ය ෙදපා තෙ
ෙව
ධායක ෙසවා ගණයට අය
අ කා (
ය ආර ෂක), "ෙය#ජ% අ කා (
ය ආර ෂක) සහ
සහකාර අ කා (
ය ආර ෂක) ෙසවෙ' "ලධර ගණය සදහා වන
බඳවා ගැ-ෙ ප පා.ය
01.

ස බ ධ වන ආයතන,
1.1

ෙදපා තෙ

ව:

ය ෙදපා තෙ
ව
ෙය34 අංකය :GMA/SOR/SL-01( .ආ.ෙස) ?නය :2014.08.13

1.2

අමාත%ාංශය

: Fවාහන අමාත%ාංශය
ෙය34 අංකය : එ H/03/04/02/02

?නය : 2014.10.20

1.3

කළමනාකරණ ෙසවා අධ% ෂ ජනරාJ K තන L අMමත NOම :
ෙය34 අංකය :DMS/F2/DR/01
?නය :2013.04.09
DMS/1142
2014.04.30

1.4

ආයතන අධ% ෂ ජනරාJෙS " ෙTශය :
ෙය34 අංකය :

?නය :

ජාVක වැWX ෙක3Yෂ සභාෙ[ " ෙTශය :
ෙය34 අංකය :NPC/3/43/1/SR-2-ii

?නය :2014.11.07

රාජ% ෙසවා ෙක3Yෂ සභාෙ[ අMමැVය :
ෙය34 අංකය :

?නය :

1.5

1.6

02.

ප NO බලධරයා

: රාජ ෙසවා ෙක ෂ

03.

ෙසවා ගණය bcබඳ ස්තර

සභාව

3.1

ෙසවා ගණය

: ධායක

3.2

ෙ

: III, II හා I ෙ

3.3

පැවෙරන කා"ය භාරය #$බඳ ෙප ' ("වචනය :

ය

තමා යටෙ- පව.න '/0ය ආර2ෂක ෙසවා කා"යාල ප0පාලනය හා ආර2ෂක
කා"යම4ඩලෙ6 කට78 අ:2ෂණය හා ;ෂණ, අපරාධ, වංචා වැළැ2>මට #යවර ගැ?ම
සහ ෙදපා"තෙ/ 8 2ෙෂAවල ඇ.වන කලබල මැඩ පැවැ->ම හා ඒවා වැළැ2>මට
අවශ කට78 ස/පාදනය, ධානය හා ෙමෙහය>ම, කළමනාකරණය හා '/0ය
ආර2ෂක ස්ථාවර (ෙයGග හා '/0ය ආඥා පණත යටෙ- කට78 IJම මK '/0ය
ෙLපල හා මM ෙN ආර2ෂාව තහOP IJමට සෘRවම වගSම පැවෙරන ෙසවා ගණයI.
3.4

කා"යය පැවJම : ෙ
ගතව කා"යය පැවJම2 U' ෙන කරන අතර ෙමම ෙසවා
ගණයට පැවෙරන කා"යය
අ80
ඕනෑම කා"යය2 ෙසවෙ6 අවශ තාව මත
ෙජ ෂ්ඨතාව හා Yසලතාව පදන/ ෙක ට ෙගන ඕනෑම ෙ
යක (ලධරෙයYට
ෙදපා"තෙ/ 8 Zධාන U පවර[ ලැ\ය හැක.
1

04.

තන ෙර / තන Lවල ස්වභාවය

05.

වැWX :

ාම වැ^_ ස`ත.

5.1

වැ^_ ෙ2ත අංකය

: ධායක

- SL 1 – 2006

5.2

වැ^_ ප0මාණය

: ධායක

- P. 22,935-10x645-8x790-17x1050-53,555/-

5.3

ෙ

mමයට අදාල ආර/භක වැ^_ #යවර :

ෙefය

06.

: ස්]ර

ආර භක වැWX

bයවර

තලය ( L. )

III

#යවර 01

P. 22,935/-

II
I

#යවර 12
#යවර 20

P. 30,175/P. 36,755/-

ෙසවා ගණයට අය
6.1

ආර භක වැWX

තන ර / තන L

අ[මත තන8P නාම, අ[මත තන8P සංඛ ාව හා ඒවාට පැවෙරන කා"යය
තන ර
අMමත
ෙefය

අMමත
තන L
සංඛ%ාව

අoකාJ ('/0ය
ආර2ෂක)

I

01

(ෙයGජ අoකා0
('/0ය ආර2ෂක)

II

02

අMමත තන L
නාම

:

කා යය

'/0ය ආර2ෂක ෙසවාෙr Uයsම (ලධා0 ෙN
Zධා(යා වශෙය ඔO ෙවත පවරා ඇ. හා පවර[
ලබන රාජකා0 (U අ70 ඉ^ කර ෙ ද යන බව
අ:2ෂණය IJම. (ෙයGජ
අoකා0 ('/0ය
ආර2ෂක) සහ සහකාර අoකා0 ('/0ය ආර2ෂක)
මK ඒ ඒ බල ZෙLශ වල එwෙනදා ආර2ෂක කට78
#$බඳව ම"ෂණය කර
(U උපෙදස් (Y- IJම.
'/0ය ආඥා පනත හා ස්ථාවර (ෙයGගවලට අ[yලව
ආර2ෂක ෙමෙහ7/ zයාව{ය සං ධානය IJම,
'/0ය
ආර2ෂක
හ|දාව
මK
'/0ය
ෙදපා"තෙ/ 8ෙr ෙLපල ආර2ෂාව, (ලධාJ
ආර2ෂාව, '/0ය මM භා4ඩ ආර2ෂාව (U අ7P ඉ^
ෙකෙරන බවට හා ආර2ෂක හ|දාෙr
නය,
ප0පාලනය ඇ8s අ(Y- Uයs කට78 ස/බ ධව
'/0ය සාමා යාoකාJ වරයාට හා අදාල අෙනYෙජ ෂ්ඨ (ලධා0 ට වගSමට බැ} U~ම.
'/0ය ෙදපා"තෙ/ 8ෙr '/0ය හා ෙවනවාහන, ඉඩකඩ/, ෙග ඩනැK{ ඇ8s චංචල හා (ශ්චල
ෙLපල ෙම ම කා"ය ම4ඩලය හා '/0ය මM ඇ8s
Zවාහන භා4ඩ #$බඳ •ර2€ත තාවය තහOP IJම.
ෙස රක/, වංචා, ;ෂණ, ෙරGධතා, කලබල කාJ
ත--වය
ෙහ8ෙව
'/0ය ෙLපල වලට හා(
ඇ.>ම වැලැ2>ම හා ඒවා මැඩපැවැ->මට කට78
2

IJම, කා"යම4ඩල වලට ආර2ෂාව සැප•ම වැ(
කට78 #$බඳ වගSම. උ-සව අවස්ථා වල‚, රජෙ6
(වාƒ wන හා ෙශෂ අවස්ථා වල‚ '/0ය ස්ථාන
ෙග ඩනැK{, '/0ය අංගන ඇ8s ඉඩ/වල ආර2ෂාව
සපය
, ම„ හා වාහන හැUර>ම, '/0ය ස්ථාන
'/0ය වැඩපල, ධාවනාගාර, බƒ ගබඩාව සහ අංගන ආ‚
අවශ ස්ථානය ` |ර සංචාරක කට78 තහOP IJම,
'/0ය ෙLපල 8ළ අපරාධ (වාරණය කර
U …
?. †Sම, '/0ය අණ පණ-` o ධාන හා ඒ යටෙපනවා ඇ. Uයs ව වස්ථා #$පw
zයා-මක
කර>මට '/0ය ආර2ෂක අංශෙය
කළ 78
ෙමෙහවර ඉ^ IJම. සහකාර අoකාJ ('/0ය
ආර2ෂක) වP යටෙ- පව-නා බල ‡මාව 8ල
ආර2ෂක කට78 අ:2ෂණය කර
, එම කට78
#$බඳව අoකා0 ('/0ය ආර2ෂක)ට හා අදාල
බලධාJ ට වගSමට බැ‚ U~ම හා පාලන කට78
ස/බ ධව අoකා0 ('/0ය ආර2ෂක)ට සහාය>ම,
ආර2ෂක අංශෙ6 නය කා"ය භාර (ලධා0යා ෙලස
කට78 IJම හා අoකා0 ('/0ය ආර2ෂක) හා
ෙජ ෂ්ඨ (ලධා0 ෙN හා '/0ය සාමාන ාoකා0ෙN
උපෙදස් හා (ෙයGග අ[ව කට78 IJම.
සහකාර අoකා0
('/0ය ආර2ෂක)

