සබරග ව පළා
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1.0 සබරග ව පළා ක මා ත සංව ධන ෙදපා තෙ
ෙ කළමනාකරණ සහකාර තා ෂ ක ෙන!වන
2 ෙස#වා ගණය ව% උපෙ'ශක III වන ෙ*# යට බඳවා ගැ.ෙ /වෘත තරඟ /භාගය සඳහා 343ක ල
අය4 ක7ව ෙග අය4 ප කැඳව8 ලැෙ9.
2.0 සබරග ව පළා
ක මා ත /ෂයය භාර අමාත:ංශෙ; ෙ<ක /=
පව ව8 ලබන >?ත
ප@ ෂණෙය සම Aව පමණ වෘ Bය ප@ ෂණය සඳහා කැඳව8 ලබන අතර >?ත හා වෘ Bය
ප@ ෂණය ෙදෙක ම සම Aව ෙග ලබාග නා ලද C ලDE එක ෙව වැG ලDE ලබා
ග නා අය4 ක7ව Dසලතා අ8HIෙවලට පව නා JරKපා% සංඛ:ාවට අ8ව බඳවා ග8 ලැෙ9.රාජ:
පNපාලන චPෙ<ඛ 15/90 T සඳහ /U/ධාන වලට අ8Vලව කටW කර8 ලැෙ9.

3.0 ප කර8 ලබන සංඛ:ාව හා ප Yම
ළමාර ෂක,]ාම සංව ධන හා ]ා^ය
JරKපා% සංඛ:ාව ෙහ` JරKපා%
සබරග ව පළා සමාජ 3බසාධන
අමාත:ංශ ෙ<ක ස ය.

Zයා මක වන [නය සබරග ව පළා සමාජ 3බසාධන,පNවාස
ක මා ත අමාත:ංශ ෙ<ක /= Bරණය කර8 ලැෙ9._=ය
=ය<ලම ෙන!HරYම HIබඳ අවසාන Bරණය ගැ.ෙ බලය
,පNවාස හා ළමාර ෂක,]ාම සංව ධන හා ]ා^ය ක මා ත

4.0 තන රට Tb වැcK පNමාණය
MN1– 2016 වැcK ෙ ත අංක යටෙ සබරග ව පළා ක මා ත සංව ධන ෙදපා තෙ
ෙවT
කළමණාකරන සහකාර තා ෂ ක ෙන!වන 2 ෙස#වා ගණය ව% උපෙ'ශක III ,II හා I ඇi
ප iවලට අදාළ මා=ක වැcK පNමාණය 7:27140 –10x300-11x350-10-x495-10x660-45540
ෙ .(රා.ප.ච.03 / 2016 චP ෙ<ඛනෙ; II උපෙ<ඛනයට අ8ව වැcK ගැලoම කර8 ලැෙ9)
7: 30,140/=ඔ9බට යාම සඳහා II වැs ප iයට උසස්Yම ද 7:33990/=
ප iයට උසස්Yමද ලබාගත W ය.

ඔ9බට යාම සඳහා I වැs

5.0 ෙමම තන ර ස්uර හා /*ාම වැcK සTතය .

6.0 343ක
සබරග ව පළා ක මා ත සංව ධන ෙදපා තෙ
ෙවT කළමණාකරණ සහකාර තා ෂ ක
ෙන!වන 2 ෙස#වා ගණය ව% උපෙ'ශක III වන ෙ*# යට බඳවා ගැ.ම සඳහා පහත සඳහ 343ක
අදාල ෙ .

(අ).අය4 ක7 v ලංකා Jරවැ=ෙයD /ය W අතර අය4 ප කැඳYෙ අවසාන [නය වන/ට සබරග ව
පළාත ළ අw: 03ක ස්uර ප[ංx ක7ෙවD /ය W ය. (කලyයා ෙහ` අදාල පළාත ළ වසර 03ක කාලය
ස්zර ප[ංxව ={න ෙ සඳහා ඉ<} කල හැක.)
(ආ). අය4 ප
(ඇ). (i)

භාර ග නා අවසාන [නට වයස අw: 21ට ෙන!අ% හා අw74 35ට ෙන!වැG /ය W ය.

සෑම අෙK ෂකෙයDම සබරග ව පළාත ළ ඕනෑම ‚ෙ'ශයක ෙස#වය _Nමට , තන ෙ
රාජකාN ඉc_@මට ‚මාණව ශාNNක හා මාන=ක ෙය`ග:තාවෙය W ත /ය W ය.

(ii) සෑම අය4 ක7ෙව ම තන රට අදාල =ය} 343ක , අය4 ප
ඊට ෙපර ස J ණ කර i„ම අsවා ය ෙ .
(ඈ)

පහත සඳහ

භාර ග නා අවසාන [න ෙහ`

අධ:ාපන 343ක ස J ණ කර i†ය W ය.

(i) =ංහල /ෙදමළ / ඉං‡= භාෂාව, ග තය සහ තව /ෂයය ෙදකකට ස මාන සාමා ථය සTතව
එකවර /ෂය (06) හය_ අධ:යන ෙප!4 සහiක පy (සාමාන: ෙපළ) /භාගය සම ව i„ම.
(ii) අධ:යන ෙප!4 සහiක පy (උසස් ෙපළ) /භාගෙ;‰ අවම වශෙය
(සාමාන: ෙප!4 ප@ ෂණය හැර) සම ව i„ම.

/ෂයය

එක ව

(ඉ) වෘ Bය 343ක
(i) වෘ iයට අදාළව (ව% ක මා තය) NVQ- 4 sJණතාව ලබා i„ම ෙහ` ක මා ත සංව ධන
ෙදපා තෙ
ෙ එ අw74 පාඨමාලාව හදාරා අවසාන සහiක පyය ලබා i„ම.පළ ෙවs
කා ය ෂමතා කඩŽ ප@ ෂණයට ෙපර NVQ- 4 sJණතාව ලබා ගත W ය.(සහiක පyෙ;
සහiක කළ ඡයා Hටපත අ ණා එ/ය W ය.)
(ඊ) පළJ7'ද
අදාළ ෙන!ෙ .
7.0
( අ)

/භාග ප•පා•ය
;<ත ප= ෂණය
/භාගය ‚ශ්න පy ෙදක_

W තෙ .

/ෂයය
01.සමාන: දැ.ම

02.ව% ක මා තය HIබඳ අවෙබ`ධය

කාලය

C ලDE

පැය 01

100

පැය 02

100

සම
40

40

5ෂය > ෙ/ශය
?ශ්න පAෙB නම

5ෂය > ෙ/ශය
v ලංකාෙ හා ජාත: තර කා‘න සමා’ය, ෙ'ශපාලන,ආ uක
ෙත!ර 7 HIබඳ /ෙශ#ෂ අවධානය ෙය! කරb සැක3E ‚ශ්න
පyය_.

1) සාමාන දැ4ම

•
•
•
•

2) ව- ක මා තය DEබඳ
අවෙබFධය

ව% සටහ
ව% ක මා
ව% ක මා
‘ වැඩ තා

ඇ“ම
තය HIබඳ වෘ Bය ග තය
ත ආWධ ”ව: හා දැව
ෂණය

(ආ) වෘ Iය ප= ෂණය
‚ශ්න පyය//ෂයය

ෙෂ#yය

කාලය

C ලDE

සම

01.ගෘහභා•ඩ

පැය 01

100

40

02.ඉ[ _@ම (ෙග!ඩනැ–>) යන
/ෂයය සඳහා NVQ- 4
ම—ටමට
අදාළව ‚ාෙය`˜ක ප@ ෂණ
පැවැ Yම

පැය 01

100

40

ලDE

5ෂය > ෙ/ශය

?ශ්න පAෙB නම
01.ගෘහභා•ඩ
02.ඉ[_@ම (ෙග!ඩනැ˜>) යන /ෂයය
සඳහා NVQ-4 ම—ටමට අදාළව
‚ාෙය`˜ක ප@™ණ පැවැ Yම.

