සබරගමුව ඳළාත් සමාජ සුබසාධන ,ඳරිවාස හා ළමාරක්ෂක, ග්රාම සරවධනධන හා ග්රාමීය
කධනමාන්ත අමාතයරශය.යස සබරගමුව ඳළාත් සවාව
සබරගමුව ඳළාත් සවා රාජය ේසවේයි සමාජ සුබසාධන, ඳරිවාස හා ළමාරක්ෂක, ග්රාම සරවධනධන හා
ග්රාමීය කධනමාන්ත අමාතයාරශය.ේේ මැහුම් උඳේේශිකා III වන ේරණියටයබ බවා ගැනීේම් විවෘත තරඟ
විවාගය -2018
1.0
වඵරගමුල ඳෂළත් වභළජ සුඵවළධන, ඳරිලළව ශළ ෂභළරක්ක, ග්රළභ වරලධනධන ශළ ග්රළමීය
කධනභළන්ත අභළතළරයේ කෂභනළකරණ වශකළර තළක්ණික යනොලන 2 යවේලළ ගණය භෆහුම්
උඳයේශිකළ III ලන යරේණියබ ඵලළ ගෆමේයම් වෘල ත තරව වෘබළගය වශළ සුදුසුකම්ත්
අයදුම්කරුලන්යගන් (කළන්තළ) අයදුම්ඳත් කෆලනු ෆයේ.
2.0
වඵරගමුල ඳෂළත් ග්රළභ වරලධනධන වෘයය බළර අභළතරයේ යමකම් වෘසින් ඳලත්ලනු ඵන
ලිඛිත ඳරීක්ණයයන් වභත්වූලන් ඳභණක් ල ත්තීය ඳරීක්ණය වශළ කෆලනු ඵන අතර ලිඛිත ශළ
ල ත්තීය ඳරීක්ණයන් යෙයකන්භ වභත්වූලන්යගන් ඵළගන්නළ ෙ මුළු කුණු එකතුයලන් ලෆඩි
කුණු ඵළ ගන්නළ අයදුම්කරුලන් කුවතළ අනුපිළියලබ ඳලත්නළ පුරප්ඳළඩු වරඛ්ළලබ අනුල ඵලළ
ගනු ෆයේ. රළජ ඳරිඳළන ක්රයමඛ් 15/90 හි වශන් වෘධිවෘධළන ලබ අනුකූල ඵෙලළ ගෆමේයම්
කබයුතු සිදුකරනු ෆයේ.
3.0
ඳත් කරනු ඵන වරඛ්ළල ශළ ඳත්ීභ ක්රියළත්භක ලන දිනය වඵරගමුල ඳෂළත් වභළජ
සුඵවළධන,ඳරිලළව ශළ ෂභළරක්ක, ග්රළභ වරලධනධන ශළ ග්රළමීය කධනභළන්ත අභළතර යමකම් වෘසින්
තීරණය කරනු ෆයේ. කිසියම් පුරප්ඳළඩු වරඛ්ළලක් යශ පුරප්ඳළඩු සියමභ යනොපිරීභ පිළිඵ
අලවළන තීරණය ගෆමේයම් ඵය වඵරගමුල ඳෂළත් වභළජ සුඵවළධන ,ඳරිලළව ශළ ෂභළරක්ක, ග්රළභ
වරලධනධන ශළ ග්රළමීය කධනභළන්ත අභළතර යමකම් වතුය.
4.0

තනතුරබ හිමි ලෆටුප් ඳරිභළණය

MN 1 – 2016 ලෆටුප් යක්ත අරක යබයත් වඵරගමුල ඳෂළත් වබළ රළජ යවේලයයහි
කෂභණළකරන වශකළර තළක්ණික යනොලන 2 යවේලළ ගණය
භෆහුම් උඳයේශිකළ III , II ශළ I ඳන්තිලබ අෙළෂ භළසික ලෆටුප් ඳරිභළණය රු: 27140–
10x300-11x350-10-x495-10x660-45540 යේ. රළ.ඳ.ක 3/2016 හි III උඳයමඛ්නයබ අනුල ලෆටුප්
ගෆපීම් කරනු ෆයේ.
රු: 30,140/= ඔේඵබ යළභ වශළ II ලෆනි ඳන්තියබ උවවහීභ ෙ, රු: 33,990/= න් ඔේඵබ යළභ
වශළ I ලෆනි ඳන්තියබ උවවහීභෙ ඵළගත යුතුය.
5.0
යභභ තනතුර වහථිර ශළ වෘරළභ ලෆටුප් වහිතය . ඔඵබ හිමි වෘරළභ ලෆටුප් ්රභය පිළිඵෙ රජය වෘසින්
ඉදිරියේ දී ගනු ඵන ප්රතිඳත්තිභය තීරණයකබ ඔඵ යබත් වෘය යුතුයේ. තලෙ ඔඵ වෘසින් ලෆන්ෙු  ශළ
අනත්ෙරු වෘරළභ ලෆටුප් ්රභයබ ෙළයක වෘය යුතුය. රජය භිනන් වෘිනන් වෘබ නියභ කරනු ඵන කකළරයබ
ඔඵ වෘසින් ඒ වෙශළ ෙළයක මුෙම යගවෘය යුතුය.
6.0

