සබරගමුව ඳළාත් රාජ්ය ේසවා ේම ිෂෂ්  සාාව
සබරගමුව ඳළාත් සාා රාජ්ය ේසවේ ාා්ෂෂ ේසවේ
මෘෂිමර්ම උඳේේශම / සත්ත්ව සංවර්ධන උඳේේශම / මාර්ිෂම නිලධාරී (සිවිල්)
ානතුරුවල III ේරණියට ස සහ මාර්ිෂම නිලධාරී (සිවිල්) පුහුණු ේරණියට ස
බවා ගැනීේේ විවෘා ාරග විාාග - 2019
ඵයගමු ඳශාත් බා යාජය ේේ ාා්ෂ ේේ ඳවා ව්  ානුරු  ුරය්පඳාු  ිරයීමභ
වා සුදුසුකම් රත් ඵයගමු ඳශාේත් ඳදිංචි අඹදුම්කු ් ේග්  අඹදුම්ඳත් කැනු රැේේ.
01. ඵයගමු ඳශාත් බා යාජය ේේ ාා්ෂ

ේේ කෂිකක්මභ උඳේශලක III ේරණිඹ

02. ඵයගමු ඳශාත් බා යාජය ේේ ාා්ෂ

ේේ ත් ිං්මධන උඳේශලක III ේරණිඹ

03. ඵයගමු ඳශාත් බා යාජය ේේ ාා්ෂ

ේේ කා්මිකක ිලරධාි (සිවිල්) III ේරණිඹ

04. ඵයගමු ඳශාත් බා යාජය ේේ ාා්ෂ

ේේ කා්මිකක ිලරධාි (සිවිල්) ුරහුණු ේරණිඹ

02. අඹදුම්ඳත් බාය ග් නා අ්  දනඹ :- 2019.06.28
03.
3:1 ේඳොදු සුදුසුකම් :(අ)

අඹදුම්කු  ශ්රී රාිංක ක ුරයැසිේඹ ව විඹ යුුරඹ.

(ආ)

ඹම් ආගිකක ිලකාඹක ඳැවිදයඹ්ෂ දය
ඉල්ලුම් ක රීභට සුදුසුකම් ේනොරඵයි.

(ඇ)

විශි්ට චිාඹක ්  වා භනා ේෞඛ්ය ාත්ේඹ්  යු්ෂා විඹ යුුරඹ.

(ඈ)

2019.06.28 දනට අඹදුම්කු  ඵයගමු ඳශාා ුරශ ්ථිය ඳදිංචි අේඹ ව විඹ යුුර අාය,
අඹදුම්ඳත් කැනු රඵන දනට පූ්මා් න ය 03 ුරශ අඹදුම්කු ට ඵයගමු ඳශාේත්
ය 03ක ්ථිය ඳදිංචිඹ ේනොභැත්ේත් නම් අඹදුම්කු ේේ කරත්රඹා අඹදුම්ඳත් කැනු
රඵන දනට පූ්මා් න ය 03ක කාරඹ ුරශ ඵයගමු ඳශාේත් ්ථිය ඳදිංචිකු ේ ව
විඹ යුුරඹ.

(ඉ)

අඹදුම්ඳත් බාය ග් නා අ්  දනට ඹ අවු. 18 ට ේනොඅු  ව 30 ට ේනොැඩි විඹ
යුුරඹ.

(ඊ)

ඵා ගැනීභ වා න ායඟ විබාගඹට ේඳනී සිටීභ වා අලය සුදුසුකම් ුරයා ඇි
ේරට ිරළිගනු රඵ් ේ්  අඹදුම්කු  අදාර සිඹළු සුදුසුකම් වා ිලඹිකා ඹ් සීභා
අඹදුම්ඳත් කැීමේම් අාන දන න විට ෑභ ආකායේඹ් භ ම්පූ්ම කය ිේඵ් ේ් 
නම් ඳභණි.

ක සිදු ාැනැත්ේා ව ේභභ ානුරු  වා

3:2.

ානතුර

මෘෂිමර්ම
උඳේේශම
III ේරණියට

අධයාඳන වා ෂත්ය ඹ සුදුසුකම්
අධයාඳන දුසුදුමේ
ානතුර සහා
ානතුර සහා
අ.ේඳ .ස. (සා.
අ.ේඳ .ස. (උ. ේඳළ)
ේඳළ) දුසුදුමම
දුසුදුමම
අ.ේඳො..(උ.ේඳශ)
භව්ඵ
(සිිංවර විබාගේ
ජජීමඹ
/ේදභශ
/ඉිංග්රීසි විදයා විඹ ධායා
බාා)
ගණිාඹ, (ජී විදයා භග
විදයා ව ාත් යාඹන
විදයා,
එ්ෂ
විඹකට ේබෞික විදයා කෂික
ම්භාන
විදයා,
ඹන
ාභා්මථඹ්  හිා විඹඹ් ේග්  2 ්ෂ)
එකය
විඹඹ්  ේවෝ ජජ ඳශධි
වඹක ් 
(06) ාා්ෂ ේව්දඹ විඹ
අ.ේඳො.. (ා.ේඳශ) ධායා ඹටේත් (
විබාගඹ භත්ීමභ
ජජ
ඳශධි
ාා්ෂ ේව්දඹ,
ාා්ෂ ේව්දඹ
වා විදයා ව
කෂික
විදයා)
විඹඹ් 
ුරනක ් 
එකය භත්ීම ිබීභ
(ාභානය ේඳොදු
ඳරී්ෂ ඹ වා
ාභානය ඉිංග්රීසි
විඹඹ්ෂ ේර
ග ්  ේනොගැේ් )

