ය ෙදපා තෙ

01.

ෙව
ධායක ෙසවා ගණය සදහා වන
බදවා ගැ ෙ ප පා ය

ස බ ධ වන ආයතන,
1.1

ෙදපා තෙ

ව:

ය ෙදපා තෙ
ව
ෙය#$ අංකය :GMA/SOR/2013/SL-01(ii) 5නය :2014.06.10

1.2

අමාත9ාංශය

: ;වාහන අමාත9ාංශය
ෙය#$ අංකය : එ .=/03/05/02/02

5නය :2014.04.04

1.3

කළමනාකරණ ෙසවා අධ9Aෂ ජනරාD E තන F අGමත HIම :
ෙය#$ අංකය :DMS/1142
5නය :2013.04.30

1.4

ආයතන අධ9Aෂ ජනරාDෙK L ෙMශය :
ෙය#$ අංකය : EST-2/RECRU/03/1265

5නය :2014.05.21

ජාRක වැST ෙක#Uෂ සභාෙW L ෙMශය :
ෙය#$ අංකය : NPC/3/43/1/SR-1-III

5නය :2014.06.03

රාජ9 ෙසවා ෙක#Uෂ සභාෙW අGමැRය :
ෙය#$ අංකය :

5නය :

1.5

1.6

02.

ප[HI බලධරයා

: රාජ ෙසවා ෙක ෂ

03.

ෙසවා ගණය ]^බඳ ස්තර
3.1

ෙසවා ගණය

: ධායක

3.2

ෙ

: III, II හා I ෙ

3.3

පැවෙරන කා%ය භාරය &'බඳ ෙප *

ය

සභාව

ලධා

%වචනය :

ෙප * ස්වභාවය අ.ව /0ප10 ස2පාදනය, ධානය / අණ 5ම, කළමණාකරනය
හා ඒ ස2බ ධ 9රණ ගැ:ම යන කා%යය ට ඇ=ළ1 > ද ආයතනෙA ඉහළම ධායක
ළධාCයාට පැවෙරන සමස්ථ කා%යභාරෙA අ ත%ගත කා%යය අතC තන=ර
ශ්Fත ෙක ට පවරාෙද. ලබන කා%යය පැවෙරන ෙසවා ගණයG.
3.4

කා%යය පැව ම : ෙ
ගතව කා%යය පැව මI J* ෙන කරන අතර ෙමම ෙසවා
ගණයට පැවෙරන කා%යය
අ=C ඕනෑම කා%යයI ෙසවෙA අවශ තාව මත
ෙජ ෂ්ඨතාව හා Nසලතාව පදන2 ෙක ට ෙගන ඕනෑම ෙ
යක ලධරෙයNට
ෙදපා%තෙ2 = /ධාන J පවර. ලැOය හැක.

04.

තන ෙර / තන Fවල ස්වභාවය

05.

වැST :
5.1

වැQR ෙIත අංකය

: ස්Pර

: ධායක

ාම වැQR සSත.

- SL – 1 – 2006 A
1

5.2

වැQR පCමාණය

5.3

ෙ

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

bමයට අදාල ආර2භක වැQR &යවර :

ෙabය

06.

: ධායක

ආර භක වැST

ආර භක වැST

]යවර

තලය ( F. )

III

&යවර 01

]. 22,935/-

II
I

&යවර 12
&යවර 20

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

ෙසවා ගණයට අය[ තන ර / තන F
6.1

අ.මත තන=] නාම, අ.මත තන=] සංඛ ාව හා ඒවාට පැවෙරන කා%යය

අGමත තන F
නාම
සහකාර /වාහන
අdකා (බලශI0
සංරIෂණ)

තන ර
අGමත
ෙabය

අGමත
තන F
සංඛ9ාව

III

01

:

කා යය

i.

*2Cය ෙසවෙA පCෙභhජනයට ග නා ඉ ධන
(iසj ෙතj, උ*
ෙතj හා රට අl])
පCෙභhජනය &'බඳ කටm=.

ii.

*2Cය ෙදපා%තෙ2 =ෙn ඉ ධන භා තාකරණ
මධ ස්ථානවල ඉ ධන භා තය අර&Cමැස්ෙම
m=ව පව1වාෙගන යෑමට අදාල oයා මා%ග
ගැ:ම.

iii. ඉ ධන &'බඳව ඉpCප1වන qෂණ හා අb කතා
ආpය ස2බ ධව rsක ම%ශන පැවැ1tම හා
හpJ කඩා පැ:2 හා dම1ව ඒ &'බඳ rsක
ම%ෂණ ඉQ G ම.
iv.

ඉ ධන භා තය අdක tම, නාස්0tම ආpය
ෙස යාබලා w*w &යවරක ෙය5ම හා වා%තා
G ම.

v.

ඉ ධන නාස්0ය වැලැItම සඳහා /0ක%ම
ෙයhජනා G ම.

vi.

දැ ෙතj ඉවරයI G ම ස2බ ධව අවශ
කටm= ස2පාදනය G ම.

vii. *2Cය ෙදපා%තෙ2 =ෙn ඉ ධන ගබඩා කරන
හා ඉ ධන
N1 කර. ලබන ස්ථාන වල
oයාකාC1වය ර තරව ෙස යා බලා, ඉ ධන
හා
t2 J*වන හා J* ය හැG ස්ථාන
හxනාෙගන අදාළ නඩ1= අංශ වල අවධානයට
කyන
ෙය z G ම.
viii. *2Cය එ | වලට N1 කර. ලබන ඉ ධන
වල ත11වය වC වර
Iෂණයට ලI G ම,
.w*w ම}ටෙ2 යැ~ සැක කර. ලබන ඉ ධන
වල සා2පලය
වැy*ර ප Iෂාව සඳහා
ප Iෂණාගාර
ෙවත
ෙය z
G ම
හා
ප Iෂණාගාර
වා%ථාව ට
අ.ව
අදාළ
පා%ශවය දැ.ව1 G ම.
2

සහකාර /වාහන
අdකාC (යා •ක)

III

04

i.

*2Cය එ | කා%ය ම€ඩලය (Cය*], Cය*]
සහායක සහ ෂ • Cය*]) අ‚Iෂණ කටm=.

ii.

එ |
කා%ය ම€ඩලෙA ෙමෙහm2
තාIෂ ක ƒ„…ව භාරව කටm= G ම.

iii.

එ |
කා%ය ම€ඩලය ෙමෙහm2 රාජකාC
වල5 J* කර. ලබන වැරp ස2බ ධෙය rsක
ම%ෂණය පැවැ1tම.

iv.

Jය†ම p.පා.(යා.) සහ Cය*]
ලධාC ෙ‡ අ‚Iෂණ කටm=.

v.

