රාජ්ය සවේලා, ඳෂාත් වභා ශා ඳෂාත් ඳාන අමාත්යාාංසය
ත්ාක්ණ සවේලසය කාර්මික නිධාරී/ වැසුම් ශිල්පී III සරේණියේසය ත්නරුරුල
බලා ගැනීම වශා අයදුම්ඳත් කැවීම
1.0 රාජ්ය සවේලා, ඳෂාත් වබා ශා ඳෂාත් ඳාන අභාත්යාාංසේ පුරප්ඳාඩුල ඳලතින කාර්මික නිධාරී ත්නතුරු
03ක් වශ වැසුම් ශිල්පී ත්නතුරු 01ක් වශා නිධරයන් ඵලා ගැනීභට රාජ්ය සවේලා, ඳෂාත් වබා ශා ඳෂාත්
ඳාන අභාත්යාාං සල්කම්සේ අනුභැතිය ප්රකාරල අයුමම්ඳත් කැලනු ැස.
2.0 ශ්රී ාංකා වාංලර්ධන ඳපාඳාන තයත්නය සලතින් ඳලත්ලනු ඵන ඛිත ත් ත්රව භාබාගයක ශා වාභානය වම්ුඛ
ඳරීක්ණයක ප්රතිප අනුල ුසවත්ාල භත් සුුමසුකම් වපුරා තති අසප්ක්කයන් ඳලතින පුරප්ඳාඩු වශා ඳත්
කරනු තත්
3.0 සභභ ඳත්වීභ ව්ථිර ශා භාශ්රාභ ලැටුප් වතත්ය, ත්නතුරට තමි භාශ්රාභ ලැටුප් රභය ිළිබඵ රජ්ය භාිනන් දිරපාසේී
ගනු ඵන ප්රතිඳත්තිභය ීරරණයට නිෂධාපාන් යටත් භාය යුතු සේ
4.0 අලය සුදුසුකම්
(අ)

ශ්රී ාාංක ක පුරලැිනයුස භාය යුතු.

(ත)

අයුමම්ඳත් බාර ගන්නා අලවාන ිරනයට ලයව අවුරුුම 18ට සනොඅඩු ශා අවුරුුම 30 ට සනොලැඩි භාය
යුතු.

(ත)

භාශි්ට චපාත්යක න් යුක්ත් භාය යුතුය

(ඈ)

වෑභ අසප්ක්කසයුසභ ශ්රී ාංකාසේ ෑනෑභ ප්රසශයක සවේලය ක රීභට ශා ත්නතුසර් රාජ්කාපා දටු
ක රීභට ප්රභාණලත් භනා කා.ක ශා භානිනක සය ගයත්ාලයක න් යුක්ත් භාය යුතුය

(ඊ)

අධයාඳන සුුමසුකම් (I)

භාද්යා/ ග ගත/ත්/ ග ත්ාක්ණසේද්ය භාය ධාරාලට අයත් සබිතික භාද්යාල, වාංයුක්ත් ගත/ත්ය,
රවායන භාද්යාල, ත්ාක්ණසේද්ය වශා භාශයාල, සත්ොරතුරු වශ වන්නිසේද්න ත්ාක්ණය ශා
දාංජිසන්රු ත්ාක්ණසේද්ය යන භායයන් අත්පාන් භායයන් සද්කක් වතත්ල භායයන්
තුනක න් අධයයන සඳොුම වශතික ඳ්ර (. සඳෂ ) භාබාගය එකලර වභත්වීභ සශ ක්සේ්රයට
අද්ාෂල ජ්ාතික ලෘත්තිය සුුමසුකම් 4 (NVQ 4) වම්පර්ණ කර තිබීභ
ශා

(II)