5ෂය > ෙ/ශය
š>ක දැව š—c වෑ'‰ම (ගෘහ භා•ඩ ඉ[_@ම ස බ ධව)
•
•
•
•
•

වහල ඉ[_@මට අදාල š—c සකස් _@ම
දැව >යYම හා උපාංග ස/ _@ම
දැව ම Hට ස්ෙ‚# _@ම
උCව›, ජෙන< රා වෑ'‰ම
ෙද!ර ,ජෙන< Hය සෑ‰ම
ෙ% DEබඳව NVQ-4 මNටමට අදාලව ?ාෙයFPක
ප=Qණය පව වR ලැෙS.

8.0

ව:ාජ ෙත!ර 7 සඳහා ද%ව
ඉ<} පyය HරYෙ ‰ ඉතා සැළ_>ම ව sරවද: ෙත!ර 7 සැපŽය W ය. ෙමම
/භාගෙ; si@i අ8ව ය අෙK ෂකෙයD 8343බව අනාවරණය wවෙහ! /භාගයට ෙපර ෙහ`
/භාගය පැවැ ෙව'‰ ෙහ` /භාගෙය ප3 ෙහ` ඕනෑම අවස්ථාවක ඔ›ෙ•/ඇයෙ• අෙK ෂක වය
අවලංž කළ හැ_ය. අය4 ක7වD /= ඉ[Nප කරන ලද ෙත!ර ර ඕනෑම අවස්ථාවක අසත:
බව ෙප. ˜යෙහ! ෙහ` ඔ›/ඇය රජෙ; ෙස#වෙය පහ _@මට කටW ෙකෙ .

9.0

/භාග ගාස්
/භාග ගාස් ව 7: 600 /- _. එම /භාග ගාස් ව සබරග ව පළා සමාජ 3බසාධන,පNවාස
හා ළමාර ෂක,]ාමසංව ධන හා ]ා^ය ක මා ත අමාත:ංශයට ෙහ` ක මා ත සංව ධන
ෙදපා තෙ
ව,කෑග<ල ෙවත ද> ෙගවා sD කරන D/තා =ය අය4 පෙ අදාළ ෙක!cෙ
ෙන!ගැලෙවනෙස# ඇල/ය W ය.ෙගව8 ලබන /භාග ගාස් ව _=4 ෙහ# ව මත ආප3 ෙගව8
ෙන!ලබන අතර , ද< ඇනw , 'දර භාරග8 ෙන!ලැෙ9. ද< ෙගවා ලබාග නා ලද D/තා =ෙ;
ඡායා Hටපත ළඟ තබාගත W ෙ .

10.0 /භාගය පැවැ Yමට ෙය`Ÿත නගරය
නගරය
ර නJර

නගර අංකය
1

11.0 අය4 පy
ඒ 4 ( 21cmx 29cm ) ( සාමාන: හාK£— ) ‚මාණෙ; කඩදා= ෙදපැ ත භා/තා කරb
(අ) අංක 01 =ට 4.1 ෙත

ෙ¤දය

,

පළ වන Hcවටද

(ආ) ඉiN ෙ¤දය අෙන Hcවලටද ඇ ළ වන ෙස# අය4 පyය HIෙයල කරගත W ය. අය4 පyෙ;
ඡායා Hටපත ළඟතබා ගැ.ම ‚ෙය`ජනව ව8 ඇත. තවද ස J ණ කරන ලද අය4 පyය /භාග
sෙ දනෙ; සඳහ ආද ශ අය4 පyයට අ8Vලද ය න HIබඳව අය4 ක7 /= /මසා බැ>ය
W ය. එෙස# ෙන!wනෙහ! අය4 පyය ‚i ෙෂ#පව8 ඇත.
sයbත ආද ශ ආකෘiයට අ8Vල ෙන!වන, sයbත [නට ෙපර /භාග ගාස් ෙගවා
ෙන!මැi, /භාග ගාස් ෙගවන ලද D/තා =ය අලවා ෙන!මැi, sයbත 343ක සහ අධ:ාපන
343ක සJරා ෙන!මැi හා sවැර[ව ස J ණ කර ෙන!මැi අස J ණ ත
වෙ; පවiන
අය4 පy _=4 දැ8 ‰ම_ ෙත!රව ‚i ෙෂ#ප කර8 ලැෙ9. s= පN[ අය4 පy ස J ණ
ෙන!_@ෙම =4වන පා%ව අය4 ක7ව /= දරාගත W ය.

11.1

sෙ දනෙ; සඳහ 343ක ඇi අය පමණ ඉ<} කර ඇතැŽ යන J ව sගමනය මත sයbත
/භාග ගාස් ෙගවා sයbත [නට ෙහ` එ[නට ෙපර ෙහ` අය4 පy ඉ[Nප කර ඇi =ය}
අය4 ක7ව ට තරඟ /භාගයට ෙප.={මට සබරග ව පළා සමාජ 3බසාධන, පNවාස හා
ළමාර ෂක ]ාම සංව ධන හා ]ා^ය ක මා ත අමාත:ංශ ෙ<ක /= ඉඩෙද8 ලැෙ9. තරඟ
/භාගයට ෙප.={ම සඳහා ‚ෙ ශ පyය
sD _@ම අය4 ක7 ෙමම තන ර සඳහා 343ක
සJරා ඇi බවට HIගැ.ම ෙලස සළක8 ෙන!ලැෙ9. අය4 ක7ව ස ඛ ප@ ෂණයට කැඳවා
sෙ දනය අ8ව 343ක ප@ ෂා කරන අවස්ථාෙ අවශ: 343ක ෙන!මැi බව අනාවරණය
wවෙහ! එම අයෙ• /භාග අෙK ෂක වය අවලංž කර8 ලැෙ9.

11.2

අය4 පyය බහා එවන කවරෙ; ව පස ඉහළ ෙකළවෙ “සබරග ව පළා ක මා ත සංව ධන
ෙදපා තෙ% &ෙ' කළමනාකරණ සහකාර තා ෂ)ක ෙන*වන 2 ෙස,වා ගණය ව- උපෙ/ශක III
වන ප Vයට බඳවා ගැ4ෙ% 5වෘත තරඟ 5භාගය 2018"ය න හා ස්uර ප[ංx [ස්¥ කය සඳහ
කර න .

11.3

අය4 පyෙ; අෙK ෂකයාෙ• අ සන රජෙ; /ද:ාලයක ,/4හ<පiවරයD , සාමදාන
/sශ්චයකාරවරයD , [w7 ෙක!මසාNස්වරයD , ¥/ධ හ දාෙ අUකා@ බලයල sලධාNයD ,
ෙප!>ස් ෙස#වෙ; ගැස— කළ තන ර දරන sලධාNෙයD , වා ¦ක වැcප 7: 240,360 /- ෙහ`
ඊට වැG රජෙ; ස්zර තන ර දරන sලධාNෙයD /= ෙහ` සහiක කර8 ලැබ i†ය W ය.

11.4

ස J ණ කරන ලද අය4 පy 2018.07.06 වන1[නට ෙහ` ඊට ෙපර පහත දැ ෙවන >Hනයට
>යාප[ංx තැපැෙල එ/ය W ය.
ෙ<ක ,
සමාජ 3බසාධන, පNවාස හාළමාර ෂක ]ාම සංව ධන
හා ]ා^ය ක මා ත අමාත:ංශය,
සබරග ව පළා සභාව,
නවනගරය, ර නJර.

