ශ්රී ලංකා ත ලංරකතුරු හ ලං ත ලං්නිවේරන ත ලංකතෂණ ස ලංර්යේර 2 ලන පනිත ලංර II රරයණිය   ලං ලං්ා ත ලං ඳලා
ගැනීමේ විලෘත තරග විභාගය - 2018
1.0

ශ්රී ලංකා ත ලංරකතුරු හ ලං ත ලං්නිවේරන ත ලංකතෂණ
 ලංසේසේ 2 න ඳන්තිසේ II රරේණිරේ තනතුරු රට ඵහ
ගළනීසේ විෘත තයග විබහගඹ වහ සුදුසුකේරත් ශ්රී ලං රංකහ පුයළසිඹන්සගන් අඹදුේඳත් කළනු රළසේ.
සභභ තයග විබහගඹ 2018 අසගෝසතු භ විබහග සකොභහරිස ජනයහල් විසින් සකොශමදී ඳත්නු ඇත.

2.0

විබහග සකොභහරිස ජනයහල් විසින් ඳත්නු රඵන ලිඛිත ඳරීක්ණඹක ප්රතිපර අනු ුසරතහ භත
සුදුසුකේ පුයහ ඇති අසේක්කඹන් ශ්රී ලංකා ත ලංරකතුරු හ ලං ත ලං්නිවේරන ත ලංකතෂණ
 ලංර්ේවරේ ලං2 ලංවත ලං
පනිතිරේ ලංII රරේණිරේ ලංකතරු හ ලං්ා ත ලංප ක ලංරීමට ත ලංරකාුත ලංු ඇ ලං.ක  ලං

3.0

සභහිදී පියවීභට අසේක්ෂිත මුළු පුයේඳහඩු ංඛ්යහ 102 කි. ඳත්වීභ ක්රිඹහත්භක න නයනඹ ඳත්වීේ ඵරධයඹහ
විසින් නිලසචඹ කයනු රළසේ. කිසිඹේ පුයේඳහඩු ංඛ්යහක් සවෝ පුයේඳහඩු සිඹල්ර භ සවෝ සනොපියවීභට
ඳත්වීේ ඵරධයඹහට ඵරඹ ඇත.

4.0

සභභ විබහගඹ භඟින් පුයනු රඵන පුයේඳහඩු ංඛ්යහසන් 3්ක් ාඵහධ හිත පුගලගරඹන් වහ සන්
සකසයනු ඇත. විබහගසේදී සුදුසුකේ රඵන ාඵහධ හිත පුගලගරඹන් අතරින් ඉවශ රුසණු භට්ටසේ 3්ක
ප්රතිලතඹක් ඳභණක් ඳත්වීේ රඵහ දීභ වහ සතෝයහ ගළසනනු ඇත. සතෝයහගනු රඵන අසේක්කඹන්සේ
රුසණු භට්ටභ ඹටත් පිරිසයින් 50්ක්ත් විඹ යුතුඹ. ඳත්වීභක් වහ සතෝයහ ගනු රළබූ අසේක්කඹුස
විසලේඥ වදය ඳරීක්ණ භණ්ඩරඹක් සත ඉනයරිඳත් කයන අතය, විසලේඥ වදය හ්තතහකින් තභ
ාඵහධ හිත තත්ත්ඹ වහ එඹ අදහශ තනතුස්ත යහජකහරි ඉටු කිරීභ වහ ඵහධහක් සනොන ඵ තවවුරු
කශ යුතුඹ.

5.0

ළටුඳ :- 2016.02.25 නයනළති යහජය ඳරිඳහරන ච්රසල්ඛ් අංක 03/2016 (MN-06-2016) අනු ශ්රී රංකහ
රකතුරු හ ලං ත ලං්නිවේරන ත ලංකතෂණ
 ලංර්ේවරේ 2-II වහ 2-I න සරේණිවලරට අදහශ භහසික ළටුේ ඳරිභහණඹ
රු. 36,585-10x660-11x755-15x930- රු.65,440/= ක් සේ.
ටවන : එභ ළටුඳ ඔඵට හිමි න්සන් 2020.01.01 නයන සිට සේ. එසතක් ඉවත ච්රසල්ඛ්සේ II
උඳසල්ඛ්නසේ විධිවිධහන ඳරිනය ඔඵට ළටුේ සගනු රළසේ.

6.0

සභභ තනතුය සථියඹ. සභභ විබහගසඹන් ශ්රී ලං කා ත ලං රකතුරු හ ලං ත ලං ්නිවේරන ත ලං කතෂණ
 ලං ර්ේවරේ ලං 2 න ලං
පනිතිරේ ලං II සරේණිවලඹට ඳත්න නිරධහරීන්ට හිමි විරහභ ළටුේ ්රභඹ පිිබඵ යජඹ විසින් ඉනයරිසේදී ගනු
රඵන ප්රතිඳත්තිභඹ ීරයණඹකට එභ නිරධහරීන් ඹටත්සේ.

