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III ෙ

යට බඳවා

මධ ම පළා රාජ ෙසවෙ පළා අභ තර ගණන ඒකකෙ අභ තර ගණන ලධා
තන ෙ පව නා ර පා! ස"# ණ $ ම සඳහා, මධ ම පළා රාජ ෙසවෙ පළා අභ තර
ගණන ලධා ෙසවෙ III ෙ)*යට බඳවා ගැ/ෙ" 01ත තරග භාගය පැවැ මට, පහත
සඳහ 232ක" ඇ5 මධ ම පළා සභාෙ6 ෙසවෙ
රත රා.ප.ච 03/2016 අ?ව MN-2-2016
ෙහC ඊට ඉහළ වැF ෙGත අංකයG යටෙ වැF ලබන තන රG/ෙසවයG සඳහා බඳවා ෙගන
ඇ5 අයැ3"කIව ෙග අයැ3"ප කැඳව? ලැෙJ.
1. ෙපK3 232ක"
1.1 අයැ3"කI L ලංකාෙ6 රවැMයN ය O ය.
1.2 අයැ3"කI Pෂ්ට චSතය$ OGත ය O ය.
1.3 සෑම අයැ3"කIෙවNම මධ ම පළාෙ ඕනෑම VෙWශයක ෙසවය $ මට , තන ෙ
රාජකාS ඉF $Sමට , Vමාණව ශා Sක හා මානMක ෙයCග තාවය$ OGත ය O ය.
1.4 තන රට බඳවා ගැ/ම සඳහා අවශ MයZම 232ක" ස"# ණ කළ O බවට අයැ3"ප
කැඳ[ෙ" ෙ6දනෙ සඳහ කර? ලබන ]නට එම 232ක" සෑම ආකාරය$ ම ස"# ණ
කර 5`ය O ය.
1.5 දbඩ /5 සංdහය යටෙ උසා ය$ දfව" ෙනKලැg අයN ය O ය.
1.6 රජෙ ෙසවෙ ෙහC පළා රාජ ෙසවෙ අසාh ෙiඛනයට නම ඇ ළ ෙනKk අෙයN
ය O ය.
2. අධ ාපන 232ක" හා පළ IWද
ෙමl දැGෙවන MයZ 232ක" 2022.11.28 ]නට ස"# ණ කර 5`ය O ය.
I.

II.

ශ්ව ද ාල V5පාදන ෙකK1ෂ සභාව M mnෙගන ඇ5 ශ්ව ද ාලය$
ෙහC ශ්ව ද ාල V5පාදන ෙකK1ෂ සභාව M උපාoය Vදානය ෙකෙරන
ආයතනයG වශෙය mnෙගන ඇ5 ආයතනය$ ෙහC mSනම? ලබන උපාoයG
ලබා 5pම.
ෙහC
L ලංකා කා 1ක
ද ාලෙ /L ලංකා උසස් තාGෂණ අධ ාපන ආයතනෙ
ගණකාoකරණය ෙහC වා*ජ mnබඳ උසස් q ෙලCමාධාSෙයN [ම.
ෙහC
L ලංකා වරල ගණකාoකා ආයතනෙ ෙහC ෙවන ය" ෙපK3 රාජ මbඩrය
රටක වරල ගණකාoකාS ආයතනයක ආවසSක ෙහC අ ත මධ ප Gෂණය
ෙහC ඊට වඩා ඉහළ ප Gෂණය$ ෙහC සම [ම,
සහ
පළා රාජ ෙසවෙ
ස්sර )ාම වැF සlත රාජ පSපාලන චtෙiඛ අංක
03/2016 l වැF ෙGත අංක MN-2-2016 ෙහC ඊට ඉහළ වැF ෙGත අංකයG
යටෙ වැF ලබන ෙසවයක/තන රක අවම වශෙය වසර පහ (05) ක සwය හා
ස Fදායක මxටමට වඩා ඉහළ කා ය සාධන මxටමක ෙසවා කාලයG ස"# ණ කර
ඇ5 ලධාSෙයN ම.
ෙහC
පළා රාජ ෙසවෙ
ස්sර )ාම වැF සlත රාජ පSපාලන චtෙiඛ අංක
03/2016 l වැF ෙGත අංක MN-2-2016 ෙහC ඊට ඉහළ වැF ෙGත අංකයG
1

