ය ෙදපා තෙ
ෙව
ය කා ක කළමනාකරණ සහකාර තා ෂණ
ඛ ඩය - 3 ෙසවා ගණය (MT – 01 – 2006 - A) සඳහා බඳවා ගැ/ෙ සහ
උසස් 23ෙ ප පා4ය
01.

ස බ ධවනආයතන,
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

ෙදපා තෙ

ව:

ය ෙදපා තෙ
ව
ෙය:;අංකය : GMA/SOR/MT-01

>නය: 2014.09.26

අමාත?ාංශය : Aවාහන අමාත?ාංශය
ෙය:;අංකය : ......................

>නය : ............

කළමනාකරණෙසවාඅධ? ෂජනරාC
DE තන FඅGමත 23ම :
ෙය:;අංකය : DMS/1142

>නය : 2013.04.30

ආයතනඅධ? ෂජනරාCෙIJ ෙKශය :
ෙය:;අංකය : .....................

>නය : .............

ජාMක වැNOෙක: ෂ සභාෙQ J ෙKශය :
ෙය:;අංකය : .....................

>නය : ............

රාජ? ෙසවාෙක: ෂ සභාෙQඅGමැMය :
ෙය:;අංකය : ......................

>නය : .........

02.

පR23 බලධරයා:

03.

ෙසවාගණයUVබඳDස්තර

ය සාමාන?ාTකා3

3.1

ෙසවාගණය

:

ය කා

ක කළමනාකරණ සහකාර

3.2

ෙWXය : III, II හා I ෙWX

3.3

පැවෙරනකා යභාරයUVබඳෙප: J වචනය:
ආයතනය
Dධායක, කළමනාකරණ හා ප පාලන යන ම[ට වල
J] ^ව ෙI කා යය ට උපස්ථ බක හා/ෙහa පහbකාරක ක තව?ය අ
Dෙශcත තා ෂXක Jdණතාවය , එන තෘghක හා වෘRgය අධ?ාපන ෙක: ෂ
සභාව DE gරණය කරG ලබන ප > ජාMක වෘRgය iසලතා (N.V.Q.) ම[ටම
පහ(05) යටතට ගැෙන නා^ අදාළ තා ෂXක පාඨමාලාව සා ථකව හදාරා
කර
ගත] Jdණතා අවශ? වන කා යය ෙමම ෙසවා ගණයට පැවෙ . ෙමම ගණෙn
කා යය අ
පR23 බලධරයා DE bDෙශc ෙක:ට ද වG ලබන කා යය
ෙමම ෙසවා ගණයට අයR Jලධරය DE ඉN කරG ලැpය ] ය.
1

04.

තන ෙර / තන Fවල ස්වභාවය:ස්qරයDWාම වැNO ස ත.

05.

වැNO:
5.1

වැNOෙ තඅංකය

:MT–01– 2006 (A)

5.2

වැNO ප මාණය

: F.14, 425–10x145–11x170–6x240–14x320-23,665/-

5.3

ෙWXtමයටඅදාළආර භකවැNOUයවර:
ෙ

ය

ආර භක වැ!" #යවර

ආර භක වැ!"
තලය('.)

01
12
23

14,425/16,045/17,985/-

III
II
I

06.

ෙසවාගණයටඅයRතන ර/තන F:
6.1
අ*මත
තන-'
නාමය

අGමතතන Fනාම, අGමතතන Fසංඛ?ාවහාඒවාටපැවෙරනකා යය :
අ*මත තන-'
නාමය යටෙ0
පව2න තන-'

ය
ය කා ක
කා ක
කළමනාකරණ
කළමනාකරණ සහකාර (මැc කF)
සහකාර

තන-ර
අ*මත
ෙ
ය

අ*මත
තන-'
සංඛ6ාව

III, II හා
I ෙWXය

185

ය
කා ක
කළමනාකරණ
සහකාර (පෑස්b කF)

III, II හා
I ෙWXය

81

ය
කා ක
කළමනාකරණ
සහකාර
(ගෑස්
කප නා)

III, II හා
I ෙWXය

2

36

කා7යය8
ය එ x ගැC හා මැ> ,ය y
by, වාහන,පාල
පKධM,මා ග
පKධM,සංඥා හා D { පKධM
ආ>ෙය
නඩR
හා
අ|R
වැ}යාෙQ~ අවශ? වන අමතර
ෙක:ටස් අ|Rවැ}යා 23ම හා
Jශ්පාදනය 23ම.
ය එ x ගැC හා මැ> ,ය y
by, වාහන, පාල
පKධM,මා ග
පKධM,සංඥා හා D { පKධM
ආ>ෙය
නඩR
හා
අ|R
වැ}යාෙව~ අවශ? වන තහ€
පෑස්b ,ෙලaහ පෑස්b , D { කැ• ,
උපකරණ
සකස්
23ම,අමතර
ෙක:ටස්Jශ්පාදනය,
ගැල‚ම,සD23 ,වැK~ ,
අ|Rවැ}යා 23ම.
ය එ x ගැC හා මැ> ,ය y
by, වාහන, පාල
පKධM,මා ග
පKධM,සංඥා හා D { පKධM
ආ>ෙය
නඩR
හා
අ|R

වැ}යාෙව~ අවශ? වන පෑස්b හා
තහ€ වැඩ, ගෑස් කැ•ම, D { කැ• ,
උපකරණ
සකස්
23ම,අමතර
ෙක:ටස්Jශ්පාදනය,
ගැල‚ම,සD23 ,වැK~ ,
අ|Rවැ}යා 23ම.
ය
කා ක
කළමනාකරණ
සහකාර (තහ€කF)

6.2

III, II හා
I ෙWXය

31

ය එ x ගැC හා මැ> ,ය y
by, වාහන, පාල
පKධM,මා ග
පKධM,සංඥා හා D { පKධM
ආ>ෙය
නඩR
හා
අ|R
වැ}යාෙව~ අවශ? වන තහ€ වැඩ,
තහ€ පෑස්ƒ , D { කැ• , ගෑස්
කැ• ,උපකරණ සකස් 23ම,අමතර
ෙක:ටස්
Jශ්පාදනය,
ගැල‚ම,සD23 ,වැK~ ,
අ|Rවැ}යා 23ම.

ඒකාබKධJලධරසංඛ?ාව:

අ*මත
තන-' නාමය

ය කා ක
කළමනාකරණ
සහකාර

අ*මත තන-' නාමය යටෙ0
පව2න තන-'

ය කා ක කළමනාකරණ
සහකාර (මැc කF)
ය කා ක කළමනාකරණ
සහකාර (පෑස්b කF)
ය කා ක කළමනාකරණ
සහකාර (ගෑස් කප නා)
ය කා ක කළමනාකරණ
සහකාර (තහ€කF)

තන-ර අ*මත
ෙ
ය

අ*මත
තන-'
සංඛ6ාව

III, II හාI ෙWXය

185

III, II හාI ෙWXය

81

III, II හාI ෙWXය

36

III, II හාI ෙWXය
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ෙWXෙය ෙWXයට උසස් 23ෙ කා ය සඳහා III, II හා I ෙWX EයCල ඒකාබKධ
Jලධර සංඛ?ාවට අයR ෙස සැලෙ .
සටහන 1 :
ය ෙදපා තෙ
ෙQ අවශ?තාවය මත කළමණාකරන ෙසවා ෙදපා තෙ
අGමැMය යටෙR ක{ කලට ෙමම ෙසවක සංඛ?ාව ෙවනස් Dය හැ2ය.
07.

බඳවාගැ/ෙ tමය:
7.1

බඳවාග නාAMශතය :
ධාරාව

=2ශතය

3

ෙQ

Dවෘත

50%

ƒ ත

50%

සංල?ෂ6 :Dවෘත තරග Dභාගය පවRවා පවMන dරOපා€ සංඛ?ාව අGව වැ}ම ලi… ලැ† අය පවMන
dරOපා€ Aමාණය අGව බඳවා ගැෙ .Dවෘත තරග Dභාගෙය බඳවා ගැ/ම සඳහා ෙව කර ඇM 50%
ළ ෙතaරා ගැ/ම සඳහා AමාණවR සංඛ?ාව b bක ෙන:ලැ†වෙහ:R එම dරOපා€ අභ? තර
වශෙය b bක ලැ† අයෙග වැ} ලi… ලබා ගR අGUVෙවල අGව dරවG ලැෙˆ. අභ? තර
50% ළ b bක ලැ†ව ෙන:E4යෙහ:R එම dරdපා€ Dවෘත තරග Dභාගය සමR ‰ව ෙග වැ}
ලi… ලබා ගR අGUVෙවල අGව dරවG ලැෙˆ.