7.0

සුදුසුකේ :- ශ්රී ලංකා ත ලංරකතුරු හ ලං ත ලං්නිවේරන ත ලංකතෂණ
වකත ලංබාවත ලංුැනී  ලං්ා ත ලංප ක ලංසුදුසු ම් ලංඅ තළ ලංරන  ලං

 ලංර්ේවරේ ලං2 න ලංපනිතිරේ ලංII සරේණිවලසේ කතරු හ ලං

(අ) ශ්රී රංකහසේ පුයළසිඹුස විඹ යුතු ඹ.
(ා) අඹදුේඳත් ඵහයගන්නහ අහන නයනට අඹදුේකරුන්සේ ඹ අවුරුදු 21ට සනොඅඩු වහ අවුරුදු 35ට
සනොළඩි විඹ යුතුඹ. (ඒ අනු 1997.06.11 නයනට සවෝ ඊට සඳය වහ 1983.06.11 නයනට සවෝ ඊට ඳසු
උඳන් නයනඹ සඹදී ඇති අඹට ඳභණක් සේ වහ අඹදුේ කිරීභට සුදුසුකේ ඇත.)
ටවන:
යහජය සේසේ සිීරය තනතුරුර සේසේ නියුතු නිරධහරීන් සභභ විබහගඹ භඟින් ඵහ ගළනීසේදී
සභභ අසථහසේ ඳභණක් උඳරිභ ඹස සීභහ අවුරුදු 45ක් සර රකනු රළසේ. එඵළවින් යහජය
සේසේ සීරය තනතුයක සේසේ නියුතු 1997.06.11 නයනට සවෝ ඊට සඳය වහ 1973.06.11 නයනට
සවෝ ඊට ඳසු උඳන් නයනඹ සඹදී ඇති අඹට ඳභණක් සේ වහ අඹදුේ කිරීභට සුදුසුකේ ඇත.
(.) විශි ්ත චරිතඹකින් යුක්ත විඹ යුතුඹ.  ලං
(ඈ) ෆභ අසේක්කඹුස භ ශ්රි රංකහ තුශ ඕතෑ  ලං ප්රරශයක  ලං ර්ේවක ලං රීමට ත ක ලං කතරුරේ ලං ුතජ තරි ලං
ඉටුරීමට ත ලංප්ර ත ව ක ලංයතමටරි  ලං්  ලං තතසි  ලංරකාුයකතවරීනි ලංසිටික ලංයුරුක
(ඉ)

අධ්යාපන න දුසුදු්ේ
(1)

(2)

විලසවිදයහර ප්රතිඳහදන සකොමින් බහ විසින් පිිබගත් විලසවිදයහරඹකින් සවෝ උඳහධි
ප්රදහනඹ කිරීසේ ාඹතනඹක් ලසඹන් විලසවිදයහර ප්රතිඳහදන සකොමින් බහ විසින්
පිිබගත් ාඹතනඹකින් සවෝ ඳරිගණක විදයහ/ සතොයතුරු තහක්ණඹ පිිබඵද උඳහධිඹක්
රඵහ තිබීභ.
සවෝ
i. විලසවිදයහර ප්රතිඳහදන සකොමින් බහ විසින් පිිබගත් විලසවිදයහරඹකින් සවෝ උඳහධි
ප්රදහනඹ කිරීසේ ාඹතනඹක් ලසඹන් විලසවිදයහර ප්රතිඳහදන සකොමින් බහ විසින්
පිිබගත් ාඹතනඹකින් සවෝ ඳරිගණක විදයහ/ සතොයතුරු තහක්ණඹ ප්රධහන විඹක්
හිත උඳහධිඹක් රඵහ තිබීභ. (සභහිදී ේප්තණ උඳහධිසඹන් අභ ලසඹන් 1/3 සකොටක්
ඳරිගණක විදයහ/ සතොයතුරු තහක්ණඹ පිිබඵ විඹ යුතුඹ.)
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ව
ii. විලසවිදයහර ප්රතිඳහදන සකොමින් බහ විසින් පිිබගත් විලසවිදයහරඹකින් සවෝ උඳහධි
ප්රදහනඹ කිරීසේ ාඹතනඹක් ලසඹන් විලසවිදයහර ප්රතිඳහදන සකොමින් බහ විසින්
පිිබගත් ාඹතනඹකින් සවෝ ඳරිගණක විදයහ / සතොයතුරු තහක්ණඹ පිිබඵ ඳලසචහත්
උඳහධි ඩිේසරෝභහක් රඵහ තිබීභ.
සවෝ
(3)

(4)

i. විලසවිදයහර ප්රතිඳහදන සකොමින් බහ විසින් පිිබගත් විලසවිදයහරඹකින් සවෝ උඳහධි
ප්රදහනඹ කිරීසේ ාඹතනඹක් ලසඹන් විලසවිදයහර ප්රතිඳහදන සකොමින් බහ විසින්
පිිබගත් ාඹතනඹකින් සවෝ උඳහධිඹක් රඵහ තිබීභ.
ව
ii. විලසවිදයහර ප්රතිඳහදන සකොමින් බහ විසින් පිිබගත් විලසවිදයහරඹකින් සවෝ උඳහධි
ප්රදහනඹ කිරීසේ ාඹතනඹක් ලසඹන් විලසවිදයහර ප්රතිඳහදන සකොමින් බහ විසින්
පිිබගත් ාඹතනඹකින් සවෝ ඳරිගණක විදයහ / සතොයතුරු තහක්ණඹ පිිබඵ ඳලසචහත්
උඳහධිඹක් රඵහ තිබීභ.
සවෝ
i. තෘීරයික වහ ෘත්ීරඹ අධයහඳන සකොමින් බහ විසින් පිිබගනු රඵන සතොයතුරු
තහක්ණඹ පිිබඵ ජහතික ෘත්ීරඹ ුසරතහ (NVQ) වත (07) සවෝ ඊට ඉවශ NVQ
වතිකඹක් රඵහ තිබීභ.
ව
ii. අදහශ ක්සේත්රසේ ය සදකක (02) ෘත්ීරඹ ඳශපුරුගලදක් රඵහ තිබීභ.

