ශ්රී ලංකා ත ලංරකතුරු හ ලං ත ලං්නිවේරන ත ලංකතෂණ ස ලංර්යේර 2 ලන පනිත ලංර II රරයණිය   ලං ලං්ා ත ලං ඳලා
ගැනීමේ සීමිත තරග විභාගය - 2018
1.0

ශ්රී ලං ා ත ලං රකතරරු හ ලං ත ලං ්නිවේරන ත ලං කතෂණ
 ලං සේසේ 2 ඳන්තිසේ II රරේණිරේ තනතුරුරට ඵහ
ගළනීසේ සීමික තයග විබහගඹ වහ සුදුසුකේරත් වේධතරීනිරෙනි අඹදුේඳත් කළනු රළසේ. සභභ තයග
විබහගඹ 2018 අසගෝසතු භ විබහග සකොභහරිස ජනයහල් විසින් සකොශම දී ඳත්නු ඇත.

2.0

විබහග සකොභහරිස ජනයහල් විසින් ඳත්නු රඵන ලිඛිත ඳරීක්ණඹක ප්රතිපර අනු ුසරතහඹ භත
සුදුසුකේ පුයහ ඇති නිරධහරීන් ශ්රී ලංා ත ලංරකතරරු හ ලං ත ලං්නිවේරන ත ලංකතෂණ
 ලංර්ේලරේ ලං2 ලංන පනිතිරේ ලංII
රරේණිරේ ලංකතරු හ ලං්ඳ ත ලංපත් ලංකිරීමට ලංරකෝරත ලංෙනු ලංඇක. ලංරමම ලංවිභතෙය ලංර තළඹදී ලංපම ෂණ ලංපලත්ලනු ලංැරේ.

3.0

සභහිදී පියවීභට අසේක්ෂිත මුළු පුයේඳහඩු ංඛ්යහ 44 කි. ඳත්වීභ ක්රිඹහත්භක න නයනඹ ඳත්වීේ ඵරධයඹහ
විසින් නිලසචඹ කයනු රළසේ. කිසිඹේ ඇඵෆර්තු ංඛ්යහක් සවෝ ඇඵෆර්තු සිඹල්ර භ සවෝ සනොපියවීභට
ඳත්වීේ ඵරධයඹහට ඵරඹ ඇත.

4.0

ළටුඳ :- 2016.02.25 නයනළති යහජය ඳරිඳහරන ච්රසල්ඛ් අංක 03/2016 (MN-06-2016) අනු ශ්රී රංකහ
රකතරරු හ ලං ත ලං්නිවේරන ත ලංකතෂණ
 ලංර්ේලරේ 2-II වහ 2-I න සරේණිවලරට අදහශ භහසික ළටුේ ඳරිභහණඹ
රු. 36,585-10x660-11x755-15x930- රු.65,440/= ක් සේ.
ටවන:
එභ ළටුඳ ඔඵට හිමි න්සන් 2020.01.01 නයන සිට සේ. එසතක් ඉවත ච්රසල්ඛ්සේ II උඳසල්ඛ්නසේ
විධිවිධහන ඳරිනය ඔඵට ළටුේ සගනු රළසේ.

5.0

සභභ තනතුය සථිය ව විරහභ ළටුේ හිතඹ.

6.0

සුදුසුකේ :- ශ්රී රංකහ සතොයතුරු වහ න්නිසේදන තහක්ණ සේසේ 2 න ඳන්තිසේ II සරේණිවලසේ තනතුයට
ඳත්කිරීභ වහ ඳවත සුදුසුකේ පුයහ තිබීභ අදහශ සේ.
(අ) ශ්රී රංකහසේ පුයළසිඹුස විඹ යුතු ඹ.
(ආ) අඹදුේකරුන් විශිසට චරිතඹකින් යුක්ත විඹ යුතුඹ.
(ඇ) කායික සුදුසුකේ : ෆභ අසේක්කඹුසභ ශ්රී රංකහසේ ඕනෆභ ප්රසශලඹක සේඹ කිරීභටත්, තනතුසර්
යහජකහරි ඉටු කිරීභට ප්රභහණත් ලහරීරික වහ භහනසික සඹෝගයතහසඹන් යුක්ත විඹ යුතුි.  ලං
(ඈ) පළපුරුද්ද
(i) ශ්රී රංකහ සතොයතුරු ව න්නිසේදන තහක්ණ සේසේ 3 ඳන්තිසේ I සරේණිවලසේ
නිරධයඹුස වීභ වහ පර්හන්න ය 05 ක ක්රීඹ වහ තුටුදහඹක සේහ කහරඹක් පුයහ
තිබීභ.
සවෝ
(i) 3 ඳන්තිසේ II සරේණිවලසේ නිරධයඹුස වීභ වහ පර්හන්න ය 05 ක ක්රීඹ වහ
තුටුදහඹක සේහ කහරඹක් තිබීභ.
ව
(ii) සභභ නිසේදනසේ 6.1 හි වන් අධයහඳන සුදුසුකේ පුයහ තිබීභ.
(ඉ)

6.1

ඉවත සුදුසුකේරට අභතය අඹදුේඳත් කළන අහන නයනට නිරධහරිඹහ සේසේ සථීය කය
තිබිඹ යුතුඹ.

