ඵයගමු ඳශාත් යාජය ේා ේම ිෂ්  බා
ඵයගමු ඳශාත් බා යාජය ේේ ාා්ෂ ේේ
ත්ත් ංර්ධන උඳේේලම/ මෘෂිමර්භ උඳේේලම / ජනඳද නිරධාරි /මාර්ිෂම නිරධාරී
(සිවිල්) ානතුරුර III ේරණියටඹස ව මාර්ිෂම නිරධාරී (සිවිල්) පුහුණු ේරණියටඹස
(එ්ෂ යම පුහුණු මාරඹ) ඵා ගැනීේේ විෘා ායග විබාගඹ - 2021
ඵයගමු ඳශාත් බා යාජය ේේ ාා්ෂ ේේ ඳවා ව්  ානතුරු පුය්පඳාු  ිරයීමභ
වා සුදුසුමේ රත් ඵයගමු ඳශාේත් ඳදංචි අඹදුේමරු් ේග්  අඹදුේඳත් මැනු රැේේ.
01. ඵයගමු ඳශාත් බා යාජය ේේ ාා්ෂ

ේේ ත් ංර්ධන උඳේේලම III ේරණියටඹ

02. ඵයගමු ඳශාත් බා යාජය ේේ ාා්ෂ

ේේ ජනඳද නිරධාරි III ේරණියටඹ

03. ඵයගමු ඳශාත් බා යාජය ේේ ාා්ෂ

ේේ මෘෂිමර්භ උඳේේලම III ේරණියටඹ

04. ඵයගමු ඳශාත් බා යාජය ේේ ාා්ෂ

ේේ මාර්ිෂම නිරධාරි (සිවිල්) III ේරණියටඹ

05. ඵයගමු ඳශාත් බා යාජය ේේ ාා්ෂ
(එ්ෂ යම පුහුණු මාරඹ)

ේේ මාර්ිෂම නිරධාරි (සිවිල්) පුහුණු ේරණියටඹ

02. අඹදුේඳත් බාය ග් නා අ්  දනඹ :- 2021.08.31
03.

https://tamilguru.lk/

3:1 ේඳ දු සුදුසුමේ :(අ)

අඹදුේමරු ශ්රී රාංක ම පුයැසිේඹ ව විඹ යුතුඹ.

(ආ)

ඹේ ආගිෂම නිමාඹම ඳැවිදයඹ්ෂ දය
ඉල්ලුේ ක රීභස සුදුසුමේ ේන රඵයි.

(ඇ)

විශි්ඨ චරිාඹක ්  වා භනා ේෞඛ්ය ාත්ේඹ්  යු්ෂා විඹ යුතුඹ.

(ඈ)

2021.08.31 දනස අඹදුේමරු ඵයගමු ඳශාා තුශ ්ථිය ඳදංචි අේඹ ව විඹ යුතු අාය,
අඹදුේඳත් මැනු රඵන දනස පර්ා් න ය 03 තුශ අඹදුේමරුස ඵයගමු ඳශාේත්
ය 03ම ්ථිය ඳදංචිඹ ේන භැත්ේත් නේ අඹදුේමරුේේ මරත්රඹා අඹදුේඳත් මැනු
රඵන දනස පර්ා් න ය 03ම මාරඹ තුශ ඵයගමු ඳශාේත් ්ථිය ඳදංචිමරුේ ව
විඹ යුතුඹ.

(ඉ)

අඹදුේඳත් බාය ග් නා අ්  දනස ඹ අවු. 18 ස ේන අු  ව 30 ස ේන ැඩි විඹ
යුතුඹ.

(ඊ)

ඵා ගැනීභ වා න ායඟ විබාගඹස ේඳනී සිටීභ වා අලය සුදුසුමේ පුයා ඇි
ේරස ිරළිගනු රඵ් ේ්  අඹදුේමරු අදාර සිඹළු සුදුසුමේ වා නිඹිෂා ඹ් සීභා
අඹදුේඳත් මැීමේේ අාන දන න විස ෑභ ආමායේඹ් භ ේපර් මය ිේඵ් ේ් 
නේ ඳභණියට.

(උ)

අඹදුේඳත් මැනු රඵන අාන දනඹ නවිස අඹදුේමයනු රඵන ්ෂේත්රඹස අදාර
අධයාඳන වා ෘත්තීඹ සුදුසුමේ රඵා ිබීභ අනිාර්ඹ ේේ.
අධයාඳන වා ෘත්තීඹ සුදුසුමේ

3:2.

ක සිදු ාැනැත්ේා ව ේභභ ානතුරු වා

අධයාඳන සුදුසුමේ
ානතුය

ත්ත්
ංර්ධන
උඳේේලම
III ේරණියටඹ

මෘෂිමර්භ
උඳේේලම
III ේරණියටඹ

ානතුය වා
අ.ේඳ .. (ා. ේඳශ)
සුදුසුමභ
භේඵ
(සිංවර
/ේදභශ/ඉංග්රීසි බාා)
ගණියටාඹ විදයා ව
ාත් එ්ෂ විඹමස
ේභාන ාභාර්ථඹ් 
හිා
එමය
විඹඹ් 
වඹක ් 
(06)
අ.ේඳ ..
(ා.ේඳශ)
විබාගඹ
භත්ීමභ