සුදුසුකම්

(අ). අයදුම්කරු ශ්රී රකළ පුරලෆසියයකු වෘය යුතු අතර අයදුම්ඳත් කෆෙීයම් අලවළන දිනය ලනවෘබ
වඵරගමුල ඳෂළත තුෂ අවු: 03ක වහථිර ඳදිරචිකරුයලකු වෘය යුතුය. (කත්රයළ යශ අෙළ ඳෂළත තු
ලවර තුනක කළයක් ඳදිරචිල සිටීනම් ඉමලුම් ක ශෆක.)

(ක). අයදුම්ඳත් බළර ගන්නළ අලවළන දිනබ ලයව අවු: 18බ යනොඅඩු ශළ අවුරුදු 45බ යනොලෆඩි වෘය
යුතුය.
(ඇ).

(i)
වභ අයප්ක්කයයකුභ වඵරගමුල ඳෂළත තුෂ ඕනභ ප්රයේයක යවේලය කිරිභබත් ,
තනතුයධන රළජකළරි ඉටුකිරීභබත් ප්රභළණලත් ළරිරික ශළ භළනසික යය ගතළලයයන් යුක්ත වෘය
යුතුය.
(ii)
වභ අයදුම්කරුයලක්භ තනතුරබ අෙළ සියලු සුදුසුකම්, අයදුම්ඳත් බළර ගන්නළ
අලවළන දින යශ ඊබ යඳර වම්පුධනණ කර තිබීභ අනිලළධනය යේ.

(ඈ) ඳශත වශන් අධළඳන සුදුසුකම් වම්පුධනණ කර තිය ය යුතුය.
(i)
සිරශ /යෙභෂ / ඉරග්රිසි බළළල, වශ ගණිතය ඇතුළුල ග ශ වෘෙළල/ භෆහුම් ලෆඩ/
යවෞඛ් වෘෙළල/ වෘෙළල යන වෘයයන්යගන් වෘයයන් යෙකකබ ශළ තලත් වෘයයකබ වම්භළන
වහිතල එකලර වෘයන් (06) ශයකින් අධයන යඳොදු වශතික ඳත්ර (වළභළන යඳෂ) වෘබළගය
වභත්ල තිබීභ .
වශ
(ii)
අධයන යඳොදු වශතික ඳත්ර (උවවහ යඳෂ) වෘබළගයේදී අලභ ලයයන්
එකක්ලත් (01) (වළභළන යඳොදු ඳරීක්ණය ශෆර) වභත්ල තිබීභ.

වෘයයන්

වශ
(iii) පිළිගත් කයතනයක් යබයත් ලවර එකකබ යනොඅඩු ඳළඨභළළලක් ශෙළරළ ඩිප්ය භළ
වශතිකයක් ඵළ තිබීභ.
(ඉ)

ල ත්තීය සුදුසුකම්
(i)
වෘෙළනුකූල ශළ යරරින් ්රභයබ ඇුමම් කෆපීභ, භෆීමභ, ඇුමම් යභ වහතර නිධනභළණය
කිරීභ, ඳෆච්ලධනක් කළල, එම්යරොයිඩරඩධන ්රභ, යගතුම් ්රභ, පින්තළරු කිරීභ, ජුී  භෆිනන් පුහුණුල
යනළදියයහි ප්රීණත්ලය වනළ යකයරන පිළිගත් ඩිප්ය භළ වශතිකය ඵළ තිබීභ.

(ඊ)

ඳෂපුරුේෙ
අෙළෂ යනොයේ.

