රජයයේ ප්රවවෘත්ති යදෙපපාර්තයමේන්තුයවේ අධීක්ෂණ කළමනපාකරණ සහකපාර - තපාක්ෂණික
යසසේවපා ගණයයේ (MN-03-2016) තපාක්ෂණ නිලධපාරි (යගගොඩනනැගිලි අළුත්වනැඩියපා හපා
නඩත්තු) තනතුර සඳහපා බඳවපාගනැනීයමේ විවවෘත තරග විභපාගය - 2017
රජයයේ ප්රවවෘත්ති යදෙපපාර්තයමේන්තුයවේ අධීක්ෂණ කළමනපාකරණ සහකපාර තපාක්ෂණික යසසේවපා ගණයයේ
(MN-03-2016) තපාක්ෂණ නිලධපාරී (යගගොඩනනැගිලි අළුත්වනැඩියපා හපා නඩත්තු) තනතුයරහි පුරප්පපාඩු 01 ක්
සඳහපා විවවෘත ධපාරපාව යටයත් බඳවපා ගනැනීමට පහත සඳහන් සුදුසුකමේ සපුරපා ඇති සස්ත්රී / පුරුෂ
අයදුමේකරුවන්යගන් අයදුමේපත් කනැඳවනු ලනැයබ.
01. රජයයේ ප්රවවෘත්ති අධධ්යක්ෂ ජනරපාල් විසින් අනුමත කරනු ලබන ආයතනයක් මගින් පවත්වනු ලබන
ලිඛිත පරීක්ෂණයක ප්රතිඵල අනුව කුසලතපාව මත සුදුසුකමේ සපුරපා ඇති අයප්ක්ෂකයයකු තපාක්ෂණ නිලධපාරී
( යගගොඩනනැගිලි අළුත්වනැඩියපා හපා නඩත්තු) පුරප්පපාඩුව සඳහපා පත් කිරීමට යතතෝරපා ගනු ඇත.
02.අධධ්යපාපන සුදුසුකමේ හපා වවෘත්තීය සුදුසුකමේ
තනතුර
අධධ්යපාපන සුදුසුකමේ

වවෘත්තීය සුදුසුකමේ

තපාක්ෂණ නිලධපාරී ( යගගොඩනනැගිලි අළුත්වනැඩියපා හපා නඩත්තු)
I. යභභෞතික විදෙධ්යපාව/රසපායන විදෙධ්යපාව ඇතුළත්ව විදෙධ්යපා විෂයයන්

තුනකින් අ.යපගො.ස. (උ.යපළ) විභපාගය එකවර සමත් වීම සහ
II. සිසිංහල/යදෙමළ/ඉසිංග්රීසි භපාෂපාව,විදෙධ්යපාව,ගණිතය සහ තවත් එක්
විෂයයකට සමේමපාන සමපාර්ථයක් සහිතව එකවර විෂයයන්
හයකින්(06) අ.යපගො.ස. (සපා.යපළ) විභපාගය සමත් වීම.
යමගොරටුව විශස්වවිදෙධ්යපාලය යහතෝ අමේපපාර හපාඩි ආයතනය විසින්
පිරිනමනු ලබන ජපාතික තපාක්ෂණික ඩිප්යලතෝමපාව යහතෝ
ජපාතික ආධුනිකත්ව හපා කපාර්මික පුහුණු කිරීයමේ අධිකපාරිය විසින්
පිරිනමනු ලබන ඉසිංජියන්රු විදෙධ්යපා ජපාතික ඩිප්යලතෝමපාව
යහතෝ
අධධ්යපාපන හපා උසසස් අධධ්යපාපන අමපාතධ්යපාසිංශය විසින් පිරිනමනු
ලබන ජපාතික උසසස් ඉසිංජියන්රු ඩිප්යලතෝමපාව
යහතෝ
ශ්රී ලසිංකපා විවවෘත විශස්ව විදෙධ්යපාලය විසින් පිරිනමනු ලබන
තපාක්ෂණික ඩිප්යලතෝමපාව
යහතෝ
ශ්රි ලසිංකපා ඉසිංජියන්රු ආයතනය විසින් පවත්වනු ලබන ඉසිංජියන්රු
විභපාගයයේ 1 යකගොටස සපාර්ථකව සමේපූර්ණ කිරීම
යහතෝ
යගගොඩනනැගිලි අළුත්වනැඩියපා හපා නඩත්තු (සිවිල් ඉසිංජියන්රු)
ක්යෂසේත්රයට අදෙපාළව ජපාතික වවෘත්තීය කුසලතපා (NVQ) 6 මට්ටයමේ
සුදුසුකමේ සමේපූර්ණ කර තිබීම,
යහතෝ
උසසස් අධධ්යපාපන අමපාතධ්යපාසිංශය සහ ඉහත සඳහන් තපාක්ෂණ
සහතික නිකුත් කරන ආයතනවලින් විමසපා අදෙහසස් ලබපා
ගනැනීයමන් අනතුරුව ඉහත සඳහන් තපාක්ෂණික සුදුසුකමේ වලට
සියළු අතින් සමපාන යනැයි තවෘතියික හපා වවෘත්තීය අධධ්යපාපන
යකගොමිෂන් සභපාව විසින් පිළිගනු ලබන යවනත් තපාක්ෂණික
සුදුසුකමේ ලබපා තිබීම.

