ය ෙදපා තෙ

01.

ෙව
ධායක ෙසවා ගණයට අය
සඳහා වන බඳවා ගැ ෙ ප පා%ය

ලධා තන ර

ස බ ධ වන ආයතන,
1.1

1.2

ෙදපා තෙ
ෙය

ව:
ය ෙදපා තෙ
ව
අංකය : GMA/SOR/2013/SL-01-(iii)

අමාත ාංශය : වාහන අමාත ාංශය
ෙය අංකය : MT/03/03/08

. . නය : 2014.08.08

නය : 2014.09.19

1.3

කළමනාකරණ ෙස$වා අධ &ෂ ජනරා) *+
ෙය අංකය : DMS/F2/DR/01
DMS/1142

1.4

ආයතන අධ &ෂ ජනරා)ෙ2 3 ෙ4ශය :
ෙය අංකය : EST-2/RECRU/03/1241

නය : 2014.07.31

ජා6ක වැ89 ෙක :ෂ සභාෙ< 3 ෙ4ශය :
ෙය අංකය : NPC/3/43/1/SR-2

නය : 2014.05.09

රාජ ෙස$වා ෙක :ෂ සභාෙ< අ-මැ6ය :
ෙය අංකය : PSC/EST/04-01-43/04/2014

නය : 2014.11.05

1.5

1.6

02.

ප F

බලධරයා

: රාජ ෙස$වා ෙක :ෂ

03.

ෙසවා ගණය HIබඳ ස්තර,

තන , අ-මත ./ම :
නය : 2013.04.09
2014.04.30

සභාව

3.1

ෙසවා ගණය

: *ධායක

3.2

ෙKL

: III, II, හා I

3.3

පැවෙරන කා ය භාරය HIබඳ ෙපN
වචනය : ෙදපා තෙ
ධා3යා *+ පවර- ලබන
නB ස බ ධෙය සහ උප ෙදපා තෙ
හා ඒ යටෙF පව6න ආයතන වල 3ලධා/ වග
උFතර ක,ව වන නB ස බ ධෙය H6 උපෙදස් ලබා Jම, H6 ෙදපා තෙ
ව හා
ස බ Kකරණය ./ම, නB කටL සඳහා සහභාNOම, මානව P:ක පැ:QR සඳහා සහභාN
Oම, ෙදපා තෙ
ෙ< හා ෙදපා තෙ
*ෂය පථයට අයF රාජ ආයතනවල පනF
ෙක8 පF, ෙරTලා+ වැ3 Hත ා-Uල Rය*R සකස් ./ම සහ එම ආයතන වල H6මය
කටL සඳහා උපෙදස් ලබා Jම වැ3 කා යය පැවෙරන ෙස$වා ගණය..

3.4

කා යය පැව ම : ෙW$Qගතව කා යය පැව/ම& + ෙන කරන අතර ෙමම ෙස$වා ගණයට
පැවෙරන කා යය අ
ඕනෑම කා යය& ෙස$වෙZ අවශ තාවය මත ෙජ ෂ්ඨතාවය හා
\සලතාව පදන ෙක ටෙගන ඕනෑම ෙW$Qයක 3ලධරෙය\ට ෙදපා තෙ
ධාන *+
පවර- ලැ]ය හැක.
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04.

තන ෙර / තන Qවල ස්වභාවය : ස්^ර, *Wාම වැ89 සPත.

05.

වැRS :
5.1

වැRS ෙTත අංකය

: SL 1 – 2006

5.2

වැRS ප මාණය

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

5.3

ෙKL Vමයට අදාල ආර භක වැRS Hයවර :

ෙKLය

06.

තලය ( Q. )

iයවර 1

,. 22,935/-

II ෙW$Qය

iයවර 12

,. 30,175/-

IෙW$Qය

iයවර 20

,. 36,755/-

තන ර / තන Q

අ-මත තන , නාම, අ-මත තන , සංඛ ාව හා ඒවාට පැවෙරන කා යය

අXමත තන Q
නාම
ලධා

ආර භක වැRS

III ෙW$Qය

ෙසවා ගණයට අය
6.1

ආර භක වැRS Hයවර

තන ර
අXමත
ෙKLය

අXමත
තන Q
සංඛZාව

III

01

:

කා යය

i.