7.0

වෘබළග ඳිනඳළිනය

(අ)

ලිඛිත ඳරීක්ෂණය
යභභ වෘබළගය ප්රහන ඳත්ර යෙකකින් යුක්ත යේ.
ප්රහන ඳත්රය /
වෘයය ක්යේත්රය
01 අභියය ගිතළල ශළ
බුේධි ඳරීක්ණය

කළය

මුළු
වභත්
කුණු කුණු

ඳෆය 01

100

40

02 වළභළන ෙෆමේභ ශළ ඳෆය 02
වෘයළනුඵේධ ෙෆනුභ

100

40

විෂය නිධනේේශය.ය
බළළ ශෆකියළල, ගණිතභය කුවතළල,
තළධනකික ක්තිය ශළ වළභළන බුේධි
ඳරීක්ණය
(යකින
ප්රහන
ලලින්
වභන්වෘතය)
වභළජීය, කධනථික, යේඳළනික වශ වෘය
යක්හත්රයබ අෙළෂ ප්රහන ඇතුෂත් යේ.

(ආ)

වෘත්තීය ඳරීක්ෂණය
ප්රහන ඳත්රය /
වෘයය ක්යේත්රය
01 වෘයළනුඵේධ
ඳරීක්ණය
02 ලළචික ඳරීක්ණය

කළය

මුළු
කුණු

වභත්
කුණු

විෂය නිධනේේශය.ය

ඳෆය 03

60

40

ඳෆය
1/2

40

25

ඇුමම් කෆපීභ ශළ භෆීමභ, වෘසිතුරු
නිධනභළණ ශළ නල නිධනභළණ පිළිඵෙ
ෙෆනුභ ඳරීක්ළල
ඇදුම් කෆපීභ, භෆීමභ, නල නිධනභළණ
කදිය වම්ඵන්ධ ප්රළයය ගික කරුණු

8.0

ලළජ යතොරතුරු වශළ ෙඩුලම්
ඉමලුම්ඳත්රය පිරීයම්දී ඉතළ වෆෂකිලිභත්ල නිරලෙ යතොරතුරු වෆඳයිඩරය යුතුය. යභභ වෘබළගයේ
නිතිරීති අනුල යම් අයප්ක්කයයකු නුසුදුසුඵල අනළලරණය වුලයශොත් වෘබළගයබ යඳර යශ වෘබළගය
ඳෆලෆත්යලේදී යශ වෘබළගයයන් ඳසු යශ ඕනභ අලවහ ළලක ඇයයේ අයප්ක්කත්ලය අලරගු කෂ
ශෆකිය. අයදුම්කරුලකු වෘසින් ඉදිරිඳත් කරන ෙ යතොරතුරක් ඕනභ අලවහ ළලක අවත ඵල යඳමේ
ගියයශොත් යශ ඔහු/ඇය රජයේ යවේලයයන් ඳශ කිරීභබ කබයුතු යකයධන.
9.0

වෘබළග ගළවහතු
වෘබළග ගළවහතුල රු: 600 /- කි. එභ වෘබළග ගළවහතුල වඵරගමුල ඳෂළත් වභළජ සුඵවළධන,ඳරිලළව
ශළ ෂභළරක්ක,ග්රළභවරලධනධන ශළ ග්රළමීය කධනභළන්ත අභළතරයබ මුෙලින් යගලළ නිකුත් කරන
කුවෘතළන්සිය අයදුම්ඳයත් අෙළෂ යකොටුයේ යනොගෆයලනයවේ ඇවෘය යුතුය.යගලනු ඵන වෘබළග
ගළවහතුල කිසිදු යශේතුලක් භත කඳසු යගලනු යනොඵන අතර , මුෙම ඇනවුම් , මුේෙර බළරගනු
යනොෆයේ. මුෙම යගලළ ඵළගන්නළ ෙ කුවෘතළන්සියේ ඡළයළ පිබඳතක් ෂව තඵළගත යුතුයේ.
10.0 වෘබළගය ඳෆලෆත්ීභබ යය ජිත නගරය
නගරය
රත්නපුර

නගර අරකය
1

11.0 අයදුම් ඳත්ර
ඒ 4 ( 21cmx 29cm ) ( වළභළන ශළප්ීටර ) ප්රභළණයේ කඩෙළසි යෙඳෆත්ත බළවෘතළ කරමින් ,
(අ)

