ය ෙදපා තෙ
ෙව
ධායක ෙසවා ගණයට අය
ෙය ජ සාමාන ා කා! (#ස පාදන), අ කා! (#ස පාදන) සහ
සහකාර අ කා (#ස පාදන) ලධර ගණය සදහා වන බඳවා ගැ,ෙ ප පා-ය
01. ස බ ධ වන ආයතන,
1.1

ෙදපා තෙ

ව:

1.2

අමාත ාංශය

: #වාහන අමාත ාංශය
ෙය34 අංකය :

1.3

1.4
1.5
1.6

ය ෙදපා තෙ
ව
ෙය34 අංකය : GMA/SOR/2013/SL-01 Aනය : 2014.09.19
Aනය :

කළමනාකරණ ෙසවා අධ Fෂ
ජනරාH I තන J අKමත L!ම :
ෙය34 අංකය : DMS/1142

Aනය :2014.04.30

ආයතන අධ Fෂ ජනරාHෙN
ෙOශය :
ෙය34 අංකය :

Aනය :

ජාQක වැRS හා ෙසවක සංඛ ා ෙක3Uෂ
සභාෙW
ෙOශය :
ෙය34 අංකය :

Aනය :

රාජ ෙසවා ෙක3Uෂ

02.

ප

L! බලධරයා

03.

ෙසවා ගණය YZබඳ ස්තර,

සභාෙW අKමැQය :
ෙය34 අංකය :

: රාජ ෙසවා ෙක ෂ

3.1

ෙසවා ගණය

: ධායක

3.2

ෙ\]

: III, II හා I ෙ

3.3

පැවෙරන කා ය භාරය YZබඳ ෙප3

Aනය :

සභාව

ලධා

වචනය :

ෙප ! ස්වභාවය අ$ව %&ප'& ස(පාදනය, ධානය / අණ -ම,
කළමණාකරනය හා ඒ ස(බ ධ 2රණ ගැ5ම යන කා6යය ට ඇ9ළ' : ද
ආයතනෙ= ඉහළම ධායක ළධා?යාට පැවෙරන සමස්ථ කා6යභාරෙ= අ ත6ගත
කා6යය අත? තන9ර ශ්Bත ෙක ට පවරාෙද$ ලබන කා6යය පැවෙරන ෙසවා
ගණයC.
3.4

04.

කා යය

පැව!ම :
ෙ
ගතව කා6යය පැව මE F! ෙන කරන අතර ෙමම ෙසවා
ගණයට පැවෙරන කා6යය අ9? ඕනෑම කා6යයE ෙසවෙ= අවශ තාවය මත
ෙජ ෂ්ඨතාව හා Jසලතාව පදන( ෙක ට ෙගන ඕනෑම ෙ
යක ලධරෙයJට
ෙදපා6තෙ( 9 %ධාන F පවර$ ලැKය හැCය.

තන ෙර / තන Jවල ස්වභාවය

: ස්Lර
1

ාම වැMN සOත

05.

වැRS :
5.1

වැMN ෙEත අංකය

: SL – 01 – 2006 A

5.2

වැMN ප?මාණය

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

5.3

ෙ

^මයට අදාළ ආර(භක වැMN _යවර :
ෙ\]ය

06.

ආර භක වැRS
තලය ( J. )

III

_යවර 01

X. 22,935/-

II

_යවර 12

X. 30,175/-

I

_යවර 20

X. 36,755/-

ෙසවා ගණයට අය
6.1

ආර භක වැRS Yයවර

තන ර / තන J

අ$මත තන9X නාම, අ$මත තන9X සංඛ ාව හා ඒවාට පැවෙරන කා6යය

අKමත තන J
නාම
ෙය ජ
සාමාන ා කා!
(#ස පාදන)

තන ර
අKමත
ෙ\]ය

අKමත
තන J
සංඛ ාව

I
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:

කා යය

i.
ii.

iii.
iv.

!(?ය ගබඩා උප ෙදපා6තෙ( 9ෙd %ධා
වශෙය එO ප?පාලනය හා කටf9 අgEෂණය.
!(?ය ෙදපා6තෙ( 9ෙd Fයh අවශ තාවය
අදාල %ස(පාදන කටf9 අgEෂණය
ෙමෙහයiම.
ෙදපා6තෙ( 9වට අවශ
ෂයය ෙත ග C ම
ෂයය ෙබදා හැ ම.

යා
ට
හා
හා

ෙදපා6තෙ( 9වට අවශ ආනයන එ k , මැl?
හා අමතර ෙක ටස් ශ්කාෂණය කටf9.

v.

