම
සහ
ගණිත්ය (ශුද්ධ ගණිත්ය / වයවහාරික ගණිත්ය / සංයුක්ත් ගණිත්ය) / ජීව
විෙයාව (සේේව විෙයාව / උද්ිෙ විෙයව), තභෞතික විෙයාව, රසායන විෙයාව
යන විෂයයන්තතගන්ත විෂයයන්ත 2ක් සහිත්ව අධයයන තපාදු සහතික පර
(උසසේ තපළ) විභාගය එකවර සමේව තිබීම.

(ආ)

වෘේතීය සුදුසුකම් :

පහත් සඳහන්ත සුදුසුකම්වලින්ත එක් සුදුසුකමක් තහෝ සම්ූර්ණ කර තිබිය යුුය.

i. තමාරටුව විශේව විෙයාලතයන්ත තහෝ අම්පාර හාඩි ආයත්නය විසින්ත පිරිනමනු
ලබන ජ්ාතික ත්ාක්ෂණික ඩිප්තලෝමාව.
තහෝ
ii. ජ්ාතික ආධුනිකේව හා කාර්මික පුහුණු කිරීතම් අධිකාරිය විසින්ත පිරිනමනු
ලබන ජ්ාතික ඉංජිතන්තරු ඩිප්තලෝමාව.
තහෝ
iii. අධයාපන හා උසසේ අධයාපන අමාත්යාංශය විසින්ත පිරිනමනු ලබන ජ්ාතික
උසසේ ඉංජිතන්තරු ඩිප්තලෝමාව.
තහෝa
iv. ශ්රී ලංකා විවෘත් විශේව විෙයාලය විසින්ත පිරිනමනු ලබන ත්ාක්ෂණික
ඩිප්තලෝමාව
තහෝ
v. ශ්රී ලංකා ඉංජිතන්තරු ආයත්නය විසින්ත පවේවනු ලබන ඉංජිතන්තරු විභාගතේ 1
වන තකාටස සාර්ථකව සම්ූර්ණ කිරීම.
තහෝ
vi. ැකියා ක්තෂේරයට අොළ වෘේතීය කුසලත්ා (N.V.Q) 6 මට්ටතම් සුදුසුකම්
සම්ූර්ණ කර තිබීම.
fyda
vii. උසසේ අධයාපන අමාත්යාංශය සහ ඉහත් සඳහන්ත ත්ාක්ෂණ සහතික නිකුේ
කරන ආයත්නවලින්ත විමසා අෙහසේ ලබා ගැනීතමන්ත අනුරුව ඉහත් සඳහන්ත
ත්ාක්ෂණික සුදුසුකම්වලට සියළු අතින්ත සමාන යැයි ත්ෘතීයික හා වෘේතීය
අධයාපන තකාමිෂන්ත සභාව විසින්ත පිළිගනු ලබන තවනේ ත්ාක්ෂණික
සුදුසුකම් ලබා තිබීම.
3.2 කායික සුදුසුකම්
සෑම අයදුම්කරුතවකුම ශ්රී ලංකාව ුළ ඕනෑම ප්රතද්ශයක තසේවය කිරීමට හා ත්නුතර් රාජ්කාරී
ඉටු කිරීමට ප්රමාණවේ ශාරීරික හා මානසික තයෝගයත්ාවයකින්ත යුක්ත් විය යුුය.
3'3 තවනේ සුදුසුකම්:
I.
II.
III.

ශ්රී ලංකාතේ පුරවැසියකු විය යුුය.
අයදුම්කරු විශිෂේට චරිත්යකින්ත යුක්ත් විය යුුය.
යම් ආගමික නිකායක පැවිදිවරයක් ෙරණ කිසිදු ත්ැනැේතත්කු තමම විභාගය
සඳහා තපනී සිටීමට සුදුසුකම් තනාලබයි.

IV.

තසේවයට බඳවා ගැනීම සඳහා වන ත්රඟ විභාගයට තපනී සිටීම සඳහා අවශය
සුදුසුකම් සපුරා ඇති තලසට පිළිගනු ලබන්තතන්ත අයදුම්කරු අොළ සියළු සුදුසුකම්
හා නියමිත් වයසේ සීමාව අයදුම්පේ කැඳවීතම් නිතේෙනතේ සඳහන්ත කරනු ලබන
දිනට සෑම ආකාරයකින්තම සම්ූර්ණ කර තිතබන්තතන්ත නම් පමණි.

4.0

වයසේ සීමාව:
අයදුම්පේ භාර ගන්තනා අවසාන දිනට අවම වයස අවුරුදු 18 ට තනාඅඩු විය යුු අත්ර, උපරිම
වයස අවුරුදු 30 ට තනාවැඩි විය යුු ය.