12.0

/භාගයට ෙප. ={ම.
අය4 ක7ව ෙවත ‚ෙ ශපy සබරග ව පළා සමාජ 3බසාධන, පNවාස ළමාර ෂක
]ාම සංව ධන හා ]ා^ය ක මා ත අමාත:ංශය ම– sD කර8 ඇත. ‚ෙ ශ පy ෙන!ලැ§
න ඔබ ෙවත තබා ග අය4 පyෙ; හා ද< ෙගw D/තා =ෙ; සහiක කළ ඡායා Hටපත ද ,
>යාප[ංx කළ D/තා =යද , ‚ෙ ශ පyය එYම සඳහා ෆැ ස් අංකය ද සඳහ ඔබෙ• ඉ<‘ෙ
>Hය ද ළඟ තබා ෙගනම සබරග ව පළා සමාජ 3බසාධන, පNවාස ළමාර ෂක ]ාම සංව ධන
හා ]ා^ය ක මා ත අමාත:ංශය ෙවත දැ Yම වඩා ඵලදාŽ ව8 ඇත.

13.0 අෙK ෂකය ෙ• අනන:තාවය සනාථ _@ම සදහා පහත සදහ
ශාලාUපi ෙවත ඉ[Nප කළ W ය.

i. J'ගලŽ >යාප[ංx _@ෙ ෙදපා තෙ
ii. වලංž /ෙ'ශ ගම බලපyය.

ව ම–

sD

>ය_ය/> ව>

එක

/භාග

කරන ලද වලංž ජාiක හැ48 පත.

14.0 අෙK ෂකෙයD හට /භාග ‚ෙ ශ පyය sD _@ම ඔ› ෙහ` ඇය /භාගයට ඉ[Nප /මට 343ක
සJරා ඇi බවට HIගැ.ම ෙලස ෙන!සැළ_ය W ය./භාගය පැවැ Yම ස බ ධෙය සබරග ව
පළා සමාජ 3බසාධන, පNවාස ළමාර ෂක ]ාම සංව ධන හා ]ා^ය ක මා ත අමාත:ංශ ෙ<ක
/= පනව8 ලබන .i@i වලටද /භාග අෙK ෂකŽ යට ෙ .එම .i@i උ<ලංඝනය කළෙහ!
සබරග ව පළා සමාජ 3බසාධන, පNවාස ළමාර ෂක ]ාම සංව ධන හා ]ා^ය ක මා ත අමාත:ංශ
ෙ<ක /= පනව8 ලබන ද«වමකට යට Yමට ඔ›ට ෙහ` ඇයට =4ව8 ඇත.
15.0 ෙමT සඳහ ෙන!වන ය ක7ණ ෙවෙත! ,ඒ ස බ ධව සබරග ව පළා සමාජ 3බසාධන,
පNවාස ළමාර ෂක ]ාම සංව ධන හා ]ා^ය ක මා ත අමාත:ංශ ෙ<ක ෙ• Bරණය අවසාන Bරණය
ෙ .=ය}ම අය4 ක7ව ෙමම sෙ දනෙ; සඳහ ෙප!4 /භාග .i@i අ8ව කටW _@මට බැ“
=•8 ඇත.
¬.එ මාල.,
ෙ<ක ,
සමාජ 3බසාධන, පNවාස හාළමාර ෂක ]ාම සංව ධන
හා ]ා^ය ක මා ත අමාත:ංශය,
සබරග ව පළාත.
2018.06.06 [න
සබරග ව පළා සමාජ 3බසාධන, පNවාස හා ළමාර ෂක ]ාම සංව ධන හා
]ා^ය ක මා ත අමාත:ංශය,
සබරග ව පළා සභා සං- ණය,
නවනගරය,
ර නJර.

සබරග ව පළා

රාජ: ෙස#වය

සබරග ව පළා

ක මා ත සංව ධන ෙදපා තෙ% &ෙ' කළමණනාකරණ සහකාර තා ෂ)ක
ෙන*වන 2 ෙස,වා ගණය ව- උපෙ/ශක III වන ෙ0,)යට බඳවා ගැ4ෙ%
5වෘත තරඟ 5භාගය - 2018

(කා යාල®ය ‚ෙය`ජනය සඳහා)
/භාග sෙ දනයට අ8ව ඉ<} ක7 /භාගයට ෙපs =•මට අෙK ෂා කරන නගරය හා නගර අංකය
සඳහ කර න.(/භාග මධ:ස්ථාන HTcවන නගර සහ නගර අංක /භාග sෙ දනෙ; 10 ෙ¤දය
බල න.)
නගරය
නගර අංකය

1.0 1.1 ලක7 අගට ෙය!දා ලD7 සමග නම :
...........................................................................................................................................
(ඉං¯= කැHට< අDෙර )(උදා: PERERA, A.B.C)
1.2 ස ¶ ණ නම : ............................................................................................................
(ඉං¯= කැHට< අDෙර )
1.3 ස ¶ ණ නම :............................................................................................................
(=ංහෙල / ෙදමෙළ )
1.4 හැ·8 ප අංකය :
2.0

2.1 ස්uර >Hනය:...............................................................................................................
(ඉං¯= කැHට< අDN )
2.2 ස්uර >Hනය:...........................................................................................................
(=ංහෙල /ෙදමෙළ )
2.3 ‚ෙ ශ පy එ/ය W >Hනය : .....................................................................................
(ඉං¯= කැHට< අDN )
2.4 ෙප¸'ග>ක 4රකථන අංකය
3.0 ස්¹/ J7ෂ භාවය :

0 - J7ෂ
1 - ස්¹
(අදාළ අංකය ෙක!cව ළ >ය න)

4.0
4.1 අය4 ක7 ස්uර ප[ංx [ස්¥ කය: ර නJර - 1
කෑග<ල - 2
(අදාළ අංකය ෙක!cව ළ >ය න)

4.2 ‚ාෙ'ºය ෙ<ක ෙක!—ඨාශය: ........................................................................
4.3 ප[ංxව =•න කාල »මාව : ..............................................................................
4.4 ]ාම sලධා@ ෙක!—ඨාශය: ..............................................................................

5.0

5.1 උප

[නය -:

ව ෂය

5.2 2018.07.06..[නට වයස

මාසය

අw74

මාස

[නය

[න

6.0 අධ:ාපන 343ක
6.1 අ.ෙප!.ස. (සා.ෙපළ) /භාගය HIබඳ /ස්තර
i.
/භාගෙ; ව ෂය හා මාසය: ................................................
ii.
/භාග අංකය : ....................................................................
iii.
‚iඵල :
/ෂයය
1.
2.
3.
4.
5.

ෙ*#

ය

/ෂයය
6.
7.
8.
9.
10.

ෙ*# ය

6.2 අ.ෙප!.ස. (උ.ෙපළ) /භාගය HIබඳ /ස්තර
i.
/භාගෙ; ව ෂය හා මාසය: ........................................................
ii.
/භාග අංකය: .............................................................................
iii.
‚iඵල:
/ෂයය
1.
2.
3.
4.

ෙ*#

ය

6.3 වෘ Bය 343ක හා පළJ7'ද:
i.
ii.
iii.

සහiක පyෙ; අංකය :sD කළ [නය:සහiක පyය sD කල ආයතනෙ; නම:( සහiක පyෙ; ඡායා Hටප ඉ[Nප කළ W ය)

7.0
ඔබ කවරදාක ෙහ` කවර ෙච`දනාව සඳහා උසා/ය_ වරදක7 කර8 ලැබ iෙ9ද?(අදාළ
ෙක!cෙ
ලDණ ෙය!ද න)(ඔ න /ස්තර සඳහ කර න.)
ඔ

නැත

8.0 /භාග ගාස් ෙගw ල4පත HIබද /ස්තර:
i. /භාග ගාස් ෙගA කා යාලය : .............................................................................................
ii. ල4පෙ අංකය හා [නය : ..............................................................................................
iii. ෙගA දල: ..............................................................................................