6.2

III

06

තම බල ‡මාෙr .ෙබන ආර2ෂක ෙසවා
කා"යාල වල ප0පාලනය හා ආර2ෂක කා"ය
ම4ඩලෙ6 කට78 අ:2ෂණය IJම. ;ෂණ, අපචාර,
වංචා සහ ෙදපා"තෙ/ 8 2ෙෂA වල ඇ.වන කලබල
මැඩ පැවැ->ම හා කලබල ඇ.>ම වැළැ2>ම, අoකා0
('/0ය ආර2ෂක) හා ෙජ ෂ්ඨ (ලධා0 ෙN හා '/0ය
සාමාන ාoකා0ෙN උපෙදස් හා (ෙයGග අ[ව කට78
IJම, '/0ය ආඥා පනත හා ස්ථාවර (ෙයGගවලට
අ[yලව ආර2ෂක ෙමෙහ7/ zයාව{ය සං ධානය
IJම සඳහා (ෙයGජ අoකා0 ('/0ය ආර2ෂක)
වP ට සහ අoකා0ට ('/0ය ආර2ෂක) සහය >ම.

ඒකාබLධ (ලධර සංඛ ාව :
ෙ

ය

අ[මත තන8ර

අ[මත ෙසවක
සංඛ ාව
01

I

අoකාJ ('/0ය ආර2ෂක)

II

(ෙයGජ අoකා0 ('/0ය ආර2ෂක)

02

III

සහකාර අoකා0 ('/0ය ආර2ෂක)

06

ෙ
ෙය ෙ
යට උසස් IJෙ/ කා"ය සඳහා III, II හා I ෙ
සංඛ ාවට අය- ෙස සැලෙ2.

3

Uය…ල ඒකාබLධ (ලධර

සටහන 1:
'/0ය ෙදපා"තෙ/ 8ෙr අවශ තාවය මත කළමණාකරන ෙසවා ෙදපා"ෙ/ 8ෙr
අ[මැ.ය යටෙ- ක{ කලට ෙමම ෙසවක සංඛ ාව ෙවනස් ය හැIය.
07.

බඳවා ගැ-ෙ hමය
7.1

බඳවා ග නා Z.ශතය

:

ධාරාව

7.2
7.3

FVශතය

වෘත

අදාළ ෙන ෙr

‡ ත

100%

Yසලතා

අදාළ ෙන ෙr

වෘත බඳවා ගැ-ම : අදාළ ෙන ෙr
jYත බඳවා ගැ-ම :
7.3.1 බඳවා ග නා ෙ

ය

:
බඳවා ග නා
ෙefය
III

අMමත තන ර
සහකාර අoකා0 ('/0ය ආර2ෂක)

7.3.2 •'•ක/ :
7.3.2.1 අධ ාපන •'•ක/

: අදාළ ෙන ෙr

7.3.2.2 වෘ-‰ය •'•ක/

:

තන ර
සහකාර අoකා0 ('/0ය
ආර2ෂක)

k kක
'/0ය Zධාන ආර2ෂක (ලධාJ (පJ2ෂක) තන8ෙ"
Š"වාස න වසර 06ක ස8^දායක ෙසවා කාලය2 ඇ. එම
තන8රට (ය ත කා"ය2මතා කඩඉම සම- > ඇ.
(ලධාJ >ම.

7.3.2.3 පළ‹PLද

: ඉහත ද2වා ඇ. ප0w

7.3.2.4 කාŒක •'•ක/

:

I.

අවම වශෙය

II. අවම වශෙය

උස අ• 05 Œ අඟ… 04 2 .•ම. (පාවහ
ප‹ව Zාශ්වාසෙය

ෙන මැ.ව)

ප•ව අඟ… 322 .\ය 78ය.

III. සෑම අෙ_2ෂකෙය2ම • ලංකාෙr ඕනෑම ZෙLශයකම ෙසවය
IJමට- තන8ෙ" රාජකා0 ඉ^ IJමට- Zමාණව- ශාJ0ක හා
මානUක ෙයGග තාවෙය 72ත ය 78ය.
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7.3.2.5 ෙවන- :
I.

අය'/කPව

‘ෂ්ඨ ච0තයI

72ත ය 78ය.

II.

Uයsම අය'/කPව
ආර2ෂක අoකා0 මK

III.

සහකාර අoකා0 ('/0ය ආර2ෂක) තන8ර සඳහා ඉ…“/කරන
අය'/කPව අය'/පත (U ෙලස ස/Š"ණ කර, අදාල භාග ගාස්8
ෙගවා (ය ත wනට අය'/කර ඇ. Uයsම අය'/කPව
අදාල
•'•ක/ ස‹රා ඇ-දැŒ •'•ක/ පJ2ෂා IJෙම ෙත රව {”ත තරඟ
භාගය සඳහා ෙප? U~මට අවස්ථාව ` ෙr. භාගය සම- Oවද තරඟ
භාගයට ෙප? U~මට අවශ Uයs •'•ක/ ස/Š"ණ කර ෙන මැ.
බව ප•ව ෙහ$ Oවෙහ - ප- IJම සඳහා සලකා බල[ ෙන ලැෙ•.

අය'/කරන wනට ෙසවෙ6 ෙය‚ U’න
අය'/ප- ඉw0ප- කළ78ය.

IV. තරඟ භාගයට ෙප? U~ම සඳහා අවශ •'•ක/ ස‹රා ඇ. ෙලසට
#$ග[ ලබ ෙ
අය'/කP 7.3.2 ` සඳහ
Uයs •'•ක/
ස/Š"ණ කළ78 බවට අය'/ප- කැඳ>ෙ/ (ෙrදනෙ6 / ගැස–
පAෙ6 සඳහ කර[ ලබන wනට එම •'•ක/ සෑම ආකාරයI ම
ස/Š"ණ කර .ෙ• න/ පම . භාගය සම->ෙම ප•වද අදාළ
•'•ක/ ස‹රා ෙන මැ. බව ෙහ$ Oවෙහ - ප->ම ලබා ‚මට සලකා
බල[ ෙන ලැෙ•. ප->ම ලබා ‚ෙම ප•ව ඒ බව ෙහ$ Oවෙහ ප->ම අවලං— කර[ ලැෙ•.
7.3.3 වයස

: අදාළ ෙන ෙr

7.3.4 බඳවා ගැ?ෙ/ mමය

:

ෙefය
III

තන L නාමය

බඳවා ග නා hමය

සහකාර අoකා0 ('/0ය

{”ත භාගය2 සහ සාමාන ස/|ඛ

ආර2ෂක)

පJ2ෂණය2 මK

7.3.4.1 {”ත භාගය :
I. සහකාර අ කා (

ය ආර ෂක) තන ර සඳහා mnත භාගය :-

ෂයය

උප ම ලpq

(I) ෙදපා"තෙ/ 8 උපෙදස්, ස්ථාවර (ෙයGග,
වා ජ ප0‘ෂ්ඨය හා ආර2ෂක ?.
(II) ?.ය

5

සම

ලpq

Fමාණය

Fමාණය

100

40

100

40

සහකාර අoකා0 ('/0ය ආර2ෂක) තන8ර සඳහා {”ත
භාගය - ඇ|˜ම අංක 01 බල න)
7.3.4.1.1 පව-වන බලධරයා

: රාජ ෙසවා ෙක ෂ

7.3.4.2 වෘ-‰ය පJ2ෂණය

: අදාළ ෙන ෙr

7.3.4.3 සාමාන ස/|ඛ පJ2ෂණය

:

සභාව

ඉ^කර ගැ?මට අෙ_2€ත අර|˜ : ‹LගලයාෙN කාŒක •'•ක/
පJ2ෂා IJම සහ ඔ™ෙN සහ.කපA පJ2ෂා
IJම. ෙම`‚ ලY˜ ලබා ‚ම2 U' ෙන ෙr.
(සහකාර අoකා0 ('/0ය ආර2ෂක)
තන8ර සඳහා බඳවා ගැ?ෙ/‚ {”ත
පJ2ෂණයෙය සම- ව න සඳහා සාමාන
ස/|ඛ පJ2ෂණය පව-ව[ ලැෙ•. )
7.3.4.4 වšහගත ස/|ඛ පJ2ෂණය : අoකාJ ('/0ය ආර2ෂක), (ෙයGජ
අoකා0 ('/0ය ආර2ෂක) තන8ර සඳහා වšහගත ස/|ඛ පJ2ෂණය
ලpq ලබා ෙදM ලබන Fධාන

ෙෂr

1. අ.ෙ"ක අධ ාපන •'•ක/
2. ෙජ ෂ්ඨතාවට (සහකාර ආර2ෂක
අoකා0 තන8රක ස8^දායක හා ස›ය
කාල‡මාව ෙව[ෙව )
3. ස/|ඛ පJ2ෂණෙ6‚ #$\œ කරන
ආක…ප හා ෙප•Pෂය
4. ෙශෂ / බා`ර ද2ෂතා
5. කා"ය සාධන ඇග•/
එක ව

උප ම
ලpq
Fමාණය

ෙත#රා ගැ-මට
සලකා බලM
ලබන අවම ලpq
Fමාණය

15
50
( එ2
වසරකට
ලY˜ 05
බැK )

40%

05
15
15
100

7.3.4.4.1 වšහගත ස/|ඛ පJ2ෂණ ම4ඩලය ප-කරන බලධරයා :
රාජ ෙසවා ෙක ෂ සභාව
(ඇ|˜ම අංක 03 බල න)
7.3.5 අය'/ප- කැඳ>ෙ/ mමය

: රජෙ6 ගැස– පAෙ6 දැ >/ පළ IJම ෙහG ZULධ
දැ >/ පළ IJම සහ ෙව• අඩ ෙ6 දැ >/ පළ
IJම මK අය'/ප- කැඳව[ ලැෙ•.

7.4 pසලතා පදනම මත බඳවා ගැ-ම
08.

කා ය ෂමතා කඩඉ

: අදාළ ෙන ෙr.

භාගය :
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8.1
කා ය ෂමතා
කඩඉම සම ය
pමන කා ය ෂමතා
කා ය ෂමතා කඩඉෙ ස්වභාවය mnත පO ෂණය /
u ෙ ෙක3පමණ
කඩඉමද යන වග
වෘ vය පO ෂණය / සහVක පාඨමාලාව / ෙවන
වසර ගණනකට
ෙපරද
01 වන කා"ය2ෂමතා III වන ෙ
යට
mnත පO ෂණයN
කඩඉම
බඳවාෙගන වසර 03 (අoකාJ ('/0ය ආර2ෂක) තන8ර සඳහා ඇ|˜ම
2 ගත>මට ෙපර
අංක 04 ද, (ෙයGජ අoකා0 ('/0ය ආර2ෂක)
තන8ර සඳහා ඇ|˜ම අංක 07 ද, සහකාර අoකා0
('/0ය ආර2ෂක) තන8ර සඳහා ඇ|˜ම අංක 10
බල න )
02 වන කා"ය2ෂමතා II වන ෙ
යට
mnත පO ෂණයN
කඩඉම
උසස්> වසර 03 2 (අoකාJ ('/0ය ආර2ෂක) තන8ර සඳහා ඇ|˜ම
ගත>මට ෙපර
අංක 05 ද, (ෙයGජ අoකා0 ('/0ය ආර2ෂක)
තන8ර සඳහා ඇ|˜ම අංක 08 ද, සහකාර අoකා0
('/0ය ආර2ෂක) තන8ර සඳහා ඇ|˜ම අංක 11
බල න )
03 වන කා"ය2ෂමතා I වන ෙ
යට
mnත පO ෂණයN
කඩඉම
උසස්> වසර 05 2 (අoකාJ ('/0ය ආර2ෂක) තන8ර සඳහා ඇ|˜ම
ගත>මට ෙපර
අංක 06 ද, (ෙයGජ අoකා0 ('/0ය ආර2ෂක)
තන8ර සඳහා ඇ|˜ම අංක 09 ද, සහකාර අoකා0
('/0ය ආර2ෂක) තන8ර සඳහා ඇ|˜ම අංක 12
බල න )
8.2 කා"ය2ෂමතා කඩඉ/ පව-ව[ ලබ ෙ

ෙක පමණ කාලයකට වර2ද : වසරකට
ෙදවර2

8.3 කා"ය2ෂමතා කඩඉ/වලට අදාල පJ2ෂණ පව-ව[ ලබන බලධරŒ
1 වන කා"ය2ෂමතා කඩඉම : රාජ ෙසවා ෙක ෂ
ලද බලධරය

09.

සභාව ෙහG බලය පවරන

U

3 වන කා"ය2ෂමතා කඩඉම : රාජ ෙසවා ෙක ෂ
ලද බලධරය

සභාව ෙහG බලය පවරන

U

2 වන කා"ය2ෂමතා කඩඉම : රාජ ෙසවා ෙක ෂ
ලද බලධරය

කOP ද ?

සභාව ෙහG බලය පවරන

U

භාෂා Fxණතාව :
9.1
භාෂාව
1. රාජ භාෂාව

ලබා ගත u Fxණතාව
රාජ භාෂාව2 ෙන වන භාෂා මාධ යI

ෙසවයට බැŸ˜ (ලධාJ

(ය ත භාෂා Z>ණතාව ප0වාස කාලය 8ළ ලබා ගත 78ය.
2. අෙන2
රාජ භාෂාව

රාජ ප0පාලන චmෙ…ඛ 01/2014 අ[ව අදාළ ම–ටෙ/ Z>ණතාව
ලබා ගත 78ය.
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10.

ෙef උසස් NO :
10.1

III වන ෙefෙ' Kට II වන ෙefයට උසස් NOම
10.1.1

සාමාන% කා ය සාධනය අMව,

10.1.1.1 සyරාmය u k kක :
I.

ප->ම ස් ර කර .•ම

II. ෙසවා ගණෙ6 III ෙ

ෙ6 අවම වශෙය

වසර දහය ( 10 ) ක ස›ය හා

ස8^දායක ෙසවා කාලය2 ස/Š"ණ කර .•ම හා වැ^_ ව"ධක දහය ( 10 )
2 උපයාෙගන .•ම.
III. අ[මත කා"ය සාධන ඇගŒෙ/ ප0පා’ය අ[ව උසස් >ෙ/ wනට ෙපරා8ව ¡
වසර දහය ( 10 ) 2 8ළ ස8^දායක ම–ටෙ/ ෙහG ඊට ඉහළ කා"ය සාධනය2
ෙප [/ කර .•ම.
IV. උසස් IJෙ/ wන Š"වාස නතම වසර පහ ( 05 ) 8ළ ස8^දායක ෙසවා
කාලය2 ස/Š"ණ කර .•ම.
V. අදාළ ම–ටෙ/ අෙන2 රාජ භෂා Z>ණතාව ලබාෙගන .•ම.
VI.

අදාළ කා"ය2ෂමතා කඩඉ/ පJ2ෂණ (ය ත wනට සම- > .•ම.

10.1.1.2

උසස් NOෙ

hමය

: •'•ක/ ස/Š"ණ කරන (ලධරය

U

(ය ත ආකෘ. පAය (ඇ|˜ම 13) අ[ව ප-IJ/ බලධරයා ෙවත
ඉ…£ම2 කර[ ලැ¤
IJෙම
ෙ

ට, ප-IJ/ බලධරයා

U

•'•ක/ පJ2ෂා

අන8Pව •'•ක/ ලබන wන Uට zයා-මක වන ප0w

යට උසස් IJම ප-IJ/ බලධරයා U

II

U' කර[ ලැෙ•.

සංල ෂය :
සාමාන ම–ටෙ/ කා"ය සාධනය අ[ව උසස් IJෙ/‚ (ය ත wනට කා"ය2ෂමතා
කඩඉම සම- ෙන වන (ලධාJ ෙN උසස්>/ wනය කා"ය2ෂමතා කඩඉම සම->මට
Zමාද ¡ කාලයට සමාන කාලයI Zමාද කළ 78ය.
10.2

II වන ෙefෙ' Kට I වන ෙefයට උසස් NOම
10.2.1. සාමාන% කා ය සාධනය අMව,
10.2.1.1 සyරාmය u k kක :
I.