අධයතපත ලංදුසුදු :
(1)
විලසවිදයහර ප්රතිඳහදන සකොමින් බහ විසින් පිිගගත් විලසවිදයහරඹකින් සවෝ උඳහධි ප්රදහනඹ
කිරීසේ ආඹතනඹක් ලසඹන් විලස විදයහර ප්රතිඳහදන සකොමින් බහ විසින් පිිගගත් ආඹතනඹකින් සවෝ
ඳරිගණක විදයහ/ සතොයතුරු තහක්ණඹ පිිගඵද උඳහධිඹක් රඵහ තිබීභ.
සවෝ

1

(2) i. විලසවිදයහර ප්රතිඳහදන සකොමින් බහ විසින් පිිගගත් විලසවිදයහරඹකින් සවෝ උඳහධි ප්රදහනඹ
කිරීසේ ආඹතනඹක් ලසඹන් විලසවිදයහර ප්රතිඳහදන සකොමින් බහ විසින් පිිගගත් ආඹතනඹකින් සවෝ
ඳරිගණක විදයහ/ සතොයතුරු තහක්ණඹ ප්රධහන විඹක් හිත උඳහධිඹක් රඵහ තිබීභ. (සභහිදී ේපර්ණ
උඳහධිසඹන් අභ ලසඹන් 1/3 සකොටක් ඳරිගණක විදයහ/ සතොයතුරු තහක්ණඹ පිිගඵ විඹ යුතුඹ.)
ව
ii. විලසවිදයහර ප්රතිඳහදන සකොමින් බහ විසින් පිිගගත් විලසවිදයහරඹකින් සවෝ උඳහධි ප්රදහනඹ
කිරීසේ ආඹතනඹක් ලසඹන් විලස විදයහර ප්රතිඳහදන සකොමින් බහ විසින් පිිගගත් ආඹතනඹකින් සවෝ
ඳරිගණක විදයහ / සතොයතුරු තහක්ණඹ පිිගඵ ඳලසචහත් උඳහධි ඩිේසරෝභහක් රඵහ තිබීභ.
සවෝ
(3) i. විලසවිදයහර ප්රතිඳහදන සකොමින් බහ විසින් පිිගගත් විලසවිදයහරඹකින් සවෝ උඳහධි ප්රදහනඹ
කිරීසේ ආඹතනඹක් ලසඹන් විලස විදයහර ප්රතිඳහදන සකොමින් බහ විසින් පිිගගත් ආඹතනඹකින් සවෝ
උඳහධිඹක් රඵහ තිබීභ.
ව
ii. විලසවිදයහර ප්රතිඳහදන සකොමින් බහ විසින් පිිගගත් විලසවිදයහරඹකින් සවෝ උඳහධි ප්රදහනඹ
කිරීසේ ආඹතනඹක් ලසඹන් විලස විදයහර ප්රතිඳහදන සකොමින් බහ විසින් පිිගගත් ආඹතනඹකින් සවෝ
ඳරිගණක විදයහ / සතොයතුරු තහක්ණඹ පිිගඵ ඳලසචහත් උඳහධිඹක් රඵහ තිබීභ.
සවෝ
(4) තෘතීික වහ ෘත්තීඹ අධයහඳන සකොමින් බහ විසින් පිිගගනු රඵන සතොයතුරු තහක්ණඹ පිිගඵ
ජහතික ෘත්තීඹ ුසරතහ (NVQ) වත (07) සවෝ ඊට ඉවශ NVQ වතිකඹක් රඵහ තිබීභ.

සටහන :(I)

ෆභ අඹදුේකරුුස භ තනතුයට අදහශ සිඹලු සුදුසුකේ අඹදුේඳත් කළන අහන නයනට සවෝ ඊට
සඳය සවෝ ේපර්ණ කය තිබීභ අනිහර්ඹඹ සේ.

