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මධ�ම පළා� රාජ� ෙසවෙ�  
�ාම සංව�ධන �ලධා� III ෙ��යට බඳවා ගැ ෙ! "වෘත/&'ත තරඟ "භාගය - 2016 

  

මධ�ම පළා� �ාම සංව�ධන ෙදපා�තෙ!01ෙ2 �ාම සංව�ධන �ලධා� තන1ෙ� පව�නා 3ර4පා5 
ස!6�ණ 89ම සඳහා පහත සඳහ0 ;<;ක! ඇ? මධ�ම පළාෙ� ස්Aර පBංC ස්D/3Eෂ ෙදපා�ශවෙය0ම 
අයැ<!ප� කැඳවI ලැෙJ. 
 

1. ෙපL< ;<;ක! 
 
1.1. "වෘත බඳවා ගැ ! 

1.1.1. අයැ<!කE M ලාං8ක "ය N1ය. 
1.1.2. අයැ<!කE "Oෂ්ට ච�තය80 NQත "ය N1ය. 
1.1.3. අයැ<!ප� භාර ග0නා අවසාන Bනට ( 2016.09.22 ) 6�වාස0නෙය0 V වසර 03 ක 

කාලය 1ළ මධ�ම පළාත 1ළ ස්Aර පBංCකEෙවW "ය N1ය. 
1.1.4. සෑම අයැ<!කEෙවWම මධ�ම පළාෙ� ඕනෑම [ෙ\ශයක ෙසවය 89මට� තන1ෙ� 

රාජකා� ඉ^ 89මට� [මාණව� ශා9�ක හා මාන_ක ෙය`ග�තාවෙය0 NQත "ය N1ය. 
1.1.5. අයැ<!ප� භාර ග0නා අවසාන Bනට වයස අbE< 21 ට ෙනLඅ5 සහ අbE< 35 ට 

ෙනLවැc "ය N1ය. 
 

1.2. &'ත බඳවා ගැ ! 
 

1.2.1. ඉහත 1.1.1 _ට 1.1.4 දQවා ;<;ක! එෙල_0ම අදාළ ෙ2. 
1.2.2. අයැ<!ප� භාර ග0නා අවසාන Bනට වයස අbE< 21 ට ෙනLඅ5 "ය N1ය. උප�ම වයස් 

&මාව අදාළ ෙනLෙ2. 
 

2. අධ�ාපන ;<;ක! හා පළ3E\ද 
ෙමf දැQෙවන _යg ;<;ක! 2016.09.22 Bනට ස!6�ණ කර ?hය N1ය. 
 

ධාරාව අධ�ාපන ;<;ක! පළ3E\ද 

"වෘත බඳවා 
ගැ ! 

"ශ්ව "ද�ාල [?පාදන ෙකL'ෂ0 සභාව "_0 
ijග� "ශ්ව "ද�ාලය80 උපාkයQ ලබා ?lම. 
(එය ආ�Aක "ද�ාව, සමාජ "ද�ාව ijබඳ 
උපාkයQ ලබා ?lම ෙහ` එම "ෂයය0 
උපාkෙ� "ෂයයQ ෙලස හදාරා ?hය N1ය.) 

අදාළ ෙනLෙ2. 

&'ත බඳවා 
ගැ !  

ඉහත ප�B ෙ2. මධ�ම පළා� රාජ� ෙසවෙයf 
ස්Aර "�ාම වැ^4 සfත 
තන1රක අවම වශෙය0 වසර 05 
ක සoය හා ස1^දායක ෙසවා 
කාලයQ ස!6�ණ කර ?hය 
N1ය. 

 
3. වැ^4 ප�මාණය 
රාජ� ප�පාලන චpෙqඛ 03/2016 f MN - 4 - 2016 අIව මධ�ම පළා� රාජ� ෙසවෙ� �ාම සංව�ධන 
�ලධා� තන1රට f' මා_ක වැ^4 ප�මාණය පහත ප�B ෙ2. 
 