අ'&කාර( mn( යථාප?l පව'වාෙගන යාම හා
අ'&කාර( mnෙ( යද( මාFකව ඉl?ප' C ම.
vi. ගබඩා කටf9 ^මව'ව පව'වාෙගන යාම.
vii. !(?ය ෙසවය පව'වාෙගන යාම සඳහා අවශ
භාpඩ හා ෂයය ෙqrය හා ෙqr වශෙය
ළ
- ගැ5ම.
viii. ෙදපා6තෙ( 9ෙd / අමාත ාංශෙ= / අමාත
මpඩල ෙට ඩ6 මpඩල වලට සහභාm iම හා මග
ෙප iම හා _ටස්තර ෙට ඩ6 මpඩල වලට අදාල
කටf9 භpඩ කටf9 C ම.
ix. ගබඩා ෙදපා6තෙ( 9ෙd ෙසවක sබ සාධනය හා
ස(බ ධතාවය පව'වාෙගන යාම.
x. භාpඩ අවශ තාව හා ෙත ග ත''වය ව? වර
සමාෙලtචනය C ම හා අvපාv අgEෂණය.
xi. හlF ෂයය කලට ෙdලාවට ලබා-ම.
xii. ෙත ග C (, J' C ම සඳහා w ෙxඛන F ප?l
පව'වාෙගන යාමට අවශ කටf9 ෙය-ම හා
අgEෂණය C ම.
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xiii. වා6yක ඇස්තෙ( 9 අ$ව ලැෙබන %&පාදන මත
කටf9 ෙමෙහය iම.
xiv. අදාල ෙට ඩ6 ප?පාz වලට අ${ලව ෙට ඩ6
කටf9 ඉM C ම.
xv. අදාල ෙට ඩ6 ප?පාz අ$ගමනය කර
/ ෙqrය /
ෙqrය ළ කැඳiම C ම.
xvi. අදාල ෙට ඩ6 ප?පාz අ$ගමනය කර
ළගැ5ම.
xvii. !(?ය ගබඩා ෙදපා6තෙ( 9ෙd ස්ථාවර ව'ක(
|දx ෙර}ලාF අ$ව පව'වාෙගන යාම, අදාල ප?l
කටf9 C ම.
xviii. ස~Eෂණ මpඩල 2රණ අ$ව අනවශ හා අබ•
භාpඩ ගැන කටf9 C ම.
xix. නැ&i( හා i( වලට අදාල සාමාන කටf9 /
නය කටf9.
xx. ගබඩාවල හා ගබඩා €ව වල ආරEෂාව සැළ•ම හා
අgEෂණය.
xxi. ගණන මs( _‚බඳ කටf9 C ම / රාජ mn(
කාරක සභාවට සහාය iම, අදාල උපෙදස් _‚පැ-ම.
xxii. උප ෙදපා6තෙ( 9වට අදාල ෙගi( කටf9
අgEෂණය C ම.
xxiii. !(?ය
සාමාන ාƒකා ,
අ&ෙ6ක
!(?ය
සාමාන ාƒකා පවරන ෙවන' රාජකා .
අ කා!
(#ස පාදන)
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i.

ෙqrය හා ෙqrය ල- ගැ5(, වාN„ කටf9,
ගබඩා ප?පාලනය හා සාමාන ප?පාලනය, ආකටf9
_‚බදව
සහකාර
!(?ය
ගබඩා
අƒකා?වX ට සහ ප?පාලන ළධා? ට උපෙදස්
-ම හා එම කටf9 අgEෂණය C ම.

ii.

භාpඩ %මාදiෙ( කටf9 ෙස යා බැ…ම, ල ගණ
වල රවද තාවය ප Eෂා C ම, ෙට ඩ6 ෙප†zවල
ය9Xවල වග‡ම.

iii.

ෙට ඩ6, ඉ ෙඩ M හා අෙනJ' ෙqrය ළගැ5( _‚බඳව ගණන මs( _‚බඳ කටf9.

iv.

ල- ග$ ලබන භාpඩවල වzනාක(, වා?ක ෙගi(
හා %&පාදන ෙන ˆEමවන ප?l එම භාpඩ උප
ෙදපා6තෙ( 9 අතර ෙබදා හැ ම හා අදාල mn(
ගැන මාFක වා6තා ඉl?ප' C ම.

v.

^: ඒජ තවX සහ ෙවන' සැපf(කXව
_‚බදව ඌණතා, අvi( හා හා i( සහ ෙගi(
_‚බඳ අgEෂණ කටf9.

vi.

භාpඩ ෂ්කාශණ කටf9, භාpඩ ගබඩා C ම,
ෙxඛණ පව'වා ගැ5ම, ආරEෂාව, වාහන පාලනය,
සාකŠඡා ස(ෙ(ලන ආlයට සහභාŒ iම, CX(
උපකරණ කටf9, ස~Eෂණ මpඩල කටf9,
ගබඩා ෙර}ලාF, ගබඩා උප ෙදපා6ෙ( 9ෙd _?ස්
පාලනය හා වා6yක බv ස~Eෂණ කටf9 ආlය
_‚බදව අgEෂණය C ම.
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vii. !(?ය
සාමාන ාƒකා ,
අ&ෙ6ක
!(?ය
සාමාන ාƒකා ,
ෙයtජ
සාමාන ාƒකා
(%ස(පාදන) F පවර$ ලබන ෙවන' රාජකා .
සහකාර අ කා!
(#ස පාදන)

III

04

i.

