^úNd. fomd¾;fïka;=j u.ska mj;ajk ld¾hCIu;d lvbï úNd. i|yd
fuu whÿïm;%h wod, fkdfõ&
^wuqKd we;s Wmfoia m;%sldj lshjd whÿïm;%h iïmQ¾K lrkak&

lDIsl ¾u fomd¾;fïka; =j - fmar dfoKsh
fomd¾;fïka; = úNd. iy fomd¾;fïka; = ld¾hCIu;d lvbï mÍCIK
úNd. b,a¨ ï m;%h
01.
02.

03.
04.

úNd.fha ku (…………………….……………………..…………………….……………………….
^whÿï lrk úNd.fha ku ksjerÈj i|yka lrkak&…………………….…………………………..
b,a¨ïlref.a uq,l=re iu. ku ( uhd$ñh$fukúh…………………….……………………………
^isxyf,ka$ fouf<ka&…………………….……………………………………………………………..
…………………….………………………………………………………………
b,a¨ïlref.a uq,l=re iu. ku (…………………….……………………..…………………………
^bx.%Sis lemsg,a wl=re j,ska&……………..…….………………………………………………………
cd;sl ye÷kqïm;a wxlh (

;k;=r (…………………….…………………………………….……………………………………...
uq,a m;aùfï Èkh (…………………….…………………………………….………………………….
ia;%S$ mqreINdjh (…………………….…………………………………….……………………………
fiajh lrkafka uOHu rch hgf;ao m<d;a iNdjlo hk nj (…… ……………….………………..
^m<d;a rdcH fiajhg wh;a kï lreKdlr m<d;a iNdfõ ku i|yka lrkak&
ii. úNd. .dia;= i|yd tjd we;s uqo,a l=ú;dkaisfha wxlh fyda oskh (…………...………….…………..
^m<d;a iNd whÿïlrejka i|yd muKs&
09.
,smskh$ÿrl:k wxlh (
i.rdcldÍ ,smskh (…………………….………………..………………….…………………………….
…………………….…………………………………….…………………………....
ii.fm!oa.,sl ,smskh (…………………….………………………………….………………………......
…………………….…………………………………….………………………..
iii.ÿrl:kwxlh (
rdcldÍ
fm!oa.,sl
cx.u
05.
06.
07.
08. i.

10.

fmkS isàug wfmaCIs; úIhhka (
1. …………………….……………………..
2. …………………….……………………..
3. …………………….……………………..

4. ……………………………………..........
5. ……………………………………..........

úNd.hg fmkS isák udOHh (………………….…………………………………….………………..
úNd. m%fõY m;%h túh hq;= ,smskh (…………………….…………………………………………..
…………………….…………………………………………..
…………………….………………………………………….
13.
m%fõY m;%h tùu i|yd ,smskh iys; uqoaor ljrhla wuqKd ;sfío@…………………….………...
14. ^w& ^fojk fomd¾;fïka;= mÍCIKh $ fojk ld¾hCIu;d lvbï úNd.h i|yd fmkS isák
whoqïlrejka úiska muKla msrúh hq;=h&
11.
12.

1

15.