ාා්ෂෂණියටම දුසුදුමේ
I. ාෂියික ව ෂත්ය ඹ අධයාඳන
ේකොික්  බා විසි්  ිරළිගත්
ආඹානඹ්ෂ විසි්  ිරිනභනු රඵන
දෑවුු දු කෂිකක්මභ ඩි්පේරෝභා
රඵා ිබීභ
ේවෝ
II.  වණ්ඩාේල්,අඟු ේකොශඳැරැ්
ඳැල්ේේවය,
බිබිර,
රබුදූ,
ාිඹේඳොශ,
ව්ිලඹා,
අනුයාධුරයඹ,
කයිරිංච
ඹන
කෂිකක්මභ විදයාරඹක ්  ිල වත්
කයන කෂිකක්මභඹ ිරළිඵ දෑවුු දු
ඩි්පේරෝභා විකඹ රඵා ිබීභ
ේවෝ
III. ේභොයටු විල් විදයාරඹ ේවෝ
අම්ඳාය
වාඩි
කා්මිකක
ආඹානේඹ්  ිල වත් කයනු රඵන
කෂිකක්මභඹ ිරළිඵ ඩි්පේරෝභා
විකඹ රඵා ිබීභ
ේවෝ
IV.ශ්රී රිංකා විෂා විල් විදයාරඹ
භගි් 
ිරිනභනු
රඵන
ාා්ෂණික
ඩි්පේරොභා
(කෂිකක්මභ) රඵා ිබීභ
ේවෝ
V.රැක ඹා ්ෂේත්රඹට අදාර ජාික
ෂත්ය ඹ  වරාා (NVQ 6)
වඹන
භට්ටේම්
සුදුසුකම්
ම්පූ්ම කය ිබීභ

පුරප්ඳාඩු
සංඛ්යාව

08

අධයාඳන දුසුදුමේ
ානතුර

සත්ත්ව
සංවර්ධන
උඳේේශම
III ේරණියට

ානතුර සහා
අ.ේඳ .ස. (සා. ේඳළ)
දුසුදුමම
භව්ඵ
(සිිංවර
/ේදභශ/ඉිංග්රීසි බාා)
ගණිාඹ විදයා ව
ාත් එ්ෂ විඹකට
ම්භාන ාභා්මථඹ් 
හිා
එකය
විඹඹ් 
වඹක ් 
(06)
අ.ේඳො..
(ා.ේඳශ)
විබාගඹ
භත්ීමභ

ානතුර සහා අ.ේඳ .ස.
(උ. ේඳළ) දුසුදුමම
අ.ේඳො..(උ.ේඳශ)
විබාගේ ජජීමඹ විදයා
විඹ ධායා (ජී විදයා
භග යාඹන විදයා,
ේබෞික විදයා කෂික
විදයා,
ඹන
විඹඹ් ේග්  2 ්ෂ) ේවෝ
ජජ ඳශධි ාා්ෂ
ේව්දඹ
විඹ
ධායා
ඹටේත් ( ජජ ඳශධි
ාා්ෂ ේව්දඹ,
ාා්ෂ ේව්දඹ
වා
විදයා ව කෂික විදයා)
විඹඹ් 
ුරනක ් 
එකය භත්ීම ිබීභ
(ාභානය ේඳොදු
ඳරී්ෂ ඹ වා ාභානය
ඉිංග්රීසි විඹඹ්ෂ ේර
ග ්  ේනොගැේ් )

ාා්ෂෂණියටම දුසුදුමේ

I. ත්ත් ිල්ඳාදන වා ත්ත්
ේෞඛ්ය
ේදඳා්මාේම්් ුර
ඳත්ාේගන ඹනු රඵන ත්ත්
ඳාරන
ුරහුණු
ිරළිඵ
විදයාරඹක ්  රඵා ග් නා රද
ත්ත්
ඳාරන
ඩි්පේරෝභා
විකඹ
ේවෝ
II.
අනුයාධුරය/සි්පුර වරභ
ත්ත්
ඳාරන
ුරහුණු
භධය්ථාන භගි්  ිල වත් කයනු
රඵන
දෑවුු දු
ඩි්පේරෝභා
විකඹ
ේවෝ
III. කයේගොල්ර ත්ත් ඳාරන
විදයාරඹ භගි්  ිල වත් කයනු
රඵන
දෑවුු දු
ඩි්පේරෝභා
විකඹ

පුරප්ඳාඩු
සංඛ්යාව
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අධයාඳන දුසුදුමේ
ානතුර

