සබරගමුව පළාත් රාජ්ය ේසවා ේම ිෂෂ්  සාාව
සබරගමුව පළාත් රාජ්ය ේසවේ පළාත් පාන යතන වන
පුස්නමානතාධිපති III වැනි ේරණියේේ න රටරබ බාවා ගැනීේේ විවෘන නරඟ විාාගත - 2019
2014 නනොවම්ඵර් 19 දින සිට ක්රියාතමකභව වන ඳදිදි රඵමුමුව ඳළමක ුරු ආණ්ඩුවමතුභ විසින් අනුභත
වමන ලද රඵමුමුව ඳළමක මජ්ය නරවන ඳළමක ඳලන ආයාතතනවල පුරතවලයාතධිඳති තනතුම රහ වන
නරව වයවරා රග්රහන 2019.05.08 දිනති රගන ෝධිත ඳත්රිව අගව 01
විධිවිධන අනුව රඵමුමුව
ඳළමක මජ්ය නරවන ඳළමක ඳලන ආයාතතනවල පුරතවලයාතධිඳති III වනි නරණින තනතුමට ඵව
ුනීනම් විවෘත තමඟ විබුයාත රහ සුදුසුවම්ලමක අයාතදුම්වරුවන්නුන් අයාතදුම්ඳමක වවනු ලනේ.
1.0 නභභ විබුයාත මමකනපුම නුමයාත තුල ඳභණක් ඳවමකනේ.නභභ විබුයාත රඵමුමුව ඳළමක මජ්ය නරව
නවොමිෂන් රබව නහෝ නවොමිෂන් රබව විසින් ඵලයාත ඳවමනු ලඵන ආයාතතනයාතක් විසින් ඳවමකවනු ලඵන
අතම, විබුයාත ඳවමකනවන දිනයාත යාතා වලන දී දන්වනු ඇත. නභභ විබුන ප්රතිපල අනුව
කුරලතවයාත භත සුදුසුවම් රපුම ඇති අනේක්ෂවයාතන්,මජ්ය ඳදිඳලන ක්රනඛ 15990 විධිවිධනයාතන්
අනුව දිරත්රික් ජ්නුහන අනුඳතයාත භත,මමකනපුම හ ව්ුඛල දිරත්රික්ව නදනවන් ඉහලභ කුරලත
අනුපිළිනවල අනුව රඵමුමුව ඳළමක මජ්ය නරවන ඳළමක ඳලන ආයාතතනවල පුරතවලයාතධිඳති III
වනි නරණින තනතුමට රහ ඳමක කිරීභට නතෝම ුනු ඇත.
2.0 පුරතවලයාතධිඳති තනතුම රහ වන මුළු පුමේඳඩු රග යව 27 කී. නරව වයවරා රග්රහන 7.1
විධිවිධන හ රටහනට අනුව විවෘත තමඟ විබුයාත භගින් 70% ක් (19) රම්පුර්ණ වමන අතම 30%ක්
(08) සීමිත තමඟ විබුයාත භගින් රම්පර්ණ වමනු ලඵන අතම, ඉදිදි වරම 02 ක් තුළ ඇතිවන පුමේඳඩු
රම්පර්ණ කිරීභ රහ නභභ තමඟ විබුයාත අදලනේ. ඳමක වමනු ලඵන රග යව හ ඳමකම භ ක්රියාතමකභව
වන දිනයාත ඳමකම ම් ඵලධමයාත විසින් නි කයාත වමනු ලනේ. සීමිත තමඟ විබුයාත භගින් පිමම භට නියාතමිත
පුමේඳඩු වලට ප්රභණවමක අයාතදුම්වරුවන් නනොසිටින්නන් නම් එභ පුමේඳඩුද,නභභ විවෘත විබුන
ප්රතිපල අනුව කුරලත අනුපිලිනවලට පුමවනු ලනේ. නභභ ඵව ුනීනම් නිනේදනයාත අනුව පුමේඳඩු
පිමම භ නහෝ නනොපිමම භ රම්ඵන්ධනයාතන් අවරන් තීමණයාත ුනීභ නභභ නවොමිෂන් රබව රතුනේ.
3.0 වැටුප : අගව 0392016 හ 2016.02.25 දිනති මජ්ය ඳදිඳලන ක්ර නඛ යාතට අනුව රඵමුමුව ඳළමක
මජ්ය පුරතවලයාතධිඳති නරවන III වනි නරණියාතට අදළ වටුේ වණ්ඩයාත MN 3-2016 වන අතම
භසිව වටුේ ඳදිභණයාත රු. 31,040- 10×445- 11×660-10×730-10×750- රු.57,5509- නේ.(ඉහත ක්ර
නඛ න II වන උඳ නඛ නයාත අනුව වටුේ නුම භ සිදුනවනර්)
4.0 නභභ තනතුම රථිම හ විරභ වටුේ ර තයාත.එනහමක විරභ වටුේ රම්ඵන්ධව 2016.01.01 දින සිට
ක්රියාතමකභව වන ඳදිදි මජ්යාත විසින් ුනු ලඵන ප්රතිඳමකතිභයාත තීමණයාතට ඔඵ යාතටමක වනු ඇත.
5.0 සුදුසුමේ :- රඵමුමුව ඳළමක මජ්ය නරවන ඳළමක ඳලන ආයාතතනවල පුරතවලයාතධිඳති III වනි
නරණින තනතුමට ඵව ුනීභ රහ ඳහත රහන් සුදුසුවම් අදල නේ.
(අ)
රඵමුමුව ඳළමක ඵල ප්රනශ යාත තුල රථිම ඳදිගියයාත ඇති ්රී ලගව පුමවසියාතකු ම භ : අයාතදුම්ඳමක
වවන අවරන දිනට පර්ව වරම 03ක් අයාතදුම්වරුනේ නහෝ වලත්රයාතනේ අ ණ්ඩ රථිම ඳදිගියයාතක්
තිබියාත යුතුයාත.
(ආ) අයාතදුම්ඳමක බම ුන්න අවරන දිනයාතට වයාතර අවුරුදු 18 ට නනොඅඩු හ අවුරුදු 30ට නනොවඩි වියාත
යුතුයාත.
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සබහ