භේඵ (සිංවර /ේදභශ
/ඉංග්රීසි
බාා)
ගණියටාඹ, විදයා ව
ාත් එ්ෂ විඹමස
ේභාන ාභාර්ථඹ් 
හිා
එමය
විඹඹ් 
වඹක ් 
(06)
අ.ේඳ ..
(ා.ේඳශ)
විබාගඹ
භත්ීමභ

ානතුය වා අ.ේඳ ..
(උ. ේඳශ) සුදුසුමභ
අ.ේඳ ..(උ.ේඳශ)
විබාගේ ජජ විදයා
විඹ ධායා (ජී විදයා
භග යාඹන විදයා,
ේබෞිම විදයා මෘෂි
විදයා,
ඹන
විඹඹ් ේග්  2 ්ෂ) ේවෝ
ජජ ඳේධි ාා්ෂ
ේේදඹ
විඹ
ධායා
ඹසේත් ( ජජ ඳේධි
ාා්ෂ ේේදඹ,
ාා්ෂ ේේදඹ
වා
විදයා ව මෘෂි විදයා)
විඹඹ් 
තුනක ් 
එමය භත්ීම ිබීභ
(ාභානය ේඳ දු
ඳරී්ෂ ඹ වා ාභානය
ඉංග්රීසි විඹඹ්ෂ ේර
ග ්  ේන ගැේ් )

ෘත්තීඹ සුදුසුමේ

I. ත්ත් නි්ඳාදන වා ත්ත්
ේෞඛ්ය
ේදඳාර්ාේේ් තු
ඳත්ාේගන ඹනු රඵන ත්ත්
ඳාරන
පුහුණු
ිරළිඵ
විදයාරඹක ්  රඵා ග් නා රද
ත්ත්
ඳාරන
ඩි්පේරෝභා
විමඹ
ේවෝ
II. අනුයාධපුය/සි්පපු වරභ ත්ත්
ඳාරන පුහුණු භධය්ථාන භගි් 
නි වත් මයනු රඵන දෑවුරුදු
ඩි්පේරෝභා විමඹ
ේවෝ
III. මයේග ල්ර ත්ත් ඳාරන
විදයාරඹ භගි්  නි වත් මයනු
රඵන දෑවුරුදු ඩි්පේරෝභා විමඹ

I. ාෘියිම ව ෘත්තීඹ අධයාඳන
අ.ේඳ ..(උ.ේඳශ)
ේම ිෂ්  බා විසි්  ිරළිගත්
විබාගේ ජජීමඹ විදයා
විඹ ධායා (ජී විදයා
ආඹානඹ්ෂ විසි්  ිරරිනභනු රඵන
භග යාඹන විදයා,
දෑවුරුදු මෘෂිමර්භ ඩි්පේරෝභා රඵා
ේබෞිම විදයා මෘෂි
ිබීභ
විදයා,
ඹන
ේවෝ
විඹඹ් ේග්  2 ්ෂ) ේවෝ II. වණ්ඩාේල්,අඟු ේම ශඳැරැ්
ජජ
ඳේධි
ඳැල්ේේවය,
බිබිර,
රබුදූ,
ාා්ෂ ේේදඹ
විඹ
ාරිඹේඳ ශ,
ේනිඹා,
ධායා ඹසේත් ( ජජ
අනුයාධපුයඹ,
මයිරංච
ඹන
මෘෂිමර්භ විදයාරඹක ්  නි වත්
ඳේධි ාා්ෂ ේේදඹ,
මයන මෘෂිමර්භඹ ිරළිඵ දෑවුරුදු
ාා්ෂ ේේදඹ
වා
විදයා ව මෘෂි විදයා) ඩි්පේරෝභා විමඹ රඵා ිබීභ
ේවෝ
විඹඹ්  තුනක ් 
III. ේභ යටු විල් විදයාරඹ ේවෝ
එමය භත්ීම ිබීභ
අේඳාය
වාඩි
මාර්ිෂම
(ාභානය
ේඳ දු
ආඹානේඹ්  නි වත් මයනු රඵන
ඳරී්ෂ ඹ වා ාභානය
මෘෂිමර්භඹ ිරළිඵ ඩි්පේරෝභා
ඉංග්රීසි විඹඹ්ෂ ේර
විමඹ රඵා ිබීභ
ග ්  ේ ් න
ේවෝ
ගැේ ් ් )
IV.ශ්රී රංමා විෘා විල් විදයාරඹ
භගි්  ිරරිනභනු රඵන ාා්ෂණියටම
ඩි්පේරෝභා (මෘෂිමර්භ) රඵා
ිබීභ
ේවෝ
V.රැක ඹා ්ෂේත්රඹස අදාර ජාිම
ෘත්තීඹ  වරාා (NVQ 6)
වඹන
භට්සේේ
සුදුසුමේ
ේපර් මය ිබීභ

ානතුය

අධයාඳන සුදුසුමේ

ෘත්තීඹ සුදුසුමේ

පුය්පඳාු 
ංඛ්යා

03

12

ානතුය වා
අ.ේඳ .. (ා. ේඳශ)
සුදුසුමභ
ජනඳද
නිරධාරි
III ේරණියටඹ

භේඵ (සිංවර /ේදභශ
/ඉංග්රීසි
බාා)
ගණියටාඹ, විදයා ව
ාත් එ්ෂ විඹමස
ේභාන ාභාර්ථඹ් 
හිා
එමය
විඹඹ් 
වඹක ් 
(06)
අ.ේඳ ..
(ා.ේඳශ)
විබාගඹ
භත්ීමභ