ානතුර සහා
අ.ේඳ .ස. (සා.
ේඳළ) දුසුදුමම

කා්මිකක
ිලරධාි
(සිවිල්)

භව්ඵ
(සිිංවර
/ේදභශ
/ඉිංග්රීසි
බාා)
ගණිාඹ
විදයා ව ාත්
එ්ෂ
විඹකට
ම්භාන
ාභා්මථඹ්  හිා
එකය
විඹඹ් 
වඹක ් 
(06)
අ.ේඳො.. (ා.ේඳශ)
විබාගඹ භත්ීමභ

III ේරණිඹ

ානතුර සහා අ.ේඳ .ස. (උ.
ේඳළ) දුසුදුමම

ාා්ෂෂණියටම දුසුදුමේ

පුරප්ඳාඩු
සංඛ්යාව

I. අ.ේඳො.. (උ/ේඳශ) I.ේභොයටු විල් විදයාරඹ ේවෝ
62
විබාගේ
ගණිාඹ විඹ
අම්ඳාය
වාඩි
ආඹානඹ
(III
ධායා ඹටේත් ිංයු්ෂා
විසි්  ිරිනභනු රඵන ජාික
ේර
ණිඹ
ගණිාඹ, ේබෞික විදයා,
ාා්ෂණික ඩි්පේරෝභා
වා
යාඹන
විදයා, උ්
ේවෝ
ුරහුණු
ගණිාඹ
ඹන
ේරණිඹ)
විඹඹ් ේග්  03 ක ්  II.ජාික ආධුිලකත් වා කා්මිකක
ුරහුණු ක රීේම් අධිකාිඹ විසි් 
එකය භත්ීමභ (ාභානය
ිරිනභනු රඵන
ජාික
ේඳොදු ඳරී්ෂ ඹ වා ඉිංග්රීසි
ාා්ෂණික ඩි්පේරෝභා
වැය)
ේවෝ
ේවෝ
II,
අ.ේඳො.. (උ/ේඳශ) III.අධයාඳන වා උ් අධයාඳන
විබාගේ
ඉිංජිේ් ු 
අභාායාිංලඹ විසි්  ිරිනභනු
ාා්ෂ ේව්දඹ
විඹ
රඵන
ජාික
ාා්ෂණික
ධායා ඹටේත් ඉිංජිේ් ු 
ඩි්පේරෝභා
ාා්ෂ ේව්දඹ,
ේවෝ
ාා්ෂ ේව්දඹ
වා
විදයා, ඹන විඹඹ්  IV.ශ්රී රිංකා විෂා විල් විදයාරඹ
හිා
ගණිාඹ/
භගි් 
ිරිනභනු
රඵන
ඉිංග්රීසි/ේාොයුරු 
වා
ාා්ෂණික ඩි්පේරෝභා
් ිලේව්දන ාා්ෂ ඹ
ඹන විඹඹ් ේග්  01 ්ෂ
ේවෝ
හිා විඹඹ්  03 ක ්  V.ශ්රී රිංකා ඉිංජිේ් ු  ආඹානඹ
එකය භත්ීමභ (ාභානය
විසි්  ඳත්නු රඵන ඉිංජිේ් ු 
ේඳොදු ඳරී්ෂ ඹ වා ඉිංග්රීසි
විබාගේ
1 න ේකොට
වැය)
ා්මථක ම්පූ්ම ක රීභ
ේවෝ
VI.රැක ඹා ්ෂේත්රඹට අදාර
ජාික ෂත්ය ඹ  වරාා (NVQ
6) වඹන භට්ටේම් සුදුසුකම්
ම්පූ්ම කය ිබීභ

අධයාඳන දුසුදුමේ
ානතුර

ානතුර සහා
අ.ේඳ .ස. (සා.
ේඳළ) දුසුදුමම

මාර්ිෂම
නිලධාරි
(සිවිල්)

භව්ඵ
(සිිංවර
/ේදභශ
/ඉිංග්රීසි
බාා)
ගණිාඹ
විදයා ව ාත්
එ්ෂ
විඹකට
ම්භාන
ාභා්මථඹ්  හිා
එකය
විඹඹ් 
වඹක ් 
(06)
අ.ේඳො.. (ා.ේඳශ)
විබාගඹ භත්ීමභ