ශ්ව ද ාල Z.පාදන ෙක ෂ
ධ ාලයI

U

#$ෙගන ඇ.

ෙහG උපාo Zධානය IJෙ/ ආයතනය2 වශෙය

Z.පාදන ෙක ෂ
ලබන රාජ

සභාව

සභාව U

#$ෙගන ඇ. ආයතනයI

ප0පාලනය, කළමනාකරණය, රාජ

කළමනාකරණය,

ආ"]ක

සංව"ධනය, ?.ය, ¥ල

ද ාව,

සංව"ධන

ශ්ව

ශ්ව ද ාල
ෙහG #0නම[

Z.ප-., මානව ස/පආ"]ක

ද ාව,

සමාජ

කළමනාකරණය, ව ාපෘ. සැල•/කරණය හා

කළමනාකරණය, ෙත ර8P තා2ෂණය යන

ෂය 2ෙෂAය ෙග

ෙහG

'/0ය ආර2ෂක අoකා0 (ලධාJ ට පැවෙරන බ™ ධ කා"ය භාරය ඉ^ IJම
8

# ස අවශ දැ[ම හා Yසලතාවය ලබා ගැ?ම සඳහා ෙයGග යැŒ '/0ය
ෙදපා"තෙ/ 8 Zධා(යාෙN ("ෙLශය මත රාජ
U

අ[මත කර[ ලබන ෙවන-

වශෙය

ෙසවා ෙක ෂ

ෂය 2ෙෂAය

සභාව

අ80න ෙහG අවම

එ2 ෂය 2ෙෂAයකට අදාළව පශ්චා- උපාoය2 ලබා .•ම.

II. (ලධර ගණෙ6 II ෙ

ෙ6 වසර හත (07) ක ස›ය හා ස8^දායක ෙසවා

කාලය2 ස/Š"ණ කර .•ම හා (ය ත වැ^_ ව"ධක හත (07) 2 උපයාෙගන
.•ම.
III. උසස් IJෙ/ wනට Š"වාස නතම වසර පහ (05) 8ළ ස8^දායක ෙසවා
කාලය2 ස/Š"ණ කර .•ම.
IV. අ[මත කා"ය සාධන ඇග•ෙ/ ප0පා’ය අ[ව උසස් IJෙ/ wනට ෙපරා8ව ¡
වසර හත (07) 8ළම ස8^දායක ම–ටෙ/ ෙහG ඊට ඉහළ කා"ය සාධනය2
ෙප [/ කර .•ම.
V. අදාළ කා"ය2ෂමතා කඩඉ/ පJ2ෂණය (ය ත wනට සම- > .•ම.
10.2.2

උසස් NOෙ

hමය

: •'•ක/ ස/Š"ණ කරන (ලධරය

U

(ය ත ආකෘ. පAය (ඇ|˜ම 13) අ[ව ප-IJ/ බලධරයා ෙවත
ඉ…£ම2 කර[ ලැ¤
IJෙම
ෙ
11. තන Lවලට ප NOම

ට, ප-IJ/ බලධරයා

U

•'•ක/ පJ2ෂා

අන8Pව •'•ක/ ලබන wන Uට zයා-මක වන ප0w

යට උසස් IJම ප-IJ/ බලධරයා U

U' කර[ ලැෙ•.

:

තන8ර

•'•ක/

ෙතGරා ග[ ලබන ආකාරය

අoකා0
('/0ය ආර2ෂක)

(ෙයGජ
අoකා0
('/0ය
ආර2ෂක) තන8ෙ" ෙසවෙ6
(78 ධායක ෙසවා ගණෙ6 I
ෙ
ෙ6 (ලධා0ෙයY >ම.

(ෙයGජ අoකා0
('/0ය ර2ෂක)

සහකාර
අoකා0
('/0ය
ආර2ෂක) තන8ෙ" ෙසවෙ6
(78 ධායක ෙසවා ගණෙ6 II
ෙහG ඉ
ඉහළ ෙ
යක
(ලධා0ෙයY >ම.

සහකාර අoකා0

'/0ය Zධාන ආර2ෂක (ලධාJ

වšහගත ස/|ඛ පJ2ෂණයට
භාජනය කර එŒ
ඉහළම
ලY˜
ලබා
ග නා
(ලධා0 ෙග
ෙකෙනY
ෙතGරා ප- කර ග[ ලැෙ•.
'/0ය Zධාන ආර2ෂක (ලධාJ
(පJ2ෂක) තන8ෙ" ෙසවය
කරන (ලධාJ ෙග අය'/පකැඳවා
{”ත
භාගයකට
භාජනය කර එŒ ඉහළ ලY˜
ලබා ග නා (ලධාJ ෙග
‹ර_පාƒ
සංඛ ාව
ෙම
ෙද—ණය2 වšහගත ස/|ඛ
පJ2ෂණයට භාජනය කර එŒ
ඉහළම ලY˜ ලබා ග නා
(ලධා0 ෙග
‹ර_පාƒ
සංඛ ාවට සමාන සංඛ ාව2
ෙතGරා ප- කර ග[ ලැෙ•.
'/0ය Zධාන ආර2ෂක (ලධාJ
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I

('/0ය ආර2ෂක)

12.
13.

රාජ% ෙසවා ෙක3Yෂ
ව නාz ෙක3 ෙTK

තන8ෙ" Š"වාස න වසර 06ක
ස8^දායක ෙසවා කාලය2 ඇ.
එම
තන8රට
(ය ත
කා"ය2මතා කඩඉම සම- >
ඇ. (ලධාJ >ම.

තන8ෙ"
ෙසවය
කරන
(ලධාJ ෙග
අය'/පකැඳවා
{”ත
භාගයකට
භාජනය කර එŒ ඉහළ ලY˜
ලබා ග නා (ලධාJ ෙග
ෙතGරා ප- කර ග[ ලැෙ•.
({”ත භාගෙය
සම- වන
අය'/කPව සාමාන ස/|ඛ
පJ2ෂණයකට භාජනය කර
ඔO ෙN කාŒක •'•ක/ සහ
සහ.කපA පJ2ෂා IJම කර[
ලැෙ•. ෙම`‚ ලY˜ ලබා ‚ම2
U' ෙන ෙr.)

සභා කා ය ප පා.ක OVවල දැ ෙවන ෙප3 ෙක3 ෙTK වලට ප බා ර
: අදාළ ෙන ෙr

රාජ% ෙසවා ෙක3Yෂ සභා කා ය ප.පා.ක OVවල දැ ෙවන අ ථ "|පණවලට ප භා ර ව නා
} අ ථ "|පණ
:
I.
“zයා-මක වන wනය ” ය[ ෙමම ප0පා’ය zයා-මක >ම ආර/භ වන wනය ෙr.
II.

“ස›ය ෙසවා කාලය ” ය[ ස්වSය තන8රට අදාල වැ^_ ලබ
සත වශෙය ම
රාජකා0ෙය` ෙය‚ U’ ෙසවා කාලය ෙr. රජෙය අ[මත Z¦ත (වාƒ හැර අෙනY- Uයsම
වැ^_ ර`ත (වාƒ කාල ප0§ෙ¨දය ස›ය ෙසවා කාලය සදහා ගණනය කර[ ෙන ලබ ෙ ය

III.

“ස8^දායක ෙසවා කාලය” ය[ රජෙ6 (ලධරයY U කා"ය2ෂමව හා අනලස්ව රාජකා0ය
ඉ^ IJම මK ද සම- ය 78ව .¤ කා"ය2ෂමතා කඩඉ/ (ය ත wනට සම->ම මK ද,
ස්]ර IJම සදහා අවශ •'•ක/ ස/Š"ණ IJම මK ද එම කාලය 8ළ‚ උපයාගත 78ව .¤
Uයsම වැ^_ ව"ධක උපයාෙගන ඇ-තා¡ සහ ඔ™ U දƒව/ ලැ\ය 78 වරද2 U' ෙන කරන
ලLදා¡ කාල‡මාව2 ව ෙ ය.

IV.

