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My No

දිනය

உநது இல

திகதி

Your No

Date

2022.06.09

අමළතළ  මල්කේල්
පෂළත් ප්රධාළන මල්කේල්
මක මි වභළ මල්කේල්
දිවහත්රික් මල්කේල් මදපළර්තමේ තු ප්රධාළීන
අංක 2137/66 දරණ හා 2019.08.22 දිනැති ශ්රී ංකා කණකාකාකා ස ව ාලා ලයල ථාා ං්රහව 5
ලන ංවෝධනය හා රාජ්ය රිපරාන ක්රවඛ 33/2019 අනුල ශ්රී ංකා කණකාකාකා ස ව ාලව
III වරාණියේව ලධධා ස ශ ශ්රී ංකා කණකාකාකා ස ව ාලව II වරාණියේයඋ ස ථ රී ස
අ ක 2137/66 දරණ ශළ 2019.08.22 දිනෆති ශ්රී  කළ කණකළකාකළ ස මවාලළ ලලවහාළ ව ්රශම 5
ලන ව මෝධානය ශළ රළජ් පිපපළන ච්රමල් 33/2019 අනුල ශ්රී  කළ කණකළකාකළ ස මවාලම
III මශ්රාණියේම නිධාළ ස ශ්රී  කළ කණකළකාකළ ස මවාලම II මශ්රාණියේය උවවහ කි සම වඳශළ වූ
ඉල්ලීේ ඇමුණුම අ ක 01හි වඳශ ආකෘතිපත්රය මින මය මු කරන මව කළ්ණියේකල ද ලමි.
02.
ඒ අනුල 2022.05.02 දින ශ්රී  කළ කණකළකාකළිප මවාලම II මශ්රාණියේය උවවහ මටම
සුදුසුකේ වපුරන ද නිධාළ ස වේබ ධාමය ඇමුණුම I හි අයදුේපත්රය 2022.07.29 දිනඋ
වරර නිසිමව වේපූර්ණ කර ආයතන ප්රධාලධයාව ලධ්දවශය ිතතල රළජ් මවාලළ මක මි
වභළල මලත මය මු කි සම වඳශළ මන පමළල අප මලත එමටම ක යුතු කරන මම කළ්ණියේකල
ද ලළ සිටිමි.

මක්.ඩී.එ . ර ජිත් අමවෝක
අතිමර්ක මල්කේ (රළජ් පිපපළන )
රළජ් පිපපළන වහලමේ ක යුතු පෂළත් වභළ ශළ පෂළත් පළන අමළතළ ම
මල්කේ මලනුල

දුරකතන

த ொலைபபசி

Telephone

සෆක්වහ

011-2696211-13
011-2166000

த ொலைநகை்

Fax

ඊ-මේල්

011-2695279

மின் னஞ் சை்

E-mail

මලබ් අඩවිය
info@pubad.gov.lk

Website :
இலை ் ள

www.pubad.gov.lk

ඇමුණුම 01
අංක 2137/66 දරණ ශා 2019.08.22 දිනැති ශ්රී ංකා කණකාකාකා ස වවාලා ලයලවථාා වං්රශව 5 ලන
වංවෝධනය ශා රාජ්ය ඳිපඳාන ක්රවඛ 33/2019 අනුල ශ්රී ංකා කණකාකාකා ස වවාලව III
වරාණියේව ලධධා ස ශ ශ්රී ංකා කණකාකාකා ස වවාලව II වරාණියේයඋ සවවථ රී සම
I වකොඋව
01. (a) නිධළරියළගේ නම :- ……………………………………………………………………..
(b) තනතුරු නළමය වශ ලර්තමළන ගවේලළ වහථළනය :………………………………………………………………………………………………
(c) රළජකළරි ලිපිනය :- ……………………………………………………………………….
දුරකථන අංකය :- …………………………...