7.2

AවෘතබඳවාගැFම :
7.2.1
7.2.2

බඳවාග නාෙWXය:

dŠ… ෙWXයට බඳවා ගG ලැෙˆ.

b bක :
7.2.2.1 අධ?ාපනb bක :Eංහල/ෙදමළ/ඉං‹E භාෂාව, ගXතය සහ තවR
Dෂය ෙදකකට ස මාන සම ථය ස තව එ
වරක~ Dෂය හය2 (06) අ.ෙප:.ස. (සා.ෙපළ)
Dභාගය සමR ‚ MŒම.
7.2.2.2 වෘRgයb bක :
බඳවාග* ලබන
ෙ
ය

වෘ0GයHIHක

JKL කාලය

N.V.Q. 03 ම[ටම ෙහa ඊට ඉහළ
dŠ…
ෙWXයට ම[ටමක පාඨමාලාව හදාරා සහMක
බඳවා ගැ/ම
පyය ලබා ඇM අය.
වෘRgය b bක
ෙන:මැM ෙහa
N.V.Q. 03 ම[ටමට වඩා අ€ වෘRgය
b bක ස ත අය.
7.2.2.3 පළdFKද

:

අ‰F 01

අ‰F 03

තන ෙ කා යය ට අදාළව පළdFKද ලබා
MŒම Dෙශෂ b bකම

ෙස සැලෙ .

7.2.2.4 කාhකb bක : සෑම අෙO ෂකෙයiම Ž ලංකාෙQ ඕනෑම AෙKශයක
ෙසවය 23මටR තන ෙ

රාජකා

ඉN

23මටR AමාණවR ශා3 ක හා මානEක
ෙයaග?තාවය2
7.2.2.5 ෙවනR

] ත Dය ] ය.

:
i.

Ž ලංකාෙQ dරවැEයi Dය ] ය.
4

7.2.3

ii.
ii.

අය කFව D‘ෂ්ඨ ච තය2 ] ත Dය ] ය.
තන රට බදවා ගැ/ම සදහා අවශ? 7.2.2
සහ
7.2.3
ද වා ඇM Eය’ b bක ස “ ණ
කළ] බවට අය
පR කැද‚ෙ JෙQදනෙn /
ගැස[ පyෙn / ෙවˆ අඩDෙn සදහ කරG ලබන
>නට එම b bක සෑම ආකාරය2 ම ස “ ණ
කර Mpය ] ය.

iv.

තන F සඳහා අය කරන අය කFව ෙI
අය පත JEෙලස ස “ ණ කර, අදාළ Dභාග
ගාස් ෙගවා Jය ත >නට අය කර ඇM Eය|ම
අය කFව
අදාළ b bක
සdරා ඇRදැh
b bක ප3 ෂා 23ෙම ෙත:රව {•ත තරග
Dභාගය සඳහා ෙප/ E–මට අවස්ථාව
ෙQ.
Dභාගය සමR ‰වද තරඟ Dභාගය සඳහා ෙප/
E–මට අවශ? Eය| b bක ස “ ණ කර
ෙන:මැM බව පbව ෙහV ‰වෙහ:R පR 23ම
සඳහා සළකා බලG ෙන:ලැෙˆ. පR‚ම ලබා
~ෙම පbව ඒ බව ෙහV ‰වෙහ:R පR‚ම අවලං˜
කරG ලැෙˆ.

වයස :
7.2.3.1

අවම ƒමාව:

අ‰.18 ට ෙන:අ€

7.2.3.2

උප ම ƒමාව:

අ‰. 35ට ෙන:වැ}

7.2.4බඳවා ගැ/ෙ tමය :
{•ත තරග Dභාගය

හා ව™හගත ස ;ඛ ප3 ෂණය

මš

7.2.4.1 {•තDභාගය:
බඳවා ග8නා
ෙ
ය
dŠ… ෙWXයට

Aෂය8
සාමාන? දැ/ම හා
†KT ප3 ෂණය

උපNම ලOL
=මාණය

සම0 ලOL
=මාණය

100

40
(ඇ;…ම - 01)

7.2.4.2.1 පවRවන බලධරයා :

ය සාමාන?ාTකා3 DE බලය පවරG ලබන
බලධරය මš ෙහa ආයතනය මš

7.2.4.2 වෘRgයප3 ෂණය

: අදාළ ෙන:ෙQ

7.2.4.3 සාමාන? ස ;ඛප3 ෂණය
ඉN කර ගැ/මට අෙO cත අර;…

:අදාළ ෙන:ෙQ

5

7.2.4.4ව™හගතස ;ඛප3 ෂණය

: III ෙWXයට හා dŠ… ෙWXයට අදාළ
ව™හගත ස ;ඛ ප3 ෂණය

ලOL ලබා ෙද* ලබන =ධාන R7ෂ

උපNම
ලOL
=මාණය

1. අMෙ ක අධ?ාපන b bක
2. අMෙ ක වෘRgය b bක
3. තන රට අදාළව ලබා ඇM පළdFKද
4. Dෙශෂ / බා ර ද ෂතා
5.ස ;ඛ ප3 ෂණෙn~ ද වන ලද ආකCප
හා ෙප›Fෂය
එක-ව

20
30
30
15

ෙතSරා
ගැFමට
සලකා
බල* ලබන
අවම ලOL
=මාණය

අදාළ
ෙන:ෙQ

05
100
(ඇ;…ම - 02)

7.2.4.4.1 ව™හගත ස ;ඛ ප3 ෂණ ම

ඩලය පR කරන බලධරයා :
ය
සාමාන?ාTකා3

සංල?ෂය :
ව™හගත ස ;ඛ ප3 ෂණෙn~ ඉහල ලi… ලබාග නා අGUVෙවල මත පවRනා dරOපා€ Uර‚මට
කට] කරG ලැෙˆ.
JKL කාලය
අ‰F 01 h

ෙසවා UAHම #Vබඳ
Aස්තරය
dŠ… ෙWXයට බඳවා
ෙගන IIIෙWXයට පR
කරG ලැœ Jළධා3
III ෙWXයට පR ‚ම
ලද >න Eට වසර 08 ක
කාලය
අJවා යෙය ම
ය
ෙදපා තෙ
වට
ෙසවය කළ ] ය. එෙස
වසර 08ක ෙසවයට
ෙපර ඉවRව ෙන:යන
බවටR
ඊට
ෙපර
ෙසවෙය
ඉවRව
ය ෙ
න
FUයC
ල ෂ
03
(F.300000.00) ;දල
ෙදපා තෙ
වට
ෙග‚මට එකඟ බවටR

JKL කාලය -ළY Yමනාව

JKLව අවස8 පZ?ෂණය

dŠ… කාලය
ළ~ F. dŠ…ව අවසානෙn~ {•ත හා
14,280/ක ~මනාව
Aාෙයašක
ප3 ෂණයකට
ෙගවG ලැෙˆ.
ෙය:; කර සමR ^ අය III
ෙWXයට පR කරG ලැෙˆ.
dŠ…ව අවස
ප3 ෂණය
අසමR
^
අය
නැවත
පැවැRෙවන dŠ… අවස
ප3 ෂණයට ෙප/ Eට සමR
Dය
] ය.(dŠ…ව
අවසානෙn~ පවRවG ලබන
{•ත Dභාගය ඇ;…ම 04
හා Aාෙයašක ප3 ෂණයට
අදාළ Dස්තර අ;…ම 05
මš ද වා ඇත)

6

රජෙn ෙසවකෙයi ඇප
කFෙවi
වශෙය
ඉ> පR කර වග•මකට
බැžය ] ය.
අ‰F 03 h

dŠ… ෙWXයට බඳවා
ෙගන IIIෙWXයට පR
කරG ලැœ Jළධා3
III ෙWXයට පR ‚ම
ලද >න Eට වසර 08 ක
කාලය
අJවා යෙය ම
ය
ෙදපා තෙ
වට
ෙසවය කළ ] ය. එෙස
වසර 08ක ෙසවයට
ෙපර ඉවRව ෙන:යන
බවටR
ඊට
ෙපර
ෙසවෙය
ඉවRව
ය ෙ
න
FUයC
ල ෂ පහ
(05) ක
(F.500000.00) ;දල
ෙදපා තෙ
වට
ෙග‚මට එකඟ බවටR
රජෙn ෙසවකෙයi ඇප
කFෙවi
වශෙය
ඉ> පR කර වග•මකට
බැžය ] ය.

7.2.5

7.3

අය

අ‰F
03 ක dŠ…
කාලයට යටRව බඳවා
ග නා අයට
1 වසෙ ~ - F. 13,990/- ද
2 වසෙ ~ - F. 14,135/- ද
3 වසෙ ~ -F. 14,280/- ක
~මනාව ෙගවG ලබන
අතර,
වන වසර
ඉiR ^ පb පවRවG
ලබන dŠ… අවස
ප3 ෂණෙය
සමR
අයIII ෙWXෙn ෙසවෙn
U ටවG ලැෙˆ.

වසර
න (03) ක dŠ…
කාලයට
බඳවා
ග නා
අය කFව ට වසර
න
(03) අවසානෙn~ dŠ…ව
අවස ප3 ෂණය පවRවG
ලැෙˆ. (dŠ…ව අවසානෙn~
පවRවG ලබන {•ත Dභාගය
ඇ;…ම 04
හා Aාෙයašක
ප3 ෂණයට අදාළ Dස්තර
අ;…ම 05 මš ද වා ඇත)

පRකැඳ‚ෙ tමය:රජෙn ගැස[ පyෙn දැ ‚ පල23ම ෙහa AEKධ
දැ ‚ පළ23ම සහ ෙවˆ අඩDෙn දැ ‚ පළ
23ම මš අය පR කැඳවG ලැෙˆ.

