යහජය ඳරිඳහරන වහ කශභනහකයණ අභහත්යහංලඹ
ப ொது நிர்வொக மற்றும் முகொமமத்துவ அமமச்சு
MINISTRY OF PUBLIC ADMINISTRATION AND MANAGEMENT
ඒකහඵද්ධ ගේහ අංලඹ
නිදවස චතුයශ්රඹ, ගකොශඔ 07,

இமைந்த சேமவகள்

ශ්රී රංකහ.

දුයකත්නඹ

சுதந்திரச் சதுக்கம், ககொழும்பு

ෂළක්ස

கதொகலபபசி: (94)

011- 2694560

Telephone

கதொகலநகல்:

(94) 011- 2692254

Fax

භගේ අංකඹ

R/8/3/2013

எனது இல

My No

ிரிவு

07,

இலங்கக.

COMBINED SERVICES DIVISION
Independence Square, Colombo 07, Sri Lanka

ඊ-ගේල්

ගේ අඩවිඹ

ின்னஞ்சல்: dgcs@pubad.gov.lk

இகைத்தளம்: www.pubad.gov.lk

E-mail

Web Site

ඔගේ අංකඹ

දිනඹ

உது இல

திகதி:

Your No

Date

2015.11.17

යහජය කශභනහකයණ වකහය ගේග III න ගශ්රේණිඹට ඵහ ගළනීගේ සීමිත් ත්යග විබහගඹ - 2013 (2015)
විබහග ගකොභහරිස ජනයහල් විසින් 2015 භළයි භ 24 න දින ඳත්න රද ඉවත් වන් විබහගග ප්රතිඵපර
භත් 2014.10.19 දිනළතිඵ යහජය ඳරිඳහරන ව කශභනහකයණ අභහත්යහංලග
ගල්ඛනග

නේ වන් සිඹළුභ අඹදුේකරුන් වහ යජග

ගේ අඩවිග

ඒකහඵද්ධ ගේග

ඳශ කයන රද නහභ

යහජය කශභනහකයණ වකහය

ත්නතුයක් රඵහදීභ ේඵන්ධගඹන් සුදුසුකේ ඳරීක්හ කිරීගේ ේමුඛ ඳරීක්ණ 2015.12.02, 03, වහ 04 ඹන දිනඹන්හි
දී ගකොශම 07, නිදවස චතුයස්රග , යහජය ඳරිඳහරන ව කශභනහකයණ අභහත්යහංලග දී ඳත්නු රළගේ
02.

නිඹමිත් දින නිඹමිත් ගේරහට ඒ වහ වබහගි න ගර ගභයින් දළනුේ ගදනු රළගේ ේමුඛ ඳරීක්ණඹට

ඳළමිගණන විට ඳවත් වන් ලිඹකිඹවිලි ද රැගගන ආ යුතුඹ
I.

ජහතිඵක වළඳුනුේඳත් / විගද්ල ගභන් ඵරඳත්රඹ ගවෝ ගනත් රංගු වළඳුනුේඳත්ක්

II.

උප්ඳළන්න වතිඵකඹ

III.

විබහග අඹදුේඳත් ේපර්ණ කිරීගේදී උඳගඹෝගී කයගත් සිඹලුභ අධයහඳන වතිඵකර මුල් ටපටඳත්

IV.

ඉවත් I, II වහ III හි වන් ලිඹකිඹවිලි ර ඡහඹහ ටපටඳත්

V.

දළනට දයන ත්නතුගර් ඳත්වීේ ලිටපඹ, ගේඹ සථීය කිරීගේ ලිටපඹ ව අන්ත්ර්ග්රවණ සිදු කය තිඵගේ නේ
ඊට අදහශ ගල්ඛණර ටපටඳත්

VI.

බහවිත්හ කයන නගේ වහ උප්ඳළන්න වතිඵකග ව අගනකුත් වතිඵකඳත් ර වන් න නගේ සුලු
ගවෝ ගනක් ඇත්නේ, එභ ගන ඳළවළදිළි කිරීභ වහ විධිභත් ආකෘතිඵඹකින් යුත් දිවුරුේ
ප්රකහලඹක් (අදහර වතිඵක ර නේ ගන ගනභ වන් කයමින් එභ නේ ලින් වන් න්ගන්
එකභ පුද්ගරඹකු ඵට ප්රකහල කයමින් රු 50 /-ක අරංගු ගනොකයන රද මුද්දයඹක් භත් අත්න
ත්ඵහ හභදහන විනිසුරුයඹකු ගවෝ දිේරුේ ගකොභහරිසයඹකු විසින් එඹ වතිඵක කශ යුතුඹ )

VII.