එ | කා%ය ම€ඩලය ස2බ ධෙය J*වන
*2Cය /මාධ හා අවලංˆt2 වැලැItම සඳහා
කටm= ස2පාදනය G ම හා එම කටm=
අ‚Iෂණය.

vi.

එ |
කා%ය ම€ඩලෙA
ල G 2 හා
ෙරhස්ට% ෙදපා%තෙ2 =වට අවම &CවැයI
J*වන පCp කාලා.‰Šව සංෙශhධනය G ම හා
ඒ අ.ව ල G 2 පව1වාෙගන යෑම පCපාලනය
G ම.

vii.

*2Cය ෙමෙහm2 ස2බ ධෙය ධාවනබල සහ
/වාහන
උප
ෙදපා%තෙ2 =
අතර
ස2බ ‚කරණය.

හා

කා%යභාර

viii. එ |

කා%ය
ම€ඩලෙA
සමස්ථ
කා%යIෂමතාව
වැypm… G ම සඳහා
bමෙnදය
සකස් G ම හා ඒවා oයා1මක
G මට අවශ කටm= G ම.

ix.

6.2

ඒකාබ‹ධ

ෙ

ය
III

හpJ ෙසවා අවස්ථාවල5 එ |
කා%ය
ම€ඩලෙA ෙසවය ලබාගැ:ම සඳහා අවශ
කටm= G ම.

ලධර සංඛ ාව :
අ.මත ෙසවක
සංඛ ාව

අ.මත තන=ර
සහකාර /වාහන අdකාC (බලශI0
සංරIෂණ)

01

සහකාර /වාහන අdකාC (යා •ක)

04

ෙ
ෙය ෙ
යට උසස් G ෙ2 කා%ය සඳහා III, II හා I ෙ
සංඛ ාවට අය1 ෙස සැලෙI.

05

Jයjල ඒකාබ‹ධ

ලධර

සටහන 1:
*2Cය ෙදපා%තෙ2 =ෙn අවශ තාවය මත කළමණාකරන ෙසවා ෙදපා%ෙ2 =ෙn අ.මැ0ය
යටෙ1 කs කලට ෙමම ෙසවක සංඛ ාව ෙවනස් ය හැGය.

3

07.

බඳවා ගැ ෙ fමය
7.1

බඳවා ග නා /0ශතය

:

ධාරාව

7.2
7.3

;Rශතය

වෘත

අදාළ ෙන ෙn

• ත

100%

Nසලතා

අදාළ ෙන ෙn

වෘත බඳවා ගැ ම : අදාල නැත
hUත බඳවා ගැ ම :
7.3.1 බඳවා ග නා ෙ

ය

: III ෙ

ය.

7.3.2 w*wක2 :
7.3.2.1 අධ ාපන w*wක2

: අදාළ ෙන ෙn

7.3.2.2 වෘ19ය w*wක2

:

සහකාර /වාහන අdකාC
(බලශI0 සංරIෂණ)
සහකාර /වාහන අdකාC
(යා •ක)

•%වාස න පස් (05) අ>]* ස•ය සහ ස=Qදායක ෙසවා
කාලයI සSත pස්•I ප Iෂක (යා •ක) වරෙයN tම
ෙහh
•%වාස න පස් (05) අ>]* ස•ය හා ස=Qදායක ෙසවා
කාලයI සSත ‘ ලංකා තාIෂණ ෙසවෙA ෙශෂ ප 0ෙA
එ | Cය*ෙරN tම.

7.3.2.3 පළƒ]‹ද

: ඉහත දIවා ඇ0 පCp

7.3.2.4 කා~ක w*wක2

: සෑම අෙRIෂකයNම ‘ ලංකාෙn ඕනෑම
/ෙ‹ශයක

ෙසවය

G මට1

තන=ෙ%

රාජකා ඉQ G මට1 /මාණව1 ශා Cක හා
මානJක ෙයhග තාවයG
7.3.2.5 ෙවන1

:

I.

අය*2ක]ව

II.

Jය“ම අය*2ක]ව

’ෂ්ඨ චCතයG

mIත ය m=ය.

අය*2කරන pනට ෙසවෙA ෙය5 J•න උප

ෙදපා%තෙ2 =ෙn /ධා යා ම”
III.

අය*2පත

mIත ය m=ය.

අය*2ප1 ඉpCප1 කළm=ය.

J ෙලස ස2•%ණ කර, අදාල භාග ගාස්= ෙගවා

pනට අය*2කර ඇ0 Jය“ම අය*2ක]ව
ඇ1දැ~ w*wක2 ප Iෂා G ෙම

අදාල w*wක2 සƒරා

ෙත රව s•ත තරඟ

සඳහා ෙප: J—මට අවස්ථාව S ෙn.

ය ත
භාගය

භාගය සම1 >වද තරඟ

භාගයට ෙප: J—මට අවශ Jය“ w*wක2 ස2•%ණ කර ෙන මැ0
බව පwව ෙහ' >වෙහ 1 ප1 G ම සඳහා සලකා බල. ෙන ලැෙ˜.
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IV. තරඟ භාගයට ෙප: J—ම සඳහා අවශ w*wක2 සƒරා ඇ0 ෙලසට
&'ග. ලබ ෙ

අය*2ක] 7.3.2 S සඳහ

ස2•%ණ කළm= බවට අය*2ප1 කැඳtෙ2
ප™ෙA සඳහ

Jය“ w*wක2
ෙnදනෙA / ගැස}

කර. ලබන pනට එම w*wක2 සෑම ආකාරයG ම

ස2•%ණ කර 0ෙ˜ න2 පම

.

භාගය සම1tෙම

පwවද අදාල

w*wක2 සƒරා ෙන මැ0 බව ෙහ' >වෙහ 1 ප1tම ලබා 5මට
සලකා බල. ෙන ලැෙ˜. ප1tම ලබා 5ෙම

පwව ඒ බව ෙහ'

>වෙහ 1 ප1tම අවලංˆ කර. ලැෙ˜.
7.3.3 වයස

: අදාල ෙන ෙn.