I. අ.ේඳො.. (උ/ේඳශ)
I.
I. ාෂියික ව ෂත්ය ඹ අධයාඳන
විබාගේ
ගණිාඹ විඹ
ේකොික්  බා විසි්  ිරළිගත්
ධායා ඹටේත් ිංයු්ෂා
කා්මිකක
විදයාරඹක
ේභභ
ගණිාඹ, ේබෞික විදයා,
ානුරයට අදාර ්ෂේත්රගා
යාඹන
විදයා, උ්
ඳාඨභාරා්ෂ ා්මථක වදායා
ගණිාඹ
ඹන
ජාික ාා්ෂ විකඹ රඵා
විඹඹ් ේග්  03 ක ් 
ිබීභ
එකය භත්ීමභ (ාභානය
ේවෝ
ේඳොදු ඳරී්ෂ ඹ වා ඉිංග්රීසි II. ාෂියික ව ෂත්ය ඹ අධයාඳන
වැය)
ේකොික්  බා විසි්  ිරළිගත්
ේවෝ
කා්මිකක විදයාරඹක ානුරයට
II,
අ.ේඳො.. (උ/ේඳශ)
අදාර ්ෂේත්රගා ක්මභා් ා
විබාගේ
ඉිංජිේ් ු 
ාා්ෂණිකඹ්  වා වූ ජාික
ාා්ෂ ේව්දඹ
විඹ
වික
ඳත්ර
ඳාඨභාරා
ධායා ඹටේත් ඉිංජිේ් ු 
ා්මථක ම්පූ්ම
කය අදාර
ාා්ෂ ේව්දඹ,
විකඹ රඵා ිබීභ
ාා්ෂ ේව්දඹ
වා
ේවෝ
විදයා, ඹන විඹඹ්  III. උ් අධයාඳන අභාායාිංලඹ
හිා
ගණිාඹ/
ව ඉවා ව්  ාා්ෂණික
ඉිංග්රීසි/ේාොයුරු 
වා
වික ිල වත් කයන ආඹාන
් ිලේව්දන ාා්ෂ ඹ
ලි්  විභා අදව් රඵා
ඹන විඹඹ් ේග්  01 ්ෂ
ගැනීේභ්  අනුරු  ඉවා
හිා විඹඹ්  03 ක ් 
ව්  ාා්ෂණික සුදුසුකම්
එකය භත්ීමභ (ාභානය
රට සිඹළු අි්  භාන ඹැයි
ේඳොදු ඳරී්ෂ ඹ වා ඉිංග්රීසි
ාෂියික වා ෂත්ය ඹ අධයාඳන
වැය)
ේකොික්  බා විසි්  ිරළිගනු
රඵන
ේනත්
ාා්ෂණික
සුදුසුකභ්ෂ රඵා ිබීභ

භව්ඵ
(සිිංවර
/ේදභශ
/ඉිංග්රීසි
බාා)
ගණිාඹ
විදයා ව ාත්
එ්ෂ
විඹකට
ම්භාන
ාභා්මථඹ්  හිා
එකය
විඹඹ් 
වඹක ් 
(06)
අ.ේඳො.. (ා.ේඳශ)
විබාගඹ භත්ීමභ

I. අ.ේඳො.. (උ/ේඳශ) විබාගේ ගණිාඹ විඹ ධායා ඹටේත්
ිංයු්ෂා ගණිාඹ, ේබෞික විදයා, යාඹන විදයා, උ්
ගණිාඹ ඹන විඹඹ් ේග්  03 ක ්  එකය භත්ීමභ (ාභානය
ේඳොදු ඳරී්ෂ ඹ වා ඉිංග්රීසි වැය)
ේවෝ
II,
අ.ේඳො.. (උ/ේඳශ) විබාගේ ඉිංජිේ් ු  ාා්ෂ ේව්දඹ
විඹ ධායා ඹටේත් ඉිංජිේ් ු  ාා්ෂ ේව්දඹ, ාා්ෂ ේව්දඹ
වා විදයා, ඹන විඹඹ්  හිා ගණිාඹ/ ඉිංග්රීසි/ේාොයුරු  වා
් ිලේව්දන ාා්ෂ ඹ ඹන විඹඹ් ේග්  01 ්ෂ හිා
විඹඹ්  03 ක ්  එකය භත්ීමභ (ාභානය ේඳොදු ඳරී්ෂ ඹ
වා ඉිංග්රීසි වැය)

පුහුණු
ේරණියට
(එ්ෂ වසරම
පුහුණු
මාල )

මාර්ිෂම
නිලධාරි
(සිවිල්)
පුහුණු
ේරණියට
(ේෙවසරම
පුහුණු
මාල )

ටවන :- I.

ානතුර සහා අ.ේඳ .ස. (උ.
ේඳළ) දුසුදුමම

ාා්ෂෂණියටම දුසුදුමේ

ම්පූ්ම කා්මිකක ිලරධාි (සිවිල්) ුරය්පඳාු  ිංඛ්යා 89 ක . ඵා ගැනීේම් ඳිඳායේේ
7.1 හි විධිවිධාන වා ටවන අනු විෂා ායඟ විබාගඹ භගි්  70% ්ෂ (62) ුරය්පඳාු 
ම්පූ්ම කයන අාය, 30% ්ෂ (27) සීිකා ායඟ විබාගඹ භගි්  ම්පූ්ම කයනු රැේේ.

II.

කා්මිකක ිලරධාි ( සිවිල්) III ේරණිඹට වා ුරහුණු ේරණිඹට ඵා ගැනීේම් ප ඳශමු ඵා ගනු
රඵ් ේ්  III ේරණිඹට ේව්. III ේරණිඹට සුදුසුකම් රඵන අඹදුම්කු ්  ිංඛ්යා ුරය්පඳාු 
ිංඛ්යාට රභා ත් ේනොන විට ඉිි ුරය්පඳාු  වා සුදුසුකම් ුරයාරන අඹදුම්කු ් ේග් 
ුරහුණු ේරණිඹට ඵා ගනු රැේේ.

