
ශ්රී ලංකා ර ලංයේ ප ලංස්තකා රකධරපති ස ලං තයේ ප ලංIII  රයණියටධබ ලංවාේර ලංනීමේ ස ලංමිත ා ලංායන ලං

විභරනධ ලං- 2019(2022) 

 

2022.12.06 දිනැතිව අමාත්ාාංශයීය වෙ ්වඅඩ අයේ ්ළ කළ  ලන    උක්ත් නි්ේ නෙට වැඩිමනක් වශයීය්ෙනි.  

 

02. උක්ත් ේ භාගෙ සමත්ව 2022.12.16 දිනැතිව සම්මුඛ කරීක්ෂණෙට  ැඳවීමට නිෙමිත් අෙදුම් රුවන් අත්ල 

කළාත් ලාජ් ්ස ව්ළ අෙදුම් රුවන් සැ ියෙ ුතතු ්රමාණෙක් ිටිනන වව නිරීක්ෂණෙ වී ඇත්.  

 

03. එ්ස ම ්මම ේ භාගෙට අ ාළව කළ  ලන    අාං  2186 හා 2020.07.24 දිනැති ගැසට් නි්ේ න්ළ සටහන 

01හි (ii) වගන්තිෙ අනුව කළාත් ලාජ් ්ස ව්ළ අෙදුම් රුවන් ක ාව්ධ  ්ස වෙට අෙත් ශ්රී  ාං ා ලජ්්ළ 

පුස්ත් ා ොධිකති ්ස ව්ළ III ්ර ණියේ්ළ කත්වීමක් සඳහා සුදුසු ම් ්නො වයි.  

 

04. එම  රුණ   ේ භාග ් ොමසාරිස් ජ්නලාල්්ේ අාං  10/01/02/480 හා 2022.12.13 දිනැති ලිපිෙ මගින් මා 

්වත් එවා ඇති ්රතිල  ්ල්ඛනෙ   සැ ියල් ට ්ගන ්ම් වන ේ ටත් සම්මුඛ කරීක්ෂණෙට  ැඳවා ඇති 

අෙදුම් රුවන්ට අති්ේ ව ලිඛිත් ේ භාග්ළ  ක්වන    කුස ත්ා අනුපිළි්ව  අනුව මීළඟට ිටිනන අෙදුම් රුවන් 

12් නා   2022.12.16 දිනැතිව කවත්වනු  වන සම්මුඛ කරීක්ෂණෙට  ැඳවීමට තීලණෙ  ළ වව ්මයින්  ැනුම් ් නු 

 ැ්අඩ.  

 

05. ක අනුව සම්මුඛ කරීක්ෂණෙ සඳහා  ැඳවනු  වන ්ේ ාවන් හා රැ්ගන ආ ුතතු ලිපි්ල්ඛන හා ආ ෘතිකත්ර 

කහතින්  ැක්්ේ. 

සම්මුඛ කරීක්ෂණ  දිනෙ සහ ්ේ ාව 

රැ්ගන ආ ුතතු ලිපි්ල්ඛන 

ආ ෘතිකත්ර -  ඇමුණුම - 01, ඇමුණුම - 02 

 

06. සීමිත් ක නමින් පිලේ ෙ හැිය පුලප්කාඩු ගණන 37ක් කමණක් වැේ න් උක්ත් ත්ලග ේ භාගෙ මගින් වඳවාගනු 

 වන්්න් ලිඛිත් කරීක්ෂණ්ළ දී ඉහළම කුස ත්ාවෙ  වා කුස ත්ා අනුපිළි්ව් හි රැඳී ිටිනන, සම්මුඛ කරීක්ෂණ්ළ 

දී මලි  සුදුසු ම් සම්පූේණ  ලන    අෙදුම් රුවන් 37 ෙ ෙකු ලංිමණක් ලංවේ අව ාලණෙ  ලනු  ැ්අඩ.   

 

 

එස්. ආ් ෝ වණ්යාල 

ක ාව්ධ  ්ස වා අ ක්ෂ ජ්නලාල් 
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1 SLLS/2019/L/S/A/38 P. PAVALARAJAN 3015 58 54 40 152 2022.12.16 12.30 PM

2 SLLS/2019/L/S/A/39 S.A.S.U. SAMARASEKARA 1107 53 56 42 151 2022.12.16 12.30 PM

3 SLLS/2019/L/S/A/40 H. SAMARAMANNA 1082 58 48 44 150 2022.12.16 12.30 PM

4 SLLS/2019/L/S/A/41 K. JEGATHEESWARY 3014 62 46 42 150 2022.12.16 12.30 PM

5 SLLS/2019/L/S/A/42 K.A.M.S. GUNARATHNA 1100 47 60 42 149 2022.12.16 12.30 PM

6 SLLS/2019/L/S/A/43 M.K.D. THARANJANI 1136 53 56 40 149 2022.12.16 12.30 PM

7 SLLS/2019/L/S/A/44 Y.M.A. JAYANTHI 1159 55 46 48 149 2022.12.16 12.30 PM

8 SLLS/2019/L/S/A/45 J.P.G.R. JAYALATH 1127 63 44 40 147 2022.12.16 12.30 PM

9 SLLS/2019/L/S/A/46 S.T. PATHIRAGE 1143 56 40 48 144 2022.12.16 12.30 PM

10 SLLS/2019/L/S/A/47 T.M.P.S. TENNAKOON 1065 53 46 44 143 2022.12.16 12.30 PM

11 SLLS/2019/L/S/A/48 W.M.L.K. WANNINAYAKE 1084 41 62 40 143 2022.12.16 12.30 PM

12 SLLS/2019/L/S/A/49 M.D.D. WIMALASENA 1139 49 50 44 143 2022.12.16 12.30 PM

Limited Competitive Examination for Recruitment to Grade III of Sri Lanka Government Librarians’ 