ෙqrය හා ෙqrය ල- ගැ5(, වාN„ කටf9,
ගබඩා ප?පාලනය හා සාමාන ප?පාලනය, ආකටf9 _‚බදව %ස(පාදන
ලධා ට සහ
ප?පාලන ළධා? ට උපෙදස් -ම හා එම කටf9
අgEෂණය C ම.

ii.
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යට උසස්i
•”ත ප Eෂණය
කඩඉම
වසර 05 E ගතiමට ( ෙයtජ සාමාන ාƒකා (%ස(පාදන) සහ
ෙපර
අƒකා? %ස(පාදන තන9ර ඇ|nම - 05 සහ
සහකාර අƒකා? (%ස(පාදන) තන9ර ඇ|nම 08 බල න )
gමන කා යFෂමතා
කඩඉමද යන වග

8.2

කා6යEෂමතා කඩඉ( ප Eෂණ පව'ව$ ලබ ෙ

ෙක පමණ කාලයකට වරEද :
වසරකට ෙදවරE

8.3 කා6යEෂමතා කඩඉ(වලට අදාළ ප Eෂණ පව'ව$ ලබන බලධරˆ
1 වන කා6යEෂමතා කඩඉම : ප'C ( බලධරයා ෙහt ඔž F
බලධරය

7

බලය පවරන ලද

F

3 වන කා6යEෂමතා කඩඉම : ප'C ( බලධරයා ෙහt ඔž F
බලධරය

බලය පවරන ලද

F

2 වන කා6යEෂමතා කඩඉම : ප'C ( බලධරයා ෙහt ඔž F
බලධරය

ක:X ද ?

F

බලය පවරන ලද

09.

භාෂා #qණතාව :
9.1
භාෂාව

ලබා ගත l #qණතාව

1. රාජ භාෂාව

රාජ භාෂාවE ෙන වන භාෂා මාධ යC ෙසවයට බැ¡n ලධා
ය ත භාෂා %iණතාව ප?වාස කාලය 9ළ ලබා ගත f9ය.
රාජ ප?පාලන ච^ෙxඛ 01/2014 අ$ව අදාළ ම†ටෙ( %iණතාව
ලබා ගත f9ය.

2. අෙනE
රාජ භාෂාව
10.

ෙ\] උසස් L! :
10.1

III වන ෙ\]ෙr Iට II වන ෙ\]යට උසස් L!ම.
10.1.1 සාමාන කා ය සාධනය අKව,
10.1.1.1. ස„රා•ය f9 s!sක( :
I. ප'iම ස්Lර කර &¢ම.
II. ෙසවා ගණෙ= III ෙ

ෙ= අවම වශෙය

වසර දහය ( 10 ) ක ස‘ය

හා ස9Mදායක ෙසවා කාලයE ස(’6ණ කර &¢ම හා වැMN ව6ධක
දහය ( 10 ) E උපයාෙගන &¢ම.
III. අ$මත කා6ය සාධන ඇග£( ප?පාzය අ$ව උසස්iෙ( lනට
ෙපරා9ව w වසර දහය ( 10 ) E 9ළ ස9Mදායක ම†ටෙ( ෙහt ඊට
ඉහළ කා6ය සාධනයE ෙප $( කර &¢ම.
IV. උසස් C ෙ( lනට ’6වාස නතම වසර පහ ( 05 ) 9ළ ස9Mදායක
ෙසවා කාලයE ස(’6ණ කර &¢ම.
V. අදාළ ම†ටෙ( අෙනE රාජ භාෂා %iණතාව ලබා ෙගන &¢ම.
VI. අදාළ කා6යEෂමතා කඩඉ( ප Eෂණ

ය ත lනට සම' i &¢ම.

10.1.1.2 උසස් C ෙ( ^මය : s!sක( ස(’6ණ කරන

ලධරය

F

ය ත

ආකෘ& පœය (ඇ|nම 09) අ$ව ප'C ( බලධරයා ෙවත
ඉx…මE කර$ ලැ“ ට, s!sක( ප Eෂා C ෙම

අන9Xව

s!sක( ලබන lන Fට ¥යා'මක වන ප?l II ෙ

යට උසස්

C ම ප'C ( බලධරයා F
10.2

F! කර$ ලැෙ•.

II වන ෙ\]ෙr Iට I වන ෙ\]යට උසස් L!ම
10.2.1 සාමාන කා ය සාධනය අKව,
10.2.1.1
I.

ස„රා•ය f9 s!sක( :

%ස(පාදන හා ෙක

œා' ප?පාලනය, රාජ ප?පාලනය, කළමනාකරණය,

ව ාපාර ප?පාලනය / කළමනාකරණය,

ආ6Lක

ද ාව, සංඛ ානය,

mn(කරණය, සංව6ධන ^ෙමtපාය , මානව ස(ප' කළමනාකරණය,
8

අෙල කරණය, 9ලනා'මක සංව6ධනය, ෙත ර9X තාEෂණය යන
ෂය ෙග

එE ෂයEෙෂœයC

ලධර ගණෙ= II ෙ

II.

පශ්චා' උපාƒයE ලබා ෙගන &¢ම.

ෙ= වසර හත ( 07 ) ක ස‘ය හා ස9Mදායක ෙසවා

කාලයE ස(’6ණ කර &¢ම හා

ය ත වැMN ව6ධක හත ( 07 ) E

උපයාෙගන &¢ම.
III. උසස් C ෙ( lනට ’6වාස නතම වසර පහ ( 05 ) 9ළ ස9Mදායක ෙසවා
කාලයE ස(’6ණ කර &¢ම.
IV. අ$මත කා6ය සාධන ඇග£( ප?පාzය අ$ව උසස්iෙ( lනට ෙපරා9ව w
වසර හත ( 07 ) 9ළම ස9Mදායක ම†ටෙ( ෙහt ඊට ඉහළ කා6ය සාධනයE
ෙප $( කර &¢ම
V. අදාළ කා6යEෂමතා කඩඉ( ප Eෂණ
10.2.1.2

උසස් C ෙ( ^මය

ය ත lනට සම' i &¢ම.