ය ෙදපා තෙ
ෙ< සහ ෙදපා තෙ
*ෂය පථයට අයF වන රාජ ආයතන වල පනF
ෙක8 පF, ෙරTලා+ වැ3 Hත ා-Uල
Rය.ය*R සකස් ./ම හා ප/&ෂා ./ම. එම
ආයතන වල H6මය කටL සඳහා උපෙදස් ලබා
Jම,
H6ප6
ෙදපා තෙ
ව
හා
ස බ Kකරණය, මානව P:ක
ප/&ෂණ
ස බ ධව lයා ./ම.

ii.

ය ෙදපා තෙ
ව හා ඒ යටෙF පව6න
ආයතන වල 3ලධා/ වග උFතර ක,ව
කර- ලබන නB ස බ ධෙය H6 උපෙදස්
ලබා Jම, H6ප6 ෙදපා තෙ
ව සමග
ස බ Kකරණය හා එම නB වලට ෙපH +mම.

iii.

මානව P:ක ෙක ෂ
සභාෙ< ප/&ෂණ
වලට සහභාN Oම හා උපෙදස් ලබා Jම.

iv.

තන රට අදාලව ආයතන
ධා3යා *+
පවර- ලබන අෙන\F කා යය ඉ8./ම.
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6.2

ඒකාබ]ධ

ලධර සංඛZාව : 01 ෙW$Qෙය

ෙW$Qයට උසස් . ෙ කා ය සඳහා III, II හා I

ෙW$Q +ය)ල ඒකාබ4ධ 3ලධර සංඛ ාවට අයF ෙස$ සැලෙ&.
H6 3ලධා/ - 01
07.

බඳවා ගැ ෙ Vමය.
7.1

7.2

බඳවා ග නා ^ ශතය

:

ධාරාව

^ ශතය

*වෘත

100%

r:ත

අදාළ ෙන ෙ<

\සලතා

අදාළ ෙන ෙ<

වෘත බඳවා ගැ ම :
7.2.1 බඳවා ග නා ෙKLය

: III ෙW$Qය.

7.2.2 a aක :
7.2.2.1 අධZාපන / වෘ bය a aක
: *ශ්ව *4යාල 6පාදන ෙක :ෂ
සභාව
*+
isගF *ශ්ව *ද ාලය.
H6ය isබද
උපාtය& ලබා 6uම ෙහv w ලංකා ෙW$ෂ්ඨාtකරණෙZ
Hxඥය\ වශෙය
z, J 6uම.
.
7.2.2.2 පළdQ]ද
: w ලංකා ෙW$ෂ්ඨාtකරණ Hxඥය\ වශෙය
z,
Jෙම ප{ව වසර න ( 03 ) කට ෙන අB ස~ය
වෘFxය පළ•,4ද& ලබා6uම.
7.2.2.3 කාeක a aක

: සෑම අෙ9&ෂකය\ම w ලංකාෙ< ඕනෑම ෙ4ශයක
ෙස$වය ./මටF තන ෙ රාජකා/ ඉ8 ./මටF
මාණවF ශා/ ක හා මාන+ක ෙයvග තාවය. L&ත
*ය L ය.

7.2.2.4 ෙවන

:

I. w ලාං.ක •රවැ+ය\ *ය L ය.
II. *€ෂ්ඨ ච තය.

L&ත *ය L ය.

III. තන රට බඳවා ගැHම සඳහා අවශ 7.2.2 +ට 7.2.3 ද&වා { {ක අය පF
කැදOෙ 3ෙ<දනෙZ / ගැස‚ පƒෙZ සඳහ වන නට සෑම ආකාරය. ම
ස „ ණ කර 6]ය L ය.
IV. අ.ෙප .ස. (සා./ෙපළ) *භාගෙZJ ෙහv අ.ෙප .ස. (උ/ෙපළ) *භාගෙZJ ඉං…+
භාෂාවට අවම වශෙය ස මාන සාමා ථය& ලබා 6]ය L ය.
3

7.2.3 වයස :
7.2.3.1 අවම rමාව

: අz, 21 ට ෙන අB

7.2.3.2 උප ම rමාව : අz, 45 ට ෙන වැ†
7.2.4 බඳවා ගැ ෙ Vමය

:

7.2.4.1 R‡ත *භාගය

: අදාළ ෙන ෙ<.

7.2.4.2 වෘFxය ප/&ෂණය

: අදාළ ෙන ෙ<.

7.2.4.3 සාමාන ස

ඛ ප/&ෂණය

: අදාළ ෙන ෙ<.