සටහන :
(I)

සභහි 7.0 (ඉ) 4 (ii) භගින් දක්හ ඇති ෘත්ීරඹ ඳශපුරුගලද නහථ කිරීභ වහ අදහශ
වතිකර මුල් පිටඳත් ේමුඛ් ඳරීක්ණසේදී ඉනයරිඳත් කශ යුතු ඹ.
සඳෞගලගලික අංලසේ ඹේ රැකිඹහක නියත සිටිඹදී රඵහසගන ඇති ෘත්ීරඹ
ඳශපුරුගලද, ාඹතනසේ යහඳහය ලිඹහඳනයං අ අංකඹ, අඹදුේකරුසේ සේක
අ්තථහධක අයමුදල් අංකඹ ද ඇතුශත් ලිපිඹ ව අදහශ ඳත්වීේ ලිපි භඟින් තවවුරු
කශ යුතුඹ.
යහජය අංලසේ රැකිඹහක නියත සිටිඹ දී ෘත්ීරඹ ඳශපුරුගලද රඵහසගන ඇත්නේ
අදහශ සදඳහ්තතසේන්තු ප්රධහනිඹහ විසින් වතික කයන රද ලිපි භගින් ව යහජකහරි
රළයිසතු භගින් ඒ ඵ තවවුරු කශ යුතුඹ.

(II)
8.0

ෆභ අඹදුේකරුුස භ තනතුයට අදහශ සිඹලු සුදුසුකේ අඹදුේඳත් ඵහයගන්නහ අන්
නයනට සවෝ ඊට සඳය සවෝ ේප්තණ කය තිබීභ අනිහ්තඹඹ සේ.

විබහග ඳරිඳහටිඹ වහ විඹ නි්තසගලලඹ :8.1

විබහගඹ ප්රලසන ඳත්ර තුනකින් භන්විත සේ. සභභ විබහගඹ සිංවර, සදභශ වහ ඉංග්රීසි භහධයලින්
ඳළළත්සේ. ඉල්ලුේ කයන භහධයඹ ඳසු සනස කිරීභට ඉඩ සදනු සනොරළසේ.

8.2

විබහග විඹඹ ව ඒ ඒ විඹට සන් කයන රද රුසණු ඳවත දළක්සේ.
විඹඹන්

කහරඹ

(01) සතොයතුරු වහ න්නිසේදන තහක්ණඹ
(02) අභිසඹෝගයතහ
(03) හභහනය ුදගලධිඹ

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං

ඳළඹ 2
ඳළඹ 1
ඳළඹ 1

උඳරිභ රුසණු
ප්රභහණඹ
100
100
100

භත් රුසණු
ප්රභහණඹ
40
40
40

8.3 (01)රකතුරු හ ලං ත ලං්නිවේරන ත ලංකතෂණ ස  ලං:
විබහග අසේක්කඹහ තු සතොයතුරු වහ න්නිසේදන තහක්ණ මරධ්තභ පිිබඵ දළනුභ,
ඳරිගණක නි්තමිතිඹ වහ සභසවයුේ ඳගලධති / භෘදුකහංග / දෘඩහංග පිිබඵ දළනුභ, e යහජය (e-gov)
ංකල්ඳඹ ඩහත් පරදහයී සර ක්රිඹහට නළංවීභ වහ සතොයතුරු වහ න්නිසේදන තහක්ණ
දළනුභ, සතොයතුරු, ඳගලධති විලසසල්ණඹ, නි්තභහණඹ, ඳරීක්ණඹ, සථහඳනඹ වහ නඩත්තු කටයුතු
(System Analysis, Design, Testing, Implementation and Maintenance) පිිබඵ දළනුභ, දත්ත
මුදහඹ (Database) නි්තභහණඹ වහ කශභනහකයණඹ පිිබඵ දළනුභ, දෘඩහංග දත්ත න්නිසේදනඹ
වහ ඳරිගණකජහර, අන්ත්තජහරඹ, සේ අඩවි නි්තභහණ ව න අන්ත්තජහර සේහන්, විදුත්
තළඳෆර, සතොයතුරු වහ න්නිසේදන තහක්ණ යහඳෘති වනන ච්රඹ ාදී ක්සේත්ර පිිබඵ දළනුභ වහ
අධීක්ණ වළකිඹහ ගළඹුරු සර ඳරීක්හ කයනු රඵන ප්රලසන ලින් භන්විත ප්රලසන ඳත්රඹකි.
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(02) අභිමයෝගයතාල :
විබහග අසේක්කඹහසේ ංඛ්යහ සල්ඛ්නහත්භක වළකිඹහ ව ත්තකහනුකූර කරුණු
දළක්වීභ පිිබඵ දළනුභ ඳරීක්හ කිරීසේ ප්රලසන සභභ ප්රලසන ඳත්රඹට අඩංු  සේ. ඵහුයණ වහ සකටි
පිිබතුරු ළඳයීසේ භහනයලිසේ ප්රලසන ඳනවකින් (50) කින් භන්විත න අතය ප්රලසන සිඹල්රට භ
පිිබතුරු ළඳයිඹ යුතුඹ.
(03) සාමානය ුද්ධිය :
ංඛ්යහත්භක, බහහභඹ වහ රඳහකහය ුවඹන් ව අන්ත්ත ේඵන්ධතහන්ට අදහශ ඉනයරිඳත්
සකසයන ගළටලු ේඵන්ධසඹන් විලසසල්ණ ුසරතහ, තහ්තකික අසඵෝධඹ, අ්තථකථන
වළකිඹහ, සනත් තත්ත්ඹන්ට අදහශ කයගළනීසේ වළකිඹහ වහ නිගභනඹන්ට එශඹීභ
ේඵන්ධ අසේක්කඹහ තු ුදගලධි භට්ටභ භළන ඵළලීභ සභයින් අසේක්හ සකස්ත. ඵහුයණ වහ
සකටි පිිබතුරු ළඳයීසේ භහනයලිසේ ප්රලසනලින් භන්විත න අතය ප්රලසන සිඹල්රට භ පිිබතුරු
ළඳයිඹ යුතුඹ.
ටවන : ලං සේසේ යහජකහරි වහ අසේක්කඹුසසේ සඹෝගයතහ ව වළකිඹහ ඳරීක්හ කය
ඵළලීභට සභභ ප්රලසන ඳත්ර කස වී ඇත. සභභ විබහගඹ තයග විබහගඹක් වුද එක් එක්
විඹ වහ සන් කය ඇති රුසණු ලින් ඹටත් පිරිසයින් 40් ත් අසේක්කඹහ
විසින් රඵහගත යුතු අතය විබහගසේ මුළු රුසණු ගණනින් ඹටත් පිරිසයින් 50් ත්
රඵහ ගත යුතු සේ. ෆභ ලිඛිත පිිබතුරු ඳත්රඹක් ේඵන්ධසඹන් අඳළවළනයලි අත් අුසරු වහ
චනර අක්ය විනයහඹ පිිබඵ ළයනය ේඵන්ධසඹන් රුසණු අඩු කයනු රළසේ. තයග
විබහගඹ වහ සන් සකොට ඇති පුයේඳහඩු ගණන පුයහරන ඳරිනය රඵහගත් රුසණු
අනුපිිබසර තයසේභ අනුගභනඹ කයමින් ඳත්වීේ කයනු රළසේ.
8.4