ානතුය වා අ.ේඳ ..
(උ. ේඳශ) සුදුසුමභ

පුය්පඳාු 
ංඛ්යා

I. ාෘියිම ව ෘත්තීඹ අධයාඳන
අ.ේඳ ..(උ.ේඳශ)
ේම ිෂ්  බා විසි්  ිරළිගත්
විබාගේ ජී විදයා විඹ
ධායා
(ජී විදයා
ආඹානඹ්ෂ විසි්  ිරරිනභනු රඵන
භග යාඹන විදයා,
දෑවුරුදු මෘෂිමර්භ ඩි්පේරෝභා
ේබෞිම විදයා මෘෂි
රඵා ිබීභ
විදයා,
ඹන
ේවෝ
විඹඹ් ේග්  2 ්ෂ) ේවෝ II. වණ්ඩාේල්,අඟු ේම ශඳැරැ්
ජජ
ඳේධි
ඳැල්ේේවය,
බිබිර,
රබුදූ,
ාා්ෂ ේේදඹ
විඹ
ාරිඹේඳ ශ,
ේනිඹා,
ධායා ඹසේත් ( ජජ
අනුයාධපුයඹ,
මයිරංච
ඹන
මෘෂිමර්භ
විදයාරඹක ් 
නි වත්
ඳේධි ාා්ෂ ේේදඹ,
මයන මෘෂිමර්භඹ ිරළිඵ දෑවුරුදු
ාා්ෂ ේේදඹ
වා
ඩි්පේරෝභා විමඹ රඵා ිබීභ
විදයා ව මෘෂි විදයා)
විඹඹ් 
තුනක ් 
ේවෝ
එමය භත්ීම ිබීභ
III.
ේභ
යටු
විල්
 විදයාරඹ ේවෝ
(ාභානය
ේඳ දු
අේඳාය
වාඩි
මාර්ිෂම
ඳරී්ෂ ඹ වා ාභානය
ආඹානේඹ්  නි වත් මයනු රඵන
ඉංග්රීසි විඹඹ්ෂ ේර
මෘෂිමර්භඹ ිරළිඵ ඩි්පේරෝභා
ග ්  ේන ගැේ් )
විමඹ රඵා ිබීභ
ේවෝ
IV.ශ්රී රංමා විෘා විල් විදයාරඹ
භගි්  ිරරිනභනු රඵන ාා්ෂණියටම
ඩි්පේරෝභා (මෘෂිමර්භ) රඵා
ිබීභ
ේවෝ
V.රැක ඹා ්ෂේත්රඹස අදාර ජාිම
ෘත්තීඹ  වරාා (NVQ 6)
වඹන
භට්සේේ
සුදුසුමේ
ේපර් මය ිබීභ
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අධයාඳන සුදුසුමේ
ානතුය

ානතුය වා
අ.ේඳ .. (ා.
ේඳශ) සුදුසුමභ

මාර්ිෂම
නිරධාරි
(සිවිල්)

භේඵ
(සිංවර
/ේදභශ
/ඉංග්රීසි
බාා)
ගණියටාඹ
විදයා ව ාත්
එ්ෂ
විඹමස
ේභාන
ාභාර්ථඹ්  හිා
එමය
විඹඹ් 
වඹක ් 
(06)
අ.ේඳ .. (ා.ේඳශ)
විබාගඹ භත්ීමභ

III ේරණියටඹ

ානතුය වා අ.ේඳ .. (උ.
ේඳශ) සුදුසුමභ

ෘත්තීඹ සුදුසුමේ

පුය්පඳාු 
ංඛ්යා

I. අ.ේඳ .. (උ/ේඳශ) I.ේභ යටු විල් විදයාරඹ ේවෝ
71
විබාගේ
ගණියටාඹ විඹ
අේඳාය
වාඩි ආඹානඹ
(III
ධායා ඹසේත් ංයු්ෂා
විසි්  ිරරිනභනු රඵන ජාිම
ේර
ණියටඹ
ගණියටාඹ, ේබෞිම විදයා,
ාා්ෂණියටම ඩි්පේරෝභා
වා
යාඹන
විදයා, උ්
ේවෝ
පුහුණු
ගණියටාඹ
ඹන
ේරණියටඹ)
ආධුනිමත්
වා
විඹඹ් ේග්  03 ක ්  II.ජාිම
මාර්ිෂම
පුහුණු
ක රීේේ
එමය භත්ීමභ (ාභානය
අධිමාරිඹ විසි්  ිරරිනභනු
ේඳ දු ඳරී්ෂ ඹ වා ඉංග්රීසි
රඵන
ජාිම ාා්ෂණියටම
වැය)
ඩි්පේරෝභා
ේවෝ
ේවෝ
II,
අ.ේඳ .. (උ/ේඳශ)
විබාගේ
ඉංජිේ් රු III.අධයාඳන වා උ් අධයාඳන
ාා්ෂ ේේදඹ
විඹ
අභාායාංලඹ විසි්  ිරරිනභනු
ධායා ඹසේත් ඉංජිේ් රු
රඵන ජාිම ාා්ෂණියටම
ාා්ෂ ේේදඹ,
ඩි්පේරෝභා
ාා්ෂ ේේදඹ
වා
ේවෝ
විදයා, ඹන විඹඹ් 
හිා
ගණියටාඹ/ IV.ශ්රී රංමා විෘා විල් විදයාරඹ
ඉංග්රීසි/ේා යතුරු
වා
භගි් 
ිරරිනභනු
රඵන
් නිේේදන ාා්ෂ ඹ
ාා්ෂණියටම ඩි්පේරෝභා
ඹන විඹඹ් ේග්  01 ්ෂ
හිා විඹඹ්  03 ක ් 
ේවෝ
එමය භත්ීමභ (ාභානය V.ශ්රී රංමා ඉංජිේ් රු ආඹානඹ
ේඳ දු ඳරී්ෂ ඹ වා ඉංග්රීසි
විසි් 
ඳත්නු
රඵන
වැය)
ඉංජිේ් රු විබාගේ 1 න
ේම ස ාර්ථම ේපර්
ක රීභ
ේවෝ
VI. රැක ඹා ්ෂේත්රඹස අදාර
ජාිම ෘත්තීඹ  වරාා
(NVQ
6)
වඹන
භට්සේේ සුදුසුමේ ේපර්
මය ිබීභ

