
රජයයේ ප්රවවෘත්ති යදෙපපාර්තයමේන්තුයවේ කළමනපාකරණ සහකපාර තපාක්ෂණ ඛණ්ඩ   - 3   යසසේවපා 
ගණයයේ   (MT -01-2016)   තපාක්ෂණ සහපායක තනතුර සඳහපා සීමිත පදෙනමින් බඳවපාගගැනීම

රජයයේ ප්රවවෘත්ති යදෙපපාර්තයමේන්තුයවේ කළමනපාකරණ  සහකපාර  තපාක්ෂණ  ඛණ්ඩ -  3  යසසේවපා  ගණයයේ
(MT-  01-2016)  තපාක්ෂණ  සහපායක  තනතුර  සඳහපා  බදෙවපා  ගගැනීමට  සුදුසුකමේලත් අයයගන් අයදුමේපත්
කගැඳවනු ලගැයබ.

1. බඳවපා ගගැනීයමේ ක්රමය -  රජයයේ ප්රවවෘත්ති අධධ්යක්ෂ ජනරපාල් විසින් පවත්වනු ලබන වවෘත්තීය
පරීක්ෂණයකින් බඳවපා ගනු ලගැයබ.  වවෘත්තීය පරීක්ෂණය පගැවගැත්යවන දිනය රජයයේ ප්රවවෘත්ති
අධධ්යක්ෂ ජනරපාල් විසින් තීරණය කරනු ඇත.

විෂයයන් උපරිම ලකුණ
ප්රමපාණය

සමත් ලකුණ
ප්රමපාණය

එක් එක් තනතුරට  අදෙපාළව
අයපේක්ෂකයින්යගේ වවෘත්තීය  දෙගැනුම  හපා
ප්රපායයයෝගික කුසලතපාවන් මගැන බගැලීම
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2. පත් කරනු ලබන අයයගේ සසංඛඛපාව - 

රජයයේ ප්රවවෘත්ති යදෙපපාර්තයමේන්තුයවේ කළමනපාකරණ සහකපාර තපාක්ෂණ ඛණ්ඩ - 3  යසසේවපා
ගණයයේ  (MT-  01-2016)   තපාක්ෂණ  සහපායක  තනතුර  සඳහපා  පුරපේපපාඩු 03 ක් පිරවීමට
කටයුතු කරනු ඇත.එයසසේ වූවදෙ සීමිත පදෙනම මත බඳවපා ගගැනීම යටයත් බඳවපා ගගැනීම සඳහපා
සුදුසුකමේ සපුරන ලදෙ ප්රමපාණවත් අභධ්යන්තර අයදුමේකරුවන් පිරිසක් අයදුමේපත් ඉදිරිපත් කර
නගැති විට, 100% ක් විවවෘත පදෙනම මත බඳවපා ගගැනීම යටයත් බඳවපා ගගැනීම සිදු කරනු ලගැයබ. 

3. වගැටුපේ යක්ත අඅංකය : MT-01-2016 

වගැටුපේ පරිමපාණය : රු.29,840 – 10 X 300 – 11 X 350 – 10 X 560 – 10 X 660 – 48,890

(රපාජධ්ය පරිපපාලන චක්රයල්ඛ අඅංක 03/2016 අනුව)

( පත්වීයමේ දින සිට වසර 03 ක් ඇතුළත I වගැනි කපාර්යක්ෂමතපා කඩඉම සහ II යශසේණියට උසසස
වී වසර 03 ක් ඇතුළත II වගැනි කපාර්යක්ෂමතපා කඩඉම සමත් විය යුතු අතර I යශසේණියට උසසස
වී වසර  05 ක් ගතවීමට යපර III  තුන්වන කපාර්යක්ෂමතපා කඩඉම දෙ සමත් විය යුතු අතර,
2007.05.28  දිනගැති රපාජධ්ය පරිපපාලන චක්රයල්ඛ අඅංක 07/2007  පරිදි යදෙවගැනි රපාජධ්ය භපාෂපාව
පිළිබඳ ප්රවීණතපාවක් ලබපා ගත යුතුය.)

4. සුදුසුකමේ : ඉල්ලුමේ පත් කගැඳවීයමේ අවසපාන දිනය වන විට,

I. අධඛපාපන සුදුසුකමේ : භපාෂපාව යහයෝ සපාහිතධ්ය, ගණිතය සහ විදෙධ්යපාව ඇතුළුව යදෙවරකට යනනොවගැඩ
වපාර ගණනකදී විෂයයන් හයකින් (06) අධධ්යයන යපනොදු සහතික පත්ර (සපාමපානධ්ය යපළ) විභපාගය සමත්
වී තිබීම.