අරක 01 සිබ 4.0 යතක් යේෙයක් ඳෂමුලන පිටුලබෙ

(ක) ඉතිරි යේෙයන් අයනක් පිටුලබෙ ඇතුෂත්ලනයවේ අයදුම්ඳත්රය පිළියය කරගත යුතුය.
අයදුම්ඳත්රයේ ඡළයළ පිබඳතක් ෂවතඵළ ගෆමේභ ප්රයය ජනලත්ලනු ඇත. තලෙ වම්පුධනණ කරන ෙ
අයදුම්ඳත්රය වෘබළග නියේෙනයේ වශන් කෙධන අයදුම්ඳත්රයබ අනුකූෙ යන්න පිළිඵල අයදුම්කරු
වෘසින් වෘභවළ ඵෆලිය යුතුය. එයවේ යනොවුනයශොත් අයදුම්ඳත්රය ප්රතික්යේඳලනු ඇත.
නියමිත කෙධන කක තියබ අනුකූ යනොලන, නියමිත දිනබ යඳර වෘබළග ගළවහතු යගලළ යනොභෆති ,
වෘබළග ගළවහතු යගලන ෙ කුවෘතළන්සිය අලළ යනොභෆති, නියමිත සුදුසුකම් වශ අධළඳන සුදුසුකම්
වපුරළ යනොභෆති ශළ නිලෆරදිල වම්පුධනණ කර යනොභෆති අවම්පුධනණ තත්ත්ලයේ ඳලතින අයදුම්ඳත්ර කිසිදු
ෙෆනුම්දිභකින් යතොරල ප්රතික්යේඳ කරනු ෆයේ. නිසි ඳරිදි අයදුම්ඳත්ර වම්පුධනණ යනොකිරීයභන් සිදුලන
ඳළඩුල අයදුම්කරුලන් වෘසින් ෙරළගත යුතුය.

11.1 නියේෙනයේ වශන් සුදුසුකම් ඇති අය ඳභණක් ඉමලුම්කර ඇතෆයිඩර යන පුධනල නිගභනය භත
නියමිත වෘබළග ගළවහතු යගලළ නියමිත දිනබ යශ එදිනබ යඳර යශ අයදුම්ඳත්ර ඉදිරිඳත්කර ඇති සියලු
අයදුම්කරුලන්බ තරව වෘබළගයබ යඳමේසිටීභබ වඵරගමුල ඳෂළත් වභළජ සුඵවළධන, ඳරිලළව ශළ
ෂභළරක්ක ග්රළභ වරලධනධන ශළ ග්රළමීය කධනභළන්ත අභළතර යමකම් වෘසින් ඉඩයෙනු ෆයේ. තරව
වෘබළගයබ යඳමේසිටීභ වශළ ප්රයේ ඳත්රයක් නිකුත් කිරීභ අයදුම්කරු යභභ තනතුර වශළ සුදුසුකම්
වපුරළ ඇති ඵලබ පිළිගෆමේභක් යව වෂකනු යනොෆයේ. අයදුම්කරුලන් වම්මුඛ් ඳරීක්ණයබ කෆලළ
නියේෙනය අනුල සුදුසුකම් ඳරීක්ළකරන අලවහ ළයේ අල සුදුසුකම් යනොභෆති ඵල අනළලරණය
වුලයශොත් එභ අයයේ වෘබළග අයප්ක්කත්ලය අලරගුකරනු ෆයේ.
11.2 අයදුම්ඳත්රය ඵශළ එලන කලරයේ ලම්ඳව ඉශෂ යකෂලයධන “සබරගමුව ඳළාත් සමාජ
සුබසාධන, ඳරිවාස හා ළමාරක්ෂක, ග්රාම සරවධනධන හා ග්රාමීය කධනමාන්ත අමාතයාරශය.ේේ මැහුම්
උඳේේශිකා III වන ඳන්තියබ බවා ගැනීේම් විවෘත තරඟ විවාගය 2018"යන්න ශළ වහථිර ඳදිරචි
දිවහත්රික්කය වශන් කරන්න .
11.3 අයදුම්ඳත්රයේ අයප්ක්කයළයේ අත්වන රජයේ වෘෙළයක ,වෘදුශමඳතිලරයකු , වළභෙළන
වෘනිහකයකළරලරයකු , දිවුරුම් යකොභවළරිවහලරයකු , ත්රිවෘධ ශමුෙළයේ අධිකළරී ඵයත් නිධළරියකු ,
යඳොලිවහයවේලයේ ගෆවර කෂ තනතුරක් ෙරන නිධළරියයකු , ලළධනිනක ලෆටුඳ රු: 240,360 /- ක් යශ
ඊබ ලෆඩි රජයේ වහථීර තනතුරක් ෙරන නිධළරියයකු වෘසින් යශ වශතික කරනු ෆඵ තිය ය යුතුය.
11.4 වම්පුධනණ කරන ෙ අයදුම්ඳත්ර 2018.07.061දිනබ යශ ඊබ යඳර ඳශත ෙෆක්යලන ලිපිනයබ
ලියළඳදිරචි තෆඳෆයන් එවෘය යුතුය.
යමකම්
වභළජ සුඵවළධන, ඳරිලළව ශළෂභළරක්ක ග්රළභ වරලධනධන
ශළ ග්රළමිය කධනභළන්ත අභළතරය,
වඵරගමුල ඳෂළත් වබළල,
නලනගරය, රත්නපුර.