Service  - 2019(2022) 

INTERVIEW DATE AND TIME



සම්මුඛ පරීක්ෂණය සඳහා රැගගන ආ යුතු ගේඛන හා ආකෘති පත්ර 

 

අදාෂ කැඳවීම් ලිපිය තැපෑලන් ලයොමු කරන අතර නාම ලේඛනලේ වඳශන් පරිදි නියමිත දින නියමිත 

ලේාලට වම්මුඛ පරීක්ණය වඳශා වශභාගි ලන ලව ලමයින් දැනුම් ලදනු ැලේ. වම්මුඛ පරීක්ණයට 

පැමිලණන විට පශත වඳශන් ලියකියවිලි රැලගන ආ යුතුය.  

 

I. ජාතික ශැඳුනුම්පත, ලංගු විලේ ගමන් බපත්රය ලශෝ ලංගු ශ්රී ාංකික රියදුරු බපත්රය 
 

II. උප්පැන්න වශතිකය  

 

III. විභාග අයදුම්පත වම්පූර්ණ කිරීලම්දී උපලයෝගී කරගත් සියලුම අධ්යාපන වශ ල්ත්ය ය දුදුදුකම් 

දැක්ලලන වශතිකල මුේ පිටපත්  

 

IV. ඉහත I, II හා III  හි සඳහන් ලියකියවිලි වල ඡායා පිටපත් 

 

V. පුව්තකා වශායක/පුව්තකා ලවේලක තනතුලර් පත්වීම් ලිපිය, ලවේලය ව්ථීර කිරීලම් ලිපිය (මුේ 

පිටපත්) 

 

VI. රජලේ ලවේලලේ (පෂාත් රාජය ලවේලාලන්ල  ලනොලන) ලදපාර්තලම්න්තුගත ප්රාථමිමික ල්ේය ය ලනොලන 

(PL-01) ලවේලා ගණලේ, සක්රීයව හා ණඛඩ ව පුව්තකා ශා වම්බන්ධ්ල රාජකාරි කටයුතුල නිරත 

ව නිධ්රයකු ලව ලමම විභාගයට අයදුම් කලෂේ නම්, ඒ බලට ආයතන ප්රධ්ානියා විසින් විිමමත්ල 

තශවුරු කරන ද ලේඛන ( අදාෂ පත්වීම් ලිපි, රාජකාරි ැයිව්තු ආදිය වශතික කර ඉදිරිපත් කෂ 

යුතුය.) 

 

VII. ඔබ භාවිතා කරන නලම් ශා උප්පැන්න වශතිකලේ වශ අලනකුත් වශතිකපත්ල වඳශන් ලන නලම් 

දුලු ලශෝ ලලනවක් ඇත්නම්, එම ලලනව පැශැදිලි කිරීම වඳශා විිමමත් ආක්තියකින් යුත් දිවුරුම් 

ප්රකායක් (අදාෂ වශතික ල නම් ලලන ලලනම වඳශන් කරමින් එම නම් ලලින් වඳශන් ලන්ලන් 

එකම පුේගයකු බලට ප්රකා කරමින් රු. 50/-ක අලංගු ලනොකරන ද මුේදරයක් මත ඔබල  

අත්වන තබා වාමදාන විනිදුරුලරයකු ලශෝ දිවුරුම් ලකොමවාරිව්ලරයකු විසින් එය වශතික කෂ 

යුතුය.) 

 

VIII. විභාග ලකොමවාරිව් ජනරාේ විසින් ඔබ ලලත ලපෞේගලිකල නිකුත් කෂ උක්ත තරග විභාග ප්රතිඵ 

ලේඛනලේ මුේ පිටපත.(ලම් ලන විට ඔබ ලලත ැබී ඇත්නම්) 

 

IX. ලමම කැඳවීම් ලිපිය, ඔබ ලවේලය කරන ලදපාර්තලම්න්තුලේ ප්රධ්ානියා විසින් වම්පූර්ණ කර වශතික 

කරන ද ආක්ති පත්රය (ඇමුණුම - 01) වමග අදාෂ කර ගනු ැබූ සියලු ලිපි ලේඛන ල වශතික 

කෂ පිටපත් වශ ඔබ විසින් වම්පූර්ණ කෂ යුතු දුදුදුකම් පරීක්ණ ලාර්තාල (ඇමුණුම - 02)  



                                              ඇමුණුම - 01  
 
ශ්රී කා ර යේ ප ස්තකා රකධරපති ස  තයේ ප III  රයණියටධබ වාේර නීමේ ස මිත ා ායන භාගරනධ - 2019(2022) 

 ෙිරර්ා සන්තු ප්රධාරියධර භාිනන් තසූරර්   යුතතු භාතකාය ක ත ස ි්රධ 

 
1. ියකධායධර ේ නම :-........................................................................................................................... 

 

2. ියකධායධර ේ ේර ස  හීඳුනුසිත් අා ධ :-................................................................................................. 

 

3. භාගරනධබ අධදුස  යන අේතකථර ේ දී ෙීරූ  ානතුය :-  ................................................................................. 

 

4. 2020.08.24 දිනබ කීබූ ේීටුි, යරේය ිිපිරකන ක්ර ේඛ අා   03/2016 අනුේ ේී ටුප්  ේා අා ධ හර ේීටුප් 

ිිපමර ධ :-  ................................................................................................................................................ 