ිනාංශ/ ගසද්භෂ/ ගදාංග්රීින බාාල, භාද්යාල, ගත/ත්ය, වශ ත්ලත් එක් භායයකට වම්භාන
වාභාර්ථයයන් වතත්ල එකලර භායයන් ශයක න් (06) ක න් අධයයන සඳොුම වශතික ඳ්ර
(වා සඳෂ ) භාබාගය වභත්වීභ සශ ක්සේ්රයට අද්ාෂල ජ්ාතික ලෘත්තිය සුුමසුකම් 3 (NVQ
3) වම්පර්ණ කර තිබීභ

(ඊ)

ලෘත්ීරය සුුමසුකම් (I)

සභොරටුල භා්ල භාද්යාය සශ අම්ඳාර ශාඩි තයත්නය භාිනන් ිළපානභනු ඵන ජ්ාතික
ත්ාක්ත/ක ඩිප්ස භාල (ිනභාල්) සශ

(II)

ජ්ාතික තධුනිකත්ල වශ කාර්මික පුහුණු ක රීසම් අධිකාපාය භාිනන් ිළපානභනු ඵන
දාංජිසන්රු භාද්යා ජ්ාතික ඩිප්ස භාල (ිනභාල්) සශ

(III)

අධයාඳන ශා .වව් අධයාඳන භාය බාර අභාත්යාාංය භාිනන් ිළපානභනු ඵන ජ්ාතික .වව්
දාංජිසන්රු ඩිප්ස භාල (ිනභාල්) සශ

(IV)

ශ්රී ාංකා භාලෘත් භා්ල භාද්යාය භාිනන් ිළපානභනු ඵන ත්ාක්ත/ක ඩිප්ස භාල (ිනභාල්)
සශ

(V)

ශ්රී ාංකා දාංජිසන්රු තයත්නය භාිනන් ඳලත්ලනු ඵන දාංජිසන්රු භාබාගසේ 1 ලන සකොටව
වාර්ථක සව වම්පර්ණ ක රීභ සශ

(VI)

රැක යා ක්සේ්රයට අද්ාෂල ජ්ාතික ලෘත්තිය ුසවත්ා (NVQ) 06 භට්ටසම් සුුමසුකභ
වම්පර්ණ කර තිබීභ සශ

(VII) .වව් අධයාඳන අභාත්යාාංය වශ දශත් වශන් ත්ාක්ත/ක වශතික නිුසත් කරන තයත්න
ලඛින් භාභවා අද්ශව් ඵා ගැනීසභන් අනතුරුල දශත් වශන් ත්ාක්ත/ක සුුමසුකම් ලට
ිනයළු අතින් වභානයැ. ත්ෘීර.ක ශා ලෘත්ීරය අධයාඳන සකොමින් වබාල භාිනන් ිළිබගනු
ඵන සලනත් ත්ාක්ත/ක සුුමසුකම් ඵා තිබීභ
(එ) යම් තගමික නිකායක ඳැභාිරලරයක් ද්රන ක ිනුම ත්ැනැත්සත්ුස සභභ භාබාගය වශා සඳනී ිනටීභට
සුුමසුකම් සනොඵ.
(ඒ) වෑභ අයුමම්කරුලුසභ ත්නතුරට අද්ාෂ ිනයලු සුුමසුකම් අයුමම්ඳත් කැලන ිරනසේ සශ ඊට සඳර
සශ
වම්පර්ණ කර තිබීභ අනිලාර්ය සේ
5.0 ලැටුප් ඳරිමාණය :- රු. 31040/- 10 X 445 – 11 X 660 – 10 X730– 10 X 750 – 57550/(රාජ්ය ඳපාඳාන චරසල්ඛ 03/ ග2016 අනුල MN 3 -2016 ලැටුප් සක්ත්ය අද්ාෂ සේ )
6.0 විභාග ඳරිඳාටිය
සභභ භාබාගය ිනාංශ, සද්භෂ වශ දාංග්රීින භාධයයන්සගන් ඳැලැත්සේ අයුමම්කරුලුස ත්භාට අද්ාෂ එක්
භාධයයක් සත් රාගත් යුතු අත්ර භාබාගයට නියමිත් ිනයලුභ ප්ර්න ඳ්ර වශා එභ භාධයසයන්භ ිළිබතුරු වැඳ.ය
යුතුය දල්ලුම් කරන භාධය ඳසුල සලනව් ක රීභට දඩ සද්නු සනොැස. භාබාගය ප්ර්න ඳ්ර සද්කක න් යුක්ත් සේ
ප්ර්න ඳත්රය/ විය ක්සේත්රය