5.0

දසේවදේ නියුක්ත් කරවීදම් දකාන්තදේසි හා දසේවා දකාන්තදේසි
5.1 පුහුණු කිරීතම් තශ්රේණියට ඇුලේ කර ගනු ලබන අයදුම්කරුවන්ත කම්කරු තකාමසාරිසේ
ජ්නරාල්ප විසින්ත තීරණය කරනු ලබන ආයත්නයක අොළ පුහුණු කාලසිමාව සාර්ථක තලස
සම්ූර්ණ කිරීතමන්ත අනුරුව කම්කරු තකාමසාරිසේ ජ්නරාල්ප විසින්ත තීරණය කරනු ලබන
ආයත්නයක් විසින්ත පවේවනු ලබන විභාගය සමේ බවට නිකුේ කරනු ලබන සහතිකය ඉදිරිපේ
කිරීතමන්ත පසු තසේවතේ III තශ්රේණියට බඳවා ගනු ලැතේ.
5.2 පුහුණුව අවසානතේ පවේවනු ලබන විභාගය සමේ වීමට අතපාතහාසේ වන ආධුනිකයන්ත
තවතත්ාේ ඔවුන්තට මාස 06 කට තනාවැඩි කාලයක් සඳහා සිය පුහුණු කාලය දීර්ඝ කරවා ගැනීමට
අවසේථාව ඇත්. එතසේ දීර්ඝ කරනු ලබන කාලසීමාව අවසානතේ නැවත් පවේවනු ලබන විභාගය
අසමේ වන ආධුනිකයන්තතේ තසේවය අවසන්ත කරනු ලැතේ.
5.3 විවෘත් ත්රඟ විභාගතේ ප්රතිඵල මත් තසේවතේ III තශ්රේණියට බඳවා ගන්තනා ලෙ නිලධරතයකු
වසර 03 ක පරිවාස කාලයකට යටේතේ.ඔහු / ඇය පළමු කාර්යක්ෂමත්ා කඩඉම් විභාගය සමේව
සහ රාජ්ය භාෂා ප්රවීණත්ාවය සම්ූර්ණ කර ඇේනම් හා ඔහු / ඇය පරිවාස කාලය ුළ සිය
රාජ්කාරී වැඩ හා හැසිරීම සුටුොයක අන්තෙමින්ත පවේවාතගන තගාසේ තිතේ නම් ඔහු / ඇය පරිවාස
කාලය අවසානතේ සේිර කරනු ලැතේ.
5.4 රාජ්ය පරිපාලන චක්රතල්පඛ් 18/2020 හා ඊට අනුෂාංගික වක්රතල්පඛ් අනූව ත්නුරට බැදී වසර
03ක් ඇුළත් තසේවාවට බැදුනු භාෂාවට අතිතර්කව අතනක් රාජ්ය භාෂාව පිළිබඳව අොළ
ප්රවීණත්ාවය ලබාගත් යුුය.
5.5 රාජ්ය තසේවා තකාමිෂන්ත සභා කාර්ය පටිපාටික රීති, මුෙල්ප තරගුලාසි, ආයත්න සංග්රහතේ
විධිවිධානවලට හා ඒවාතේ සිදු තකතරන සංතශෝධනවලට ෙ, තෙපාර්ත්තම්න්තුගත් අතනකුේ
නිතයෝගවලට ෙ ශ්රී ලංකා ත්ාක්ෂණ තසේවතේ අංක 1930/12 ෙරන 2015 සැප්ත්ැම්බර් මස 01 දිනැති
අතිවිතශේෂ ගැසට් පරය මගින්ත පළ කරන ලෙ තසේවා වයවසේථාවට හා 2017.03.07 වන දින හා එහි
සංතශෝධන 2018.03.20 දින රාජ්ය තසේවා තකාමිෂන්ත සභාව අනුමත් කරන ලෙ බඳවා ගැනීතම්
පරිපාටිතේ පනවා ඇති නියමයන්ත හා තකාන්තතද්සිවලට ෙ එම බඳවා ගැනීම් පරිපාටියට හා තසේවා
වයවසේථාවට මින්ත මු තකතරන සංතශෝධනවලට ෙ තමම පේවීම යටේ තේ.
5.6

තත්ෝරාගනු ලබන අයදුම්කරුවන්ත තකාළඹ 05, නාරාතහේන්තපිට පිහිටි කම්කරු

තෙපාර්ත්තම්න්තුතේ ප්රධාන කාර්යාලතේ තසේවය කළ යුුය.