  

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

5. ියමු ිත්වීස දිනධ හර ඉන්ිසු ෙීරූ ානතුරු තහ  රක මිමරේ (ිත්වීස ලිපිේක තහ ස   යන කෙ පිබිත් 

අමු න්න):-   ..............................................................................................................................           

  

...................................................................................................................................................................... 
 
6. 2020.08.24 දිනබ තක්රිධ  තයේර  රකධ 
 
 අවුරුදු ...........     මරත ............  දින   .............. 
  
7. ානතු ර් තකථීය කිරී ස ලිපිධේ ියකුත්  ය  ස ේ ෙ? (එ තයනස, එම ලිපි ප තහ ස   යන කෙ පිබිාේ 

අමු න්න) 
 

 ...................................................................................................................................................................... 
 
 
8. 2020.08.24 දිනබ යරේය  තයේර    ත නන් තගර ක්ර ේඛ අා  01/2020 ි  තාහන් භාපතභාධාරනධන්බ අනුූලකේ 

භානධරනුූලක ෙඬුේම බ ධබත්    බ  ස ේ ෙ? 

 

 ..................................................................................................................................................................... 
 
9. ියකධායධර  තසවන්ධාේ භානධරනුූලකේ  බුතතු  ය ඇත්නස  මි  ිහා තාහන්  යන්න 
  

9.1 ෙීනබ භානධරනුූලක ිරීේන  ිීේීත් ේන් න් ෙ? .............................................................................. 
 
9.2 ඉහා 9.1 තාහර පිළිතුය “ඔේ” නස, 
 

i. මූලි  භාමර්ශනධේ ිීේීත් ේ ෙ? .......................................................................................... 

ii.  කෝෙනර ි්රධේ ියකුත්  ය  ස ේ ෙ? .................................................................................... 

iii.  ේනත් ................................................................................................................................ 

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

 
     10. ියකධාරිපධර/ියකධාරිපියධ  තයේර  රකධ තුක ේීටුප් යි ා ියේරඩු කවර  ස ේ ෙ? 

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

 
11.  කවර  ස ේ නස එම  රකමිමරේ තාහන්  යන්න. (..................දින ිනබ .........දින ෙේේර ධනරදී  කත) 

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

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

 

 

 



12. යේ ප  තයේ ප (ියරත් යරේය  තයේරේන් ේ  න ේන)  ෙිරර්ා සන්තුනා ප්රරථත   ල්ේය ධ  න ේන (PL-01) 

 තයේර න  ප, තක්රීධේ හර අඛඩ ේ ස්තකා රක හර තසවන්ධාේ යරේ රිප  බුතතුේක ියයා වේබ කධාන 

ප්රධාරියධර භාිනන් භාපතමත්ේ ාහවුරු  යනු කවන ියකධායධකු  කත  මම භාගරනධබ අධදුස   යය නස ිම ේ,  

 12.1. ියකධායධර 2020.08.24 දිනබ  ිය ානතු ර් තකථීය  ය  ස ේ ෙ? ............................................................. 

 12.2. 2020.08.24 දිනබ ියකධායධර ේ තක්රීධ  තයේර  රකධ :-  අවුරුදු ...........     මරත ............  දින   ................ 

 

 ියකධායධර ිරතක   තයේධ  යන අධකු නස එම ිරතක ේර ස  ිරතකේ ෙ නීා හ ත් ියරත් ිරතකේ ෙ ධන්න 

තාහන්  යන්න  

 

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

 

 

ඉහා තාහන්  ය ඇ ස  ා යතුරු ියේීයදි වේබත්, අා  2186 ෙයන 2020.07.24 දිනී ස ශ්රී කා ර ප්රේරාරන්්රි  තමරේේරදී 

ේනයේ ප නීතට් ි්ර ප ිය  යන කෙ කේා ායන භාගරන ිය ේෙනධ තහ අා  2225 ෙයන 2021.04.23 දිනී ස ශ්රී කා ර 

ප්රේරාරන්්රි  තමරේේරදී ේනයේ ප නීතට් ි්ර ප ිය  යන කෙ එම භාගරන ිය ේෙන තා ශෝධානධ ප්ර රයේ, ඔහු/ඇධ ශ්රී 

කා ර යේ ප ස්තකා රකධරපති ස  තයේ ප III  රයණියටධබ වාේර නීමේ ස මිමීා ායන භාගරනධබ  ිමේ ිනටීමබ ිනධලු සුදුසු ස 

කවර  සබූ වේබත්, ියකධායධර ියරත් යරේය  තයේ ප  තයේධ  යන ියකධායධකු  න ේන වේබත්,  අේශය ේන ිිපදි ඔහු/ඇධ 

 ෙිරර්ා සන්තු ේන් ියෙහතක කිරීමබ එ න ේන වේබත් තහ ස   යත .  

 

 

 

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

 දිනධ                                                                          ෙිරර්ා සන්තු ප්රධාරියධර ේ අත්තන 

 

 

නම  :- .................................. 

ානතුය  :- .................................. 

(ියක මුද්රරේ මන්න් තනරථ  යන්න)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

ඇමුණුම - 02 

ශ්රී කා ර යේ ප ස්තකා රකධරපති ස  තයේ ප III  රයණිධට 

බඳේර ගැනී ේ සීමිා ායග විභරගධ  - 2019(2022) 

                                                                    

 

           

සුදුසු ේ ිරීක්ෂණ ේරර්ාරේ    

 
  

01. i. තේපූර්ණ නම ................................................................................................................මධර/මිධ/ මධ 

 

 ii. මුකකුරු තමග නම (අ) සාහ කන්/ ෙම ෙන්:  ...................................................................................... 

              

      (ආ) ඉාග්රීස ධන්:  ....................................................................................................

   

iii. ේර ස  හැඳුනුේිත් අා ධ: ................................................................................................................... 