ගභභ කළවීේ ලිටපඹ වහ මීට අමුණහ ඇතිඵ ගදඳහර්ත්ගේන්තුගේ ප්රධහනිඹහ විසින් ේපර්ණ කය වතිඵක
කයන රද I ආකෘතිඵ ඳත්රඹ ව අඹදුේකරු විසින් විසින් ේපර්ණ කයන රද II ආකෘතිඵ ඳත්රඹ

03.
අංක 1878 දයන 2014.08.29 දිනළතිඵ ශ්රී රංකහ ප්රජහත්හන්්රික භහජහදී ජනයජග ගළ ප ඳත්රගඹහි ඳශ කයන
රද ඹග ෝක්ත් විබහග නිගේදනඹ වහ අංක 1883 දයන 2014.10.03 දිනළතිඵ ශ්රී රංකහ ප්රජහත්හන්්රික භහජහදී ජනයජග
ගළ ප ඳත්රග ඳශ කයන රද විබහග නිගේදන ංගලෝධනඹ ප්රකහය, අදහශ ත්නතුය වහ අලය සිඹලු සුදුසුකේ පුයහ
තිඵබිඹ යුතුඹ
04.
නිඹමිත් දිනග ේමුඛ ඳරීක්ණඹට ගනොඳළමිණීභ, ඳත්වීභක් රඵහගළනීභ වහ අගප්ක්හක් ගනොභළතිඵ ගේ
රකනු රඵන අත්ය, ගේ ේඵන්ධගඹන් ඳසු කයනු රඵන කිසිඳු විභසීභක් ගභොනභ ගවේතුක් භත් ගවෝ රකහ ඵරනු
ගනොරළගේ

1

05.

ගේ වහ ගභන් විඹදේ ගවෝ කිසිඳු දීභනහක් ගගනු ගනොරළගේ

06.
ගභභ ේමුඛ ඳරීක්ණඹ සුදුසුකේ ඳරීක්හ කිරීභ වහ කළවක් න අත්ය, එඹ ඳත්වීභක් රඵහ ගළනීභට
ඇතිඵ අයිතිඵඹක් ගනොන ඵද, ගභභ ලිටපඹ නිකුත් කිරීගභන් ඳභණක් ඳත්වීභක් රළබීභට සුදුසකු ගනොන ඵද
කහරුණික රකන්න
07.
ගභභ කළවීභ අනු ගනොඳළමිගණන්ගන් නේ, ඒ ඵ ලිඛිත් ඉත්හ ඉක්භනින් භහ ගත් දන්න්ගන් නේ
භළනවි
08
ඳශහත් යහජය ගේග නියුතු නිරධයඹන්ගේ නේ ද ඉවත් වන් නහභ ගල්ඛනග ඇතුරත් ඇතිඵ ඵ ගඳනී
ගගොස ඇතිඵ අත්ය එභ අඹදුේකරුන් ද ේමුඛ ඳරීක්ණඹට කළන නමුත් ඔවුන් ඳශහත් යහජය ගේග ඵ නහ
න්ගන් නේ ගවෝ ඹේ ගවඹකින් නිඹමිත් ක්රිඹහඳපාඳහපාඹට ඵහහිය ඳශහත් යහජය ගේග සිට භධයභ යජඹට
අන්ත්ර්ග්රවණඹ කයන රද ඵට නහ න්ගන්නේ ගවෝ එභ අඹදුේකරුන්ට ඒකහඵද්ධ ගේග යහජය
කශභනහකයණ වකහය ත්නතුයක් රඵහ දීභට ඉදිරි කටයුතු ගනොගකගයනු ඇත්
09
ගේ න විට සිඹළුභ අඹදුේකරුන්ට කළවීේ ලිටප ආඹත්න ප්රධහනීන්ට ද ටපටඳත්ක් හිත් ත්ළඳළල් භිනන්
ගඹොමු කය ඇතිඵ අත්ය ඹේ ගවඹකින් එභ ලිටපඹ රළබීභට ප්රභහදන්ගන්නේ ගභභ දළන්වීභ අනු ේමුඛ ඳරීක්ණඹට
අලයඹ ගල්ඛණ ටපළිගඹර කය ගන්නහ ගර කහරුණික දන්මි 2015 11 27 දින න විට ද ලිටපඹ ගනොරදගවොත්
ෂළක්ස අංකඹක් ද භිනන් ඒකහඵද්ධ ගේහ අංලග ඵහගළනීේ ලහඛහට ගවෝ 0112681237 දුයක න අංකඹට
දුයක න ඇභතුභක් රඵහගදන්න