සෆක්වහ :- ………………………………

(d) පුද්ගලික ලිපිනය :- ………………………………………………………………………
ජංගම දුරකථන අංකය :- ………………………………………………………………….
විදුත් ත තෆඳෆ ල ලිපිනය:- …………………………………………………………………..
(e) ජළතික ශෆඳුනුම්ඳත් ත අංකය :- ……………………………………………………………...
02. (a) ශ්රී ං.ග.ගවේලග III ගරේණියටයප ඳත් තම්ම් ද නනය :- ………………………………………...
(b) ශ්රී ං.ග.ගවේලග III ගරේණියටග ලෆඩ භළර ගත් ත නනය :- ……………………………………...
(c) ශ්රී ං.ග.ගවේලග III ගරේණියටග වහර ර කරන ද නනය :- ……………………………………
(d) ඳරිලළව කළය දීර්ඝ කර තිගේ නම් එම කළය :- ………………………………………….
03. ඳශත විභළග වමත් ත ම් ගශෝ ඒලළයින් නිදශවහ ගකොප තිගේද
එගවේ නම් ඒ පිළිබ විවහතර :(i) ඳෂමු කළර්යක්මතළ කඩඉම් ඳරීක්ණය වමත් ත වූ නනය :- ………………………………..
(ii) ගදලන කළර්යක්මතළ කඩඉම් ඳරීක්ණය වමත් ත වූ නනය :- ………………………………
(iii) අගනක් රළජය භළළ (ිංංශදගදමෂ ්රම්ණතළ විභළගය වමත් ත වූ ගශෝ ඉන් නිදශවහ කරන ද
නනය :- ……………………………
(iv) වන්ධළන භළළ (ඉංග්රීිං ්රම්ණතළ විභළගය වමත් ත වූ නනය ගශෝ ඉන් නිදශවහ කරන ද නනය :……………………………………
(v) ධළරිතළ වංලර්ධන III මට්පම වම්පූර්ණ කරන ද නනය :- ………………………………...
04. ඒ අනුල ශ්රි ංකළ ගණකළකාකළරී ගවේලග II ගරේණියටයප උවවහම්ම වශළ හිමිකම් බන නනය :-…...
......................... නන ිංප ශ්රි ංකළ ගණකළකාකළරී ගවේලග

II ගරේණියටයප උවවහ රීරීම වශළ මළ

සුදුසු ලන බලත් ත ඉශත 1 ිංප 4 දක්ලළ ගේදයන්හි වඳයළ ඇති ගතොරතුරු මළගේ දෆනුම ශළ
විහලළවයප අනුල නිලෆරන ලන බලත් ත ්රකළ කරමි.

………………………..
නනය

………………………..
අත් තවන
1

II වකොඋව
වදඳාර්තවේ ශතු ප්රධාලධයාව වශතිකය
(ඳශත දක්ලළ ඇති කරුණු වම්බන්ධල ගදඳළර්තගම්න්තු ්රධළීනන් ගඳෞද්ගලිකලම ලගරීලයුතු ග)
01. (i) නිධළරියළ III ගරේණියටයප ඳත් ත වූ නන ිංප ලවර 06 ක වක්රීය ශළ වතුදාදළයක ගවේලළ කළයක්
වම්පූර්ණ ගකොප ශළ ලෆදාප් ලර්ධක 06 ක් උඳයළ ගගන තිගේද? :- …………………………........
(ii) උවවහ ම්ම වශළ සුදුසුකම් බන නනප පූර්ලළවන්නතම ලවර 5 තුෂ නිධළරියළ විිංන් නියමිත
ලෆදාප් ලර්ධක ිංය ලම උඳයළ ගගන තිගේද? :- …………………………………..
ලර්ය

ලැටුප් ලර්ධක සඳයා වකන තිවේ/ සඳයා වකන නැත

(ඳඩි ලෆඩි රීරීගම් වශතික ඳත්රල (ගඳොදු 185 ආකෘති ඳත්රය වශතික කෂ පිපඳත් ත ඇමිණියටය යුතුය
02. (i) උවවහ ම්ගම් නනප ගඳරළතුල ලවර 06 තුෂ අනුමත කළර්යවළධනය ඇගයීගම් ඳටිඳළටිය අනුල
නිධළරියළ විිංන් වතුදාදළයක මට්පගම් ගශෝ ඊප ඉශෂ කළර්ය වළධනයක් අත් ත කර ගගන තිගේද?
:- ………………………………………………………………………………………
(ii) නිධළරියළ උවවහ ම්ම වශළ සුදුසුකම් බන නනප පූර්ලළවන්න ලවර 05 තුෂ වතුදාදළයක
ගවේලළ කළයක් වම්පූර්ණ ගකොප තිගේද? :- …………………………………...........................
ලර්ය

අනුමත කාර්යවාධන ඇකයීවේ ඳටිඳාටියඋ අනුල කාර්යවාධන මට්උම
{වතුටුදායක (S) / වාමානය මට්උමඋ හශෂ (A)/ විශිථඋ (E) ලවය ශ වශ ශ
කර ශන}