7.0

විබහග ඳරිඳහටිඹ ව විඹ නිර්සශලඹ:විබහගඹ ප්රලසන ඳ්ර සදකකින් භන්විත සේ. සභභ විබහගඹ සිංවර, සදභශ, ඉංග්රීසි භහධයලින්
ඳළළත්සේ. ඉල්ලුේ කයන භහධයඹ ඳසු සනස කිරීභට ඉඩ සදනු සනොරළසේ.
ප්රලසන ඳ්රඹ

කහරඹ

1. අභිසඹෝගයතහ
2. සතොයතුරු වහ න්නිසේදන
තහක්ණ සිශධි අධයඹනඹ

මුළු රුස

භත් රුස

ඳළඹ 1

100

40

ඳළඹ 2

100

40

ප්රභහණඹ

1. අභිසඹෝගයතහ
විබහග අසේක්කඹහසේ ංඛ්යහ සල්ඛ්නහත්භක වළකිඹහ, තර්කහනුල ර කරු දළක්වීභ පිිගඵ දළනුභ
ඳරීක්හ කිරීසේ ප්රලසන සභභ ප්රලසන ඳ්රඹට අඩංු  සේ. ඵහුයණ වහ සකටි පිිගතුරු ළඳයීසේ
භහනයලිසේ ප්රලසන 50කින් භන්විත න අතය ප්රලසන සිඹල්රට භ පිිගතුරු ළඳිඹ යුතුඹ.
 ලං ලං2. සතොයතුරු වහ න්නිසේදන තහක්ණ සිශධි අධයඹනඹ
යහජය සේසේ සතොයතුරු වහ න්නිසේදන තහක්ණ ක්සේ්රඹට අදහශ ඇතිවිඹ වළකි ගළටලු එකක්
සවෝ කිහිඳඹක් ේඵන්ධ කයමින් සගොඩනගන රද සිශධිඹක්/ සිශධීන් අසේක්කඹහට සඹොමු කය
අසේක්කඹහ තු නිර්භහණහත්භක චින්තන ලක්තිඹ වහ ගළටලු නියහකයණඹ කිරීසේ වළකිඹහ
ආඹතන ංග්රවඹ, යහජය සේහ සකොමින් බසේ කහර්ඹ ඳටිඳහටික රීති වහ මුදල් සයු රහසිරට
අදහශ යහජය සේසේ ඳරිචඹ ආරසඹන් භළන ඵළීමභ සභින් අසේක්හ සකසර්. ුවගත භහනයලිසේ
ප්රලසන ව යචනහ ප්රලසනලින් සභභ ප්රලසන ඳ්රඹ භන්විත සේ. ප්රලසන සිඹල්රට භ පිිගතුරු ළඳිඹ
යුතුඹ.

2

ටවන:සේසේ යහජකහරි වහ අසේක්කසඹුසසේ සඹෝගයතහ ව වළකිඹහ ඳරීක්හ කය ඵළීමභට සභභ ප්රලසන
ඳ්ර කස වී ඇත. සභභ විබහගඹ තයග විබහගඹක් වුද එක් එක් විඹ වහ සන් කය ඇති රුස ලින්
ඹටත් පිරිසින් 40% ත් අසේක්කඹහ විසින් රඵහගත යුතු අතය විබහගසේ මුළු රුස ගණනින් ඹටත්
පිරිසින් 50% ත් රඵහ ගත යුතු සේ. ෆභ ලිඛිත පිිගතුරු ඳ්රඹක් ේඵන්ධසඹන් අඳළවළනයිග අත් අුසරු
වහ චනර අක්ය විනයහඹ පිිගඵ ළයනය ේඵන්ධසඹන් රුස අඩු කයනු රළසේ. තයග විබහගඹ වහ
සන් සකොට ඇති පුයේඳහඩු ගණන පුයහරන ඳරිනය රඵහගත් රුස අනුපිිගසර තයසේ භ අනුගභනඹ
කයමින් ඳත්වීේ කයනු රළසේ.
8.0

යහජ සතොයතුරු වහ දඬුේ අඹදුේඳ්රඹ පියවීසේ දී ඉතහ ළරකිලිභත් නියදය සතොයතුරු ළඳිඹ යුතු ඹ. සේ විබහගසේ නීතිරීති අනු
ඹේ අසේක්කඹුස නුසුදුසු ඵ අනහයණඹ වුසවොත් විබහගඹට සඳය සවෝ විබහගඹ ඳළළත්සන
අතයතුයදී සවෝ විබහගසඹන් ඳසු සවෝ ඕනෆභ අසථහක ඔහුසේ/ඇඹසේ අසේක්කත්ඹ අරංු  කශ
වළකි ඹ. අඹදුේකරුුස විසින් ඉනයරිඳත් කයන රද සතොයතුයක් ඕනෆභ අසථහක අතය ඵ සඳනී
ගිඹසවොත් සවෝ ඔහු /ඇඹ යජසේ සේසඹන් ඳව කිරීභට පිිගන.