[\ත බඳවා ගැFම :
7.3.1

බඳවාග නාෙWXය:

7.3.2

b bක :

dŠ… ෙWXයට

7.3.2.1 අධ?ාපනb bක :අදාළ ෙන:ෙQ
7.3.2.2 වෘRgයb bක :7.3.2.3
7.3.2.3 පළdFKද

:

7

ද වා ඇM ප >

අදාළ ෙෂyෙnNVQ 03 ම[ටම ෙහa ඊට
ඉහළ වෘRgය b bක ලබා ෙන:මැM න
තා ෂණ ‘C• සහායක තන ෙ II ෙWXෙn
ෙසවෙn J] “ ව ස Nදායක වසර පහ (05)
ෙහa ඊට වඩා වැ} අදාළ
ෙෂyෙn
පළdFKද ලබා MŒම.

අදාල ෙෂyෙn NVQ 03 ම[ටම ෙහa ඊට ඉහළ
වෘRMය b bක ස ත න තා ෂණ ‘C•
සහායක තන රකවසරකට ෙන:අ€ සŸය හා
ස Nදායක ෙසවා කාලය MŒම.
7.3.2.4 කාhකb bක : සෑම අෙO ෂකෙයiම Ž ලංකාෙQ ඕනෑම AෙKශයක
ෙසවය 23මටR තන ෙ
රාජකා
ඉN
23මටR AමාණවR ශා3 ක හා මානEක
ෙයaග?තාවය2 ] ත Dය ] ය.
7.3.2.5 ෙවනR:
i.

Ž ලංකාෙQ dරවැEයi Dය ] ය.

ii.

අය

iii.

Eය|ම අය කFව අය කරන >නට ෙසවෙn
ෙය~ E4න උප ෙදපා තෙ
AධාJයා මš
අය පR ඉ> පR කළ ] ය.

කFව

D‘ෂ්ඨ ච තය2

] ත Dය ] ය.

iv.තන රට බදවා ගැ/ම සදහා අවශ? 7.3.2 සහ 7.3.3
ද වා ඇM Eය’ b bක ස “ ණ කළ]
බවට අය
පR කැද‚ෙ JෙQදනෙn / ගැස[
පyෙn / ෙවˆ අඩDෙn සදහ කරG ලබන >නට
එම b bක සෑම ආකාරය2 ම ස “ ණ කර
Mpය ] ය.
v.

7.3.3

තන F සඳහා අය කරන අය කFව ෙI
අය පත JEෙලස ස “ ණ කර, අදාළ Dභාග
ගාස් ෙගවා Jය ත >නට අය කර ඇM Eය|ම
අය කFව
අදාළ b bක
සdරා ඇRදැh
b bක ප3 ෂා 23ෙම ෙත:රව {•ත තරග
Dභාගය සඳහා ෙප/ E–මට අවස්ථාව
ෙQ.
Dභාගය සමR ‰වද තරඟ Dභාගය සඳහා ෙප/
E–මට අවශ? Eය| b bක ස “ ණ කර
ෙන:මැM බව පbව ෙහV ‰වෙහ:R පR 23ම
සඳහා සළකා බලG ෙන:ලැෙˆ. පR‚ම ලබා
~ෙම පbව ඒ බව ෙහV ‰වෙහ:R පR‚ම අවලං˜
කරG ලැෙˆ.

වයස :දැනට ෙසවෙn ෙය~ E4න Jලධා3
නැත.

ෙවM

ෙතaරා ග නා බැD

අදාළ

7.3.4බඳවා ගැ/ෙ tමය :
{•ත තරග Dභාගයකට සහ Aාෙයašක ප3 ෂණයකට ෙය:;
කරඑම {•ත තරග Dභාගෙn සහ Aාෙයašක ප3 ෂණෙn~ ලබා
ගR ලi…වල එක ව අGව වැ}ම ලi… ලැ† අයෙග iසලතා

8

අGU{ෙවල මත පවMන dරOපා€ Aමාණය අGව බඳවා ගැෙ .
(ෙප:ෙර:R ෙCඛණ වල තබා බඳවා ගැ/ම E ෙන:ෙQ.)

7.3.4.1 {•තDභාගය:
Aෂය8

උපNම ලOL
=මාණය

සම0 ලOL
=මාණය

100

40

සාමාන? දැ/ම හා †KT
ප3 ෂණය

(ඇ;…ම - 01)
7.3.4.1.1 පවRවන බලධරයා :

ය සාමාන?ාTකා3 DE බලය පවරG
ලබන බලධරය මš ෙහa ආයතනය
මš

7.3.4.2 Aාෙයašකප3 ෂණය:
Aෂය8
තන රට අදාල තා ෂණ Dෂය
ස බ ධෙය
දැGම මැන බැ ම
සඳහා
Aාෙයašක
ප3 ෂණය
පවRවG ලැෙˆ.

උපNම ලOL
=මාණය

සම0 ලOL
=මාණය

100

40

(ඇ;…ම - 03)
7.3.4.2.1 පවRවන බලධරයා :

ය සාමාන?ාTකා3 DE බලය පවරG ලබන
බලධරය DE ෙහa ආයතනය මš

7.3.4.3 සාමාන? ස ;ඛප3 ෂණය
ඉN කර ගැ/මට අෙO cත අර;… : සහMකපR ප3 ෂා 23ම
E කරG ලබන අතර, ෙම ~ ලi… ලබා ~ම E
ෙන:ෙQ.
7.3.4.3.1 සාමාන? ස ;ඛ ප3 ෂණ ම

7.3.4.4ව™හගතස ;ඛප3 ෂණය

ඩලය පR කරන බලධරයා :
සාමාන?ාTකා3 DE

ය

: අදාළ ෙන:ෙQ

සංල?ෂය :
{•ත Dභාගෙය හා Aාෙයašක ප3 ෂණෙn ලi…වල එක ව අGව ඉහල ලi…
ලබාග නා අGUVෙවල මත පවRනා dරOපා€ Uර‚මට කට] කරG ලැෙˆ.
7.3.5 අය

පRකැඳ‚ෙ tමය:AEKධ දැ ‚ පළ23ම සහ ෙවˆ අඩDෙn දැ ‚ පළ
23ම මš ෙහa අය පR කැඳවG ලැෙˆ.
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සංල?ෂය :
ෙ¡ද අංක7.2 සහ 7.3 යටෙR බඳවා ගG ලබන Eය| Jලධා3 ෙජ?ෂ්ඨතාවයට
Dෂමතාවය ෙන:වන ප > එකම >නයක~ dŠ… අවස ප3 ෂණය පවRවා පR‚ ලබා
ගැ/මට අවස්ථාව ලබා >ය ] h.
7.4

Oසලතා පදනම මත බඳවා ගැFම : අදාළ ෙන:ෙQ

08. කා7ය?ෂමතා කඩඉ
8.1
Oමන කා7ය?ෂමතා කඩඉමද
යන වග

1 වන කා ය ෂමතා කඩඉම

2 වන කා ය ෂමතා කඩඉම

3 වන කා ය ෂමතා කඩඉම

කා7ය?ෂමතා කඩඉම සම0
Aය `0ෙ0 ෙකaපමණ වසර
ගණනකට ෙපරද
III වන ෙWXයට බඳවාෙගන
වසර න (03)
ගත‚මට
ෙපර පළ; කා ය ෂමතා
කඩඉ ප3 ෂණෙය
සමR
‚ම.
II වන ෙWXයට උසස් ‚ වසර
න (03)
ගත ‚මට ෙපර
ෙදවන කා ය ෂමතා කඩඉ
ප3 ෂණෙය සමR ‚ම.
I වන ෙWXයට උසස් ‚ වසර
පහ (05)
ගත ‚මට ෙපර
වන කා ය ෂමතා කඩඉ
ප3 ෂණෙය සමR ‚ම.

කා7ය?ෂමතා කඩඉෙ
ස්වභාවය bcත පZ?ෂණය /
වෘ0Gය පZ?ෂණය /සහ2ක
පාඨමාලාව/ෙවන0
Aාෙයašක ප3 ෂණය
මš
(ඇ;…ම 06 )
වා¢ක හා Aාෙයašක
ප3 ෂණය
මš (ඇ;…ම 07 )
{•ත ප3 ෂණය
මš (ඇ;…ම 08 )

කා ය ෂමතා කඩඉ ප3 ෂණෙය අසමR ව න UVබදව ආයතන සං£හෙn 11 ප ¤ෙ¡දෙn DT
Dධාන සහ රාජ? ෙසවා ෙක: ෂ සභාෙQ ෙCක DE JiR කර ඇM අංක 1589 / 30 හා 2009.02.20
දරණ කා යය ප පා4ක 3M සං£හෙn DT Dධානද ¥යාRමක ෙQ.
8.2 කා ය ෂමතාකඩඉ පවRවGලබ ෙ ෙක:පමණකාලයකටවර ද: ව ෂයකට ෙදවර
8.3 කා ය ෂමතාකඩඉ වලටඅදාළප3 ෂණපවRවGලබනබලධරය ක‰F ද:
1 වනකා ය ෂමතාකඩඉම

-

ය සාමාන?ාTකා3 DE බලය පවරන ලද
බලධරය DE
ය සාමාන?ාTකා3 DE බලය පවරන ලද
බලධරය DE
ය සාමාන?ාTකා3 DE බලය පවරන ලද
බලධරය DE

2 වනකා ය ෂමතාකඩඉම
3වනකා ය ෂමතාකඩඉම

09. රාජ6 භාෂා=fණතාව:
9.1
ෙ

ය

ලබා ගත `- =fණතාව
10

01.රාජ? භාෂාව

රාජ? භාෂාව ෙන:වන භාෂා මාධ?2 ෙසවයට බැ G ෙසවකh
DE Jය ත රාජ? භාෂා A‚ණතාව ප වාස කාලය ල ලබාගත
] ය.