(i) භවුඵර(සිගහල9 නදභළ 9 ඉගග්රීසි බෂව), ුණිතයාත රහ තවමක විෂයාතයාතන් නදවවට රම්භන
රභර්ායාතන් ර තව එවවම විෂයාතයාතන් 6 කින් අ.නඳො.ර.(ර.නඳළ) විබුයාත එවවම රභමකව
තිබීභ.
රහ
(ii) අධයඳන නඳොදු රහතිව ඳත්ර (උරර නඳළ) විබුන දී සියාතළුභ විෂයාතයාතන්නුන් රභනය
නඳොදු ඳදික්ෂණයාත හ රභනය(ඉගග්රීසි හම )එවවම රභමකව තිබීභ.(ඳමණි විෂයාත නිර්නශ යාත
යාතටනමක විෂයාතන් 03 කින් එවවම රභමකව තිබීභ ප්රභණවමක නේ.)
රහ
(i) පිලිුමක වි ව විදයල ප්රතිඳදන නවොමිෂන් රබව විසින් පිලිුමක වි ව
 විදයලයාතව
පුරතවල විදය විඥඳන පිළිඵ තුන් (03) අවුරුදු ඩිේනලෝභ ඳඨභලව රභමකව තිබීභ.
නහෝ
(ii) ්රී ලගව පුරතවල රගුභන පුරතවල විදයව පිළිඵ තුන් (03) අවුරුදු ඩිේනලෝභ
ඳඨභලව රභමකව තිබීභ.
නහෝ
(ііі) පුරතවල විදයව පිළිඵව ඉහත (і) නහෝ (іі) සුදුසුවම් වලට වඩ ඉහල සුදුසුවභක් ලඵ
තිබීභ.

:

(i) පුරතවල විදය විඥඳන පිළිඵ තුන් (03) අවුරුදු ඩිේනලෝභව හදම ඇති
අයාතදුම්වරුවන් නනොභති අවරාවලදී ඳභණක් පුරතවල විදය විඥඳන පිළිඵ
උඳධියාතක් හදම ඇති ( විෂයාතයාතක් නලර නනොව ) අයාතදුම්වරුවන් පිළිඵ රලව ඵලනු
ලනේ. එනහමක නභභ තනතුම රහ වන වටුඳ උඳධිධරීන් රහ වන වටුේ ්රභයාත
නනොවන ඵවද රලකියාත යුතුයාත.
(ii) ර්භ අයාතදුම්වරුවකුභ තනතුමට අදළ සියාතළු සුදුසුවම් 2019 ජූනි භර 27 වනි දින නහෝ
ඊට නඳම නහෝ රම්පර්ණ වම තිබීභ අනිවර්යාත නේ.
6.0 විාාග පරිපාටිත :
නභභ විබුයාත සිගහල හ නදභළ භධයවලින් ඳභණක් ඳවමකනේ. අනේක්ෂවයාතන්ට සියාත භනඳයාත ඳදිදි මින්
එක් බෂ භධයයාතකින් ඳභණක් නභභ විබුයාතට නඳනී සිටියාත හකි අතම ඉඛලුම් වමන ලද භධයයාත ඳසුව
නවනර කිරීභට ඉඩනදනු නනොලනේ. නභභ විබුයාත ඳහත ඳදිදි ලිඛිත ප්ර න ඳත්ර තුනකින් රභන්විත නේ.
විෂතත
(i)
(ii)
(iii)