7.2.4.4 වˆහගත ස

ඛ ප/&ෂණය

: වˆහගත ස ඛ ප/&ෂණෙZJම { {ක ද
ප/&ෂා කර- ලැෙ‰.
ෙතkරා ගැ ම

ප Tෂාකර ලgh ලබාෙදX ලබන ^ධාන

උප ම ලgh

සඳහා සලකා බලX

Tෙෂi

^මාණය

ලබන අවම ලgh
^මාණය

1. අ6ෙ ක අධ ාපන { {ක

20

2. අ6ෙ ක වෘFxය { {ක

15

3. අ6ෙ ක පළ•,4ද

30

වෘFxය
{ සක
යටෙF
යටෙF
Hxඥවරෙය\ ෙලස අවශ වන අවම
අz, 03ක ෙස$වා කාලයට අමතරව
( එ& වසරකට ල\Š 05 .)
4. ප ගණක හැ.යාව, ෙත ර , තා&ෂණය
isබඳ දැ-ම

අදාළ ෙන ෙ<.
15

5. ඉං…+ භාෂා Oණතාවය

15

6. ස

05

ඛ ප/&ෂණෙZ J ද&වන \සලතාව
එක ව

100

සටහන :
1. අය පF කැඳවන අවස්ථාෙ<J ඉහත වTෙවP දැ&ෙවන ල\Š ලබාෙදන ධාන &ෙෂ$ƒ සඳහා ෙව
කර ඇ6 උප ම ල\Š මාණය ඇ ළත, *ස්තරාFමක ල\Š ප පාŒය රාජ ෙස$වා ෙක :ෂ
සභාව ෙව6 අ-මත කර ගත L ය.
2. වˆහගත ස ඛ ප/&ෂණෙය ලබාග නා • ල\Šවල \සලතා අ-isෙවල අ-ව හා පව6න
•ර9පාB සංඛ ාව අ-ව තන රට බඳවා ග- ලැෙ‰.
7.2.4.4.1. වˆහගත ස

ඛ ප/&ෂ මŽඩලය පFකර- ලබන බලධරයා :
රාජ ෙස$වා ෙක :ෂ සභාව
4

7.2.5 අය

08.

ප

කැඳmෙ Vමය
: රජෙZ ගැස‚ පƒෙZ පළ ./ම ෙහv +4ධ දැ O
පළ./ම සහ ෙව‰ අඩ*ෙZ දැ O පළ ./ම මN අය පF
කැඳව- ලැෙ‰.

7.3

noත බඳවා ගැ ම

: අදාළ ෙන ෙ<.

7.4

gසලතා පදනම මත බඳවා ගැ ම

: අදාළ ෙන ෙ<.

කා යTෂමතා කඩඉ :
8.1

gමන කා යTෂමතා
කඩඉමද යන වග

කා යTෂමතා කඩඉම සම ය
r ෙ ෙකNපමණ වසර ගණනකට
ෙපරද

කා යTෂමතා කඩඉෙ
ස්වභාවය stත ප Tෂණය /
වෘ bය ප Tෂණය / සහ ක
පාඨමාලාව / ෙවන

1 වන කා ය&ෂමතා කඩඉම

III වන ෙW$Qයට බඳවාෙගන වසර 03

R‡ත ප/&ෂණය

& ගතOමට ෙපර
2 වන කා ය&ෂමතා කඩඉම

( ඇ Šම 01)

II වන ෙW$Qයට උසස් O වසර න

R‡ත ප/&ෂණය

( 03 ) & ගත Oමට ෙපර
3 වන කා ය&ෂමතා කඩඉම

( ඇ Šම 02 )

I වන ෙW$Qයට උසස් O වසර පහ

R‡ත ප/&ෂණය

( 05 ) & ගත Oමට ෙපර

8.2 කා ය&ෂමතා කඩඉ පවFව- ලබ ෙ

( ඇ Šම 03 )

ෙක පමණ කාලයකට වර&ද : වසරකට ෙදවර&

8.3 කා ය&ෂමතා කඩඉ වලට අදාල ප/&ෂණ පවFව- ලබන බලධර•

කz, ද ?

1 වන කා යTෂමතා කඩඉම
2 වන කා යTෂමතා කඩඉම
3 වන කා යTෂමතා කඩඉම

09.