7.3.4 බඳවා ගැ:ෙ2 bමය

: s•ත භායI ම”

7.3.4.1 s•ත භාගය

:

(i) සහකාර ;වාහන අiකා (බලශAR සංරAෂණ) තන ර සඳහා jkත භාගය
ෂයය

උප ම ලmn
;මාණය

සම[ ලmn
;මාණය

1. š‹d ප Iෂණය

100

40

2. බලශI0 සංරIෂණය &'බඳ දැ.ම මැන
බලන /ශ්න ප™ය

100

40

(ii) සහකාර ;වාහන අiකා (යා oක) තන ර සඳහා jkත භාගය
ෂයය

උප ම ලmn
;මාණය

සම[ ලmn
;මාණය

100

40

100

40

1. š‹d ප Iෂණය
2. තාIෂණ හා කා%යාල bම /ශ්න ප™ය

7.3.4.1.1 පව1වන බලධරයා : රාජ ෙසවා ෙක ෂ

සභාව

(සහකාර /වාහන අdකාC (බලශI0 සංරIෂණ) - ඇz…ම අංක 01 සහ
සහකාර /වාහන අdකාC (යා •ක) - ඇz…ම අංක 02 බල න)
7.3.4.2 වෘ19ය ප Iෂණය

: අදාල නැත

7.3.4.3 සාමාන ස2zඛ ප Iෂණය

: අදාල නැත
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7.3.4.4 ව›හගත ස2zඛ ප Iෂණය

:

ලmn ලබා ෙදG ලබන ;ධාන
Aෙෂp

උප ම ලmn
;මාණය

ෙජ ෂ්ඨතාවය
තන=ර &'බඳ ෂය දැ.ම
භාෂා හැGයාව
ස2zඛ ප Iෂණය
z“ ලN…

60
20
15
05
100

ෙතqරා ගැ මට
සලකා බලG
ලබන අවම
ලmn ;මාණය

40

7.3.4.4.1 ව›හගත ස2zඛ ප Iෂණ ම€ඩලය ප1කරන බලධරයා :
රාජ ෙසවා ෙක ෂ සභාව
(ඇz…ම අංක 03 හා ඇz…ම අංක 04 බල න)
7.3.5 අය*2ප1 කැඳtෙ2 bමය

: රජෙA ගැස} ප™ෙA දැ t2 පළ G ම ෙහh
/J‹ධ දැ t2 පළ G ම සහ ෙව˜ අඩ ෙA
දැ t2 පළ G ම ම” අය*2ප1 කැඳව. ලැෙ˜.

7.4 mසලතා පදනම මත බඳවා ගැ ම
08.

කා යAෂමතා කඩඉ
8.1
mමන කා යAෂමතා
කඩඉමද යන වග

: අදාළ ෙන ෙn.

භාගය :

කා යAෂමතා කඩඉම සම[ ය
u[ෙ[ ෙක#පමණ වසර ගණනකට
ෙපරද

කා යAෂමතා කඩඉෙ
ස්වභාවය jkත පIAෂණය /
වෘ[vය පIAෂණය / සහRක
පාඨමාලාව / ෙවන[

01 වන
කඩඉම

කා%යIෂමතා III වන ෙ
යට බඳවාෙගන වසර 03
s•ත ප IෂණයG
I ගතtමට ෙපර
( ඇz…ම අංක 05 බල න )

02 වන
කඩඉම

කා%යIෂමතා II වන ෙ
යට උසස්t වසර 03 I
s•ත ප IෂණයG
ගතtමට ෙපර
( ඇz…ම අංක 06 බල න )

03 වන
කඩඉම

කා%යIෂමතා I වන ෙ
යට උසස්t වසර 05 I
s•ත ප IෂණයG
ගතtමට ෙපර
( ඇz…ම අංක 07 බල න )

8.2 කා%යIෂමතා කඩඉ2 පව1ව. ලබ ෙ

ෙක පමණ කාලයකට වරIද : වසරකට
ෙදවරI
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8.3 කා%යIෂමතා කඩඉ2වලට අදාල ප Iෂණ පව1ව. ලබන බලධර~

09.

ක>] ද ?

1 වන කා%යIෂමතා කඩඉම : ප1G 2 බලධරයා ෙහh ඔ„ J
බලධරය
J

බලය පවරන ලද

2 වන කා%යIෂමතා කඩඉම : ප1G 2 බලධරයා ෙහh ඔ„ J
බලධරය
J

බලය පවරන ලද

3 වන කා%යIෂමතා කඩඉම : ප1G 2 බලධරයා ෙහh ඔ„ J
බලධරය
J

බලය පවරන ලද

භාෂා ;yණතාව :
9.1
භාෂාව

ලබා ගත u ;yණතාව

1. රාජ භාෂාව

රාජ භාෂාවI ෙන වන භාෂා මාධ යG

ෙසවයට බැx…

ලධා

ය ත භාෂා /tණතාව පCවාස කාලය =ළ ලබා ගත m=ය.

10.

2. අෙනI

රාජ පCපාලන චbෙjඛ 01/2014 අ.ව අදාළ ම}ටෙ2 /tණතාව

රාජ භාෂාව

ලබා ගත m=ය.

ෙab උසස් HI :
10.1

III වන ෙabෙz Eට II වන ෙabයට උසස් HIම
10.1.1

සාමාන9 කා ය සාධනය අGව,

10.1.1.1 ස{රාjය u | |ක :
I.

ප1tම ස්žර කර 0Ÿම

II. ෙසවා ගණෙA III ෙ

ෙA අවම වශෙය

වසර දහය ( 10 ) ක ස•ය හා

ස=Qදායක ෙසවා කාලයI ස2•%ණ කර 0Ÿම හා වැQR ව%ධක දහය ( 10 )
I උපයාෙගන 0Ÿම.
III. අ.මත කා%ය සාධන ඇග~ෙ2 පCපා•ය අ.ව උසස් tෙ2 pනට ෙපරා=ව
වසර දහය ( 10 ) I =ළ ස=Qදායක ම}ටෙ2 ෙහh ඊට ඉහළ කා%ය සාධනයI
ෙප .2 කර 0Ÿම.
IV. උසස් G ෙ2 pන •%වාස නතම වසර පහ ( 05 ) =ළ ස=Qදායක ෙසවා
කාලයI ස2•%ණ කර 0Ÿම.
V. අදාළ ම}ටෙ2 අෙනI රාජ භෂා /tණතාව ලබාෙගන 0Ÿම.
VI. අදාළ කා%යIෂමතා කඩඉ2 ප Iෂණ

10.1.1.2

උසස් HIෙ

fමය

ය ත pනට සම1 t 0Ÿම.

: w*wක2 ස2•%ණ කරන

ලධරය

J

ය ත ආකෘ0 ප™ය (ඇz…ම 08) අ.ව ප1G 2 බලධරයා ෙවත
ඉj¢මI කර. ලැ£
G ෙම
ෙ

ට, ප1G 2 බලධරයා

J

w*wක2 ප Iෂා

අන=]ව w*wක2 ලබන pන Jට oයා1මක වන පCp II

යට උසස් G ම ප1G 2 බලධරයා J
7

J* කර. ලැෙ˜.

