රජයේ ප්ර්ලෘත්ති යෙපාර්තයේන්තුයේකෂමනාකරණ වශකාර තාක්ණික යනොලන ඛණ්ඩ 2 යවේලා ගණය
අයත් අයවි වශකාර ( යෙපාර්තයේන්තුගත) තනතුර වඳශා බඳලා ගැනීම.
යජයේ ප්යෘත්ති යදඳාර්තයේන්තුයේ
අයරවි වකාය (යදඳාර්තයේන්තුගත) තනතුය වා අංක 02 හි වන්
සුදුසුකේරත් අඹදුේකරුන්යගන් පුයප්ඳාඩු 02 ක් පියවීභ දවා අඹදුේඳත් කැනු රැයේ.

01. බඳලා ගැනීයේ ක්රනමය
නියේදනයේ දක්ා ඇති සුදුසුකේ ේපුර්ණ කය ඇති අඹදුේකරුන් අතුරින් යජයේ ප්යඅෘත්ති අධ්යේක්
ජනයාල් විසින් අනුභත කයන රද ආඹතනඹක් භගින් ඳත්නු රඵන ලිඛිත තයග විබාගයේ ප්යතතිපර භත
දක්න කුරතා අනුපිළියශ භත ඵා ගනු රැයේ.
1.1. ලිඛිත විභාගය
තනතුර

වියයන්

උපරිම කුණු ප්රුමාණය වමත් කුණු ප්රරමාණය

අයරවි වකාය

බුද්ධි ඳරීක්ණඹ

100

40

ාභාන්ඹඳ දැනීභ

100

40

02. අල්ය සුදුසුකේ
2.1. විෘත ඵදා ගැනීභ
2.2. ඵදා ගන්නා ල්යර්ුණිඹ
: 111 ල්යර්යණිඹ
2.3. අධ්ඹාගඳන සුදුසුකේ: සිංවර/යදභශ/ඉංග්රියසි බාා, ගණිතඹ, ව තත් විඹඹන් යදකකට ේභාන
ාභාර්ථඹන් හිත එකය විඹඹන් 06කින් අධ්යිඹන යඳොදු වතික ඳත්යත (ාභාන්ඹ යඳශ) විබාගඹ
භත් තිබිභ වා
අධ්ඹඹන යඳොදු වතික ඳත්රු (උ් යඳශ) විබාගයේ දී අභ ලයඹන් විඹඹන් එකක්ත් (01) යවෝ
(භාන්ඹභ යඳොදු ඳරීක්ණඹ වැය) භත්වීභ
2.4. කායික සුදුසුකේ :
දියියන් ඕනෑභ ප්යයද්ලඹක යේඹ කිරීභට සුදුසු භනා කායික වා භානසික ලරීය
යෞඛ්ඹනඹකින් යුක්ත විඹ යුතුඹ
.

-22.5. යලනත් :
ල්රී. රංකි
ක පුයැසිඹකු විඹ යුතුඹ.
විශි්ඨ චරිතඹකින් යුක්ත විඹ යුතුඹ
තනතුයට අදාර ගැට් ඳත්රියේ/පුත්ඳත් නියේදනයේ දවන් සුදුසුකේ නිඹමිත දිනට ේපුර්ණ
තිබීභ.
03. ලයව :
3.1. අභ සීභා : අවුරුදු 18
3.2. උඳරිභ සීභා: අවුරුදු 30
04. තනතුයර් ව්ලභාලය
යභභ තනතුය ්ථීයඹ, විල්යාුභ ැටුප් හිතඹ
. ැන්දඹු වා අනත්දරු / ැන්දඹු පුරු අනත්දරු ,
විල්යාතභ ැටුප් ක්රිභඹට දාඹක මුදල් යගවිඹ යුතුඹ
.
05. ලැටුප්
5.1.. ැටුප් යක්ත අංකඹ :
5.2. ැටුප් ඳරිභාණඹ

MN 1 – 2016
: රු. 27,140 - 10 x 300 – 11 x 350 – 10 x 495 – 10 x 660 – 45,540/-

06. ඳත්වීභ එක් අවුරුදු ැඩ ඵැලීයේ කාරඹකට ඹටත්ඹ
අයරවි වකාය තනතුයර්

. යජයේ ප්ය ෘත්ති යදඳාර්තයේන්තුයේ

III න ල්යර්කණඹට ඵා යගන ය 03ක් ඇතුශත ඵා ගැනීයේ

ඳටිඳාටියඹහි වන් ඳරිදි ඳශමුැනි කාර්ඹක්භතා කඩඉේ ඳරීක්ණඹ භත් විඹ යුතුඹ.
07. යාජ්ඹව ඳරිඳාරන චක්යඳයල්ඛ අංක 07/2007 ට අනු වා ඊට අනුලාංගික චක්රැයල්ඛ අනු
තනතුයට අදාශ භට්ටයේ බාා ප්රැවීණතාඹ රඵා ගත යුතු
ඹ.
08. යාජ්ඹා යේා යකොමින් බා කාර්ඹ ඳටිඳාටික රීති රටද