යටෙ වැF ලබන ෙසවයක/තන රක අවම වශෙය වසර දහය (10) ක සwය හා
ස Fදායක මxටමට වඩා ඉහළ කා ය සාධන මxටමක ෙසවා කාලයG ස"# ණ කර
ඇ5 ලධාSෙයN [ම.
3. වැ-ප
අංක 03/2016 හා 2016.02.25 ]නැ5 රාජ පSපාලන චtෙiඛයට අ?ව, මධ ම පළා රාජ
ෙසවෙ පළා අභ තර ගණන ලධා ෙසවෙ III, II, I වන ෙ)*වලට අදාළ මාMක
වැF පSමාණය MN 4- 2016 : I. 31,490 – 10x445 -11 x 660 – 10 x 730 – 5 x 750 – I.
54,250 G වන අතර, එම වැFප ප [ම ~යා මක වන ]න Mට ෙගව? ලැෙJ.
I. 35,940
ඔJබට යාම සඳහා II වන ෙ)*යට උසස් [ම ද, I. 43,200
ඔJබට යාම
සඳහා I වන ෙ)*යට උසස් [ම ද ලබා ගත O ය. ෙමයට අමතරව රජෙ
ලධරය ෙවත
රජය M ක€ කලට ෙගව? ලබන ෙවන •මනාද ඔබට l1ෙ6.
4. බඳවා ගැ/ෙ" ෙකK ෙWM.
ෙමම තන රට අදාළව අ?මත කර ඇ5 බඳවා ගැ/ෙ" පSපා‚ය අ?ව මධ ම පළා
ෙසවා ෙකK1ෂ සභාව M බඳවා ගැ/ෙ" ෙකK ෙWM ƒරණය ෙ6.

රාජ

5. බඳවා ගැ/ෙ" tමය.
උGත අංක 02 යටෙ දGවා ඇ5 අධ ාපන 232ක" ස"# ණ කරන ලද මධ ම පළා රාජ
ෙසවෙ ස්sර ප [" දරණ එම ප ["වල ෙසවය ස්sර කර? ලැබ M‚න රාජ පSපාලන
චtෙiඛ 03/2016 අ?ව, වැF ෙGත අංක MN-2-2016 ෙහC ඊට ඉහළ වැF ෙGත අංකයG
යටෙ වැF ලබන ලධාS පමණG තරග භාගයට ඇ ළ කර? ලැෙJ. අෙ Gෂකය ට
Mය මනාපය පS] එG භාෂා මාධ ය$ පමණG ෙමම භාගයට ෙප/ M‚ය හැක. භාගෙ
එG එG ෂය සාමා ථය සඳහා …† ලN‡ව€ අවම වශෙය 40% ලබා ගත O ය. 01ත
€‰ත තරග භාගෙ V5ඵල මත පව ව? ලබන ස"…ඛ ප Gෂණය$ අදාළ 232ක"
ප Gෂා $ ෙම
අන Iව Nසලතා අ?mnෙවළ අ?ව ර පා! තන I සංඛ ාෙව
50%කට සමාන සංඛ ාවG ස"…ඛ ප Gෂණයට භාජනය කර බඳවා ග? ලැෙJ.
6. ෙසවා ෙකK ෙWM.
6.1. ප කර? ලබන සංඛ ාව හා ප [ම ~යා මක වන ]නය මධ ම පළා රාජ ෙසවා
ෙකK1ෂ සභාව M
ශ්චය කර? ලැෙJ. $Mය" ර පා! සංඛ ාවG ෙහC ර පා!
Mයiලම mර[මට ෙහC ෙනKmර[මට මධ ම පළා රාජ ෙසවා ෙකK1ෂ සභාවට බලය
ඇත.
6.2. මධ ම පළා රාජ ෙසවෙ ප [" පාලනය ෙකෙරන ෙපK3 ෙකK ෙWMවලටද,
2022.05.31 ]න ගI මධ ම පළා ආb!කාර මා M අ?මත කරන ලද මධ ම පළා
අභ තර ගණන ඒකකෙ පළා අභ තර ගණන ලධාS සඳහා වන බඳවා
ගැ/ෙ" හා උසස් $ ෙ" පSපා‚ෙ පනවා ඇ5 යමය හා ෙකK ෙWMවලටද, එම
පSපා‚යට කර ඇ5 ෙහC 1 ම ෙකෙරන ෙහC සංෙශCධනවලටද, ආයතන සංdහෙ හා
…දi ෙර‹ලාM o ධානවලටද යට ව ෙතCරාග? ලබන අෙ GෂකෙයN ෙසවෙ III
ෙ)*යට ප කර? ලැෙJ.
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6.3