II. වවෘත්තීය සුදුසුකමේ   :  එක් එක් ක්යෂසේත්රයයහි කපාර්යභපාරයට අදෙපාළව තවෘතියික හපා වවෘත්තීය
අධධ්යපාපන යකනොමිෂන් සභපාව විසින් පිළිගනු ලබන ජපාතික වවෘත්තීය කුසලතපා (NVQ)  පහ  (05)
මට්ටමට ඇතුළත් වන්නපා වූ අදෙපාළ තපාක්ෂණික පපාඨමපාලපාවක් සපාර්ථකව හදෙපාරපා සහතික ලබපා තිබීම.

ක්යෂසේත්ර යන්නට  රජයයේ චිත්රපට  අඅංශයයේ නිශසචල  ඡපායපාරූපකරණය,  වීඩයයයෝ
කගැමරපාකරණය, සඅංසසකරණය, ශබදෙ කපාර්මික තපාක්ෂණය, යමයෝටර් වපාහන නඩත්තුව,
විදුලි උපකරණ නඩත්තුව හපා යගනොඩනගැගිලි නඩත්තුව ඇතුළත් යවේ.

.

III. පළපුරුද්දෙ    :  රජයයේ චිත්රපට අඅංශයයේ  නිශසචල ඡපායපාරූප අඅංශයයේ/  නිෂසපපාදෙන අඅංශයයේ/
නඩත්තු අඅංශයයේ යහයෝ යවනත් කපාර්මික කපාර්යයන් සමේබන්ධයයන් වන අඅංශයක අවම වශයයන්
වසර තුනක පළපුරුද්දෙක් ලබපා තිබිය යුතුය.

IV. කපායික  සුදුසුකමේ  :  සසෑම  අයපේක්ෂකයයකුම  ශ්රී ලඅංකපායවේ ඕනසෑම  ප්රයද්ශයක යසසේවය
කිරීමටත්,තනතුයර් රපාජකපාරී ඉටු කිරීමටත් ප්රමපාණවත් ශපාරීරික හපා මපානසික යයයෝගධ්යතපාවකින් යුක්ත
විය යුතුය.

V.  යවනත් :  තනතුරට අදෙපාළව යමම නියවේදෙනයයේ සඳහන් සුදුසුකමේ නියමිත දිනට සමේපූර්ණ
කර තිබීම.

5. පත්වීම ක්රියපාත්මක වන දිනය :

රජයයේ ප්රවවෘත්ති අධධ්යක්ෂ ජනරපාල් විසින් තීරණය කරනු ලගැයබ.

6. වයස : අදෙපාළ යනනොයවේ.

7. ඉල්ලුමේ කිරීයමේ ක්රමය :

a) ඉල්ලුමේ පත්රය යමම නියවේදෙනයට අමුණපා ඇති ආදෙර්ශ ආකවෘතියට අනුකූල විය යුතු අතර , ඒ
4  (A4)  ප්රමපාණයයේ කඩදෙපාසියක,ඉල්ලුමේපත්රය සකසස  කළ යුතු බව වියශසේෂයයන් සගැළකිය යුතුය .
ඉල්ලුමේපත්රයයේ සඳහන් යතනොරතුරු තම  අත් අකුයරන් ම  පගැහගැදිලිව පිරවිය යුතුය .  ආදෙර්ශ
ඉල්ලුමේපත්රයට අනුකූල යනනොවන ඉල්ලුමේපත්රත් .  අසමේපූර්ණ  යලස  යතනොරතුරු සඳහන් කර ඇති
ඉල්ලුමේපත්රත් දෙගැනුමේ දීමකින් යතනොරව ප්රතික්යෂසේප කරනු ලගැයබ . ඉල්ලුමේ පත්රයයේ ඡපායපා පිටපතක් ළඟ
තබපා ගගැනීම ප්රයයයෝජනවත් විය හගැක.  සමේපූර්ණ කරනු ලබන ඉල්ලුමේ පත් නියවේදෙනයයේ දෙගැක්යවන
ආදෙර්ශ ඉල්ලුමේ පත්රයට අනුකූලවදෙ යන්න පිළිබඳව අයගැදුමේකරු විසින් විමසපා බගැලිය යුතු යවේ . එයසසේ
යනනොවුනයහනොත් අයගැදුමේපත ප්රතික්යෂසේප විය හගැක.

b) සමේපූර්ණ කරන ලදෙ ඉල්ලුමේ පත්රය ලියපාපදිඅංචි තගැපසෑයලන් රජයයේ ප්රවවෘත්ති යදෙපපාර්තයමේන්තුව
යවත  2017 මපාර්තු 03                  වගැනි දිනට යපර ලගැයබන පරිදි එවිය යුතුය.