02. අෙන

රාජ? ප පාලන චtෙCඛ අංක:01/2014අGව අදාළ ම[ටෙ
A‚ණතාව ලබාගත] ය.

රාජ? භාෂාව

10. ෙWXඋසස්23 :
10.1

IIIවනෙ
10.1.1.

ෙhiට II ෙ

යටඋසස්jZම

සාමාන6 කා7ය සාධනය අ*ව,

10.1.1.1

සJරාbය `- HIHක :

I.

පR‚ම ස්qර කර MŒම.

II.

ෙසවා ගණෙn III ෙWXෙn අවම වශෙය
ස Nදායක ෙසවා කාලය
(10)

III.

ස “ ණ කර MŒම හා වැNO ව ධක දහය

උපයාෙගන MŒම.

අGමත කා යසාධන ඇග¦

ප පා4ය අGව උසස් 23ෙ

ෙපරා ව ^ වසර දහය (10)

ළ ස Nදායක ම[ටෙ

කා යසාධනය
IV.

වසර දහය (10) ක සŸය හා

>නට

ෙහa ඊට ඉහළ

ෙප G කර MŒම.

උසස් 23ෙ >නට “ වාස නතම වසර පහ (05) ළ ස Nදායක ෙසවා
කාලය

ස “ ණ කර MŒම.

V.

අදාළ ම[ටෙ අෙන

VI.

අදාළ කා ය ෂමතා කඩඉ ප3 ෂණ Jය ත >නට සමR ‚ MŒම

10.1.1.2

රාජ? භාෂා A‚ණතාව ලබා ෙගන MŒම.

උසස් •3ෙ tමය :
b bක
23ම සඳහා පR 23

ස “ ණ කරන Jලධරය

II ෙWXයට උසස්

බලධරයා ෙවත අදාළ Jලධරයා DE

Jය ත

ආකෘM පyය (ඇ;…ම 09) අGව ඉල ම

කරG ලැœ Dට, පR23

බලධරයා DE

අන Fව b bක

b සක

ප3 ෂා 23ෙම

ලබන

>න Eට ¥යාRමක වන ප > E කරG ලැෙˆ.

10.2

IIවනෙ
10.2.1.

ෙhiට I ෙ

යටඋසස්jZම

සාමාන6 කා7ය සාධනය අ*ව,

10.2.1.1
I.

සJරාbය `- HIHක :
ෙසවා ගණෙn II ෙWXෙn අවම වශෙය
ස Nදායක ෙසවා කාලය
(10)

උපයාෙගන MŒම.
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වසර දහය (10) ක සŸය හා

ස “ ණ කර MŒම හා වැNO ව ධක දහය

II.

අGමත කා යසාධන ඇග¦

ප පා4ය අGව උසස් 23ෙ

ෙපරා ව ^ වසර දහය (10)

ළ ස Nදායක ම[ටෙ

කා යසාධනය
III.

10.1.1.2

ෙහa ඊට ඉහළ

ෙප G කර MŒම.

උසස් 23ෙ >නට “ වාස නතම වසර පහ (05) ළ ස Nදායක ෙසවා
කාලය

IV.

>නට

ස “ ණ කර MŒම.

අදාළ කා ය ෂමතා කඩඉ ප3 ෂණ Jය ත >නට සමR ‚ MŒම.
උසස් •3ෙ tමය :
b bක

ස “ ණ කරන Jලධරය

ආකෘM පyය (ඇ;…ම 09) අGව පR23
කරG ලැœ Dට පR23ෙ

බළධරයා DE

DE

Jය ත

බලධරයා ෙවත ඉC ම
b සක

ප3 ෂා 23ෙම

අන Fව b bක ලබන >න Eට ¥යාRමක වන ප > I ෙWXයට උසස්
23ම පR 23 බලධරයා DE

E කරG ලැෙˆ.

සංල?ෂය :
සාමාන? ම[ටෙ කා ය සාධනය අGව උසස් 23ෙ ~ Jය ත >නට කා ය ෂමතා කඩඉම
සමR ෙන:වන Jලධා3 ෙI උසස්‚ >නය කා ය ෂමතා කඩඉම සමR ‚මට Aමාද ^ කාලයට සමාන
කාලය2 Aමාද කළ ] ය.

11.

තන-'වලටප0jZම:අදාළ ෙන:ෙQ

12.

රාජ6ෙසවාෙකa\ෂ8සභාකා7යපlපාlකZ2වලදැ?ෙවනෙපaIෙකa8ෙmiවලටපN
බාnර ව8නාoෙකa8ෙmi :අදාළ ෙන:ෙQ

13.

රාජ6 ෙසවා ෙකa\ෂ8 සභා කා7ය පlපාlක Z2වල දැ?ෙවන අ7ථ qrපන වලට
පNබාnර ව8නා o අ7ථ qrපන :

I.

“සŸය ෙසවා කාලය ”යG ස්ව•ය තන රට අදාල වැNO ලබ
සත? වශෙය ම
රාජකා ෙය ෙය~ E4 ෙසවා කාලය ෙQ. රජෙය අGමත A§ත Jවා€ හැර අෙනiR Eය|ම
වැNO ර ත Jවා€ කාල ප ¤ෙ¨දය සŸය ෙසවා කාලය සදහා ගණනය කරG ෙන:ලබ ෙ ය.

II.

“ස Nදායක ෙසවා කාලය”යG රජෙn Jලධරයi DE කා ය ෂමව හා අනලස්ව රාජකා ය
ඉN 23ම මš ද සමRDය ] ව Mœ කා ය ෂමතා කඩඉ Jය ත >නට සමR‚ම මš ද,
ස්qර 23ම සදහා අවශ? b bක ස “ ණ 23ම මš ද එම කාලය ළ~ උපයාගත ] ව Mœ
Eය|ම වැNO ව ධක උපයාෙගන ඇRතා^ සහ ඔŠ DE ද€ව ලැpය ] වරද E ෙන:කරන
ලKදා^ කාලƒමාව ව ෙ ය.

III.

“Jය ත >නට” යG අදාල කා ය ෂමතා කඩඉම සමRDය ] >නය ෙQ. ෙWX උසස්‚ වල~
Jය ත >නට ෙහa ඊට ෙපර කා ය ෂමතා කඩඉම සමRවන Jලධා3 ට බදවා ගැ/ෙ
ප පා4ෙn සදහ
ප > උසස්‚ ලැŒමට
ක ඇත. Jය ත >නට සමR ෙන:වන
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Jලධා3 ෙI උසස්‚ >නය කා ය ෂමතා කඩඉම සමR‚මට Aමාද ^ කාලයට සමාන
කාලය2 Aමාද කළ ] ය.
IV.
V.

14.

“ෙWXය” යG බඳවා ගැ/ ප පා4ෙn සඳහ b bක සdරා ෙම පb පR‚මට / උසස්‚මට
අදාළ Jය ත වැNO ප මාණය
ෙWXය ෙQ.
“¥යාRමක වන >නය” යG ෙමම ප පා4ය ¥යාRමක ‚ම ආර භ වන >නය ෙQ.

ෙ

uමයට අ8ත7vහණය :

දැනට ;{ක තා ෂණ ෙසවෙn I, II සහ III ෙWXවල ෙසවෙn ෙය~ E4 න
ය කා ක
කළමනාකරණ සහකාර තා ෂණ ඛ ඩය - 3 ෙසවෙn අදාල ෙWX වලට අ ත £හණය ෙකෙ .(බඳවා
ගැ/ෙ ප පා4ය ¥යාRමක වන >නට ෙසවෙn ෙය~ E4 න ට පමණ අදාල ෙQ.)
•

නව බඳවා ගැ/ෙ ප පා4ය ¥යාRමක වන >නට රාජය ප පාලන චtෙCඛ අංක 06/2006(IV)
මª ලබා ~ ඇM 06/2006A වැNO ප මාණය යටෙR වැNO ලබන ෙසවකh Eහ’ ෙදනාම
ආයතන සං£හෙn VII ප ¤ෙ¡දෙn 04 වග Mෙn DT Dධාන වලට යටRව පහත සඳහ ප >
ෙWX tමයට අ ත £හණය කරG ලැෙˆ. ෙසවා කාලය ගණ ගත ]RෙR එම ෙWXයට පR
කරන ලද >නය පදන කරෙගනය. ෙකෙස ‰වද අ ත £හණය ෙහ ෙව අදාල තැනැRතාෙI
වැNO ව ධක >නෙය ෙවනස E ෙන:Dය ] අතර , එම >නය අ ත £හණයට ෙපර පැවM
වැNO ව ධක >නය වශෙය ෙන:ෙවනස්ව ¥යාRමක වG ඇත. එෙසම වැNO ප ව තනෙn~
අදාල තැනැRතා අවස වරට ලබ
E4 වැNO Uයවර නව වැNO Uයවරට අG«• ‚ම මත
ආයතන සං£හෙn VII ප ¤ෙ¡දෙn 4.4 වග Mය අ¬ව ඊළඟ ඉහළ වැNO Uයවෙ තැŒමද E
ෙන:කළ ] ය.