6.0

වැටුේ පරිමාණය
6.1 III වන තශ්රේණිය - රාජ්ය පරිපාලන වක්රතල්පඛ් 03/2016 හි උපතල්පඛ්න 1 අනූව තමම ත්නුරට
අොළ මාසික වැටුප් ප්රමාණය රු. 31,040 – 10×445 - 11×660 -10×730 - 10×750 - රු.
57,550/- තේ.
6.2 පුහුණු කිරීතම් තශ්රේණිය - රාජ්ය පරිපාලන වක්රතල්පඛ් 03/2016 අනුව දීමනාව
1 වසර - රු.27,140.00
2 වසර - රු.27,440.00

7.0

ලිඛිත් විභාගය :
(අ) ලිඛිත් විභාගය ප්රශේන පර තෙකකින්ත සමන්තවිත් තේ.තමම විභාගය සිංහල, තෙමළ සහ ඉංග්රීසි
මාධයවලින්ත පැවැේතවන අත්ර ඉල්පලුම් කරන මාධය පසුව තවනසේ කිරීමට ඉඩ තෙනු තනාලැතේ.

විෂයයන්ත

කාලය

1. බුද්ධි පරීක්ෂණය

පැය 01 1/2 යි

උපරිම ලකුණු ප්රමාණය

සමේ ලකුණු
ප්රමාණය

100

40

100

40

2' විෂයානුබද්ධ ත්ාක්ෂණික පරීක්ෂණය පැය 2 යි

(ආ) සියලුම අතප්ක්ෂකයින්ත ප්රශේන පර තෙකටම තපනී සිටිය යුුය. බුද්ධි පරීක්ෂණය ප්රශේන පරය
සඳහා සියලුම අතප්ක්ෂකයින්ත තපනී සිටිය යුු අත්ර, විෂයානුබද්ධ ත්ාක්ෂණ පරීක්ෂණය
අතප්ක්ෂකයින්ත විසින්ත ඉල්පලුම් කරන ත්නුර අනුව තවනසේ වන අත්ර එක් එක් ත්නුරට අොල
විෂය නිර්තද්ශය අනු අංක 8.0 මඟින්ත ෙක්වා ඇත්.
(ඇ)

පුරප්පාඩු සඳහා පේ කරනු ලබන සංඛ්යාව සහ පේවීම් ක්රියාේමක වන දිනය කම්කරු
තකාමසාරිසේ ජ්නරාල්ප විසින්ත තීරණය කරනු ලැතේ.

(ඈ) අතප්ක්ෂකයින්ත එක් අතයකුට වැඩි ගණනක් එකම මුළු ලකුණු සංඛ්යාවක් ලබා ඇේනම්, එවැනි
අවසේථාවක සුදුසු තීරණයක් ගැනීම රාජ්ය තසේවා තකාමිෂන්ත සභාතේ උපතෙසේ අනුව කම්කරු
තකාමසාරිසේ ජ්නරාල්ප විසින්ත සිදු කරනු ලබන අත්ර, එය අවසාන තීරණය වනු ඇත්.
8.0 ලිඛිත් විභාගය සඳහා වන විෂය නිර්දේශය
ප්රශේන පරතේ නම
1. බුද්ධි පරීක්ෂණය

විෂය නිර්තද්ශය
අතප්ක්ෂකයාතේ ත්ර්කානුකූලභාවයේ ඔහුතේ සිතීතම් විශේතල්පෂණ
ත්ේවයේ, තීරණය කිරීතම් ශක්තියේ විනිශේචය කිරීම සඳහා වූ ප්රශේන
වලින්ත යුක්ත්ය.

2. විෂයානුබද්ධ ත්ාක්ෂණික

පරීක්ෂණය

(අ) ඇඟිලි සටහන්ත පරීක්ෂක නිලධාරී
i.
ii.

ඇඟිලි සටහන්ත විෙයාතේ ඉතිහසය.
ඇඟිලි සටහන්ත විෙයාතේ පුතරෝගාමීන්ත

iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
(ආ)

ඇඟිලි සටහන්ත පිහිටීම හා එහි ලක්ෂණ
ඇඟිලි සටහන්ත ලබා ගැනීතම වැෙගේකම
ඇඟිලි සටහන්ත තමෝසේත්ර
ඇඟිලි සටහන්ත ලබා ගැනීම
පුද්ගල අනනයත්ාවය ත්හවුරු කිරීතම් ක්රම.
ලිපි තල්පඛ්නවල ඇති මහපට ඇඟිලි සටහන්ත සසඳා වාර්ත්ා
ඉදිරිපේ කිරීම.
නවීන ත්ාක්ෂණය උපතයෝගී කර ගනිමින්ත ඇඟිලි සටහන්ත
සැසඳීතම් ක්රම
ඇඟිලි සටහන්ත තමෝසේත්ර සහ වැටි ලක්ෂණ
ඇඟිලි සටහන්ත වර්ගීකරණය
ඇඟිලි සටහන්ත සම්බන්තධ නීති
පර්දේෂණ සහකාර