(අනුමත කළර්ය වළධන ලළර්තළල ගදඳවම වශතික කරන ද පිපඳත් ත ඇමිණියටය යුතුය
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03. (i) නිධළරියළප එගරහිල ිංඳුකරන විනය ක්රියළමළර්ග ඳලදද? නෆතගශොත් ත ඉනරිග දී විනය
ක්රියළමළර්ග ගෆීනමප අදශවහ කර තිගේද? :- ............................................................................
(ii) තිගේ නම්, ඒ උඳග ලඛනය 01 ගශෝ උඳග ලඛනය 02 අනුලද යන්න වශන් කරන්න :………………………………………………………………………………………………
04. නිධළර්යළ ලෆදාප් රහිත නිලළඩු බළගගන තිගේද? ……………………………………………
තිගේ නම්, කළසීමළල වශන් කරන්න
ලර්ය

කාසීමාල

.................................................... මශතළද මශත් තමියද ගමනවිය වම්බන්ධගයන් ගමහි වඳයළ ඇති
ගතොරතුරු ම විිංන් ඳරීක්ළ කරන ද බලත් ත එම ගතොරතුරු නිලෆරන බලත් ත වශතික කරමි. ඳසුගිය
ලවර 06 තුෂ ඔහුගේ දඇයගේ ගවේලය වතුදාදළයක ලන අතර .............................. නන ිංප ශ්රී
ංකළ ගණකළකාකළරී ගවේලග II ගරේණියටයප උවවහ රීරීම වශළ නිර්ගද් කරමි.

………………………..
නනය

……………………………………
ගදඳළර්තගම්න්තු ්රධළනියළගේ අත් තවන
තනතුරු නළමය…………………….

III වකොඋව
.............................................. මශතළද මශත් තමියද ගමනවිය ශ්රී ංකළ ගණකළකාකළරී ගවේලග

II

ගරේණියටයප උවවහ රීරීම නිර්ගද් කරමිද නිර්ගද් ගනොකරමි.

නනය :- …………………………..

……………………………………
අත් තවන
ග ලකම් (නම
නි මුද්රළල
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ශ්රී ලංකා ගණකාධිකාරි ස ේවසේ III සරේණිසේ නිලධාරින් ශ්රී ලංකා ගණකාධිකාරි ස ේවසේ II සරේණි උ ස
කිරීම හා වන ඉල්ලුම් ඳත්ර ිරවීමසම්ී  ලලකි ුතු  කරුු
01) රාජ්ය සසේවා ස ොමිෂන් සභාව සවත ස ොමු කිරීම සහා සැඳයු අ දුම් ඳත්රස හි ඳහත දැක්සවන ලිපි සේඛනවල
පිටඳත් ඇතුලත් වි යුතු





ඳත්වීම් ලිපිසේ සහති
රන ලද පිටඳත
වැඩ භාර ගැනීසම් ලිපිසේ පිටඳතක්
සසේවසේ ස්ථීර රන ලද ලිපිසේ සහති
රන ලද පිටඳත
ඳළමු ාර් ක්ෂමතා ඩඉම් ඳරීක්ෂණ සමත් සහෝ නිදහස් බව දැක්සවන සි ළුම ලිපිවල සහති
පිටඳත් (අ දුම්ඳත්ර පිරවීසම්ී විභාග ආරම්භවූ දින සහන් ල යුතු )



2014.01.21 දිනැති රාජ්ය ඳිපඳාලන ක්රසේඛ 01/2014, 2017.10.17 දිනැති රාජ්ය ඳිපඳාලන ක්රසේඛ ලිපි
අං
06/2017 හා 2020.10.16 දිනැති රාජ්ය ඳිපඳාලන ක්රසේඛ 18/2020 ප්ර ාරව රාජ්ය භාෂා
(සිංහල/සදමළ) ප්රවීණතාව ලබා ගැනීසම් අව්යතාවස න් නිදහස් කිරීසම් ලිපි , සහති ඳත්ර හා අදාල
අසනකුත් ලිපි



සදවන ාර් ක්ෂමතා ඩඉම් ඳරීක්ෂණ සමත් සහෝ නිදහස් බව දැක්සවන සි ළුම ලිපිවල සහති
ලද පිටඳත් (අ දුම්ඳත්ර පිරවීසම්ී විභාග ආරම්භවූ දින සහන් ල යුතු )




සන්ධාන භාෂා ප්රවීණතා ඳරීක්ෂණ සමත් හා නිදහස් බව දැක්සවන ලිපිවල සහති
ජ්ාති හැදුනුම්ඳසතහි සහති
රන ලද පිටඳත

රන ලද

රන ලද පිටඳත්

02) අ දුම්ඳත්රස හි සෙඳාර්තසම්න්ු  ප්රධානි ා හා මමාතයාංශ සල්කම් විසින් නි මිත ඳිපදි නිර්සේ්
යුතු .

ර තිබි

රන