12.0

වෘබළගයබ යඳමේ සිටීභ.
අයදුම්කරුලන් යලත ප්රයේ ඳත්ර වඵරගමුල ඳෂළත් වභළජ සුඵවළධන, ඳරිලළව ෂභළරක්ක
ග්රළභ වරලධනධන ශළ ග්රළමීය කධනභළන්ත අභළතරය භිනන් නිකුත් කරනු ඇත. ප්රයේ ඳත්ර යනොෆබුණි
නම් ඔඵ යලත තඵළ ගත් අයදුම් ඳත්රයේ ශළ මුෙම යගවු කුවෘතළන්සියේ වශතික කෂ ඡළයළ පිබඳතක් ෙ ,
ලියළඳදිරචි කෂ කුවෘතළන්සියෙ , ප්රයේ ඳත්රය එීභ වශළ සෆක්වහ අරකයක්ෙ වශන් ඔඵයේ ඉමලීයම්
ලිපිය ෙ ෂව තඵළ යගන වඵරගමුල ඳෂළත් වභළජ සුඵවළධන, ඳරිලළව ෂභළරක්ක ග්රළභ වරලධනධන ශළ
ග්රළමීය කධනභළන්ත අභළතරය යලත ෙෆන්ීභ ලඩළත් පෙළයිඩර ලනු ඇත.
13.0 අයප්ක්කයන්යේ අනනතළලය වනළ
වෘබළග ළළධිඳති යලත ඉදිරිඳත් කෂ යුතුය.
I
II

කිරීභ වෙශළ ඳශත වෙශන් ලියකියවෘලි ලලින් එකක්

පුේගයිඩරන් ලියළඳදිරචි කිරීයම් යෙඳළධනතයම්න්තුල භිනන් නිකුත් කරන ෙ ලරගු
ජළතික ශෆදුනුම්ඳත
ලරගු වෘයේ ගභන් ඵඳත්රය.

14.0 අයප්ක්කයයකු ශබ වෘබළග ප්රයේ ඳත්රයක් නිකුත් කිරීභ ඔහු යශ ඇය වෘබළගයබ ඉදිරිඳත්
වෘභබ සුදුසුකම් වපුරළ ඇති ඵලබ පිළිගෆමේභක් යව යනොවෆෂකිය යුතුය. වෘබළගය ඳෆලෆත්ීභ
වම්ඵන්ධයයන් වඵරගමුල ඳෂළත් වභළජ සුඵවළධන, ඳරිලළව ෂභළරක්ක ග්රළභ වරලධනධන ශළ ග්රළමීය
කධනභළන්ත අභළතර යමකම් වෘසින් ඳනලනු ඵන මේතිරීති ලබෙ වෘබළග අයප්ක්කයිඩරන් යබත්
යේ.එභ මේතිරීති උමරඝනය කෂයශොත් වඵරගමුල ඳෂළත් වභළජ සුඵවළධන, ඳරිලළව ෂභළරක්ක

ග්රළභ වරලධනධන ශළ ග්රළමීය කධනභළන්ත අභළතර යමකම් වෘසින් ඳනලනු ඵන ෙඬුලභකබ යබත්ීභබ
ඔහුබ යශ ඇයබ සිදුලනු ඇත.
15.0 යභහි වශන් යනොලන යම් කරුණක් යලයතොත් ,ඒ වම්ඵන්ධල වඵරගමුල ඳෂළත් වභළජ
සුඵවළධන, ඳරිලළව ෂභළරක්ක ග්රළභ වරලධනධන ශළ ග්රළමීය කධනභළන්ත අභළතර යමකම්යේ තීරණය
අලවළන තීරණය යේ.සියලුභ අයදුම්කරුලන් යභභ නියේෙනයේ වශන් යඳොදු වෘබළග මේතිරීති අනුල
කබයුතු කිරීභබ ඵෆඳී සිිනනු ඇත.