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

පාරිසරික, ජජ්වීය සහ ශ්රම විෙයාේමක මිනුම් ලබා ගැනීම
පිළිබඳ ෙැනුම.
තසේවා පරිසරතේ තභෞතික මිනුම් ලබා ගැනීම සඳහා
අවශය උපකරණ පිළිබඳ ෙැනුම.
පරිසරතේ පවතින රසායනික ද්රවය හා ඒවාතේ විෂ විෙයාව
පිළිබඳ ෙැනුම.
කම්පනය, ත්ාපය හා අයනීකාරක හා අයනීකාරක තනාවන
විකිරණ පිළිබඳ මූලික ෙැනුම.
විශේතල්පෂණ ක්රම මගින්ත රසායනික ද්රවය හදුනා ගැනීම.
විෙයාගාර උපකරණ පිළිබඳ ෙැනුම.

(ඇ) දගාඩනැගිලි පරීක්ෂක, ත්ාක්ෂණ නිලධාරී (සිවිල්)
i.
ii.

තගාඩනැගිලි ඉදිකිරීම හා නඩේුව පිළිබඳ ෙැනුම
ප්රමාණ ගැනීම හා ඇසේත්තම්න්තු සැකසීම / මිමි ගැනීම හා
මට්ටම් ගැනීම පිළිබඳ ෙැනුම

(ඈ) ත්ාක්ෂණ නිලධාරී (විදුලි)
i .විදුලි සැපයුම/ විදුලි පරිපථ පිළිබඳ ෙැනුම
(ඉ) සැලසුම් ශිල්ී
i.
ii.

9.0

ඇසේත්තම්න්තු සැලසුම් කිරීම, ඇසේත්තම්න්තු සකසේ කිරීම
පිළිබඳ ෙැනුම.
සැලසුම් ඇදීම හා උපකාර පිළිබඳ අවතබෝධය. ඉදිකිරීම්
ත්ාක්ෂණය පිළිබඳ ෙැනුම.

සාමාන සම්ුඛ් පරික්ෂණය (
සුදුසුකම් පරික්ෂා කිරීම සඳහා පමණක් සාමානය සම්මුඛ් පරීක්ෂණය පවේවනු ලබන අත්ර
ලකුණු ලබා තෙනු තනාලැතේ.
**සැලකිය යුුයි
සම්මුඛ් පරික්ෂණයට සහභාගි විම පේවීම පිරිනැමීමට සුදුසුකම් සම්ූර්ණ කිරීමක් තසේ සලකනු
තනාලැතේ

10.0

විභාග ගාසේුව:

තමම විභාගය සඳහා ගාසේුව රු.500/-කි. එම විභාග ගාසේුව ජ්ාතික ශ්රම අධයයන ආයත්නය නමින්ත ඇති
නාරාතහේන්තපිට ලංකා බැංකු ශාඛ්ාතේ අංක 0071451995 ෙරණ ගිණුමට බැර කර ඒ සඳහා නිකුේ කරන
ලදුපත් අයදුම්පරයට තනාගැලතවන තසේ අලවා එවිය යුුය.
(දමම ලදුපදත් ඡායා පිටපත්ක් අදේක්ෂකයා ළඟ ත්බා ගැනීම ප්රදයෝජනවත් වනු ඇත්.)
සටහන : විභාගය අවලංගු කළතහාේ මිස විභාග ගාසේු කුමන තහේුවක් නිසාවේ නැවත් තගවනු
තනාලැතේ.තමම විභාගය සඳහා තගවනු ලැබූ විභාග ගාසේු තවනේ විභාගයක් සඳහා මාරු කිරීමට ෙ
තනාහැකිය.