III. ුරහුණු ේරණිඹට ඵා ගැනීේම් ප ඳශමු යක ුරහුණු කාරඹ භා ඵා ගනු රැේේ.
ඉ් ඳසු ාත් ුරය්පඳාු  ඳය  නම් ඳභ ්ෂ ේදයක ුරහුණු කාරඹ භා ඵා ගනු
රැේේ.
IV. ම්පූ්ම කෂිකක්මභ උඳේශලක ුරය්පඳාු  ිංඛ්යා 11 ක . ඵා ගැනීේම් ඳිඳායේේ
7.1 හි විධිවිධාන වා ටවන අනු විෂා ායඟ විබාගඹ භගි්  70% ්ෂ (08) ුරය්පඳාු 
ම්පූ්ම කයන අාය, 30% ්ෂ (03) සීිකා ායඟ විබාගඹ භගි්  ම්පූ්ම කයනු රැේේ.
ේමම ානතුරුවලස අොල වැටුප් ඳරිමා

04.

:-

I.

අිංක 03/2016 වා 2016.02.25 දනැි යාජය ඳිඳාරන ච්රේල්ඛ්ඹට අනු ේභභ
ානුරු ර III ැිල ේරණිඹට අදාශ ැටු්ප කාණ්ඩඹ MN 3 – 2016 න අාය භාසික
ැටු්ප ඳිභා ඹ ු . 31,040- 10×445- 11×660- 10×730- 5×750 ු . 57550/- ේව්. එහි
II න උඳේල්ඛ්නඹ අනු ැටු්ප ේගනු රැේේ.

II.

කා්මිකක ිලරධාි (සිවිල්) ුරහුණු ේරණිඹ වා  පභනා
යාජය ඳිඳාරන ච්රේල්ඛ් 03/2016 (II) අනු හිික භාසික  පභනා
1 ය - ු .24,336/2 ය - ු .24,605/-

05.

III ේරණිේ ානුරය ්ථියඹ. විරාභ ැටු්ප හිාඹ. විරාභ ැටු්ප ්රභඹ ිරළිඵ යජඹ විසි් 
ඉදිේ  ප ගනු රඵන රිඳත්ිභඹ ය ය ඹකට අඹදුම්කු  ඹටත් විඹ යුුරේව්.

06. ඵා ගැනීේම් ්රභඹ:(I)

ුරය්පඳාු  ිංඛ්යාට ඩා ැඩි අඹදුම්ඳත් ිංඛ්යා්ෂ රැබී ඇි විට ලිත ා ායඟ විබාගඹක
රිපර භා යාජය ඳිඳාරන ච්රේල්ඛ් 15/90 විධිවිධාන ඳිද ද්ත්රි්ෂ ජන අනුඳාාඹට අදාශ
 වරාා අනුිරළිේර අනු ඵා ගැනීම් සිදු කයනු රැේේ. භත්ීමභ වා එ්ෂ රල්න
ඳත්රඹකට රඵා ගා යුුර අභ ර වණු රභා ඹ 40 % ක .

(II)

ුරය්පඳාු  ිංඛ්යාට ඩා අු  අඹදුම්ඳත් ිංඛ්යා්ෂ රැබී ඇි විට, ාභානය ම්මුඛ්
ඳරී්ෂ ඹ්ෂ භගි්  සුදුසුකම් වා වික ඳත්ර ඳරී්ෂා කය, සුදුසුකම් ඇි අඹදුම්කු ් 
ඵා ගනු රැේේ.

I. ඉවා කෂිකක්මභ උඳේශලක / ත් ිං්මධන උඳේශලක ානුරු  වා න විබාගේ විඹ
ිල්මේශලඹ:
(01)

බුශධි ඳි්ෂ ඹ - කාරඹ ඳැඹ 01 යි. - ර වණු 100 යි.
අේ්ප්ෂකඹාේේ සිය ේම් ා්මකානුකූරාා, විල්ේල් වැක ඹා, කාර කශභනාකය ඹ
විිලල්චඹ ක රීභ වා වූ රල්න 50 ක ්  යු්ෂාඹ. ේභභ රල්න ඵහුය වා ේකයේ ිරලිුරු 
ැඳයීේම් භාදලිේ රල්න න අාය රල්න සිඹල්රටභ ිරලිුරු  ැඳයිඹ යුුරඹ.

(02)

විඹානුඵශධ ාා්ෂ රල්න ඳත්රඹ - කාරඹ ඳැඹ 03 යි. - ර වණු 100 යි.
ානුරයට අදාර ාා්ෂණික දැනුභ භැන ඵැේරන ඵහුය රල්න ලි්  භ් විා ේව්.
රල්න සිඹල්රටභ ිරලිුරු  ැඳයිඹ යුුරඹ.