9.0

විබහග ගහසතු:විබහග ගහසතු රු. 500/= කි. සභභ මුදර අඹදුේඳත් බහයගන්නහ අහන නයන සවෝ එනයනට සඳය විබහග
සකොභහරිස ජනයහල්සේ 2003-02-13 ආදහඹේ ශීර්ඹට ඵළයන ඳරිනය ඕනෆ භ තළඳළල්/උඳ තළඳළල්
කහර්ඹහරඹක් සත මුදලින් සගවිඹ යුතුඹ. ඒ වහ නිුසත් කයන රිසිට් ඳත අඹදුේඳසත් අදහශ සකොටුසේ
සනොගළරසන සේ ඇරවිඹ යුතු ඹ. (රිසිට් ඳසත් ඡහඹහ පිටඳතක් භතු ප්රසඹෝජනඹ වහ ශ තඵහ ගත යුතු
ඹ.) කිසිභ සවේතුක් නිහත් විබහග ගහසතු ආඳසු සගනු සනොරඵන අතය මුදල් ඇණවුේ ව මුශදය
බහයගනු සනොරළසේ.

10.0

අඹදුේඳ්ර :- ඒ 4 (ස.මි 21x29) (හභහනය වහෂසීටට්) ප්රභහණසේ කඩදහසි බහවිත කයමින්,
(අ)
අංක 01 සිට 03 සතක් සේද ඳශමු පිටුට ද,
(ආ)
අංක 04 සිට ඉනයරිඹට න සේද අසනක් පිටු ද ඇතුශත් න සේ අඹදුේඳ්රඹ පිිගසඹර කයගත
යුතු අතය අසේක්කඹහ විබහගඹට සඳනී සිටින බහහසන් භ අඹදුේඳ්රඹ පියවිඹ යුතුඹ.
(ඇ)
අඹදුේඳ්රඹ පිිගසඹර කය ගන්නහ විට එහි ශීර්සේ වන් විබහගසේ නභ සිංවර අඹදුේඳ්රර
සිංවරට අභතය ඉංග්රීසිසඹන් ද සදභශ අඹදුේඳ්රර සදභශට අභතය ඉංග්රීසිසඹන් ද වන්
කශ යුතු ඹ.
නිඹමිත ආදර්ල ආකෘතිඹට අනුල ර සනොන, නිඹමිත නයනට සඳය විබහග ගහසතු සගහ සනොභළති වහ
නිළයනය ේපර්ණ කය සනොභළති අේපර්ණ තත්ත්සේ ඳතින අඹදුේඳත් කිසිභ දළනුේ දීභකින් සතොය
ප්රතික්සේඳ කයනු රළසේ. නිසි ඳරිනය අඹදුේඳ්ර ේපර්ණ සනොකිරීසභන් සිදුන ඳහඩු අඹදුේකරුන් විසින්
දයහගත යුතු ඹ. අඹදුේඳ්රසේ ඡහඹහ පිටඳතක් රග තඵහ ගළනීභ ප්රසඹෝජනත් නු ඇති අතය, ේපර්ණ
කයනු රඵන අඹදුේඳ්රඹ විබහග නිසේදනසේ දළක්සන අඹදුේඳතට අනුල ර ද ඹන්න අඹදුේකරු විසින්
විභහ ඵළලිඹ යුතු සේ. එසේ සනොවුනසවොත් අඹදුේඳත ප්රතික්සේඳ විඹ වළකි ඹ.

11.0

ගළට් නිසේදනසේ වන් සුදුසුකේ ඇති අඹ ඳභණක් ඉල්ලුේ කය ඇතළි ඹන පර් නිගභනඹ භත
නිඹමිත විබහග ගහසතු සගහ නිඹමිත නයනට සවෝ එනයනට සඳය සවෝ අඹදුේඳ්ර සඹොමුකය ඇති සිඹලු
අඹදුේකරුන්ට තයග විබහගඹට සඳනී සිටීභට විබහග සකොභහරිස ජනයහල් විසින් ප්රසේල ඳ්ර නිුසත්
කයනු ඇත. තයග විබහගඹට සඳනී සිටීභ වහ ප්රසේල ඳ්රඹක් නිුසත් කිරීභ අඹදුේකරු සභභ තනතුය
වහ සුදුසුකේ පුයහ ඇති ඵට පිිගගළනීභක් සර රකනු සනොරළසේ. අඹදුේකරුන් ේමුඛ්
ඳරීක්ණඹට කළහ ගළට් නිසේදනඹ අනු සුදුසුකේ තිසේදළි ඳරික්හ කයන අසථහසේ අලය
සුදුසුකේ නළති ඵ අනහයණඹ වුසවොත් එභ විබහග අසේක්කත්ඹ අරංු  කයනු රළසේ.