11.0

අයදුම්ිරීදම් ක්රමය(
11.1

තමම නිතේෙනය අවසානතේ ෙක්වා ඇති ආෙර්ශ අයදුම්පත් අනූව තස.මී 21 × 29 (A4)

ප්රමාණතේ කඩොසි වල තෙපැේත්ම ප්රතයෝජ්නයට ගනිමින්ත ත්මන්ත විසින්ත ඉල්පලුම්පරය සකසේ
කරගත් යුුය. අංක 1.0 සිට 8.0 ෙක්වා ශීර්ෂ 01 පිටුතේ ෙ, අංක 09.0 සිට 11.1 ෙක්වා 02 පිටුතේ
ෙ, අංක 11.2 සිට 12.0 ෙක්වා 03 පිටුතේ ෙ, අංක 13.0 සිට 16.0 ෙක්වා 04 පිටුතේ ෙ, අංක 17.0 , 05
පිටුතේ ෙ ඇුලේ වන පරිදී ඉල්පලුම් පරය සැකසිය යුුය.
11.2 අයදුම්පේ සකසේ කළ යුේතේ ත්මා විභාගයට තපනී සිටින භාෂා මාධයතයන්ත ය.
11.3 නියමිත් ආෙර්ශ ආකෘතියට අනුකූල තනාවන හා නිවැරදිව සම්ූර්ණ කර තනාමැති
අසම්ූර්ණ ත්ේේවතේ පවතින අයදුම්පර කිසිදු ෙැනුම්දීමකින්ත තත්ාරව ප්රතික්තෂේප කරනු ලැතේ.
11.4 තමම විභාගය 2021 සැප්ත්ැම්බර් 26 දින තකාළඔ නගරතේ පිහිටුවන ලබන විභාග
මධයසේථානවල පමණක් පැවැේතේ.
11.5 අයදුම්පේ ලෙ බව ෙන්තවනු තනාලැතේ. ත්ැපෑතල්පදි අසේථාන ගත් වන ඉල්පලුම්පේ සම්බන්තධව
තකතරන කිසිදු පැමිණිල්පලක් සලකා බලනු තනාලැතේ.
11.6 ත්රඟ විභාගයට තපනී සිටීම සඳහා ප්රතේශ පරයක් නිකුේ කිරීම අයදුම්කරු තමම ත්නුර
සඳහා සුදුසුකම් සපුරා ඇති බවට පිළිගැනීමක් තලස සලකනු තනාලැතේ.
11.7 අයදුම්පරය බහා එවන කවරතේ වම් පස ඉහල තකළවතර් ඔබ ඉල්පලුම් කරන ත්නුර අනූව
“කම්කරු තෙපාර්ත්තම්ත්තම්න්තුතේ අධීක්ෂණ කළමනාකරණ සහකාර ත්ාක්ෂණ තසේවා
ගණතේ............................................. ත්නුරට බඳවා ගැනිම - විවෘත් ත්රඟ විභාගය” යනුතවන්ත
පැහැදිළිව සඳහන්ත කළ යුුය. (අයදුම් කරන ත්නුර හිසේත්ැනට ඇුලේ කරන්තන. )
11.8 අයදුම්පරතේ අතප්ක්ෂකයාතේ අේසන රජ්තේ විෙයාලයක විදුහල්පපතිවරතයකු, සාමොන
විනිශේචයකාරවරතයකු, දිවුරුම් තකාමසාරිසේවරතයකු, ප්රසිද්ධ තනාත්ාරිසේවරතයකු, ිවිධ හමුොතේ
අධිකාරී බලයලේ නිලධාරිතයකු, තපාලිසේ තසේවතේ ගැසට් කළ ත්නුරක් ෙරන නිලධාරිතයකු

තහෝ රාජ්ය පරිපාලන චක්රතල්පඛ් අංක 06 / 2006 තශ්රේණිගත් කිරීම අනූව ත්ෘතීය තහෝ තජ්යෂේඨ
මට්ටතම් රාජ්ය තසේවතේ සේීර ත්නුරක් ෙරන නිළධාරිතයකු තහෝ විසින්ත සහතික කරනු ලැබ
තිබිය යුුය.
11.9 තමම පුරප්පාඩු පිරවීම, තනාපිරවීම තහෝ පුරප්පාඩු වලින්ත තකාටසක් පිරවීම හා අතනකුේ
සියලුම කරුණු පිළිබඳව අවසන්ත තීරණය කම්කරු තකාමසාරිසේ ජ්නරාල්ප සු වන්තතන්ත ය.
12.0

අයදුම්පත් දයාු ිරීම :
සම්ූර්ණ කරන ලෙ අයදුම්පර 2021.08.13 වැනි දින තහෝ ඊට තපර පහත් ෙැක්තවන ලිපිනයට
ලැතබන තසේ ලියාපදිංචි ත්ැපෑතලන්ත එවිය යුුය.
අධයක්ෂ ජ්නරාල්ප
ජ්ාතික ශ්රම අධයයන ආයත්නය
2 වන මහල
කම්කරු මහතල්පකම් කාර්යාලය
තකාළඹ 05