  

02.  i.  ිෞද්ගලි  ලිපිනධ (අ) සාහ කන්/ ෙම ෙන්: .....................................................................................             

 

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

  

        (ආ)  ඉාග්රීස ධන් :.................................................................................................. 

  

        (ඇ)  දුය ථන අා ධ : ........................................................................................... 

 

ii. ඔබ ෙැනට  තයේධ  යන ආධානධ :- ........................................................................................ 

  

(අ)   ානතුය :  ..................................................................................................................................... 

  

  (ආ)   තයේර තකථරන ප ලිපින ධ : ............................................................................................................ 

                    

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

(ඇ) යරේය  තයේ ප ෙ/ිෙරත් යරේය  තයේ ප ෙ ධන ේග : ........................................................................ 
   

03.   i.  උින්දිනධ : ........................................   

 

ii. 2020.08.24 දිනට ේධත: අවුරුදු ........... මරත ............. දින .......   
 

04. ඔබ ෙැනට සටින  තයේ ප ිත්වීම කෙ දිනධ:- ................................................................................................ 

  

05.  ධෝගයාරේධ:- 
 

 i. යරේය ිරිිරකන චක්ර ඛ  03/2016ට අනුේ ආයේභ  ේැටුි:-..................................................................... 
   

ii. විභරගධට අධදුේ කිරී ේ දී ෙයමින් සටි ානතුයට ිත්වූ දිනධ:-.................................................................... 
   

iii. එම ානතු යහි තකථීය  යනු කැබ  ස ේෙ? ................................................................................................ 
    

iv. තකථීය  ය ඇත්නේ එම ලිපි ප පිටිාක්  ස ේ ෙ? .................................................................................... 
   
v.  යේ ප  තයේ ප (ිෙරත් යරේය  තයේරේන්    න ේන)  ෙිරර්ා ේන්තුගා ප්රරථමි  ල්ඛය ධ  න ේන (PL-01) 

 තයේර ගණ ප, තක්රීධේ හර අ ඩ ේ ස්තකා රක හර තේබන්ධේ යරේ රරි  ටයුතුේක නියා වූ නිකධයධකු  කත 

 මම විභරගධට අධදුේ   ෙය නේ, ඒ බේට ආධාන ප්රධරනිධර විසන් විපතමත්ේ ාහවුරු  ය  ස ේ ෙ?  
 

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

 

vi. ඔබ ෙැනට  තයේධ  යන ආධාන ධන් මුෙර හැරීමට ආධාන ප්රධරනිධර ූදෙරනේ ෙ? .......................................... 

 

 

  
 

 

 ධ මු අා ධ -  

 තයේධ - ඒ රබද්ධ  තයේධ 

ානතුය - ශ්රී කා ර යේ ප ස්තකා රකධරපති ස - III 



2 

 

06. අ. ි .ත (තර. ිෙ) අධයරින සුදුසු ේ:-        
  

 විභරග අා ධ :      ................................................................................................................
    

              විභරගධට  ිනී සටි ේර්ෂධ : ................................................................................................................    

  

  

 
 

07. ේෘත්තීධ සුදුසු ේ :-  පිළිගත් විශකේවිෙයරකධ  ස්තකා රක විෙයරේ පිළිබඳ තුන් අවුරුදු ඩිප් කෝමර ිරඨමරකර ේ ිෙමුේන 

ේතය තමත්වීම /ශ්රී කා ර ස්තකා රක තාගම ප ස්තකා රක විෙයරේ පිළිබඳ තුන් අවුරුදු ඩිප් කෝමර ිරඨමරකර ේ ිෙමුේන 

ේතය තමත් වීම. 

ිරඨමරකර ේ නම  : .....................................................................................     

ආධානධ  : ......................................................................................  

තමත් වූ ේතය  : ..................................................................................... 
 

 

මර ඉහා ෙැක්වූ ානතුය තඳහර  ාෝයර ගා හ ත් ශ්රී කා ර යේ ප ස්තකා රකධරපති ස  තයේ ප ිත්වීමක් භරයගැනීමට  ැම ස 

බේත්, ඉහා  ා යතුරු තාය හර නිේැයදි බේත් තහ ස   යමි. ාේෙ මර ිත්වීමක් කැීමමට සුදුතකතකු වුේ හ ත් ිත්  යනු 

කබන  තයේර තකථරනධ   තයේධ කිරීමට එ ග ේන බේෙ, කිසදු  හයතුේක් මා  තයේර තකථරනධ  ේනතක කිරීමට ඉඛලීේ 

 න  යන බේටෙ  ි  ය න්දු  ේමි.  

  
 

දිනධ : ...........................................                       ................................................. 

                 අධදුේ රු   අත්තන  

 
  
තේමු  ිරීක්ෂණ මඩ ක ප නිරීක්ෂණ  

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

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

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

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

 
අත්තන     I  ......................  II  .........................   III   ...........................   IV ............................ V ......................... 

 

නම              ......................       .........................         .............................     ...........................        ........................ 
 

ානතුය         .....................        ..........................        ............................      ............................       ........................ 
 

 
 

SLLS/          2022 /    /  

විෂධධ  රයණිධ විභරගධට  ිනී සටි ේර්ෂධ 

 

i. සාහක / ෙමෙ භරෂරේ‚ 

ii. අා  ගණිාධ/ේරණිේ ගණිා ධ/ගණිාධ 

iii. ...................................................... 

iv. ...................................................... 

v. ...................................................... 

vi. ...................................................... 

vii. ...................................................... 

viii. ...................................................... 

ix. ...................................................... 

x. ...................................................... 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

    රර්ධරලීධ ප්ර ධෝේනධ තඳහර  

 ේනත් සුදුසු ේ :- 

 යේ ප  තයේ ප  ෙිරර්ා ේන්තුගා ප්රරථමි  ල්ඛය ධ  න ේන (PL-01)  තයේර ගණ ධට අධත් වීම. 