පුරතවල විදයව
බුශධි ඳරීක්ෂණයාත
රභනය දනීභ

නකුණු

මානත

100 යි
100 යි
100 යි

ඳයාත 03 යි
ඳයාත 01 යි
ඳයාත 01 යි

ඉහත විෂයාතන්ට අදළ විෂයාත නිර්නශ යාත ඳහත ඳදිදි නේ.
6.1

පුස්නමාන විද්යාව
(1) පුස්නමාන හා පුස්නමානතාධිපතිත්වත
(අ) පුරතවල හ පුරතවල ඉතිහරයාත, පුමතන හ නතන නලෝවන ප්රධන පුරතවල
(ආ) නඛ න වලනේ රහ නඳොමක ඇතුළු නඛ න භධයන් ආමම්බයාත හ විව නයාත.
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(ඇ) මුද්රණ ිලඛඳන ආමම්බයාත, වයේතියාත රහ පුරතවල හ රභජ් රගවර්ධන විෂයාත
නවනම ඵලඳ්ම්
(ඈ) පුරතවල වර්ු
(i) වින ෂ පුරතවල
මජ්න අභතයග , නදඳර්තනම්න්තු රගරා ආදී ආයාතතන ආරිත පුරතවල, ඳර්න ෂණ
පුරතවලවල වුහයාත, වර්යාතබමයාත හ නරවවන්
(ii) රත්රීයාත පුරතවල
වි ව විදයල හ නවනමක උරර අධයඳන ආයාතතන ආරිත පුරතවලවල වුහයාත,
වර්යාතබමයාත හ නරවවන්
(iii) ඳරඛ පුරතවල
(iv) භහජ්න පුරතවල
(v) පිදිනවන් පුරතවල හ ආමමිව9 ආුමිව ආයාතතන පුරතවල
(ඉ) පුරතවල වමිටු - වුහයාත, අව යතවයාත, වදුමකවභ හ වර්යාත බමයාත
(ඊ) පුරතවල වෘමකතීයාතට අදළ විශවමක වෘමකතීයාත රගවිධන හ ඒවන වර්යාත බමයාත
ජ්තිව හ ජ්තයන්තම (්රී ලගවව,ඉන්දියාතව,ඇභදිවව,රිතනය)
(උ) පුරතවල නුොඩනගිලි - රලසුම්වමණයාත, රලව ඵලියාත යුතු වරුණු,
ඳවමකන නුොඩනගිඛලව පුරතවලයාතක් රාඳනයාත, රගවිධනයාත නහෝ වඩිදියුණු කිරීභ.
(ඌ) පුරතවල ද්රවය නඩමකතුව, රගමක්ෂණයාත ( Conservation ) රහ ආමක්ෂණයාත
(Preservation )
(ඒ) ආඳද ( Disasters) රහ ආඳද වළභනවමණයාත ( Disaster Management )
2. ද්ැනුම හා ේන රරටරු සංවිධා ත
(අ) ්රන්ා වර්ගීවමණන අමමුණු රහ ප්රනයාතෝජ්න
(ආ) ්රී ලගවනේ පුරතවලයාතන් බවිත වන ප්රධන වර්ගීවමණයාත ක්රිභ.ඩිවි ද භ
වර්ගීවමණයාත,වි ව ද භ වර්ගීවමණයාත
(ඇ) පුරතවල සුියන අමමුණු, ඇගේනලෝ ඇභදිවනු සුියවමණ නීති රග්රහයාත ( AACR )
රම්ප්රදයාත
(ඈ) ්රන්ා විරතමයාත
(ඉ) AACR 2 රගරවමණයාත බවිත වමමින් ර රග ය නඛ න රම්ඳදනයාත
3. පුස්නමාන සේපත් හා ේන රරටරු ේසවා
(අ) විවිධ පුරතවල රම්ඳමක
(ආ) එවතු රගවර්ධනයාත, එවතු රගවර්ධන ප්රතිඳමකති හ එ වදුමකවභ
(ඇ) පුරතවල රම්ඳමක නමකරීභ ඇතුළු ප්රති්රහණ ක්රියාතවලියාත
(i) පුරතවල රම්ඳමක නමකරීනම් මලධර්භ, මලර
(ii) ප්රති්රහණ ක්රියාතවලියාත, පිදිභසුම්වමණයාත ඇතුළු විවිධ තක්ෂණිව නරව
(iii) නතොු රමීක්ෂණයාත හ අඳහමණ ක්රියාතවලියාත
(ඈ) ප්රව නයාත, ප්රව න මිවභ හ වමණයාත
(ඉ) ප්රවර්තන රම්ප්රජ්නන නරවයාත ( Current Awareness Service )
(ඊ) ඳඨව අධයඳන වඩරටහන්
(උ) භහජ්න රම්ඵන්ධත හ පුරතවල ප්රකමණයාත
4. ේන රරටරු ස් නිේේද් නාක්ෂණත ( Information Communication Technology )
(අ) පුරතවලවල ඳදිුණව බවිතයාත හ පුරතවල නරවවන් හ වර්යාතන් වලදී නතොමතුරු
තක්ෂණන වදුමකවභ හ පලදයීතවයාත
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6.2 බුද්ධි පරීක්ෂණත :
ඳද රග ය හ රඳ ව නයාතන් ඉදිදිඳමක වමනු ලඵන ුටළු රම්ඵන්ධනයාතන් අනේක්ෂවයාතන් දක්වන
නිුභන හ ප්රතිකම ආරනයාතන් එභ ුටළු පිළිඵ අර්ාවනඵෝධයාත, ප්රභීකවමණයාත හ වලයාත හ
අවව යාත අතම රහ රම්ඵන්ධත වටහ ුනීනභ ල අනේක්ෂවයාතකු රතු හකියාතව භන ඵලීභ
නභයින් අනේක්ෂ නවනර්.
6.3 සාමා ය ද්ැනුම :
ජ්තිව, වලපීයාත හ රභරා නලෝවන විවිධ රගවිධන ඳදිරමයාතක් තුල නභන්භ අඳ රභජ්යාත තුල
ඳවමකන රභජ්යීයාත, රගරවෘතිව, අධයඳනිව, නශ ඳලනිව, ආර්ථිව හ අදල නවනමක රධවයාතන්
රම්ඵන්ධනයාතන්ද පුරතවල විෂයාත හ පුරතවල ක්නෂත්රයාත රම්ඵන්ධව රභනය දනුභ පිළිඵව
අනේක්ෂවයාතනේ දනුවමකබවයාත හ අවනඵෝධයාත භනීභ නභයින් අනේක්ෂ නවනර්.