03. කපායික සුදුසුකමේ :සසෑම අයදුමේකරුයවකුම ශ්රී ලසිංකපායවේ ඕනසෑම ප්රයදේශයක යසසේවය කිරීමට හපා තනතුයර් රපාජකපාරී ඉටු කිරීමට
ප්රමපාණවත් ශපාරීරික හපා මපානසික යයතෝගධ්යතපාවකින් යුක්ත විය යුතුය.

04. යවනත් සුදුසුකමේ : ශ්රී ලසිංකපායවේ පුරවනැසියයකු විය යුතුය.
 විශිෂස්ට චරිතයකින් යුක්ත විය යුතුය.
 තනතුරට බඳවපා ගනැනීමට අවශධ්ය ඉහත දෙක්වපා ඇති සුදුසුකමේ සමේපූර්ණ කළ යුතු බවට අයදුමේපත්

කනැඳවීයමේ නියවේදෙනයයේ/ ගනැසට් පත්රයයේ සඳහන් කරනු ලබන දිනට එම සුදුසුකමේ සසෑම ආකපාරයකින්ම
සමේපූර්ණ කර තිබිය යුතුයි.
05. වයස :- අයදුමේපත් කනැඳවීයමේ අවසපාන දිනයට අවුරුදු 18 යනගොඅඩු හපා අවුරුදු 30 ට යනගොවනැඩි විය යුතුය.
06. බඳවපා ගනැනීයමේ ක්රමය:- ලිඛිත තරඟ විභපාගයක සහ සමපානධ්ය සමේමුඛ පරීක්ෂණයක ප්රතිඵල මත බඳවපා
ගනු ලනැයබ.
07. බඳවපා ගනැනීයමේ ලිඛිත විභපාගය:යමම විභපාගය රජයයේ ප්රවවෘත්ති අධධ්යක්ෂ ජනරපාල් විසින් අනුමත කරනු ලබන ආයතනයක් මඟින් සිසිංහල හපා
යදෙමළ භපාෂපා මපාධධ්යවලින් යකගොළඹ නගරයයේදී පමණක් පනැවනැත්යවේ.
ප්රශස්න පත්රය
බුදේධි පරීක්ෂණය

යපගොදු පරීක්ෂණය
( විෂයපානුබදේධ තපාක්ෂණික
පරීක්ෂණය)

විෂය නිර්යදේශය
අයප්ක්ෂකයපායග
සිතීයමේ
තර්කපානුකූලත්වයත්,
සිතීයමේ විශස්යල්ෂණ
තත්වයත්,
තීරණය
කිරීයමේ
ශක්තියත්
විනිශස්චය කිරීම සඳහපා
සනැකසූ
බහුවරණ
ප්රශස්නවලින් යුතු ප්රශස්න
පත්රයකි.
තනතුරට
අදෙපාළව
බහුවරණ
සස්වරූපයයන් යුක්ත
ප්රශස්න හපා යතතෝරපායගන
පිළිතුරු සනැපයිය හනැකි
වව්යුහගත සස්වභපාවයයේ
ප්රශස්නවලින්
සමන්විතය.