ෙමම භාගෙය සාමා ථය ලබන අයැ3"කIව ට ප [ෙ" ]න Mට එG අŒI3 වැඩ
බැrෙ" කාලයකට යට ව ප [" ෙද? ලැෙJ. ඔŒ ෙ• තන I ස්sරය. )ාම වැF
සlතය. මධ ම පළා අභ තර ගණන ලධාS ෙසවෙ III ෙ)*යට බඳවා ෙගන වසර
03G ඇ ළත බඳවා ගැ/ෙ" පSපා‚ෙ සඳහ පS] පළ…වැ කා යGෂමතා කඩඉ"
ප Gෂණය සම
ය O ය. 01ත පදනම යටෙ ප [" ලබන ලධා
හට 1 ෙපර
එම ලධා
දරණ ලද තන ර සඳහා අ?මත බඳවා ගැ/ෙ" පSපා‚ෙ සඳහ පළ…
කා යGෂමතා කඩඉ" ප Gෂණය සම ව ඇ න" ෙමම පSපා‚ෙ සඳහ
පළ…
කා යGෂමතා කඩඉෙම සම [ෙ" අවශ තාවෙය පමණG දහස් ෙකෙ .
6.4. අදාළ ප [ම රාජ භාෂා V5ප 5ය ~යා මක [ම ස"බ ධෙය
පSපාලන චtෙiඛ 18/2020 හා ඊට අ?ශාං•ක චtෙiඛවල සඳහ
ෙ6.

N කර ඇ5 රාජ
o ධානය ට යට

7. අයැ3" $ ෙ" tමය.
භාග ගාස් ව I.600/-$. ෙමම භාග ගාස් ව මධ ම පළා Vධාන ෙiක"ෙ• ආදාය" • ෂ
20-03-02-13 ට බැර වන පS] මධ ම පළාත ළ ඕනෑම VාෙW•ය ෙiක" කා යාලයකට
අයැ3"කIෙ• න1 ෙගවා ඒ සඳහා ලබා ග
i පැහැ5 ල3පත අයැ3"ප‘ෙ
ය1ත
ස්ථානෙ ෙනKගැලෙවන ෙස ඇල ය O ය. ෙවන • ෂයකට ෙග[" කරන ලද N තා M
ෙහC මධ ම රජයට අය කහ පැහැ5 N තා M අලවා ඇෙතK එම අයැ3"පත V5Gෙෂප
කරන අතර ෙගවන ලද භාග ගාස් ව $Mම ෙහ වG මත ආප2 ෙගව? ෙනKලැෙJ.
තැපැi මා ගෙය අයැ3"ප එ[ෙ" • ඒ ඒ ආයතනයට දැ මට M3වන €m’ව
යද" හා
අoක තැපැi යද" අවම $ ෙ" mයවරG ෙලස ෙමම භාගෙ අයැ3"ප එ[ම සඳහා මා ගගත tමෙ6දයG ඔස්ෙස M3$ මට ය1ත අතර එය පහත සඳහ පS] ෙ6.
(i).

අයැ3"පෙතl ඇ ළ කළO ෙතKර I ඇ ළ $ ම සඳහා ”ගi ෙපC මයG
(Google Form) සකස් කර එl ]‹ව (Hyperlink) ඔබෙ• ආයතනෙ
ල ද¢ තැපෑල
ෙවත එව? ලැෙJ. (ෙමය ඔබ ආයතනය යටෙ උප ආයතන පව2 ෙ න$ ඒවාට හැර
ෙවන බා5ර පා6ශව ෙවත යැ8ම ෙන9කළ ; ත<)

(ii).

එG එG ආයතනය ම•
අයැ3"$ මට බලාෙපKෙරK
වන
අෙ Gෂක£ ෙ• ෙතKර I ඒ ඒ ආයතනය ම•
එG¤ස් කර ෂය
(ෙහC 232 ලධරෙයN) ම• අදාළ ”ගi ෙපC මය රවා ඉ]Sප කළ O ය.

භාග
ලධා

(අෙ Gෂක£ හට තම ෙතKර I අදාළ ෂය භාර ලධා ෙවත ලබා•ම සඳහා
අයැ3"ප කැඳ[ෙ" දැ [ම සමගම ඇ5 ආද ශ අයැ3"ප‘ය රවා ලබා]ය හැ$ අතර
ෂය ලධා (ෙහC 232 ලධරෙයN) M එම අයැ3"ප ආයතන Vධා යාෙ•
ෙWශය ලබාෙගන එම ෙතKර I වැර]ව ”ගi ෙපC මය ෙවත ඇ ළ කළ
O ය.)
(iii).

ෙමl• ආයතන Vධා යා
M
අදාළ අයැ3"ප
l 232ක", ෙප¥Wග€ක
€mෙගK?ව අ?ව
රවද තාවය ප Gෂා කර බලා තහŒI කරෙගන
ෙWශ
කළ O ය.

(iv).