E.31,490 - 10 ‹ 445 - 11 ‹ 660 - 10 ‹ 730 - 5 ‹ 750 = E. 54,250/- 
 
(රාජ� ප�පාලන චpෙqඛ  03/2016 දරණ චpෙqඛෙ� උපෙqඛන II f සඳහ0 ප�B 2016.01.01 Bනට වැ^ප 
E.18,470/-8. ෙමම චpෙqඛෙයf "k"ධාන ප�B ඉB� වැ^4 ෙගx! _< කරI ලැෙJ.) 
 

4. බඳවා ගැ ෙ! ෙකL0ෙ\_. 
ෙමම තන1රට අදාළව මධ�ම පළා� රාජ� ෙසවා ෙකL'ෂ0 සභාව "_0 අIමත කර ඇ? බඳවා 

ගැ ෙ! ප�පාyය අIව බඳවා ගැ ෙ! ෙකL0ෙ\_ zරණය ෙ2. 
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5. බඳවා ගැ ෙ! pමය. 
පව�නා 3ර4පා5 සංඛ�ාෙව0 70%Q "වෘත බඳවා ගැ ! යටෙ�ද 30%Q &'ත බඳවා ගැ ! 

යටෙ�ද _< කරI ලැෙJ. "වෘත බඳවා ගැ !, රාජ� ප�පාලන චpෙqඛ 15/90 f "k"ධාන ප�B 
Bස්|Q ජනගහන අIපාතය අIව _< කරI ලැෙJ. _යg බඳවා ගැ ! සඳහා මධ�ම පළා� රාජ� 
ෙසවා ෙකL'ෂ0 සභාව "_0 පව�වI ලබන }~ත ප9Qෂණයක� ලබා ග0නා ලW� [�ඛතාවය 
මත ;<;ක! ප9Qෂා කර බැ�ෙ! ස!�ඛ ප9Qෂණය80 අන1Eව ;<ස්ස0 ෙත`රා ගැෙ0. ස!�ඛ 
ප9Qෂණෙ�� ලW� ලබා �මQ _< ෙනLවන අතර }~ත ප9Qෂණෙ�� එQ එQ [ශ්න ප�ය සඳහා 
40% ක අවම ලW� [මාණයQ ලබා ෙනLග0නා අයැ<!කEව0 බඳවා ගැ ම සඳහා සලකා බලI 
ෙනLලැෙJ. 

 
6. ෙසවා ෙකL0ෙ\_. 

6.1. ෙමම තන1ර සA්රය. "�ාම වැ^4 සfතය. 
6.2. අදාළ ප�xම රාජ� භාෂා [?ප�?ය oයා�මක xම ස!බ0ධෙය0 �W� කර ඇ? රාජ� 

ප�පාලන චp ෙqඛ 01/2014 හා ඊට අදාළ අෙනW� චp ෙqඛවල සඳහ0 "k"ධානය0ට යට� 
ෙ2. 

6.3. ෙමම තන1රට ප� 89ෙම0 අන1Eව මධ�ම පළාත 1ළ වසර 05 ක අවම ෙසවා කාලයQ 
අ�වා�යෙය0 ෙසවය කළ N1 අතර, එම කාලය 1ළ� මධ�ම පළාෙත0 iටතට ස්ථාන මාE 
ලබා ගැ මට කරI ලබන 8_� ඉq�මQ සලකා බලI ෙනLලැෙJ. 
 