කපාලය

මුළු ලකුණු

පනැය 01

100

සමත්
ලකුණු
40

පනැය 01

100

40

08. සපාමපානධ්ය සමේමුඛ පරීක්ෂණය:- රජයයේ ප්රවවෘත්ති අධධ්යක්ෂ ජනරපාල් විසින් පත්කරනු ලබන සමේමුඛ
පරීක්ෂණ මණ්ඩලයක් මඟින් සුදුසුකමේ පරීක්ෂපා කිරීම සඳහපා පමණක් පවත්වන ලබන අතර ඒ සඳහපා ලකුණු
ලබපා යදෙනු යනගොලනැයබ.
09. වනැටුප් පරිමපාණය:

රු.31,040 – 10 x 445 – 11 x 660 – 10 x 730 – 10 x 750 - රු.57 ,550/=
10. යසසේවයයේ නියුක්ත කරවීයමේ යකගොන්යදේසි :-



බඳවපා ගනු ලබන නිලධපාරියපා දිවයියන් ඕනසෑම ප්රයදේශයක යසසේවය කිරිමට කනැමති විය යුතුයි.



පත් කරනු ලබන තනතුර සස්ථීරය. විශපාම වනැටුප් සහිතය.



යමම පත්වීම ලබන පුදේගලයපා වනැන්දෙඹු හපා අනත්දෙරු විශපාම වනැටුප් ක්රමයට දෙපායක විය යුතුයි.

11. යමම දෙනැන්වීයමේ අවසපානයයේ යපන්නුමේ කර ඇති ආදෙර්ශ අයදුමේපතට අනුව 1 සිට 05 දෙක්වපා පළමු

පිටුවට දෙ අයනක් යකගොටසස් යදෙවන හපා තුන්වන පිටුවටදෙ ඇතුළත් වන යසසේ A4 ප්රමපාණයයේ යකගොළයක
යදෙපසම භපාවිතයට ගනිමින් අයදුමේපත්රය සනැකසිය යුතුය . විභපාගයට යපනී සිටින මපාධධ්යයයන්
අයදුමේපත් සකසස් කළ යුතුය. යමම නියවේදෙනයයේ නියමයන්ට අනුකූල යනගොවන අයදුමේපත් ප්රතික්යෂසේප
කරනු ලනැයබ.

12. අයදුමේපත් ලනැබුන බව දෙන්වපා එවනු යනගොලනැයබ. ප්රමපාදෙවී ලනැයබන අයදුමේපත් භපාර ගනු යනගොලනැයබ.

13. සුදුසුකමේ ලනැබූවන් විභපාගයට කනැඳවනු ලබන අතර ඒ බව සති යදෙකකට ප්රථම අයදුමේපයතහි සඳහන්

ලිපිනයට දෙනැනුමේ යදෙනු ලනැයබ.

I.

තනැපසෑයලන් නනැතිවිම යහතෝ සිදු වූ ප්රමපාදෙ, සඳහපා වන පනැමිණිලි කිසිවක් භපාරගනු යනගොලනැයබ.

II.

“රජයයේ ප්රවවෘත්ති අධධ්යක්ෂ ජනරපාල්, රජයයේ ප්රවවෘත්ති යදෙපපාර්තයමේන්තුව, අසිංක 163, කිරුළපන
මපාවත,යකගොළඹ 05” යන ලිපිනයට හනැර යවනත් ලිපිනයකට එවනු ලබන අයදුමේපත්ර සඳහපා වන
පනැමිණිලි කිසිවක් භපාරගනු යනගොලනැයබ.

III.

රජයයේ යසසේවයයේ සිටින අය යදෙපපාර්තයමේන්තු ප්රධපානියපා මගින් අයදුමේ කළ යුතුයි.යතතෝරපාගනු ලබන විට
දෙනැනට දෙරන තනතුයරන් නිදෙහසස් කිරීමට එකඟ බව සඳහන් කල යුතුයි.

IV.