ඉල්ලුමේපත් බහපා ඇති කවරයයේ වමත් පස ඉහළ යකළවයරහි පගැහගැදිලිව රජයයේ ප්රවවෘත්ති
යදෙපපාර්තයමේන්තුයවේ තපාක්ෂණ සහපායක තනතුර සඳහපා සීමිත පදෙනමින් බඳවපා ගගැනීම  යන
වචන  සටහන් වී තිබිය  යුතුය.  එදිනට  පසු ලගැයබන  කිසිම  ඉල්ලුමේපතක් භපාරගනු
යනනොලගැයබ.



c) සසෑම  ආකපාරයකින්ම  සමේපූර්ණ  යනනොවන  ඉල්ලුමේපත්ර ප්රතික්යෂසේප කරනු ලගැයබ .  ඉල්ලුමේ
පත්රයක් නගැතිවීම යහයෝ ප්රමපාදෙවීම ගගැන කිසිම පගැමිණිල්ලක් භපාර ගනු යනනොලගැයබ.

8. යසසේවපා යකකොන්යද්සි - තනතුර සසථිරය. විශපාම වගැටුපේ සහිතය. රපාජධ්ය යසසේවයයේ පත්වීමේ පපාලනය
යකයරන යපනොදු යකනොන්යද්සි වලටදෙ  2013.05.31  දිනගැතිව රපාජධ්ය යසසේවපා  යකනොමිෂන් සභපාව විසින්
අනුමත රජයයේ ප්රවවෘත්ති යදෙපපාර්තයමේන්තුයවේ කළමනපාකරණ සහකපාර තපාක්ෂණ ඛණ්ඩ - 3  යසසේවපා
ගණය සඳහපා වන බඳවපා ගගැනීයමේ පරිපපාටියයේ පනවපා ඇති නියමයන් හපා යකනොන්යද්සිවලටදෙ එම බඳවපා
ගගැනීයමේ පරිපපාටියට කර ඇති යහයෝ මින් මතු යකයරන යහයෝ සඅංයශයෝධනවලටදෙ යටත්ව යතයෝරපාගනු
ලබන අයපේක්ෂකයන් රජයයේ ප්රවවෘත්ති යදෙපපාර්තයමේන්තුයවේ තපාක්ෂණ සහපායක තනතුරට පත් කරනු
ලගැයබ.

9. තමපා යවත පිරිනමන ලදෙ තනතුයර් රපාජකපාරි නියමිත දිනයයේදී භපාර ගගැනීමට අයපනොයහනොසත්
වන හපා / යහයෝ පත් කරන ලදෙ තනතුරක රපාජකපාරි භපාරගගැනීම ප්රතික්යෂසේප කරන යහයෝ මඟ හරින යහයෝ
අයදුමේකරුවන්යගේ පත්වීම අයහයෝසි කරනු ලගැබීමට රජයයේ ප්රවවෘත්ති අධධ්යක්ෂ ජනරපාල් යවත බලය
ඇත.

10. අයපේක්ෂකයකු ඉදිරිපත් කර ඇති කිසියමේ කරුණක් සපාවදෙධ්ය බව දෙගැන දෙගැනම ඉදිරිපත් කර
ඇති බව යහළිවුවයහනොත් , එයසසේ නගැත්නමේ යමේ වගැදෙගත් කරුණක් ඔහ/ ඇය ඕනසෑකමකින් යටපත් කර
ඇත්නමේ ඔහ /ඇය යසසේවයයන් පහ කිරීමට ඉඩ ඇත.

11. යමම යරගුලපාසිවල සදෙහන් කර යනනොමගැති යමේ කරුණු පිළිබඳ රපාජධ්ය යසසේවපා යකනොමිෂන් සභපාව
මගින් තීරණය කරනු ඇත.