7. අයැ<! 89ෙ! pමය. 
7.1. "භාග ගාස්1ව E.600/8. ෙමම "භාග ගාස්1ව මධ�ම පළා� [ධාන ෙqක!ෙ� ආදාය! ��ෂ 

20-03-02-13 ට බැර වන ප�B මධ�ම පළාත 1ළ ඕනෑම [ාෙ\�ය ෙqක! කා�යාලයකට ෙගවා 
ඒ සඳහා ලබා ග� ල<පතQ අයැ<!ප�ෙ� �ය'ත ස්ථානෙ� ෙනLගැලෙවන ෙස ඇල"ය N1ය. 
එ� ල<පත ෙනLමැ?ව එවන අයැ<!ප� [?Qෙෂප කරන අතර ෙගවන ලද "භාග ගාස්1 8_ම 
ෙහ1වQ මත ආප; ෙගවI ෙනLලැෙJ. 
 

7.2. අයැ<!ප�ය ෙමම �ෙ2දනයට අ�ණා ඇ? ආද�ශ ආකෘ?යට අIව �වැරBව ස!6�ණ ෙකLට 
2016.09.22 Bනට ෙපර ලැෙබන ෙස ෙqක!, මධ�ම පළා� රාජ� ෙසවා ෙකL'ෂ0 සභාව, අංක 
244, ක^ගස්ෙතLට පාර. මහIවර යන }iනයට }යාපBංC තැපෑෙල0 එ"ය N1ය. අයැ<!ප� ලද 
බව ද0වI ෙනLලැෙJ. අයැ<!පත බහාලන කවරෙ� ව! පස ඉහළ ෙකළවෙ� “ මධ�ම පළා� 
රාජ� ෙසවෙ� �ාම සංව�ධන �ලධා� III ෙ��යට බඳවා ගැ ම - 2016” සහ පBංC Bස්|Qකය 
සඳහ0 කළ N1ය. �ය'ත Bනට ප;ව ලැෙබන අයැ<!ප� හා අස!6�ණ අයැ<!ප� 8_� 
දැI!�ම80 ෙතLරව [?Qෙෂප කරI ලැෙJ.  තැපෑෙq� අසථ්ානගතවන අයැ<!ප� 
ස!බ0ධෙය0 ෙමම ෙකL'ෂ0 සභාව වග8යI ෙනLලැෙJ. 

 
8. "භාග මාධ�ය. 

"භාගය _ංහල, ෙදමළ හා ඉං�_ මාධ�ෙය0 පව�වI ලැෙJ. අයැ<!ප�ෙ� තම0 "භාගයට 
ෙප  _yන භාෂා මාධ�යට �ය'ත අQෂරය  පැහැB}ව සඳහ0 කළ N1 අතර, එය ප;ව ෙවනස් 
89මට ඉඩ ෙදI ෙනLලැෙJ. 
 

9. "භාග මධ�සථ්ානය. 
"භාග මධ�ස්ථානය මධ�ම පළා� රාජ� ෙසවා ෙකL'ෂ0 සභාව "_0 අයැ<!කEව0ට "භාග 

[ෙ2ශ ප�ය ම�0 දැI! ෙදI ලැෙJ. 
 

10. }~ත "භාගය හා "ෂය ��ෙ\ශය. 
"වෘත හා &'ත යන ෙදපා�ශවෙ�ම අයැ<!කEව0 ෙමම තන1රට බඳවා ගැ ම සඳහා පහත 

සඳහ0 "ෂය0 හා "ෂය ��ෙ\ශය0 යටෙ� }~ත "භාගයකට ෙයL� කරI ලැෙJ. 
 

10.1. අ�ෙය`ග�තාවය හා �\k ප9Qෂණය - (කාලය පැය 01 �) (ලW� 100 �) 
භාෂා හැ8යාව,ග�තමය Wසලතාවය, සහ ත�කන ශQ?ය හා සාමාන� �\kය ප9Qෂා 
කර බැ�ම සඳහා ෙකy හා බ�වරණ [ශ්නව}0 සම0"ත [ශ්න ප�ය8. 
 