ඉල්ලුමේපයත් ඡපායපා පිටපතක් තමපා භපාරයයේ තබපා ගනැනීම ප්රයයතෝජනවත් වනු ඇත

V.

විභපාගයට ප්රයවේශපත්ර එවීම ඔබයග සුදුසුකමේ සනපාථ කළ බවට සනැලකිල්ලට යනගොගත යුතුය.

14. යමම විභපාගයට යපනී සිටීමට දින 07 කට ප්රථමයයන් ප්රයවේශපත්ර යනගොලනැබී තියබ නමේ පහත සඳහන්

විසස්තර වලට අනුව “රජයයේ ප්රවවෘත්ති අධධ්යක්ෂ ජනරපාල්, රජයයේ ප්රවවෘත්ති යදෙපපාර්තයමේන්තුව, අසිංක
163, කිරුළපන මපාවත,යකගොළඹ 05” ලිපිනයට දෙනැන්විය යුතුය. (දුරකථන අසිංකය: 011-2514266 ,
ෆනැක්සස් අසිංකය : 011-2514092)

 ඉල්ලුමේ කිරීයමේ ලිපිය
 විභපාගයයේ නම
 අයදුමේකරුයග සමේපූර්ණ නම
 ජපාතික හනැඳුනුමේපත් අසිංකය
 අයදුමේකරුයග තනැපනැල් ලිපිනය
 අයදුමේපයත් ඡපායපා පිටපත
 ඉල්ලුමේපත් තනැපනැල් කළ තනැපනැල් කපාර්යපාලය හපා ලියපාපදිසිංචි අසිංකය හපා දිනය
 විභපාග ගපාසස්තු යගවපා ඇත්නමේ එහි ඡපායපා පිටපත
 ප්රයවේශපත් එවීම සඳහපා ඔබයග ෆනැක්සස් අසිංකය

15. අයදුමේ කළ යුතු ක්රමය :-

(අ) අයදුමේකරුවන් යමේ සමග ඇති ආදෙර්ශ අයදුමේපත බහපාලන කවරයයේ වමේපස ඉහළ යකලවයර් “ තපාක්ෂණ
නිලධපාරී (යගගොඩනනැගිලි අළුත්වනැඩියපා හපා නඩත්තු) තනතුර සඳහපා බඳවපා ගනැනීම විවවෘත තරග විභපාගය - 2017”
යනුයවන් සඳහන් කර 2017/ මපාර්තු / 03 වනැනි දිනට යපර “රජයයේ ප්රවවෘත්ති අධධ්යක්ෂ ජනරපාල්, රජයයේ ප්රවවෘත්ති
යදෙපපාර්තයමේන්තුව, අසිංක 163, කිරුළපන මපාවත,යකගොළඹ 05” යන ලිපිනයට ලියපාපදිසිංචි තනැපසෑයලන් එවිය යුතුයි.

(ආ) අයදුමේපත් භපාරගන්නපා අවසපාන දිනය 2017 / මපාර්තු / 03 යවේ.

(ඇ) “රජයයේ ප්රවවෘත්ති අධධ්යක්ෂ ජනරපාල්, රජයයේ ප්රවවෘත්ති යදෙපපාර්තයමේන්තුව, අසිංක 163, කිරුළපන
මපාවත,යකගොළඹ 05” යන ලිපිනයට ලියූ යකගොළඹ මහ තනැපනැල් කපාර්යපාලයයන් යගවිය හනැකි මුදෙල් ඇණවුමක්
මගින් රු.1000.00 ක විභපාග ගපාසස්තුවක් සසෑම අයප්ක්ෂකයයකු විසින්ම යගවිය යුතුයි . විභපාග ගපාසස්තුව කුමන
යහසේතුවක් නිසපාවත් ආපසු යගවනු යනගොලනැයබ.

16.