සංලAෂය :
සාමාන ම}ටෙ2 කා%ය සාධනය අ.ව උසස් G ෙ25 ය ත pනට කා%යIෂමතා
කඩඉම සම1 ෙන වන ලධා ෙ‡ උසස්t2 pනය කා%යIෂමතා කඩඉම සම1tමට
/මාද කාලයට සමාන කාලයG /මාද කළ m=ය.
10.2

II වන ෙabෙz Eට I වන ෙabයට උසස් HIම
10.2.1. සාමාන9 කා ය සාධනය අGව,
10.2.1.1 ස{රාjය u | |ක :
I.

/ස2පාදන හා ෙක

™ා1 පCපාලනය, රාජ පCපාලනය, කළමනාකරණය,

ව ාපාර පCපාලනය / කළමනාකරණය,

ආ%Pක

ද ාව, සංඛ ානය,

”…2කරණය, සංව%ධන bෙමhපාය , මානව ස2ප1 කළමනාකරණය,
අෙල කරණය, =ලනා1මක සංව%ධනය, ෙත ර=] තාIෂණය, ද ාව, ¤ව
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ෙප .2 කර 0Ÿම.
V. අදාළ කා%යIෂමතා කඩඉ2 ප Iෂණය
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: අදාළ ෙන ෙn
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දැ.ම මැන බලන ii. *2Cය ෙදපා%තෙ2 =ව ඉ ධන ලබා ගැ:ම &'බඳ oයා
පCපා•ය.
/ශ්න ප™ය
iii. එම ඉ ධන සඳහා Ojප1 ර>j G ම (ලංකා ඛ ජෙතj
:0ගත සංස්ථාව සමඟ) &'බඳ දැ.ම.
iv. ඉ ධන, /ධාන ෙතj ටැංGවලට ගබඩා G ම, ෙත ග G ම,
ෙත ග ෙප 1වලට ගැ:ම &'බඳ දැ.ම.
v.

ඉ ධන ගබඩා කළ m= අ දම ගැන අවෙබ ධය (ඉ ධන ගබඩා
කර ඇ0 ටැංG සංª%ණ වල යා •ක oයා කාC1වය &'බඳ
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සාමාන දැ:ම සහ වC වර ඒවා නඩ1= කළ m= ආකාරය
&'බඳ පCපාලනයට ක]… ෙප වා 5මට ඇ0 දැ:ම සහ
ඉ ධන ගබඩා කර ඇ0 සංª%ණවල පව0න ආරIෂාව තහ>]
G මට ගතm= &යවර &'බඳ දැ:ම)
vi. ගj අˆ] ලැŸම හා අලාභ &'බඳ ගතm= oයා මා%ග.
ix.

ඉ ධන නාස්0ය හා අලාභ &'බඳ ගතm= oයා මා%ගය
&'බඳ දැ:ම.

x.

ඉ ධන භා තය අර&Cමැස්ෙම m=ව පව1වාෙගන යාමට
අදාල oයා මා%ග ගැ:ම &'බඳව
දැ:ම සහ ඉ ධන
ටැංG=ළ ඇ0 ෙතj වල ධාCතාවය මැ:ම හා ස්ෙලh ³ට%
Gයtම &'බඳ සාමාන දැ:ම.

ix. ඉ ධන &'බඳව ඉpCප1වන qෂණ අb කතා ආpය ස2බ ධව
rsක ම%ශන පැවැ1tම හා හpJ ප Iෂණ පැවැ1tම &'බඳ
අවෙබhධය හා දැ:ම.
xi. දැ ෙතj ඉවරයI G ම &'බඳව ගතm= oයා මා%ග &'බඳ
දැ:ම.

ෙමම භාගය Jංහල හා ෙදමළ භාෂා මාධ ය ෙග පමණI පැවැ1ෙවන අතර අෙRIෂකෙයNට
කැම0 භාෂා මාධ යG
භාගයට ෙප: J•ය හැGය. ෙමම භාගය /ශ්න ප™ ෙදකටම ෙප: J•ය
m1ෙ1 එI භාෂා මාධ යG පම . ස්වªය අය*2පෙ1 භාග මාධ ය ෙවනස් G මට අවසර ෙද.
ෙන ලැෙ˜.

සකස් කෙළ : අ1සන : ........................

ප Iෂා කෙළ : අ1සන : ...............................
( ෂය භාර ෙජ ෂ්ඨ මා€ඩsක

නම : ................................................
තන=ර : ...........................................
pනය : ..............................................

ලධරයා)

නම : .......................................................
තන=ර:……………………………………...
pනය : ……………………………................

%ෙ‹ශ කර ඉpCප1 කර .
අ1සන : ............................................................
(ෙදපා%තෙ2 = /ධා යා)
නම : ................................................................
තන=ර : ...........................................................
pනය : .............................

ල z¤ාව : .......................................................
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ඇ$n 02
ය ෙදපා තෙ
01.

02.

ෙW ධායක ෙසවා ගණය සඳහා වන බඳවා ගැ

ප පා ය

භාගෙA නම : *2Cය ෙදපා%තෙ2 =ෙn ධායක ෙසවා ගණෙA III ෙ
ෙA සහකාර
/වාහන අdකාC (යා •ක) තන=ර සඳහා w*ස්ස ෙතhරා ගැ:ෙ2 s•ත භාගය.
භාග &'බද ස්තර :
;ශ්න පpය

;ශ්න පpෙz ස්වභාවය

1. š‹d ප Iෂණය

කාලය

Jය“ම /ශ්න වලට &'=]
පැය 01
සැප~ය m=ෙn.
අදාල
ෂය
%ෙ‹ශයට
අ.®ල
/ශ්ණ 08G
/ශ්න
06කට
&'=]
සැප~ය m=ෙn. ෙමම /ශ්න පැය 03
ප™ය
සඳහා
ෙවනමම
කඩදාJවල ස්තරා1මකව
&'=] සැප~ය m=ය.

2. තාIෂණ හා කා%යාල bම
/ශ්න ප™ය

$…
ලmn

සම[
ලmn

100

40

100

40

සටහන :
අය*2ප1 කැඳවන අවස්ථාෙn5 ඉහත වˆෙවS දැIෙවන ලN… ලබාෙදන /ධාන
Iෙෂ™ සඳහා ෙව කර ඇ0 උපCම ලN… /මාණය ඇ=ළත, ස්තරා1මක ලN… ප•පා•ය
රාජ ෙසවා ෙක ෂ සභාව ෙව0 අ.මත කර ගත m=ය.
03.
04.

05.