වාහන අමාත ාංශෙZ ෙ)ක *+

අ-මත කර’ ලබන

ආයතනය& මN

රාජZ භාෂා ^mණතාව :
9.1
භාෂාව
1. රාජ භාෂාව

ලබා ගත r ^mණතාව
රාජ භාෂාව& ෙන වන භාෂා මාධ ය.
*+

2. අෙන& රාජ භාෂාව

ෙස$වයට බැ“Š 3ලධා/

3ය:ත භාෂා Oණතාවය ප වාස කාලය ළ ලබා ගත L ය.

රාජ ප පාලන ච”ෙ)ඛ අංක 01/2014 හා ඊට අ-ෂාංNක ච”ෙ)ඛ
*t*ධාන අ-ව අදාළ ම‚ටෙ
5

Oණතාවය ලබා ගත L ය.

10. ෙKL උසස් F
10.1

:

III වන ෙKLෙw xට II වන ෙKLයට උසස් F ම
10.1.1

සාමානZ කා ය සාධනය අXව,

10.1.1.1 සdරාsය r a aක
I.

පFOම ස්–ර කර 6uම.

II. ෙස$වා ගණෙZ III ෙW$QෙZ අවම වශෙය

වසර දහය ( 10 ) ක ස~ය හා ස 8දායක

ෙස$වා කාලය& ස „ ණ කර 6uම හා වැ89 ව ධක දහය ( 10 ) & උපයාෙගන 6uම.
III. අ-මත කා ය සාධන ඇග•ෙ

ප පාŒය අ-ව උසස් Oෙ

නට ෙපරා ව — වසර

දහය ( 10 ) & ළ ස 8දායක ම‚ටෙ ෙහv ඊට ඉහළ කා ය සාධනය& ෙප - කර
6uම.
IV. උසස් ./ෙ

න „ වාස නතම වසර පහ ( 05 )

ළ ස 8දායක ෙස$වා කාලය&

ස „ ණ කර 6uම.
V. අදාළ ම‚ටෙ අෙන& රාජ භෂා Oණතාව ලබාෙගන 6uම.
VI. අදාළ කා ය&ෂමතා කඩඉ ප/&ෂණ 3ය:ත නට සමF O 6uම.
10.1.1.2

උසස් F ෙ

Vමය

: { {ක ස „ ණ කරන 3ලධරය

*+

3ය:ත

ආකෘ6 පƒය අ-ව පF./ බලධරයා ෙවත ඉ)˜ම& කර- ලැ™ *ට, { {ක
ප/&ෂා ./ෙම

අන ,ව { {ක

ලබන න +ට lයාFමක වන ප

ෙW$Qයට උසස් ./ම පF./ බලධරයා *+
10.2

II

+ කර- ලැෙ‰.

II වන ෙKLෙw xට I වන ෙKLයට උසස් F ම
10.2.1. සාමානZ කා ය සාධනය අXව,
10.2.1.1 සdරාsය r a aක
I.

*ශ්ව *ද ාල

6පාදන ෙක :ෂ

සභාව *+

isගF *ශ්ව *ද ාලය.

H6

&ෙෂ$ƒයට අදාළ පශ්චාF උපාtය& ලබා 6uම.
II. ෙස$වා ගණෙZ II ෙW$QෙZ වසර හත (07) ක ස~ය හා ස 8දායක ෙස$වා කාලය&
ස „ ණ කර 6uම හා 3ය:ත වැ89 ව ධක හත (07) & උපයාෙගන 6uම.
III. උසස් ./ෙ

නට „ වාස නතම වසර පහ (05)

ළ ස 8දායක ෙස$වා කාලය&

ස „ ණ කර 6uම.
IV. අ-මත කා ය සාධන ඇගšෙ
හත (07)

ප පාŒය අ-ව උසස් ./ෙ

ළම ස 8දායක ම‚ටෙ

නට ෙපරා ව — වසර

ෙහv ඊට ඉහළ කා ය සාධනය& ෙප -

6uම.
V. අදාළ කා ය&ෂමතා කඩඉ ප/&ෂණ 3ය:ත නට සමF O 6uම.
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කර

10.2.1.2 උසස් F ෙ Vමය : { {ක ස „ ණ කරන 3ලධරය *+ 3ය:ත ආකෘ6
පƒය අ-ව පF./ බලධරයා ෙවත ඉ)˜ම& කර- ලැ™ *ට, පF./
බලධරයා *+ { {ක ප/&ෂා ./ෙම අන ,ව { {ක ලබන න +ට
lයාFමක වන ප
I ෙW$Qයට උසස් ./ම පF./ බලධරයා *+ + කරලැෙ‰.
සංලTෂය :
සාමාන ම‚ටෙ කා යසාධනය අ-ව උසස් ./ෙ J 3ය:ත නට කා ය&ෂමතා කඩඉම
සමF ෙන වන 3ලධා/ ෙ2 උසස්O
කාලයට සමාන කාලය.