“(ය ත wනට” ය[ අදාල කා"ය2ෂමතා කඩඉම සම- ය 78 wනය ෙr. ෙ
උසස්>/වල‚
(ය ත wනට ෙහG ඊට ෙපර කා"ය2ෂමතා කඩඉම සම-වන (ලධාJ ට බදවා ගැ?ෙ/
ප0පා’ෙ6 සදහ
ප0w උසස්>/ ලැ•මට ` ක/ ඇත. (ය ත wනට සම- ෙන වන
(ලධාJ ෙN උසස්>/ wනය කා"ය2ෂමතා කඩඉම සම->මට Zමාද ¡ කාලයට සමාන
කාලයI Zමාද කළ 78ය.

V.

“ෙ
ය” ය[ බඳවා ගැ?/ ප0පා’ෙ6 සඳහ •'•ක/ ස‹රා£ෙම
අදාල (ය ත වැ^_ ප0මාණය ` ෙ
ය ෙr.

ප• ප->මට / උසස්>මට

14. ෙef hමයට අ ත €හණය :
ෙසවෙ6 ෙය‚ U’ න නව ෙ
mමය සඳහා අ ත"©හණය IJම.(බඳවා ගැ?ෙ/ ප0පා’ය
zයා-මක වන wනට ෙසවෙ6 ෙය‚ U’ න ට පමණ2 අදාල ෙr)
බඳවා ගැ?ෙ/ ප0පා’ය zයා-මක වන wනය වන ට ෙසවෙ6 (78 (ළධාJ Z.සං oත
• ලංකා '/0ය ෙදපා"තෙ/ 8ෙr ෙසවයට අ ත"©හණය IJම පහත සඳහ ආකාරයට U' කර[
ලැෙ•. ෙසවා කාලය ගණ ගත 7-ෙ- එම ෙ
යට ප- කරන ලද wනය පදන/ කරෙගනය. ෙකෙස
Oවද අ ත"©හණය ෙහ8ෙව අදාල තැනැ-තාෙN වැ^_ ව"ධක wනෙය` ෙවනස2 U' ෙන ය 78
අතර , එම wනය අ ත"©හණයට ෙපර පැව. වැ^_ ව"ධක wනය වශෙය ෙන ෙවනස්ව zයා-මක ව[
ඇත. එෙසම වැ^_ ප0ව"තනෙ6‚ අදාල තැනැ-තා අවස වරට ලබ
U’ වැ^_ #යවර නව වැ^_
#යවරට අ[ª« >ම මත ආයතන සං©හෙ6 VII ප0§ෙ-දෙ6 4.4 වග .ය අ®ව ඊළඟ ඉහළ වැ^_
#යවෙ" තැ•මද U' ෙන කළ 78ය.
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(i). ෙසවෙ' III ෙefයට අ ත €හණය NOම
zයා-මක වන wනට ෙසවෙ6 III ප .ෙ6 සහකාර ආර2ෂක අoකා0 ('.ආ.හ.)
තන8ෙ" U’න (ලධාJ
සහකාර අ කා (
ය ආර ෂක) තන ෙ III ෙefයට
අ ත €හණය කරM ලැෙ•.
(ii). ෙසවෙ' II ෙefයට අ ත €හණය NOම
zයා-මක වන wනට ෙසවෙ6 II ප .ය (ෙයGජ අoකා0 ('/0ය ආර2ෂක හ|දා)
තන8ෙ" U’න (ලධාJ
(ෙයGජ අoකා0 ('/0ය ආර2ෂක) තන8ෙ" II ෙefයට
අ ත €හණය කරM ලැෙ•.
(iii ). ෙසවෙ' I ෙefයට අ ත €හණය NOම
zයා-මක වන wනට ෙසවෙ6 I ප .ෙ6 දැනට (ලධාJ
ෙන ෙr.
සකස් කෙළ : අ-සන : ......................................

ෙන මැ. (සා අදාළ

ප02ෂා කෙළ : ........................................
( ෂය භාර මා4ඩ{ක (ලධා0යා)
නම
: ..................................................
තන8ර : ..................................................
wනය : ..................................................

නම
: ..................................................
තන8ර : ..................................................
wනය : ..................................................

("ෙLශ කර ඉw0ප- කර .
අ-සන : ..................................................
(ෙදපා"තෙ/ 8 Zධාන)
නම
: ......................................................
තන8ර : ....................................................
(ල |¯ාව : ................................................

wනය : ...............................................

ෙය | අංකය : .......................................
'/0ය ෙදපා"තෙ/ 8ෙව ` ධායක ෙසවා ගණයට අය- අoකා0 ('/0ය ආර2ෂක), (ෙයGජ
අoකා0 ('/0ය ආර2ෂක) සහ සහකාර අoකා0 ('/0ය ආර2ෂක) ෙසවෙ6 (ලධර ගණය සදහා
ෙයG°ත ෙමම බඳවා ගැ?ෙ/ ප0පා’ය අ[මත IJම ("ෙLශ කර .

අ-සන : ..................................................
නම
: ..................................................
ෙ…ක/
......................................අමාත ාංශය
wනය : ...............................................

(ල |¯ාව : ................................................
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ෙය | අංකය : .......................................
......................................................................` .............................................................. සඳහා වන
ෙමම බඳවා ගැ?ෙ/ ප0පා’ය ......................................... wන රාජ ෙසවා ෙක ෂ සභාව U
අ[මත කරන ල‚.
අ-සන : ..................................................
නම
: ..................................................
ෙ…ක/
රාජ ෙසවා ෙක ෂ සභාව
wනය : .........................................

(ල |¯ාව : .............................................

ඇ4q 01
ය ෙදපා තෙ

ෙ[ ධායක ෙසවා ගණය සඳහා වන බඳවා ගැ- ප පා.ය

01.

භාගෙ6 නම : '/0ය ෙදපා"තෙ/ 8ෙව ` ධායක ෙසවා ගණයට අය- සහකාර අoකා0
('/0ය ආර2ෂක) තන8ර සඳහා •'ස්ස ෙතGරා ගැ?ෙ/ {”ත භාගය.

02.

භාග #$බද ස්තර :
Fශ්න පrය

කාලය

(1) ෙදපා"තෙ/ 8 උපෙදස්, '/0ය ආර2ෂක
ෙසවා ස්ථාවර (ෙයGග, වා ජ ප0‘ෂ්ඨය හා පැය 01
'/0ය ආර2ෂක ?.
(2) ?.ය
පැය 03

4ƒ
ලpq

සම
ලpq

100

40

100

40

සටහන :
අය'/ප- කැඳවන අවස්ථාෙr‚ ඉහත ව—ෙව` දැ2ෙවන ලY˜ ලබාෙදන Zධාන 2ෙෂA
සඳහා ෙව කර ඇ. උප0ම ලY˜ Zමාණය ඇ8ළත, ස්තරා-මක ලY˜ ප’පා’ය රාජ ෙසවා
ෙක ෂ සභාව ෙව. අ[මත කර ගත 78ය.
03.

භාගය පව-වන ලබන බලධරයා : රාජ ෙසවා ෙක ෂ

04.

භාගය පව-ව[ ලබ ෙ

05.

භාගය සදහා ෂය ("ෙLශය :

සභාව

ෙක පමණ වාර ‡මාවකට වර2ද යන වග : ‹ර_පාƒ ඇ. >ම මත
‰රණය ෙr.

Fශ්න පrෙ' නම
(1) ෙදපා"තෙ/ 8
උපෙදස්,
'/0ය
ආර2ෂක
ෙසවා
ස්ථාවර
(ෙයGග,
වා ජ ප0‘ෂ්ඨය හා
'/0ය ආර2ෂක ?.