II. කා්මිකක ිලරධාරී (සිවිල්) III ේරණිඹ / ුරහුණු ේරණිඹ ානුරු  වා න විබාගේ විඹ
ිල්මේශලඹ:
(01)
බුශධි ඳි්ෂ ඹ - කාරඹ ඳැඹ 01යි. - ර වණු 100 යි
ේභභ රල්න ඳත්රඹ ිංඛ්යාභඹ වැක ඹා, ගැටලු ිලයාකය ඹ, ා්මකන ල්ෂිඹ වා ාභානය
බුශධිඹ ඹන භාාෂකා ඹටේත් ක් ේකේයන විඹානුඵශධ ේකයේ රල්න 50 ක ්  යු්ෂා
නු ඇා. රල්න සිඹල්රටභ ිරලිුරු  ැඳයිඹ යුුරඹ.
(02)

විඹානුඵශධ ාා්ෂ රල්න ඳත්රඹ - කාරඹ ඳැඹ 01 යි. - ර වණු 100 යි
ේභභ රල්න ඳත්රඹ ඳියඹ, විදයාත්භක ේොඹාගැනීම්, විදයා දැනුභ වා ජාාය් ාය
ේාොයුරු  ිරළිඵ දැනුභ ඳරී්ෂා ක රීභ වා න රල්න ලි්  යු්ෂාඹ. රල්න සිඹල්රටභ
ිරලිුරු  ැඳයිඹ යුුරඹ.

ේභභ විබාගඹ විබාග ේකොභාි් ජනයාල් ේවෝ ඵයගමු ඳශාත් යාජය ේා ේකොික්  බාේව් ේල්කම්
විසි්  සිිංවර වා ේදභශ බාා භාධයලි්  ඳත්නු රැේේ. රැේඵන අඹදුම්ඳත් ිංඛ්යා අනු විබාගඹ
ඳත්න නගයඹ ය ය ඹ කයනු රැේේ. විබාගේ  ප අනනයාා ාවවුු  ක රීභ වා ජාික වැදුනුම්ඳා
ේවෝ රිංගු විේශල ගභ්  ඵරඳත්රඹ ඳභ ්ෂ ිරළිගනු රැේේ.
(III)

අ සුේ කිරීේේ ක්රම

7:1
ේභභ ිලේව්දනේ අගට ේඹොදා ඇි ආද්මල අඹදුම්ඳත්රඹ රකාය -4 රභා ේ කඩදාසිර
ේදඳැත්ා රේඹෝජනඹට ගිලික්  අනු අිංක 01 සිට 03 ේා්ෂ ේේදඹ්  ඳශමුන ිරටුටද අිංක 04 සිට 06
ේා්ෂ ේදන ිරටුටද ලේඹ්  ඇුරශත් න ේ ිරළිේඹර කයගත් අඹදුම්ඳත්රඹ ාභ අත්අ වි් භ ිරයවිඹ
යුුරඹ. ආද්මල අඹදුම්ඳත්රඹට අනුකූර ේනොන අඹදුම්ඳත් රි්ෂේඳ කයනු රැේේ.
7.2
විබාග ගා්ුර ු . 1000/- ක . ේභභ විබාග ගා්ුර ඵයගමු ඳශාත් බාේව් 20.03.02.99 දයන
ආදාඹම් ශී්මඹට ඵැයන ේර ඵයගමු ඳශාත් බාේව් ඕනෑභ අභාායාිංල කා්මඹාරඹකට/
ේදඳා්මාේම්් ුරකට (ඳශාත් ඳාරන ආඹාන වැය) ේවෝ ඵයගමු ඳශාා ුරශ ිරහිටා ඇි ඕනෑභ
රාේශශීඹ ේල්කම් කා්මඹාරඹකට මුදලි්  ේගා
වා ිල වත් කයන  වවිාා් සිඹ අඹදුම් ඳත්රේ
අදාර ේකොටුේව් ේනොගැරේන ේ ඇරවිඹ යුුරේව්. ( වවිාා් සිේ ඡාඹා්ථ ිරටඳා්ෂ භුර රේඹෝජනඹ
වා ශඟ ාඵා ගා යුුරඹ.) ේගන රද විබාග ගා්ුර ක සිභ ේවුර්ෂ ිලා ආඳසු ේගනු ේනොරඵන
අායමුදල් ඇ වුම් වා මුශදය බායගනු ේනොරැේේ. ඉවා ව්  ආඹාන රට වැය ේනත් කා්මඹාරරට
(ාැඳැල් කා්මඹාර, ඵැිං ව) මුදල් ේගන රද  වවිාා් සි බායගනු ේනොරැේේ.
7:3
ිලසි ඳිද ම්පූ්ම කයන රද අඹදුම්ඳත් 2019.06.28 දනට ේඳය ලිඹාඳදිංචි ාැඳෑේර්  ේල්මේ,
සබරගමුව ඳළාත් රාජ්ය ේසවා ේම ිෂෂ්  සාාව, ඳළාත් සාා මාර් ාල සංීරර්
, නවනගර , රත්නපුර
ඹන ලිිරනඹට එවිඹ යුුරඹ. අඹදුම්ඳත් ඵවා එන කයේ ම්ඳ ඉවශ ේකශේ්ම “සබරගමුව ඳළාත්
සාා රාජ්ය ේසවේ ාා්ෂෂ ේසවේ III ේරණියට ස/ පුහුණු ේරණියට ස බවා ගැනීේේ විවෘා ාරඟ
විාාග - 2019” ඹනුේ්  ව්  කශයුුරඹ. ිලඹිකා දනට ඳසු රැේඵන ඉල්ලුම්ඳත්, ානුරයට අදාර
සුදුසුකම් ුරයා ේනොභැි ව අම්පූ්ම අඹදුම්ඳත් දැනුම්  පභක ්  ේාොය රි්ෂේඳ කයනු රැේේ.
7:4 අඹදුම්කු ්  ම්මුඛ් ඳරී්ෂ ඹට කැා, ිලේව්දනඹට අනු සුදුසුකම් ිේේදැයි ඳරී්ෂා කයන
අ්ථාේව් අලය සුදුසුකම් ේනොභැි ඵ ේවළිවුේවොත් හහුේේ/ඇඹේේ අේ්ප්ෂකත්ඹ අරිංගු කයනු
රැේේ. ේභභ අඹදුම්ඳත් කැීමේම් ිලේව්දනේඹ්  ආය ඹ ේනොන ේනත් කු  ්ෂ ේේාොත්
ිරළිඵ ඵයගමු ඳශාත් යාජය ේා ේකොික්  බාේව් ය ය ඹ අ්  ය ය ඹ ් ේ් ඹ. එේභ
ේභභ ඵා ගැිලේම් ිලේව්දනඹ අනු ුරය්පඳාු  ිරයීමභ ේවෝ ේනොිරයීමභ ම්ඵ් ධේඹ්  අ්  ිය ඹ
ගැිලභ ේභභ ේකොික්  බා ුරේව්.
සුේ් ත්රා ගු ්මධන
ේල්කම්
ඳශාත් යාජය ේා ේකොික්  බා
ඵයගමු ඳශාා
2019.05.29