ෙප¥Wග€ක €mෙගK? නඩ ව M3 ව ෙ
තමා ෙසවෙ
O ආයතනෙය
පSබාlර ආයතනයක න" එම ආයතනය ෙවත අයැ3"ප යැ ය O අතර එl අදාළ
ෂය ලධාSයා(ෙහC 232 ලධරෙයN) ෙවත අදාළ ”ගi ෙපC මය mර[ෙ" වග§ම
පැවෙ .
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(v).

අෙ Gෂක£ සාමාන පS] VාෙW•ය ෙiක" කා යාලයකට භාග ගාස් ෙගවා
ලබාග නා i පැහැ ල3පත තම අයැ3"පෙතl අලවා ෂය භාර ලධාSයා ෙවත භාර
]ය O අතර ෂය ලධා M ල3පත පSෙලCකනය (Scan) $ ෙම ෙහC පැහැ]€
ඡායා¬පයG ගැ/ෙම ලබාග නා එl මෘ3 mටපත ”ගi ෙපC මය ෙවත ඇ ළ කළ
O ය. ඒ ආකාරයටම;
a. අයැ3"පත,
b. අයැ3"කIෙ• තන රට අදාළ ප $ " €mෙයl ආයතන Vධා යා
සහ5ක කරන ලද mටපතG,
c.

ය1ත අධ ාපන 232ක" සනාථ කරන සහ5කවල ආයතන Vධා යා
M සහ5ක කරන ලද mටප

යන ෙiඛන ද පSෙලCකනය කර PDF මා]€යට හරවා ”ගi ෙපC මය ෙවත ඇ ළ
කළ O ය.
(vi).

අයැ3"පත ලද බව ෙප¥Wග€කව අයැ3"කIව
ෙවත e-mail ම• ද ව? ලැෙJ.

(vii).

භාග අෙ Gෂක£
M
භාර ෙදන ලද අයැ3"ප වල …i mටප
ආයතනවල ෙප¥Wග€ක €mෙගK?වල ෙගK? කළ O ය.

(viii). තැපෑල ඔස්ෙස අයැ3"ප ෙනKඑ ය O
හරහා පමණG M3ෙකෙ .
(ix).

අයැ3"ප

කැඳ[ෙ" අවස

]නෙය

ෙවත SMS ම•

අතර අයැ3"ප

ෙහC අදාළ ආයතනය
ඒ ඒ

භාරගැ/ම ”ගi ෙපC ම

ප2 එම ”ගi ෙපC මය ඉව

කරග? ලැෙJ.

සටහන
ෙමම ෙ6දනය සමඟ අ…ණා ඇ5 ආද ශ ආකෘ5යට අ?ව සකස් කරන ලද අයැ3"ප‘ය වැර]ව
ස"# ණ කර මධ ම පළා රාජ ෙසවෙ දැනට දරන තන රට අදාළ ප [" €mෙ ආයතන
Vධා යා M සහ5ක කරන ලද mටපත හා ය1ත අධ ාපන 232ක" සනාථ කරන සහ5කවල
mටප සමඟ තමා ෙසවෙ
O ආයතනෙ අදාළ ලධරයාට භාර]ය O අතර අයැ3"ප
මා ගගතව ඇ ළ කළහැ$ අවස
]නය 2022.11.28 වන බැ
අෙ Gෂක£
M
Vමාණව කාලයකට ෙපර තම ස"# ණ අයැ3"පත ආයතනය ෙවත භාර ]ය O ය.
8.

භාග මාධ ය
භාගය Mංහල, ෙදමළ හා ඉං³M මාධ ෙය පව ව? ලැෙJ. අයැ3"ප‘ෙ තම
භාගයට
ෙප/ M‚න භාෂා මාධ යට ය1ත අGෂරය පැහැ]€ව සඳහ කළ O අතර, එය ප2ව ෙවනස්
$ මට ඉඩ ෙද? ෙනKලැෙJ.

9.

භාග මධ ස්ථානය.
ෙමම භාගය මහ?වර නගරෙ • පමණG ෙහC අයැ3"කIව සංඛ ාව හා ඔŒ ෙ• ස්sර
ප]ං´ ]ස්µGකය අ?ව මහ?වර, මාතෙi හා ?වරඑnය යන නගරය l• ෙහC මධ ම පළා
රාජ ෙසවා ෙකK1ෂ සභාව M ƒරණය කර? ලබන පS] පැවැ ෙ6. ෙ" mnබඳව මධ ම
පළා රාජ ෙසවා ෙකK1ෂ සභාව M අයැ3"කIව ට භාග Vෙ6ශ ප‘ය ම¶ දැ?"
ෙද? ලැෙJ.
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10. €‰ත භාගය හා ෂය
ෙWශය.
අයැ3"කIව ෙමම තන රට බඳවා ගැ/ම සඳහා පහත සඳහ
€‰ත භාගයකට ෙයK… කර? ලැෙJ.
ෂය
ෂය
ෙWශය