ය ෙදපා තෙ

ෂය " ෙTෂය
උපෙදස් මාලාෙ[

i ප0§ෙ-ද – ප0පාලනය
ii ප0§ෙ-ද – කා"යාල mම හා ප0පාලනය
iii ප0§ෙ-ද – මාP>/
ix ප0§ෙ-ද – (වාƒ ගම
xii ප0§ෙ-ද – ෙප ' හැUJම හා නය
ය ආර ෂක ෙසවා ස්ථාවර "ෙය#ග මාලාෙ[ ස „ ණ
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ප ෙ…†ද ද,
වාfජ ප ‡ෂ්ඨෙ'
i ප0§ෙ-ද - ZාෙL²ය මM ෙගන යාම #$බඳ උපෙදස්
ii ප0§ෙ-ද - මM ෙN ගම බƒ, ZාෙL²ය පා"ස…, වැ• ගම
බƒ හා අ.0.බ. ෙගන යාම ස/බ ධ උපෙදස්
iii ප0§ෙ-ද - ZාෙL²ය බƒ හා ඇ.කරන ස8 ෙගනයාම
#$බඳ උපෙදස්
v ප0ෙ§-ද - සාමාන උපෙදස්
ය ධාවනයට අදාළ ආර ෂක "V මාලාෙ[
ii ප0§ෙ-ද - ෙප ' J.
iii ප0§ෙ-ද - සංඥා
viii ප0§ෙ-ද - '/0ය ස්ථාන පාලනය හා zයා කර>ම
ix ප0§ෙ-ද - '/0ය ඇ8s කර ගැ?ම
xiv ප0§ෙ-ද - හwU අන8P, zයා ර`ත>/, අව`රක/ ෙහG
ෙවන- ෙශෂ ෙහ´ මත '/0ය නැවැ->ම
xv ප0§ෙ-ද - µන ක ස්ව ං›ය .0ංගය zයා කර>ම
(2) ?.ය
I. වන ෙක3ටස - ආˆ‰hම ව%වස්ථා -Vය හා ප පාලන -Vය
(Zශ්න පAය ෙක ටස් 03
i ඓ.හාUක සංව"ධනයද ඇ8“ව • ලංකා ආ4ƒmම
I සම ත ෙr)
ව වස්ථාෙr වšහය හා ෙදවන ජනරජ ව වස්ථාව
ii ධායක, ජනරජෙ6 ජනාoප., අමාත ම4ඩල හා
අගමැ., මධ ම රජෙ6 ෙදපා"තෙ/ 8 හා රාජ ෙසවය
iii 72.ය පUද£ම
iv ප0පාලනය ස/බ ධ අoකරණ පාලනය
v රාජ Z.ප-.ය උෙදසා මා"ෙගGපෙLශ Z.ප-. සහ
¥{ක 78ක/
vi අ·(ෙයGජන ව වස්ථා
vii රජෙ6 සහ රාජ අoකාJ ` වගS/
viii ¥{ක අŒ.වාUක/
II. වන ෙක3ටස - Š ලංකාෙ[ -V hම
i • ලංකාෙr ?. ඉ.හාසය
ii අoකරණ සං ධානය
iii • ලංකාෙr උසා ආඥාපනත (6 ප0§ෙ-දය)
iv 1971 අංක 44 දරන 72.ය පUඳ£ෙ/ පනත
III. වන ෙක3ටස - අපරාධ -Vය හා සා ෂ% -Vය
i ද4ඩ ?. සං©හය
ii සාකෂ ආඥාපනත
ෙමම භාගය Uංහල හා ෙදමළ භාෂා මාධ ය ෙග පමණ2 පැවැ-ෙවන අතර අෙ_2ෂකෙයYට
කැම. භාෂා මාධ යI
භාගයට ෙප? U’ය හැIය. ෙමම භාගය Zශ්න පA ෙදකටම ෙප? U’ය
7-ෙ- එ2 භාෂා මාධ යI පම . ස්වSය අය'/පෙ- භාග මාධ ය ෙවනස් IJමට අවසර ෙද[
ෙන ලැෙ•.
සකස් කෙළ : අ-සන : ........................

පJ2ෂා කෙළ : අ-සන : ...............................
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( ෂය භාර ෙජ ෂ්ඨ මා4ඩ{ක (ලධරයා)
නම : ............................................................
තන8ර:…………………………………….....
wනය : ……………………………................

නම : ................................................
තන8ර : ...........................................
wනය : ..............................................

("ෙLශ කර ඉw0ප- කර .
අ-සන

: ..................................................................
(ෙදපා"තෙ/ 8 Zධා(යා)
නම
: ................................................................
තන8ර : ...............................................................
(ල |¯ාව : ................................................................

wනය : .............................

ඇ4q 02
ය ෙදපා තෙ

ෙ[ ධායක ෙසවා ගණය සඳහා වන බඳවා ගැ- ප පා.ය

01.

භාගෙ6 නම : '/0ය ෙදපා"තෙ/ 8ෙව ` ධායක ෙසවා ගණයට අය- (ෙයGජ අoකා0
('/0ය ආර2ෂක) තන8ර සඳහා •'ස්ස ෙතGරා ගැ?ෙ/ {”ත භාගය.

02.

භාග #$බද ස්තර :
Zශ්න පAය

කාලය

(1) කළමනාකරණය

පැය 01

(2) ෙදපා"තෙ/ 8 උපෙදස්, '/0ය ආර2ෂක
ෙසවා ස්ථාවර (ෙයGග, වා ජ ප0‘ෂ්ඨය පැය 01
හා '/0ය ආර2ෂක ?.
(3) ?.ය
පැය 03

|s
ලY˜
100

සමලY˜
40

100

40

100

40

සටහන :
අය'/ප- කැඳවන අවස්ථාෙr‚ ඉහත ව—ෙව` දැ2ෙවන ලY˜ ලබාෙදන Zධාන 2ෙෂA
සඳහා ෙව කර ඇ. උප0ම ලY˜ Zමාණය ඇ8ළත, ස්තරා-මක ලY˜ ප’පා’ය රාජ ෙසවා
ෙක ෂ සභාව ෙව. අ[මත කර ගත 78ය.
03.

භාගය පව-වන ලබන බලධරයා : රාජ ෙසවා ෙක ෂ

04.

භාගය පව-ව[ ලබ ෙ

05.

භාගය සදහා වන ෂය ("ෙLශය :
Fශ්න පrෙ' නම
(1) කළමනාකරණය

සභාව

ෙක පමණ වාර ‡මාවකට වර2ද යන වග : ‹ර_පාƒ ඇ. >ම මත
‰රණය ෙr.

ෂය " ෙTෂය
කළමනාකරණය
සමාෙයGජන ¥ලධ"ම
කා"යාල ප0පාලනය හා #0ස් ප0පාලනය
වැඩ සටහ ස/පාදනය සහ වා"තා සැක‡ම
සං ධාන සටහ
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මානව ස/ප- හා ¯ව ස/ප- ප0පාලනය
(2) ෙදපා"තෙ/ 8
උපෙදස්,
'/0ය
ආර2ෂක
ෙසවා
ස්ථාවර (ෙයGග,
වා ජ ප0‘ෂ්ඨය
හා '/0ය ආර2ෂක
?.

ය ෙදපා තෙ

උපෙදස් මාලාෙ[

i ප0§ෙ-ද – ප0පාලනය
ii ප0§ෙ-ද – කා"යාල mම හා ප0පාලනය
iii ප0§ෙ-ද – මාP>/
ix ප0§ෙ-ද – (වාƒ ගම
xii ප0§ෙ-ද – ෙප ' හැUJම හා නය
ය ආර ෂක ෙසවා ස්ථාවර "ෙය#ග මාලාෙ[ ස „ ණ
ප ෙ…†ද ද,
වාfජ ප ‡ෂ්ඨෙ'
i ප0§ෙ-ද - ZාෙL²ය මM ෙගන යාම #$බඳ උපෙදස්
ii ප0§ෙ-ද - මM ෙN ගම බƒ, ZාෙL²ය පා"ස…, වැ• ගම බƒ
හා අ.0.බ. ෙගන යාම ස/බ ධ උපෙදස්
iii ප0§ෙ-ද - ZාෙL²ය බƒ හා ඇ.කරන ස8 ෙගනයාම #$බඳ
උපෙදස්
v ප0ෙ§-ද - සාමාන උපෙදස්
ය ධාවනයට අදාළ ආර ෂක "V මාලාෙ[
ii ප0§ෙ-ද - ෙප ' J.
iii ප0§ෙ-ද - සංඥා
viii ප0§ෙ-ද - '/0ය ස්ථාන පාලනය හා zයා කර>ම
ix ප0§ෙ-ද - '/0ය ඇ-s කර ගැ?ම
xiv ප0§ෙ-ද - හwU අන8P, zයා ර`ත>/, අව`රක/ ෙහG
ෙවන- ෙශෂ ෙහ´ මත '/0ය නැවැ->ම
xv ප0§ෙ-ද - µන ක ස්ව ං›ය .0ංගය zයා කර>ම