ගභඹට - විලසහසී

ගක් වී පී එේ ගේ ගභගේ
ඒකහඵද්ධ ගේහ අධයක් ජනයහල්

කළති  කඳ්රය අංළ කII
රාජ්ය කළෂමනාළර  ක කවශළාර කේවලේ  කIII කලන කේරණියට කබලා කගැනීේේ කසීමිත කතරඟ කවිභාගය - 2013 ක(2015)
ේදඳාර්තේේන්තු කප්රධාියයා කවිිනන් කවේපර්  කළෂුතතු කවිවතතර කකළති  කඳ්රය
1.

ේවලළයාේේ කනම

:-

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

2.

ේවලළයාේේ කජ්ාි ළ කශැඳුනුේඳත් කඅංළය

3.

විභාගයට කඅයදුේ කළරන කඅලවතථාේේ කදී කදැර කතනතුර

4.

2014.10.10 කදිනට කැබූ කලැටුඳ, කරාජ්ය කඳිපඳාන කක්රේේඛ කඅංළ ක06/2006 (iv) කඅනුල කලැ කටුප් කේේත කඅංළය කශා කලැටුප් ක

:-

...........................................................................
:-.........................................................................

ඳිපමා ය:................................................................................................................................................
5.

ඳෂමු කඳත්වීේ කදිනය කශා කඉන්ඳසු කදැර කතනතුර කවශ කළා කසීමාල ක((ඳත්වීේ කලිපිේ  කවශි ළ කළරන කද කපිටඳත් ක
අමු න්න) ක:- ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක
................................................................................................................................................

6.

2014.10.10 කදිනට කඅවුරුදු ක05ළ කවතථීර කේවලා කළායේ කවේපුර්  කළර කි ේේ කද?
................................................................................................................................................

7.

තනතුේර් ක වතථීර ක කිරීේේ ක ලිපියේ ක ියකුත් ක ළර ක ි ේේ ක ද? ක එේවනේ, ක එම ක ලිපිේ  ක වශි ළ ක ළරන ක ද ක පිටඳතේ ක
අමු න්න.
................................................................................................................................................

8.

2014.10.10 කදිනට කේඳර කලර් ක05 කළ කළාේ  කිනයළුම කලැටුප් කලර්ධළ කඋඳයාේගන කි ේේ කද?
................................................................................................................................................

9.

2014.10.10 ක දිනට ක ේඳර ක ලර් ක 05ළ ක ේවලා ක ළාය ක තුෂදී ක විනයානුකූ ක දඬුලමළට ක යටත් ක ේළොට ක ි ේේද?
................................................................................................................................................

10.

දැනට කවිනයානුකූ කඳරීේ  කඳැලැත්ේලන්ේන් කද?
................................................................................................................................................

11.

ඒ කඅනුල ක2014.10.10 කදිනට කපර්ලාවන්න කලවර ක5ළ කවතුටුදායළ කේවලා කළායේ කවේපර්  කළර කි ේේ කද?
................................................................................................................................................

12.

ියධාිපයා/ියධාිපියය ක2014.10.10 කදිනට කේඳර ක කපර්ලාවන්න කලවර ක5ළ කළාය කතු කලැටුප් කරහිත කියලාඩු කබා ක
ි ේේ කද ක?
................................................................................................................................................
12.1  කබා කි ේේනේ කඑම කළාසීමාල කවශ කේවලාල කවශන් කළරන්න
................................................................................................................................................

13.

විභාගයට කඅයදුේ කළරන කඅලවතථාේේදී කදැර කතනතුර ක(ියලැරදි කේළොටුල කතුෂ ක√ කවකු  කේයොදන්න)


ප්රාථමිළ කමටටම ක- කශිේපීය කේනොලන , කනුපුහුණු කළණිතඨ කේවලළ කේරණිය, ක
(තම කරාජ්ළාිප කඉටු කකිරීේේ කදී කකිිනම කවතලාභාලයළ කළාර්මිළ කපුහුණුලේ කේශෝ කශිේපීය කියපු තාලයේ කි බිය ක
ුතතුයැයි ක බලා ක ගැනීේේ ක දී ක අේප්ේා ක ළරනු ක ේනොබන්නා ක ව ක ද ක උවවත ක කිරීේේ ක ළාර්යයන් ක වශා ක
ේජ්යතඨත්ලය ක / ක ඳෂපුරුද්ද ක ඳම ේ ක ම ක මිව ක ශිේපීය ක ියපු තා ක කිිනලේ ක වැකිේට ක ගනු ක ේනොබන ක
ේවලළයින් කේමම කග යට කඅයත්ේේ ක)