 2020.08.24 දිනට ේතය 05/10 තක්රීධ  තයේර  රකධ තේපූර්ණ  ය  සීමම. 

 2020.08.24 දිනට යරේය  තයේර    මිෂන් තභර චක්ර ඛ  අා  01/2020 හි තඳහන් විපතවිධරනධන්ට අනුූලකේ 

විනධරනුූලක ෙඬුේම ට ධටත්    ට  න  සීමම. 



இங்கை நூைர் சேகயனின் தபம் III க்கு ஆட்சேர்ப்பு சேய்யதற்ைா  

நட்டுப்டுத்தப்ட்ட சாட்டிப்ாீட்கே -  2019(2022) 

 

2022.12.16 ஆந் திைதி அகநச்ேின் இகனத்தத்தில் சயினிடப்ட்ட சநற்குித்த ாீட்கே அியித்தலில் 

சநதிைநாை.  

 

02. சநற்குித்த ாீட்கே சதாடர்ாை 2022.12.16 திைதி சர்பைப் ாீட்கேக்கு அகமக்ைப்ட இருக்கும் 

யிண்ணப்தாாிைினுள் நாைாண அபே சேகயனின் யிண்ணப்தாாிைள் ைணிேநா அவு இருப்து 

அயதாிக்ைப்ட்டுள்து.  

 

03. சநலும், இந்தப் ாீட்கே சதாடர்ாை சயினிடப்ட்ட இக்ை 2186 நற்றும் 24.07.2020 சததின யர்த்தநாி 

அியித்தலின் ிாிவு 01 (ii) இன் டி, நாைாண அபே சேகயனின் யிண்ணப்தாபர்ைள் இகணந்த 

சேகயக்குின இங்கை நூைர் சேகய தபம் III ினநம் சத் தைகநனற்யர்ைள்.  

 

04. அத்துடன் ாீட்கேைள் ஆகணனார் ானைத்தின் 2022.12.13 ஆந் திைதின 10/01/02/480 ஆம் இக்ை 

ைடிதத்தின் பம் எக்கு அனுப்ி கயக்ைப்ட்ட சறுசற்று ஆயணத்கதக் ைருத்தில் சைாண்டு, ஏற்ைசய 

சர்பைத் சதர்வுக்கு அகமக்ைப்ட்ட யிண்ணப்தாபர்ைளுக்கு சநதிைநாை, அடுத்த 12 யிண்ணப்தாபர்ைள் 

எழுத்துத் ாீட்கேனின் திகந ஒழுங்கு யாிகேப்டி 16.12.2022 அன்று சர்பைத் சதர்வுக்கு அகமக்ை படிவு 

சேய்னப்ட்டுள்தாை இதன் பம் அியிக்ைப்டுைிது.  

 

05. சர்பைப் ாீட்கேக்ைாை அகமக்கும் திைதி நற்றும் சபம் நற்றும் சைாண்டுயப சயண்டின 

ஆயணங்ைள் டியங்ைள் சதாடர்ா தையல்ைள் ைீசம தபப்ட்டுள்து. 

 

சர்பைப் ாீட்கே திைதி நற்றும் சபம் 

சைாண்டுயபசயண்டின ஆயணங்ைள் 

டியம் -  இகணப்பு - 01, இகணப்பு - 02 

 

06. நட்டுப்டுத்தப்ட்ட அடிப்கடனில் ிபப்ப்டக் கூடின சயற்ிட எண்ணிக்கை 37 நட்டுசநனாகும் 

குித்த சாட்டிப் ாீட்கேனினூடாை ஆட்சேர்க்ைப்டுயது எழுத்துப் ாீட்கேனில் திகந ஒழுங்கு 

அடிப்கடனில் தகைகந யாிகேனினுள் இருக்கும், சர்பைப்ாீட்கேனில் அடிப்கடத் தகைகநைக 

பூபணப்டுத்தும் யிண்ணப்தாாிைள் 37 சர் நட்டுசநனாகும் என்கத ையத்தில் சைாள்வும்.   குித்த 

திைதினில் சர்பைப் ாீட்கேக்கு ேபைநிக்ைத் தயிால் ீங்ைள் ினநசநான்கப் சறும் சாக்ைம் 

இல்ாதயசபக் ைருதப்டுயதுடன், இது சதாடர்ாை ின்பு சேய்னப்டும் சயண்டுசைாள்ைள் எக் 

ைாபணத்தின் சாிலும் ையத்திற் சைாள்ப்டநாட்டாது 

 

 

 

 

ஒப்ம்./ எஸ். ஆசாைண்டாப 

இகணந்த சேகயைள் ணிப்ார் ானைம் 



நேர்முகப்பரீட்சைக்கரக ககரண்டுவர நவண்டிய ஆவணங்கள் 

குறித்த அசைப்புக்கடிதம் தபரலில் அனுப்பப்படுவதுடன் கபயர்ப்பட்டியலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதன் படி 

குறித்த திகதியில் குறித்த நேரத்தில் அதற்கு ைமுகமளிக்குமரறு இத்தரல் தங்களுக்கு அறிவிக்கப்படுகின்றது. 

நேர்முகப் பரீட்சைக்கு வரும் நபரது பின்வரும் எழுத்தரவணங்கள் உடன் ககரண்டுவருதல் நவண்டும். 