ආෙර්ශ අ සුේඳත්ර
ඵයගමු ඳශාත් බා යාජය ේේ ාා්ෂ ේේ කෂිකක්මභ උඳේශලක / ත්ත් ිං්මධන
උඳේශලක / කා්මිකක ිලරධාරී (සිවිල්) ානුරු ර III ේරණිඹට ව කා්මිකක ිලරධාරී (සිවිල්) ුරහුණු
ේරණිඹට ඵා ගැනීේම් විෂා ායඟ විබාගඹ - 2019

OPEN COMPITITIVE EXAMINATION FOR RECRUITMENT TO POSTS IN THE TECHNICAL SERVICE OF THE SABARAGAMUWA
PROVINCIAL PUBLIC SERVICE AGRICLTURE INSTRUCTOR / LIVESTROK DEVELOPMENT INSTRUCTOR /
TECHNICAL OFFICER (CIVIL) GRADE III AND TECHNICAL OFFICER (TRAINEE) – 2019

(කා්මඹාරයීඹ රේඹෝජනඹ වා)
ිලේව්දනඹට අනු ඉල්ලුම් කයන ානුරු  නාභඹ :-

01.

02.

03.

විබාගඹට ේඳනී සියේන බාා භාධයඹ
(අොල අංම ේකොටු ුරශ ලිඹ් න )
සිිංවර - 1
ේදභශ - 2
අ.
මුර වු  අගට ේඹොදා මුර වු  භඟ නභ :( ඉිංග්රීසි කැිරටල් අ වේය්  උදා : GUNAWARDHANA, M.G.B.S.K.)
ආ.

ම්පූ්ම නභ:( සිිංවේර්  / ේදභේශ් )

ඇ.

ම්පූ්ම නභ :( ඉිංග්රීසි කැිරටල් අ වේය් )

ඈ.

ජාික වැදුනුම්ඳත් අිංකඹ:-

ඉ.

දුයකථන අිංකඹ:-

I.

්ථිය ලිිරනඹ :-

II.

්ථිය ඳදිංචි ද්ත්රි්ෂකඹ :-

III.

අඹදුම්ඳත් බාය ග් නා අ්  දන න 2019.06.28 දනට ඵයගමු ඳශාේත් ්ථීය
ඳදිංචි කාර සීභා
අවුු දු :භා :දන :-

I.

්ත්රී/ ුරු  බාඹ :්ත්රී-1, ුරු -0
(අදාර අිංකඹ ේකොටු ුරර ලිඹ් න.)

II.

උඳ් දනඹ :- ්මඹ

III.

අඹදුම්ඳත් බාය ග් නා අාන දනඹ න 2019.06.28 දනට ඹ :අවුු දු
භා
දන

යත්නුරය

භාඹ

කෑගල්ර

දනඹ

04.