ල4පත ෙන!ගැලෙවන ෙස# ෙමT අලව න
(ල4පෙ ඡයා Hටපත ළඟ තබා ගැsම ‚ෙය`ජනව ෙව8 ඇත.)

9.0 අය4 ක7ෙ• සහiකය :
(අ) අය4 පyෙ; ම/= සපයා ඇi ෙත!ර 7 මා ද නා තරb සත: හා sවැර[ බව ෙග¸රවෙය
‚කාශ කර =•b.ෙමT ය ෙක!ටස් ස ¶ ණ ෙන!_@ෙම සහ /ෙහ` වැර[ ෙලස ස J ණ _@ෙම =4/ය
හැ_ අලාභය /ඳදරා ගැsමට එකඟ ෙවb.තවද ෙමT =ය}ම ෙක!ටස් sවැර[ව ස J ණ කර ඇi බවද
‚කාශ කරb.
(ආ) ම/= කර8 ලබන ෙමම ‚කාශය අසත: යැŽ ඔKJ wවෙහ! ,ප කර8 ලැ„මට ෙපර 834ස්ෙසD
වන බව සහ ප Yම ලැ„ෙම ප3 ෙස#වෙය පහකර8 ලැ†මට යට වන බවද ‚කාශ කරb.
(ඇ) ෙමT සඳහ _=4 ෙත!ර ර ප3ව ෙවනස් ෙන!කරb.
(ඈ) /භාගය පැවැ Yම ස බ ධෙය සබරග ව පළා සමාජ 3බසාධන, පNවාස ළමාර ෂක ]ාම
සංව ධන හා ]ා^ය ක මා ත අමාත:ංශ ෙ<ක /= පනව8 ලබන .i @i වලට මම යට වන බවද
‚කාශ කරb.
[නය: ........................

........................................................
අය4 ක7ෙ• අ සන

10.0 අය4 ක7ෙ• අ සන සහiක _@ම
ෙමම අය4 පyය ඉ[Nප කර8 ලබන ................................................................
මයා / bය / ෙමන/ය මා ෙප¸'ග>කව ද නා හ·නන බවද ඔ›/ඇය මා ඉ[NHට[ .....................................[න
ඔ›ෙ• /ඇයෙ• අ සන තැ§ බවද , ද< ෙගවන ලද ල4පත අලවා ඇi බවද සහiක කරb.

[නය:................................

.........................................................
සහiක කර නාෙ• අ සන

සහiක කරන sලධාNයාෙ• ස J ණ නම : ......................................................
තන ර: ....................................................
>Hනය: ........................................................
(sල ”ාෙව සනාථ කර න.)

සබරග ව පළා

සමාජ බසාධන ,ප වාස ළමාර ෂක, ාම සංව ධන හා ා ය ක මා ත
අමාත ංශය. සබරග ව පළා සභාව

සබරග ව පළා ක මා ත සංව ධන ෙදපා තෙ% &ෙ' කළමනාකරණ සහකාර
තා ෂ)කෙන*වන 2 ෙස,වා ගණය ව- උපෙ/ශක III වන ෙ0,)යට බඳවා ගැ4ෙ% YZත තරඟ
5භාගය -2018

1.0 සබරග ව පළා ක මා ත සංව ධන ෙදපා තෙ
ෙ කළමනාකරණ සහකාර තා ෂ ක
ෙන!වන 2 ෙස#වා ගණය ව% උපෙ'ශක III වන ෙ*# යට බඳවා ගැ.ෙ »bත තරඟ /භාගය
සඳහා 343ක ල අය4 ක7ව ෙග අය4 ප කැඳව8 ලැෙ9.
2.0 සබරග ව පළා ක මා ත /ෂයභාර අමාත:ංශෙ; ෙ<ක /= පව ව8 ලබන >?ත
ප@ ෂණෙය සම Aව පමණ වෘ Bය ප@ ෂණය සඳහා කැඳව8 ලබන අතර >?ත හා
වෘ Bය ප@ ෂණය ෙදෙක ම සම Aව ෙග ලබාග නා ලද C ලDE එක ෙව වැG
ලDE ලබා ග නා අය4 ක7ව Dසලතා අ8HIෙවලට පව නා JරKපා% සංඛ:ාවට අ8ව
බඳවා ග8 ලැෙ9.රාජ: පNපාලන චPෙ<ඛ 15/90 T සදහ /U/ධාන වලට අ8Vලව කටW
කර8 ලැෙ9.
3.0 ප කර8 ලබන සංඛ:ාව හා ප /ම Zයා මක වන [නය සබරග ව පළා සමාජ
3බසාධන,පNවාස ළමාර ෂක,]ාම සංව ධන හා ]ා^ය ක මා ත අමාත:ංශ ෙ<ක /=
Bරණය කර8 ලැෙ9._=ය JරKපා% සංඛ:ාව ෙහ` JරKපා% =ය<ලම ෙන!HරYම HIබඳ
අවසාන Bරණය ගැsෙ බලය සබරග ව පළා සමාජ 3බසාධන,පNවාස ළමාර ෂක,]ාම
සංව ධන හා ]ා^ය ක මා ත අමාත:ංශ ෙ<ක ස ය.

4.0 තන රට Tb වැcK පNමාණය
MN1 – 2016 වැcK ෙ ත අංක යටෙ
සබරග ව පළා
ක මා ත සංව ධන
ෙදපා තෙ
ෙවT ව% උපෙ'ශක III, II හා I ඇi ප iවලට අදාළ මා=ක වැcK පNමාණය
7:27140 –10x300-11x350-10x495-10x660-45540 ෙ .(රා.ප.ච.3 / 2016 චP ෙ<ඛනෙ; II
උපෙ<ඛනයට අ8ව වැcK ගැලoම කර8 ලැෙ9)
7: 30,140ඔ9බට යාම සඳහා II වැs ප iයට උසස්Yම ද 7:33990
I වැs ප iයට උසස්Yමද ලබාගත W ය.

5.0 ෙමම තන ර ස්uර හා /*ාම වැcK සTතය .

ඔ9බට යාම සඳහා

6.0 343ක
සබරග ව පළා ක මා ත සංව ධන ෙදපා තෙ
ෙවT ‚ාථbක ෙ*# ය º<oය
ෙන!වන ෙස#වා ගණෙයT PL1-2006 A රක7 ක ක7 තන 7 දරණ පහත සඳහ අධ:ාපන
343ක හා වෘ Bය 343ක දර න ට ෙ සදහා අය4 කළ හැක.
(අ).අය4 ක7 v ලංකා Jරවැ=ෙයD /ය W අතර අය4 ප කැදYෙ අවසාන [නය වන/ට
සබරග ව පළාත ළ අw: 03ක ස්uර ප[ංxක7ෙවD /ය W ය. (කලyයා ෙහ` අදාල පළාත
ළ වසර 03ක කාලය ස්zර ප[ංxව ={න ෙ සඳහා ඉ<} කල හැක.)
(ආ). වයස් »මාව අදාල ෙන!ෙ .
(ඇ). (i)

සෑම අෙK ෂකෙයDම සබරග ව පළාත ළ ඕනෑම ‚ෙ'ශයක ෙස#වය _@මට ,
තන ෙ රාජකාN ඉc_@මට ‚මාණව ශාNNක හා මාන=ක ෙය`ග:තාවෙය W ත
/ය W ය.