පියවීභට අසේක්ෂිත පුයේඳහඩු ංඛ්යහට භහන අසේක්කයින් ංඛ්යහක් ඇතුශත් න සේ
විබහගඹ භත් අසේක්කයින්සේ නේ ඇතුශත් ප්රතිපර සල්ඛ්නඹ විබහග සකොභහරිස ජනයහල්
විසින් ඒකහඵගලධ සේහ අධයක් ජනයහල් සත රඵහ සදනු ඇත. එඹට අභතය විබහගඹට සඳනී සිටි
සිඹලු භ අසේක්කයින් සත ප්රතිළුර සඳෞගලගලික දන්හ ඹළවීභට සවෝ ශ්රී රංකහ විබහග
සදඳහ්තතසේන්තුසේ www.results.exams.gov.lk සේ අඩවිසේ ඳශ කිරීභට ශ්රී රංකහ විබහග
සදඳහ්තතසේන්තු පිඹය ගනු ඇත.
ේමුඛ් ඳරීක්ණඹ ලිඛිත විබහගසේ සිඹලුභ ප්රලසන ඳත්රරට සඳනීසිටි අඹදුේකරුන් අතරින් ප්රභහණත් ඵට
ඒකහඵගලධ සේහ අධයක් ජනයහල් විසින් නිඹභ කයනු රඵන ඉවශ භ භට්ටභක මුළු රුසණු
ප්රභහණඹක් රඵහගත්තහ ව අසේක්කඹන් ේඵන්ධසඹන් සුදුසුකේ ඳරීක්හ කිරීසේ ේමුඛ්
ඳරීක්ණඹක් ඳළළත්සේ. එභ ඳරීක්ණඹ ඳළළත්සන නයනඹ ඒකහඵගලධ සේහ අධයක් ජනයහල්
විසින් ීරයණඹ කයනු ඇත.

9.0

යහජ සතොයතුරු වහ දඩුේ අඹදුේඳත්රඹ පියවීසේ දී ඉතහ ළරකිලිභත් නියදය සතොයතුරු ළඳයිඹ යුතු ඹ. සේ විබහගසේ නීතිරීති අනු
ඹේ අසේක්කඹුස නුසුදුසු ඵ අනහයණඹ වුසවොත් විබහගඹට සඳය සවෝ විබහගඹ ඳළළත්සන අතයතුය
දී සවෝ විබහගසඹන් ඳසු සවෝ ඕනෆ භ අසථහක ඔහුසේ/ඇඹසේ අසේක්කත්ඹ අරංු  කශ වළකි ඹ.
අඹදුේකරුුස විසින් ඉනයරිඳත් කයන රද සතොයතුයක් ඕනෆ භ අසථහක අතය ඵ සඳනී ගිඹසවොත් සවෝ
ඔහු /ඇඹ යජසේ සේසඹන් ඳව කිරීභට පිිබන.

10.0

විබහග ගහසතු:විබහග ගහසතු රු. 500/=කි. සභභ මුදර විබහග සකොභහරිස ජනයහල්සේ 2003-02-13 ාදහඹේ ශී්තඹ
ඹටසත් ඕනෆ භ තළඳළල් / උඳ තළඳළල් කහ්තඹහරඹකට සගවිඹ වළකි ඹ. ඒ වහ නිුසත් කයන රිසිට් ඳත
අඹදුේඳසත් අදහශ සකොටුසේ සනොගළරසන සේ ඇරවිඹ යුතු ඹ. (රිසිට් ඳසත් ඡහඹසථ පිටඳතක් භතු
ප්රසඹෝජනඹ වහ ශ තඵහ ගත යුතු ඹ.) කිසි භ සවේතුක් නිහත් විබහග ගහසතු ාඳසු සගනු සනොරඵන
අතය මුදල් ඇණවුේ ව මුගලදය බහයගනු සනොරළසේ.