: s!sක( ස(’6ණ කරන

ලධරය

F

ය ත ආකෘ& පœය (ඇ|nම 09) අ$ව ප'C ( බලධරයා ෙවත
ඉx…මE කර$ ලැ“ ට, ප'C ( බලධරයා F
C ෙම
ෙ

s!sක( ප Eෂා

අන9Xව s!sක( ලබන lන Fට ¥යා'මක වන ප?l I

යට උසස් C ම ප'C ( බලධරයා F

F! කර$ ලැෙ•.

සංලFෂය :
1. සාමාන ම†ටෙ( කා6ය සාධනය අ$ව උසස් C ෙ(- ය ත lනට කා6යEෂමතා කඩඉම
සම' ෙන වන ලධා ෙ™ උසස්i( lනය කා6යEෂමතා කඩඉම සම'iමට %මාද w කාලයට
සමාන කාලයC %මාද කළ f9ය.
11. තන Jවලට ප L!ම
තන ර

:
පළeJOද

ෙ\]ය

ෙයtජ සාමාන ාƒකා
(%ස(පාදන)

I ෙ

අƒකා (%ස(පාදන)

I ෙ

ය. !(?ය ගබඩා ෙදපා6තෙ( 9ෙd ෙසවෙ= ෙය- Fz
අƒකා
(%ස(පාදන) තන9රක ෙසවය කරන
ලධා?ෙයJ iම.
ය. (අ) සහකාර අƒකා? (%ස(පාදන) තන9ෙ6
ලධා?ෙයJ ය f9ය.
(ආ) රජෙ= ගබඩාවක ෙහt සංfEත මpඩලයක ෙහt
සංස්ථාවක ෙහt ගබඩා ප?පාලනය _‚බඳ අ:X! 03
කට ෙන අv „žnවE හා „žnව ලැ¢ෙම
පs
ධායක ෙ
යක අvම තර
වසර 06ක
පළ„XqදE ලබා &¢ම.
(ඇ) ඇන:( C ම, ගබඩා C ම හා ෙබදා හැ ම _‚බඳ
„žnවEද ලබා &¢ම.
9

(ඈ) වාN„ කටf9 _‚බඳ දැ5මE හා වරාෙය බv
ඉව'කර ගැ5ෙ( මනා „žnවE ලබා &¢මද
අත ාවශ ෙd.
(ඉ) වාN„ කටf9 _‚බඳ දැ5මE හා වරාෙය බv
ඉව'කර ගැ5ෙ( මනා දැ$මE ලබා ඇ& අෙයJ iම.

11.1

ප' කරන ^මය :
තන ර
ෙයtජ සාමාන ාƒකා
(%ස(පාදන)
අƒකා (%ස(පාදන)

ප කරන bමය
වŸහගත ස(|ඛ ප EෂණයE මm

සටහන :
ෙයtජ සාමාන ාƒකා (%ස(පාදන) සහ අƒකා (%ස(පාදන)
තන9X වලට ප'C ෙ(- වŸහගත ස(|ඛ ප EෂණයE පව'වා ඉ ඉහළම
ලJn ලබාග නා අ$_‚ෙවල අ$ව ප'C ම F! කර$ ලැෙ•. ෙමම තන9X
ෙදක ප'C ම සඳහා පව'වන වŸහගත ස(|ඛ ප Eෂණය පහත දEවා ඇත.
11.2

වŸහගත ස(|ඛ ප Eෂණය :

ලgh ලබාෙදK ලබන #ධාන s ෂ

1. අ&ෙ6ක අධ ාපන s!sක(
2. ෙජ ෂ්ඨතාවය (සහකාර අƒකා? / අƒකා?
(%ස(පාදන) තන9රක ස9Mදායක හා
ස‘ය කාල•මාව ෙව$ෙව )
3. ඉං¦F භාෂා %iණතාවය
4. ස(|ඛ ප Eෂණෙ= - ෙප ව$ ලබන
Jසලතාවය
එක9ව

උප ම ලgh
#මාණය

ෙත රා
ගැ,මට
සලකා බලK
ලබන අවම
ලgh
#මාණය

20
60
( එE වසරකට
ලJn 05 බැm )

අදාළ ෙන ෙd

15
05
100
(ඇ|nම 02 බල න)

12. රාජ ෙසවා ෙක3Uෂ

සභා කා ය ප පා-ක !Qවල දැFෙවන ෙප3 ෙක3 ෙOI වලට ප බා ර

ව නාt ෙක3 ෙOI
13. රාජ

ෙසවා ෙක3Uෂ

ව නා w අ ථ
I.