I. நதைிய அசடயரள அட்சட / கவளிேரட்டு கடவுச்ைீட்டு அல்லது கைல்லுபடியரன ைரரதி 

அனுமதிப் பத்திரம், 

II. பிறப்புச் ைரன்றிதழ், 

III. பரீட்சை விண்ணப்பத்சத பூர்த்தி கைய்யும் நபரது உபநயரகித்துக் ககரண்ட அசனத்துக் 

கல்வி மற்றும் கதரைில் ைரன்றிதழ்களதும் மூலப்பிரதிகள் 

IV. நமற்குறிப்பிட்ட ஆவணங்கள் I,II,மற்றும் III இன் படப் பிரதிகள். 

V. நூலகர் நைசவயரளர்/ நூலக உதவியரளர் பதவிவியின் ேியமனக் கடிதம் மற்றும் 

நைசவயில் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட கடிதத்தின் ைரன்றுப்படுத்தப்பட்ட பிரதி 

 

VI. அரை நைசவயில் (மரகரண அரை நைசவ அல்லரத) திசணக்களம் ைரர்ந்த ஆரம்பமட்ட 

கதரைிநுட்பம் ைரரரத (PL-01) நைசவ வகுதியில், முசனப்பரக மற்றும் கதரடர்ச்ைியரக  

நூலகம் கதரடர்பரன கடசமகளில் ஈடுபட்டுள்ளரர் என திசணக்களத் தசலவரினரல் 

முசறயரக உறுதிப்படுத்தப்படும் அலுவலரரக இப் பரீட்சைக்கு விண்ணப்பித்திருந்தரல், 

அது கதரடர்பரக ேிறுவனத் தசலவரினரல் முசறயரக ைரன்றுப்படுத்தப்பட்ட ஆவணங்கள் 

(குறித்த ேியமனக் கடிதம், கடசமப் பட்டியல் நபரன்றசவகசள ைரன்றுப்படுத்தி 

முன்சவக்க நவண்டும்) 

 

VII. தரங்கள் பரவிக்கும் கபயருக்கும், பிறப்புச் ைரன்றிதைில் மற்றும் ஏசனய ைரன்றிதழ்களில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கபயருக்குமிசடயில் ஏகதனும் நவறுபரடுகள் இருப்பின் அந்த 

நவறுபரட்சட கதளிவுபடுத்துவதற்கரன ைத்தியப் பிரகடனம். (குறித்த ஆவணங்களில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கபயர்கசள கவவ்நவறரகக் குறிப்பிட்டு அசவ அசனத்தும் 

ஒருவசரநய குறிக்கும் என் குறிப்பிட்டு ரூ. 50/- முத்திசரயின் நமல் ஒப்பமிட்டு ைமரதரன 

ேீதவரன் அல்லது ைத்தியப் பிரமரண ஆசணயரளரினரல் உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருக்க 

நவண்டும் 

 

VIII. பரீட்சைகள் ஆசணயரளர் ேரயகத்தரல் வளங்கப்பட்ட குறிப்பிட்ட பரீட்சை கபறுநபற்றின் 

மூலப்பிரதி  (தற்நபரது கிசடக்கப்கபற்றிருந்தரல்) 

 

IX. அசைப்புக் கடிதம் மற்றும் இத்துடன் இசணக்கப்பட்டுள்ள ேீங்கள் நைசவயரற்றும் 

திசணக்களத் தசலவரினரல் பூர்த்தி கைய்து ைரன்றுப் படுத்தப்பட்ட படிவம் (இசணப்பு -

01) மற்றும் அதற்குறிய ைகல ஆவணங்களினதும் ைரன்றுப்படுத்தப்பட்ட பிரதி மற்றும் 

உங்களரல் பூரணப்படுத்தப்பட்ட தகசம பரீநைரதசன கைய்யும் அறிக்சக (இசணப்பு - 01) 



                                              இணைப்பு - 01  

 

இலங்கை அரச நூலைர் சேவையின் தரம் III க்கு  ஆட்சேர்ப்பு சேய்ைதற்கான 

மட்டுப்படுத்தப்பட்டப் சபாட்டிப்பாீட்வே – 2019 (2022)  

திவைக்களத்  தவைைாினால் பூர்த்தி சேய்யப்பட சைண்டிய தகைல் படிைம் 

 
1. அலுைைாின் சபயர் :-........................................................................................................................... 

 

2. அலுைைாின் அவடயாள அட்வட இைக்கம் :-................................................................................... 

 

3. பாீட்வேக்குத் ைிண்ைப்பிக்கும்சபாது ைகித்த பதைி :-  .................................................................... 

 

4. 2020.08.24 ஆந் திகதி சபற்ற ேம்பளம், மற்றும் அரோங்க நிர்ைாக சுற்றாிக்வக 03/2016 இன் படி 

ேம்பளக்குறியீடு மற்றும் ேம்பளப் படிநிவை :-  .................................................................................... 
  

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

5. முதல் நியமனத் திகதியும் அதன்பின் ைதித்த பதைிகளும் காைப்பகுதியும் (நியமனக் கடிதங்களின் 

திவைக்களத்தவைைர் ோன்றுப்படுத்திய பிரதிகவள இவைக்கவும்):-   ………………………….. 

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

6. 2020.08.24 ஆந் திைதிக்கு முகைப்பாை சசகைக் ைாலம் 

 ைருடம் ...........     மாதம் ............  நாள்   .............. 