සබහ

ඳමකම ම් රහ සුදුසුවම් ලබීභට එක් එක් විෂයාත රහ නවන්වම ඇති ලකුණුවලින් යාතටමක පිදිනරයින්
සියාතයාතට හතලිහක් ඵගින්වමක ( 40 %) අනේක්ෂවයාතකු විසින් ලඵුත යුතුවන අතම, විවෘත තමඟ
විබුයාත රහ නවන් නවොට ඇති පුමේඳඩු ුණන රපුමලන ඳදිදි ලඵුමක ලකුණු අනුපිළිනවල
තමන භ අනුුභනයාත වමමින් ඳමකම ම් නදනු ලනේ.
:විබුයාතට නඳනී සිටීභ රහ සුදුසුවම්ලමක අයාතදුම්වරුවන්නුන් පුමේඳඩු රග යවට වඩ අඩු
අයාතදුම්ඳමක රග යවක් ලබී තිනේනම්, ලිඛිත විබුයාතක් නනොඳවමකව රම්මු ඳරීක්ෂණයාතකින් සුදුසුවම්
ඳරීක්ෂ කිරීනභන් අනතුරුව ඵව ුනීම් සිදු වමනු ලනේ.

7.0 විාාග ගාස්රට :
විබු ුරතුව රු. 10009- කි. එභ විබු ුරතුව රඵමුමුව ඳළමක රබනේ ඕන්භ අභතයග
වර්යාතලයාතවට 9 නදඳර්තනම්න්තුවවට ( ඳළමක ඳලන ආයාතතන හම) නහෝ රඵමුමුව ඳළත තුළ
පි ට ඇති ඕන්භ ප්රනශය යාත නඛවම් වර්යාතලයාතවට මුදලින් නුව ඒ රහ නිකුමක වමන
කුවිතන්සියාත අයාතදුම්ඳනමක අදළ නවොටුනේ නනොුලනවන නර ඇලවියාත යුතුයාත. එභ විබු ුරතුව
නුවියාත යුමකනමක රඵමුමුව ඳළමක රබ ආදයාතම් ය ර්ෂ 20.03.02.99 ට ඵමවන නලරයාත. නුවනු ලඵන
විබු ුරතුව කිසිදු නහතුවක් භත ආඳසු නුවනු නනොලඵන අතම, මුදඛ ඇණවුම්, මුශදම බමුනු
නනොලනේ. මුදඛ නුව ලඵ ුන්න ලද කුවිතන්සින ඡයාත පිටඳතක් ළඟ තඵ ුත යුතුනේ.
8.0 අතදුේපත්ර :
ඒ 4 ( රභනය හෆීට්  ) ප්රභණන වඩදසි බවිත වමමින්,
(අ) අගව 01 සිට 04 නතක් නේදයාතන් ඳළමුවන පිටුවටද,
(ආ) අගව 05 සිට ඉදිදියාතට වන නේදයාතන් අනනක් පිටුවලටද, ඇතුලමක වන නර වඩදසින නදඳමකතභ
ප්රනයාතෝජ්නයාතට ුනිමින් අයාතදුම්ඳත්රයාත පිළිනයාතල වමුත යුතු අතම අනේක්ෂවයාත විබුයාතට නඳනී සිටීභට
අදහර වමන බෂනවන් තභ අමක අකුදින්භ ඳහදිලිව අයාතදුම්ඳත්රයාත පිමවියාත යුතුයාත.
(ඇ) අයාතදුම්ඳත්රයාත පිළිනයාතල වම ුන්න විට එ ය ර්ෂන රහන් විබුන නභ සිගහල අයාතදුම්ඳත්රවල
සිගහලට අභතමව ඉගග්රීසිනයාතන් ද, නදභළ අයාතදුම්ඳත්රවල නදභළට අභතමව ඉගග්රීසිනයාතන් ද රහන් වළ
යුතුයාත.
නියාතමිත ආදර් ආවෘතියාතට අනුකල නනොවන, නියාතමිත දිනට නඳම විබු ුරතු නුව නනොභති හ
නිවමදිව රම්පර්ණ වම නනොභති අරම්පර්ණ තමකවන ඳවතින අයාතදුම්ඳත්ර කිසිු  දනුම් දීභකින්
නතොමව ප්රතික්නෂඳ වමනු ලනේ. නිසිඳදිදි අයාතදුම්ඳත්ර රම්පර්ණ නනොකිරීනභන් සිදුවන ඳඩුව