i.
m<uq fomd¾;fïka;= mÍCIKfhka iu;ao@…………………….…………………………….
ii.
m<uq ld¾hCIu;d lvbï mÍCIKfhka iu;ao@…………….……….………………………
^wd& Y%S ,xld ;dCIK fiajdfõ lDIsl ¾u WmfoaYljrekag wod, jk fojk fomd¾;fïka;= úNd.h
i|yd fmkS isàug wfmaCIs; whÿïlrejka úiska muKla my; f;dr;=re wksjd¾hfhka i|yka
l, hq;=h.
i.
uq,a m;aùfï Èkh ^II’wd’ ;k;=rg m;a jQ Èkh& (…………………….………………….…..
ii.
m<uq fomd¾;fïka;= úNd.fhka$ iïmQ¾Kfhka iu;ao@…………………….……………….
^iu;a kï iu;a jQ j¾Ih yd udih& (…………………….……………………..…………...
iii.
II’wd’ fiajd ld,h wjqreÿ 05 la iïmQ¾K lr ;sfío@…………………….……..…………..
iv.
II’w’ ;k;=rg m;aj we;akï tu Èkh (…………………….…………………………..…….
by; f;dr;=re ksjerÈ njg wdh;k m%Odkshd úiska iy;sl lsÍu w;HdjYH fõ.
^m<d;a iNd ks,OdÍkaf.a whÿïm;% m<d;a lDIsl ¾u wOHCI úiska iy;sl lr túh hq;=
fõ. tfia fkdue;s whÿïm;% m%;sl afIam lrkq ,efí&
by; i|yka lreKq i;H nj;a, fuu úNd.hg fmkS isàug iqÿiql ï ;sfnk nj;a, fuhska m%l dY
lrñ. fuu úNd.fha kS;sÍ;s j,g tl. ùug ne£ isáñ. úNd.h meje;aùug fmr fyda mj;ajk
úg fyda bka miqj fyda ud fuu úNd.hg kqiqÿiq njg wkdjrKh jqjfyd;a udf.a úNd.
wfmaCIl;ajh fyda úNd. m%;sM, wj,x.= l, yels nj uu oksñ.
……………………………………….
b,a¨ïlref.a w;aik

Èkh (……………………………………….
^my; olajd we;s tal l m%Odk ks,Odßf.a ks¾foaYh w;HdjYH nj lreKdfjka i,lkak&
wOHCI ^jHdma;s yd mqyqKq&.
………………………………………. ;k;=r ork…………………………………………………………..
uy;d$uy;añh$fukúhf.a Wla; úNd. b,a¨ïm;%h ks¾foaY lr bÈßm;a lrñ.
^my; iy;sl h wjYH jkafka fojk fomd¾;fïka;= úNd. whÿïm;% i|yd muKs&
………………………………………………………….. uy;d$uy;añh$fukúh úiska bÈßm;a lr we;s
fuu whÿïmf;a 14^w&yd 14^wd& hgf;a i|yka f;dr;=re ksjerÈ nj Tyqf.a$ wehf.a m%dfoaYSh fm!oa.,sl
,smsf.dkqj mÍCId lr iy;sl lrñ.
……………………………………….
tal l Ndr ks,OdÍ
^ks, uqødj ;nkak&
Èkh (……………………………………….
ie,lsh hq;=hs
wkjYH m%udo ùï yd wia:dk.; ùï je<elaùu i|yd b,a¨ïm;%h, wjYH ks¾foaYh tal l Ndr
ks,Odßf.ka ,nd my; ,smskhg ,shdmÈxÑ ;emEf,ka tjkak. idudkH ;emEf,ka tjd wia:dk.; jk
whÿïm;a .ek j.lSu whÿïlre fyda tu ld¾hd,h Ndr .; hq;= fõ.
w;sf¾l wOHCI ^úNd.&
jHdma;s yd mqyqKq uOHia:dkh
lDIsl ¾u fomd¾;fïka;=j " fmardfoKsh
fï iu. tjk whÿïm;a msrùfï Wmfoia msgq wxl( 03 ys wvx.= fõ. th lshjd ta wkqj lghq;= lsÍu
wksjd¾h fõ.
2