13.0

විභාගයට දපනී සිටීම :
(අ)

සෑම ආකාරයකින්තම සම්ූර්ණ අයදුම්පේ එවා ඇති සියලුම අයදුම්කරුවන්තට විභාගය

පවේවන දිනට එනම් 2021.09.26 දිනට සතියකට කලින්ත ලැතබන තසේ ජ්ාතික ශ්රම අධයයන
ආයත්නතේ අධයක්ෂ ජ්නරාල්ප විසින්ත ප්රතේශ පර නිකුේ කරනු ඇත්. ත්ම ප්රතේශ පරය ඉදිරිපේ
තනාකරන කිසිඳු අතප්ක්ෂකතයකුට විභාගයට තපනී සිටීමට අවසර තෙනු තනාලැතේ.
(ආ)

අතප්ක්ෂකතයකු ත්මාට නියම කර ඇති විභාග ශාලාතේදී නියමිත් විභාග අංකය යටතේ

විභාගයට තපනී සිටිය යුුය. විභාගයට තපනී සිටින සෑම අතප්ක්ෂකතයකුම විභාගය පවේවන
දින ත්ම අේසන සහතික කරවාගේ ප්රතේශ පරය විභාග ශාලාධිපති තවත් භාර දිය යුුය.
(ඇ) විභාගය පැවැේවිමට නියමිත් දිනය වන 2021.09.26 දිනට සතියකට තපර ප්රතේශ පරය
තනාලැබුණි නම්, ඒ බව ජ්ාතික ශ්රම අධයයන ආයත්නතේ අධයක්ෂ ජ්නරාල්ප තවත් දුරකථන අංක
0112786541 / 0112786542 අමත්ා ෙන්තවා සිටිය යුුය. ඔබ තවත් ත්බා ගේ අයදුම්පරතේ, මුෙල්ප
තගවු ලදුපතේ සහ ලියාපදිංචි කළ කුවිත්ාන්තසිතේ සහතික කළ ඡායා පිටපත්ක් ෙ, සමඟ ඔබතේ
විමසීම ජ්ාතික ශ්රම අධයයන ආයත්නය තවත් ෙැන්තවීම වඩාේ ඵලොයී වනු ඇත්.
14.0

අදේක්ෂකයාදේ අනනත්ාවය :
විභාග ශාලාතේදී ත්මා තපනී සිටින විෂයයන්ත සම්බන්තධතයන්තම විභාග ශාලාධිපති සෑහීමට පේවන
අයුරින්ත අයදුම්කරුවන්ත ත්ම අනනයත්ාවය ඔප්පු කර සිටිය යුුය. තම් සඳහා පහත් සඳහන්ත තල්පඛ්න
පිළිගනු ඇත්.

(අ) පුද්ගලයන්ත ලියාපදිංචි කිරීතම් තෙපාර්ත්තම්න්තුව විසින්ත නිකුේ කරන ලෙ ජ්ාතික
හැදුනුම්පත්.
(ආ) වලංගු විතද්ශ ගමන්ත බලපරය
(ඇ) වලංගු රියදුරු බලපරය
15.0

සාවෙ දත්ාරුරු සැපයීමට ෙඬුවම් :
යම් අතප්ක්ෂකතයකුට තමම ලිඛිත් පරීක්ෂණය සඳහා තපනී සිටීමට සුදුසුකම් තනාමැති බව
අනාවරණය වුවතහාේ විභාගයට කලින්ත තහෝ විභාගය පවේවන අත්රුරදී තහෝ විභාගතයන්ත පසුව
තහෝ ඕනෑම අවසේථාවකදී ඔහුතේ / ඇයතේ අතප්ක්ෂකේවය අවලංගු කිරීමට ඉඩ ඇත්.
අතප්ක්ෂකතයකු ඉදිරිපේ කර ඇති කිසියම් කරුණක් සාවෙය බව ෙැන ෙැනම ඉදිරිපේ කර ඇති
බව තහලිවුවතහාේ, එතසේ නැේනම් යම් වැෙගේ කරුණක් ඔහු / ඇය ඕනෑකමකින්ත යටපේ කර
ඇේනම් ඔහු / ඇය තසේවතයන්ත පහ කිරීමට ඉඩ ඇත්.

16.0

තමම ගැසට් නිතේෙනතේ සිංහල, තෙමළ හා ඉංග්රීසි භාෂා පාඨ අත්ර යම් අනනුකූලත්ාවයක්
ඇතිවුවතහාේ එවිට සිංහල භාෂා පාඨය බල පැවැේවිය යුු වන්තතන්තය.