: අදාළ ෙන ෙd
සභා කා ය ප-පා-ක !Qවල දැFෙවන අ ථ

vපණවලට ප භා ර

vපණ :

“ස‘ය ෙසවා කාලය ” ය$ ස්ව‡ය තන9රට අදාල වැMN ලබ
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භාගයට ෙප5 Fzය හැCය. ෙමම භාගය

%ශ්න පœ ෙදකටම ෙප5 Fzය f'ෙ' එE භාෂා මාධ යC

පම

. ස්ව‡ය

අය!(පෙ' භාග මාධ ය ෙවනස් C මට අවසර ෙද$ ෙන ලැෙ•.
සටහන 2 : •”ත භාගෙය

සම' වන අයැ!(කXව ෙග

සංඛ ාෙd ෙද}ණයකට සමාන අයැ!(කXව

Jසලතා අ$_‚ෙවල අ$ව „රNපාv
සංඛ ාවE ස(|ඛ ප Eෂණයට ෙය |

කර, අයැ!(ප' කැදව$ ලබන අවස්ථාෙd පැව& „රNපාv සංඛ ාවට සමාන සංඛ ාවE
බදවා ග$ ලැෙ•. ෙප ෙර '9 ෙxඛණවල තබා බඳවා ගැ5මE F! කර$ ෙන ලැෙ•.
ස(|ඛ ප Eෂණෙ=- ලJn -මE F! කර$ ෙන ලැෙ•.

සකස් කෙළ : අ'සන : .........................

ප Eෂා කෙළ : අ'සන : ....................................
( ෂය භාර ෙජ ෂ්ඨ මාpඩ•ක

ලධරයා)

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

නම

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

තන9ර : ..............................................

තන9ර :…………………………………….....

lනය : .....................................................

lනය

: ……………………………...............

6ෙqශ කර ඉl?ප' කර .
අ'සන : .........................................................
(ෙදපා6තෙ( 9 %ධා යා)
නම

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

තන9ර : ........................................................
lනය : .............................

ල |€ාව : ........................................................
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ඇ4hම 02
ය ෙදපා තෙ

ෙW ධායක ෙසවා ගණය සඳහා වන බඳවා ගැ, ප පා-ය

01. ප!Fෂණෙr නම : !(?ය ෙදපා6තෙ( 9ෙව O ධායක ෙසවා ගණයට අය' ෙයtජ
සාමාන ාƒකා (%ස(පාදන) සහ අƒකා? %ස(පාදන තන9රට ප'C ම සඳහා වŸහගත ස(|ඛ
ප Eෂණය.
02. ස 4ඛ ප!Fෂණය සඳහා ලgh ලබා ෙදන Fෙෂ~ සහ ලgh #මාණය

උප ම ලgh
#මාණය

ලgh ලබාෙදK ලබන #ධාන s ෂ
1. අ&ෙ6ක අධ ාපන s!sක(

:
ෙත රා ගැ,මට
සලකා බලK
ලබන අවම
ලgh #මාණය

20

2. ෙජ ෂ්ඨතාවය (සහකාර අƒකා? / අƒකා?
(%ස(පාදන) තන9රක ස9Mදායක හා ස‘ය
කාල•මාව ෙව$ෙව )

60
( එE වසරකට
ලJn 05 බැm )

3. ඉං¦F භාෂා %iණතාවය

15

4. ස(|ඛ ප Eෂණෙ= - ෙප ව$ ලබන
Jසලතාවය
එක9ව

05

40

100

සටහන :
අය ප කැඳවන අවස්ථාෙW• ඉහත ව€ෙව දැFෙවන ලgh ලබාෙදන
#ධාන Fෙෂ~ සඳහා ෙව කර ඇQ උප ම ලgh #මාණය ඇ ළත, ස්තරා මක ලgh
ප-පා-ය රාජ ෙසවා ෙක3Uෂ සභාව ෙවQ අKමත කර ගත l ය.
03.

ස 4ඛ ප!Fෂණය පව වK ලබන බලධරයා : රාජ ෙසවා ෙක ෂ

04.

ව‚හගත ස 4ඛ ප!Fෂණය පව වK ලබ ෙ

05.