අධයාඳන සුදුසුමේ
ානතුය

ානතුය වා
අ.ේඳ .. (ා.
ේඳශ) සුදුසුමභ

මාර්ිෂම
නිරධාරි
(සිවිල්)

භේඵ
(සිංවර
/ේදභශ
/ඉංග්රීසි
බාා)
ගණියටාඹ
විදයා ව ාත්
එ්ෂ
විඹමස
ේභාන
ාභාර්ථඹ්  හිා
එමය
විඹඹ් 
වඹක ් 
(06)
අ.ේඳ .. (ා.ේඳශ)
විබාගඹ භත්ීමභ

පුහුණු
ේරණියටඹ
(එ්ෂ යම
පුහුණු
මාරඹ)

සවන :- I.

ානතුය වා අ.ේඳ .. (උ.
ේඳශ) සුදුසුමභ

ෘත්තීඹ සුදුසුමේ

I. අ.ේඳ .. (උ/ේඳශ)
I.
I. ාෘියිම ව ෘත්තීඹ අධයාඳන
විබාගේ
ගණියටාඹ විඹ
ේම ිෂ්  බා විසි්  ිරළිගත්
ධායා ඹසේත් ංයු්ෂා
මාර්ිෂම
විදයාරඹම
ේභභ
ගණියටාඹ, ේබෞිම විදයා,
ානතුයස අදාර ්ෂේත්රගා
යාඹන
විදයා, උ්
ඳාඨභාරා්ෂ ාර්ථම වදායා
ගණියටාඹ
ඹන
ජාිම ාා්ෂ විමඹ රඵා
විඹඹ් ේග්  03 ක ් 
ිබීභ
එමය භත්ීමභ (ාභානය
ේවෝ
ේඳ දු ඳරී්ෂ ඹ වා ඉංග්රීසි II. ාෘියිම ව ෘත්තීඹ අධයාඳන
වැය)
ේම ිෂ්  බා විසි්  ිරළිගත්
ේවෝ
මාර්ිෂම විදයාරඹම ානතුයස
II,
අ.ේඳ .. (උ/ේඳශ)
අදාර ්ෂේත්රගා මර්භා් ා
විබාගේ
ඉංජිේ් රු
ාා්ෂණියටමඹ්  වා වූ ජාිම
ාා්ෂ ේේදඹ
විඹ
විම
ඳත්ර
ඳාඨභාරා
ධායා ඹසේත් ඉංජිේ් රු
ාර්ථම ේපර්
මය අදාර
ාා්ෂ ේේදඹ,
විමඹ රඵා ිබීභ
ාා්ෂ ේේදඹ
වා
ේවෝ
විදයා, ඹන විඹඹ්  III. උ් අධයාඳන අභාායාංලඹ
හිා
ගණියටාඹ/
ව ඉවා ව්  ාා්ෂණියටම
ඉංග්රීසි/ේා යතුරු
වා
විම නි වත් මයන ආඹාන
් නිේේදන ාා්ෂ ඹ
ලි්  විභා අදව් රඵා
ඹන විඹඹ් ේග්  01 ්ෂ
ගැනීේභ්  අනතුරු ඉවා
හිා විඹඹ්  03 ක ් 
ව්  ාා්ෂණියටම සුදුසුමේ
එමය භත්ීමභ (ාභානය
රස සිඹළු අි්  භාන ඹැයි
ේඳ දු ඳරී්ෂ ඹ වා ඉංග්රීසි
ාෘියිම වා ෘත්තීඹ අධයාඳන
වැය)
ේම ිෂ්  බා විසි්  ිරළිගනු
රඵන
ේනත්
ාා්ෂණියටම
සුදුසුමභ්ෂ රඵා ිබීභ

ඵා ගැනීේේ ඳරිඳාටිේ 7.1 හි විධිවිධාන වා සවන අනු මාර්ිෂම නිරධාරි (සිවිල්)
පුය්පඳාු  ංඛ්යාේ්  විෘා ායඟ විබාගඹ භගි්  70% ්ෂ පුය්පඳාු  ේපර් මයන
අාය, 30% ්ෂ සීිෂා ායඟ විබාගඹ භගි්  ේපර් මයනු රැේේ.