අත්සන සහතික කිරීම:ශ්රී ලසිංකපා පරිපපාලන යසසේවයයේ / අධධ්යපාපන පරිපපාලන යසසේවයයේ / රජයයේ ගණකපාධිකපාරි යසසේවයයේ/ රජයයේ
පපාසලක විදුහල්පතිවරයයකු/ සපාමදෙපාන විනිශස්චයකපාරවරයයකු/නීතිඥවරයයකු යහතෝ ර ජ පරප ලන
චකල ඛ අ ක 06/2006 ල ණගත කරම අනව ත තය ල
ලජ ෂඨ මටටල$ ර ජ ල%වල&
%ථර තනතරක දරන නලධ රලයක ල වසන අයදුමේකරුයග/ අයදුමේකපාරියයග අත්සන සහතික කර
ගත යුතුයි.

සනැලකිය යුතුයි  අයදුමේපයත් සසෑම වගන්තියක්ම සමේපූර්ණ කර ඇති බව හපා එම යතගොරතුරුවල නිවනැරදි බව පිළිබඳව

සහතික විය යුතුයි.
 සුදුසුකමේවලට අදෙපාළ සහතික කරන ලදෙ පිටපත් ඇමිණිය යුතුයි.
 ඉහත පරිදි බඳවපාගන්නපා ලදෙ සියළුම යදෙනපා රජයයේ යසසේවකයන්ට අදෙපාළ වන සියළුම නීති රීති ශ්රී ලසිංකපා

ප්රජපාතපාන්ත්රික සමපාජවපාදී ජනරජයයේ රපාජධ්ය යසසේවපා යකගොමිෂන් සභපා කපාර්ය පරිපපාටික රීතීන්ට ,ආයතන
සසිංග්රහයයේ විධි විධපානයන්ට, රජයයේ ප්රවවෘත්ති යදෙපපාර්තයමේන්තුව මගින් නියම කරනු ලබන ප්රතිපත්තිවලට ,
මුදෙල් යරගුලපාසි හපා යවනත් යරගුලපාසි වලටදෙ රජය විසින් වරින් වර පනවනු ලබන නීති රීති හපා
නියයතෝගයන්ට දෙ යටත් වනු ඇත.
 පුරප්පපාඩු ප්රමපාණය සමේපූර්ණයයන් යහතෝ අවශධ්ය ප්රමපාණය සමේපූර්ණ කිරීයමේ සමේපූර්ණ බලය රජයයේ

ප්රවවෘත්ති අධධ්යක්ෂ ජනරපාල් සතුය.
 තනතුරු සඳහපා බඳවපා ගනැනීම සමේබන්ධයයන් යමම චක්රයල්ඛයයන් ආවරණය වන යහතෝ යනගොවන යමේ

කරුණක් සමේබන්ධයයන් ගනැටළු සහගත තත්වයක් ඇති වුවයහගොත් ඒ පිළිබඳව රජයයේ ප්රවවෘත්ති අධධ්යක්ෂ
ජනරපාල්යග තීරණය අවසපාන තීරණය වනු ඇත. එයසසේම යමහි සිසිංහල, යදෙමළ හපා ඉසිංග්රීසි පපාඨ අතර යමේ
පරසස්පරතපාවක් ඇති වුවයහගොත් එවිට සිසිංහල භපාෂපා පපාඨය බල පනැවනැත්විය යුතු වන්යන්ය.

ආචපාර්ය රසිංග කලන්සූරිය
රජයයේ ප්රවවෘත්ති අධධ්යක්ෂ ජනරපාල්
2017 ජනවපාරි මස 13 වනැනි දින
රජයයේ ප්රවවෘත්ති යදෙපපාර්තයමේන්තුව,
අසිංක 163, කිරුළපන මපාවත,යකගොළඹ දීය.

රජයයේ ප්රවවෘත්ති යදෙපපාර්තයමේන්තුයවේ අධීක්ෂණ කළමනපාකරණ සහකපාර තපාක්ෂණික යසසේවපා ගණයයේ
(MN-03-2016) තනතුර තපාක්ෂණ නිලධපාරි (යගගොඩනනැගිලි අළුත්වනැඩියපා හපා නඩත්තු) තනතුර
සඳහපා බඳවපා ගනැනීයමේ විවවෘත තරඟ විභපාගය - 2017

ඉල්ලුමේ කරන අසිංශය :
විභපාගයට යපනී සිටින භපාෂපා මපාධධ්ය :
සිසිංහල - 01
යදෙමළ - 02
(අදෙපාළ අසිංකය යකගොටුව තුළ ලියන්න)
1.