ආචපාර්ය රඅංග කලන්සූරිය

රජයයේ ප්රවවෘත්ති අධධ්යක්ෂ ජනරපාල්



රජයයේ ප්රවවෘත්ති යදෙපපාර්තයමේන්තුව
කිරුළපන මපාවත
යකනොළඹ 05

2017 ජනවපාරි  මස 13 වගැනි දිනය

                                                                                                  

රජයයේ ප්රවවෘත්ති යදෙපපාර්තයමේන්තුයවේ කළමනපාකරණ සහකපාර තපාක්ෂණ ඛණ්ඩ   -3   යසසේවපා ගණයයේ 

(MT -01-2016)     තපාක්ෂණ සහපායක තනතුර සඳහපා බඳවපා ගගැනීයමේ වවෘත්තීය පරීක්ෂණය   - 2017

ඉල්ලුමේ කරන අඅංශය :

විභපාගයට යපනී සිටින භපාෂපා මපාධධ්ය :

සිඅංහල - 01

යදෙමළ - 02

(අදෙපාළ අඅංකය යකනොටුව තුළ ලියන්න)

1. 1.1 අයදුමේකරුයගේ මුලකුරු සමඟ නම : Mr./Mrs. /Miss.:                                                         
     (ඉඅංග්රීසි කගැපිටල් අකුයරන් ) උදෙපා: Mr./Mrs. /Miss. SILVA   A. B



1.2 සමේපූර්ණ නම:                                                                                                                                     

      (ඉඅංග්රීසි කගැපිටල් අකුයරන් )

1.3 සමේපූර්ණ නම:                                                  

      (සිඅංහයලන්/යදෙමයළන්)

2. 2.1 ලිපිනය ( යපපෞද්ගලික) :                                                

      (ඉඅංග්රීසි කගැපිටල් අකුයරන් )

2.2 ලිපිනය ( යපපෞද්ගලික) :                                                   

      ( සිඅංහයලන්/යදෙමයළන්)                                                                                                              

3. 3.1 උපන් දිනය:                                                     

වර්ෂය     මපාසය      දිනය

    

       

3.2 අයදුමේපත භපාර ගන්නපා අවසපාන දිනට වයස :                                                         

    

 අවු:    මපාස:     දින:

       

04. ජපාතික හගැඳුනුමේපත් අඅංකය :                                                 

05. සසත/ පුරුෂභපාවය :                                                     



06. අධධ්යපාපන සුදුසුකමේ :

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

    වර්ෂය :                                                                        විභපාග අඅංකය :                         

විෂය සපාමපාර්ථය

 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.
 8.
 9.
10.

    (ආ)  වවෘත්තීය සුදුසුකමේ :

    (ඇ)  යවනත් වියශසේෂ සුදුසුකමේ හපා පළපුරුද්දෙ:                                                    

08. අයදුමේකරුයගේ සහතිකය :

යමහි සඳහන් කර ඇති යතනොරතුරු මපායගේ දෙගැනීම හපා විශසවපාසය පරිදි සතධ්ය හපා නිවගැරදි බව ප්රකපාශ කරමි .
යමම විභපාගය පිළිබඳ යකනොන්යද්සි අනුව මපා විසින් සපාවදෙධ්ය යතනොරතුරක් දෙන්වපා ඇයතනොත් ,  විභපාගයට යපර
යහයෝ පසුව යහයෝ මපායගේ විභපාග අයපේක්ෂකත්වය අවලඅංගු කළ හගැකි බවත් යතයෝරපා ගගැනියමන් පසුව ඒ බගැවේ
යහළි වුවයහනොත් යසසේවයයන් පහ කිරීමට යටත් වන බවත් දෙනිමි.

දිනය :                                                                                                             
                                   අයදුමේකරුයගේ අත්සන

09. අයදුමේකරුයගේ අත්සන සහතික කිරීම :

යමම අයදුමේපත ඉදිරිපත් කරනු ලබන ................................................................. මයපා/මිය/යමනවිය
මපා යපපෞද්ගලිකව දෙන්නපා හඳුනන බවදෙ, ඔහ / ඇය මපා ඉදිරිපිටදී ............................ දින ඔහයගේ/ඇයයගේ
අත්සන තගැබූ බව දෙ සහතික කරමි.



     ..............................................................

අධධ්යක්ෂ (රජයයේ චිත්රපට අඅංශය) / යහයෝ බලයලත් නිලධපාරියපා

සමේපූර්ණ නම :

තනතුර :

නිල මුදපාව :