(3) ?.ය
I. වන ෙක3ටස - ආˆ‰hම ව%වස්ථා -Vය හා ප පාලන -Vය
(Zශ්න පAය ෙක ටස්
i ඓ.හාUක සංව"ධනයද ඇ8“ව • ලංකා ආ4ƒmම
03 I සම ත ෙr)
ව වස්ථාෙr වšහය හා ෙදවන ජනරජ ව වස්ථාව
ii

ධායක, ජනරජෙ6 ජනාoප., අමාත ම4ඩල හා අගමැ.,
මධ ම රජෙ6 ෙදපා"තෙ/ 8 හා රාජ ෙසවය

iii 72.ය පUද£ම
iv ප0පාලනය ස/බ ධ අoකරණ පාලනය
v රාජ Z.ප-.ය උෙදසා මා"ෙගGපෙLශ Z.ප-. සහ ¥{ක
78ක/
vi අ·(ෙයGජන ව වස්ථා
vii රජෙ6 සහ රාජ අoකාJ

` වගS/

viii ¥{ක අŒ.වාUක/
II. වන ෙක3ටස - Š ලංකාෙ[ -V hම
15

i • ලංකාෙr ?. ඉ.හාසය
ii අoකරණ සං ධානය
iii • ලංකාෙr උසා ආඥාපනත (6 ප0§ෙ-දය)
iv 1971 අංක 44 දරන 72.ය පUඳ£ෙ/ පනත
III. වන ෙක3ටස - අපරාධ -Vය හා සා ෂ% -Vය
i ද4ඩ ?. සං©හය
ii සාකෂ ආඥාපනත

ෙමම
භාගය Uංහල හා ෙදමළ භාෂා මාධ ය ෙග
පමණ2 පැවැ-ෙවන අතර
අෙ_2ෂකෙයYට කැම. භාෂා මාධ යI
භාගයට ෙප? U’ය හැIය. ෙමම භාගෙ6‚ Zශ්න ප-තර
8නටම ෙප? U’ය 7-ෙ- එ2 භාෂා මාධ යI පම . ස්වSය අය'/පෙ- භාග මාධ ය ෙවනස්
IJමට අවසර ෙද[ ෙන ලැෙ•.

සකස් කෙළ : අ-සන : ........................

පJ2ෂා කෙළ : අ-සන : ...............................
( ෂය භාර ෙජ ෂ්ඨ මා4ඩ{ක (ලධරයා)

නම : ................................................

නම

: ..........................................................

තන8ර : ...........................................

තන8ර:……………………………………...

wනය : ..............................................

wනය : ……………………………................

("ෙLශ කර ඉw0ප- කර .

අ-සන : ............................................................
(ෙදපා"තෙ/ 8 Zධා(යා)
නම : ................................................................
තන8ර : ...........................................................
wනය : .............................

(ල |¯ාව : .......................................................
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ඇ4qම 03
ය ෙදපා තෙ

ෙ[ ධායක ෙසවා ගණය සඳහා වන බඳවා ගැ- ප පා.ය

1.

පJ2ෂණෙ6 නම : '/0ය ෙදපා"තෙ/ 8ෙව ` ධායක ෙසවා ගණයට අය- අoකා0 ('/0ය
ආර2ෂක) සහ (ෙයGජ අoකා0 ('/0ය ආර2ෂක) තන8ර සඳහා •'ස්ස
ෙතGරා ගැ?ෙ/ වšහගත ස/|ඛ පJ2ෂණය.

2.

ස/|ඛ පJ2ෂණය සඳහා ලY˜ ලබා ෙදන 2ෙෂA සහ ලY˜ Zමාණය

ලY˜ ලබා ෙද[ ලබන Zධාන 2ෙෂA
1. අ.ෙ"ක අධ ාපන •'•ක/

උප0ම
ලY˜
Zමාණය

:
ෙතGරා ගැ?මට
සලකා බල[
ලබන අවම ලY˜
Zමාණය
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2. ෙජ ෂ්ඨතාවට

50
(සහකාර අoකා0 ('/0ය ආර2ෂක) /
( එ2
(ෙයGජ අoකා0 ('/0ය ආර2ෂක) වසරකට
තන8රක ස8^දායක හා ස›ය ලY˜ 05
කාල‡මාව ෙව[ෙව )
බැK )

40%

3. ස/|ඛ පJ2ෂණෙ6‚ #$\œ කරන
4.

ආක…ප හා ෙප•Pෂය

05

ෙශෂ / බා`ර ද2ෂතා

15
15

5. කා"ය සාධන ඇග•/
එක ව

100

සටහන :
අය'/ප- කැඳවන අවස්ථාෙr‚ ඉහත ව—ෙව` දැ2ෙවන ලY˜ ලබාෙදන Zධාන 2ෙෂA
සඳහා ෙව කර ඇ. උප0ම ලY˜ Zමාණය ඇ8ළත, ස්තරා-මක ලY˜ ප’පා’ය රාජ ෙසවා
ෙක ෂ සභාව ෙව. අ[මත කර ගත 78ය.
3.

ස/|ඛ පJ2ෂණය පව-ව[ ලබන බලධරයා : රාජ ෙසවා ෙක ෂ
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සභාව

4.
5.

වšහගත ස/|ඛ පJ2ෂණය පව-ව[ ලබ ෙ

ෙක පමණ කාල‡මාවකට වර2ද යන වග :
‹ර_පාƒ ඇ.වන ප0w

(අ) ෙ-J/ ප0පා’ය : (ලY˜ ලබා‚ම)
1. වšහගත ස/|ඛ පJ2ෂණයට 4ƒ ලpq

ලY˜ 100

-

100

(ආ) අVෙ ක අධ%ාපන k kක :
අෙ_2€ත අධ ාපන •'•කමට වඩා ඉහළ අධ ාපන •'•ක/ සදහා ලY˜ ලබා ‚ෙ/ ‚
උපාo සහ.කය2 සදහා ලY˜ 15 2 ද,අදාල 2ෙෂAෙ6 •_ෙලGමා සහ.කය2 සඳහා
සදහා ලY˜ 10 2 ද, ෙවන- •_ෙලGමා සහ.කය2 සඳහා සදහා ලY˜ 05 2 ද ලබා
ෙද[ ලැෙ•.
(ඇ) ෙජ%ෂ්ඨතාවට : සහකාර අoකා0 ('/0ය ආර2ෂක) / (ෙයGජ අoකා0 ('/0ය ආර2ෂක)
තන8රක ස8^දායක හා ස›ය කාල‡මාව ෙව[ෙව )
ෙජ ෂ්ඨතාවය සදහා ලY˜ ලබා ‚ෙ/‚ උප0ම ලY˜ 50 I. 2013.04.01 wනට ෙපර
පැර
බඳවා ගැ?ෙ/ ප0පා’ය යටෙ- පJ2ෂක තන8ෙ" ෙසවා කාලය ෙව[ෙව එ2
ව"ෂයකට උප0ම ලY˜ 102 වන ෙස උප0ම ලY˜ 502 ලබා ෙද[ ලැෙ•. නව බඳවා
ගැ?ෙ/ ප0පා’ය යටෙ- බඳවා ග[ ලබන (ලධා0 සඳහා '/0ය Zධාන ආර2ෂක (ලධා0
තන8ෙ" ෙසවා කාලය ෙව[ෙව එ2 ව"ෂයකට උප0ම ලY˜ 102 වන ෙස උප0ම ලY˜
502 ලබා ෙද[ ලැෙ•.
ස8^දායක ෙසවා වා"තාව2 ස8 (ලධාJ පමණ2 ෙමම උසස්>ම සඳහා සලකා බැ£ම
•'• ව ෙ ය. ස8^දායක ෙසවා වා"තාව2 (ලධාJෙයY ස8 ෙrයැŒ සලක[ ලබ ෙ ,
අය'/ප- කැඳ>ෙ/ අවසාන wනට Š"වාස නෙ6 අOP' 052 8ළ Uයsම වැ^_ ව"ධක ඔ™ට
ෙගවා ඇ-න/ සහ පස් අOP' කාලය 8ළ අවවාද IJම හැර ෙවන- ෙම නම දƒවමකට ෙහG
ඔ™ භාජනය > ෙන මැ. න/ පම .
වැ^_ ව"ධක උපයා ෙන මැ-ෙ- න/ අවවාදයකට වැ• දƒව/ ලබා ඇ-ෙ- න/ ඒ එ2
එ2 ව"ෂය2 ෙව[ෙව ෙජ ෂ්ඨ-වය සඳහා ලY˜ Zධානය කළ 78 ෙන ෙr.
නයා[yල zයාවක Z]ඵලය2 වශෙය ෙද[ ලබන දƒවම zයා-මක වන කාලය,
එයට වැ^_ ව"ධකය ව"ෂ ෙදක2 ල/භනය කළෙහ -, එම දƒවම zයා-මක වන ව"ෂ ෙදක
සඳහා ලY˜ ලබා ෙද[ ෙන ලැෙ•.
(ඈ) ස 4ඛ පO ෂණෙ'Œ bc•Ž කරන ආකJප හා ෙප•Lෂය :
ස/|ඛ පJ2ෂණෙ6 ‚ ෙප ව[ ලබන Yසලතාවය,
නායක-වය, ආක…ප,
ෙප•Pෂ-වය, ස (ෙrදන Yසලතා ෙව[ෙව ලY˜ 052 #0නම[ ලැෙ•.
(ඉ) ෙශෂ / බා ර ද ෂතා :
ෙශෂ / බා`ර ද2ෂතා සදහා ලY˜ ලබා ‚ෙ/‚ සමස්ත ලංකා ම–ටෙ/ සහ.ක සදහා ලY˜
15 2 ද පළා- ම–ටෙ/ සහ.ක සදහා ලY˜ 10 2 ද wස්º2 ම–ටෙ/ සහ.ක සදහා ලY˜ 05
2 ද ලබා ෙද[ ලැෙ•
(ඊ) කා ය සාධන ඇග‘ :
ස8^ දායක ම–ටමට ඉහළ කා"ය සාධනය2 ෙව[ෙව Š"වාස න ව"ෂයකට ලY˜ 03
බැK ව"ෂ 52 සඳහා උප0ම ලY˜ 15 ලබා ෙද[ ලැෙ•.
(උ) ප xම සඳහා ෙ Oම :
වšහගත ස/|ඛ පJ2ෂෙය
සඳහා ෙතGරා ග[ ලැෙ•.