අයාතදුම්වරුවන් විසින් දමුත යුතුයාත. ඉඛලුම්ඳත්රන ඡයාත පිටඳතක් ළඟ තඵ ුනීභ ප්රනයාතෝජ්නවමක
වනු ඇති අතම, රම්පර්ණ වමන ලද ඉඛලුම් ඳත්රයාත විබු නිනේදනන දක්නවන ඉඛලුම් ඳත්රයාතට
අනුකලද යාතන්න පිළිඵව අයාතදුම්වරු විසින් විභර ඵලියාත යුතුනේ. එනර නනොවුනනහොමක අයාතදුම්ඳත
ප්රතික්නෂඳ වියාත හව.
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8.1 නභභ නිනේදනන රහන් සුදුසුවම් ඇති අයාත ඳභණක් ඉඛලුම් වම ඇතයි යාතන පර්ව නිුභනයාත
භත නියාතමිත විබු ුරතු නුව නියාතමිත දිනට නහෝ එදිනට නඳම නහෝ ඉඛලුම්ඳත්ර ඉදිදිඳමක වම
ඇති සියාතලු අයාතදුම්වරුවන්ට තමු විබුයාතට නඳනී සිටීභට රඵමුමුව ඳළමක මජ්ය නරව
නවොමිෂන් රබව විසින් ඉඩනදනු ලනේ. තමු විබුයාතට නඳනී සිටීභ රහ ප්රනේ ඳත්රයාතක්
නිකුමක කිරීභ අයාතදුම්වරු නභභ තනතුම රහ සුදුසුවම් රපුම ඇති ඵවට පිළිුනීභක් නලර
රලවනු නනොලනේ. අයාතදුම්වරුවන් රම්මු ඳරීක්ෂණයාතට වව ඵව ුනීනම් නිනේදනයාත
අනුව සුදුසුවම් තිනේදයි ඳරීක්ෂ වමන අවරානේ අව ය සුදුසුවම් නනොභති ඵව අනවමණයාත
වුවනහොමක එභ අයාතනේ විබු අනේක්ෂවමකවයාත අවලගගු වමනු ලනේ. අයාතදුම්වරු විසින් විබුයාත
ආමම්බ වන දිනන විබු ලධිඳති නවත ඉදිදිඳමක වළ යුතු වන්නන් තභ අමකරන රහතිව
වමවුමක ප්රනේ ඳත්රයාත නේ.
8.2 අයාතදුම්ඳත්රයාත ඵහ එවන වවමන වභමක ඳර ඉහළ නවළවනර් “සබරගමුව පළාත් රාජ්ය
පුස්නමානතාධිපති ේසවේ III වැනි ේරණියේේ න රටරබ බාවා ගැනීේේ විවෘන නරඟ විාාගත 2019” යාතන්න හ ස්ථිර පදංචි දස්ත්රික්මත රහන් වමන්න.
8.3 අයාතදුම්ඳත්රන
අනේක්ෂවයාතනේ අමකරන මජ්න
විදයලයාතව විදුහඛඳතිවමයාතකු, රභදන
විනි කයාතවමවමයාතකු, දිවුරුම් නවොභරදිරවමයාතකු, ප්රසිශධ නනොතදිරවමයාතකු, ත්රිවිධ හමුදනේ
අධිවරී ඵලයාතලමක නිලධදියාතකු, නඳොලිර නරවන ුර්  වළ තනතුමක් දමන නිලධදියාතකු,
වර්ෂිව වටුඳ රු. 240,3609- ක් නහෝ ඊට වඩි මජ්න රථිම තනතුමක් දමන නිලධදියාතකු විසින්
නහෝ රහතිව වමනු ලඵ තිබියාත යුතුයාත.
8.4 රම්පර්ණ වමන ලද අයාතදුම්ඳත්ර 2019 ජුනි මස 27 වන දිනට නහෝ ඊට නඳම "ේේමේ, පළාත්
රාජ්ය ේසවා ේම ිෂෂ්  සාාව, සබරගමුව පළාන, සබරගමුව පළාත් සාා සංකීර්ණත,
ව ගරත, රත් පුර" යාතන ලිපිනයාතට ලියාතඳදිගිය තඳ්නලන් එවියාත යුතුයාත.
9.0