භාගය පව1වන ලබන බලධරයා : රාජ ෙසවා ෙක ෂ
භාගය පව1ව. ලබ ෙ
9රණය ෙn.
භාගය සදහා ෂය

සභාව

ෙක පමණ වාර •මාවකට වරIද යන වග : ƒරRපා¦ ඇ0 tම මත

%ෙ‹ශය :

;ශ්න පpෙz නම
š‹d ප Iෂණය

තාIෂණ
ප™ය

ෂය L ෙMෂය
ෙමය අෙRIෂකයාෙ‡ J9ෙ2 ත%කා.®ල ත11වය1, ඔ„ෙ‡
JෙතS ශ්ෙjෂණ ත11වය1, 9රණ ගැ:ෙ2 ශI9 ,
ශ්චය
G ම සඳහා අදාල /ශ්න ඇ=ල1 බ„වරණ bමයට ගැලෙපන පCp
mIත ව. ඇත.
/ශ්න i. එ | වල තාIෂ ක oයාකාC1වය &'බඳ දැ.ම.
ii. තාIෂ ක ƒ„… වැඩසටහ
හා ඇගැ¥ම &'බඳ දැ.ම.

සකස් G ම, oයා1මක G ම

iii. එ | කා%ය ම€ඩලෙA oයාකාරවල5 J*වන වැරp &'බඳ
යන ඒවා ම%ෂණය කර වැලැItෙ2 &යවර ගැ:ම &'බඳ
දැ.ම.
iv. *2Cය උපෙදස් සං²හය, ෙදපා%තෙ2 =ෙn
පCපාලන ෙරˆලාJ &'බඳ දැ.ම.

චbෙjඛ

v. එ | කා%ය ම€ඩල ලG ෙ2 ෙර ස්ට% සකස්කර5ෙ2
J‹ධා ත, ෙර ස්ට% සකස්G ෙ2 දැ.ම.
vi. යා •ක ෙදhෂ &'බඳ ප Iෂණ පැවැ1tෙ2, වා%ථා ඉpCප1
G ම &'බඳ අවෙබhධය.
13

vii. එ |
දැ.ම.

කා%ය ම€ඩලයට අදාල සැලw2 කරණය &'බඳ

viii. එ |
කා%ය ම€ඩල සමග ස
bමෙnදයI &'බඳ දැ.ම.

ෙnදනය G ෙ2

ෙමම භාගය Jංහල හා ෙදමළ භාෂා මාධ ය ෙග පමණI පැවැ1ෙවන අතර අෙRIෂකෙයNට
කැම0 භාෂා මාධ යG
භාගයට ෙප: J•ය හැGය. ෙමම භාගය /ශ්න ප™ ෙදකටම ෙප: J•ය
m1ෙ1 එI භාෂා මාධ යG පම . ස්වªය අය*2පෙ1 භාග මාධ ය ෙවනස් G මට අවසර ෙද.
ෙන ලැෙ˜.

සකස් කෙළ : අ1සන : ........................

ප Iෂා කෙළ : අ1සන : ...............................
( ෂය භාර ෙජ ෂ්ඨ මා€ඩsක

ලධරයා)

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

නම

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

තන=ර : ...........................................

තන=ර:……………………………………...

pනය : ..............................................

pනය : ……………………………...............

%ෙ‹ශ කර ඉpCප1 කර .
අ1සන : ......................................................
(ෙදපා%තෙ2 = /ධා යා)
නම : ............................................................
තන=ර : .......................................................
pනය : .............................

ල z¤ාව : ..................................................
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ඇ$n 03
ය ෙදපා තෙ

ෙW ධායක ෙසවා ගණය සඳහා වන බඳවා ගැ

ප පා ය

1. ප IෂණෙA නම : *2Cය ෙදපා%තෙ2 =ෙn ධායක ෙසවා ගණෙA III ෙ
ෙA සහකාර
/වාහන අdකාC (බලශI0 සංරIෂණ) තන=ර සඳහා w*ස්ස ෙතhරා ගැ:ෙ2 ව›හගත
ස2zඛ ප Iෂණය.
2. ස2zඛ ප Iෂණය සඳහා ලN… ලබා ෙදන Iෙෂ™ සහ ලN… /මාණය
ලN… ලබා ෙද. ලබන /ධාන Iෙෂ™

උපCම
ලN…
/මාණය

ෙජ ෂ්ඨතාවය
තන=ර &'බඳ ෂය දැ.ම
භාෂා හැGයාව
ස2zඛ ප Iෂණය
z“ ලN…

:

ෙතhරා ගැ:මට
සලකා බල. ලබන
අවම ලN…
/මාණය

60
20
15
05
100

40

සටහන :
අය*2ප1 කැඳවන අවස්ථාෙn5 ඉහත වˆෙවS දැIෙවන ලN… ලබාෙදන Rරධාන
Iෙෂ™ සඳහා ෙව කර ඇ0 උපCම ලN… /මාණය ඇ=ළත, ස්තරා1මක ලN… ප•පා•ය
රාජ ෙසවා ෙක ෂ සභාව ෙව0 අ.මත කර ගත m=ය.
3. ස2zඛ ප Iෂණය පව1ව. ලබන බලධරයා : රාජ ෙසවා ෙක ෂ
4. ව›හගත ස2zඛ ප Iෂණය පව1ව. ලබ ෙ

