ආණ්ඩුවේ රස පරීක්ෂක වෙපාර්තවේන්තුවේ කළමනාකරණ සහකාර - තාක්ෂණීක
වනාවන - ඛණ්ඩඩ 2 වසේවා ගණවේ යුරු වේඛක තනුවරහි පුරප්පාු සඳහා බඳවා
ගැනීම - III වරේණිය
ආණ්ඩුවේ රස පරීක්ෂක වෙපාර්තවේන්තුවේ කළමනාකරණ සහකාර - ර්ාක්ෂණීක වනාවන - ඛණ්ඩඩ 2
වසේවා ගණවේ යුරු වේඛක ර්නුවරහි පුරප්පාු ෙහයක් (10) ක් සඳහා බඳවා ගැනීමට පහර් සුදුසුකේ
සපුරන ශ්රි ලාාංවක්ය පුරවැසියන්තවගන්ත අයදුේපත් කැඳවනු ලැවේ.

02. බඳවා ගැනීම :
2.1 අධ්යාපන සුදුසුකේ:
සිාංහල/වෙමළ/ඉාංග්රීසි භාෂාව, ගණිර්ය සහ ර්වත් විෂයයන්ත වෙකකට සේමාන
සාමාර්තයන්ත සහිර්ව එක්වර විෂයයන්ත හයකින්ත (06) අධ්යයන වපාදු සහතික පත්ර
(සාමානය වපළ) විභාගය සමත් වී තිබීම.
සහ
අධ්යයන වපාදු සහතික පත්ර (උසසේ වපළ) විභාගවේදි , අවම වශවයන්ත විෂයයන්ත එකක්
(01) වත් (සාමානය වපාදු පරීක්ෂණය හැර) සමත්ව තිබිම.
2.2 වෘත්ීය සුදුසුකේ :
කාමතික විෙයාලය, ජාතික ර්රුණ වසේවා සභාව,ජාතික ආධුනිකත්ව හා කාමතික පුහුණු
කිරීවේ අධිකාරිය , වෘත්තිය පුහුණු අධිකාරිය හා නිපුනර්ා සාංවධ්තන අමාර්යාාංශවේ ලියා
පදිාංචි වී ඇති වවනත් පුහුණු ආයර්න වලින්ත යුරු ලියන පාඨමාලාව වහෝ වේකේ පරිචය
පාඨමාලාව හොරා සමත්ව තිබිම.
2.3 කායික සුදුසුකේ :
සෑම අවප්ක්ෂයකුම ශ්රී ලාංකාවේ ඕනෑම ප්රවේශයක වසේවය කිරිමටත් ර්නුවත රාජකාරි
ඉටු කිරිමටත් ප්රමාණවත් ශාරිරික හා මානසික වයෝගයර්ාවයකින්ත යුක්ර් විය යුුය.
2.4 වවනත් සුදුසුකේ :
(I)
ශ්රි ලාංකාවේ පුරවැසිවයකු විය යුුය.
(II) අයදුේකරු විශිෂේට චරිර්යකින්ත යුක්ර් විය යුකුය.
(III) ර්නුරට බඳවා ගැනීම සඳහා අවශය සියලුම සුදුසුකේ, 2019 අවගෝසේු 23 දිනට
සේූණත කර තිබිය යුුය.
03. වයස :
(I) අවම සිමාව
(II) උපරිම සීමාව

: අවුරුදු 18 ට වනාඅු විය යුුය
: අවුරුදු 30 ට වනාවැඩි විය යුුය

04. වැටුප් පරිමාණය :
(I) වැටුප් වක්ර් අාංකය
(II) වැටුප් පරිමාණය

: MN-1-2016
: රු.27140 -10×300-11×350-10×495-10×660-45540/=

(වමම වැටුප් පරිමාණවයහි ආරේභක වැටුප වන රු. 27140/= බලපැවැත්වවන්තවන්ත රාජය පරිපාලන
චක්රවේඛ 03/2016 හි වෙවන උපවේඛනය ප්රකාරව 2020 වෂතවේ සිටය. 2019 වෂතයට අොළ ආරේභක
වැටුප රු. 24,336/= වේ.)