1.1 අයදුමේකරුයග මුලකුරු සමඟ නම : Mr./Mrs. /Miss.:
( ඉසිංග්රීසි කනැපිටල් අකුයරන් ) උදෙපා: Mr./Mrs. /Miss. SILVA A. B

1.2 සමේපූර්ණ නම:
( ඉසිංග්රීසි කනැපිටල් අකුයරන් )

1.3 සමේපූර්ණ නම:
( සිසිංහයලන්/යදෙමයළන්)

2.

2.1 ලිපිනය ( යපභෞදේගලික) :
( ඉසිංග්රීසි කනැපිටල් අකුයරන් )

2.2 ලිපිනය ( යපභෞදේගලික) :
( සිසිංහයලන්/යදෙමයළන්)

3.

3.1 උපන් දිනය:

වර්ෂය

මපාසය

දිනය

3.2 අයදුමේපත භපාර ගන්නපා අවසපාන දිනට වයස :

අවු:

මපාස:

4.

ජපාතික හනැඳුනුමේපත් අසිංකය :

5.

සස්ත්රී/ පුරුෂභපාවය :

දින:

අධධ්යපාපන සුදුසුකමේ :

6.

(අ) අධධ්යයන යපගොදු සහතික පත්ර ( සපාමපානධ්ය යපළ) විභපාගය :

වර්ෂය :

විභපාග අසිංකය :
විෂය

සපාමපාර්ථය

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
(ආ) අධධ්යයන යපගොදු සහතික පත්ර ( උසසස් යපළ) විභපාගය :

වර්ෂය :

විභපාග අසිංකය :

විෂය
1.
2.
3.
7.

වවෘත්තීය සුදුසුකමේ / තපාක්ෂණික සුදුසුකමේ :

සපාමපාර්ථය

7.1 ලබපා ඇති උපපාධිය/ඩිප්යලතෝමපාව

7.2 අදෙපාල උපපාධිය / ඩිප්යලතෝමපාව පිරිනමනු ලනැබූ ආයතනය :-

7.3 අදෙපාල උපපාධිය / ඩිප්යලතෝමපාව වලසිංගු වන දිනය:-

8. යවනත් වියශසේෂ සුදුසුකමේ හපා පළපුරුදේදෙ:

9. විභපාග ගපාසස්තු යගවූ ලදුපත පිළිබඳ විසස්තර :

I. විභපාග ගපාසස්තු යගවූ කපාර්යපාලය :
II. ලදුපත් අසිංකය හපා දිනය :
III. යගවූ මුදෙල :

10. අයදුමේකරුයග සහතිකය :

යමහි සඳහන් කර ඇති යතගොරතුරු මපායග දෙනැනීම හපා විශස්වපාසය පරිදි සතධ්ය හපා නිවනැරදි බව ප්රකපාශ කරමි . යමම
විභපාගය පිළිබඳ යකගොන්යදේසි අනුව මපා විසින් සපාවදෙධ්ය යතගොරතුරක් දෙන්වපා ඇයතගොත් , විභපාගයට යපර යහතෝ පසුව
යහතෝ මපායග විභපාග අයප්ක්ෂකත්වය අවලසිංගු කළ හනැකි බවත් යතතෝරපා ගනැනියමන් පසුව ඒ බනැවේ යහළි වුවයහගොත්
යසසේවයයන් පහ කිරීමට යටත් වන බවත් දෙනිමි.

දිනය :
අයදුමේකරුයග අත්සන
11. අයදුමේකරුයග අත්සන සහතික කිරීම :

යමම අයදුමේපත ඉදිරිපත් කරනු ලබන ................................................................... මයපා/මිය/යමනවිය මපා
යපභෞදේගලිකව දෙන්නපා හඳුනන බවදෙ, ඔහු / ඇය මපා ඉදිරිපිටදී ............................ දින ඔහුයග/ඇයයග අත්සන
තනැබූ බව දෙ සහතික කරමි.

..............................................................
සහතික කරන නිලධපාරියපායග අත්සන

සමේපූර්ණ නම :
තනතුර :
නිලම්රදපාව :