, ල්රී රංකා ප්රැජාතාන්ත්රිනක භාජාදී

ජනයජයේ ආඹතන ංග්ය වඹටද , යජයේ මුදල් යයගුරාසිරටද

, යදඳාර්තයේන්තුගත අයනකුත්

නියඹෝග රටද යභභ ඳත්වීභ ඹටත් යේ.
09. අයදුේපත් ඉදිරිපත් කිරීම
i

අඹදුේඳත් 2017.04.03 දිනට යවෝ එදිනට ප්යගථභ
යජයේ ප්ය ෘත්ති අධ්ඹඅක් ජනයාල්, යජයේ
ප්ය ෘත්ති යදඳාර්තයේන්තු, යනො. 163 , කිරුශඳන භාත , යකොශම 05 ඹන ලිපිනඹට රැයඵන යේ
ලිඹාඳදිංචි තැඳෑයරන් ඉදිරිඳත් කර යුතුයේ. එදිනට ඳසු රැයඵන අඹදුේඳත් ප්යතික්යේකයනු
ඳ රැයේ.

-3ii.

ඉදිරිඳත් කශ යුතු අඹදුේඳත්යකයේ ආදර්ල ආකෘතිඹක් යභභ නියේදනඹ අානයේ දැක්යේ

.

අඹදුේකරුන් ඔවුන්යග් අඹදුේඳත් A4 ප්යභාණයේ
කඩදාසිඹක ක් කය තභායග් අත් අකුරින්
ේපුර්ණ කශ යුතුඹ.
iii.

අඹදුේඳත ඵවාරන කයයේ ඉවශ ේ යකශයර් “යජයේ ප්යකෘත්ති යදඳාර්තයේන්තුයේ අයරවි
වකාය (යදඳාර්තයේන්තුගත) තනතුය වා ඵා ගැනීභ” ඹනුයන් දවන් කශ යුතුඹ.

iv.

යේ භඟ ඇති ආදර්ල අඹදුේ ඳත්යතයේ ආකෘතිඹට අනුකුර යනොන අඹදුේඳත් ප්ය තික්යේඳ කයනු
රැයේ. අඹදුේඳත් නැතිවීභ යවෝ ප්යභාද වීභ ගැන කිසිදු ඳැමිණිල්රක් බාය ගනු යනොරැයේ
.

10. වාලද්යබ යතොරතුරු වැපයීම
ඔඵ විසින් එන රද අඹදුේ ඳත්යඹයේ වන් කය ඇත්තාවු ඹේ යතොයතුයක් අත්ඹැ යවෝ ැයදි ඵ ඵා
ගැනීභට යඳය අනායණඹ වුයවොත් ඔඵයග් අයප්ක්කත්ඹ අරංගු කයනු රැයේ

. එඵඳු අත්යි යවෝ

ැයදි යතොයතුයක් ඵා ගැනීයභන් ඳසු අනායණඹ වුයවොත් ඊට අදාශ ක්රිඹා භාර්ගඹන්ට ඹටත්
යේයඹන් ඳව කිරීභට කටයුතු කයනු රැයේ.
11. යභභ නියේදනයේ වන් යනොන ඹේ කරුණක් යයතොත් ඒ ේඵන්ධයඹන් අාන තීයණඹ යාජ්ඹා
යේා යකොමින් බායේ නිඹභඹ ඳරිදි න්යන්ඹ

. එයභන්භ පුයප්ඳාඩු පියවීභ යවෝ යනොපියවීභ යවෝ

පුයප්ඳාඩු ලින් යකොටක් පියවීභ පිළිඵ අාන තීයණඹ යාජ්ඹඳ යේා යකොමින් බා තුයේ
.
12. යභභ නියේදනයේ සිංවර , යදභශ වා ඉංග්රිු් සි බාා ඳාඨ අතය ඹේනනුකුරතාක්
අ
ඇති වුයවොත් සිංවර
බාා ඳාඨඹ ඵරඳැැත්යේ.
යාජ්ඹඳ යේා යකොමින් බායේ නිඹභඹ ඳරිදි
,

යාජ්ඹා යේා යකොමින් බා විසින් ඵරඹ ඳයන රද

2017 යඳඵයාරි භ 06 ැනි දින ,

යජයේ ප්යතෘත්ති අධ්ඹ ක් ජනයාල්
,

යජයේ ප්ය7ෘත්ති යදඳාර්තයේන්තු
. යජයේ ප්ය ෘත්ති යදඳාර්තයේන්තු
අංක 163, කිරුශඳන භාත,
යකොශම 05.