  

7. பதைியில் உறுதிப்படுத்தல் கடிதம் ைழங்கப்பட்டுள்ளதா? ஆம் எனில் அக்கடிதத்தின் 

ோன்றுப்படுத்திய பிரதிசயான்வற இவைக்கவும் 
 

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

8. 2020.08.24 ஆம் திகதிய்ல் அரோங்க சேவை ஆவைக்குழு சுற்றறிக்வக 01/2020 க்கு இைங்க 

ஒழுக்காற்று தண்டவனக்கு ஆளாகி உள்ளாரா? ………………………… 

 

9. அலுைைர் சதாடர்பான ஒழுக்காற்று நடைடிக்வக எதும் இருந்தால் கீசழ குறிப்பிடவும் 

  

9.1 தற்சபாது ஒழுக்காற்று ைிோரவை நவடசபற்று ைருகின்றதா? ........................................... 

 

9.2 சமசல 9.1 இன் ைிவட ஆம் எனில், 

 

i. ஆரம்ப புைன் ைிோரவை நவடசபற்று ைருகிறதா?? ................................................ 

ii. குற்றப்பத்திரம் ைழங்கப்பட்டுள்ளதா?  ........................................................................ 

iii. சைறு ................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 

 

     10. அலுைைர் சேவைக்காைத்தினுள் ேம்பளமற்ற ைிடுமுவற சபற்றுள்ளாரா? ……………………… 
 

11.  சபற்றுள்ளார் எனின், அக்காைப் பகுதி மற்றும் சேவைவயக் குறிப்பிடவும். (.................. திைதி 

ததாடக்ைம் ......... திைதி ைகர, எை) 

 

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

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



12. அரச சசகையில் (மாைாண அரச சசகை அல்லாத) திகணக்ைளம் சார்ந்த ஆரம்பமட்ட 

சதாழிநுட்பம் ோராத (PL-01) சசகை ைகுதியில், முகைப்பாை மற்றும் ததாடர்ச்சியாை  நூலைம் 

ததாடர்பாை ைடகமைளில் ஈடுபட்டுள்ளார் எை திகணக்ைளத் தகலைாிைால் முகையாை 

உறுதிப்படுத்தப்படும் அலுைலராை இப் பாீட்கசக்கு ைிண்ணப்பித்திருந்தால் மட்டும், 

 12.1. அலுைலர் 2020.08.24 திைதிக்கு முன்ைர் பதைியில் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளாரா? ............ 

 12.2. 2020.08.24 ஆந் திைதிக்கு அலுைலாின் முகைப்பாை சசகைக்ைாலம் :-  ைருடம் ...........     

மாதம் ............  நாள்   ................ 

 

  அலுைலர் பாடசாகலயில் சசகையாற்றுபைராை இருந்தால் அப் பாடசாகல சதசிய 

பாடசாகலயா அல்லது மாைாண பாடசாகலயா எைக் குைிப்பிடவும்.  

 

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

 

 

சமற்குறிப்பிட்ட தகைல்கள் ோியானவை எனவும் 2186 ஆம் இைக்க 2020.07.24 ஆந் திகதிய 

இைங்வக ேனநாயக சோேலிேக் குடியரேின் ைர்த்தமானப் பத்திாிவகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட 

சமற்படி பாீட்வே அறிைித்தல் மட்டும் 2225 ஆம் இைக்க 2021.04.23 ஆம் திகதிய இைங்வக 

ேனநாயக சோேலிேக் குடியரேின் ைர்த்தமானப் பத்திாிவகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட திருத்தத்தின் 

படி அைர் இலங்கை அரச நூலைர் சேவையின் தரம் III க்கு ஆட்சேர்ப்பு சேய்ைதற்கான 

மட்டுப்படுத்தப்பட்டப் சபாட்டிப்பாீட்வேக்கு சதாற்றுைதற்குாிய எல்ைாத் தவககவளயும் 

அவடந்துள்ளார் எனவும், அலுைலர் மாைாண அரச சசகைக்குைிய அலுைலர் இல்கல எைவும், 

சதவைக்சகற்றைாறு அைவர திவைக்களத்திலிருந்து ைிடுைிப்பதற்கு முடியுசமன்று 

உறுதியுவரக்கின்சறன். 

 

 

 

 

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

 திைதி                                                                         திகணக்ைளத் தகலைாின் கைதயாப்பம் 

 

 

தபயர்  :- .................................. 

பதைி  :- .................................. 

(பதைி முத்திகரயின் மூலம் உறுதிப்படுத்தவும்)  
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இணைப்பு - 02 

இலங்ணை அரச  நூலைர் சேவையின் தரம் III க்கு   

ஆட்சேர்ப்பு சேய்ைதற்கான மட்டுப்படுத்தப்பட்டப்  

சபாட்டிப்பாீட்வே –  2019 (2022) 

                                                                    

 

           

தணைணைப் பரிசசரதணை அறிக்ணை    

 
  

01. i. முழுப்பபயர்: திரு/ திருைதி/ பசல்வி ................................................................................................ 

 ii. முதபலலுத்துக்ைளுடன் பபயர்  (அ) சிங்ைளத்தில் / தைிழில்:  ..............................................................................              

             (ஆ) ஆங்ைிலத்தில்:  .......................................................................................... 

iii. சதசிய அணடயரள அட்ணட இலக்ைம்: ................................................................................................... 

02.  i. தைிப்பட்ட முைவரி (அ) சிங்ைளத்தில் / தைிழில்: .................................................................................................          

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

        (ஆ) ஆங்ைிலத்தில்:.................................................................................................. 

        (இ)  பதரணலசபசி இலக்ைம் : ............................................................................................ 

 

ii. தற்சபாவதய சேவை நிவையம்:- ........................................................................................ 

(அ)   பதவி :  ..................................................................................................................................... 

  (ஆ)  சசணவ நிணலயத்தின் முைவரி : ............................................................................................................

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

(இ) சசணவயரற்றுவது அரச  சசணவயர அல்லது ைரைரை அரச சசணவயர : .............................................. 
  