11.1

විබහග ප්රතිපර සභභ නිසේදනසේ 7.0 සේදඹ වහ ටවනට අනු සුදුසුකේ රළබ අසේක්කින්සේ මුළු රුස ුසරතහ
අනු නිුසත් කශ ප්රතිළුර සල්ඛ්නඹ ඒකහඵශධ සේහ අධයක් ජනයහල් යහජය ඳරිඳහරන වහ
කශභනහකයණ අභහතයහංලඹ සත රඵහ සදනු ඇත. විබහගඹට සඳනී සිටි සිඹළුභ අඹදුේකරුන් සත
ප්රතිළුර සඳෞශගලික දළනුේදීභ සවෝ ශ්රී රංකහ විබහග සදඳහර්තසේන්තුසේ www.results.exams.gov.lk
සේ අඩවිසේ ප්රසිශධ කයනු රළසේ.

12.0

අඹදුේඳ්රඹ ඵවහ එන කයසේ භත් ඳ ඉවශ සකශසර් “ශ්රී රංකහ සතොයතුරු ව න්නිසේදන
තහක්ණ සේසේ 2 න ඳන්තිසේ II සරේණිවලඹට ඵහ ගළනීසේ සීමිත තයග විබහගඹ - 2018 ” ඹන්න ද
වන් කයන්න.”

13.0

විබහගඹ ඉල්ලුේකයන අසථහ න විට ඳළති අඹදුේකරුන්සේ තනතුය ව සේහ සථහනඹ, විබහගඹ
ේඵන්ධ සිඹලු කටයුතු වහ අදහශ න අතය, අඹදුේඳත් එවීසභන් ඳසු ඒ ේඵන්ධ සිදුන සනසවීේ
කිසික් පිිගඵ රකනු සනොරළසේ.

3

14.0

ේපර්ණ කයන රද අඹදුේඳ්රඹ 2018 ජූනි මස 11 න නයන සවෝ ඊට සඳය සවෝ ඳවත දළක්සන ලිපිනඹට
ලිඹහඳනයංචි තළඳෆසරන් එවිඹ යුතු ඹ.
විබහග සකොභහරිස ජනයහල්
ංවිධහන ව විසශල විබහග ලහඛ්හ
ශ්රී රංකහ විබහග සදඳහර්තුසේන්තු
තළ.සඳ. 1503
සකොශම

15.0

විබහගඹට සඳනී සිටීභ - අඹදුේකරුන් සත ප්රසේල ඳ්ර නිුසත් කශ වහ භ ඒ ඵ වන් කයමින්
පුත්ඳත් නිසේදනඹක් ශ්රී රංකහ විබහග සදඳහර්තුසේන්තු භගින් ඳශ කයනු ඇත. නිසේදනඹ ඳශ වී නයන 2ක්
සවෝ 3ක් ගතව ඳසුත් ප්රසේල ඳ්රඹ සනොරළබුණිවල නේ දළන්වීසේ වන් ආකහයඹට ඒ ඵ ශ්රී රංකහ විබහග
සදඳහර්තුසේන්තු සත දන්හ සිටිඹ යුතු ඹ. එසේ දළන්වීසේ දී අඹදුේකරු තභහ ඉල්ලුේකයන රද විබහගසේ
නභ, අඹදුේකරුසේ ේපර්ණ නභ, ජහතික වළඳුනුේඳත් අංකඹ වහ ලිපිනඹ නිළයනය වන් කශ යුතුඹ.
අඹදුේකරු සකොශඹින් ඵළවළය ඳනයංචිකරුුස නේ, එභ විසතය භග, ෂළක්ස භගින් විබහග ප්රසේල ඳ්රසේ
පිටඳතක් කඩිනමින් රඵහගළනීභට වළකි අඹදුේකරුසේ ෂළක්ස අංකඹක් ද වන් කයමින් ඉල්ීමේ ලිපිඹක්
දළන්වීසේ වන් ෂළක්ස අංකඹ සත සඹොමු කයමින් විභහ සිටීභ ඩහත් පරදහයී නු ඇත. එසේ
විභසීසේදී විබහග සදඳහර්තසේන්තු විසින් විභහ සිටින කිසිඹේ සතොයතුයක් නහථ කිරීභ වහ තභහ ශ
තඵහගත් අඹදුේඳ්රසේ පිටඳත, විබහග ගහසතු සගවීසභන් රද රදුඳසතහි පිටඳත වහ අඹදුේඳ්රඹ තළඳළල්
කිරීසේදී ලිඹහඳනයංචි කශ ුසවිතහන්සිඹ සදහනමින් තඵහ ගළනීභ ද ප්රසඹෝජනත් නු ඇත.