කම්කරු තකාමසාරිසේ ජ්නරාල්ප
2021 ..... මස ..... දින
කම්කරු තෙපාර්ත්තම්න්තුව
තකාළඹ 05

ආෙර්ශ අයදුම් පත්රය
(කාර්යාලයීය ප්රතයෝජ්නය සඳහා පමණි)

කම්කරු දෙපාර්ත්දම්න්තුදේ අධීක්ෂණ කළමනාකරණ සහකාර ත්ාක්ෂණ දසේවදේ ත්නුර
සඳහා බඳවා ගැනීදම් විවෘත් ත්රග විභාගය - 2021
01.

විභාගයට තපනී සිටින භාෂා මාධයය :
සිංහල - 1
තෙමළ - 2
ඉංග්රීසි - 3
(අොළ අංකය තකාටුව ුළ ලියන්තන. අයදුම් පරය සම්ූර්ණ කළ යුේතේ විභාගයට ඉදිරිපේ වන භාෂා
මාධයතයනි.)

02.

2.1 මුලකුරු අගට තයාො මුලකුරු සමඟ නම : ................................................................................................
(ඉංග්රීසි කැපිටල්ප අකුතරන්ත)

උොහරණ (SILVA A.B.D.P.A.)

2.2 සම්ූර්ණ නම (ඉංග්රීසි කැපිටල්ප අකුතරන්ත) : ..................................................................................................
............................................................................................................................. ...........................................................

2.3 සම්ූර්ණ නම (සිංහතලන්ත / තෙමතළන්ත) : ......................................................................................
......................................................................................................................................................
03.

3.1 සේීර ලිපිනය (ඉංග්රීසි කැපිටල්ප අකුතරන්ත) (ප්රතේශ පරය තමම ලිපිනයට ත්ැපැල්ප කරනු ලැතේ) :
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
3.2 සේීර ලිපිනය (සිංහතලන්ත/තෙමතළන්ත) : ......................................................................................
......................................................................................................................................................

04.

සේී/පුරුෂ භාවය : (පුරුෂ - 0, සේී - 1)
(අොළ අංකය තකාටුව ුළ ලියන්තන)

05.

ජ්ාතික හැඳුනුම්පේ අංකය :

06.

විවාහක/අවිවාහක බව : (අවිවාහක - 1, විවාහක - 2)
(අොළ අංකය තකාටුව ුළ ලියන්තන )

07.

7.1 උපන්ත දිනය: වර්ෂය

මාසය

දිනය

7.2 ඉල්පලුම්පේ භාර ගන්තනා අවසාන දිනට (2021.08.13 දිනට) වයස:
අවුරුදු
08.

දුරකථන අංකය :

මාස

දින

09.

අයදුම් කරන ත්නුර (ඉදිරිතයන්ත (√) ලකුණ තයාෙන්තන)
අනු අංකය

10'

11'

ත්නුරු නාමය

1

ඇඟිළි සටහන්ත පරීක්ෂක නිලධාරි

2

පර්තේෂණ සහකාර

3

තගාඩනැගිලි පරීක්ෂක

4

සැලසුම් ශිල්පී

5

ත්ාක්ෂණ නිලධාරී (සිවිල්ප)

6

ත්ාක්ෂණ නිලධාරී (විදුලි)

ගැසට් නිතේෙනතේ 3.0 තේෙය අනුව අයදුම් කරන තශ්රේණිය (ඉදිරිතයන්ත √ ලකුණ තයාෙන්තන)
1

පුහුණු තශ්රේණිය (තෙවසරක පුහුණු කාලය)

2

පුහුණු තශ්රේණිය ( වසරක පුහුණු කාලය)

3

III වන තශ්රේණීය (සෘජු බඳවා ගැනීම්)

අධයාපන සුදුසුකම්:
11'1

අ.තපා.ස. (සා / තපළ) විභාගය පිළිබඳ : (පළමුවර)
(i) විභාගතේ වර්ෂය හා මාසය
(ii) විභාග අංකය

- …………………………….

- …………………………….

(iii) ප්රතිඵල
විෂයය

1

තශ්රේණීය

විෂයය

6

2

7

3

8

4

9

5

10

තශ්රේණීය

11'2

අ.තපා.ස. (සා / තපළ) විභාගය පිළිබඳ : (තෙවන වර)
(i) විභාගතේ වර්ෂය හා මාසය
(ii) විභාග අංකය

- …………………………….

- …………………………….

(iii) ප්රතිඵල
විෂයය

තශ්රේණීය

විෂයය

තශ්රේණීය

6

1
2

7

3

8

4

9

5

10

11.3

අ.තපා.ස. (උ / තපළ) විභාගය පිළිබඳ :
(i) විභාගතේ වර්ෂය හා මාසය
(ii) විභාග අංකය

- …………………………….