සභාව

ෙක පමණ කාල•මාවකට වරIද යන වග :
ƒරRපා¦ ඇ0වන පCp

5. (අ) ෙ1 2 පCපා•ය : (ලN… ලබා5ම)
1. s•ත භාගය සඳහා

-

2. ව›හගත ස2zඛ ප Iෂණයට $… ලmn

-

ලN… 200 (එI ෂයකට ලN… 100 බැ”
ෂය ෙදකට ලN… 200)
ලN… 100
300

(ආ) ෙජ ෂ්ඨ1වය සඳහා ලN… &Cනැ³ම :
ෙජ ෂ්ඨ1වය සඳහා ලN… ෙද. ලබ ෙ , ලධාCෙයN ‘ ලංකා තාIෂණ ෙසවෙA
ෙශෂ ප 0ෙA එ | Cය*] තන=ෙ% ෙසවය කර ඇ1තා
අ>]* ගණන හා
pස්•I ප Iෂක යා •ක තන=ෙ% ෙසවක කර ඇ1තා
අ>]* ගණන පදන2
කරෙගනය. එI එI •%ව ස=Qදායක ෙසවය සඳහා ලN… 04 බැ” ලN… 60 ක
උපCමයI දIවා ලN… /ධානය කර. ලැෙ˜. (එI ව%ෂයI ස2•%ණ ෙන t ඇ0
අවස්ථාවල5 එවැ
ලධා ට මාස 03කට වැy එෙහ1 මාස 06කට අ¦ ෙසවා
කාලයI සඳහා එI ලNණIද, මාස 09ට අ¦ එෙහ1 මාස 06කට වැy ෙසවා කාලයI
සඳහා ලN… 02 Iද, මාස 09ට වැy එෙහ1 වසරකට අ¦ ෙසවා කාලයI සඳහා ලN…
03Iද අ.පා0කව ලබා ෙද. ලැෙ˜.)
ස=Qදායක ෙසවා වා%තාවI ස= ලධා
පමණI ෙමම උසස්tම සඳහා
සලකා බැ¢ම w*w ව ෙ ය. ස=Qදායක ෙසවා වා%තාවI ලධා ෙයN ස= ෙnයැ~
සලක. ලබ ෙ , අය*2ප1 කැඳtෙ2 අවසාන pනට •%වාස නෙA අ>]* 05I =ළ
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Jය“ම වැQR ව%ධක ඔ„ට ෙගවා ඇ1න2 සහ පස් අ>]* කාලය =ළ අවවාද G ම හැර
ෙවන1 ෙම නම ද¦වමකට ෙහh ඔ„ භාජනය t ෙන මැ0 න2 පම .
වැQR ව%ධක උපයා ෙන මැ1ෙ1 න2 අවවාදයකට වැy ද¦ව2 ලබා ඇ1ෙ1
න2 ඒ එI එI ව%ෂයI ෙව.ෙව ෙජ ෂ්ඨ1වය සඳහා ලN… /ධානය කළ m=
ෙන ෙn.
නයා.®ල oයාවක /PඵලයI වශෙය ෙද. ලබන ද¦වම oයා1මක වන
කාලය, එයට වැQR ව%ධකය ව%ෂ ෙදකI ල2භනය කළෙහ 1, එම ද¦වම oයා1මක
වන ව%ෂ ෙදක සඳහා ලN… ලබා ෙද. ෙන ලැෙ˜.
(ඇ) භාෂා හැGයාවට ලN… /ධානය G ම :ඉං¶J භාෂා හැGයාව සඳහා ලN… 10
ෙදමල භාෂා හැGයාව සඳහා ලN… 10
වසරකට ෙන අ¦ yRෙලhමාවI සඳහා ලN… 10 ෙහh අ.ෙප .ස. (සා/ෙපළ) A/D සාමා%ථයI සඳහා ලN… 10
B/C සාමා%ථයI සඳහා ලN… 05
C/S සාමා%ථයI සඳහා ලN… 03
(ඈ) ප1tම සඳහා ෙ1 ම :
ව›හගත ස2zඛ ප Iෂෙය ලැš… ලN… සංඛ ාව අ.ව වැy ලN… ලැ£ අෙයN
තන=ර සඳහා ෙතhරා ග. ලැෙ˜. (s•ත භාගෙය ලබා ඇ0 ලN… - ස2zඛ
ප Iෂණ ම€ඩලයට ඉpCප1 ෙන කළ m=ය.)

සකස් කෙළ :

ප Iෂා කෙළ :

අ1සන : ............................................

අ1සන : ...................................................
( ෂය භාර ෙජ ෂ්ඨ මා€ඩsක

ලධරයා)

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

නම

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

තන=ර : ...........................................

තන=ර:……………………………………...

pනය : ..............................................

pනය : ……………………………...............

%ෙ‹ශ කර ඉpCප1 කර .
අ1සන : ......................................................
(ෙදපා%තෙ2 = /ධා යා)
නම : ............................................................
තන=ර : .......................................................
pනය : .............................

ල z¤ාව : ..................................................
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ඇ$n 04
ය ෙදපා තෙ

ෙW ධායක ෙසවා ගණය සඳහා වන බඳවා ගැ

ප පා ය

01. ප IෂණෙA නම : *2Cය ෙදපා%තෙ2 =ෙn ධායක ෙසවා ගණෙA III ෙ
ෙA සහකාර
/වාහන අdකාC (යා •ක) තන=ර සඳහා w*ස්ස
ෙතhරා ගැ:ෙ2 ව›හගත ස2zඛ
ප Iෂණය.
02. ස2zඛ ප Iෂණය සඳහා ලN… ලබා ෙදන Iෙෂ™ සහ ලN… /මාණය
ලN… ලබා ෙද. ලබන /ධාන Iෙෂ™

ෙජ ෂ්ඨතාවය
තන=ර &'බඳ ෂය දැ.ම
භාෂා හැGයාව
සzzඛ ප Iෂණය
z“ ලN…

:

උපCම
ලN…
/මාණය

ෙතhරා ගැ:මට
සලකා බල.
ලබන අවම ලN…
/මාණය

60
20
15
05
100

40

සටහන :
අය*2ප1 කැඳවන අවස්ථාෙn5 ඉහත වˆෙවS දැIෙවන ලN… ලබාෙදන /ධාන
Iෙෂ™ සඳහා ෙව කර ඇ0 උපCම ලN… /මාණය ඇ=ළත, ස්තරා1මක ලN… ප•පා•ය
රාජ ෙසවා ෙක ෂ සභාව ෙව0 අ.මත කර ගත m=ය.
03. ස2zඛ ප Iෂණය පව1ව. ලබන බලධරයා : රාජ ෙසවා ෙක ෂ
04. ව›හගත ස2zඛ ප Iෂණය පව1ව. ලබ ෙ

සභාව

ෙක පමණ කාල•මාවකට වරIද යන වග :
ƒරRපා¦ ඇ0වන පCp

05. (අ) ෙ1 2 පCපා•ය : (ලN… ලබා5ම)
1. s•ත භාගය සඳහා

-

2. ව›හගත ස2zඛ ප Iෂණයට $… ලmn

-

ලN… 200 (එI ෂයකට ලN… 100 බැ”
ෂය ෙදකට ලN… 200)
ලN… 100
300

(ආ) ෙජ ෂ්ඨ1වය සඳහා ලN… &Cනැ³ම :
ෙජ ෂ්ඨ1වය සඳහා ෙද. ලබන උපCම ලN… සංඛ ාව 60G. w*wක2 ලැ£ කාලයට
පw කාලය සඳහා එI වසරකට ලN… 06 බැ” . ව%ෂයකට අ¦ මාස 09 කට වැy
කාලය සඳහා ලN… 04 Iද, මාස 06 Jට 09 දIවා ලN… 03Iද, මාස 03 Jට 06 දIවා
ලN… 02Iද &Cනැෙ2.
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(ඇ) ප1tම සඳහා ෙ1 ම :
ව›හගත ස2zඛ ප Iෂෙය ලැš… ලN… සංඛ ාව අ.ව වැy ලN… ලැ£ අෙයN
තන=ර සඳහා ෙතhරා ග. ලැෙ˜. (s•ත භාගෙය ලබා ඇ0 ලN… - ස2zඛ
ප Iෂණ ම€ඩලයට ඉpCප1 ෙන කළ m=ය.)