ආයතන සංdහය හා
කා යාල tම

…දi ෙර‹ලාM,
පළා ¸ල 5 හා
අභ තර ගණනය
mnබඳ අවෙබCධය

ෂය

රාජ ෙසවෙ
ධ පSසරය l ඇ5 ය හැ$ ගැට†
එකG ෙහC $lපයG ෙහC ස"බ ධ කර1
ෙගKඩනගන ලද MWoයG/MW·
අෙ Gෂකයාට
ෙයK… කර අෙ Gෂකයා ස
මාණා මක ´ තන
ශG5ය හා ගැට†
රාකරණය $ ෙ" හැ$යාව
ආයතන සංdහයට අදාළ රාජ ෙසවෙ පSචය මැන
බැrම සහ රජෙ කා යාලවල භා තා වන කා යාල
tම mnබඳව ¸€ක දැ?ම හා එම දැ?ම VාෙයC•කව
භා තා $ ෙ" හැ$යාව ප Gෂා ෙකෙ .
…දi ෙර‹ලාM පS¹ෙºද I, II, III, IV, V සහ පළා
සභා ¸ල
5 පS¹ෙºද I, II, III, IV, V හා
අභ තර ගණන සංකiප හා න ාය

ෙWශය

යටෙ

උපSම
සම
ලN‡
ලN‡
Vමාණය Vමාණය
100

40%

100

40%

11. අයැ3"ප mර[ම සඳහා උපෙදස්. (අයැ3"කIව සඳහා වැදග ෙ6.)
11.1 ආද ශ අයැ3"ප ආකෘ5ය Vකාර A 4 Vමාණයක කඩදාMය ෙදපැ තම භා තා කර1
එl පළ… mFෙවl අංක 1-3 දGවා කI‡ ද අෙනG mFවල ඉ5S ෙºද ද ඇ ළ වන
ෙස සකස් කර ගතO ය. අයැ3"ප‘ය ය I €යනය කර ගැ/ෙම ෙහC පැහැ]€ අ
අNS සකස් කර ගත O ය.
11.2 ඔබ භාගය සඳහා ෙප/ M»මට වඩා කැම5 නගර 02G (මහ?වර/මාතෙi/?වරඑnය
අ S ) අ?mnෙවn සඳහ කර න
11.3 අයැ3"කI ස"බ ධව ආද ශ අයැ3"ප‘ෙ දැGෙවන ආකාරෙ
ෙදපා තෙ"
Vධා යා M ඉ]Sප කළ O ය.
11.4 අදාළ MයZම ෙතKර I ස"# ණ කළ O ය