ලැ»˜ ලY˜ සංඛ ාව අ[ව වැ•ම ලY˜ ලැ¤ අය තන8ර
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සකස් කෙළ :
අ-සන : ............................................

පJ2ෂා කෙළ :
අ-සන : ...................................................
( ෂය භාර ෙජ ෂ්ඨ මා4ඩ{ක (ලධරයා)
නම : ....................................................
තන8ර:……………………………………...
wනය : ……………………………...............

නම : ................................................
තන8ර : ...........................................
wනය : ..............................................

("ෙLශ කර ඉw0ප- කර .
අ-සන : ......................................................
(ෙදපා"තෙ/ 8 Zධා(යා)
නම : ............................................................
තන8ර : .......................................................
(ල |¯ාව : ..................................................

wනය : .............................

ඇ4q 04
ය ෙදපා තෙ
ෙව
ධායක ෙසවා ගණය සදහා වන
1 වන කා ය ෂමතා කඩඉ පO ෂණය
01.

භාගෙ6 නම : '/0ය ෙදපා"තෙ/ 8ෙව ` ධායක ෙසවා ගණයට අය- අoකා0 ('/0ය
ආර2ෂක) තන8ර සඳහා පව-ව[ ලබන 1 වන කා"ය2ෂමතා කඩඉ/ භාගය.

02.

භාගය #$බඳ ස්තර : ෙමම කා"ය2ෂමතා කඩඉම {”ත පJ2ෂණයI.
Fශ්න පrය / ෂය

ෙෂrය

කාලය

ආයතන සං©හය

පැය 02

4ƒ
ලpq
100

'/0ය ෙදපා"තෙ/ 8 උපෙදස් මාලාව

පැය 02

100

03.

පව-ව[ ලබන බලධරයා : රාජ ෙසවා ෙක ෂ

04.

පJ2ෂණය පව-ව[ ලබ ෙ

05.

සම
ලpq
40%
40%

සභාව ෙහG බලය පවරන ලද බලධරය

ෙක පමණ කාල‡මාවකට වර2ද යන වග : වසරකට ෙදවර2

භාගය සදහා ෂය ("ෙLශය :
Fශ්න පrෙ'
නම
ආයතන
සං©හය

U

ෂය " ෙTෂය
II ප0§ෙ-දය - ෙසවයට බඳවා ගැ?ෙ/ කා"ය ප0පා’ සහ ප-IJ/
III ප0§ෙ-දය - මාP>/
IV ප0§ෙ-දය - මාස්ප•, තාවකා{ක ත--වය, ස්]ර ත--වය සහ

ාම

වැ^_ ` කම Zදානය IJම
V ප0§ෙ-දය - |දා හැJම, ක{
අවස

දැª තන8රට ෙපරළා යැ>ම හා ෙසවය

IJම

X ප0§ෙ-දය - ½0 ස·කය ට, සා2€කPව ට, (ල ෙන ල- මෙහස්Aා19

වP ට, හwU මරණ පJ2ෂකවP ට සහ
ෙව[ෙව

ධ ෙසවා

කරන ෙග>/

XI ප0§ෙ-දය - Z.Š"ණ සහ ව w
XIII ප0§ෙ-දය - '/0ය බලපA
XIV ප0§ෙ-දය - wවŒන ඇ8ළත රාජකා0 ගම
XXI ප0§ෙ-දය - ආර2ෂක ඇŸ/ හා (ල ඇŸ/
XXIV ප0§ෙ-දය - වැ^_ හා ණය අ-.කාර/
XXVIII ප0§ෙ-දය - ප0පාලන කා"ය ප0පා’ සහ o
XXX ප0§ෙ-දය - රජෙ6 (ලධා0

ස/බ ධෙය

ආ4ƒව ස8 බලතල

XXXIII ප0§ෙ-දය - ?. උපෙදස් හා ?. zයාමා"ග
XLVII ප0§ෙ-දය - සාමාන හැUJම හා නය
XLVIII ප0§ෙ-දය - නය කා"ය ප0පා’ය #$බඳ J.
'/0ය
1. '/0ය ෙදපා"තෙ/ 8 උපෙදස් මාලාව #$බඳ දැ[ම පJ2ෂා IJම.
ෙදපා"තෙ/ 8
උපෙදස් මාලාව 2. '/0ය ෙදපා"තෙ/ 8ෙr ආඥා පන- #$බඳ දැ[ම පJ2ෂා IJම
සහ ආඥා පනසටහන - ෙමම කා"ය2ෂමතා කඩඉ/ ප02ෂණය රාජ ෙසවා ෙක ෂ සභාව බලය පවරන ලද
බලධරයY U වසරකට ෙදවර2 Uංහල හා ෙදමළ භාෂා මාධ ය ෙග පමණ2
පව-ව[ ලැෙ•.

සකස් කෙළ :අ-සන
නම
තන8ර
wනය

පJ2ෂා කෙළ :: ……………………………
: ……………………………
:…………………………….
:…………………………….

අ-සන :……………...................
නම
: …………….................
තන8ර : …………….................
wනය : …………….................

("ෙLශ කර ඉw0ප- කර .

අ-සන : ......................................................
(ෙදපා"තෙ/ 8 Zධා(යා)
නම : ............................................................
තන8ර : .......................................................
wනය : .............................

(ල |¯ාව : ....................................................
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ඇ4q 05
ය ෙදපා තෙ
ෙව
ධායක ෙසවා ගණය සදහා වන
2 වන කා ය ෂමතා කඩඉ පO ෂණය
01.

භාගෙ6 නම : '/0ය ෙදපා"තෙ/ 8ෙව `

ධායක ෙසවා ගණයට අය- අoකා0 ('/0ය

ආර2ෂක) තන8ර සඳහා පව-ව[ ලබන 2 වන කා"ය2ෂමතා කඩඉ/ භාගය.
භාගය #$බඳ ස්තර : ෙමම කා"ය2ෂමතා කඩඉම {”ත පJ2ෂණයI.

02.

Fශ්න පrය / ෂය

ෙෂrය

කාලය

4ƒ

සම

ලpq

ලpq
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