-{ක තා ෂණ ෙසවෙn මැc කF, පෑස්b කF, ගෑස් කප නා, තහ€කF යන තන F දරන
ෙසවකh
ය කා ක කළමනාකරණ සහකාර තා ෂණ ඛ ඩය - 3 ෙසවයට අ ත £හණය කරG
ලැෙˆ.
(i).

MT 1 -III ෙ

ය

(අ)
MN 1 – 2006 A වැNO ප මාණෙය III ෙWXයට අදාල වැNO Uයවර ලබා ~
ඇM අදාළ තන රක ෙහa ෙWXයක යටR U ෙසh අ‰F දහය (10) ක ෙසවා
කාලය ස “ ණ කර නැM Jලධා3 ,
(ආ) ඉහත සඳහ ප > III ෙWXයට අදාළ තන රක ෙහa ෙWXයක යටR U ෙසh
අ‰F 10
ෙහa ඊට වැ} ෙසවා කාලය ස “ ණ ‰වද II ෙWXයට අ ත £හණය
23මට අවශ? පැරX ෙසවා ව?වස්ථාෙQ Mœ ෙසb b bක සdරා ෙන:මැM Jලධා3 ,
MT 1 – III ෙ
යට අ8ත7vහණය ෙකෙ7. ෙමnY වැ!" ව7ධක yනෙයn ෙහS
වැ!ෙපn ෙවනස? iI ෙනaෙz.
ii).

MT1 - II ෙ

ය

(අ)
MN 1 – 2006 A වැNO ප මාණෙය III ෙWXයට අදාල වැNO Uයවර ලබා ~
ඇM ඉහත ද වා ඇM තන රක ෙහa ෙWXයක යටR U ෙසh අ‰F 10 ක ෙහa ඊට
වැ} එෙහR අ‰F 20 කට අ€ ෙසවා කාලය ස “ ණ කර ඇM එෙම ම අදාළ කාලය
ළ අවම වශෙය වැNO ව ධක දහය (10) උපයාෙගන ඇM හා නව බඳවා ගැ/ෙ
ප පා4ය ¥යාRමක ‚මට ෙපර ¥යාRමකව පැවM ෙසවා ව?වස්ථාව අGව අෙනiR
ෙසවා අවශ?තා සdරා ඇM Jලධා3 ,
(ආ) MN 1 – 2006 A වැNO ප මාණෙය II ෙWXයට අදාල වැNO Uයවර ලබා ~
ඇM තන රක ෙහa ෙWXයක යටR U ෙසh අ‰F දහය (10) ක ෙසවා කාලය
ස “ ණ කර නැM Jළධා3 ,
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(ඇ) ඉහත සඳහ ප > II ෙWXයට අදාල තන රක ෙහa ෙWXයක ෙසවා කාලය
වසර දහය (10) ස “ ණ ‰වද නව බඳවාගැ/ෙ ප පා4ය ¥යාRමක වන >නට ෙපර
¥යාRමකව පැවM ෙසවා ව?වස්ථාවට අGව I ෙWXයට උසස් ‚මට අවශ? ෙසb
b bක සdරා ෙන:මැM Jලධා3
MT 1 වැ!" පNමාණෙh – II ෙ

යට අ8ත7vහණය ෙකෙ7.

(iii ). MT1 - I ෙ
ය
(අ)
ඉහත සඳහ ප > III ෙWXයට අදාළ තන රක ෙහa ෙWXයක යටR U ෙසh
අ‰F 20 ෙහa ඊට වැ} එෙහR අ‰F 30 කට අ€ ෙසවා කාලය ස “ ණ කර ඇM
එෙම ම අදාළ කාලය ළ වැNO ව ධක Dස්ස (20) උපයා ෙගන ඇM හා නව බඳවා
ගැ/ෙ ප පා4ය ¥යාRමක වන >නට ෙපර ¥යාRමකව පැවM ෙසවා ව?වස්ථාව අGව
අෙනiR අවශ?තා සdරා ඇM Jලධා3 ෙI වරද ෙන:ව ෙදපා තෙ
ෙදaෂය
ෙහ ෙව උසස් 23ෙ Dභාගය Jය ත ෙලස ෙන:පවැR‚මමත උසස්‚ ලබා ගැ/මට
ෙන:හැ2^ Jලධා3 ,
(ආ) ඉහත සඳහ ප > II ෙWXයට අදාළ තන රක ෙහa ෙWXයක අවම වශෙය
අ‰F 10 ක ෙසවා කාලය ඇM, එෙම ම අදාළ කාලය ළ වැNO ව ධක දහය (10)
උපයාෙගන ඇM හා එම පැවM ෙසවා ව?වස්ථාෙQ අෙනiR අවශ?තා සdරා ඇM -{ක
තා ෂණ ව?වස්ථාෙQ 6:1 අGපාතය ෙහ ෙව පbšය උසස්‚ අවස්ථාව ෙන:ලද
Jලධා3 ,
(ඇ) MN 1 – 2006 A වැNO ප මාණෙය I ෙWXයට අදාළ වැNO Uයවර ලබා ~ ඇM
තන රක වැNO ලබන Jලධා3 ,
MT 1 වැ!" පNමාණෙhI ෙ

යට අ8ත7vහණය ෙකෙ7.

සකස්කෙළ : අRසන : ................................... ප3 ෂාකෙළ : අRසන : ...................................
(Dෂයභාරෙජ?ෂ්ඨමා ඩ{කJලධරයා)
නම
: ....................................................... නම: ...........................................................
තන ර :…………………………...............
තන ර : ..........................................................
>නය : ......................................................>නය: ……………………………..............
J ෙKශකරඉ> පRකර .
අRසන : ...........................................................
(ෙදපා තෙ
AධාJයා)
නම
: ...........................................................
තන ර : ..........................................................
>නය : .............................
Jල;¯ාව : ......................................................
ෙය:;අංකය : ...................................................
ය ෙදපා තෙ
ෙව
ය කා ක කළමනාකරණ සහකාර තා ෂණ ඛ
තන Fසඳහාෙයaxතෙමමබඳවාගැ/ෙ ප පා4යඅGමත23මJ ෙKශකර .

ඩය - 3 ෙසවා ගණෙn

අRසන:...........................................................
නම: .........................................................
ෙCක
.......................................අමාත?ාංශය
>නය: .............................
Jල;¯ාව : ....................................................
ෙය:;අංකය : ..................................................
......................................................................... හා .............................................................සඳහාවන
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ෙමමබඳවාගැ/ෙ ප පා4ය ....................................
>නරාජ?ෙසවාෙක: ෂ සභාවDE අGමතකරනල~.
අRසන : .......................................................
නම: .......................................................
>නය: .............................

ෙCක
රාජ?ෙසවාෙක: ෂ සභාව
Jල;¯ාව : ...................................................

ඇ|Lම 01

ය ෙදපා තෙ
ෙව
ය කා ක කළමනාකරණ සහකාර තා ෂණ
ඛ ඩය - 3 ෙසවා ගණය (MT – 01 – 2006 - A) සඳහා බඳවා ගැ/ෙ සහ
උසස් 23ෙ ප පා4ය
01. Aභාගෙh නම :

ය කා ක කළමනාකරණ සහකාර තා ෂණ ඛ ඩය - 3 ෙසවා ගණෙn
තන F සදහා b ස්ස ෙතaරා ගැ/ෙ {•ත Dභාගය.

02. Aභාග #Vබද Aස්තර :
බඳවා ග8නා ෙ

dŠ… ෙWXයට

03. පව0ව* ලබන බලධරයා :

ය

=ශ්න ප}ය / Aෂය
?ෙෂ}ය

කාලය

|~
ලOL

සම0
ලOL

සාමාන? දැ/ම හා
†KT ප3 ෂණය

පැය 01

100

40

ය සාමාන?ාTකා3 DE
ෙහa ආයතනය මš

බලය පවරG ලබන බලධරය

මš

04. පව0ව* ලබ8ෙ8 ෙකaපමණ කාල[මාවකට වර?ද යන වග : dරOපා€ ඇM ‚ම මත gරණය
ෙQ.
05. Aභාගය සදහා වන Aෂය q7ෙmශය :
බඳවා ග8නා
ෙ
ය
dŠ…
ෙWXයට