03.   i.  பிறந்த திைதி : ........................................   

ii. 2020.08.24 திைதிக்கு வயது: வருடம் ........... ைரதம் ............. நரள் .......   

04. நீங்கள் தற்சபாது இருக்கும் சசணவயில் நியைைம் பபற்ற திைதி:- ...................................................... 

05. தகுதிைள்:- 
 

 i. பபரது நிர்வரை  சுற்றரிக்ணை 03/2016 இன் படி ஆரம்ப சம்பளம் :- ..................................................................... 

   

ii. பரீட்ணசக்கு விண்ைப்பிக்கும் சபரது வைித்த பதவியின் நியைைத் திைதி :-  :-.............................................................. 

   

iii. அப்பதவி உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளதா? ................................................................................................................... 

    

iv. உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருந்தரல் அக் ைடிதத்தின் பிரதிபயரன்று உள்ளதர? .................................................................

  

v.  அரே சேவையில் (மாகாண அரே சேவை அல்ைாத) திவணக்களம் ோர்ந்த ஆரம்பமட்ட சதாழிநுட்பம் ோராத (PL-01) 

சேவை ைகுதியில், முவனப்பாக மற்றும் சதாடர்ச்ேியாக  நூைகம் சதாடர்பான கடவமகளில் ஈடுபட்டும் அலுவலர் 

எை  இப் பரீட்ணசக்கு விண்ைப்பித்திருந்தரல், அது பதரடர்பரை திணைக்ைளத் தணலவரிைரல் முணறயரை 

சரன்றுப்படுத்தப்பட்டுள்ளதர?   ........................................................ 

 

vi.  நீங்கள் தற்சபாது சசணவயரற்றும் நிறுவைத்திலிருந்து நிறுவைத்தணலவர் உங்ைணள விடுவிப்பதற்கு  தயரரரை 

உள்ளரரர?  .......................................... 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

பதரடரிலக்ைம் -  

சசணவ –  இணைந்த சசணவ 

பதவி - இலங்ணை அரச  நூலைர் - III 
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06. ை .பபர.த  (சர.த ) கல்ைித் தணைவம:-        

 பரீட்ணச இலக்ைம் :................................................................................................................    

              பரீட்ணசக்குத் சதரற்றிய வருடம் : ......................................................................................   

    

 
 

07. பதரழித் தணைணை:- ஏற்றுக்பைரள்ளப்பட்ட பல்ைணலக்ைழைம் ஒன்றில் நூலை விஞ்ஞரைம் பதரடர்பரை மூன்றுவருட 

டிப்சளரைரவில் முதல் வருடம் சித்தியணடந்திருத்தல்/ இலங்ணை நூலை சங்ைத்தின் நூலை விஞ்ஞரைன் பதரடர்பரை 

மூன்றுவருட டிப்சளரைர பரடபநறியில் முதல் வருடத்தில் சித்தியடந்திருத்தல்.   

பரடபநறியின் பபயர் : .....................................................................................     

நிறுவைம்  : ......................................................................................  

சித்தியணடந்த வருடம்  : ..................................................................................... 
 

 

நரன் சைசல குறிப்பிட்ட பதவிக்ைரை பதரிவு பசய்யப்பட்டரல் இலங்ணை அரச  நூலைர் சசணவயின் நியைைபைரன்ணறப் 

பபறுவதற்கு விருப்பைரை உள்சளன் எைவும், சைற்குறிப்பிட்ட தைவல்ைள் உண்ணை ைற்றும் சரியரைணவ என்றும் 

சரன்றளிக்ைின்சறன். சைலும் நரன் நியைைபைரன்ணறப் பபற தணைணை பபற்றரல் புதிதரை நியைைம் ைிணடக்ைப்பபற்ற சசணவ 

நிணலயத்தில் சசணவயரற்ற விருப்பம் என்றும் எந்தவிதைரை ைரரைம் பைரண்டும் சசணவ நிணலயத்ணத ைரற்றும்படி சைரர 

ைட்சடன் எைவும் உறுதியளிக்ைின்சறன்.   

  
 

திைதி : ...........................................                       ................................................. 

                      விண்ைப்பதரரியின் ணைபயரப்பம்  

 

 

சநர்முைப் பரீட்ணச சணபயின் அவதரைிப்புக்ைள்:  

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

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

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

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

ஒப்பம்     I  ......................  II  .........................   III   ...........................   IV ............................ V ......................... 
 

பபயர்       ......................       .........................         .............................     ...........................        ........................ 
 

பதவி        .....................        ..........................        ............................      ............................       ........................ 

SLLS/          2022 /    /  

பரடம் தரம் பரீட்ணசக்குத் சதரற்றிய வருடம் 
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ii. எண் கணிதம் / ைியாபாரக் கணிதம்/ 

கணிதம் 
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  அலுவலை உபசயரைத்துக்ைரை  

சவறு தணைணைைள் :- 

 அரச  சசணவயில் திவணக்களம் ோர்ந்த ஆரம்பமட்ட சதாழிநுட்பம் ோராத (PL-01) சேவை ைகுதியில் இருத்தல்   

 2020.08.24 திைதிக்கு 05/10 முணைப்பரை சசணவக்ைரலத்ணதப் பூர்த்தி பசய்திருத்தல்   

 2020.08.24 திைதிக்கு அரசரங்ை சசணவ ஆணைக்குழு சுற்றறிக்ணை இலக்ைம் 01/2020 இன் ஏற்பரடுைளுக்ைிைங்ை 

ஒழுக்ைரற்று தண்டணைக்கு உட்பட்டிருக்ைரதிருத்தல். 