16.0

අසේක්කින්සේ අනන්ඹතහ නහථ කිරීභ වහ ඳවත වන් ලිඹවිලිලින් එකක් විබහග ලහරහධිඳති
සත ඉනයරිඳත් කශ යුතු ඹ.
i.
පුශගරින් ලිඹහඳනයංචි කිරීසේ සදඳහර්තසේන්තු භගින් නිුසත් කයන රද ජහතික වළඳුනුේඳත
ii.
රංු  විසශල ගභන් ඵර ඳ්රඹ

17.0

විබහග සකොභහරිස ජනයහල් විසින් නිුසත් කයන රද ප්රසේලඳ්ර ඇති නිරධහරීන්ට විබහගඹට සඳනී සිටීභට
වළකි න ඳරිනය සදඳහර්තසේන්තු ප්රධහනීන් විසින් යහජකහරි නිහඩු රඵහනයඹ යුතුඹ. ගභන් ගහසතු සගනු
සනොරළසේ.

18.0

අසේක්කඹුස වට විබහග ප්රසේල ඳ්රඹක් නිුසත් කිරීභ ඔහු සවෝ ඇඹ සවෝ විබහගඹට ඉනයරිඳත් වීභට
සුදුසුකේ පුයහ ඇති ඵට පිිගගළනීභක් සේ සනොළශකිඹ යුතු ඹ. විබහගඹ ඳළළත්වීභ ේඵන්ධසඹන් විබහග
සකොභහරිස ජනයහල් විසින් ඳනනු රඵන නීති රීති රට විබහග අසේක්කඹන් ඹටත් සේ. එභ නීති රීති
උල්රංඝනඹ කශසවොත් විබහග සකොභහරිස ජනයහල් විසින් ඳනනු රඵන දඬුභකට ඹටත් වීභට ඔහුට
සවෝ ඇඹට සිදුනු ඇත.

19.0

සභහි වන් සනොන ඹේකිසි කරුණක් සසතොත් ඒ ේඵන්ධ ඒකහඵශධ සේහ අධයක් ජනයහල්
විසින් තීයණඹ කයනු ඇත. සිඹලුභ අඹදුේකරුන් සභභ ගළට් නිසේදනසේ වන් සඳොදු විබහග නීති රීති
අනු කටයුතු කිරීභට ඵළඳී සිටිනු ඇත.

20.0

සභහි සිංවර, සදභශ වහ ඉංග්රීසි භහධය නිසේදන අතය කිසිඹේ අනනුල රතහඹක් ඳතී නේ, එළනි විසටක
සිංවර භහධය නිසේදනඹ ඵරඳළළත්සේ.

සක්.වී.පී.එේ.සේ. ගභසේ
ඒකහඵශධ සේහ අධයක් ජනයහල්
යහජය ඳරිඳහරන වහ කශභනහකයණ අභහතයහංලඹ

2018 අසප්රේල් 27 ළනි නයන,
යහජය ඳරිඳහරන වහ කශභනහකයණ අභහතයහංලඹ,
නිදවස චතුයස්රඹ,
සකොශම 07.

4

ආදර්ල අඹදුේඳ්රඹ
(කහර්ඹහීමඹ ප්රසඹෝජන වහ ඳභණිවල)

ශ්රී ාකා මතතරරුරු හා සනිනිමනදන තාෂණ ස මසයලම 2 ලන පනිතිම II මරයණියටයට වඳලා ගැනීමේ
සීමිත තරග විභාගය - 2018
Limited Competitive Examination for Recruitment to Class 2-II of Sri Lanka Information &
Communication Technology Service - 2018
ඔඵ විබහගඹට සඳනී සිටින බහහ භහධයඹ

:-

සිංවර - 2
සදභශ - 3
ඉංග්රීසි - 4
(අදහශ අංකඹ සකොටු තුශ ලිඹන්න)

1.0

2.0

3.0

1.1

අඹදුේකරුසේ මුරුසරු අගට සඹොදහ මුරුසරු භ නභ: ......................................................
(ඉංග්රීසි කළපිටල් අුසසයන්) උදහ : GUNAWARDHANA M.G.B.S.K.

1.2

ේපර්ණ නභ
(ඉංග්රීසි කළපිටල් අුසසයන්)

: ................................................................................
: .......................................................................................

1.3

ේපර්ණ නභ
(සිංවසරන්/සදභසශන්)

: ................................................................................
: ................................................................................

සේහ සථහනඹ වහ ලිපිනඹ :
2.1
කහර්ඹහරසේ / සදඳහර්තසේන්තුසේ / ආඹතනසේ නභ වහ ලිපිනඹ : ..........................................
(ඉංග්රීසි කළපිටල් අුසසයන්) ..............................................................................................
2.2

කහර්ඹහරසේ / සදඳහර්තසේන්තුසේ / ආඹතනසේ නභ වහ ලිපිනඹ: ............................................
(සිංවසරන්/සදභසශන්) ...................................................................................................