ඩී.එම් භළමේ,
යමකම්,
වභළජ සුඵවළධන, ඳරිලළව ශළෂභළරක්ක ග්රළභ වරලධනධන
ශළ ග්රළමීය කධනභළන්ත අභළතරය,
වඵරගමුල ඳෂළත.

2018.06.06 දින
වඵරගමුල ඳෂළත් වභළජ සුඵවළධන, ඳරිලළව ශළ ෂභළරක්ක ග්රළභ වරලධනධන ශළ
ග්රළමීය කධනභළන්ත අභළතරය,
වඵරගමුල ඳෂළත් වබළ වරී ධනණය,
නලනගරය,
රත්නපුර.

වඵරගමුල ඳෂළත් රළජ යවේලය
සබරගමුව ඳළාත් සවා රාජය ේසවේයි සමාජ සුබසාධන, ඳරිවාස හා ළමාරක්ෂක, ග්රාම සරවධනධන හා
ග්රාමීය කධනමාන්ත අමාතයාරශය.ේේ මැහුම් උඳේේශිකා III වන ේරණියටයබ බවා ගැනීේම් විවෘත තරඟ
විවාගය -2018
(කළධනයළයීය ප්රයය ජනය වෙශළ)
වෘබළග නියේෙනයබ අනුල ඉමලුම්කරු වෘබළගයබ යඳනි සිිනභබ අයප්ක්ළ කරන නගරය ශළ නගර
අරකය වෙශන් කරන්න.(වෘබළග භධවහ ළන පිහිටුලන නගර වශ නගර අරක වෘබළග නියේෙනයේ 10
යේෙය ඵන්න.)
නගරය
නගරඅරකය

1.0

1.1

1.2
1.3
1.4
2.0

2.1
2.2
2.3
2.4

මුකරු අගබ යයොෙළ මුකුරු වභග නභ :
............................................................................................................................
(ඉරග්රීසි කෆපිබම අකුයරන්)(උෙළ: PERERA, A.B.C)
වම්පධනණ නභ :......................................................................................................
(ඉරග්රීසි කෆපිබම අකුයරන්)
වම්පධනණ නභ :........................................................................................
(සිරශයන්/ යෙභයෂන්)
ශෆුමනුම්ඳත් අරකය :
වහථිර ලිපිනය:........................................................................................................
(ඉරග්රීසි කෆපිබම අකුරින්)
වහථිර ලිපිනය:.......................................................................................................
(සිරශයන්/යෙභයෂන්)
ප්රයේ ඳත්ර එවෘය යුතු ලිපිනය : ................................................................................
(ඉරග්රීසි කෆපිබම අකුරින්)
යඳෞේගලික දුරක න අරකය

3.0
3.1

අයදුම්කරු වහථිර ඳදිරචි දිවහත්රික්කය : රත්නපුර - 1
කගම - 2
(අෙළෂ අරකය යකොටුල තුෂ ලියන්න)

4.0

3.2
3.3
3.4

ප්රළයේය ය යමකම් යකොරඨළය: ........................................................................
ඳදිරචිල සිිනන කළ ීමභළල : ..............................................................................
ග්රළභ නිධළරී යකොරඨළය: ..............................................................................

4.1

උඳන් දිනය:

ලධනය

භළවය

දිනය

4.2
2018.06.02...දිනබ ලයව
අවුරුදු
භළව
දින
අධළඳන සුදුසුකම්
5.1 අ.යඳො.ව. (වළ.යඳෂ) වෘබළගය පිළිඵ වෘවහතර
i. වෘබළගයේ ලධනය ශළ භළවය: ................................................
ii. වෘබළග අරකය : ....................................................................
iii. ප්රතිප :

5.0

වෘයය
1.
2.
3.
4.
5.

යරේණිය

5.2

යරේණිය

අ.යඳො.ව. (උ.යඳෂ) වෘබළගය පිළිඵ වෘවහතර
i. වෘබළගයේ ලධනය ශළ භළවය: ........................................................
ii. වෘබළග අරකය: .............................................................................
iii. ප්රතිප:

වෘයය
1.
2.
3.
4.
5.3

වෘයය
6.
7.
8.
9.
10.