II.

මාර්ිෂම නිරධාරි ( සිවිල්) III ේරණියටඹස වා පුහුණු ේරණියටඹස ඵා ගැනීේේ ප ඳශමු ඵා ගනු
රඵ් ේ්  III ේරණියටඹස ේේ. III ේරණියටඹස සුදුසුමේ රඵන අඹදුේමරු්  ංඛ්යා පුය්පඳාු 
ංඛ්යාස රභා ත් ේන න විස ඉිරි පුය්පඳාු  වා සුදුසුමේ පුයාරන අඹදුේමරු් ේග් 
පුහුණු ේරණියටඹස ඵා ගනු රැේේ.

III.

ජනඳද නිරධාරි වා මෘෂිමර්භ උඳේේලම ඹන ානතුරු 02 වා ඵා ගැනීේේ සුදුසුමේ භාන
ඵැවි්  එභ ානතුරු ේදමසභ අඹදුේ මයන අඹදුේමරු්  එ්ෂ එ්ෂ ානතුයස ේන ේනභ
අඹදුේඳත්රඹ ඵැගි්  ඉදරිඳත් මශ යුතුේේ.

04.

ේභභ ානතුරුරස අදාර ැටු්ප ඳරිභා ඹ :I.

අංම 03/2016 වා 2016.02.25 දනැි යාජය ඳරිඳාරන ච්රේල්ඛ්ඹස අනු ේභභ
ානතුරුර III ැනි ේරණියටඹස අදාශ ැටු්ප මාණ්ඩඹ MN 3 – 2016 න අාය භාසිම
ැටු්ප ඳරිභා ඹ රු. 31,040- 10×445- 11×660- 10×730- 10×750 - රු. 57550/- ේේ.

II.

මාර්ිෂම නිරධාරි (සිවිල්) පුහුණු ේරණියටඹ වා  පභනා

යාජය ඳරිඳාරන ච්රේල්ඛ් 03/2016 (II) අනු හිිෂ භාසිම  පභනා - රු.27,140/05.

III ේරණියටේ ානතුය ්ථියඹ. විරාභ ැටු්ප හිාඹ. විරාභ ැටු්ප ්රභඹ ිරළිඵ යජඹ විසි් 
ඉදරිේ  ප ගනු රඵන රිඳත්ිභඹ තීය ඹමස අඹදුේමරු ඹසත් විඹ යුතුේේ.

06. ඵා ගැනීේේ ්රභඹ:-

I.

(I)

පුය්පඳාු  ංඛ්යාස ඩා ැඩි අඹදුේඳත් ංඛ්යා්ෂ රැබී ඇි විස ලිත ා ායඟ විබාගඹම
රිපර භා යාජය ඳරිඳාරන ච්රේල්ඛ් 15/90 විධිවිධාන ඳරිද ද්ත්රි්ෂ ජන අනුඳාාඹස
අදාශ  වරාා අනුිරළිේර අනු ඵා ගැනීේ සිදු මයනු රැේේ. භත්ීමභ වා එ්ෂ
රල්න ඳත්රඹමස රඵා ගා යුතු අභ ර වණු රභා ඹ 40 % ක .

(II)

පුය්පඳාු  ංඛ්යාස ඩා අු  අඹදුේඳත් ංඛ්යා්ෂ රැබී ඇි විස, ාභානය ේමුඛ්
ඳරී්ෂ ඹ්ෂ භගි්  සුදුසුමේ වා විම ඳත්ර ඳරී්ෂා මය, සුදුසුමේ ඇි අඹදුේමරු් 
ඵා ගනු රැේේ.

ත් ංර්ධන උඳේේලම, මෘෂිමර්භ උඳේේලම වා ජනඳද නිරධාරි ානතුරු වා න
විබාගේ විඹ නිර්ේේලඹ:
(01)

බුේධි ඳරි්ෂ ඹ - මාරඹ ඳැඹ 01 යි. - ර වණු 100 යි.
අේ්ප්ෂමඹාේේ සිතීේේ ාර්මානුකූරාා, විල්ේල් වැක ඹා, මාර මශභනාමය ඹ
විනිල්චඹ ක රීභ වා වූ රල්න ලි්  යු්ෂාඹ. ේභභ රල්න ඵහුය වා ේමටි ිරලිතුරු
ැඳයීේේ භාදලිේ රල්න න අාය රල්න සිඹල්රසභ ිරලිතුරු ැඳයිඹ යුතුඹ.

(02)

විඹානුඵේධ ාා්ෂ රල්න ඳත්රඹ - මාරඹ ඳැඹ 03 යි. - ර වණු 100 යි.
ානතුයස අදාර ාා්ෂණියටම දැනුභ භැන ඵැේරන ඵහුය රල්න ලි්  භ් විා ේේ.
රල්න සිඹල්රසභ ිරලිතුරු ැඳයිඹ යුතුඹ.