සකස් කෙළ :

ප Iෂා කෙළ :

අ1සන : ............................................

අ1සන : ...................................................
( ෂය භාර ෙජ ෂ්ඨ මා€ඩsක ලධරයා)

නම : ................................................
තන=ර : ...........................................
pනය : ..............................................

නම : ....................................................
තන=ර:……………………………………...
pනය : ……………………………...............

%ෙ‹ශ කර ඉpCප1 කර .
අ1සන : ......................................................
(ෙදපා%තෙ2 = /ධා යා)
නම : ............................................................
තන=ර : .......................................................
pනය : .............................

ල z¤ාව : ..................................................
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ඇ$n 05
ය ෙදපා තෙ
ෙව
ධායක ෙසවා ගණය සදහා වන
1 වන කා යAෂමතා කඩඉ පIAෂණය
01.

භාගෙA නම : ෙමම කා%යIෂමතා කඩඉම s•ත ප IෂණයG.

02.

භාගය &'බඳ ස්තර :
;ශ්න පpය / ෂය Aෙෂpය

කාලය

ආයතන සං²හය සහ කා%යාල bම

පැය 02

$…
ලmn
100

zදj ෙරˆලාJ

පැය 02

100

03.

පව1ව. ලබන බලධරයා : ප1G 2 බලධරයා ෙහh ඔ„ J
J

04.

ප Iෂණය පව1ව. ලබ ෙ

05.

භාගය සදහා ෂය
;ශ්න පpෙz නම
ආයතන සං²හය
සහ කා%යාල bම

සම[
ලmn
40%
40%

බලය පවරන ලද බලධරය

ෙක පමණ කාල•මාවකට වරIද යන වග : වසරකට ෙදවරI

%ෙ‹ශය :
ෂය L ෙMෂය
ආයතන සං²හෙA පC¬ෙ»ද I Jට X දIවා වන පC¬ෙ»ද යටෙ1
ඇ=ළ1 ක]… &'බද දැ.ම පCIෂා G ම.
කා%යාල bම සහ කා%යය පCපා• &sබද දැ.ම පCIෂා G ම.

zදj ෙරˆලාJ

zදj ෙරˆලාJ සං²හෙA පC¬ෙ»ද I Jට VII දIවා වන පC¬ෙ»ද
යටෙ1 ඇ=ළ1 ක]… &'බද දැ.ම පCIෂා G ම.

සටහන - ෙමම කා%යIෂමතා කඩඉ2 පCIෂණ *2Cය සාමාන ාdකාC J
Jංහල හා ෙදමළ භාෂා මාධ ය ෙග පමණI පව1ව. ලැෙ˜.

සකස් කෙළ :අ1සන
නම
තන=ර
pනය

වසරකට ෙදවරI

ප Iෂා කෙළ :: ……………………………
: ……………………………
:…………………………….
:…………………………….

අ1සන :……………...................
නම
: …………….................
තන=ර : …………….................
pනය : …………….................

%ෙ‹ශ කර ඉpCප1 කර .
අ1සන : ......................................................
(ෙදපා%තෙ2 = /ධා යා)
නම : ............................................................
තන=ර : .......................................................
pනය : .............................

ල z¤ාව : ....................................................
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ඇ$n 06
ය ෙදපා තෙ
ෙව
ධායක ෙසවා ගණය සදහා වන
2 වන කා යAෂමතා කඩඉ පIAෂණය
01.

භාගෙA නම : ෙමම කා%යIෂමතා කඩඉම s•ත ප IෂණයG.

02.

භාගය &'බඳ ස්තර :
;ශ්න පpය / ෂය Aෙෂpය

කාලය

සම[

ලmn

ලmn

/ාෙයh”ක ආයත ක දැ.ම

පැය 02

100

40%

zදj ෙරˆලාJ

පැය 02

100

40%

03.

පව1ව. ලබන බලධරයා : ප1G 2 බලධරයා ෙහh ඔ„ J
J

04.

ප Iෂණය පව1ව. ලබ ෙ

05.

$…

භාගය සදහා ෂය

බලය පවරන ලද බලධරය

ෙක පමණ කාල •මාවකට වරIද යන වග : වසරකට ෙදවරI

%ෙ‹ශය :

;ශ්න පpෙz නම
/ාෙයh”ක
ආයත ක දැ.ම

ෂය L ෙMෂය
කා%ය සාධනය ඇග¥ම, වැQR ව%ධක ෙගtම, ගම
යද2 ෙගtම,
ධ වා¦ අ.මත G ම, *2Cය බලප™ ඉj¢ම. රජෙA වාස
ෙව
G 2, ණය ඉj¢2, s&ග.ෙද. G ම, වෘ19ය ස 0
සාමා|ක S ක2, රජෙA ලධා ෙ‡ ෙ‹ශපාලන අ~0වාJක2
&'බඳව කටm= G ෙ25
ලධා
J
/ාෙයh”කව oයා
කළm= ආකාරය ප Iෂා G ම සඳහා ස2පාpත /ශ්න ප™යG.

zදj ෙරˆලාJ

zදj ෙරˆලාJ සං²හෙA පC¬ෙ»ද VIII, XI, XII, XIII හා XIV
යන පC¬ෙ»ද යටෙ1 ඇ=ළ1 ක]… &'බද දැ.ම පCIෂා G ම

සටහන - ෙමම කා%යIෂමතා කඩඉ2 පCIෂණ *2Cය සාමාන ාdකාC J වසරකට ෙදවරI
Jංහල හා ෙදමළ භාෂා මාධ ය ෙග පමණI පව1ව. ලැෙ˜ පව1ව. ලැෙ˜.
සකස් කෙළ :අ1සන
නම
තන=ර
pනය

ප Iෂා කෙළ :: ……………………………
: ……………………………
:…………………………….
:…………………………….

අ1සන :……………...................
නම
: …………….................
තන=ර : …………….................
pනය : …………….................

%ෙ‹ශ කර ඉpCප1 කර .
අ1සන : ......................................................
(ෙදපා%තෙ2 = /ධා යා)
නම : ............................................................
තන=ර : .......................................................
ල z¤ාව : ....................................................

pනය : .............................
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ඇ$n 07
ය ෙදපා තෙ
ෙව
ධායක ෙසවා ගණය සදහා වන
3 වන කා යAෂමතා කඩඉ පIAෂණය
01.

භාගෙA නම : ෙමම කා%යIෂමතා කඩඉම s•ත ප IෂණයG.

02.

භාගය &'බඳ ස්තර :
;ශ්න පpය / ෂය Aෙෂpය

කාලය

ආයතන සං²හය &'බඳ දැ.ම හා කා%ය
ප•පා•ක 0
zදj ෙරˆලාJ
03.