ප්රාථමිළ කමටටම ක- කඅර්ධ කශිේපීය ක
(අධයාඳන ක සුදුසුළේලට ක අමතරල ක ප්රාේයෝක ළ ක ඳරීේ යළදී ක ්ප්පු ක ළරනු ක බන ක කිිනයේ ක ියතචිත ක
වතලාභාලයළ කදේතා ක/ කශිේපීය කියපු තාල ක/ කළාර්මිළ කපුහුණුල කබා කි බිය කුතතු කයැයි කියයම කළරනු කබන ක
නමුත් කඒ කවශා කබයත් කකයතනයේ කේශෝ කපුද්ගයකු කවිිනන් කපිිපනැේමන කවශි ළයේ කේශෝ කබඳ්රයේ ක
බා කේනොමැි  කේවලළයින් කේමම කග යට කඅයත්ේේ)



ප්රාථමිළ කමටටම ක- කශිේපීය
 ක(අධයාඳන ක සුදුසුළේලට ක අමතරල ක ේවලා ක ප්රවිතඨ ක සුදුසුළමේ ක ේව ක බයත් ක කයතනයේ ක ේශෝ ක
පුද්ගයකු ක විිනන් ක පිිපනැේමන ක වශි ළයේ ක ේශෝ ක බඳ්රයේ ක බා ක ගැනීමට ක මඟ ක වැේවන ක දේතා ක / ක
ශිේපීය කියපු තාල ක/ කළාර්මිළ කපුහුණුල කබා කගත් කේවලළයින් කේමම කග යට කඅයත්ේේ)



MN-01-2006 A කලැටුප් කේේත කයටේත් කලැටුප් කබන කියධාරී කඛාණ්ඩය ක

13.1 කඉශත ක13 කඅනුල කතනතුර කප්රාථමිළ කමටටම ක, කශිේපීය කනේ කැබූ කපුහුණුල කපිළිබල කේතොරතුරු ක
.....................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................
ඉශත ක වශන් ක ළර ක ඇි  ක ේතොරතුර ක ියලැරදි ක බලටත් ක අංළ ක 1878 ක ශා ක 2014.08.29 ක දිනැි  ක ශ්රී ක ංළා ක ප්රජ්ාතාන්්රිළ ක
වමාජ්ලාදී ක ජ්නරජ්ේ  ක ගැවට ක ඳ්රේ  ක ඳෂ ක ළරන ක ද ක උේත ක විභාග ක ියේේදනය ක වශ ක අංළ ක 1883 ක ශා ක 2014.10.03 ක
දිනැි  කශ්රී කංළා කප්රජ්ාතාන්්රිළ කවමාජ්ලාදී කජ්නරජ්ේ  කගැවට කඳ්රේ  කඳෂ කළරන කද කවිභාග කියේේදන කවංේෝධනය ක
ප්රළාරල, ක්හු/ඇය කරාජ්ය කළෂමනාළර  කේවලේ  ක III කලන කේරණියට කඋවවත ක කිරීේේ කසීමිත කතරග කවිභාගයට කේඳනී ක
ිනටීමට ක ිනයලු ක සුදුසුළේ ක බා ක ි බූ ක බලටත්, ක අලය ක ලන ක ඳිපදි ක ්හු/ඇය ක ේදඳාර්තේේන්තුේලන් ක ියදශවත ක කිරීමට ක
එළඟලන කබලටත් කවශි ළ කළරමි. ක

 ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක..................................
 ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක කදිනය
 ක ක ක ක ක ක

නම

:- ..................................

තනතුර :- ..................................
 ක(ිය කමුද්රාල කමන්න් කවනාථ කළරන්න)

 ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක
 ක ක ක ක ක.....................................
 ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක කේදඳාර්තේේන්තු කප්රධාියයාේේ කඅත්වන ක

ආළෘති පත්රය අංළ I

රාජ්ය ළමමනාළර
හළාර ස ේවසේ III වන
සරේණියට බඳවා ගැනීසේ සීමිත තරඟ විභාගය 2013 (2015)

ය ොමු අංක :
ස ේවය:
තනතුර:

01.

i.