II. මාර්ිෂම නිරධාරී (සිවිල්) III ේරණියටඹ / පුහුණු ේරණියටඹ ානතුරු වා න විබාගේ
නිර්ේේලඹ:

විඹ

(01)

බුේධි ඳරි්ෂ ඹ - මාරඹ ඳැඹ 01යි. - ර වණු 100 යි
අේ්ප්ෂමඹාේේ සිතීේේ ාර්මානුකූරබාඹත්, සිතීේේ විල්ේල් ාත්ඹත් තීය ඹ
ක රීේේ ල්ෂිඹත් විනි්චඹ ක රීභ වා වූ රල්න ලි්  යු්ෂාඹ. රල්න සිඹල්රසභ
ිරලිතුරු ැඳයිඹ යුතුඹ.

(02)

විඹානුඵේධ ාා්ෂ රල්න ඳත්රඹ - මාරඹ ඳැඹ 01 යි. - ර වණු 100 යි
විජ ගණියටාඹ, ජයාිෂිඹ ත්රිේමෝ ිෂිඹ ආද විඹඹ්  ිරළිඵ දැනුභ ඳරී්ෂා ක රීභ, ර ව
රය ර ේබෞිම ුණ , ර්ථි විදයා, ිෂනුේ කමම, ඳරිභා සිිඹේ ක ඹීමභ,
විදයාත්භම ග නඹ ක රීභ ආද විඹඹ්  ිරළිඵ දැනුභ ඳරී්ෂා ක රීභ වා වූ රල්න
ඳත්රඹක . රල්න සිඹල්රසභ ිරලිතුරු ැඳයිඹ යුතුඹ.

ේභභ විබාගඹ විබාග ේම භාරි් ජනයාල් ේවෝ ඵයගමු ඳශාත් යාජය ේා ේම ිෂ්  බාේේ ේල්මේ
විසි්  සිංවර වා ේදභශ බාා භාධයලි්  ඳත්නු රැේේ. රැේඵන අඹදුේඳත් ංඛ්යා අනු විබාගඹ
ඳත්න නගයඹ තීය ඹ මයනු රැේේ. විබාගේ  ප අනනයාා ාවවුරු ක රීභ වා ජාිම වැදුනුේඳා
ේවෝ රංුණ විේේල ගභ්  ඵරඳත්රඹ ඳභ ්ෂ ිරළිගනු රැේේ.
07

අඹදුේ ක රීේේ ්රභඹ

7:1
ේභභ නිේේදනේ අගස ේඹ දා ඇි ආදර්ල අඹදුේඳත්රඹ රමාය ක-4 රභා ේ මඩදාසිර
ේදඳැත්ා රේඹෝජනඹස ගනිිෂ්  අනු අංම 01 සිස 03 ේා්ෂ ේේදඹ්  ඳශමුන ිරටුසද අංම 04 සිස 06
ේා්ෂ ේදන ිරටුසද ලේඹ්  ඇතුශත් න ේ ිරළිේඹර මයගත් අඹදුේඳත්රඹ ාභ අත්අ වරි් භ ිරයවිඹ
යුතුඹ. ආදර්ල අඹදුේඳත්රඹස අනුකූර ේන න අඹදුේඳත් රි්ෂේඳ මයනු රැේේ.

7.2
විබාග ගා්තු රු. 1000/- ක . ේභභ විබාග ගා්තු ඵයගමු ඳශාත් බාේේ 20.03.02.99 දයන
ආදාඹේ ශීර්ඹස ඵැයන ේර ඵයගමු ඳශාත් බාේේ ඕනෑභ අභාායාංල මාර්ඹාරඹමස/
ේදඳාර්ාේේ් තුමස (ඳශාත් ඳාරන ආඹාන වැය) ේවෝ ඵයගමු ඳශාා තුශ ිරහිසා ඇි ඕනෑභ
රාේේශීඹ ේල්මේ මාර්ඹාරඹමස මුදලි්  ේගා ක වා නි වත් මයන  වවිාා් සිඹ අඹදුේ ඳත්රේ
අදාර ේම ටුේේ ේන ගැරේන ේ ඇරවිඹ යුතුේේ. ( වවිාා් සිේ ඡාඹා්ථ ිරසඳා්ෂ භතු රේඹෝජනඹ
වා ශඟ ාඵා ගා යුතුඹ.) ේගන රද විබාග ගා්තු ක සිභ ේවතු්ෂ නිා ආඳසු ේගනු ේන රඵන
අායමුදල් ඇ වුේ වා මුේදය බායගනු ේන රැේේ. ඉවා ව්  ආඹාන රස වැය ේනත් මාර්ඹාරරස
(ාැඳැල් මාර්ඹාර, ඵැං ව) මුදල් ේගන රද  වවිාා් සි බායගනු ේන රැේේ.
7:3
නිසි ඳරිද ේපර් මයන රද අඹදුේඳත් 2021.08.31 දනස ේඳය ලිඹාඳදංචි ාැඳෑේර්  ේල්මේ,
ඵයගමු ඳශාත් යාජය ේා ේම ිෂ්  බා, ඳශාත් බා මාර්ඹාර ංීරර් ඹ, නනගයඹ, යත්නපුය
ඹන ලිිරනඹස එවිඹ යුතුඹ. අඹදුේඳත් ඵවා එන මයේ ේඳ ඉවශ ේමශේර් “ඵයගමු ඳශාත් බා
යාජය ේේ ාා්ෂ ේේ III ේරණියටඹස/ පුහුණු ේරණියටඹස ඵා ගැනීේේ විෘා ායඟ විබාගඹ 2021” ඹනුේ්  ව්  මශයුතුඹ. නිඹිෂා දනස ඳසු රැේඵන ඉල්ලුේඳත්, ානතුයස අදාර සුදුසුමේ
පුයා ේන භැි ව අේපර් අඹදුේඳත් දැනුේ  පභක ්  ේා ය රි්ෂේඳ මයනු රැේේ.
7:4 අඹදුේමරු්  ේමුඛ් ඳරී්ෂ ඹස මැා, නිේේදනඹස අනු සුදුසුමේ ිේේදැයි ඳරී්ෂා මයන
අ්ථාේේ අලය සුදුසුමේ ේන භැි ඵ ේවළිවුේව ත් හහුේේ/ඇඹේේ අේ්ප්ෂමත්ඹ අරංුණ මයනු
රැේේ. ේභභ අඹදුේඳත් මැීමේේ නිේේදනේඹ්  ආය ඹ ේන න ේනත් මරු ්ෂ ේේා ත් ක
ිරළිඵ ඵයගමු ඳශාත් යාජය ේා ේම ිෂ්  බාේේ තීය ඹ අ්  තීය ඹ ් ේ් ඹ. එේභ
ේභභ ඵා ගැනිේේ නිේේදනඹ අනු ේභභ පුය්පඳාු  වා ඉදරිේ  ප ඇි න පුය්පඳාු  ිරයීමභ ේවෝ
ේන ිරයීමභ ේඵ් ධේඹ්  අ්  ිය ඹ ගැනිභ ේභභ ේම ිෂ්  බා තුේේ.