(අ) ෙජ ෂ්ඨ'වය සඳහා ලJn _?නැ~ම :-

සභාව

ෙක3පමණ කාලdමාවකට වරFද යන වග :
„රNපාv
ඇ&වන
ප?l

ෙජ ෂ්ඨ'වය සඳහා ෙද$ ලබන උප?ම ලJn සංඛ ාව 60C. s!sක( ලැ“ කාලයට
පs කාලය සඳහා එE වසරකට ලJn 06 බැm . ව6ෂයකට අv මාස 09 කට වැ®
කාලය සඳහා ලJn 04 Eද, මාස 06 Fට 09 දEවා ලJn 03Eද, මාස 03 Fට 06
දEවා ලJn 02Eද _?නැෙ(.
ස9Mදායක ෙසවා වා6තාවE ස9 ලධා
පමණE ෙමම උසස්iම සඳහා සලකා
බැ…ම s!s ව ෙ ය. ස9Mදායක ෙසවා වා6තාවE ලධා ෙයJ ස9 ෙdයැˆ
සලක$ ලබ ෙ , අය!(ප' කැඳiෙ( අවසාන lනට ’6වාස නෙ= අ:X! 05E
9ළ Fය˜ම වැMN ව6ධක ඔžට ෙගවා ඇ'න( සහ පස් අ:X! කාලය 9ළ අවවාද
C ම හැර ෙවන' ෙම නම දvවමකට ෙහt ඔž භාජනය i ෙන මැ& න( පම .
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වැMN ව6ධක උපයා ෙන මැ'ෙ' න( අවවාදයකට වැ® දvව( ලබා ඇ'ෙ'
න( ඒ එE එE ව6ෂයE ෙව$ෙව ෙජ ෂ්ඨ'වය සඳහා ලJn %ධානය කළ f9
ෙන ෙd.
නයා${ල ¥යාවක %LඵලයE වශෙය ෙද$ ලබන දvවම ¥යා'මක වන
කාලය, එයට වැMN ව6ධකය ව6ෂ ෙදකE ල(භනය කළෙහ ', එම දvවම
¥යා'මක වන ව6ෂ ෙදක සඳහා ලJn ලබා ෙද$ ෙන ලැෙ•.
(ආ) භාෂා හැCයාවට ලJn %ධානය C ම :ඉං¦F භාෂා හැCයාව සඳහා ලJn 10
ෙදමල භාෂා හැCයාව සඳහා ලJn 10
වසරකට ෙන අv ®NෙලtමාවE සඳහා ලJn 10 ෙහt අ.ෙප .ස. (සා/ෙපළ) A/D සාමා6ථයE සඳහා ලJn 10
B/C සාමා6ථයE සඳහා ලJn 05
C/S සාමා6ථයE සඳහා ලJn 03
(ඇ) ප'iම සඳහා ෙ' ම :වŸහගත ස(|ඛ ප Eෂෙය ලැ´n ලJn සංඛ ාව අ$ව වැ®ම ලJn ලැ“
අෙයJ තන9ර සඳහා ෙතtරා ග$ ලැෙ•. ෙප ෙර '9 ෙxඛණවල තබා බඳවා
ගැ5මE F! කර$ ෙන ලැෙ•.

සකස් කෙළ :
අ'සන : ............................................
නම : .................................................
තන9ර : ............................................

ප?Eෂා කෙළ :
අ'සන : ......................................................
( ෂය භාර මාpඩ•ක ලධා?යා)
නම : ..........................................................

lනය : ...............................................

තන9ර:…………………………………....
lනය : ……………………………..............

6ෙqශ කර ඉl?ප' කර .
අ'සන : ......................................................
(ෙදපා6තෙ( 9 %ධාන)
නම

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

තන9ර : ......................................................
lනය : ......................................

ල |€ාව : ..................................................
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ඇ4hම 03
ය ෙදපා තෙ
ෙව
ධායක ෙසවා ගණය සඳහා වන
1 වන කා යFෂමතා කඩඉ ප!Fෂණය
01. භාගෙ= නම : !(?ය ෙදපා6තෙත( 9ෙd O ධායක ෙසවා ගණයට අය' ෙයtජ
සාමාන ාƒකා (%ස(පාදන) සහ අƒකා? (%ස(පාදන) තන9X සඳහා 1වන
කා6යEෂමතා කඩඉ( ප Eෂණය
02. භාගය _‚බඳ ස්තර : ෙමම කා6යEෂමතා කඩඉම •”ත ප EෂණයC.
#ශ්න ප~ය / ෂය Fෙෂ~ය

කාලය

ආයතන සංªහය හා කා6ය ප?පාz

පැය 02

4•
ලgh
100

|දx ෙර}ලාF

පැය 02

100

03. පව වK ලබන බලධරයා : ප'C ( බලධරයා ෙහt ඔž F
F
04. පව වK ලබ ෙ

සම
ලgh
40
40

බලය පවරන ලද බලධරය

ෙක3පමණ කාල dමාවකට වරFද යන වග : වසරකට ෙදවරE

05. භාගය සදහා වන ෂය

ෙOශය :

#ශ්න ප~ෙr නම

ෂය

ෙOශය

ආයතන සංªහය හා

රාජ ෙසවා ෙක ෂ

සභාෙd කා6ය ප?පාzක & සංªහය,

කා6ය ප?පාz

II වන ප?Šෙ©දය - ෙසවයට බඳවා ගැ5ෙ( කා6ය ප?පාz සහ ප'C (
IV වන ප?Šෙ©දය - මාස්ප®, තවකා•ක ත''වය, ස්Lර ත''වය සහ
ාම වැMN O කම %ධානය C ම
VII වන ප?Šෙ©දය - වැMN
VIII වන ප?Šෙ©දය - අ&කාල -මනා, වාv දවස් හා

වාv දවස් සඳහා

වැMN හා -මනා
XII වන ප?Šෙ©දය -

වාv

XIII වන ප?Šෙ©දය - !(?ය බලපœ
XIV වන ප?Šෙ©දය -lවˆන ඇ9ළත රාජකා ගම
XVI වන ප?Šෙ©දය -

වාv ගම

XIX වන ප?Šෙ©දය - රජෙ=

වාස

XXIV වන ප?Šෙ©දය - වැMN ණය සහ අ'&කාර(
XXVIII වන ප?Šෙ©දය - ප?පාලක කා6ය ප?පාzය සහ ƒ
XXX වන ප?Šෙ©දය - රජෙ=