අනේක්ෂවයාතන්නේ අනනයතව රනා කිරීභ රහ ඳහත රහන් ලියාතකියාතවිලිවලින් එවක් විබු
ලධිඳති නවත ඉදිදිඳමක වළ යුතුයාත.
I.
II.

10.0

පුශුලයින් ලියාතඳදිගිය කිරීනම් නදඳර්තනම්න්තුව භගින් නිකුමක වමන ලද
වලගගු ජ්තිව හු නුම්ඳත.
වලගගු විනශ ුභන් ඵලඳත්රයාත.

වයාජ් ේන රරටරු සාහා ද්වමවේ
ඉඛලුම් ඳත්රයාත පිමම නම්දී ඉත රලකිලිභමකව නිමවදය නතොමතුරු රඳයියාත යුතුයාත. නභභ විබුන
නීතිරීති අනුව යාතම් අනේක්ෂවයාතකු නුසුදුසු ඵව අනවමණයාත වුවනහොමක විබුයාතට නඳම නහෝ විබුයාත
ඳවමකනවශදී නහෝ විබුනයාතන් ඳසු නහෝ ඕන්භ අවරාවව ඔහුනේ 9 ඇයාතනේ අනේක්ෂවමකවයාත
අවලගගු වළ හකියාත. අයාතදුම්වරුවකු විසින් ඉදිදිඳමක වමන ලද නතොමතුමක් ඕන්භ අවරාවව අරතය
ඵව නඳනී ගියාතනහොමක නහෝ ඔහු9ඇයාත මජ්න නරවනයාතන් ඳහ කිරීභට පිළිවන.

11.0

නභ රහන් නනොවන යාතම් වරුණක් නවනතොමක , ඒ රම්ඵන්ධව රඵමුමුව ඳළමක මජ්ය නරව
නවොමිෂන් රබනේ තීමණයාත අවරන තීමණයාත නේ. සියාතලුභ අයාතදුම්වරුවන් නභභ නිනේදනන
රහන් නඳොදු විබු නීතිරීති අනුව වටයුතු කිරීභට ඵඳී සිටිනු ඇත.

2019.06.04 දින
රඵමුමුව ඳළමක මජ්ය නරව නවොමිෂන්
රබ වර්යාතලයාත
රඵමුමුව ඳළමක රබ රගකීර්ණයාත
නවනුමයාත, මමකනපුම.