11.0

අඹදුේඳත්ර :- ඒ 4 (ස.මි 21x29) (හභහනය වහෂසීටට්) ප්රභහණසේ කඩදහසි බහවිත කයමින්,
(අ)
අංක 01 සිට 03 සතක් සේද ඳශමු පිටුට ද,
(ා)
අංක 04 සිට ඉනයරිඹට න සේද අසනක් පිටුරට ද, ඇතුශත් න සේ අඹදුේඳත්රඹ පිිබසඹර
කයගත යුතු අතය අසේක්කඹහ විබහගඹට සඳනී සිටින බහසන්භ අඹදුේඳත්රඹ පියවිඹ යුතුඹ.
(ඇ)
අඹදුේඳත්රඹ පිිබසඹර කය ගන්නහ විට එහි ශී්තසේ වන් විබහගසේ නභ සිංවර අඹදුේඳත්රර
සිංවරට අභතය ඉංග්රීසිසඹන් ද සදභශ අඹදුේඳත්රර සදභශට අභතය ඉංග්රීසිසඹන් ද වන්
කශ යුතු ඹ.
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නිඹමිත ාද්තල ාකෘතිඹට අනුකූර සනොන, නිඹමිත නයනට සඳය විබහග ගහසතු සගහ සනොභළති වහ
නිළයනය ේප්තණ කය සනොභළති අේප්තණ තත්ත්සේ ඳතින අඹදුේඳත් කිසිභ දළනුේ දීභකින් සතොය
ප්රතික්සේඳ කයනු රළසේ. නිසි ඳරිනය අඹදුේඳත්ර ේප්තණ සනොකිරීසභන් සිදුන ඳහඩු අඹදුේකරුන් විසින්
දයහගත යුතු ඹ. අඹදුේඳත්රසේ ඡහඹහ පිටඳතක් ශග තඵහ ගළනීභ ප්රසඹෝජනත් නු ඇති අතය, ේප්තණ
කයනු රඵන අඹදුේඳත්රඹ විබහග නිසේදනසේ දළක්සන අඹදුේඳතට අනුකූර ද ඹන්න අඹදුේකරු විසින්
විභහ ඵළලිඹ යුතු සේ. එසේ සනොවුනසවොත් අඹදුේඳත ප්රතික්සේඳ විඹ වළකි ඹ.
12.0

ගළට් නිසේදනසේ වන් සුදුසුකේ ඇති අඹ ඳභණක් ඉල්ලුේ කයනු ඇතළ යි ඹන ප්ත නිගභනඹ භත
නිඹමිත විබහග ගහසතු සගහ නිඹමිත නයනට සවෝ එනයනට සඳය සවෝ අඹදුේඳත්ර සඹොමුකය ඇති සිඹලු
අඹදුේකරුන්ට තයග විබහගඹට සඳනී සිටීභට විබහග සකොභහරිස ජනයහල් විසින් ප්රසේලඳත්ර නිුසත් කයනු
රළසේ. තයග විබහගඹට සඳනී සිටීභ වහ ප්රසේල ඳත්රඹක් නිුසත් කිරීභ අඹදුේකරු සභභ තනතුය වහ
සුදුසුකේ පුයහ ඇති ඵට පිිබගළනීභක් සර රකනු සනොරළසේ. අඹදුේකරුන් ේමුඛ් ඳරීක්ණඹට
කළහ ගළට් නිසේදනඹ අනු සුදුසුකේ තිසේදළයි ඳරික්හ කයන අසථහසේ අලය සුදුසුකේ නළති ඵ
අනහයණඹ වුසවොත් එභ විබහග අසේක්කත්ඹ අරංු  කයනු රළසේ.

13.0

අඹදුේඳත්රඹ ඵවහ එන කයසේ ේඳ ඉවශ සකශස්ත “ශ්රී රංකහ සතොයතුරු ව න්නිසේදන තහක්ණ
සේසේ 2 න ඳන්තිසේ II සරේණිවලඹට ඵහ ගළනීසේ විෘත තයග විබහගඹ - 2018” ඹන්න ද වන්
කයන්න.”

14.0

අඹදුේඳත්රසේ ද විබහගඹ වහ න ප්රසේල ඳත්රසේ ද අඹදුේකරුසේ අත්න වතික කය තිියඹ යුතුඹ.
කිසිඹේ ාඹතනඹකින් විබහගඹට ඉල්ලුේ කයන අඹදුේකරුුස තභ අත්න ාඹතන ප්රධහනිඹහ සවෝ ඔහු
විසින් ඵරඹ ඳයන රද නිරධහරිඹුස රහද, එසේ සනොන අඹදුේකරුුස තභ අත්න යජසේ ඳහරක
ප්රධහනිසඹුස/ විරහමික නිරධහරිසඹුස, සකොට්ඨහසේ ග්රහභ නිරධහරීයසඹුස, හභදහන විනිලසචඹකහයයඹුස,
නයවුරුේ සකොභහරිසයඹුස, නීීරඥයඹුස, ප්රසිගලධ සනොතහරිසයඹුස, ්රිවිධ වමුදහසේ අධිකහරිරත්
නිරධහරිඹුස, රු. 240,360ක් සවෝ ඊට ළඩි සවෝ හ්තෂික ඒකහඵගලධ ළටුඳක් රඵන යජසේ සවෝ ඳශහත්
යහජය සේසේ සවෝ සීරය භහණ්ඩලික සරේණිවලසේ නිරධහරිසඹුස සවෝ සඵෞගලධ විවහයසථහනඹක විවහයහධිඳති
සවෝ නහඹක සහමීන් වන්සේ නභක් සවෝ අනය ාගමික පජය සථහනඹක් බහය සවෝ පජය ඳක්සේ
ළරකිඹ යුතු තත්ඹක් දයන අඹුස සවෝ රහ වතික කයහ ගතයුතුඹ.