පී.එ්.ආර්.එේ. විජඹයාජ
ේල්මේ
ඳශාත් යාජය ේා ේම ිෂ්  බා
ඵයගමු ඳශාා
2021.07.26

ආදර්ල අඹදුේඳත්රඹ

ඵයගමු ඳශාත් බා යාජය ේේ ාා්ෂ ේේ මෘෂිමර්භ උඳේේලම/ත්ත් ංර්ධන උඳේේලම / ජනඳද නිරධාරි
/මාර්ිෂම නිරධාරී (සිවිල්) ානතුරුර III ේරණියටඹස ව මාර්ිෂම නිරධාරී (සිවිල්) පුහුණු ේරණියටඹස (එ්ෂ අවුරුදු පුහුණු මාරඹ)
ඵා ගැනීේේ විෘා ායඟ විබාගඹ - 2021
OPEN COMPITITIVE EXAMINATION FOR RECRUITMENT TO POSTS IN THE TECHNICAL SERVICE OF
THE SABARAGAMUWA PROVINCIAL PUBLIC SERVICE AGRICLTURE INSTRUCTOR / LIVESTROK
DEVELOPMENT INSTRUCTOR / COLONIZATION OFFICER /TECHNICAL OFFICER (CIVIL) GRADE III
AND TECHNICAL OFFICER TRAINEE (ONE YEAR TRAINING PERIOD) – 2021

(මාර්ඹාරයීඹ රේඹෝජනඹ වා)
නිේේදනඹස අනු ඉල්ලුේ මයන ානතුරු නාභඹ :-

01.

විබාගඹස ේඳනී සිටින බාා භාධයඹ
(අදාර අංමඹ ේම ටු තුශ ලිඹ් න )
සිංවර - 1
ේදභශ - 2
අ.
මුර වරු අගස ේඹ දා මුර වරු භඟ නභ :( ඉංග්රීසි මැිරසල් අ වේය්  උදා : GUNAWARDHANA, M.G.B.S.K.)
..................................................................................................................................

ආ.

ේපර් නභ:- ...........................................................................................................
( සිංවේර්  / ේදභේශ් )
.............................................................................................

ඇ.

ේපර් නභ :- ...........................................................................................................
( ඉංග්රීසි මැිරසල් අ වේය් )
...........................................................................................

02.

ඈ.

ජාිම වැදුනුේඳත් අංමඹ:-

ඉ.

දුයමථන අංමඹ:-

I.

්ථිය ලිිරනඹ :- ...........................................................................................................
..................................................................................................................................

03.

II.

්ථිය ඳදංචි ද්ත්රි්ෂමඹ :-

යත්නපුය

මෑගල්ර

III.

අඹදුේඳත් බාය ග් නා අ්  දන න 2021.08.31 දනස ඵයගමු ඳශාේත් ්ථීය
ඳදංචි මාර සීභා
අවුරුදු :භා :දන :-

I.

්ත්රී/ පුරු බාඹ :්ත්රී-1, පුරු-0
(අදාර අංමඹ ේම ටු තුර ලිඹ් න.)

II.

උඳ් දනඹ :- ර්ඹ

III.

අඹදුේඳත් බාය ග් නා අාන දනඹ න 2021.08.31 දනස ඹ :-

භාඹ

අවුරුදු

දනඹ

භා

දන

04.