=ශ්න ප}ෙh
නම
සාමාන? දැ/ම
හා †KT
ප3 ෂණය

Aෂය q7ෙmෂය

අෙO ෂකයා වාසය කරන හා ෙසවය කරන ප සරය ඇ |ව
° ලංකාෙQ සමාජ, ආ qක, සංස්කෘMක හා ෙKශපාලනමය
දැGම හා ජාMකව හා අ ත ජාMකව වැදගRවන ¬තන
කF… ෙම ම ඓMහාEක කF…ද, Dද?ාRමක, ෙභ›Mක හා
කා ක සංව ධනය හා ස බ ධ අෙO ෂකෙයi ස දැGම
හා අෙO ෂකයාෙI ත කාG²ල Dවරණ සහ D£හ ශ Mය,
Jවැර> EKT අGමානය ට එළ³ෙ හැ2යාව, සාමාන?
දැ/ම හා †KTය UVබඳ මැ/ම 23ම අර;… ෙක:ටෙගන
ගXත ගැට|, සාමාන? දැ/ම හා ප සරය ආŽත Aශ්න
ඇ ළR ව™හගත මා>{ෙn {•තDභාගය2.
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සටහන 1 : ෙමම Dභාගය Eංහල හා ෙදමළ භාෂා මාධ?ය ෙග
පමණ පැවැRෙවන අතර
අෙO ෂකෙයiට කැමM එ භාෂා මාධ?ය2 Dභාගයට ෙප/ E4ය හැ2ය.ස්ව•ය
අය පෙR Dභාග මාධ?ය සඳහ කළ පb නැවත ෙවනස් 23මට අවසර ෙදG ෙන:ලැෙˆ.
සටහන 2 :{•ත Dභාගෙය සමR වන අයැ කFව ව™හගත ස ;ඛ ප3 ෂණයකට ෙය:; කර ඉ
ලබාග නා ;| ලi…වල එක ව අGව iසලතා අGUVෙවල මතවැ}ම ලi… ලබාගR
අය කFව ෙග dරOපා€ සංඛ?ාවට සමාන අයැ කFව සංඛ?ාව ෙතaරාෙගන
ඔ‰ dŠ… කාලƒමාවකට ෙය:; කරG ලැෙˆ. ඉ පbව dŠ… කාලය අවසානෙn~
අදාළ dŠ…ෙQ දැGම මැන බැ ම සඳහා dŠ… අවස ප3 ෂණයකට ෙය:; කරG
ලැෙˆ. එම ප3 ෂණය {•ත ප3 ෂණය2 හා Aාෙයašක ප3 ෂණය2 සම Dත ෙQ.
{•ත ප3 ෂණෙය හා Aාෙයašක ප3 ෂණෙය සමR ව න III ෙWXයට පR
කරG ලැෙˆ. dŠ…ව අවස ප3 ෂණය අසමR ^ අය නැවත පැවැRෙවන dŠ…ව
අවස ප3 ෂණයට ෙප/ Eට සමR Dය ] ය. ෙප:ෙර:R ෙCඛණවල තබා බඳවා
ගැ/ම E කරG ෙන:ලැෙˆ.

සකස්කෙළ : අRසන : .........................
නම : ...................................................
තන ර : ..............................................
>නය : .....................................................

ප3 ෂාකෙළ : අRසන : ....................................
(Dෂයභාරෙජ?ෂ්ඨමා ඩ{කJලධරයා)
නම
: ...........................................................
තන ර :…………………………………….....
>නය : ……………………………................

J ෙKශකරඉ> පRකර .

අRසන : ............................................................
(ෙදපා තෙ

AධාJයා)

>නය : .............................

නම
: ............................................................
තන ර : ............................................................
Jල;¯ාව : ........................................................
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ඇ|Lම 02

ය ෙදපා තෙ
ෙව
ය කා ක කළමනාකරණ සහකාර තා ෂණ
ඛ ඩය - 3 ෙසවා ගණය (MT – 01 – 2006 - A) සඳහා බඳවා ගැ/ෙ සහ
උසස් 23ෙ ප පා4ය
01. පZ?ෂණෙhනම :
ය ෙදපා තෙ
ෙව
ය කා ක කළමනාකරණ සහකාර තා ෂණ
ඛ ඩය - 3 ෙසවා ගණයට අයR තන F සඳහා b ස්ස ෙතaරා ගැ/ෙ ව™හගත ස ;ඛ
ප3 ෂණය.
02. ස |ඛ පZ?ෂණය සඳහා ලOL ලබා ෙදන ?ෙෂ} සහ ලOL =මාණය8 :
ලOL ලබා ෙද* ලබන =ධාන R7ෂ

උපNම ලOL
=මාණය

1. අMෙ ක අධ?ාපන b bක
2. අMෙ ක වෘRgය b bක
3. තන රට අදාළව ලබා ඇM පළdFKද
4. Dෙශෂ / බා ර ද ෂතා
5.ස ;ඛ ප3 ෂණෙn~ ද වන ලද ආකCප හා
ෙප›Fෂය
එක-ව

20
30
30
15

ෙතSරා ගැFමට
සලකා බල*
ලබන අවම
ලOL =මාණය

අදාළ ෙන:ෙQ

05
100

03.

ස |ඛ පZ?ෂණය පව0ව* ලබන බලධරයා :

04.

ව•හගත ස |ඛ පZ?ෂණය පව0ව* ලබ8ෙ8 ෙකaපමණ කාල[මාවකට වර?ද යන වග :
අවශ?තාවය අGව

සකස් කෙළ :
අRසන : ............................................
නම : .................................................
තන ර : ............................................
>නය : ...............................................

ය සාමාන?ාTකා3 DE බලය පවරG ලබන
බලධරය DE ෙහa ආයතනය මš

ප

ෂා කෙළ :

අRසන : ......................................................
(Dෂය භාර මා ඩ{ක Jලධා යා)
නම : ..........................................................
තන ර:…………………………………....
>නය : ……………………………..............
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J ෙKශ කර ඉ> පR කර .
අRසන : ......................................................
(ෙදපා තෙ
Aධාන)
නම
: ......................................................
තන ර : ......................................................
Jල;¯ාව : ..................................................

>නය : ......................................

ඇ|Lම 03

ය ෙදපා තෙ
ෙව
ය කා ක කළමනාකරණ සහකාර තා ෂණ
ඛ ඩය - 3 ෙසවා ගණය (MT – 01 – 2006 - A) සඳහා බඳවා ගැ/ෙ සහ
උසස් 23ෙ ප පා4ය
01. පZ?ෂණෙh නම :

ය කා ක කළමනාකරණ සහකාර තා ෂණ ඛ ඩය - 3 ෙසවා ගණෙn
ƒ ත බඳවා ගැ/ම යටෙR III ෙWXයට බඳවා ගැ/ෙ Aාෙයašක ප3 ෂණය.

02. =ාෙයSUක පZ?ෂණය #Vබඳ Aස්තර :
Aෂය ?ෙෂ}ය
තා ෂණ Dෂය

|~ ලOL
100

සම0 ලOL
40

03.

=ාෙයSUක පZ?ෂණය පව0ව* ලබන බලධරයා :

04.

=ාෙයSUක පZ?ෂණය පව0ව* ලබ8ෙ8 ෙකaපමණ කාල[මාවකට වර?ද යන වග :
අවශ?තාවය අGව

05.

=ාෙයSUක පZ?ෂණය සඳහා Aෂය q7ෙmශය :
Aෂය ?ෙෂ}ය
තා ෂණ Dෂය

සකස් කෙළ :
අRසන : ............................................
නම : .................................................
තන ර : ............................................
>නය : ...............................................

ය සාමාන?ාTකා3 DE බලය පවරG
ලබන බලධරය DE ෙහa ආයතනය
මš

Aෂය q7ෙmශය
තන රට අදාල තා ෂණ Dෂය ස බ ධෙය
දැGම මැන බැ ම සඳහා Aාෙයašක ප3 ෂණය
පවRවG ලැෙˆ.

ප ෂා කෙළ :
අRසන : ......................................................
(Dෂය භාර මා ඩ{ක Jලධා යා)
නම : ..........................................................
තන ර:…………………………………....
>නය : ……………………………..............
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J ෙKශ කර ඉ> පR කර .

අRසන : ......................................................
(ෙදපා තෙ
Aධාන)
නම
: ......................................................
තන ර : ......................................................
Jල;¯ාව : ..................................................

>නය : ......................................

ඇ|Lම 04

ය ෙදපා තෙ
ෙව
ය කා ක කළමනාකරණ සහකාර තා ෂණ
ඛ ඩය - 3 ෙසවා ගණය (MT – 01 – 2006 - A) සඳහා බඳවා ගැ/ෙ සහ
උසස් 23ෙ ප පා4ය

01. Aභාගෙhනම :

ය කා ක කළමනාකරණ සහකාර තා ෂණ ඛ ඩය - 3 ෙසවා ගණෙn dŠ…
කාලය සඳහා බඳවා ග නා අය කFව dŠ… කාලෙය පbව III ෙWXයට
බඳවා ගැ/ෙ {•ත Dභාගය.

02. Aභාග#VබදAස්තර :
Aෂය8

කාලය
පැය 02

තා ෂණ Dෂය

03. පව0ව* ලබන බලධරයා :

ය සාමාන?ාTකා3 DE
ෙහa ආයතනය මš

උපNම ලOL
=මාණය
100

සම0 ලOL
=මාණය
40

බලය පවරG ලබන බලධරය

04. පව0ව* ලබ8ෙ8 ෙකaපමණ කාල[මාවකට වර?ද යන වග : dŠ…ව අවස
අවශ?තාවය ප >.

මš
^ වහාම හා

05. Aභාගය සදහා වන Aෂය q7ෙmශය :
=ශ්න ප}ෙh
නම
තා ෂණ Dෂය

Aෂය q7ෙmෂය

තන රට අදාළව දැනගත] -{ක තා ෂXක න?ාhක
දැGම මැන බැෙලන ආකාරෙn Aශ්න පyය2 සම Dත ෙQ.