පැය 02

$…
ලmn
100

සම[
ලmn
40%

පැය 02

100

40%

පව1ව. ලබන බලධරයා : ප1G 2 බලධරයා ෙහh ඔ„ J

බලය පවරන ලද බලධරය

J
04.

ප Iෂණය පව1ව. ලබ ෙ

05.

භාගය සදහා ෂය

ෙක පමණ කාල •මාවකට වරIද යන වග : වසරකට ෙදවරI

%ෙ‹ශය :

;ශ්න පpෙz නම
ආයතන සං²හය
&'බඳ දැ.ම හා
කා%ය ප•පා•ක 0

ෂය L ෙMෂය
ආයතන සං²හෙA XII, XIII, XIV, XXIV, XLVII වැ පC¬ෙ»ද
ඇwෙර දැ.ම හා අදාල කා%ය ප•පා•ක 0 &'බඳ දැ.ම
පCIෂා G ම.

zදj ෙරˆලාJ

zදj ෙරˆලාJ සං²හෙA පC¬ෙ»ද VIII, XI, XII, XIII හා XIV
යන පC¬ෙ»ද යටෙ1 ඇ=ළ1 ක]… &'බද දැ.ම පCIෂා G ම.

සටහන - ෙමම කා%යIෂමතා කඩඉ2 පCIෂණ *2Cය සාමාන ාdකාC J වසරකට ෙදවරI
Jංහල හා ෙදමළ භාෂා මාධ ය ෙග පමණI පව1ව. ලැෙ˜ පව1ව. ලැෙ˜.

සකස් කෙළ :අ1සන
නම
තන=ර
pනය

ප Iෂා කෙළ :: ……………………………
: ……………………………
:…………………………….
:…………………………….

අ1සන :……………...................
නම
: …………….................
තන=ර : …………….................
pනය : …………….................

%ෙ‹ශ කර ඉpCප1 කර .
අ1සන : ......................................................
(ෙදපා%තෙ2 = /ධා යා)
නම : ............................................................
තන=ර : .......................................................
pනය : .............................

ල z¤ාව : ....................................................
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ඇ$nම 08
† ලංකා
1.

ය ෙදපා තෙ
ෙW LලධාI ෙab උසස්y ලබාගැ ම සඳහා
ඉ5 ප[ කළ u අය පpය

ළධරයා &'බඳ ෙත ර=]
1.1 අය*2ක]ෙ‡ ස2•%ණ නම

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

1.2 හැ*.2ප1 අංකය

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

1.3 ෙසවා ස්ථානය සහ එS s&නය : .............................................................................................
1.4 අය1වන ෙසවය හා තන=ර

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

1.5 අය1වන ෙසවා ගණය හා ෙ

ය

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

2. ප1tම &'බඳ ෙත ර=]

2.1 ප1t2 pනය

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

2.2 ප1tම ස්Pර කළ pනය

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

2.3 සම1 කා%යIෂමතා කඩඉම හා සම1 pනය :
සම[€ කා යAෂමතා

සම[ ය u 5නය

සම[ € 5නය

කඩඉම

2.4 සම1

භාෂා /tණතා ම}ටම හා සම1 pනය :
සම[€ භාෂා ;yණතා

සම[ ය u 5නය

සම[ € 5නය

ම‡ටම

3. උසස්tමට අදාල ෙත ර=]

3.1 උසස්tමට අෙRI¾ත ෙ

ය : II / I / ෙශෂ

3.2 උසස් tමට අෙRI¾ත ධාරාව

: සාමාන / w ෙශ¿

3.3.1

අවශ ස•ය ෙසවා කාලය ස2•%ණ කර 0ෙ˜ද ?

3.3.2

ස•ය ෙසවා කාලය ස2•%ණ කළ pනය

3.3.3

අෙRI¾ත ස•ය ෙසවා කාලය =ළ ස=Qදායක ම}ටෙ2 ෙහh ඊට ඉහළ ම}ටෙ2 කා%ය

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

සාධනයI ෙප .2 කර 0ෙ˜ද ?
3.3.4

ඔn / නැත

ඔn / නැත

ය ත වැQR ව%ධක Jයjල උපයාෙගන 0ෙ˜ද ?

ඔn / නැත

උසස්tමට •%වාස න පස් වසර =ළ ස=Qදායක ෙසවා කාලයI ස2•%ණ තර 0ෙ˜ද ?
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ඔn / නැත
3.3.5

නය දÀව2 ලබා 0ෙ˜ද ?

3.3.6

ඔn / නැත

w ෙශ¿ කා%ය සාධනය යටෙ1

3.3.7

භාගෙA5 ලබාග1 ලN… /මාණය

3.3.8

w ෙශ¿ කා%ය සාධනය යටෙ1

3.3.9

pනය : .................................

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

s•ත භාගයට ෙප: J• වාර ගණන

ය ත pනට w ෙශ¿ කා%ය සාධනය සඳහා
ෙන හැG ෙA න2 ඊට ෙහ=

4. අය

s•ත භාගය සම1

: .........

අ¨ෙයhග තා ප Iෂණය සම1tමට

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

කFෙK ;කාශය

ඉහත සඳහ

Jය† ෙත ර=] සත හා

වැරp බව1, මාහට ]‹ධව ෙන

නය ප IෂණයI

ෙන මැ0 බව1 ............................... pන Jට සාමාන කා%ය සාධනය / w ෙශ¿ කා%ය සාධනය
යටෙ1 II / I / ෙශෂ ෙ

යට උසස්tමට අදාල w*wක2 සƒරා ඇ0 බව1 සහ0ක කර .

pනය : ...............................

...............................................
ලධරයාෙ‡ අ1සන

5. අධ9Aෂ (ප පාලන) / උප ෙදපා තෙ
ඉහත

සඳහ

Jය† ෙත ර=]

;ධාLයාෙK L ෙMශය
සත හා

වැරp

බව1,

ඉහත

නම

...................................................... ............................................................. මහතා /

සඳහ
ය /

ෙමන ය ................................................................. ෙසවා ගණෙA .........................................
ෙ

යට සාමාන කා%ය සාධනය / w ෙශ¿ කා%ය සාධනය යටෙ1 උසස් G ම සඳහා

Jය† ක]… ස2•%ණ කර ඇ0 බවට1 සෑÁමට ප1 ෙව . ඒ අ.ව එම
ෙ

යට උසස් G ම

ලධරයාෙ‡ ඉහත

%ෙ‹ශ කර අ.මැ0යට ඉpCප1 කර .

නම

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

අ1සන

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

pනය

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

ල z¤ාව
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: .......................................................