ෙWශයG

12. ”ගi ෙපC මය mර[ම සඳහා උපෙදස්: ( ෂය ලධා ෙහC 232 ලධරයා සඳහා වැදග ෙ6.)
12.1 පළ…ව තමා ෙවත ලැp ඇ5 අයැ3"ප වල ස"# ණ කළO MයZ ෙතKර I
ස"# ණ කර ඇ දැ£ ප Gෂා කර න. එෙසම ඇ…‡" ෙලස ලබා]ය O පහත
සඳහ ෙiඛන Mයiල තමා ෙවත ලබා• ඇ ද ය න ප Gෂා කර න.
(i).
භාග ගාස් ෙගවා ලබාග
i පැහැ ල3පත
(ii). තන රට අදාළ ප $ " €mෙ ආයතන Vධා යා M සහ5ක කරන ලද
mටපත
(iii).
ය1ත අධ ාපන 232ක" සනාථ කරන සහ5කවල ආයතන Vධා යා M
සහ5ක කරන ලද mටප
ය"$M අ!පා!වG ඇ න" ”ගi ෙපC මය mර[මට ෙපර ඒවා ස"# ණ කරවා ග න
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12.2 එG එG අෙ Gෂක£ ෙ• ඉහත සඳහ ෙiඛන ”ගi ෙපC මය ළ උ!ගත
(Upload) $ මට ය1ත බැ
ෙව
ෙව
වශෙය
පSෙලCකනය (Scan)
කරෙගන ෙව ෙව වශෙය PDF මා]€යට හරවාග න.
12.3 ඔබෙ• ආයතනෙ
ල ද¢ -තැපෑල ෙවත m ෙස න
12.4 ෙමම ෙකK1ෂ සභාෙ6 භාග කටO සඳහා භා තා කරන ද¢ තැපැi €mනය
වන exam.psc.cp.gov@gmail.com ම• ඔබෙ• ආයතනෙ
ල ද¢ තැපෑල
ෙවත එවා ඇ5 ]‹ව n ”ගi ෙපCරමය ෙවත m ෙස න
12.5 ”ගi ෙපC මය mර[ම M3කරන ඔබෙ• ආයතනෙ
ල ද¢ තැපැi €mනය
පළ…ව ඇ ළ කර න.
12.6 අයැ3"පෙතl ඇ ළ ෙතKර I ඉතා වැර]ව ”ගi ෙපC මය ෙවත ඇ ළ
කර න. ඇ ළ කළO භාෂා මාධ ය ෙශෂෙය සඳහ වන අවස්ථාව l• හැර
අ MයZ තැ වල Mංහල මාධ ෙය ස"# ණ කර න.
12.7 ෙතKර I ඇ ළ $ ම සඳහා O ෙGත (Unicode) අGෂර පමණG භා තා කළ
O ය. (Iskoola pota)
12.8 අවස ෙකKටස්වල• අෙ Gෂකයාෙ• ල3පත, ප $ " €mෙ සහ5ක කළ mටපත
හා අධ ාපන 232ක" සනාථ කරන ෙiඛන ය1ත පS] උ!ගත (Upload)කර න.
12.9 අවසානෙ • “Submit” ම• ෙතKර I ඇ ළ $ ම ස"# ණ කර න.
13. අයැ3"කIෙවNට බඳවා ගැ/ෙ" දැ [ම Vකාරව 232ක" ෙනKමැ5 බව ප [" ලැpමට ෙපර
ෙහC ප [" ලබා •ෙම ප2 ෙහC ඕනෑම අවස්ථාවක• අනාවරණය ŒවෙහK අෙ Gෂක වය
ෙහC ප [ම අවලං‹ ෙකෙර? ඇත. එෙසම දැන දැනම සාවද ෙතKර I ඉ]Sප කර ඇ5 බව
ෙහC රවද ෙතKර I ඕනෑක1 යටප කර ඇ5 බව ෙහC අනාවරණය ŒවෙහK ෙසවෙය
පහ ෙකෙර? ඇත.
14. අයැ3"කIව තම අයැ3"ප ෙදපා තෙ"
Vධා යා ම¶ ඉ]Sප කළ O ය. අයැ3"කI
ප [ම ලැpම සඳහා ෙතCරාග? ලැp න" ඔÄ/ඇය …දාහැ මට ෙදපා තෙ"
Vධා යා එකඟ
[ය O ය.
15. අයැ3"කIෙ• අනන තාවය අයැ3"කIව
භාග ශාලාව ළ• ෙප/ M‚න සෑම ෂයයG පාසාම භාග ශාලාoප5
සැÅමකට ප වන පS], ස්ව§ය අනන තාවය ඔ
කළ O ය. ඒ සඳහා පහත සඳහ
€ය$ය €ව€ එකG පමණG භාග ශාලාoප5 ෙවත ඉ]Sප කළ O ය.
i. ජා5ක හැÆ?"පත
ii. වලං‹ ෙWශ ගම බලප‘ය
iii. වලං‹ Lලාං$ක Sය3I බලප‘ය
16 ෙමම භාග ෙ6දනයට අ?ව o ධාන සලසා ෙනKමැ5 කවර කIණG mnබඳව Œවද, මධ ම
පළා රාජ ෙසවා ෙකK1ෂ සභාෙ6 ƒරණය අවසාන ƒරණය ව ෙ ය.
17. ෙමl Mංහල, ෙදමළ, ඉං³M මාධ
ෙ6දන අතර, $Mය" අන?ÇලතාවයG පවƒ න" , එවැ
ටක Mංහල මාධ
ෙ6දනය අ?ව කටO කළ O ය.
2022 ෙනKවැ"බ මස 08 ෙව ]න,
මධ ම පළා රාජ ෙසවා ෙකK1ෂ සභාව,
අංක 244, කFගස්ෙතKට පාර,
මහ?වර.

».ඒ.È.ඩJ€6. දයාන ද,
ෙiක",
රාජ ෙසවා ෙකK1ෂ සභාව,
මධ ම පළා සභාව.
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(කා

මධ ම පළා

රජ ෙසවෙ පළා අභ තර ගණන ලධා ෙසවෙ
බඳවා ගැ/ෙ" 01ත තරග භාගය - 2022

2

Mංහල
-1
ෙදමළ
-2
ඉං³M
-3
(අදාළ අංකය ෙකKFව ළ €ය න)

2.0

III ෙ)*යට

නගර අංකය නගරය
1

ඔබ භාගයට ෙප/ M‚න භාෂා මාධ ය -

1.0

යාලÉය VෙයCජනය සදහා)