05. වසේවවේ නියුක්ර් කිරීවේ වකාන්තවේසි :
(I) වමම ර්නුර සේිර විශ්රාම වැටුප් සහිර් වේ. (විශ්රාම වැටුප් ක්රමය පිළිබඳ රජය විසින්ත
ඉදිරිවේ දී ගනු ලබන ප්රතිපත්තිමය ීරණයන්තට ඔබ යටත් විය යුුය.)
(II) වැන්තෙඹු හා අනත්ෙරු විශ්රාම වැටුප් ක්රමයට ොයක විය යුු වේ.
(III) වර්ෝරා ගනු ලබන අයදුේකරුවන්ත වසර 03ක පරිවාස කාලයකට යටත් වේ.
06. බඳවා ගන්තනා ආකාරය :
වෘත්ීය පරීක්ෂණයක් සහ වයෝගයර්ාවය ඇගයීවේ සේුඛ පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීම මඟින්ත
බඳවා ගනු ලැවේ.
06.01 වෘත්ීය පරීක්ෂණය
විෂයයන්ත

උපරිම ලකුණු ප්රමාණය

සිාංහල/ඉාංග්රිසි යුරු ලිවීම.
(අුම වේගය විනාඩියකට
වචන 20 බැගින්ත විනාඩි 20 ක්
ුළ යුරු ලිවිම.)

100

සමත් ලකුණු ප්රමාණය

40

06.02 වයෝගයර්ාවය ඇගයීවේ සේුඛ පරීක්ෂණය
ලකුණු ලබා දීවේ ක්රමය :

ලකුණු ලබා වෙනු ලබන ප්රධ්ාන ශිෂත

උපරිම ලකුණු ප්රමාණය

1. අතිවර්ක අධ්යාපන සුදුසුකේ
අ.වපා.ස. සාමානය වපළ විභාගවේ මූලික සුදුසුකේවලට සලකා
බැවලන විෂයයන්ත හැර ඉතිරි විෂයයන්ත 02 ක් සඳහා
• A සාමාර්තය
- ලකුණු 05
• B සාමාර්තය
- ලකුණු 03
• C සාමාර්තය
- ලකුණු 02
අ.වපා.ස. උසසේ වපළ විභාගවේ මූලික සුදුසුකේවලට සලකා
බැවලන විෂයය හැර ඉතිරි විෂයයන්ත 02 ක් සඳහා
• A සාමාර්තය
- ලකුණු 05
• B සාමාර්තය
- ලකුණු 04
• C සාමාර්තය
- ලකුණු 03
• S සාමාර්තය
- ලකුණු 02

20

2. ක්වෂේත්රයට අොළ අතිවර්ක වෘත්තීය සුදුසුකේ
වපෞේගලික / රජවේ ආයර්නයක මාස 06ක යුරු වේඛක වහෝ
පරිගණක පුහුණුව ලබා තිබීම.
20

•
•

මාස 06 සඳහා
මාස 12 සඳහා

- ලකුණු 10
- ලකුණු 20

3. පළපුරුද්ෙ
රජවේ වහෝ රජයට අනුබේධ් වහෝ පිළිගත් ආයර්නයක යුරු වේඛක
ර්නුරක / පුේගලික සහකාර ර්නුරක වසේවය කර තිබීම.
• අවුරුදු 01 සඳහා
- ලකුණු 05
• අවුරුදු 02 සඳහා
- ලකුණු 10
• අවුරුදු 03 සඳහා
- ලකුණු 15

15

(වෂතයකට ලකුණු 05 බැඟින්ත උපරිම වෂත 03කට ලකුණු 15යි.)
4. ඉංග්රීසි භාෂා ෙැනුම
• මාස 03ක සහතිකයක් සඳහා
• මාස 06ක සහතිකයක් සඳහා
• අවුරුදු 01ක සහතිකයක් සඳහා