whÿïm; iïmQ¾K lsÍ u i|yd Wmfoia
01. කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග වසරකට අවස්ථා දෙකකින් පැවැත්දේ.
02. PL 01, 02 හා 03 තනතුරු කාණ්ඩ වලට අොල අයදුම් පත්ර අොල යයතන ාාාා වලට වවිය ුතතු අතර
අදනක් තනතුරු කාණ්ඩවල අයදුම් පත්ර "අතිදර්ක අධ්යක්ෂ වවිභාග,, වයාප්තිති හා හුණු
මධ්යස්ථානය, කෂිකකර්ම දෙපාර්තදම්න්තුව, දප්තිරාදෙණිය" දවතට වවිය ුතතුය. වඅයදුම් පත්රය දම්
සමඟ වවන අතර වය දෙපාර්තදම්න්තු දවබ් අඩවිදයන්ෙ බාගත හැක,.
03. පලාත් සභා වල දසේවදේ නිුතතු අයදුම්කරුවන් තම ඉල්ලුම් පත්ර පලාත් කෂිකකර්ම අධ්යක්ෂ මිනන්
විභාග ගාස්තු සහිතව වවිය ුතතුය. ශ්රී ලාකා කෂිකකාර්ක ක දසේවදේ නිලධ්ාන්න් සාහා විභාග ගාස්තු
දගවිම අවාය දන දේ. වක් විෂයයක් සාහා රු. 100.00ක ගාස්තුවක් අය කරන අතර විභාග ගාස්තු
මහජන බැාකුදේ කෂිකකර්ම අධ්යක්ෂ ජනරාල්ද

අාක 07110011002120

ිනුමමට බැර කර

ලබාගත් කුවිතාන්සිය අයදුම් පත්රදේ අලවා වවන්න.
04. i. දෙවන දෙපාර්තදම්න්තු විභාගයට දපනි සිටිය හැක්දක් පළමු දෙපාර්තදම්න්තු විභාගය සමත් වූ
අයට පමණි.
ii.දෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගයට දපනි සිටිය හැක්දක් පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම්
විභාගය සමත් වූවන්ට පමණි.
05. ශ්රී ලාකා තාක්ෂණ දසේවදේ වකෂිකකර්ම උපදේාක, දෙවන දෙපාර්තදම්න්තු විභාගයට අයදුම් කින්ම
සාහා පළමු වන දෙපාර්තදම්න්තු විභාගය සම්පූර්ණදයන්ම සමත් වී තිබිය ුතතුය. වදමන්ම ඔවුන්ද
I ය  ාණ්ඩදේ දසේවා කාලය අවුරුදු 07 ක් සම්පූර්ණ කර තිබිය ුතතුය. II අ තනතුරට පත්වී ඇති
නිලධ්ාන්න්ටෙ දෙවන දෙපාර්තදම්න්තු විභාගයට ඉදිරිපත් විය හැකිය. දම් බැේ අයදුම්පදත් සාහන්
කර යයතන ප්රධ්ානියා මිනන් සහතික කර තිීමම අතයවාය දේ. වදසේ දන මැති අයදුම්පත් ප්රතික්දෂේප
කරුම ලැදබ්.
06. ලිුතම් කවරදේ වම්පස ඉහල දකලවදර් විභාගදේ නම ලියන්න.
07. විභාග ප්රදේා පත්රය ඔබ දවත වවීම සාහා ඔබද

ලිිනනය සහිත මුේෙර කවරයක් වවීමට කාරුණික

වන්න.
08. කාර්යක්ෂමතා විභාග වලට අයදුම් කින්දම්දී වක් වක් කාණ්ඩ වල දසේවා වයාවස්ථාදේ ෙක්වා ඇති
නියමයන්ට අුමකූලව කටුතතු කරන්න.
09. විභාග ප්රදේා පත්ර නිකුත්කල පු  විෂයයන් මාරු කින්මට අවසර දෙුම දන ලැදබ්.
10. විභාග පැවැත්විමට දයෝජිත කාල වකවානූන් වවකට පවතින තත්වය තුල දවනස් විය හැක
11. යකෂති පත්රයට අුමකූල දන වන අසම්පූර්ණ හා ප්රමාෙව ලැදබන අයදුම් පත්ර ප්රතික්දෂේප කරුම ලැදබ්.
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