10.2. සාමාන� දැ ම හා "ෂයාIබ\ධ දැ ම - (කාලය පැය 02 �) (ලW� 100� ) 
ෙමම [ශ්න ප�යට �ාම සංව�ධන "ෂය Qෙෂ�යට අදාළ වන කE� සහ කා�න සමාජ 
හා ෙ\ශපාලන ෙතLර1E ආ�ය කරෙගන සකස් කරI ලබන [ශ්න ඇ1ළ� ෙ2. 
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11. අයැ<!ප� iරxම සඳහා උපෙදස්. 
ආද�ශ අයැ<!ප� ආකෘ?යට [කාර ඒ 4 [මාණයක කඩදා_ය ෙදපැ�තම භා"තා කර'0 එf 

පළ� i^ෙවf අංක 1-5 දQවා කE� ද අෙනQ i^වල ඉ?� ෙ�දද ඇ1ළ�වන ෙස සකස් කර 
ගත N1ය.  අයැ<!ප�ය ය1E }යනය කර ගැ ෙම0 ෙහ` පැහැB} අ� අW�0 සකස් කර ගත 
N1ය. අයැ<!ප�ය iර"ෙ!� පහත දැQෙවන සංෙQත අංක �ය'ත ෙකL^වල පැහැB}ව සඳහ0 
කළ N1ය. 

11.1. අයැ<! කරන Bස්|Qකය ෙලස සඳහ0 කල N�ෙ� අයැ<!කEෙ� ස්Aර  
 පBංCය ඇ? Bස්|Qකයට අදාළ සංෙQත අංකය�. 
 

   මහIවර - 01 

   මාතෙq - 02 

   Iවරඑjය - 03 

 

11.2. අයැ<!ප�ෙ� අෙ4Qෂකයාෙ� අ�සන රජෙ� "<හලක "<හqප?වරෙයW, සාමදාන 
"�ශ්චයකාරවරෙයW, BbE! ෙකLමසා�ස්වරෙයW,  ?ඥවරෙයW ෙහ` [_\ධ 
ෙනLතා�ස්වරෙයW ෙහ` E 240360/- කට  වැc වා��ක වැ^පQ ලබන රජෙ�/පළා� රාජ� 
ෙසවෙ� ස්Aර තන1රQ දරන �ළධා�යW "_0 සහ?ක කරI ලැබ ?hය N1ය. 
 

11.3. ය! අයැ<!කEෙවWට ;<;ක! ෙනLමැ? බව ප�x! ලැlමට ෙපර ෙහ` ප�x! ලබා 
�ෙම0 ප; ෙහ` ඕනෑම අවස්ථාවක� අනාවරණය bවෙහL� අෙ4Qෂක�වය ෙහ` ප�xම  
අවලං� ෙකෙරI ඇත. එෙසම දැන දැනම සාවද� ෙතLර1E ඉB�ප� කර ඇ? බව ෙහ` �රවද� 
ෙතLර1E ඕනෑක'0 යටප�කර ඇ? බව ෙහ` අනාවරණය bවෙහL� ෙසවෙය0 පහ ෙකෙරI 
ඇත.  

 

11.4. රාජ� ෙසවෙ� හා පළා� රාජ� ෙසවෙ� �N1 අයැ<!කEව0 තම අය<!ප� 
ෙදපා�තෙ!01 [ධා�යා ම�0 ඉB�ප� කළ N1ය.  

 

12. ෙමම "භාග පැවැ�xම ijබඳව ෙහ` පැවැ�xෙම0 ප;ව ෙත`රා ගැ ! 89ම / ෙනL89ම ෙහ` 
3ර4පා5 සංබ�ාව ijබඳව අවසාන zරණය මධ�ම පළා� රාජ� ෙසවා ෙකL'ෂ0 සභාව ස1ය.  
එෙසම ෙමම �ෙ2දනෙ� "k"ධාන සලසා නැ? 8_ය! කEණQ ෙවෙතL� ඒ ගැන පැහැB} 
89ම / zරණය 89ම, මධ�ම පළා� රාජ� ෙසවා ෙකL'ෂ0 සභාව ස1 ෙ2. 