සටහන 1 :
{•ත Dභාගෙn සහ Aාෙයašක ප3 ෂණෙn ;| ලi…වල එක ෙQ වැ}ම ලi…
ලබාගR dŠ… අයැ කFව ෙග iසලතා අGUVෙවල අGවdŠ… ෙWXෙය III ෙWXට
19

පR කරG ලැෙˆ. ෙමම {•ත Dභාගෙය හා Aාෙයašක ප3 ෂණෙn සමR ‚මට AමාණවR
ලi… ලබා ෙන:ග නා dŠ… අය කFව
සඳහා ෙදවGවද {•ත හා Aාෙයašක
ප3 ෂණය පවRවා ඉ සමR ව න III ෙWXයට පR කරG ලබන අතර එh ද අසමR
ව න ට ෙතවGවද {•ත හා Aාෙයašක ප3 ෂණය පවRවG ලබන අතර, එh සමR වන
අය III ෙWXට පR කරG ලබන අතර, එh අසමR වන අයෙI ෙසවය අවස කරG ලැෙˆ.

සකස්කෙළ : අRසන : .........................
නම : ...................................................
තන ර : ..............................................
>නය : .....................................................

ප3 ෂාකෙළ : අRසන : ....................................
(Dෂයභාරෙජ?ෂ්ඨමා ඩ{කJලධරයා)
නම
: ...........................................................
තන ර :…………………………………….....
>නය : ……………………………................

J ෙKශකරඉ> පRකර .

අRසන : ............................................................
(ෙදපා තෙ

AධාJයා)

>නය : .............................

නම
: ............................................................
තන ර : ............................................................
Jල;¯ාව : ........................................................
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ඇ|Lම 05

ය ෙදපා තෙ
ෙව
ය කා ක කළමනාකරණ සහකාර තා ෂණ
ඛ ඩය - 3 ෙසවා ගණය (MT – 01 – 2006 - A) සඳහා බඳවා ගැ/ෙ සහ
උසස් 23ෙ ප පා4ය
01.

පZ?ෂණෙh නම :

02.

=ාෙයSUක පZ?ෂණය #Vබඳ Aස්තර :

ය කා ක කළමනාකරණ සහකාර තා ෂණ ඛ ඩය - 3 ෙසවා ගණෙn
dŠ… කාලය සඳහා බඳවා ග නා අය කFව dŠ… කාලෙය පbව III
ෙWXයට බඳවා ගැ/ෙ Aාෙයašක ප3 ෂණය.

Aෂය8

උපNම ලOL
=මාණය
100

තා ෂණ Dෂය

සම0 ලOL
=මාණය
40

03.

=ාෙයSUක පZ?ෂණය පව0ව* ලබන බලධරයා :

04.

=ාෙයSUක පZ?ෂණය පව0ව* ලබ8ෙ8 ෙකaපමණ කාල[මාවකට වර?ද යන වග :
අවශ?තාවය අGව

05.

පZ?ෂණය සඳහා Aෂය q7ෙmශය :
Aෂය8
තා ෂණ Dෂය

සකස් කෙළ :
අRසන : ............................................
නම : .................................................
තන ර : ............................................
>නය : ...............................................

ය සාමාන?ාTකා3 DE බලය පවරG
ලබන බලධරය DE ෙහa ආයතනය
මš

Aෂය q7ෙmශය
ෙතaරාගR Dෂය U{බඳ Jdණතාවය මැන බැ ම සඳහා
තන රට අදාල තා ෂණ Dෂය ස බ ධෙය ^ න?ාhක
දැGම Aාෙයašකව Jවැර>ව භාDතයට ගG ලබ ෙ දැh
මැන බැ ම සඳහා Aාෙයašක ප3 ෂණය පවRවG ලැෙˆ.

ප ෂා කෙළ :
අRසන : ......................................................
(Dෂය භාර මා ඩ{ක Jලධා යා)
නම : ..........................................................
තන ර:…………………………………....
>නය : ……………………………..............
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J ෙKශ කර ඉ> පR කර .
අRසන : ......................................................
(ෙදපා තෙ
Aධාන)
නම
: ......................................................
තන ර : ......................................................
Jල;¯ාව : ..................................................

>නය : ......................................

ඇ|Lම 06
I Nය ෙදපා7තෙ 8-ෙවn I Nය කා7\ක කළමනාකරණ සහකාර
තා?ෂණ ඛ€ඩය - 3 ෙසවා ගණය (MT – 01 – 2006 - A) සඳහා වන
1 වන කා7ය?ෂමතා කඩඉ පZ?ෂණය
01. Dභාගෙn /වෘRgය ප3 ෂණෙn නම :
ය
ෙදපා තෙ
ෙව
ය
කා ක
කළමනාකරණ සහකාර තා ෂණ ඛ ඩය - 3 ෙසවා ගණය සඳහා 1වන
කා ය ෂමතා කඩඉ ප3 ෂණය
02. Dභාගය/ වෘRgය ප3 ෂණය UVබඳ Dස්තර : ෙමම කා ය ෂමතා කඩඉම Aාෙයašක
ප3 ෂණය2.
=ශ්න ප}ය / Aෂය ?ෙෂ}ය

|~
ලOL
100

Aාෙයašක ප3 ෂණය
03. පව0ව* ලබන බලධරයා : පR23 බලධරයා ෙහa ඔŠ DE

සම0
ලOL
40

බලය පවරන ලද බලධරය

DE

04. පව0ව* ලබ8ෙ8 ෙකaපමණ කාල [මාවකට වර?ද යන වග : වසරකට ෙදවර
05. Aභාගය සදහා වන Aෂය q7ෙmශය :
=ශ්න ප}ෙh නම
Aාෙයašක
ප3 ෂණය2

Aෂය q7ෙmශය
තන රට අදාල න?ායාRමක දැGම, එම වෘRMයට අදාළ වන ආ]ධ හ නා
ගැ/ම හා භාDතය, ඒවා තබාගැ/ම UVබඳව ඇM දැGමR, තන රට අයR
ෙතaරාගR කා යය Jශ්¢ත කාලƒමාව
ළ~ Jවැර>ව හා කා ය ෂමව
ඉN කරන ආකාරෙn ‘C•ය දැGම ප3 ෂා 23ම.

සටහන - ෙමම කා ය ෂමතා කඩඉ ප ෂණ
හා ෙදමළ භාෂා මාධ?ය ෙග පමණ

ය සාමාන?ාTකා DE
පවRවG ලැෙˆ.

සකස් කෙළ :අRසන
නම
තන ර
>නය

වසරකට ෙදවර

Eංහල

ප3 ෂා කෙළ :: ……………………………
: ……………………………
:…………………………….
:…………………………….

අRසන :……………...........................
(Dෂය භාර මා ඩ{ක Jලධා යා)
නම
: ……………..........................
තන ර : ……………..........................
22

>නය

: ……………..........................

J ෙKශකරඉ> පRකර .
අRසන : ........................................................
(ෙදපා තෙ
AධාJයා)
නම : .............................................................
තන ර : ........................................................
>නය : .............................
Jල;¯ාව : ....................................................

ඇ|Lම 07
I Nය ෙදපා7තෙ 8-ෙවn I Nය කා7\ක කළමනාකරණ සහකාර
තා?ෂණ ඛ€ඩය - 3 ෙසවා ගණය (MT – 01 – 2006 - A) සඳහා වන
2වන කා7ය?ෂමතාකඩඉ පZ?ෂණය
01.

Dභාගෙn /වෘRgය ප3 ෂණෙnනම :
ය
ෙදපා තෙ
ෙව
ය
කා කකළමනාකරණ සහකාර තා ෂණ ඛ ඩය - 3 ෙසවා ගණය සඳහා 2වන කා ය ෂමතා
කඩඉ ප3 ෂණය

02.

Dභාගය / වෘRgය ප3 ෂණය UVබඳ Dස්තර : ෙමම කා ය ෂමතා කඩඉමවා¢ක හා Aාෙයašක
ප3 ෂණය2.
=ශ්න ප}ය / Aෂය ?ෙෂ}ය

වා¢ක හා Aාෙයašක ප3 ෂණය2.

|~
ලOL

සම0
ලOL

100

40

03.

පව0ව* ලබන බලධරයා : පR23 බලධරයා ෙහa ඔŠ DE

04.

පව0ව* ලබ8ෙ8 ෙකaපමණ කාල [මාවකට වර?ද යන වග : වසරකට ෙදවර

05.

Aභාගය සදහා වන Aෂය q7ෙmශය :
=ශ්න ප}ෙh නම

බලය පවරන ලද බලධරය

DE

Aෂය q7ෙmශය

වා¢කහා
Aාෙයašක තන රට අදාල Jdණතාවය මැන බැ ම සඳහා වා¢ක
ප3 ෂණය2.
ප3 ෂණය2
සහ තන රට අදාල නව?කරණය ^
න?ායාRමක හා Aාෙයašක දැGම, එම වෘRMයට අදාළ වන
න‚ණතා ෂXක උපකරණ හා ෙමවල හ නා ගැ/ම හා
භාDතය, ඒවා තබාගැ/ම UVබඳව ඇM දැGමR, තන රට අයR
ෙතaරාගR කා යය Jශ්¢ත කාලƒමාව
ළ~ Jවැර>ව හා
කා ය ෂමව ඉN කරන ආකාරෙn ‘C•ය දැGම ප3 ෂා 23ම
සඳහා Aාෙයašක ප3 ෂණය2 ද සම Dත ෙQ.
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සටහන -

ෙමම කා ය ෂමතා කඩඉ ප ෂණ
ය සාමාන?ාTකා DE
Eංහල හා ෙදමළ භාෂා මාධ?ය ෙග පමණ පවRවG ලැෙˆ.