ලධා

ස(බ ධෙය

බලතල
XLVII වන ප?Šෙ©දය - සාමාන හැF ම හා නය
18

ආpvව ස9

|දx ෙර}ලාF

I වන ප?Šෙ©දය - ඒකාබqධ අර|දල සහ යද( සැළs( C ම හා
වැඩසටහ ගත C ම,
යද( ඇස්තෙ( 9 _‚ෙයල C ම, ඉl?ප' C ම හා
ස(මත C ම,
යද( ඇස්තෙ( 9වල ෙවනසE C ම.
II වන ප?Šෙ©දය - යද( C මට අƒකාර බලය හා යද( පාලනය,
බැරක( වලට බැ-මට අƒකා? බලය, අ ය(
ෙසවකය ෙසවයට බඳවා ගැ5ෙ( බලය
පාv හා අ'හැර දැ~(
III වන ප?Šෙ©දය - %ධාන ගණ -ෙ( ලධා , ආදාය( m·(
ලධා ž ෙගiම සඳහා බලය -ම, අ$මත C ම,
සහ&ක C ම, ෙගiම.
IV වන ප?Šෙ©දය - රාජ අර|දx භාරකාර'වය , ෙගi( සහ ලැ¢(
ස(බ ධ ¥යාව•ය, අගX ෙචEප', ෙගi( ¥යාව•ය
V වන ප?Šෙ©දය - වග‡( හා අƒකාර බලය, ව:චර වලට ෙගiම, මාX
ෙගi( හා ෙදපා6තෙ( 9 අතර ග$ෙද$
VI වන ප?Šෙ©දය - රාජ |දx වල භාරකා?'වය, ස~Eෂණ මpඩල
අˆරාව , බැංJ mnම
XIII වන ප?Šෙ©දය - වැඩ හා ෙසවා ගබඩා ෙත ග හ?වැරl බැ…ම, භාර
ගැ5ම, ලබාගැ5ම හා සැප£( _‚බඳ කා6ය ප?පාzය
(රජෙ= %ස(පාදන ¥යාව•ය)

සටහන - ෙමම කා6යEෂමතා කඩඉ( ප?Eෂණ !(?ය සාමාන ාƒකා?
Fංහල හා ෙදමළ භාෂා මාධ ය ෙග පමණE පව'ව$ ලැෙ•.
සකස් කෙළ :-

F

වසරකට ෙදවරE

ප Eෂා කෙළ :-

අ'සන

: ……………………………

අ'සන :……………......................

නම

: ……………………………

තන9ර

:…………………………….

නම

lනය

:…………………………….

තන9ර : …………….....................

( ෂය භාර මාpඩ•ක

lනය

ලධා?යා)

: …………….....................
: ……………....................

6ෙqශ කර ඉl?ප' කර .
අ'සන : ......................................................
(ෙදපා6තෙ( 9 %ධා යා)
නම : ...........................................................
තන9ර : ......................................................
lනය : .............................

ල |€ාව : ..................................................
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ඇ4hම 04
ය ෙදපා තෙ
ෙව
ධායක ෙසවා ගණය සඳහා වන
2 වන කා යFෂමතා කඩඉ ප!Fෂණය
01.

භාගෙ= නම : !(?ය ෙදපා6තෙත( 9ෙd O ධායක ෙසවා ගණයට අය' ෙයtජ
සාමාන ාƒකා (%ස(පාදන) සහ අƒකා? (%ස(පාදන) තන9X සඳහා 2වන කා6යEෂමතා
කඩඉ( ප Eෂණය

02.

භාගය _‚බඳ ස්තර : ෙමම කා6යEෂමතා කඩඉම •”ත ප EෂණයC
#ශ්න ප~ය / ෂය Fෙෂ~ය

කාලය

සම

ලgh

ලgh

%ස(පාදනය

පැය 02

100

40

කළමනාකරණය

පැය 02

100

40

03.

පව වK ලබන බලධරයා : ප'C ( බලධරයා ෙහt ඔž F
F

04.

පව වK ලබ ෙ

05.

4•

බලය පවරන ලද බලධරය

ෙක3පමණ කාල dමාවකට වරFද යන වග : වසරකට ෙදවරE

භාගය සදහා වන ෂය

ෙOශය :

#ශ්න ප~ෙr නම
%ස(පාදනය

ෂය

ෙOශය

(අ) රාජ %ස(පාදන ¥යාව•ය _‚බඳ දැ$ම
(ආ) %ස(පාදන සැලs(කරණය සහ %ස(පාදන •යCය •
සැක•ම _‚බඳ දැ$ම
(ඇ) සැපf( කළමනාකරණය
(ඈ) ෙක

œා'9 කළමනාකරණය

(ඉ) අවධාන( කළමනාකරණය, රාජ ව'ක( අපහරණය සහ
ෙක

œා' අවස

C ෙ( ¥යාව•ය _‚බඳ දැ$ම

(ඊ) ල සැස-ෙ( ¥යාව•ය (ෙපර හා පs සැස-()
(උ) අ6ථදා£ ෙලස රාජ %ස(පාදන ¥යාව•ය ඉM C ම
ස(බ ධ දැ$ම
කළමනාකරණය

(අ). කළමනාකරණ ¸ලධ6ම
(ආ). කළමනාකරණ ¹තය
සැලs( C ම
2රණ ගැ5ම
2රණ ගැ5ෙ( ¥යාව•ය
සං ධානය
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මpඩ…කරණය
ෙමෙහයiම
අºෙ%රණ ¥යාව•ය
නායක'වය
පාලනය
(ඇ). සහභාm'වය කළමනාකරණය
(ඈ). කළමනාකරණ ප?සරය
සටහන -

ෙමම කා6යEෂමතා කඩඉ( ප?Eෂණ !(?ය සාමාන ාƒකා? F
Fංහල හා ෙදමළ භාෂා මාධ ය ෙග පමණE පව'ව$ ලැෙ•.