15.0

ේප්තණ කයන රද අඹදුේඳත්රඹ 2018 ජුනි මස 11 න නයන සවෝ ඊට සඳය සවෝ ඳවත දළක්සන ලිපිනඹට
ලිඹහ ඳනයං අ තළඳෆසරන් එවිඹ යුතු ඹ.
විබහග සකොභහරිස ජනයහල්
ංවිධහන ව විසගලල විබහග ලහඛ්හ
ශ්රී රංකහ විබහග සදඳහ්තතුසේන්තු
තළ.සඳ. 1503
සකොශම

16.0

විබහගඹට සඳනී සිටීභ - අඹදුේකරුන් සත ප්රසේල ඳත්ර නිුසත් කශ වහ භ ඒ ඵ වන් කයමින්
පුත්ඳත් නිසේදනඹක් ශ්රී රංකහ විබහග සදඳහ්තතුසේන්තු භගින් ඳශ කයනු ඇත. නිසේදනඹ ඳශ වී නයන 2ක්
සවෝ 3ක් ගතව ඳසුත් ප්රසේල ඳත්රඹ සනොරළුදණිවල නේ දළන්වීසේ වන් ාකහයඹට ඒ ඵ ශ්රී රංකහ විබහග
සදඳහ්තතුසේන්තුසන් විභසිඹ යුතු ඹ. එසේ විභසීසේ දී අඹදුේකරු තභහ ඉල්ලුේකයන රද විබහගසේ නභ,
අඹදුේකරුසේ ේප්තණ නභ, ජහතික වළදුනුේඳත් අංකඹ වහ ලිපිනඹ නිළයනය වන් කශ යුතුඹ.
අඹදුේකරු සකොශඹින් ඵළවළය ඳනයං අකරුසුස නේ, එභ විසතය භග, ෂළක්ස භඟින් විබහග ප්රසේලඳත්රසේ
පිටඳතක් කඩිනමින් රඵහගළනීභට වළකි අඹදුේකරුසේ ෂළක්ස අංකඹ ද වන් කයමින් ඉල්ලීේ ලිපිඹක්
දළන්වීසේ වන් ෂළක්ස අංකඹ සත සඹොමුකයමින් විභහ සිටීභ ඩහත් පරදහයී නු ඇත. එසේ විභසීසේ
දී විබහග සදඳහ්තතසේන්තු විසින් විභහ සිටින කිසිඹේ සතොයතුයක් නහථ කිරීභ වහ තභහ රග තඵහගත්
අඹදුේඳත්රසේ පිටඳත, විබහග ගහසතු සගවීසභන් රද රදුඳසතහි පිටඳත / විබහග ගහසතු සගවීභ අදහශ නේ ඊට
අදහශ රදුඳසතහි පිටඳත වහ අඹදුේඳත්රඹ තළඳළල් කිරීසේදී ලිඹහඳනයං අ කශ ුසවිතහන්සිඹ සදහනමින්
තඵහගළනීභ ද ප්රසඹෝජනත් නු ඇත.

16.1

විබහගඹ වහ සඳනී සිටින ඳශමු නයනසේභ විබහග ලහරහධිඳති සත තභ අත්න වතික කයහගත් ප්රසේල
ඳත්රඹ ඉනයරිඳත් කශ යුතුඹ.

17.0

අඹදුේකරුන්සේ අනනයතහ නහථ කිරීභ වහ ඳවත වන් ලිඹවිලිලින් එකක් විබහග ලහරහධිඳති
සත ඉනයරිඳත් කශ යුතු ඹ.
i.
ii.

පුගලගරඹන් ලිඹහඳනයං අ කිරීසේ සදඳහ්තතසේන්තු භගින් නිුසත් කයන රද ජහතික වළඳුනුේඳත
රංු  විසගලල ගභන් ඵරඳත්රඹ
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18.0

අඹදුේකරුුස වට විබහග ප්රසේල ඳත්රඹක් නිුසත් කිරීභ ඔහු සවෝ ඇඹ සවෝ විබහගඹට ඉනයරිඳත් වීභට
සුදුසුකේ පුයහ ඇති ඵට පිිබගළනීභක් සේ සනොළරකිඹ යුතු ඹ. විබහගඹ ඳළළත්වීභ වහ ප්රතිපර නිුසත්
කිරීභ ේඵන්ධසඹන් විබහග සකොභහරිස ජනයහල් විසින් ඳනනු රඵන නීති රීති රට විබහග
අඹදුේකරුන් ඹටත් සේ. එභ නීති රීති උල්රංඝනඹ කශසවොත් විබහග සකොභහරිස ජනයහල් විසින් ඳනනු
රඵන දඬුභකට ඹටත් වීභට ඔහුට සවෝ ඇඹට සිදුනු ඇත.