(ii) සෑම අය4 ක7ෙව ම තන රට අදාල =ය} 343ක , අය4 ප
[න ෙහ` ඊට ෙපර ස J ණ කර i†ම අsවා යය ෙ .
(ඈ) පහත සඳහ

භාර ග නා අවසාන

අධ:ාපන 343ක ස J ණ කර i†ය W ය.

(1) භාෂාව, ග තය ඇ Cව අධ:යන ෙප!4 සහiක පy සාමාන: ෙපළ /භාගෙ;‰ ෙදවරකට
ෙන!වැG වාර ගණනක‰ යට HNෙසŽ ස මාන ෙදක සTතව /ෂයය හය_
සම Yම.
(ඉ) වෘ Bය 343ක
(1.) තන රට පැවෙරන කා යය

අ8ව අවශ: වෘ Bය 343ක .

ව% සටහ ,ව% ක මා ත වෘ Bය ග තය, ව% ක මා ත ආWධ ”ව: හා දැව ,‘ වැඩ
තා ෂණය ලබා i„ම හා තන රට අදාළ /ෂයය ස බ ධව NVQ 3 ම—ටම ලබා
i„ම ෙහ` ක මා ත සංව ධන ෙදපා තෙ
ෙ ව% ක මා තය HIබඳ එ අw74
පාඨමාලාව හදාරා /භාගය සම ව i„ම(අවසාන සහiක පyය ලබා i„ම) පළ ෙවs
කා ය ෂමතා /භාගයට ෙපර NVQ - 4 ම—ටෙ /භාගය සම /ය W ය.
(සහiක පyෙ; සහiක කළ ඡයා Hටපත

අ ණා එ/ය W ය.)

(ඊ) පළJ7'ද
සෑම අෙK ෂකයDම සබරග ව පළා ක මා ත සංව ධන ෙදපා තෙ
ෙ අ8
අංක 6.0 යටෙ සඳහ ස්uර ප Yම දැ@ම ,එම ප Y වල ස්zර කර8 ලැබ ={ම සහ
sයbත [නට ¶ වාස නව වසර පහක (5) අඛ•ඩ ෙස#වා කාලය ස cදායක ෙලස
ස ¶ ණ කර i„ම.(එය ෙදපා තෙ
‚ධාsයා /= සහiක කර i†ය W ය.)

7.0
( අ)

/භාග ප•පා•ය
;<ත ප= ෂණය
/භාගය ‚ශ්න පy ෙදක_

W තෙ .
කාලය

C ලDE

සම

ලDE

01.සමාන: දැ.ම

පැය 01

100

40

02.ව% ක මා තය HIබඳ අවෙබ`ධය

පැය 01 1/2

100

40

?ශ්න පAෙB නම
සාමාන: දැ.ම

ව% ක මා තය HIබඳ අවෙබ`ධය

5ෂය > ෙ/ශය
vලංකාෙ හා ජාත: තර කා‘න සමා’ය, ෙ'ශපාලන,
ආ uක ෙත!ර 7 HIබඳ /ෙශ#ෂ අවධානය ෙය!
කරb සැක3E ‚ශ්න පyය_.
1. ව% සටහ ඇ‰ම.
• /ෂය HIබඳ š>ක දැ8ම.
• ජ:ාbiක ඇ‰ම.
• sදහස් අi ආWධ ඇ“ම.
• sදහස් අi ‘ භා•ඩ ඇ‰ම.
• ‘ š—c ව ග ඇ‰ම.
• ‚ ෙෂ#පන Pම වලට ‘ භා•ඩ ඇ‰ම.
• ෙග!ඩනැ˜> ඉ[_Nෙ ‰ අවශ: දැව
උපකරණ ඇ‰ම.
ව- ක මා ත වෘ Iය ග)තය
• /ෂයය HIබද š>ක දැ8ම.
• š>ක ගණ Pම
• b8 Pම.
• දැව මැ.ම.
• කද මැ.ම.
• ඇස්තෙ
HIෙයල _@ම.(> බ%)
• ඇස්තෙ
HIෙයල _@ම.(ඉ[ _@ම)
ව- ක මා ත ආ[ද \ව හා දැව
• /ෂයය HIබඳ දැ8ම.
• අ ආWධ HIබඳව දැ8ම.
• sය _ය ය //ධ කc ව ග H>බඳ
දැ8ම.
• දැව කෘiම දැව ව% ක මා ත xy ”ව:
HIබද දැ8ම.
• ව% ක මා ත /4> අ ය y හා
උපකරණ H>බඳ දැ8ම.
• බ›කා යය ය y හා //ධ වැඩ සඳහා
භා/තා කරන ය y.

] වැඩ තා ෂණය
• /ෂයය HIබද දැ8ම.
• ‘ භා•ඩ ඔප දැ^ම.
• ෙග!ඩනැ˜> ”ව:.
• ෙග!ඩනැ˜> ඉ[ _@ෙ Zයාව>ය.
• ෙක! ¾— හැඩය ෙප—• සෑ‰ම.
• වහල ගැ»ම.
• ව% ක මා ත ආයතන ආර භ _@ම.

(ආ) වෘ Iය ප= ෂණය
‚ශ්න පyය//ෂය
ෙෂ#yය
01. ගෘහ භා•ඩ

කාලය

C ලDE

සම

පැය 01

100

40

02.ඉ[ _@ම
(ෙග!ඩනැ–>) යන
/ෂයය සඳහා NVQ4 ම—ටම ට
අදාළව ‚ාෙය`˜ක
ප@ ෂණ පැවැ Yම

පැය 01

100

40

ලDE

5ෂය > ෙ/ශය
?ශ්න පAෙB නම
1)ගෘහ භා•ඩ
2)ඉ[_@ම(ෙග!ඩනැ˜>)
යන
/ෂයය
සඳහා NVQ-4 ම—ටමට
අදාළව
‚ාෙය`˜ක
ප@™ණ
පැවැ Yම

5ෂය > ෙ/ශය
š>ක දැව š—c වෑ'‰ම (ගෘහ භා•ඩ ඉ[_@ම ස බ ධව)
•
•
•
•
•

වහල ඉ[_@මට අදාල š—c සකස් _@ම
දැව >යYම හා උපාංග ස/ _@ම
දැව ම Hට ස්ෙ‚# _@ම
උCව›, ජෙන< රා වැ'‰ම
ෙද!ර ජෙන< Hය සෑ‰ම
ෙ% DEබඳව NVQ-4 මNටමට අදාලව ?ාෙයFPක
ප=Qණය පව වR ලැෙS.

8.0

ව:ාජ ෙත!ර 7 සඳහා ද%ව
ඉ<} පyය HරYෙ ‰ ඉතා සැළ_>ම ව sරවද: ෙත!ර 7 සැපŽය W ය.
ෙමම /භාගෙ; si@i අ8ව ය අෙK ෂකෙයD 8343බව අනාවරණය wවෙහ! /භාගයට
ෙපර ෙහ` /භාගය පැවැ ෙව'‰ ෙහ` /භාගෙය ප3 ෙහ` ඕනෑම අවස්ථාවක ඔ›ෙ•/ඇයෙ•
අෙK ෂක වය අවලංž කළ හැ_ය. අය4 ක7වD /= ඉ[Nප කරන ලද ෙත!ර ර
ඕනෑම අවස්ථාවක අසත: බව ෙප. ˜යෙහ! ෙහ` ඔ›/ඇය රජෙ; ෙස#වෙය පහ _@මට
කටW ෙකෙ .