සකස් කෙළ :-

වසරකට ෙදවරE

ප Eෂා කෙළ :-

අ'සන

: ……………………………

අ'සන :…………….......................

නම

: ……………………………

තන9ර

:…………………………….

නම

lනය

:…………………………….

තන9ර : …………….....................

( ෂය භාර මාpඩ•ක

lනය

ලධා?යා)

: …………….....................
: ……………......................

6ෙqශ කර ඉl?ප' කර .
අ'සන : ......................................................
(ෙදපා6තෙ( 9 %ධා යා)
නම : ............................................................
තන9ර : ......................................................
lනය : .............................

ල |€ාව : ..................................................
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ඇ4hම 05
ය ෙදපා තෙ
ෙව
ධායක ෙසවා ගණය සඳහා වන
3 වන කා යFෂමතා කඩඉ ප!Fෂණය
1.

භාගෙ= නම : !(?ය ෙදපා6තෙත( 9ෙd O

ධායක ෙසවා ගණයට අය'

ෙයtජ

සාමාන ාƒකා (%ස(පාදන) සහ අƒකා? (%ස(පාදන) තන9X සඳහා 3වන
කා6යEෂමතා කඩඉ( ප Eෂණය
2.

භාගය _‚බඳ ස්තර : ෙමම කා6යEෂමතා කඩඉම •”ත ප EෂණයC.
#ශ්න ප~ය / ෂය Fෙෂ~ය

3.

කාලය

4•

සම

ලgh

ලgh

%ාෙයtmක ආයත ක දැ$ම

පැය 02

100

40

|දx ෙර}ලාF

පැය 02

100

40

පව වK ලබන බලධරයා : ප'C ( බලධරයා ෙහt ඔž

F

බලය පවරන ලද බලධරය

F
4.
5.

පව වK ලබ ෙ

ෙක3පමණ කාල dමාවකට වරFද යන වග : වසරකට ෙදවරE

භාගය සදහා වන ෂය
#ශ්න ප~ෙr නම
%ාෙයtmක
ආයත ක දැ$ම

ෙOශය :

ෂය
ෙOෂය
කා6ය සාධනය ඇග£ම, වැMN ව6ධක ෙගiම, ගම
ධ
ෙව

යද( ෙගiම,

වාv අ$මත C ම, !(?ය බලපœ ඉx…ම. රජෙ=

වාස

C (, ණය ඉx…(, •_ග$ෙද$ C ම, වෘ'2ය ස &

සාමාkක O ක(, රජෙ=

ලධා

_‚බඳව කටf9 C ෙ(-

ෙ™ ෙqශපාලන අˆ&වාFක(

ලධා

F

%ාෙයtmකව ¥යා

කළf9 ආකාරය ප Eෂා C ම සඳහා ස(පාlත %ශ්න පœයC.
|දx ෙර}ලාF

|දx ෙර}ලාF සංªහෙ= ප?Šෙ«ද
VII වන ප?Šෙ©දය - භාpඩාගාරෙ= ගණ

තැ¢ම,

ෙදපා6තෙ( 9වල ෙප 'ප' ෙxඛන යනාlය,
ෙදtෂ අපහරණ
VIII වන ප?Šෙ©දය - අ'&කාර( mn(
XI වන ප?Šෙ©දය - ෙqශ ආධාර %ෙයtජනයට ගැ5ම සඳහා ¸ල
%&පාදන
ෙqශ ආධාර යද( ගණ

තැ¢ම

XII වන ප?Šෙ©දය - |€ණය හා %කාශනය
XIII වන ප?Šෙ©දය - ෙට ඩර සහ ෙක
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œා'9

භාpඩවල භාරය හා හ? වැරl බැ…ම
යමෙය

බැහැරiම සඳහා අƒකාර බලය

XIV වන ප?Šෙ©දය - |qදර
ෙග ඩනැm• J•යට -ම
රාජකා? !රකථන
ව වස්ථා_ත අර|දx යනාlය
රජෙ=

ලධා

ෙ™ ඇප

යන ප?Šෙ«ද යටෙ' ඇ9ළ' කXn _‚බද දැ$ම ප?Eෂා C ම.
සටහන - ෙමම කා6යEෂමතා කඩඉ( ප?Eෂණ !(?ය සාමාන ාƒකා? F
Fංහල හා ෙදමළ භාෂා මාධ ය ෙග පමණE පව'ව$ ලැෙ•.

සකස් කෙළ :-

වසරකට ෙදවරE

ප Eෂා කෙළ :-

අ'සන

: ……………………………

අ'සන :…………….......................

නම

: ……………………………

තන9ර

:…………………………….

නම

lනය

:…………………………….

තන9ර : ……………......................

( ෂය භාර මාpඩ•ක

lනය

ලධා?යා)

: ……………......................
: ……………......................

6ෙqශ කර ඉl?ප' කර .
අ'සන : ......................................................
(ෙදපා6තෙ( 9 %ධා යා)
නම : ............................................................
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