19.0

සභහි වන් සනොන ඹේ කිසි කරුණක් සසතොත් ඒ ේඵන්ධ ඒකහඵගලධ සේහ අධයක් ජනයහල්
විසින් ීරයණඹ කයනු ඇත. සිඹලු භ අඹදුේකරුන් සභභ ගළට් නිසේදනසේ වන් සඳොදු විබහග නීති රීති
අනු කටයුතු කිරීභට ඵළඳී සිටිනු ඇත.

20.0

සභහි සිංවර, සදභශ වහ ඉංග්රීසි භහධය නිසේදන අතය කිසිඹේ අනනුකූරතහක් ඳීර නේ, එළනි විසටක
සිංවර භහධය නිසේදනඹ ඵරඳළළත්සේ.

සක්.වී.පී.එේ.සේ. ගභසේ
ඒකහඵගලධ සේහ අධයක් ජනයහල්
යහජය ඳරිඳහරන වහ කශභනහකයණ අභහතයහංලඹ
2018 අසප්රේල් භ 27 ළනි නයන,
යහජය ඳරිඳහරන වහ කශභනහකයණ අභහතයහංලඹ
නිදවස චතුයස්රඹ,
සකොශම 07.
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ශ්රී ං්ා මතොරතුරු හා සන්නිමේදන තාක්ෂණ මසේලමේ 2 ලන පන න්තිමේ II මරේණියටයට වඳලා ගැනීමේ
විලෘත තරග විභාගය - 2018

Open Competitive Examination for Recruitment to Class 2-II of
Sri Lanka Information & Communication Technology Service - 2018
(සදන රද සකොටු තුශ නිළයනය ංසක්තඹ/අංකඹ ඳළවළනයලි ටවන් කයන්න.)

විබහගඹට සඳනී සිටින බහහ භහධය
සිංවර - 2
සදභශ - 3
ඉංග්රීසි - 4
(අදහශ අංකඹ සකොටු තුශ ලිඹන්න.)


(කහ්තඹහරයීඹ ප්රසඹෝජනඹ වහ)

ඔඵ විබහගඹට සඳනී සිටින්සන් ගළට් නිසේදනසේ 4.0 සේදසේ ප්රකහය ාඵහධිත පුනරුත්ථහඳන
සකොන්සගලසි ඹටසත් ද?
ඔේ
-1

(සභභ සකොටසේ “ඔේ” සර වන් කශ යුත්සත් ාඵහධිත
අඹදුේකරුන් ඳභණක් ඵළවින් පියවීභට සඳය ගළට් නිසේදනසේ
4.0 සේදඹ සවොඳින් කිඹන්සන් නේ භළනවි)

1.0

1.1

මුරුසරු අගට සඹොදහ මුරුසරු භ නභ

නළත

-2

(අදහශ අංකඹ සකොටු තුශ ලිඹන්න)

: ...................................................................

(ඉංග්රීසි කළපිටල් අුසසයන් උදහ : GUNAWARDHANA, M.G.B.S.K.)
1.2
1.3

2.0

2.1
2.2

2.3

ේප්තණ නභ

: ....................................................................

(ඉංග්රීසි කළපිටල් අුසසයන්)

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

ේප්තණ නභ

:......................................................................

(සිංවසරන් / සදභසශන්)

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

සථිය ලිපිනඹ

:......................................................................

(ඉංග්රීසි කළපිටල් අුසසයන්)

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

සථිය ලිපිනඹ

:......................................................................

(සිංවසරන් / සදභසශන්)

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

ප්රසේල ඳත්ර එවිඹ යුතු ලිපිනඹ

:......................................................................

(ඉංග්රීසි කළපිටල් අුසසයන්)
3.0

3.1

සත්රී / පුරු බහඹ

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

: පුරු - 0
සත්රී

-1

( අදහශ අංකඹ සකොටු තුශ ලිඹන්න)
3.2

ජහතික වළඳුනුේඳත් අංකඹ

3.3

උඳන් නයනඹ

3.4

අඹදුේඳත් බහයගන්නහ අහන නයනට ඹ: අවුරුදු

: ්තඹ

භහඹ

(2018.06.11 නයනට)
3.5

ජංගභ දුයකථන අංකඹ
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නයනඹ
භහ

නයන

4.0

අධයහඳන සුදුසුකේ

4.1

පිිබගත් විලසවිදයහරඹක උඳහධිඹක් රඵහ ඇත්නේ.
I

විලසවිදයහරඹ

: .................................................

II

උඳහධිඹ

: .................................................

III

උඳහධිඹ ඵරඳළළත්සන නයනඹ

: .................................................

IV

ප්රධහන විඹඹන්

01. .............................................
02. ..............................................
03. .............................................
04. .............................................

4.2

ඳලසචහත් උඳහධිඹ, ඳලසචහත් උඳහධි ඩිේසරෝභහ රඵහ ඇත්නේ,
I

විලසවිදයහරසේ / ාඹතනසේ නභ

: .................................................

II

ඳලසචහත් උඳහධිසේ, ඳලසචහත්

: .................................................

උඳහධි ඩිේසරෝභහසේ නභ

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

ඳලසචහත් උඳහධි / ඩිේසරෝභහ

: ..................................................

ඵරඳළළත්සන නයනඹ

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

III

4.3

(අ) තෘීරයික වහ ෘත්ීරඹ අධයහඳන සකොමින් හබහ විසින් පිිබගනු රඵන සතොයතුරු
තහක්ණඹ පිිබඵ ජහතික ෘත්ීරඹ ුසරතහ NVQ 7 සවෝ ඊට ඉවශ NVQ වතිකඹක් තිසේනේ,
I

ඳහඨභහරහසේ නභ

: .................................................