කාය

මුළු කුණු

වමත් කුණු

බුශධි ඳරීක්ණය

ඳැය 01

100

40%

භායානුඵශධ ත්ාක්ණ ප්ර්න ඳ්රය

ඳැය 03

100

40%

ප්ර්න ඳත්රසය නම

විය නිර්සේය

බුශධි ඳරීක්ණය

අසප්ක්කයාසේ ිනීරසම් ත්ර්කානුකූත්ාලයත්, ඔහුසේ ිනීරසම්
භා්සල්ණ ත්ත්ලයන් ීරරණය ක රීසම් ක්තියත්, භානි්චය ක රීභ
වශා ව ප්ර්න ලඛින් යුක්ත්ය

භායානුඵශධ ත්ාක්ණ ප්ර්න ඳ්රය

සගොඩනැගිඛි දිරක රීසම් මූධර්භ, දිරක රීම් කාර්ය වශා ිළඹුරුඳත්
වකව් ක රීභ ශා ක යලා ලටශා ගැනීසම් ශැක යාල, තව්ත්සම්න්තු
ිළිබසය ක රීසම් ශැක යාල, ජ් වැඳයීභ, ජ් ප්රලාශන ක්රියාභාර්ග ශා
අඳද්රලය ඵැශැර ක රීසම් ක්රියා ිළිබසල ිළිබඵල අසප්ක්කයා වතු
අත්ඳත් කර ගත් යුතු ශැක යාලන් භානි්චය ක රීභ වශා ව ප්ර්න
ලඛින් යුක්ත් සේ

7.0 අයදුම් කිරීසම් ක්රමය
(අ) සභභ නිසේද්නසේ අගට සයොද්ා තති තද්ර් අයුමම්ඳත් ප්රකාරල අයුමම්ඳත් දිරපාඳත් කෂ යුතුය තද්ර්
අයුමම්ඳත්ට අනුකූ සනොලන අයුමම්ඳත් ප්රතික්සේඳ කරනු ැස.
(ත) භාබාග ගාව්තුල රු 1000/ ග- ක  සභභ භාබාග ගාව්තුල රාජ්ය සවේලා, ඳෂාත් වබා ශා ඳෂාත් ඳාන
අභාත්යාාංසේ තද්ායම් ්ෂර්යට ඵැරලන සව ඳශත් ගිණුම් අාංකයට සයොු කර නිුසත් කරනු ඵන
ුසභාත්ාන්ිනය අයුමම්ඳ්රසේ අද්ාෂ සකොටුසලත සනොගැෂසලන ඳපාිර තභාය යුතුය සගලන ද් භාබාග ගාව්තුල
ක ිනුම සශේතුලක් භත් තඳසු සගලනු සනොැස.
බැාංකු ාඛාල
ගිණුම් අාංකය