නය කා ය&ෂමතා කඩඉම සමF Oමට

මාධ —

මාද කළ L ය.

11. තන Qවලට ප F ම : අදාළ ෙන ෙ<
12. රාජZ ෙසවා ෙකNoෂ සභා කා ය ප පා%ක
ෙකN ෙ]x : අදාළ ෙන ෙ<

වල දැTෙවන ෙපN ෙකN ෙ]x වලට ප බා ර ව නාy

13. රාජZ ෙසවා ෙකNoෂ සභා කා ය ප%පා%ක
වල දැTෙවන අ ථ {පණවලට ප භා ර ව නා | අ ථ
{පණ : ස~ය ෙස$වා කාලය ය- ස්ව›ය තන රට අදාළ වැ89 ලබ: සත වශෙය ම රාඡකා ෙයP
ෙයJ +Œ ෙස$වා කාලය ෙ<. රජෙZ අ-මත •ත 3වාB හැර අෙන\F +ය•ම වැ89 රPත 3වාB කාල
ප žෙŸදය ස~ය ෙස$වා කාලය සඳහා ගණනය කර- ෙන ලබ ෙ ය.
14. ෙKL Vමයට අ ත }හණය : අදාල ෙන ෙ<
15.

සෑම පFOම& ස බ ධෙය ම රාජ ෙස$වා ෙක :ෂ සභාෙ< අංක : 1589/30 හා 2009.02.20 නැ6 අ6
*ෙශ$ෂ ගැස‚ පƒෙය
කා€ත කා ය ප පාŒක /6වල දැ&ෙවන ෙප ෙක ෙ4+ සහ ආයතන සං හෙZ
*t*ධාන අදාළ ෙ<.

16.

ෙමම බඳවා ගැHෙ ප පාŒෙZ *t*ධාන සලසා ෙන මැ6 ය ක,ණ& ෙවෙත F ඒ ස බ ධෙය
ෙස$වා ෙක :ෂ සභාව *+ xරණය කර- ලැෙ‰.

සකස් කෙළ$ : අFසන : ......................................

ප &ෂා කෙළ$ : ..................................................
(*ෂය භාර මාŽඩRක 3ලධා යා)

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

නම
: ............................................................
තන ර :………………………………….........
නය : ……………………………................
3 ෙ4ශ කර ඉ

නය : ...............................................

පF කර:.

අFසන : ...........................................................
(ෙදපා තෙ
ධාන)
නම
: ...........................................................
තන ර : ..........................................................
3ල ¢ාව : ......................................................
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රාජ

ෙය
ය ෙදපා තෙ

අංකය : ............................................

ෙ< *ධායක ෙස$වා ගණයට අයF H6 3ලධා/ තන ර සඳහා වන බඳවා ගැH

ප පාŒය අ-මත ./ම 3 ෙ4ශ කර:.
අFසන : ...................................................
නම : ........................................................
ෙ)ක
..............................................අමාත ාංශය
නය : ...............................................

3ල ¢ාව : ..............................................

ෙය

අංකය : ..........................................

...................................................................................P ............................................................සඳහා වන
ෙමම බඳවා ගැHෙ ප පාŒය ......................................... න රාජ ෙස$වා ෙක :ෂ සභාව *+ අ-මත
කරන ලJ.
අFසන : ...................................................
නම : ........................................................
ෙ)ක
රාජ ෙස$වා ෙක :ෂ සභාව
නය : .........................................

3ල ¢ාව : ..............................................
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ඇ•hම 01
01.

*භාගෙZ නම :

ය ෙදපා තෙ

ෙවP *ධායක ෙස$වා ගණයට අයF H6 3ලධා/ තන ර සඳහා

වන පළ වන කා ය&ෂමතා කඩඉ *භාගය.
02.

*භාගය isබඳ *ස්තර : ෙමම කා ය&ෂමතා කඩඉම R‡ත *භාගය..