( ෙ6දනය අ?ව, ඔබ භාගයට ෙප/ M»මට
අෙ Gෂා කරන නගරය සදහ කර න) ෙමය
ප2ව ෙවනස් $ මට ඉඩ ෙද? ෙනKලැෙJ

1.1 ස"# ණ නම (ඉං³M කැmටi අNෙර ): ..........................................................
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
1.2 ස"# ණ නම (Mංහෙල / ෙදමෙළ ) : ..........................................................
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
1.3 …ලNI සමග නම (ඉං³Mෙය ) :- ........................................................................
………………………………………………………………………………………….
ෙසවා ස්ථානය හා €mනය:
2.1

කා යාලෙ /ෙදපා තෙ"
ෙ6/ආයතනෙ
නම හා €mනය (ඉං³M කැmටi
අNෙර ): ..............................................................................................................
..........................................................................................................................................

2.2 කා යාලෙ /ෙදපා තෙ"
ෙ6/ආයතනෙ
නම හා €mනය (Mංහෙල /
ෙදමෙළ ): ......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
2.3

ෙසවෙ
O ආයතනෙ /කා යාලෙ
ල ද¢ €mනය ( භාග Vෙ6ශප‘ය
එ[ම සඳහා):
..........................................................................................................................................
3.0

3.1

ස්Ë / Iෂ භාවය: (ස්Ë-1 Iෂ-0)
(අදාල අංකය ෙකKFව ල €ය න)

3.2

උප

3.3

ජා5ක හැÆ?"ප

3.4

ජංගම 3රකථන අංකය :-

3.5

ස්sර ප]ං´ ]ස්µGකය :- .............................................

]නය : ව ෂය

මාසය

අංකය:-
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]නය

4.0

ෙසවා ස්තරය
4.1 ඔබ දැනට ෙසවය කරන ආයතනෙ නම : ...........................................................
...............................................................................................................................
4.2

එය අය වන ෙදපා තෙ"

ව ෙහC අමාත ංශය: .............................................

...............................................................................................................................
4.3

ඔබෙ• ෙප¥Wග€ක €mෙගK?ව පව වාෙගන යන කා යාලය සහ ආයතන Vධා යා
පැහැ]€ව සඳහ

කර න: .................................................................

..............................................................................................................................
4.4

දැනට දරණ තන ෙ පද නාමය : ................................................................

4.5

දැනට දරණ තන රට ප k ]නය : ..................................................................

4.6

දැනට දරණ තන ර ස්Ìරද නැතෙහK

4.7

දැනට දරණ තන ෙරl ෙසවය ස්Ìර කර 5ෙJද යන වග : ............................

4.8

ෙසවය ස්Ìර $ ම සදහා ෙයCග තාවය ලැg ]නය : ............................

4.9

දැනට දරණ තන ෙ ෙසවය ස්Ìර කර1

තාවකා€කද යන වග : .....................

N

කරන ලද €mෙ

ෙයK… අංකය හා ]නය : .....................................................................
4.10 දැනට ලබන වා Íක වැFප (ඒකාබWධ) :

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

4.11 වැF පSමාණය (අංක 03/2016 හා 2016.02.25 ]නැ5 රාජ පSපාලන
චtෙiඛයට අ?ව) :- .............................................................
4.12 දැනට දරන ප [ම )ාම වැF සlතද යනවග : ...................................
4.13 2022.11.28 ]නට දැනට දරන තන ෙ ෙසවා කාලය :
5.0

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

අධ ාපන 232ක"
ආයතනය

හදාරා ඇ5 පාඨමාලාව
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කාල 0මාව

සාමා ථය

සහ5කප
අංකය හා
]නය

i පැහැ ල3පත ෙමl අලව න.

6.0

භාග ගාස් ෙගk ල3පත mnබද ස්තර
6.1 VාෙW•ය ෙiක" කා යාලය: ...........................................................................
6.2

ල3ප

6.3

ෙගk …දල : ...................................................................................

අංකය හා ]නය : .....................................................................

මා M ෙමl සඳහ කර ඇ5 ෙතKර I වැර] බව සහ5ක කර1. ෙමl සඳහ
කවර ෙහC ෙතKර රG අසත බව ෙහC සාවද බව ෙතCරා ගැ/මට ෙපර අනාවරණය ŒවෙහK , මා
?23ස්ෙසN $ මට , ප කර ගැ/ෙම ප2 අනාවරණය ŒවෙහK මා ෙසවෙය පහ $ මට
හැ$ බව මම ද 1. තවද භාගය පැවැ [ම ස"බ ධෙය මධ ම පළා රාජ ෙසවා ෙකK1ෂ
සභාව M පනව? ලබන /5 5වලට හා භාග V5ඵල N $ ම ස"බ ධෙය ග? ලබන
ƒරණවලට මම යට වන බවද ෙම£ Vකාශ කර1.
.............................................
අයැ3"කIෙ•/ අයැ3"කාSයෙ• අ සන

]නය ..............................