9.0

/භාග ගාස්
/භාග ගාස් ව 7: 600 /- _. එම /භාග ගාස් ව සබරග ව පළා සමාජ
3බසාධන,පNවාස හා ළමාර ෂක,]ාමසංව ධන හා ]ා^ය ක මා ත අමාත:ංශයට ෙහ`
ක මා ත සංව ධන ෙදපා තෙ
ව,කෑග<ල ෙවත
ද>
ෙගවා sD
කරන
D/තා =ය අය4 පෙ අදාළ ෙක!cෙ ෙන!ගැලෙවනෙස# ඇල/ය W ය.ෙගව8 ලබන
/භාග ගාස් ව _=4 ෙහ# ව මත ආප3 ෙගව8 ෙන!ලබන අතර , ද< ඇනw , 'දර
භාරග8 ෙන!ලැෙ9. ද< ෙගවා ලබාග නා ලද D/තා =ෙ; ඡායා Hටපත ළඟ තබාගත
W ෙ .

10.0 /භාගය පැවැ Yමට ෙය`Ÿත නගරය
නගරය
ර නJර

නගර අංකය
1

11.0 අය4 පy
ඒ 4 ( 21cmx 29cm ) ( සාමාන: හාෆ්£— ) ‚මාණෙ; කඩදා= ෙදපැ ත
භා/තා කරb ,
(අ) අංක 01 =ට 4.1 ෙත

ෙ¤දය

පළ වන Hcවටද

(ආ) ඉiN ෙ¤දය අෙන Hcවලටද ඇ ළ වනෙස# අය4 පyය HIෙයල කරගත W ය.
අය4 පyෙ; ඡායා Hටපත ළඟ තබාගැ.ම ‚ෙය`ජනව ව8 ඇත. තවද ස J ණ කරන ලද
අය4 පyය /භාග sෙ දනෙ; සඳහ ආද ශ අය4 පyයට අ8Vලද ය න HIබඳව අය4 ක7
/= /මසා බැ>ය W ය. එෙස# ෙන!wනෙහ! අය4 පyය ‚i ෙෂ#පව8 ඇත.
sයbත ආද ශ ආකෘiයට අ8Vල ෙන!වන , sයbත [නට ෙපර /භාග ගාස් ෙගවා ෙන!මැi ,
/භාග ගාස් ෙගවන ලද D/තා =ය අලවා ෙන!මැi , sයbත 343ක සහ අධ:ාපන 343ක
සJරා ෙන!මැi හා sවැර[ව ස J ණ කර ෙන!මැi අස J ණ ත
වෙ; පවiන අය4 පy
_=4 දැ8 ‰ම_
ෙත!රව ‚i ෙෂ#ප කර8 ලැෙ9. s= පN[ අය4 පy ස J ණ
ෙන!_@ෙම =4වන පා%ව අය4 ක7ව /= දරාගත W ය.

11.1 sෙ දනෙ; සඳහ 343ක ඇi අය පමණ ඉ<} කර ඇතැŽ යන J ව sගමනය
මත sයbත /භාග ගාස් ෙගවා sයbත [නට ෙහ` එ[නට ෙපර ෙහ` අය4 පy
ඉ[Nප කර ඇi =ය} අය4 ක7ව ට තරඟ /භාගයට ෙප.={මට සබරග ව පළා
සමාජ 3බසාධන, පNවාස හා ළමාර ෂක, ]ාම සංව ධන හා ]ා^ය ක මා ත අමාත:ංශ
ෙ<ක /= ඉඩෙද8 ලැෙ9. තරඟ /භාගයට ෙප.={ම සඳහා ‚ෙ ශ පyය
sD
_@ම අය4 ක7 ෙමම තන ර සඳහා 343ක සJරා ඇi බවට HIගැ.ම ෙලස සළක8
ෙන!ලැෙ9. අය4 ක7ව
ස ඛ ප@ ෂණයට කැඳවා sෙ දනය අ8ව 343ක
ප@ ෂාකරන අවස්ථාෙ අවශ: 343ක ෙන!මැi බව අනාවරණය wවෙහ! එම අයෙ•
/භාග අෙK ෂක වය අවලංžකර8 ලැෙ9.
11.2 අය4 පyය බහා එවන කවරෙ; ව පස ඉහළ ෙකළවෙ “සබරග ව පළා ක මා ත
සංව ධන ෙදපා තෙ% &ෙ' කළමනාකරණ සහකාර තා ෂ)ක ෙන*වන 2 ෙස,වා ගණය
ව- උපෙ/ශක III වන ප Vයට බඳවා ගැ4ෙ% YZත තරඟ 5භාගය 2018”ය න හා
ස්uර ප[ංx [ස්¥ කය සඳහ කර න .
11.3 අය4 පyෙ; අෙK ෂකයා සබරග පළා රාජ: ෙස#වෙ; ස්zර ෙස#වකෙයD බවට
ෙදපා තෙ
‚ධාsයා /= සහiක කර8 ලැබ i†ය W ය.
11.4 ස J ණ කරන ලද අය4 පy 2018.07.06 [නට ෙහ` ඊට ෙපර පහත දැ ෙවන >Hනයට
>යාප[ංx තැපැෙල එ/ය W ය.

ෙ<ක ,
සමාජ 3බසාධන, පNවාස හාළමාර ෂක ]ාම සංව ධන
හා ]ාbය ක මා ත අමාත:ංශය,
සබරග ව පළා සභාව,
නවනගරය, ර නJර.

12.0 /භාගයට ෙප. ={ම.
අය4 ක7ව
ෙවත ‚ෙ ශ පy සබරග ව පළා
සමාජ 3බසාධන, පNවාස
ළමාර ෂක හා ]ාම සංව ධන හා ]ා^ය ක මා ත අමාත:ංශය ම– sD කර8 ඇත.
‚ෙ ශ පy ෙන!ලැ§ න ඔබ ෙවත තබා ග අය4 පyෙ; හා ද< ෙගw D/තා =ෙ;
සහiක කළ ඡායා Hටපත ද , >යාප[ංx කළ D/තා =යද , ‚ෙ ශ පyය එYම සඳහා
ෆැ ස් අංකය ද සඳහ ඔබෙ• ඉ<‘ෙ >Hය ද ළඟ තබා ෙගනම සබරග ව පළා
සමාජ 3බසාධන, පNවාස හා ළමාර ෂක ]ාම සංව ධන හා ]ා^ය ක මා ත අමාත:ංශය
ෙවත දැ Yම වඩා ඵලදාŽ ව8 ඇත.
13.0 අෙK ෂකය ෙ• අනන:තාවය සනාථ _@ම සදහා පහත සදහ
/භාග ශාලාUපi ෙවත ඉ[Nප කළ W ය.

>ය_ය/> ව>

එක

I J'ගලŽ >යාප[ංx _@ෙ ෙදපා තෙ
හැ48 පත
II වලංž /ෙ'ශ ගම බලපyය.