- ාංකා බැාංකුල, නිදශව් චරුරස්ර ාඛාල
- 7040712

(ත) වම්පර්ණ කරනු ඵන අයුමම්ඳත් 2021.04.10 ිරන සශ ඊට සඳර රාජ්ය සවේලා, ඳෂාත් වභා ශා ඳෂාත්
ඳාන අමාත්යාාංය, නිදශව් චරුරස්රය, සකොෂඹ 07. යන ඛිිළනය සලත් ඛියාඳිරාංචි ත්ැඳෑසන් සයොු කෂ
යුතුය අයුමම්ඳත් ඵශා එලන කලරසේ ලම්ඳව දශෂ සකෂලර “ත්ාක්ණ සවේලසේ කාර්මික නිධාරී/ ග
වැසුම් ශිල්පී III සශ්රේත/සේ ත්නතුරුලට ඵලා ගැනීභ - 2021” යනුසලන් වශන් කෂ යුතුය නියමිත්
ිරනට ඳසු ැසඵන අයුමම්ඳත්, ත්නතුරට අද්ාෂ සුුමසුකම් වපුරා සනොභැති අයුමම්ඳත් වශ අවම්පර්ණ
අයුමම්ඳත් ද්ැනුම් ීභක න් සත්ොරල ප්රතික්සේඳ කරනු ැස.
8.0 සභත වශන් සනොලන යම් කරුණක් සලසත්ොත් , ඒ වම්ඵන්ධල රාජ්ය සවේලා, ඳෂාත් වබා ශා ඳෂාත් ඳාන
අභාත්යාාංසේ සල්කම් භාිනන් ීරරණය කරනු තත් ිනයලුභ අයුමම්කරුලන් සභභ නිසේද්නසේ වශන් සඳොුම
නීතිරීති අනුල කටයුතු ක රීභට ඵැඳී ිනටිනු තත්

2021 භාර්තු භව 25 ිරන

සේ.සේ. රත්නසිරි
සල්කම්
රාජ්ය සවේලා, ඳෂාත් වභා ශා ඳෂාත් ඳාන අමාත්යාාංය

ආදර් අයදුම්ඳත්රය

රාජ්ය සවේලා, ඳෂාත් වභා ශා ඳෂාත් ඳාන අමාත්යාාංසය
ත්ාක්ණ සවේලසය කාර්මික නිධාරී/ වැසුම් ශිල්පී
III සරේණියේසය ත්නරුරුල බලා ගැනීම - 2021

කාර්යායීය ප්රසය ජ්නය වශා

දල්ලුම් කරනු ඵන ත්නතුර
කාර්මික නිධාපා - 1

-

අයුමම්කරන බාා භාධයය

වැසුම් ශිල්පී - 2

1

ුුසරු වභව නභ

-

2

වම්පර්ණ නභ

-

3

ජ්ාතික ශැඳුනුම්ඳත් අාංකය

-

4

ව්ථිර ඛිිළනය

-

5

ව්ත්රී/ ග පුරු බාලය

-

ිනාංශ - 1

ව්ත්රී - 1
ලර්ය

6

.ඳන්ිරනය

-

7

ුමරකථන අාංකය

-

සද්භෂ - 2

දාංග්රීින - 3

පුරු - 0
භාවය

ිරනය

8

අධයාඳන සුුමසුකම්
I

-

අ සඳො ව (වා/ ගසඳෂ) භාබාගය
භාබාග අාංකය
ලර්ය

-

:

:

භාවය

භායය

:

සශ්රේත/ය

භායය

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

II අ සඳො ව (./ ගසඳෂ) භාබාගය
භාබාග අාංකය
ලර්ය :
භායය

සශ්රේත/ය

-

:
භාවය

:

සශ්රේත/ය

1
2
3
4

III

ලෘත්ීරය සුුමසුකම්

තයත්නය
1
2
3
4

ශද්ාරා තති
ඳාඨභාාල

කා සීභාල

වාභාර්ථය

වශතිකඳත්
අාංකය ශා
ලාංගු ිරනය

9

සලනත් සුුමසුකම්

-

10 භාබාග ගාව්තු සගව ුමඳත් අාංකය
භාබාග ගාව්තු සගව කාර්යාය

-

ුමඳත් සනොගැසලන සවේ සභත අලන්න

11 ඔඵ කලරද්ාක සශ කලර සශ සච ද්නාලක් වශා .වාභායක න් ලරද්කරු කරනු ැඵ තිස.ද්?
(අද්ාෂ සකොටුසේ √ ුසණ සයොද්න්න) (ඔේ නම් භාව්ත්ර වශන් කරන්න)
ඔේ

12 අයුමම්කරුසේ වශතිකය

නැත්

:

අ

සභභ දල්ලුම්ඳ්රසේ භභාිනන් වඳයා තති සත්ොරතුරු භා ද්න්නා ත්රමින් වත්ය ශා නිලැරිර ඵල
සගිරලසයන් ප්රකා කර ිනටිමි සභත යම් සකොටව් වම්පර්ණ සනොක රීසභන් වශ/ ගසශ ලැරිර
සව වම්පර්ණ ක රීසභන් ිනුමභාය ශැක  අාබය භාද්රා ගැනීභට එකව සලමි ත්ලද් සභත ිනයලුභ
සකොටව් නිලැරිරල වම්පර්ණ කර තති ඵල ද් ප්රකා කරමි

ත

භ භාිනන් කරන ද් සභභ ප්රකාය අවත්ය යැ. ඔප්පු වුලසශොත්, ඳත් කරනු ැබීභට සඳර
නුසුුමව්වුස ලන ඵල වශ ඳත්වීභ ැබිසභන් ඳසු සවේලසයන් ඳශ කරනු ැබීභට යටත් ලන ඵල ද්
භභ ද්නිමි

ත

සභත වශන් ක ිනුම සත්ොරතුරක් ඳසුල සලනව් සනොකරමි

ිරනය

:
අයුමම්කරුසේ අත්වන

අයදුම්කරුසේ අත්වන වශතික කිරීම
සභභ අයුමම්ඳ්රය දිරපාඳත් කරනු ඵන

භයා/ ගමිය/ ගසභසනභාය

භා සඳිශගඛිකල ශඳුනන ඵලත්, ඔහු/ ගතය

ිරන භා දිරපාිළට ී ඔහුසේ තයසේ අත්වන ත්ැබ

ඵලත් වශතික කරමි
වශතික කරන නිධාපායාසේ වම්පර්ණ නභ

-

අත්වන

-

ත්නතුර ශා නිුද්රාල

-

(සභභ

වශතිකය

රජ්සේ

භාද්යායක

භාුමශල්ඳතිලරසයුස,

වාභද්ාන

භානි්චයකාරලරසයුස,

ිරවුරුම්

සකොභවාපාව්ලරසයුස, නීතිඥලරසයුස, ප්රිනශධ සනොත්ාපාව්ලරසයුස, ්රිභාධ ශුද්ාසේ අධිකාපා ඵයත්
නිධරසයුස, සඳොඛිව් සවේලසේ ගැවට් කෂ ත්නතුරක් ද්රන නිධරසයුස, රු 240,360/ ග= ලැඩි ලාර්ෂික ලැටුඳක්
ඵන රජ්සේ සශ ඳෂාත් රාජ්ය සවේලසේ ව්ථිර ත්නතුරක් ද්රන නිධරසයුස භාිනන් වශතික කර තිබිය යුතුය )

රජ්සය සශෝ ඳෂාත් රාජ්ය සවේලාල්හි  සවේලසය නිුතරු අයදුම්කරුල්හ වශා
සදඳාර්ත්සම්්හරු ප්රධානියාසේ වශතිකය
භයා/ ගමිය/ ගසභසනභාය
ද්ැනට

අභාත්යාාංසේ/ ග

තයත්නසේ ව්ථිර ශා භාශ්රාභ ලැටුප් වතත්

සද්ඳාර්ත්සම්න්තුසේ/ ග

ලසයන් සවේලසේ සයී

ිනටින ඵලත්, ඔහුට/ ගතයට භාරුශධල භානයානුකූල කටයුතු කර සනොභැති ඵලත්, දශත් වද්ශන් සත්ොරතුරු නිලැරිර
ඵලත් වශතික කරන අත්ර සභභ භාබාගසේ ප්රතිප අනුල ඳත්වීභක් වශා සත් රා ගනු ැබුලසශොත් තය/ ගඔහු
ද්ැනට ද්රන ත්නතුසරන් නිද්ශව් කෂ ශැක  ඵලත් නිර්සශ කරමි

ිරනය -

සදඳාර්ත්සම්්හරු ප්රධානී අත්වන
නිමුද්රාල