- ලකුණු 05
- ලකුණු 10
- ලකුණු 20

20

5. පරිගණක ෙැනුම
• මාස 03ක් වහෝ ඊට අු සහතිකයක් සඳහා
- ලකුණු 05
• මාස 06 ක සහතිකයක් සඳහා
- ලකුණු 10
• අවුරුදු 01ක සහතිකයක් සඳහා
- ලකුණු 20

20

6. සේුඛ පරීක්ෂණවේ දී ෙක්වන සන්තිවේෙන කුසලතාවය

05

07. වයෝගයර්ාවය ඇගයීවේ සේුඛ පරීක්ෂණවේදීම අයදුේකරුවන්තවේ මූලික සුදුසුකේ පරීක්ෂා කරනු
ලැවේ.
08. වයෝගයර්ාවය ඇගයීවේ සේුඛ පරීක්ෂණවේ දී ලබා ගන්තනා ලකුණුවල කුසලර්ා අනුපිළිවවළ හා
පවතින පුරප්පාු සාංඛයාව අනුව පත්වීේ බලධ්රයා විසින්ත ර්නුරට බඳවා ගනු ලැවේ.
09. වමහි සඳහන්ත ආකෘතිය ප්රකාරව සේූණත කරන ලෙ අයදුේපත් 2019 අවගෝසේු 23 වන දිනට වපර
ලියාපදිාංචි ර්ැපෑවලන්ත ආණ්ඩුවේ රස පරීක්ෂක, වනා.31, ඉසුරු මාවත, පැලවත්තත, බත්තතරුේල යන
ලිපිනයට ලැවබන වසේ එවිය යුුය.අයදුේපත් බහා එවන කවරවේ වේ පස ඉහළ වකළවවත “යුරු
වේඛක තනුර සඳහා අයදුේපත” යනුවවන්ත සඳහන්ත කර එවිය යුුය.

ඒ. වැලිඅාංග
ආණ්ඩුවේ රස පරීක්ෂක

දිනය - .....................

ආණ්ඩුවේ රස පරීක්ෂක වෙපාර්තවේන්තුවේ කළමනාකරණ සහකාර - තාක්ෂණීක
වනාවන - ඛණ්ඩඩ 2 වසේවා ගණවේ යුරු වේඛක III වරේණිය තනුවරහි පුරප්පාු සඳහා
බඳවා ගැනීම.
ආෙර්ශ අයදුේපත්රය

01. සේූණත නම (සිාංහවලන්ත/වෙමවළන්ත)
(ඉාංග්රීසිවයන්ත)

- .......................................................................
- ...................................................................

02. ුලකුරු සමග නම (සිාංහවලන්ත/වෙමවළන්ත) - .......................................................................
(ඉාංග්රීසිවයන්ත)
- ...................................................................
03. උපන්තදිනය
වයස 2019.08.23 දිනට

- වෂතය .............. මාස.............. දිනය ...............
- ..................................................................

04.සේී/පුරුෂභාවය

- ....................................................................

05.විවාහක/ අවිවාහක බව

- ....................................................................

06. දුරකර්න අාංකය

- ...................................................................

07.විෙුත් ර්ැපැේ ලිපිනය

- ..................................................................

08. ජාතික හැඳුන්තේපත් අාංකය

- ...................................................................

09. සේිර ලිපිනය

- ..................................................................

10. අධ්යාපන සුදුසුකේ

- ..................................................................

11. වෘත්ීය සුදුසුකේ

- ...................................................................

12. වවනත් සුදුසුකේ

- ....................................................................

ඉහර් සඳහන්ත වර්ාරුරුසර්ය හා නිවැරදි බවට සහතික කරමි.
දිනය - ...........................

අයදුේකරුවේ අත්සන - ..............................