ව ම–

sD

කරන ලද වලංž ජාiක

14.0 අෙK ෂකෙයD හට /භාග ‚ෙ ශ පyය sD _@ම ඔ› ෙහ` ඇය /භාගයට ඉ[Nප
/මට 343ක සJරා ඇi බවට HIගැ.ම ෙලස ෙන!සැළ_ය W ය./භාගය පැවැ /ම
ස බ ධෙය සබරග ව පළා සමාජ 3බසාධන, පNවාස හා ළමාර ෂක ]ාම සංව ධන
හා ]ා^ය ක මා ත අමාත:ංශ ෙ<ක /= පනව8 ලබන .i@i වලටද /භාග
අෙK ෂකŽ යට ෙ .එම .i@i උ<ලංඝනය කළෙහ! සබරග ව පළා සමාජ
3බසාධන, පNවාස හා ළමාර ෂක ]ාම සංව ධන හා ]ා^ය ක මා ත අමාත:ංශ ෙ<ක
/= පනව8 ලබන ද«වමකට යට Yමට ඔ›ට ෙහ` ඇයට =4ව8 ඇත.
15.0 ෙමT සදහ ෙන!වන ය ක7ණ ෙවෙත! ,ඒ ස බ ධව සබරග ව පළා සමාජ
3බසාධන, පNවාස හා ළමාර ෂක ]ාම සංව ධන හා ]ා^ය ක මා ත අමාත:ංශ
ෙ<ක ෙ• Bරණය අවසාන Bරණය ෙ .=ය}ම අය4 ක7ව ෙමම sෙ දනෙ; සඳහ
ෙප!4 /භාග .i@i අ8ව කටW _@මට බැ“ =•8 ඇත.
¬.එ මාල.,
ෙ<ක .
සමාජ 3බසාධන, පNවාස හා ළමාර ෂක ]ාම සංව ධන
හා ]ාbය ක මා ත අමාත:ංශය
සබරග ව පළාත.
2018.06.06 [න.
සබරග ව පළා සමාජ 3බසාධන, පNවාස ළමාර ෂක ]ාම සංව ධන හා
]ා^ය ක මා ත අමාත:ංශය,
සබරග ව පළා සභා සං- ණය,
නවනගරය,
ර නJර.

සබරග ව පළා

රාජ: ෙස#වය

සබරග ව පළා ක මා ත සංව ධන ෙදපා තෙ% &ෙ' කළමණනාකරණ සහකාර
තා ෂ)ක ෙන*වන 2 ෙස,වා ගණය ව- උපෙ/ශක III වන ෙ0,)යට බදවා ගැ>ෙ%
YZත තරඟ 5භාගය - 2018

(කා යාල®ය ‚ෙය`ජනය සඳහා)
/භාග sෙ දනයට අ8ව ඉ<} ක7 /භාගයට ෙපs =•මට අෙK ෂා කරන නගරය හා නගර
අංකය සඳහ කර න.(/භාග මධ:ස්ථාන HTcවන නගර සහ නගර අංක /භාග sෙ දනෙ; 10
ෙ¤දය බල න.)
නගරය
නගරඅංකය

1.0 1.1 ලක7 අගට ෙය!දා ලD7 සමග නම :
...........................................................................................................................................
(ඉං¯= කැHට< අDෙර )(උදා: PERERA, A.B.C)
1.2 ස ¶ ණ නම:.............................................................................................................
(ඉං‡= කැHට< අDෙර )
1.3 ස ¶ ණ නම :.............................................................................................................
(=ංහෙල / ෙදමෙළ )
1.4 හැ·8 ප අංකය :
2.0 2.1 ස්uර >Hනය:................................................................................................................
(ඉං¯= කැHට< අDN )
2.2 ස්uර >Hනය:.................................................................................................................
(=ංහෙල /ෙදමෙළ )
2.3 ‚ෙ ශ පy එ/ය W >Hනය : ........................................................................................
(ඉං¯= කැHට< අDN )
2.4 ෙප¸'ග>ක 4රකථන අංකය
3.0 ස්¹/ J7ෂ භාවය :

0 - J7ෂ
1 - ස්¹
(අදාළ අංකය ෙක!cව ළ >ය න)

4.0 4.1අය4 ක7ස්uරප[ංx [ස්¥ කය :

ර නJර - 1
කෑග<ල - 2

(අදාළ අංකය ෙක!cව ළ >ය න)

4.2 ‚ාෙ'ºය ෙ<ක ෙක!—ඨාශය: ........................................................................
4.3 ප[ංxව =•න කාල »මාව : ..............................................................................
4.4 ]ාම sලධා@ ෙක!—ඨාශය: ..............................................................................
5.0

5.1 උප

[නය:

ව ෂය

මාසය

[නය

5.2 2018.07.06 [නට වයස අw74 මාස [න

6.0 අධ:ාපන 343ක
6.1 අ.ෙප!.ස. (සා.ෙපළ) /භාගය HIබඳ /ස්තර
i. /භාගෙ; ව ෂය හා මාසය: ................................................
ii. /භාග අංකය : ....................................................................
iii. ‚iඵල :
/ෂයය
1.
2.
3.
4.
5.

ෙ*#

ය

/ෂයය
6.
7.
8.
9.
10.

6.3 වෘ Bය 343ක හා පළJ7'ද:
i.
ii.
iii.

සහiක පyෙ; අංකය :sD කළ [නය:සහiක පyය sD කල ආයතනෙ; නම:(ඡායා Hටප ඉ[Nප කළ W ය)

7.0 පළJ7'ද
7.1
7.2
7.3
7.4

දැනට දරන තන ර:එම තන රට ප w [නය :එම තන ර ස්zර කල [නය:2018.07.06 [නට ෙස#වා කාලය:-

ෙ*#

ය

8.0 ඔබ කවරදාක ෙහ` කවර ෙච`දනාව සදහා උසා/ය_ වරදක7 කර8 ලැබ iෙ9ද?(අදාළ
ෙක!cෙ
ලDණ ෙය!ද න)(ඔ න /ස්තර සදහ කර න.)

ඔ

නැත

9.0 /භාග ගාස් ෙගw ල4පත HIබද /ස්තර:
i. /භාග ගාස් ෙගA කා යාලය : ......................................................................................
ii. ල4පෙ අංකය හා [නය : .......................................................................................
iii. ෙගA දල: .......................................................................................

(ල4පෙ

ල4පත ෙන!ගැලෙවන ෙස# ෙමT අලව න
ඡයා Hටපත ළඟ තබා ගැsම ‚ෙය`ජනව ෙව8 ඇත.)

10. අය4 ක7ෙ• සහiකය :
(අ) අය4 පyෙ; ම/= සපයා ඇi ෙත!ර 7 මා ද නා තරb සත: හා sවැර[ බව
ෙග¸රවෙය ‚කාශ කර =•b.ෙමT ය ෙක!ටස් ස ¶ ණ ෙන!_@ෙම සහ /ෙහ` වැර[ ෙලස
ස J ණ _@ෙම =4/ය හැ_ අලාභය /ඳදරා ගැsමට එකඟ ෙවb.තවද ෙමT =ය}ම ෙක!ටස්
sවැර[ව ස J ණ කර ඇi බවද ‚කාශ කරb.
(ආ) ම/= කර8 ලබන ෙමම ‚කාශය අසත: යැŽ ඔKJ wවෙහ! , ප කර8 ලැ„මට ෙපර
834ස්සD වන බව සහ ප Yම ලැ„ෙම ප3 ෙස#වෙය පහකර8 ලැ†මට යට වන බවද ‚කාශ
කරb.
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Open / Limited Competitive Examination for recruitment to the
post of Management Assistant – Non Technical Service – Carpentry
Instructor - Grade III - in the Department of Industrial Development,
Sabaragamuwa Province - 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 21 years and not over 35 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 credit passes for
Sinhala/ Tamil / English and Mathematics.

(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 successfully completed a course regarding Carpentry – NVQ 4
or One year course of Carpentry at the Department of Industrial
Development and holds Final
Certificate issued for that.
NVQ
qualificationshould havefulfilled before first efficiency bar examination. (A
certified copy of the certificate should have attached herewith).

Limited 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).

(i).

Every applicant should have physical and mental fitness in order to serve
any part of the Sabaragamuwa Province and also to perform the duties of
the Post.

(ii)

It is compulsory that all necessary qualifications should have been fulfilled
as at the closing date of applications.

(c).

Bearers of following educational and professional qualifications who are in the
Non- technical service of Sabaragamuwa Provincial Industrial Development
Department are eligible to apply this.

(d).

Educational Qualifications.
(1).

(e).

Should have passed the General Certificate of Education (Ordinary Level)
examination, with 06 subjects in one sitting along with credit passes for
Language and Mathematics.