යරේණිය

ල ත්තීය සුදුසුකම් ශළ ඳෂපුරුේෙ:

i.
වශතික ඳත්ර යේ අරකය :ii.
නිකුත් කෂ දිනය:iii.
වශතික ඳත්රය නිකුත් ක කයතනයේ නභ:( වශතික ඳත්රයේ ඡළයළ පිබඳත් ඉදිරිඳත් කෂ යුතුය)
6.0
ඔඵ කලරෙළක යශ කලර යක ෙනළලක් වශළ උවළවෘයකින් ලරෙකරු කරනු ෆඵ තියේෙ?(අෙළෂ
යකොටුයේ  කුණ යයොෙන්න) (ඔේ නම් වෘවහතර වෙශන් කරන්න.)
ඔේ
නෆත
...........................................................................................................................................
7.0
වෘබළග ගළවහතු යගවු දුඳත පිළිඵෙ වෘවහතර:
i. වෘබළග ගළවහතු යගවූ කළධනයළය : .............................................................................................
ii. දුඳයත් අරකය ශළ දිනය : ..............................................................................................
iii. යගවූ මුෙ: ..............................................................................................

දුඳත යනොගෆයලන යවේ යභහි අලන්න
(දුඳයත් ඡයළ පිබඳතක් ෂව තඵළ ගෆනිභ ප්රයය ජනලත් යලනු ඇත.)

8.0 අයදුම්කරුයේ වශතිකය :
(අ) අයදුම්ඳත්රයේ භවෘසින් වඳයළ ඇති යතොරතුරු භළ ෙන්නළ තරමින් වත ශළ නිලෆරදි ඵලත්
යගෞරලයයන් ප්රකළ කර සිිනමි.යභහි යම් යකොබවහ වම්පධනණ යනොකිරීයභන් වශ /යශ ලෆරදි යව
වම්පුධනණ කිරීයභන් සිදුවෘය ශෆකි අළබය වෘෙරළ ගෆනිභබ එකව යලමි.තලෙ යභහි සියලුභ යකොබවහ
නිලෆරදිල වම්පුධනණ කර ඇති ඵලෙ ප්රකළ කරමි.
(ක) භවෘසින් කරනු ඵන යභභ ප්රකළය අවත යෆයිඩර ඔප්පු වුලයශොත්,ඳත් කරනු ෆබීභබ යඳර
නුසුදුවහයවකු ලන ඵල වශ ඳත්ීභ ෆබීයභන් ඳසු යවේලයයන් ඳශකරනු ෆය භබ යබත්ලන ඵලෙ ප්රකළ
කරමි.
(ඇ) යභහි වශන් කිසිදු යතොරතුරක් ඳසුල යලනවහ යනොකරමි.
(ඈ) වෘබළගය ඳෆලෆත්ීභ වම්ඵන්ධයයන් වඵරගමුල ඳෂළත් වභළජ සුඵවළධන, ඳරිලළව ෂභළරක්ක ග්රළභ
වරලධනධන ශළ ග්රළමීය කධනභළන්ත අභළතර යමකම් වෘසින් ඳනලනු ඵන මේති රීති ලබ භභ යබත් ලන
ඵලෙ ප්රකළ කරමි.
දිනය: ........................

........................................................
අයදුම්කරුයේ අත්වන

9.0 අයදුම්කරුයේ අත්වන වශතික කිරීභ
යභභ අයදුම් ඳත්රය ඉදිරිඳත් කරනු ඵන ................................................................ මිය /
යභනවෘය භළ යඳෞේගලිකල ෙන්නළ ශුමනන ඵලෙ ඇය භළ ඉදිරිපිබදි .....................................දින ඇයයේ
අත්වන තෆබු ඵලෙ , මුෙම යගලන ෙ දුඳත අලළ ඇති ඵලෙ වශතික කරමි.

දිනය:................................

.........................................................
වශතික කරන්නළයේ අත්වන

වශතික කරන නිධළරියළයේ වම්පුධනණ නභ : ......................................................
තනතුර: ....................................................
ලිපිනය: ........................................................
(නි මුද්රළයලන් වනළ කරන්න.)

Open Competitive Examination for recruitment to the post of
Sewing Instructor - Grade III - in the Ministry of Social Welfare, Probation
& Childcare, Rural Development & Rural Industries of the Sabaragamuwa
Provincial Public Service - 2018
Open Competitive Examination
Qualifications :(a).

The applicant should be a citizen of Sri Lanka and should have possess at least 03
years permanent residency in the Province of Sabaragamuwa as at the closing date of
applications.

(b).

Not below 18 years and not over 45 years of age as at closing date of applications.

(c).

Should have fulfilled the following educational qualifications.
(1).