අධයාඳන සුදුසුකම්
4.1

අ.ේඳ .ස (සා.ේඳළ) විාාග පිළිබ විස්ාර
්මඹ :
විබාග අිංකඹ :
විඹඹ

4.2

ාභා්මථඹ

ාභා්මථඹ

අ.ේඳ .ස(උ.ේඳළ) විාාග පිළිබ විස්ාර
්මඹ :
විබාග අිංකඹ :
විඹඹ

4 .3

විඹඹ

ාා්ෂ

ාභා්මථඹ

සුදුසුකම්: (ඩිප්ේලෝමා සහතිමේ ඡා ා පිසඳා්ෂ අ සුේඳාස අමු

ආඹානඹ

වදායා ඇි
ඳාඨභාරා

කාරසීභා

ාභා්මථඹ

ා එවි යුතු )

විකඳත් අිංකඹ
වා රිංගු දනඹ

(ේභභ ේාොයුරු  ඳැවැදලි වා ිලැයද ව්  කය ේනොභැි අඹදුම්ඳත් රි්ෂේඳ කයනු රැේේ )
05. විබාග ගා්ුර ේගවූ රදුඳත් අිංකඹ:විබාග ගා්ුර ේගවූ කා්මඹාරඹ:රදුඳා ේනොගැරේන ේ ේභහි අර් න

( රදුඳේත් ඡාඹා ිරටඳා්ෂ ශඟ ාඵා ගැනීභ රේඹෝජනත් නු ඇා.)

06. අඹදුම්කු ේේ විකඹ
..............................................................න භා විසි්  ේභභ අඹදුම්ඳත්රේ ඳඹා ඇි ේාොයුරු  භාේේ
දැනීේම් වා විල්ාේ වැයේඹට ාය වා ිලැයද ඵ වික කයික. භා විසි්  ඳඹා ඇි ේාොයුරු 
ාදය ඹයි ේොඹාගනු රැබුේවොත් භා විසි්  ඉල්ලුම් කය ඇි ඉවා ානුරයට ඳත් ක රීභ වා වූ භාේේ
හිිකකභ ේනරකා විනු රැබීභටද භට විු ශධ විනඹානුකූර කටයුුර කයනු රැබීභටද වැක  ඵ භභ
ේවොාකායභ දිලික. ාද විබාගඹ ඳැැත්ීමභ ම්ඵ් ධේඹ්  ඳනනු රඵන නීි රීි රට භභ ඹටත් න
ඵ ද රකාල කයික.
දනඹ:-

.......................................
අඹදුම්කු ේේ අත්න

අ සුේමරුේේ අත්සන සහතිම කිරීම
( අනවශය වනන මඳා හරි් න )
ේභභ අඹදුම්ඳත්රඹ ඉදිඳත් කයනු රඵන ........................................................... භඹා/ිකඹ/ේභනවිඹ භා
ේඳෞශගලික වඳුනන ඵත්, හහු/ඇඹ .................................... දන භා ඉදිිරට ප හහුේේ/ඇඹේේ අත්න
ාැබ ඵත් වික කයික.
වික කයන ිලරධාිඹාේේ ම්පූ්ම

නභ:-

අත්න :ානුරය වා ිලර මුද්රා

(ේභභ විකඹ යජේ
විදයාරඹක විදුවල්ඳියඹ ව, ාභදාන විිලල්චඹකායයඹ ව, දවුු ම්
ේකොභාි්යඹ ව, නීිඥේඹ ව, රසිශධ ේනොාාි්යඹ ව ත්රිවිධ වමුදාේව් අධිකාි ඵරඹරත්
ිලරධාියේඹ ව, ේඳොලි් ේේ ගැට් කශ ානුරය්ෂ දයන ිලරධාිේඹ ව, ු .240360/- ැඩි ා්මිකක
ැටුඳ්ෂ රඵන යජේ ේවෝ ඳශාත් යාජය ේේ ්ථිය ානුරය්ෂ දයන ිලරධාිඹ ව විසි්  වික කයනු
රැඵ ිබිඹ යුුරඹ.)

රජ්ේ ේහෝ ඳළාත් රාජ්ය ේසවාව් ි  ෙැනස ේසවේ නියුතු අ සුේමරුව්  සහා
ේෙඳාර්ාේේ් තු ප්රධානි ාේේ සහතිම ( අනවශය වනන මඳා හරි් න )
................................................................................................................. භඹා/ිකඹ/ේභනවිඹ දැනට
.................................................................................. අභාායාිංලේ / ේදඳා්මාේම්් ුරේව් / ආඹානේ
.................................................................... ලේඹ්  ්ථීය විරාභ ැටු්ප හිා ානුරයක ේේ ේඹ ප
සියේන ඵත්, මහුට/ඇඹට විු ශධ විනඹානුකූර කටයුුර කය ේනොභැි ඵත්, විනඹානුකූර කටයුුර
ක රීභට අදව් කය ේනොභැි ඵත්, ඉවා ව්  ේාොයුරු  ිලැයද ඵත්, වික කයන අාය, ේභභ
විබාගේ රිපර අනු ඳත්ීමභ්ෂ වා හහු/ඇඹ ේාෝයාගනු රැබුේවොත් හහු/ඇඹ දැනට දය ානුරි් 
ිලදව් කශ වැක  ඵත් ිල්මේශල කයික.
දනඹ :-

.......................................................

ේදඳා්මාේම්් ුර රධාිලඹාේේ අත්න
( ිලර මුද්රා ාඵ් න)