- …………………………….

(iii) ප්රතිඵල:
විෂයය

තශ්රේණීය

1
2
3
4

12' වෘේතීය සුදුසුකම් (
හොරා ඇති පාඨමාලාව

පිරිනමනු ලබූ ආයත්නය

හොරන ලෙ කාල සීමාව

සහතිකපේ අංකය හා
වලංගු දිනය

13.

ඔබ කිසියම් සාපරාධී ක්රියාවකට උසාවියකදී වැරදිකරු වී ඇේෙ ? ......................................................
එතසේ නම් ඒ පිළිබඳව විසේත්ර : ........................................................................................................
......................................................................................................................................................

14.

ඔබ මීට තපර රජ්තේ තසේවතේ තයදී සිටියදී තසේවය අවසන්ත කර තිතේෙ ? ............................................
එතසේ නම් එම විසේත්ර සහ තසේවය අවසන්ත කිරීමට තහේු : ..................................................................
......................................................................................................................................................

15.

විභාග ගාසේු තගවීම 15.1 තගවූ මුෙල : ...........................................................................................................................
15.2 තගවන ලෙ බැංු ශාඛ්ාව : ............................................................................
15.3 තගවූ දිනය : ...........................................................................................................................

ලදුපත් එහි ොරයකින්ත තනාගැලතවන තසේ තමහි අලවන්තන.
(ලදුපතේ ඡායා පිටපත්ක් ළඟ ත්බා ගැනීම ප්රතයෝජ්නවේ වනු ඇත්)

16.

අයදුම්කරුතේ සහතිකය :

ගැසට් නිතේෙනතේ සඳහන්ත සියලුම නීති තරගුලාසි ප්රකාරව විවෘත් ත්රග විභාගයට තපනී සිටීමට
............................................................................................................................වන මම සුදුසේතසකු බවේ,
තමහි සඳහන්ත කර ඇති තත්ාරුරු මාතේ ෙැනීතම් හා විශේවාසය පරිදි සත්ය බවේ ප්රකාශ කරමි. ත්ව ෙ විභාග
නිතිරීතිවලට අනුව ක්රියා කිරීමටේ, තමම විභාගය පිළිබඳ විධිවිධාන ඇුලේ බඳවා ගැනීම් පරිපාටිය අනුව මා
නුසුදුසේතසකු බව තපනී ගියතහාේ, විභාගයට තපර තහෝ එය පවේවද්දී තහෝ ඉන්ත පසුව තහෝ කිසිදු වන්තදියක්
තනාතගවා, මාතේ අතප්ක්ෂකේවය අවලංගු කිරීමට ගනු ලබන යම් තීරණයකට මම එකඟ තවමි. ත්වෙ විභාගය
පැවැේවීම හා ප්රතිඵල නිකුේ කිරීම සම්බන්තධතයන්ත කම්කරු තකාමසාරිසේ ජ්නරාල්ප විසින්ත පනවනු ලබන
නීතිරීතිවලට මම යටේ වන බවෙ ප්රකාශ කරමි. මම තමම ත්නුරට තත්ෝරා පේ කර ගනු ලැබුවතහාේ දිවයිතන්ත
ඕනෑම ප්රතද්ශයක රාජ්කාරි කිරීමට එකඟ තවමි.

...................................................
දිනය

...............................................................
අයදුම්කරුතේ අේසන

17.

අයදුම්කරුතේ අේසන සහතික කිරීම : (ගැසට් නිතේෙනතේ 11.8 තේෙය පරිදි විය යුුය)
තමම අයදුම්පරය ඉදිරිපේ කරන .....................................................................................................

(අයදුම්කරුතේ සම්ූර්ණ නම) යන අය මම තපෞද්ගලිකව හඳුනන බවේ, නියමිත් විභාග ගාසේුව තගවා ඇති බවේ,
එම ලදුපත් අලවා ඇති බවේ,......................... දින ඔහුතේ / ඇයතේ අේසන මා ඉදිරිතේ දී ත්බන ලෙ බවේ මම
සහතික කරමි.

දිනය : ........................................

...............................................................
(අේසන සහතික කරන නිලධාරියාතේ අේසන)

අේසන සහතික කරන නිලධාරියාතේ සම්ූර්ණ නම : ...................................................................................
ත්නුර : .....................................................................................................................................................
ලිපිනය : .....................................................................................................................................................
(නිල මුද්රාවකින්ත සහතික කළ යුුය)