සුනන්ත්ර ගුණවර්ධන
නඛවම්
ඳළමක මජ්ය නරව නවොමිෂන් රබව
රඵමුමුව ඳළත
5

යද්ර්ශ අතදුේපත්රත
සබරගමුව පළාත් රාජ්ය පුස්නමානතාධිපති ේසවේ III වැනි ේරණියේතබ බාවා ගැනීේේ
විවෘන නරඟ විාාගත - 2019
Open Competitive Examination for Recruitment to Grade III Of the
Sabaragamuwa Provincial Public Librarians’ Service - 2019

විබුයාතට නඳනී සිටින බෂ භධය
සිගහල - 2 නදභළ - 3
( නවොටුව තුළ අදළ අගවයාත ලියාතන්න)
1.0

2.0

3.0

(වර්යාතලයීයාත ප්රනයාතෝජ්නයාත රහ)

1.1

මුල’කුරු අුට නයාතොද මුල’කුරු රභඟ නභ ...................................................................
( ඉගග්රීසි වපිටඛ අකුනමන්) උද : PERERA, A.B.C

1.2

රම්පර්ණ නභ ..............................................................................................................
( ඉගග්රීසි වපිටඛ අකුනමන්)

1.3

රම්පර්ණ නභ .............................................................................................................
( සිගහනලන් 9 නදභනළන්)

1.4

ජ්තිව හදුනුම්ඳමක අගවයාත

2.1

රථිම ලිපිනයාත ..............................................................................................................
( ඉගග්රීසි වපිටඛ අකුනමන්) ...........................................................................................

2.2

රථිම ලිපිනයාත ...............................................................................................................
( සිගහනලන් 9 නදභනළන්) .............................................................................................

2.3

ප්රනේ ඳත්ර එවියාත යුතු ලිපිනයාත .......................................................................................
( ඉගග්රීසි වපිටඛ අකුනමන්) ..........................................................................................

2.4

දුමවාන අගවයාත - (රථිම9ජ්ගුභ) ...............................................................................

3.1

අයාතදුම්වරු රථිම ඳදිගිය දිරත්රික්වයාත

3.2
3.3
3.4

මමකනපුම 1
ව්ුඛල 2
ප්රනශය යාත නඛවම් නවෝ ඨ යාත .................................
ඳදිගියව සිටින වලසීභව .....................................
්රභ නිලධරී නවෝ ඨ යාත .....................................

( නවොටුව තුළ අදළ
අගවයාත ලියාතන්න)

4.0
4.1

රත්රී9 පුරුෂ බවයාත රත්රී - 1
පුරුෂ - 2

( නවොටුව තුළ අදළ අගවයාත ලියාතන්න)

4.2

උඳන් දිනයාත

වර්ෂයාත

භරයාත

4.3

2019 ජුනි භර 27 වන දිනට වයාතර අවුරුදු

6

දිනයාත
භර

දින

5.0

අධයඳන සුදුසුවම්
5.1

අ.නඳො.ර(ර.නඳළ) විබුයාත පිළිඵ විරතම (රහතිවන පිටඳතක් අමුණන්න)
I .විබුන වර්ෂයාත හ භරයාත :......................................
II. විබු අගවයාත :............................................
III. ප්රතිපල
විෂතත

ේරණියේත

1
2.
3.
4.
5.

විෂතත

ේරණියේත

6.
7.
8.
9.
10.
5.2

අ.නඳො.ර(උ.නඳළ) විබුයාත පිළිඵ විරතම (රහතිවන පිටඳතක් අමුණන්න)
I .විබුන වර්ෂයාත හ භරයාත ........................
II. විබු අගවයාත ...............................
III. ප්රතිපල
විෂතත

ේරණියේත

1.
2.
3.
4.
5.3 විබු නිනේදනන 5.0 (ඈ) නේදයාත ප්රවම නභභ විබුයාතට නඳනී සිටීභ රහ ඔඵ ලඵ ඇති
පුරතවල විදයව රම්ඵන්ධ තුන් අවුරුදු ඩිේනලෝභව 9 උඳධියාත පිළිඵ විරතම :
(අදළ රහතිවන පිටඳතක් අමුණන්න. )
I.
II.
III.

වි ව විදයලයාත 9 :...................................................................................................
ආයාතතනයාත :............................................................................................................
ඩිේනලෝභව 9 උඳධියාත :..........................................................................................
වර්ෂයාත :....................................................

6.0

නවනමක සුදුසුවම් :....................................................................................................................