සකස් කෙළ :-

වසරකට ෙදවර

ප3 ෂා කෙළ :-

අRසන

: ……………………………

අRසන :……………............................

නම

: ……………………………

තන ර

:…………………………….

නම

>නය

:…………………………….

තන ර : ……………...........................

(Dෂය භාර මා

>නය

ඩ{ක Jලධා යා)

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

J ෙKශකරඉ> පRකර .

අRසන : ......................................................
(ෙදපා තෙ

AධාJයා)

නම : ............................................................
තන ර : ......................................................
>නය : .............................

Jල;¯ාව : ..................................................
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ඇ|Lම 08
I Nය ෙදපා7තෙ 8-ෙවn I Nය කා7\ක කළමනාකරණ සහකාර
තා?ෂණ ඛ€ඩය - 3 ෙසවා ගණය (MT – 01 – 2006 - A) සඳහා වන
3වන කා7ය?ෂමතා කඩඉ පZ?ෂණය
1. Aභාගෙh / වෘ0Gය පZ?ෂණෙh නම :
ය ෙදපා තෙ
ෙව
ය
කා කකළමනාකරණ සහකාර තා ෂණ ඛ ඩය - 3 ෙසවා ගණය සඳහා 3වන කා ය ෂමතා
කඩඉ ප3 ෂණය.
2. Aභාගය වෘ0Gය පZ?ෂණෙh/ #Vබඳ Aස්තර :ෙමම කා ය ෂමතා කඩඉම {•ත ප3 ෂණය2.
=ශ්න ප}ය / Aෂය ?ෙෂ}ය

කාලය

ආයතන ෙර˜ලාE හා කා යාල tම හා ;දC
ෙර˜ලාE

පැය 03

3. පව0ව*ලබනබලධරයා : පR23 බලධරයා ෙහa ඔŠ DE

|~
ලOL
100

සම0
ලOL
40

බලය පවරන ලද බලධරය

DE

4. පව0ව* ලබ8ෙ8 ෙකaපමණ කාල [මාවකට වර?ද යන වග : වසරකට ෙදවර
5. Aභාගය සදහා වන Aෂය q7ෙmශය :
=ශ්න ප}ෙh නම
ආයතන ෙර˜ලාE හා කා යාල tම
හා ;දC ෙර˜ලාE

Aෂය q7ෙmෂය
ආයතන ෙර•ලාi :III වන ප ¤ෙ¨දය -මාF 23
V වන ප ¤ෙ¨දය- ;දා හැ3 , ක{ දැ« තන රට ෙපරලා
යැ‚ම, ෙසවය අවස 23ම.
VIII වන ප ¤ෙ¨දය -අMකාල ~මනා, Jවා€ >න වැNO, සM
අ ත සහ රජෙn Jවා€ >න වැඩ 23ම
ෙවGෙව ෙග‚ .
XII වන ප ¤ෙ¨දය - Jවා€
XIII වන ප ¤ෙ¨දය -
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ය බලපy

XIV වන ප ¤ෙ¨දය - >වhන ඇ ලත රාජකා3 ගම
XIX වන ප ¤ෙ¨දය - රජෙn Jවාස
XLVII වන ප ¤ෙ¨දය - සාමාන? හැE3ම හා Dනය
කා7යා uම :රජෙn කා යාලවල භාDත වන කා යාල tම UVබඳව -{ක
දැGම හා එම දැGම Aාෙයašකව භාDත 23ෙ හැ2යාව ද,
රාජකා {UෙCඛන මැනD
අවෙබaධ ෙක:ට ෙගන
පැහැ>{ හා සං cOත සටහ මš තම අදහස් / J3 ෂණ
Jශ්¢ත අ ද
ඉ> පR 23ෙ හැ2යාව සහ Jෙයaගය
අGව {Uය ෙකN පR 23ෙ හැ2යාවද ප3 ෂා ෙකෙ .
|ද‚ ෙර•ලාi :සට

I වන ප ¤ෙ¨දය - Dයද හා ආදාය ඇස්තෙ

හ
න

V වන ප ¤ෙ¨දය - II ෙක:ටස - ව‰ච UVෙයල 23ම
III ෙක:ටස - ව‰ච සහMක 23ම

-

IV ෙක:ටස - ව‰ච වලට ෙග‚ම
ෙම
ම
කා ය ෂමතා කඩඉ ප ෂණ
ය සාමාන?ාTකා DE
හා ෙදමළ භාෂා මාධ?ය ෙග පමණ පවRවG ලැෙˆ.

සකස් කෙළ :-

වසරකට ෙදවර

Eංහල

ප3 ෂා කෙළ :-

අRසන

: ……………………………

අRසන :…………….......................

නම

: ……………………………

තන ර

:…………………………….

නම

>නය

:…………………………….

තන ර : ……………......................

(Dෂය භාර මා

>නය

ඩ{ක Jලධා යා)

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

J ෙKශකරඉ> පRකර .

අRසන : ......................................................
(ෙදපා තෙ

AධාJයා)

නම : ............................................................
තන ර : ......................................................
>නය : .............................

Jල;¯ාව : ..................................................
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ඇ|Lම 09
ƒ ලංකා I Nය ෙදපා7තෙ 8-ෙz qලධාZ8 ෙ
උසස්f ලබාගැFම සඳහා ඉyNප0 කළ `අයI ප}ය
1. Jළධරයා UVබඳ ෙත:ර F
1.1 අය

කFෙI ස “ ණ නම

1.2 හැ G පR අංකය

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

1.3 ෙසවා ස්ථානය සහ එ {Uනය : ..........................................................................................
1.4 අයRවන ෙසවය හා තන ර

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

1.5 අයRවන ෙසවා ගණය හා ෙWXය

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

2. පR‚ම UVබඳ ෙත:ර F
2.1 පR‚ >නය

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

2.2 පR‚ම ස්qර කළ >නය

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

2.3 සමR^ කා ය ෂමතා කඩඉම හා සමR >නය :
සම0o කා7ය?ෂමතා
කඩඉම

සම0Aය `- yනය

සම0 o yනය

2.4 සමR ^ භාෂා A‚ණතා ම[ටම හා සමR >නය :
සම0o භාෂා =fණතා
ම„ටම

සම0Aය `- yනය
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සම0 o yනය

3. උසස්‚මට අදාල ෙත:ර F

3.1 උසස්‚මට අෙO cත ෙWXය : II / I / Dෙශෂ
3.2 උසස් ‚මට අෙO cත ධාරාව

: සාමාන? / bDෙශ¶

3.3.1

අවශ? සŸය ෙසවා කාලය ස “ ණ කර Mෙˆද ?

ඔQ / නැත

3.3.2

සŸය ෙසවා කාලය ස “ ණ කළ >නය

3.3.3

අෙO cත සŸය ෙසවා කාලය ළ ස Nදායක ම[ටෙ ෙහa ඊට ඉහළ ම[ටෙ
සාධනය ෙප G කර Mෙˆද ?
ඔQ / නැත

3.3.4

Jය ත වැNO ව ධක EයCල උපයාෙගන Mෙˆද ?

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

උසස්‚මට “ වාස න පස් වසර ළ ස Nදායක ෙසවා කාලය

කා ය

ඔQ / නැත
ස “ ණ තර Mෙˆද ?
ඔQ / නැත

3.3.5

Dනය ද¸ව ලබා Mෙˆද ?

ඔQ / නැත

3.3.6

bDෙශ¶ කා ය සාධනය යටෙR ^ {•ත Dභාගය සමR ^ >නය : ...............................

3.3.7 Dභාගෙn~ ලබාගR ලi… Aමාණය

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

3.3.8

bDෙශ¶ කා ය සාධනය යටෙR ^ {•ත Dභාගයට ෙප/ E4 වාර ගණන : ...............

3.3.9

Jය ත >නට bDෙශ¶ කා ය සාධනය සඳහා ^ අ¹ෙයaග?තා ප3 ෂණය සමR‚මට
ෙන:හැ2 ^ෙn න ඊට ෙහ
: .............................................................................

4. අයI ක'ෙ… =කාශය

ඉහත සඳහ Eය’ ෙත:ර F සත? හා Jවැර> බවR, මාහට DFKධව ෙන:J Dනය ප3 ෂණය
ෙන:මැM බවR ............................... >න Eට සාමාන? කා ය සාධනය / bDෙශ¶ කා ය සාධනය
යටෙR II / I / Dෙශෂ ෙWXයට උසස්‚මට අදාල b bක සdරා ඇM බවR සහMක කර .

>නය : ...............................

.............................................
JලධරයාෙI අRසන

5. අධ6?ෂ (පNපාලන) / උප ෙදපා7තෙ 8- =ධාqයාෙ… q7ෙmශය

ඉහත
සඳහ
Eය’ ෙත:ර F
සත? හා
Jවැර>
බවR,
ඉහත
නම
සඳහ
...................................................... ............................................................. මහතා / ය / ෙමනDය
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