(ආයතන Vධා යා ඉ]Smට•)

සටහන - තමාෙ• ෙදපා තෙ"
Vධා යා ෙහC එම ෙදපා තෙ"
Vධා යා ෙව?ෙව
$ මට බලය ල
ලධාSයN ෙහC ඉ]Smට• අයැ3"කI M අ ස කළ O ය.

අ ස

අ සන සහ5ක $Sම
මාෙ• කා යාලෙ

ලධාSෙයN / ලධාS*යක සහ මා ෙප¥Wග€ක වශෙය

......................................
අ ස

මහතා/මහ 1ය/ෙමන ය ..................................වැ

ද නා හÆනන
]න මා ඉ]Smට •

කළ බව සහ5ක කර1.

.....................................................
සහ5ක කර නාෙ• අ සන සහ ල …’ාව
]නය:

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

නම:

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

පද නාමය: ..................................................................
€mනය:

..................................................................
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ෙදපා6තෙ$ I Jධා යාෙK සහ2කය:
ෙමම අයැ3"කI/ අයැ3"කාSය වන ........................................................................ මහතා/
මහ 1ය/ ෙමන ය ෙමම ආයතනෙ ෙසවෙ
O අයN බවද,
ඔÄ/ ඇය ස්Ìර තන රG දර1 M‚න බවද,
ඔÄ/ ඇය ස්Ìර තන රක 2022.11.28 ]න වන ට ෙසවෙ ස්Ìර කර? ලැබ M‚න බවද,
ස්Ìර තන රක ෙසවය ස්Ìර කර1 €mයG ඔÄට/ ඇයට N කර ඇ5 බවද,
ඔÄ/ ඇය 2022.11.28 වැ ]නට ෙහC ඊට ෙපර යට mSෙස£ අŒI3 05/10 ක සwය හා
ස Fදායක මxටමට වඩා ඉහළ කා යසාධන මxටමක ෙසවා කාලයG ස"# ණ කර ඇ5 බවද,
ඔÄ/ ඇය ෙමම ෙ6දනෙ 2.0 වැ ෙºදෙ
ය1ත 0මාව ඇ ළත ඇ5 වැF ලබ1 ෙහC
වැF tමයක M‚න බවද,
ඔÄ/ඇය 2022.11.28 වැ ]නට රාජ ෙසවා ෙකK1ෂ සභා චtෙiඛ අංක 01/2020 l සඳහ
o ධානය ට අ?Çලව නයා?Çල දfවමG ලබා ෙනKමැ5 බවද,
ෙමම භාගෙ V5ඵල අ?ව, ප [මG සඳහා ෙතCරාග? ලැÏවෙහK ඔÄ/ ඇය දැනට දරන
තන ෙර
දහස් කර? ලබන බවද,
භාග ගාස් වශෙය I. 600/- G ෙගවා ල3පතG අයැ3"ප‘ෙ අලවා ඇ5 බවද,
ඔÄෙ•/ ඇයෙ• අයැ3"පෙතl දැGෙවන ස්තර ෙමම ආයතනෙ ඇ5 ෙiඛන සමග හS වැර]
බලා ඇ5 බව සහ ෙමම භාගයට අදාළ භාග ෙ6දනෙ දැGෙවන ෙර‹ලාM අ?ව, ෙමම
භාගයට ෙප/ M»මට ඔÄ/ ඇය 232 බවද, මම සහ5ක කර1.
( අනවශ වචන කපා හM න)

ෙදපා තෙ"

]නය:

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

නම:

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

Vධා යාෙ• අ සන හා

ල …’ාව

පද නාමය: ..................................................................
€mනය:

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

සංලGෂය :
1 ෙදපා තෙ"
Vධා යා ෙහC ඔÄ ෙව?ෙව අ ස $ මට M ආකාර බලතල පවර?
ලැg මාbඩ€ක ලධාSෙයN ෙහC M පමණG ෙමම සහ5කය අ ස කළ O ය.
සහ5කෙ අඩං‹ කI‡ සෑම අOර$ ම වැර] බවට සහ5කය N කරන ලධාSයා
සෑÅමකට ප ය O ය.
2 ෙයCග තාවය mnබදව MයZම අවශ තාවය
ස"# ණ ෙනKකරන අයැ3"කIව
ෙවෙතK ඔŒ ෙ• අයැ3"ප මධ ම පළා රාජ ෙසවා ෙකK1ෂ සභාව ෙවත ඉ]Sප
ෙනKකළ O ය.
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