^ශ්න පiය

කාලය

ආයතන සං හය හා කා ය ප පාŒ
ද) ෙරTලා+
ඉඩ හා වාQජ ෙවළදාම, ආයතන H6,
ක ක, H6 හා
ය ෙදපා තෙ
ආඥා
පනත
03.

පවFව- ලබන බලධරයා :

පැය 02

•€
ලgh
100

සම
ලgh
40%

පැය 02

100

40%

පැය 02

100

40%

වාහන අමාත ාංශෙZ ෙ)ක

*+

අ-මත කර- ලබන ආයතනය&

මN
04.

ප/&ෂණය පවFව- ලබ ෙ

ෙක පමණ කාලrමාවකට වර&ද යන වග : වසරකට ෙදවර&

05.

*භාගය සඳහා වන *ෂය 3 ෙ4ශය :
^ශ්න පiෙw නම

ෂය

ආයතන සං හය හා

රාජ ෙස$වා ෙක :ෂ

කා ය ප පාŒ

VII වන ප žෙŸදය - වැ89

ෙ]ශය

සභාෙ< කා ය ප පාŒක /6 සං හය,

VIII වන ප žෙŸදය - අ6කාල Jමනා,3වාB දවස් හා 3වාB දවස් සඳහා
වැ89 හා Jමනා
XII වන ප žෙŸදය - 3වාB
XIII වන ප žෙŸදය -

ය බලපƒ

XIV වන ප žෙŸදය - ව•න ඇ ළත රාජකා/ ගම
XVI වන ප žෙŸදය - 3වාB ගම
XIX වන ප žෙŸදය - රජෙZ 3වාස
XXVIII වන ප žෙŸදය - ප පාලක කා ය ප පාŒය සහ *t
XXX වන ප žෙŸදය - රජෙZ 3ලධා/

ස බ ධෙය

බලතල
XLVII වන ප žෙŸදය - සාමාන හැ+/ම හා *නය
ද) ෙරTලා+

I වන ප žෙŸදය - ඒකාබ4ධ අර දල
වා ¥ක ඇස්තෙ
වා ¥ක ඇස්තෙ
9

ෙවනස්./ම

ආŽBව ස

II වන ප žෙŸදය - පාB හා අFහැර දැ¦
III වන ප žෙŸදය - ධාන ගණ Jෙ 3ලධා/ , ආදාය N§
3ලධා/¨ ෙගOම සඳහා බලය Jම, අ-මත ./ම,
සහ6ක ./ම, ෙගOම.
IV වන ප žෙŸදය - රාජ අර ද) භාරකාරFවය , ෙගO සහ ලැu
ස බ ධ lයාවRය, අග, ෙච&පF, ෙගO lයාවRය
VI වන ප žෙŸදය - රාජ

ද) වල භාරකා Fවය, ස¦&ෂණ මŽඩල

අ•රාව , බැං\ NŠම
XIII වන ප žෙŸදය - වැඩ හා ෙස$වා ගබඩා ෙත ග හ වැර බැ˜ම, භාර
ගැHම, ලබාගැHම හා සැපš isබඳ කා ය ප පාŒය
(රජෙZ ස පාදන lයාවRය)
ඉඩ හා වාQජ
ෙවළදාම, ආයතන
H6, ක ක, H6
හා
ය
ෙදපා තෙ
ආඥා පනත

ය ෙදපා තෙ
ෙ< ආඥා පනත ස බ ධව ඇ6 ක,Š isබඳ දැ-ම
ප/&ෂා ./ම,
ය 3ල 3වාස සහ
ය ෙදපා තෙ
වට අයF ඉඩ:
වල අනවසර ©&6ක,ව ෙව6 ස තකය ආප{ ලබා ගැHමට අදාල
*t*ධාන, රාජ ඉඩ ආඥා පනත isබද දැ-ම මැන බැ˜ම, ජාත තර
ෙවළදාමට අදාලව ඇ6 H6මය ක,Š isබඳ දැ-වF භාවය, වාQජ H6ය,
ෙක ƒාF H6ය, ජාත තර හා ෙ4ªය ආයතනF සමග ඇ6 N*{
ස බ ධව ඇ6 H6 isබඳ දැ-වF භාවය මැන බැ˜ම. ක ක, H6 isබඳ
දැ-ම ප/&ෂා ./ම.

සකස් කෙළ$ :-

ප/&ෂා කෙළ$ :-

අFසන
නම
තන ර

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

නය

:…………………………….