II

ඳහඨභහරහ වදහයහ ඇති ාඹතනඹ

: .................................................

III

ඳහඨභහරහ ඵරඳළළත්සන නයනඹ

: .................................................

IV

ඳහඨභහරහ කහරඹ (ඳළඹ ගණන)

: ..................................................

(ා) ෘත්ීරඹ ඳශපුරුගලද ව සනත් සුදුසුකේ:
ෘත්ීරඹ ඳශපුරුගලද
ඳශපුරුගලද රඵහගත් ාඹතනඹ

කහරඹ

01
02
03
04
(ඇ)සනත් සුදුසුකේ:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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5.0

විබහග ගහසතු සගව රදුඳත පිිබඵ විසතය,
I

විබහග ගහසතු සගව කහ්තඹහරඹ

: ..................................................

II

රදුඳත් අංකඹ වහ නයනඹ

: ..................................................

III

සගව මුදර

: ..................................................

රදුඳත සනොගළරසන සේ එහි එක් දහයඹකින් සභහි අරන්න

6.0

ඔඵ කයදහක සවෝ කය සවෝ සචෝදනහක් වහ උහවිඹකින් යදකරු කයනු රළඵ තිසේ ද?
(අදහශ සකොටුසේ  රුසණ සඹොදන්න.) (ඔේ නේ විසතය වන් කයන්න)
ඔේ

7.0

නළත

අඹදුේකරුසේ වතිකඹ:
(අ)

සභභ අඹදුේඳත්රසේ, භ විසින් ඳඹහ ඇති සතොයතුරු භහ දන්නහ තයමින් තය වහ නිළයනය ඵ
සගෞයසඹන් ප්රකහල කය සිටිමි. සභහි ඹේ සකොටස ේප්තණ සනොකිරීසභන් ව ළයනය සර
ේප්තණ කිරීසභන් සිදුවිඹ වළකි අරහබඹ වි දයහ ගළනීභට එක

සමි. තද සභහි සිඹලු භ

සකොටස නිළයනය ේප්තණ කය ඇති ඵ ද ප්රකහල කයමි.
(ා)

භ විසින් කයන රද සභභ ප්රකහලඹ අතය ඹළයි ඔේපු වුසවොත්, ඳත්කයනු රළබීභට සඳය
නුසුදුසුස න ඵ ව ඳත්වීභ රළබීසභන් ඳසු සේසඹන් ඳව කයනු රළබීභට ඹටත්න ඵ ද
භභ දනිමි.

(ඇ)

ත ද විබහගඹ ඳළළත්වීභ වහ ප්රතිපර නිුසත් කිරීභ ේඵන්ධසඹන් විබහග සකොභහරිස ජනයහල්
විසින් ඳනනු රඵන නීති රීතිරට භභ ඹටත් න ඵ ද ප්රකහල කයමි. සභහි වන් කිසිදු
සතොයතුයක් ඳසු සනස සනොකයමි.

නයනඹ: ................................

.............................................
අඹදුේකරුසේ අත්න
(අත්න වතික කයන්නහ ඉනයරිපිටදී අත්න සඹනයඹ යුතුඹ)
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අඹදුේකරුසේ අත්න වතික කිරීභ:
සභභ අඹදුේඳත ඉනයරිඳත් කයනු රඵන ...................................................................................... භඹහ /
මිඹ / සභනවිඹ භහ සඳෞගලගලික දන්නහ වඳුනන ඵ ද ඔහු / ඇඹ භහ ඉනයරිපිට දී .................. නයන
ඔහුසේ/ඇඹසේ අත්න තළබූ ඵ ද, නිඹමිත විබහග ගහසතු සගහ ඇති ඵ ද එභ රදුඳත අරහ ඇති ඵ ද,
වතික කයමි.
නයනඹ: ................................

.............................................
අත්න වතික කයන නිරධහරිඹහසේ අත්න

වතික කයන නිරධහරිඹහසේ නභ

: .................................................................................

තනතුය

: .................................................................................

ලිපිනඹ

: ..................................................................................

(නිර මුද්රහ තඵන්න)
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සදඳහ්තතසේන්තු ප්රධහනිඹහසේ නි්තසගලලඹ: (අඹදුේ කයන යජසේ නිරධහරීන්ට ඳභණක් අදහශ සේ.)
සභභ අඹදුේඳත ඉනයරිඳත් කයනු රඵන ............................................................................................
.............................................................................. භඹහ/මිඹ/සභනවිඹ සභභ සදඳහ්තතසේන්තුසේ සථිය
ව විරහභ ළටුේ රඵන තනතුයක සේඹ කයන ඵ ද සභභ විබහග නිසේදනඹ ප්රකහය සභභ තනතුය
වහ අඹදුේකිරීභට අදහශ සුදුසුකේ පුයහ ඇති ඵ ද එභ තනතුය වහ සතෝයහ ගනු රළුදසවොත් දළනට
දයන තනතුසයන් නිදවස කිරීභට වළකි ඵ ද වතික කයමි.

නයනඹ : ...........................................

..............................................................
සදඳහ්තතුසේන්තු ප්රධහනිඹහසේ අත්න
(නිර මුද්රහ තඵන්න)

සදඳහ්තතසේන්තු ප්රධහනිඹහසේ නභ

: .................................................................................

තනතුය

: .................................................................................

ලිපිනඹ

: ..................................................................................
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