සම්පූර්ණ නම:- ...................................................................................................... ම ා/මි /යම

ii.

මුලකුරු සමඟ නම (අ) සංහයල්/යදමයළ් : …………………………………………………………….
...............................................................................
(ආ) ඉංග්රීසය ්:
………………………………………………………………………..
..............................................................................................

02.

iii.

ජාතික හැඳුනුම්ඳත් අංක : ……………………………....

i.

යඳෞද්ගලික ලිපින (අ) සංහයල්/යදමයළ්: ……………………………………………………………..
…..…………………………………………………………
(ආ) ඉංග්රීසය ් : ………………………………………………………………….....
(ඇ) දුරකථන අංක :
…………………………………………………………………
(ඈ) ප්රායද්ය  යමකම් යකොඨාශා

ii.

:- …………………………………………………

ඔබ දැනට යසේව කරන යදඳාර්තයම්්තුව:- …………………………………………………………….....
(අ) තනතුර :

…………………………………………………………………………………………….
(ආ) යසේවා ස්ථානයේ ලිපින :
…………………………………………………………………………….
(ඇ) එ අ ත්වන අමාතාං

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

(ඈ) යඳෞද්ගලික ලිපියගොනුව අ ත්වන ආ තන හා එහි ලිපින ...........................................................
.......................................................................................................................................
03.

i. උඳ්දින : ...........................................

04.

ඔබ දැනට සටින යසේවයේ ඳත්වීම ලද දින :-................................................................................................

05.

ය ෝගතාව .i.

ii. 2014.10.10 දිනට ව ස: අවුරුදු ......... මාස .......දින.......

රාජ ඳරිඳාලන චක්රයම 06/2006 (IV) අනුව ආරම්භක වැටුඳ.- ……………………………………………….

ii. විභාග ට අ දුම් කිරීයම් දී දරමි් සටි තනතුරට ඳත්ව දින :- …………………………………………………....
iii. එම තනතුයරහි ස්ථීර කරනු ලැබ තියේ ද? :- ……………………………………………………………………..
iv. ස්ථීර කර ඇත්නම් එම ලිපියේ පිටඳතක් තියේ ද? :- ……………………………………………………………..
v. ඔබ 2014.10.10 දිනට පූර්වය ් අ ණ්ඩ අවුරුදු 05 ක සතුටුදා ක යසේවා කාල ක් සම්පූර්ණ කර ඇති බව
යදඳාර්තයම්්තු ප්රධානි ා සහතික කර තියේ ද? : ………………………………………………………………..
vi. ඔබ දැනට යසේව කරන යදඳාර්තයම්්තුයව් මුදා හැරීමට යදඳාර්තයම්්තු ප්රධානි ා ූදදානම් ද :- ..................
1

06.

i. අ.යඳො.ස (සා.යඳළ) අධාඳන දුදුදුකම්: ඳළමුවර
විභාග ට යඳනී සටි වර්ෂ
විභාග අංක

යදවනවර

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

විෂ
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.

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

යරේණි

සංහල / යදමළ භාෂාව‚
අංක ගණිත / වාණිජ ගණිත /ගණිත
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................

විභාග ට යඳනී සටි වර්ෂ

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

ii. යවනත් අධාඳන දුදුදුකම් (අ.යඳො.ස. (උසස් යඳළ)/උඳාධි ආදී ව ය ් ) : ..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
මා ඉහත දැක්ව තනතුර සහා යතෝරා ගතයහොත් ඒකාබද්ධ යසේවයේ කළමනාකරණ සහකාර ඳත්වීමක්
භාරගැනීමට කැමති බවත්, ඉහත යතොරතුරු සත හා නිවැරදි බවත් සහතික කරමි. තවද මා ඳත්වීමක් ලැීමමට
දුදුස්සකු වුවයහොත් ඳත් කරනු ලබන යසේවා ස්ථාන ක යසේව

කිරීමට එකඟ වන බවද, කිසදු යහේතුවක් මත

යසේවා ස්ථාන යවනස් කිරීමට ඉමලීම් යනොකරන බවටද යඳොයරෝදු යවමි .

දින : ...........................................

.................................................
අ දුම්කරුයේ අත්සන

ළාර්යාලීය ප්රසයජජ්නය ඳහා
සම්මු ඳරීක්ෂණ මණ්ඩලයේ නිරීක්ෂණ
...............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
අත්සන

I ...............................

II

……………………….

III

……………………………..

නම

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

……………………….

……………………………..

තනතුර

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

………………………

……………………………….
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