Professional Qualifications(1).

Professional qualifications as per the duties of the post
NVQ 3 level qualifications regarding carpentry notes, Carpentry professional
mathematics, carpentry instruments, wood, and wood technology or having
followed and passed the examination of a carpentry course of one year at
Department of Industrial Development (should have obtained the final
certificate). NVQ Level 4 qualification should havefulfilled before first
efficiency bar examination. (A certified copy of the certificate should have
attached herewith).

(f).

ExperienceEvery applicant should hold a permanent post in Sabaragamuwa Provincial
Public Service and should have made permanent in the post. He/she should have
completed Five (05) years continuous satisfactory service immediately before the
relevant date. (Should have certified by the head of the department).
For further details please refer to the web site of the Sabaragamuwa
Provincial Council (www.sg.gov.lk)
Closing date of Applications - 2018.07.06

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

rgufKt khfhz ifj;njhopy; mgptpUj;jpj; jpizf;fsj;jpd; Kfhikj;Jt cjtpahsH
njhopy; El;gk; my;yhj Nrittif 2 ,d; jr;Rj; njhopy; MNyhrfH III Mk; juj;jpw;F
Ml;NrHj;Jf; nfhs;tjw;fhd jpwe;j/kl;Lg;gLj;jg;gl;l 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;fs;
Vw;Wf;
nfhs;sg;gLk;
filrpj;
jpfjpahFk;NghJ
tpz;zg;gjhhp
rgufKt
khfhzj;jpw;Fs; 03 tUl fhyk; epue;ju tjpTilatuhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

(M)

tpz;zg;gq;fs; Vw;Wf; nfhs;sg;gLk; filrpj; jpfjpapy; tpz;zg;gjhhp 21 taJf;Ff;
Fiwahjtuhftk; 35 taJf;F Nkw;glhjtuhfTk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

(,)

tpz;zg;gjhhp fPo;f;Fwpgplg;gl;Ls;s fy;tpj; jifikfis cilatuhf ,Uj;jy;
Ntz;Lk;.
(1) rpq;fsk;/ jkpo;/Mq;fpy nkhop> fzpjk; Mfpa ,U ghlq;fSf;F jpwikr;
rpj;jpAld; xNu jlitapy; MW (06) ghlq;fspy; f. ngh. j. (rhjhuz ju)
ghPl;irapy; rpj;jpaile;jpUj;jy;.
(2) fy;tpg; nghJj; juhjg; gj;jpu (caH ju) ghPl;irapy; Mff; Fiwe;jJ xU
ghlkhtJ (rhjhuz nghJg; ghPl;irj; jtpu) rpj;jpaile;jpUj;jy;.

njhopy;rhh; jifikfs; :01. njhopYf;F Vw;Gilajhf jr;Rj; njhopy; NVQ4 ,y; epGzj;Jtk; ngw;wpUj;jy;
my;yJ ifj;njhopy; mgptpUj;jpj; jpizf;fsj;jpy; jr;Rj; njhopy; njhlhghd
xUtUl ghlnewpiag; gpd;gw;wp ,Wjpr; rhd;wpjw; gj;jpuj;ijg; ngww;wpUj;jy;
Ntz;Lk;. KjyhtJ tpidjpwikfhz; jilg; ghPl;irf;FKd; NVQ4
,y;
epGzj;Jtk; ngWjy; Nz;Lk;. (rhd;wpjw; gj;jpuj;jpd; mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l epow;glg;
gpujpia ,izj;J mDg;Gjy; Ntz;Lk;.)
kl;Lg;gLj;jg;gl;l Nghl;bg; ghPl;ir
jifikfs; :(m)

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

(M)

(i)
xt;nthU
tpz;zg;gjhhpAk;
rgufKt
khfhzj;jpw;Fs;
ve;jnthU
gpuNjrj;jpYk; gzpGhptjw;Fk; gjtpapd; flikfis epiwNtw;Wtjw;Fk; cly;
uPjpahfTk; kdepiy uPjpahfTk; NghjpasT jFjpAilatuhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.
(ii)
xt;nthU tpz;zg;gjhpAk; gjtpf;F Vw;Gila midj;Jj; jifikfisAk;
tpz;zg;gq;fs; Vw;Wf; nfhs;sg;gLk; filrpj; jpfjpapy; my;yJ mjw;FKd;
fl;lhakhf G+Hj;jp nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;.

(,)

rgufKt khfhz ifj;njhopy; mgptpUj;jpj; jpizf;fsj;jpd; juk; rhHghf NjHr;rp
ngwhj Nrittifapy; fPo;f;Fwpg;gplg;gl;Ls;s fy;tpj; jifikfisAk; njhopy;
jifikfisAk; cilatHfSf;F ,g;gjtpf;fhf tpz;zg;gpf;f KbAk;.

(<)

fy;tpj; jifikfs; :-

(1)
nkhop> fzpjk; cl;gl fy;tpg; nghJj; juhjug; gj;jpu rhjuz jug;
ghPl;irapy; ,U jlitfSf;F Nkw;glhj tifapy; Mff; Fiwe;jJ ,uz;L
jpwikr; rpj;jpfSld; MW ghlq;fspy; rpj;jpaile;jpUj;jy; Ntz;Lk;.
(c)

njhopyrhH jifikfs; :(1)

gjtpf;F xg;gilf;fg;gLk; gzpfspd;gb Njitahd njhopw; jifikfs;.

jr;Rf; Fwpg;Gfs;> jr;Rj; njhopy;rhH fzpjk;> jr;Rj; njhopYf;fhd cgfuzq;fs;>
nghUl;fs; kw;Wk; ntl;L kuq;fs; njhlHghd mwpT kw;Wk; kuNtiyj; njhopEl;g
mwpT ngw;wpUj;jy; mj;Jld; gjtpf;Nfw;w ghlq;fs; njhlHgpy; NVQ3 kl;lj;ijg;
ngw;wpUj;jy; my;yJ ifj;njhopy; mgptpUj;jpj; jpizf;fsj;jpy; jr;Rj; njhopy;
njhlHghd xUtUl ghlnewpiag; gpd;gw;wp ghPl;irapy; rpj;jpaile;jpUj;jy;
Ntz;Lk;. (,Wjpr; rhd;wpjw; gj;jpuj;ijg; ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;.) KjyhtJ
tpidjpwikfhz; jilg; ghPl;irf;F Kd; NVQ4 kl;lg; ghPl;irapy; rpj;jpailjy;
Ntz;Lk;.
(rhd;wpjw; gj;jpuj;jpd; mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l epow;glg; gpujpia ,izj;J mDg;Gjy; Ntz;Lk;.)

(C)

mDgtk; :-

xt;nthU tpz;zg;gjhhpAk; rgufKt khfhz murhq;f Nritapy; epue;jug; gjtpnahd;iw
tfpj;jy; Ntz;Lk;. me;j epakdq;fspy; epue;jug;gLj;jg;gl;L mj;Jld; Fwpg;gpl;l jpfjpf;F
Kd; mz;kpj;j Ie;J (5) tUl fhyk; njhlHr;rpahf rpwe;j Nritf; fhynkhd;iwg; G+Hj;jp
nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;. (mJ njhlHgpy; jpizf;fsj; jiytuhy; mj;jhl;rpg;gLj;jg;
gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.)

Nkyjpf tpguq;fSf;fhf www.sg.gov.lk
,izajsj;ijg; ghHf;fTk;.

vd;w rgufKt khfhz rigapd;

tpz;zg;gq;fs; Vw;Wf; nfhs;sg;gLk; filrpj; jpfjp 2018.07.06

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.
njhiyNgrp ,y. 0452222145/0452230184