2.3

විබහග ප්රසේල ඳ්ර එවිඹ යුතු ලිපිනඹ :- ................................................................................
(ඉංග්රීසි කළපිටල් අුසසයන්) ..............................................................................................

3.1

සත්රී / පුරු බහඹ :-

3.2

උඳන් නයනඹ : ර්ඹ

3.3

ජහතික වළඳුනුේඳත් අංකඹ :-

3.4

ජංගභ දුයකථන අංකඹ :-

පුරු - 0
සත්රී - 1
(අදහශ අංකඹ සකොටු තුශ ලිඹන්න)
භහඹ

5

නයනඹ

4.0

5.0

සේහ විසතයඹ :4.1 ඔඵ දළනට සේඹ කයන ආඹතනසේ නභ :-.............................................................................
4.2 එඹ අඹත්න අභහතයහංලඹ සවෝ සදඳහර්තුසේන්තු:-……..........................................................
4.3 දළනට දයන තනතුසර් ඳදවි නහභඹ :- ....................................................................................
4.4 දළනට දයන තනතුයට ඳත් ව නයනඹ :-......................................................................................
4.5 දළනට දයන තනතුය සථීය ද නළතසවොත් තහකහලික ද ඹන ග:-...................................................
4.6 දළනට දයන තනතුසයහි සේඹ සථීය කය තිසේ ද ඹන ග :- ......................................................
4.7 දළනට දයන තනතුසර් සේඹ සථීය කයමින් නිුසත් කයන රද ලිපිසේ සඹොමු අංකඹ වහ නයනඹ :......................................................................................................................................................
4.8 (අ) දළනට රඵන ළටුඳ :...................................................................................................................................................
(ආ)ළටුේ ඳරිභහනඹ(2016.02.25 නයනළති යහජය ඳරිඳහරන ච්රසල්ඛ් අංක 03/2016 අනු ළටුේ
සක්ත):......................................................................................................................................................
4.9 ඒකහඵශධ සේඹට අන්තර්ග්රවනඹ කශ නිරධහරිඹුස නේ අන්තර්ග්රවනඹ කශ නයනඹ:..............................................................................................................................................
4.10 දළනට දයන ඳත්වීභ විරහභ ළටුේ හිත ද ඹන ග :- ......................................................................
4.11 අඹදුේඳත් කළන අහන නයනට දළනට දයන තනතුසර් සේහ කහරඹ: .........................................
විබහග ගහසතු සගව රදුඳත පිිගඵ විසතය :
විබහග ගහසතු සගව තළඳළල්/උඳ
I
තළඳළල් කහර්ඹහරඹ

:

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

II

රදුඳත් අංකඹ වහ නයනඹ

:

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

III

සගව මුදර

:

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

රදුඳත සනොගළරසන සේ සභහි අරන්න.
(රදුඳසත් පිටඳතක් ශ තඵහ ගළනීභ ප්රසඹෝජනත් විඹ වළකිඹ)
භහ විසින් සභහි වන් කය ඇති සතොයතුරු නියදය ඵ වතික කයමි. සභහි වන් කය
සවෝ සතොයතුයක් අතය ඵ සවෝ හදය ඵ සතෝයහ ගළනීභට සඳය අනහයණඹ වුසවොත්, භහ නුසුදුසුස
කිරීභටත්, ඳත් කය ගළනීසභන් ඳසු අනහයණඹ වුසවොත් භහ සේසඹන් ඳව කිරීභටත් වළකි ඵ භභ දනිමි.
තද, විබහගඹ ඳළළත්වීභ ේඵන්ධසඹන් විබහග සකොභහරිස ජනයහල් විසින් ඳනනු රඵන නීතිරීතිරට වහ
විබහග ප්රතිපර නිුසත් කිරීභ ේන්ධසඹන් ගනු රඵන තීයණරට භභ ඹටත් න ඵද ප්රකහල කයමි.

නයනඹ :- ............................................

සටහන :

...............................................
අඹදුේකරුසේ අත්න
(සදඳහර්තසේන්තු ප්රධහනිඹහ ඉනයරිපිටදී
අත්න සඹනයඹ යුතුඹ)

තභහසේ සදඳහර්තසේන්තු ප්රධහනිඹහ සවෝ එභ සදඳහර්තසේන්තු ප්රධහනිඹහ සනුසන් අත්න් කිරීභට
ඵරඹරත් නිරධහරිඹුස ඉනයරිපිට දී අඹදුේකරු විසින් අත්න් කශ යුතුඹ.
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අත්සන සහතික කිරීම
භහසේ කහර්ඹහරසේ නිරධයඹුස / නිරධහරිණිවලඹක ව භහ සඳෞශගලික ලසඹන් දන්නහ වඳුනන
............................................................................................................. භවතහ / භවත්මිඹ / සභනවිඹ
................................ළනි නයන භහ ඉනයරිපිට දී අත්න් කශ ඵ වතික කයමි.