 

        

2016 අෙග`ස්1 මස 11 ෙව� Bන,                 ආ�.එ!.එ0. ර�නායක, 
මධ�ම පළා� රාජ� ෙසවා ෙකL'ෂ0 සභාව,    ෙqක!, 
අංක 244, ක^ගස්ෙතLට පාර,      රාජ� ෙසවා ෙකL'ෂ0 සභාව, 
මහIවර.        මධ�ම පළා� සභාව.  
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ආද�ශ අයැ<!ප�ය 

මධ�ම පළා� රාජ� ෙසවෙ� III වන ෙ��ෙ� �ාම සංව�ධන �ලධා� තන1ර සඳහා  බඳවා ගැ ම - 2016 

       

       "භාග අංකය     

 

                            (කා�යා�ය [ෙය`ජනය සඳහා) 

"භාගයට ෙප  _yන භාෂා මාධ�ය :-  ( _ංහල - S,  ෙදමළ - T, ඉං�_ - E ) 

 (අදාළ සංෙQතය ෙකL^ව 1ළ }ය0න)         

      

ධාරාව     ("වෘත - 01, &'ත - 02) (අදාළ අංකය ෙකL^ව 1ළ }ය0න)   

 

පBංC Bස්|Qකය:-                                  Bස්|Qකයට අදාළ සංෙQත අංකය 

 

01. 1.1  �ලWE සමඟ නම: .................................................................................................... 
           Mr/Mrs/Miss (ඉං�_ කැiටq අWෙර0) 

1.2  �ලWE සමඟ නම: .................................................................................................. 

           මයා/'ය/ෙමන"ය (_ංහෙල0/ෙදමෙළ0) 

1.3  �ලWEව}0 හැ�0ෙවන න! (ඉං�_ කැiටq අWෙර0):-................................................. 

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

1.4  �ලWEව}0 හැB0ෙවන න! (_ංහෙල0/ෙදමෙළ0):- ........................................................ 

 

02. 2.1 ස්Aර }iනය (_ංහෙල0/ෙදමෙළ0):-......................................................................                         
.................................................................................................................................  
2.2 [ෙ2ශප� එ"ය N1 }iනය (_ංහෙල0/ෙදමෙළ0):-.......................................................... 

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

2.3 [ෙ2ශප� එ"ය N1 }iනය (ඉං�_ කැiටq අWෙර0):-

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

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

2.4 දැනට රාජ� ෙසවෙ� �N1 අෙයW න! කා�යාල ය }iනය:-

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

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

2.5 <රකථන අංකය:-................................................................ 

 

03. 3.1 උප0 Bනය:-........................................ 

3.2 අයැ<!ප� කැඳ"ෙ! අවස0 Bනට (2016.09.22 ) වයස:- අb............මාස........... Bන........ 

              

3.3 ජා?ක හැ<I!ප� අංකය:-   

 

04. ස්D/3Eෂ භාවය:-............................................ 

 

05. 5.1 අය<!කE ස්Aර පBංC Bස්|Qකය :-.................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

ඡ0ද f' නාම ෙqඛණයට අIව පBංCය 2013 2014 2015 

මැ?වරණ ෙකL¢ඨාශය    

ඡ0ද [ෙ\ශය    

ඡ0ද ෙකL¢ඨාශය    

�ාම �ලධා9 ෙකL¢ඨාශ අංකය    

ගෘහ අංකය    

නමට ඉB�ෙය0 ඇ? ijෙවල අංකය    
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06. අධ�ාපන ;<;ක!:- 

 

"ශ්ව "ද�ාලය ලබා ඇ? උපාkය උපාkයට හදාරා ඇ? "ෂයය0 සහ?කප� අංකය 
හා උපාkය වලං� 
Bනය 

 
 
 

   

 

07. පළ3E\ද (&'ත ධාරාව යටෙ� ඉqg! කරI ලබන අයැ<!කEව0 සඳහා පම�):- 

7.1 ඔබ දැනට ෙසවෙ� �N� ආයතනෙ� නම:-.................................................................................................... 