අFසන :……………..........................
නම
: …………….........................
තන ර : …………….........................
නය

3 ෙ4ශ කර ඉ

: …………….........................

පF කර:.

අFසන : ............................................................
(ෙදපා තෙ
ධා3යා)

නය : .............................

නම
: ............................................................
තන ර : ...........................................................
3ල ¢ාව : .......................................................
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ඇ•hම 02
01.

*භාගෙZ නම :

02.

*භාගය isබඳ *ස්තර : ෙමම කා ය&ෂමතා කඩඉම R‡ත *භාගය..

ය ෙදපා තෙ
ෙවP *ධායක ෙස$වා ගණයට අයF H6 3ලධා/ තන ර සඳහා
වන ෙදවන කා ය&ෂමතා කඩඉ *භාගය.

^ශ්න පiය
H6ය

කාලය
පැය 03

•€ ලgh
100

සම

03.

පවFව- ලබන බලධරයා : වාහන අමාත ාංශෙZ ෙ)ක *+
මN

04.

ප/&ෂණය පවFව- ලබ ෙ

05.

*භාගය සඳහා වන *ෂය 3 ෙ4ශය :
^ශ්න පiෙw
නම
H6ය

ලgh
40%
අ-මත කර- ලබන ආයතනය&

ෙක පමණ කාලrමාවකට වර&ද යන වග : වසරකට ෙදවර&

ෂය
ය ෙදපා තෙ

ෙ]ශය

ව යටෙF ඇ6 *ෂය පථයට අදාළ වන පනF

ප පාලනය ස බ ධ අtකරණ පාලනය
රාජ

6පF6ය උෙදසා මා ෙගvපෙ4ශ 6පF6 සහ «Rක L ක

අ¬3ෙයvජන ව වස්ථා
රජෙZ හා රාජ අtකා

P වග›

සකස් කෙළ$ :-

ප/&ෂා කෙළ$ :-

අFසන
නම
තන ර

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

නය

:…………………………….

අFසන :……………...........................
නම
: ……………..........................
තන ර : ……………..........................
නය

3 ෙ4ශ කර ඉ

: ……………..........................

පF කර:.

අFසන : .............................................................
(ෙදපා තෙ
ධා3යා)

නය : .............................

නම
: .............................................................
තන ර : .............................................................
3ල ¢ාව : ........................................................
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ඇ•hම 03
01.

*භාගෙZ නම :

ය ෙදපා තෙ
ෙවP *ධායක ෙස$වා ගණයට අයF H6 3ලධා/ තන ර සඳහා
වන
වන කා ය&ෂමතා කඩඉ *භාගය.

02.

*භාගය isබඳ *ස්තර : ෙමම කා ය&ෂමතා කඩඉම R‡ත *භාගය..
^ශ්න පiය
කළමනාකරණය

03.

පවFව- ලබන බලධරයා :

04.

ප/&ෂණය පවFව- ලබ ෙ

05.

*භාගය සඳහා වන *ෂය 3 ෙ4ශය :
^ශ්න පiෙw නම
කළමනාකරණය

කාලය
පැය 03

වාහන අමාත ාංශෙZ ෙ)ක
මN

*+

සම

ලgh
40%

අ-මත කර- ලබන ආයතනය&

ෙක පමණ කාලrමාවකට වර&ද යන වග : වසරකට ෙදවර&

ෂය
ෙ]ශය
(අ). කළමනාකරණ «ලධ ම
(ආ). කළමනාකරණ -තය
සැල{ ./ම
xරණ ගැHම
xරණ ගැHෙ lයාවRය
සං*ධානය
මŽඩ˜කරණය
ෙමෙහයOම
අ¬ෙ $රණ lයාවRය
නායකFවය
පාලනය
(ඇ). සහභාNFවය කළමනාකරණය
(ඈ). කළමනාකරණ ප සරය

සකස් කෙළ$ :අFසන
නම
තන ර
නය

•€ ලgh
100

ප/&ෂා කෙළ$ :: ……………………………
: ……………………………
:…………………………….
:…………………………….

අFසන :……………...................
නම
: …………….................
තන ර : …………….................
නය : …………….................

3 ෙ4ශ කර ඉ

පF කර:.

අFසන : ......................................................
(ෙදපා තෙ
ධා3යා)

නය : .............................

නම
: .......................................................
තන ර : ......................................................
3ල ¢ාව : ..................................................
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