Should have passed the General Certificate of Education (Ordinary Level)
examination, with 06 subjects in one sitting along with two credit passes for
Home Science/sewing/Health Science/ Science including Sinahala/ Tamil /
English and Mathematics and to another subject.

(2).

Should have passed at least One (01) subject at the General Certificate of
Education (Advanced Level) examination (excluding Common General Test).

Professional Qualifications
(1).

Should have obtained a recognized Diploma Certificate that confirm the
proficiency in cutting and sewing of garments scientifically by tailoring method,
creation of garment designs, Patchwork art, embroidery methods, knitting ,
painting and juki machine training.

Experience1. Not relevant
For further details please refer to the web site of the Sabaragamuwa Provincial
Council (www.sg.gov.lk)
Closing date of Applications - 06.07.2018.

Secretary,
Ministry of Social Welfare, Probation &
Childcare, Rural Development and Rural
Industries,
Tel. Phone. No. 045 2222145 / 045 2230184

rgufKt khfhz murhq;f Nritapd; r%f eyd;Ghp> ed;dlj;ijfs; kw;Wk; rpWtH
ghJfhg;G> fpuhk mgptpUj;jp kw;Wk; fpuhkpaf; ifj;njhopy; mikr;rpd; ijay; MNyhrfH
(ngz;fs;) (III) Mk; ju gjtpf;F Ml;NrHj;Jf; nfhs;tjw;fhd jpwe;j
Nghl;bg; ghPl;ir – 2018.

jpwe;j Nghl;bg; ghPl;ir
jifikfs; :(m).

tpz;zg;gjhhp ,yq;ifg; gpuirahf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. mj;Jld; tpz;zg;gq;fis
Vw;Wf; nfhs;Sk; filrpj; jpfjpahFk;NghJ tpz;zg;gjhhp rgufKt khfhzj;jpw;fs; 03
tUl fhyk; epue;ju tjpTilatuhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

(M)

tpz;zg;gjhhp tpz;zg;gq;fs; Vw;Wf; nfhs;sg;gLk; filrpj; jpfjpapy; 18 taJf;Ff;
FiwahjtuhfTk; 45 taJf;F Nkw;glhjtuhfTk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

(,)

tpz;zg;gjhhp fPof
; ;Fwpg;gplg;gl;Ls;s jifikfis cilatuhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.
(1) rpq;fsk;/jkpo;/Mq;fpy nkhopg; ghlk; kw;Wk; fzpjk; cl;gl kidapay;/ijay;
Ntiy/Rfhjhutpay;/tpQ;Qhdk; Mfpa ghlq;fSs; ,U ghlq;fSf;Fk; ,d;DnkhU
ghlj;jpw;Fk; jpwikr; rpj;jpfSld; xNu jlitapy; MW (06) ghlq;fspy; fy;tpg;
nghJj; juhjug; gj;jpug; ghPl;irapy; rpj;jpaile;jpuj;jy;.
(2) fy;tpg; nghJj; juhjug; gj;jpu (caH ju) ghPl;irapy; Mff; Fiwe;jJ
ghlj;jpyhtJ (rhjhuz nghJg; ghPl;ir jtpu) rpj;jpaile;jpUj;jy;.

xU

njhopw; jifikfs; :tpQ;Qhd hPjpapYk; Nlyhpd; Kiwg;gbAk; cilfSf;fhd Jzpfis ntl;Ljy;> ijj;jy;.
cilfis tbtikj;jy;> ngr; tHf; fiy> vk;gpnuha;lH Kiwfs;> gpd;dy; Kiwfs;> epwk;
jPl;Ljy;> [{f;fp nkrpd;
gapw;rp Mfpatw;wpy;
jpikfisg; ngw;Wf; nfhz;likia
cWjpg;gLj;Jk; bg;Nshkhr; rhd;wpjiog; ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;.

gapw;rp :1. Vw;gilajy;y.
Nkyjpf tpguq;fSf;fhf jaT nra;J www.sg.gov.lk
,izajsj;ijg; ghHf;fTk;.

rgufKt khfhz rigapd;

tpz;zg;gq;fis Vw;Wf; nfhs;Sk; filrpj; jpfjp 2018.07.06 MFk;.

nrayhsH>
rgufKt khfhz r%f eyd;Ghp> ed;dlj;ijfs; kw;Wk;
rpWtH ghJfhg;G> fpuhk mgptpUj;jp kw;Wk; fpuhkpaf;
ifj;njhopy; mikr;R.
njh.Ng. 0452222145> 0452230184.