ආෙර් අයදුේ පත්ර ය
(කාර්ඹාලීඹ ප්ය යඹෝජනඹ වා .)යි

රජයේ ප්රෙලෘත්ති යෙපාර්තයේන්තුයේ
කෂමනාකරණ වශකාර තාක්ණික යනොලන ඛණ්ඩ 2 යවේලා ගණය
අයත් අයවි වශකාර ( යෙපාර්තයේන්තුගත) තනතුර වඳශා බඳලා ගැනීම.
1.0 භාධ්ඹකඹ :
සිංවර - 1
යදභශ - 2
ඉංග්රීරසි - 3
(අදාශ අංකඹ යකොටු තුශ ලිඹන්න.)
2.0 යඳෞද්ගලික යතොයතුරු :
2.1 මුර'කුරු අගට යඹොදා මුරකුරු භඟ නභ ඉංග්රීකසි කැපිටල් අකුයයන් :
උදාවයණ : SILVA A. B.
2.2 ේපූර්ණ නභ ඉංග්රීගසි කැපිටල් අකුයයන් :
2.3 ේපූර්ණ නභ (සිංවයරන් / යදභයශන්) :
2.4 යඳෞද්ගලික ලිපිනඹ(සිංවයරන් / යදභයශන්) :
2.5 ්ත්රීුි / පුරු බාඹ : පුරු - 0 අදාශ අංකඹ යකොටු තුශ ලිඹන්න
්ත්රීුි

-1

2.6 විාවක / අවිාවක ඵ : අවිාවක - 1 අදාශ අංකඹ යකොටු තුශ ලිඹන්න
විාවක - 2
2.7 ජන ර්ගඹ : (සිංවර - 1, යදභශ -2, ඉ. යදභශ - 3, මු්ලිේ - 4, යනත් - 5)
අදාශ අංකඹ යකොටු තුශ ලිඹන්න
2.8 ජාතික වැඳුනුේඳත් අංකඹ :

2.9 උඳන් දිනඹ : ර්ඹ :

භාඹ :

2.10

අඹදුේඳත් බාය ගන්නා අාන දිනට ඹ: අවු:

2.11

දුයකථන අංකඹ (තියේ නේ) :

3.0 අධ්ඹා ඳන සුදුසුකේ:අ.යඳො..(ා.යඳශ) ර්ඹ:
විය

අ.යඳො..(උ.යඳශ) ර්ඹ:

දිනඹ :

භා

දින

විබාග අංකඹ:

්යර්.ණිය

විබාග අංකඹ:

විය

්යර් ණිය

4.0 අඹදුේකරුයග් වතිකඹ :
ඉවත දවන් යතොයතුරු ත්යේ වා නිැයදි ඵ වතික කයමි.
අඹදුේකරුයග් අත්න
දිනඹ :

5.0 අත්න වතික කිරීභ:
යභභ අඹදුේඳත ඉදිරිඳත් කයනු රඵන ..................................................................................... භඹා/මිඹ/යභනවිඹ භා
යඳෞද්ගලික දන්නා වඳුනන ඵත් ......................................................... දින භා ඉදිරියේදි ඔහුයග්/ඇඹයග් අත්න තැබ
ඵත් වතික කයමි.
..........................................................................
අත්න වතික කයන රද
නිරධාරිඹායග් අත්න
නභ:- ..........................................................
ඳදවි නාභඹ:- .....................................................
ලිපිනඹ:-.........................................................
දිනඹ:- ...........................................
(අඹදුේඳත්ය යේ අයප්ක්කඹායග් අත්න යජයේ විදුවරක විදුවල්ඳතියයඹකු/ාභදාන විනිල්චඹකායයයඹකු/දිවුරුමි
යකොභාරි්යයඹකු/නීතිඥයයඹකු/ප්යජසිද්ධ යනොතාරි්යයඹකු ත්රි.විධ වමුදායේ අධිකාරිරත් නිරධායයඹකු යවෝ රු. 22,935/ක් යවෝ ඊට ැඩි භාසික ඒකාඵද්ධ ැටුඳක් රඵන යජයේ ්ථිය තනතුයක් දයණ නිරධාරියඹකු විසින් වතික කශ යුතුඹ.)