අධයාඳන සුදුසුමේ
4.1

අ.ේඳ . (ා.ේඳශ) විබාගඹ ිරළිඵ වි්ාය
ර්ඹ :
විබාග අංමඹ :
විඹඹ

ාභාර්ථඹ

විඹඹ

ාභාර්ථඹ

(රිපර විමේ ඡාඹා ිරසඳා්ෂ අඹදුේඳාස අමු ා එවිඹ යුතුඹ)

4.2

අ.ේඳ .(උ.ේඳශ) විබාගඹ ිරළිඵ වි්ාය
ර්ඹ :
විබාග අංමඹ :
විඹඹ

ාභාර්ථඹ

(රිපර විමේ ඡාඹා ිරසඳා්ෂ අඹදුේඳාස අමු ා එවිඹ යුතුඹ)

4 .3

ාා්ෂ

සුදුසුමේ:
වදායා ඇි ඳාඨභාරා

ආඹානඹ

මාරසීභා

ාභාර්ථඹ

විමඳත් අංමඹ
වා රංුණ දනඹ

(ඩි්පේරෝභා විමේ ඡාඹා ිරසඳා්ෂ අඹදුේඳාස අමු ා එවිඹ යුතුඹ)

(ේභභ ේා යතුරු ඳැවැදලි වා නිැයද ව්  මය ේන භැි අඹදුේඳත් රි්ෂේඳ මයනු රැේේ )
05. විබාග ගා්තු ේගවූ රදුඳත් අංමඹ:විබාග ගා්තු ේගවූ මාර්ඹාරඹ:රදුඳා ේන ගැරේන ේ ේභහි අර් න

( රදුඳේත් ඡාඹා ිරසඳා්ෂ ශඟ ාඵා ගැනීභ රේඹෝජනත් නු ඇා.)

06. අඹදුේමරුේේ විමඹ
..............................................................න භා විසි්  ේභභ අඹදුේඳත්රේ ඳඹා ඇි ේා යතුරු භාේේ
දැනීේේ වා විල්ාේ වැටිඹස ාය වා නිැයද ඵ විම මයිෂ. භා විසි්  ඳඹා ඇි ේා යතුරු
ාදය ඹයි ේ ඹාගනු රැබුේව ත් භා විසි්  ඉල්ලුේ මය ඇි ඉවා ානතුයස ඳත් ක රීභ වා වූ භාේේ
හිිෂමභ ේනරමා වරිනු රැබීභසද භස විරුේධ විනඹානුකූර මසයුතු මයනු රැබීභසද වැක  ඵ භභ
ේව ාමායභ දනිිෂ. ාද විබාගඹ ඳැැත්ීමභ ේඵ් ධේඹ්  ඳනනු රඵන නීි රීි රස භභ ඹසත් න
ඵ ද රමාල මයිෂ.
දනඹ:- ...........................

.......................................
අඹදුේමරුේේ අත්න

අඹදුේමරුේේ අත්න විම ක රීභ
( අනලය චන මඳා වරි් න )
ේභභ අඹදුේඳත්රඹ ඉදරිඳත් මයනු රඵන ........................................................... භඹා/ිෂඹ/ේභනවිඹ භා
ේඳෞේගලිම වඳුනන ඵත්, හහු/ඇඹ .................................... දන භා ඉදරිිරස ප හහුේේ/ඇ ඹේේ අත්න
ාැබ ඵත් විම මයිෂ.
විම මයන නිරධාරිඹාේේ ේපර්

නභ:-

අත්න :ානතුය වා නිර මුරා

(ේභභ විමඹ යජේ
විදයාරඹම විදුවල්ඳියඹ ව, ාභදාන විනිල්චඹමායයඹ ව, දවුරුේ
ේම භාරි්යඹ ව, නීිඥේඹ ව, රසිේධ ේන ාාරි්යඹ ව ත්රිවිධ වමුදාේේ අධිමාරි ඵරඹරත්
නිරධාරියේඹ ව, ේඳ ලි් ේේ ගැට් මශ ානතුය්ෂ දයන නිරධාරිේඹ ව, රු.240360/- ැඩි ාර්ෂිම
ැටුඳ්ෂ රඵන යජේ ේවෝ ඳශාත් යාජය ේේ ්ථිය ානතුය්ෂ දයන නිරධාරිඹ ව විසි්  විම මයනු
රැඵ ිබිඹ යුතුඹ.)

යජේ ේවෝ ඳශාත් යාජය ේා් හි දැනස ේේ නියුතු අඹදුේමරු්  වා
ේදඳාර්ාේේ් තු රධානිඹාේේ විමඹ ( අනලය චන මඳා වරි් න )
................................................................................................................. භඹා/ිෂඹ/ේභනවිඹ දැනස
.................................................................................. අභාායාංලේ / ේදඳාර්ාේේ් තුේේ / ආඹානේ
.................................................................... ලේඹ්  ්ථීය විරාභ ැටු්ප හිා ානතුයම ේේ ේඹ ප
සිටින ඵත්, මහුස/ඇඹස විරුේධ විනඹානුකූර මසයුතු මය ේන භැි ඵත්, විනඹානුකූර මසයුතු
ක රීභස අදව් මය ේන භැි ඵත්, ඉවා ව්  ේා යතුරු නිැයද ඵත්, විම මයන අාය, ේභභ
විබාගේ රිපර අනු ඳත්ීමභ්ෂ වා හහු/ඇඹ ේාෝයාගනු රැබුේව ත් හහු/ඇඹ දැනස දය ානතුරි් 
නිදව් මශ වැක  ඵත් නිර්ේේල මයිෂ.
දනඹ :-

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

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

ේදඳාර්ාේේ් තු රධානිඹාේේ අත්න
( නිර මුරා ාඵ් න)