7.0

ඔඵ වවමදව නහෝ වවම නකෝදනවක් රහ උරවියාතකින් වමදවරු වමනු ලඵ තිනේ ද ?
( අදළ නවොටුනේ √ ලකුණ නයාතොදන්න) (ඔේ නම් විරතම රහන් වමන්න)
ඔව්

8.0

නැත

විබු ුරතු නුවූ ලදුඳත පිළිඵ විරතම
(i)
(ii)
(iii)

විබු ුරතු නුවූ වර්යාතලයාත :.....................................................................................
ලදුඳනමක අගවයාත හ දිනයාත :.............................................................................................
නුවූ මුදල :..................................................................................................................
ලදුඳත නනොුලනවන නර නභ අලවන්න

( ලදුඳනමක ඡයාත පිටඳතක් ළඟ තඵ ුනීභ ප්රනයාතෝජ්නවමක වනු ඇත.)
7

9.0

අයාතදුම්වරුනේ රහතිවයාත
(අ)

නභභ ඉඛලුම්ඳත්රන
භවිසින් රඳයාත ඇති නතොමතුරු භ දන්න තමමින් රතය හ නිවමදි
ඵවමක, නුෞමවනයාතන් ප්රව වම සිටිමි. නභ යාතම් නවොටර රම්පර්ණ නනොකිරීනභන් රහ 9නහෝ
වමදි නලර රම්පර්ණ කිරීනභන් සිදුවියාත හකි අලබයාත විදම ුනීභට එවඟ නවමි. තවද,
නභ සියාතලුභ නවොටර නිවමදිව රම්පර්ණ වම ඇති ඵව ද ප්රව වමමි.

(ආ)

භවිසින් වමනු ලඵන නභභ ප්රව යාත අරතය යාතයි ඔේපු වුවනහොමක ඳමකවමනු ලබීභට නඳම
නුසුදුරරකු වන ඵව රහ ඳමකම භ ලබීනභන් ඳසු නරවනයාතන් ඳහවමනු ලබීභට යාතටමක වන ඵව ද
භභ දනිමි.

(ඇ)

නභ රහන් කිසිදු නතොමතුමක් ඳසුව නවනර නනොවමමි.

(ඈ)

විබුයාත ඳවමකම භ රම්ඵන්ධනයාතන් රඵමුමුව ඳළමක මජ්ය නරව නවොමිෂන් රබව විසින්
ඳනවනු ලඵන නීතිරීතිවලට භභ යාතටමක වන ඵව ද ප්රව වමමි.
........................................
දිනයාත

10.0

.....................................
අයාතදුම්වරුනේ අමකරන

අයාතදුම්වරුනේ අමකරන රහතිව කිරීභ
නභභ අයාතදුම්ඳත්රයාත ඉදිදිඳමක වමනු ලඵන........................................................... භයාත 9 මියාත 9 නභනවියාත
භ නඳෞශුලිවව දන්න හු නන ඵව ද, ඔහු 9 ඇයාත භ ඉදිදිපිට දී .......................... දින ඔහුනේ 9
ඇයාතනේ අමකරන තබ ඵව ද, නියාතමිත විබු ුරතු නුව ඇති ඵව ද එභ ලදුඳත අලව ඇති ඵව ද
රහතිව වමමි.
..........................................
දිනයාත

.........................................................
රහතිව වමන නිලධදියාතනේ අමකරන

රහතිව වමන නිලධදියාතනේ නභ....................................................
තනතුම..........................................
ලිපිනයාත..........................................
( නිල මුද්රනවන් රනා වමන්න)
11.0 මජ්න නහෝ ඳළමක මජ්ය නරවවන් දනට නරවන නියුතු අයාතදුම්වරුවකු නම් ඳහත රහන්
රහතිවයාතද ආයාතතන ප්රධනියාත, නදඳර්තනම්න්තු ප්රධනියාත නහෝ ඔහු විසින් ඵලයාත ඳවම ඇති
නිළධදියාතකු විසින් වළ යුතුයාත.
(අ)

නභභ නදඳර්තනම්න්තුනේ..................................................................................................දින සිට
...................................................................................................................තනතුනර් නරවයාත වමන
...............................................................................................................භහත9භහමකමියාත9නභනවියාත
ඉඛලුම්ඳමක බම ුන්න අවරන් දිනට උඳයාතුත යුතු සියාතළුභ වටුේ වර්ධව උඳයාතනුන ඇති ඵවමක,
අවවද කිරීම් හම කිසිු  විනයාත දඩුවභවට බජ්නයාත ම  නනොභති ඵවමක, අයාතදුම්ඳනමක රඳයාත ඇති විරතම
නිවමදි හ රතය ඵවමක රහතිව වමමි.

(ආ)

ඉහත තනතුම රහ ඔහු9ඇයාත නතෝම ුතනහොමක අයාතදුම්වරු දනට දමණ තනතුනමන් මුද හදියාත හකි 9
නනොහකි ඵවමක දන්වමි.
....................................................................
නදඳර්තනම්න්තු ආයාතතන ප්රධනියාත නහෝ ඵලයාත
ඳවමනු ලඵන නිළධදියාතනේ අමකරන

නභ.........................................................
ඳදවියාත.....................................................
දිනයාත......................................
නදඳර්තනම්න්තුව9ආයාතතනයාත
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