 7.2 එම ආයතනය අය� ෙදපා�තෙ!01ව හා අමාත�ාංශය:-.................................................................................. 

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

 7.3 දැනට දරණ තන1ෙ� පද" නාමය:-................................................................................................................ 

 7.4 එම තන1රට ප� V Bනය:-............................................... 

 7.5 එම තන1ෙ� ස්Aර කළ Bනය:-.......................................... 

 7.6 එම තන1ෙ� 2016.09.22 Bනට ෙසවා කාලය:- අb:............මාස:.......Bන:...... 

 7.7.දැනට දරණ තන1ර "�ාම වැ^4 සfතද යන වග:-..............................................  

        

08. "භාග ගාස්1 ෙගxම ijබඳ ෙතLර1E 

i. "භාග ගාස්1 ෙගV [ාෙ\�ය ෙqක! කා�යාලෙ� නම:-........................................................ 

ii. Bනය   :-............................................................................  

iii. W"තා0_ අංකය :-.............................................................................. 

 

 

 

අයැ<!කEෙ� [කාශය 

 

 ෙමම අයැ<!ප�ෙ� මා "_0 සපයා ඇ? ෙතLර1E සත� හා �වැරB බව [කාශ කර _y'. ෙමf සඳහ0 

කE� 8_වQ අසත� ෙහ` වැරB බව අනාවරණය bවෙහL� මා ෙසවයට බඳවා ගැ මට I;<ස්සW වන බව�, 

ප�xමQ ලැlෙම0 ප; ඒ බව අනාවරණය bවෙහL� ෙසවෙය0 පහ89මට යට� වන බව� මා ද�'. 

 

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

Bනය                    අය<!කEෙ� අ�සන 

 

 

09. අය<!කEෙ� අ�සන සහ?ක 89ම 

 

 ෙමම අය<!පත ඉB�ප� කරන .......................................................................... 

මහතා/මහ�'ය/ෙමෙන"ය මම ෙප¥\ග}කව හ�නන බව�, ඔ�/ඇය අද Bන මා ඉB�iට� ඔ�ෙ�/ඇයෙ� අ�සන 

තැ¦ බව�, සහ?ක කර'. 

 

Bනය:-................................      ....................................... 

         සහ?ක කර0නාෙ� අ�සන 

 

සහ?ක කර0නාෙ� ස!6�ණ නම:-........................................... 

තන1ර     :-........................................... 

}iනය     :-..................................................................................................   

( �දq ෙගවා ලබාග� ල<පත ෙමම zEව අස}0 අලව0න ) 
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10. රාජ� ෙහ` පළා� රාජ� ෙසවාව0f දැනට ෙසවෙයf �N1 අය<!කEෙවW න! පහත සඳහ0   

  සහ?කය ෙදපා�තෙ!01 [ධා�යා "_0 කළ N1ය. 

 

 ෙමම ඉqg!කE වන......................................................... මහතා/මහ�'ය/ෙමන"ය ෙමම 

ෙදපා�තෙ!01ෙ2/ආයතනෙ�............................................................................................ වශෙය0 ෙසවය 

කර�. ප;�ය වසර 05 1ළ ඔ�/ඇය ෙමLනම ආකාරයක ෙහ` "නයාI§ල ද5වමකට (අවවාද 89! හැර) භාජනය 

x ෙනLමැ? බව සහ ඉහත තන1ර සඳහා ෙත`රාගI ලැ�වෙහL� ඒ සඳහා �දා හැ�ය හැ8 බව� සහ?ක කර'. 

      

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

ෙදපා�තෙ!01/ආයතන [ධා�යාෙ� අ�සන  

(�ල �¨ාව සfතව)   

 Bනය:-  ...................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