..............................................
වතික කයන්නහසේ
අත්න ව නිර මුද්රහ
නභ :- ...................................................................
ඳදවි නහභඹ :- ......................................................
ලිපිනඹ :- .............................................................
නයනඹ :- .................................................................
මදපාර්තමේනිරු ප්රධාානියාම සහතිකය
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

සභභ අඹදුේකරු / අඹදුේකහරිඹ න........................................................................................
භවතහ / භවත්මිඹ/ සභනවිඹ සභභ සදඳහර්තසේන්තුසේ සේසේ නියුක්ත අඹුස ඵ ද,
ඔහු / ඇඹ යහජය සේඹට අඹත් ඒකහඵශධ සේසේ සථීය තනතුයක් දයමින් සිටින ඵ ද,
ඔහු / ඇඹ සථීය තනතුයක ................. න නයන න විට සේසේ සථීය කයනු රළඵ සිටින ඵ ද,
සථීය තනතුයක සේසේ සථීය කයමින් ලිපිඹක් ඔහුට / ඇඹට නිුසත් කය ඇති ඵද,
ඔහු / ඇඹ .............. ළනි නයනට සවෝ ඊට සඳය පර්හන්න අවුරුදු 05 ක ක්රීඹ සේඹ ේපර්ණ කය ඇති
ඵ ද, (නිසේදනසේ 6(ඈ) භඟින් අසේක්ෂිත ඳරිනය)
................ නයනට පර්හන්න අවුරුදු 05ක තුටුදහඹක සේහ කහරඹක් පුයහ ඇති ඵද, (නිසේදනසේ
6(ඈ) භඟින් අසේක්ෂිත ඳරිනය)
අඹදුේඳත් බහයගන්න අන් නයනට පර්හන්න ය 05 තුර ළටුේ ර්ධක නිඹමිත නයනට උඳඹහසගන
ඇති ඵ ද,
සභභ විබහගඹ වහ ඉල්ලුේ කිරීභට අදහශ තනතුසර් නිඹමිත ඳන්තිසේ වහ සරේණිවලසේ ඳීඳීසිටින ඵ ද.
සභභ විබහගසේ ප්රතිපර අනු ඳත්වීභක් වහ සතෝයහ ගනු රළබුසවොත් ඔහු / ඇඹ දළනට දයන තනතුසයන්
නිදවස කයනු රඵන ඵ ද,
විබහග ගහසතු ලසඹන් රු.500/= ක් සගහ රදුඳතක් අඹදුේඳ්රසේ අරහ ඇති ඵ ද,
ඔහුසේ / ඇඹසේ අඹදුේඳසතහි දළක්සන විසතය සභභ සදඳහර්තසේන්තුසේ ඇති සල්ඛ්න භ වරි ළයනය
ඵරහ ඇති ඵ ව සභභ විබහගඹට අදහශ විබහග නිසේදනසේ දළක්සන සයු රහසි අනු සභභ විබහගඹට
සඳනී සිටීභට ඔහු / ඇඹ සුදුසු ඵ ද, භභ වතික කයමි.

.......................................................
සදඳහර්තසේන්තු ප්රධහනිඹහසේ අත්න
ව නිර මුද්රහ
නභ :- ...................................................................
ඳදවි නහභඹ :- ......................................................
ලිපිනඹ :- .............................................................
නයනඹ :- ................................................................
සාෂණ ය :(1) සදඳහර්තසේන්තු ප්රධහනිඹහ සවෝ ඔහු සනුසන් අත්න් කිරීභට නිසි ආකහය ඵරතර ඳයනු රළබ
භහණ්ඩලික නිරධහරිඹුස සවෝ විසින් ඳභණක් සභභ වතිකඹ අත්න් කර යුතුඹ. වතිකසේ අඩංු 
කරු ෆභ අයුයකින්භ නිළයනය ඵට වතිකඹ නිුසත් කයන නිරධහරිඹහ ෆහීභකට ඳත්විඹ යුතුඹ
(2) සඹෝගයතහ පිිගඵ සිඹළුභ අලයතහන් ේපර්ණ සනොකයන අඹදුේකරුන් සසතොත් ඔවුන්සේ
අඹදුේඳත් විබහග සකොභහරිස ජනයහල් සත ඉනයරිඳත් සනොකශ යුතුඹ.
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