විගණකාධිපති දෙපාර්තදේන්තුව
විගණන පරීක්ෂක ද ේවදේ II වන දරේණියට ව විගණන පරීක්ෂකවනන්
බඳවා ගැනීදේ විවෘත තරග විභාග - 2018
විගණන පරීක්ෂක ස ේවය පිළිබඳ වයව ථා ග්රහයස 06(II) (ආ) වන සේදස විධිවිධ න අනුව එම
ස ේවස II වන සරේණියේස
විගණන පරීක්ෂක තනතුරුවලට සුදු ථ න් සතෝර ගැනීම ඳහය විභ ග
සකොම රි ථ ජනර ල් විසින් තරග විභ ගයක් පවත්වනු ලබන අතර, සමම නිසේදනස දක්ව ඇති පරිදි
අවශ්ය සුදුසුකම් පුර ඇති අසේක්ෂකයින්සගන් අයදුම්පත් සමයින් කැඳවනු ලැසේ.
විභ ග දිනය- විභ ග සකොම රි ථ ජනර ල් විසින් 2018 ැේතැම්බර් ම සකොළඹ දී හය ය පනස දී
විභ ගය පවත්වනව ඇත. සමම විභ ගය කල් දැමීමට සහයෝ අවලගගු කිරීමට සහයෝ විගණක ධිපතිට බලය
ඇත. විභ ගයට සපනී සිටීමට ඉල්ලුම්කරන නගරය පසුව සවන ථ කිරීමට ඉඩ සදනු සනොලැසේ.
01. පත්කරනු ලබන අයසේ ගඛ්ය ව හය පත්ම්ම් රිය ත්මක වන දිනය - පත්ම්ම් රිය ත්මක වන දිනය
විගණක ධිපති විසින් නිශ්ථචය කරනු ලැසේ. කිසියම් පුරේප ඩු ගඛ්ය වක් සහයෝ පුරේප ඩු සියල්ලම සහයෝ
සනොපිරම්මට විගණක ධිපතිට බලය ඇත.
02. ස ේව සකොන්සේසිම නය ගැ ්  ප්රස I වන සකොට (II ආ) වන සේදස ආරම්භස පළ කර ඇති රජස
ස ේවස පත්ම්ම් ප ලනය සකසරන සපොදු සකොන්සේසිවලට ද, අගක 380/61 හය 1985 සද ැම්බර් ම 20
වන දින දරන ශ්රී ලගක ප්රජ ත න්ත්රික ම ජව දී ජනරජස අති විසශ්ෂ ගැ ්  ප්රස පළ කරන ලද ,
විගණන පරීක්ෂක ස ේවය පිළිබඳ වයව ථා ග්රහයස පනව ඇති සකොන්සේසිවලටද, එම වයව ථා වට
කර ඇති සහයෝ මින් මතු සකසරන ගසශ්ෝධනවලටද යටත්ව සතෝර ගනු ලබන අසේක්ෂකයින් විගණන
පරීක්ෂක ස ේවස II වන සරේණියේයට පත්කරනු ලැසේ.
(i)

සමම තනතුර ථථිර හය විර ම වැප්ේ තතය. ර .ප.චක්රසල්ඛ් අගක 212201 ත ඳහයන් පරිදි ඔබට
තමි විර ම වැප්ේ ක්රමය පිළිබඳ රජය විසින් ඉදිරිස දී ගනු ලබන ප්රතිපත්තිමය තීරණයකට ඔබ යටත් විය
යුතු සේ. තවද, ඔබ වැන්දඹු හය අනත්දරු විර ම වැප්ේ ක්රමයට2වැන්දඹු පුරුෂ හය අනත්දරු විර ම වැප්ේ
ක්රමයට ද යක විය යුතු ය. රජය මිනන් විිනන් විට නියම කරනු ලබන ආක රයට ඔබ විසින් ඒ ඳහය ද යක
මුදල් සගවිය යුතු ය.
(ii)

තනතුරට බඳව ගැනීම ඳහය සුදුසුකම් ලබන අසේක්ෂකයින් පත් කරනු ලබන දින සිට තුන්
අවුරුදු පරිව ක ලයකට යටත්ව සමම ස ේවයට පත් කරනු ඇත.
(iii)

තනතුරට පත්කරනු ලබන අසේක්ෂකයින් ඔවුන්සේ පරිව
කිරීම, පහයත ඳහයන් කරුණු මතද රඳ පවතී
(iv)

ක ලය අව නස දී තනතුසරත ථථිර

(අ) වැඩ, පැමිණීම හය හයැසිරීම තුප්ද යකම්ම.
(ආ) පරිව

ක ලය අව න්ම්මට මත්සතන් ක ර්යක්ෂමත කඩඉම් විභ ගසයන් මත්ම්ම.

පරිව ක ලපරිච්සේදය අව නස දී තනතුරුවල
ඔහුසේ2 ඇයසේ ස ේවය අව න් කිරීම සිදුවනු ඇත.
(v)

ථථිර කරනු ලැබීමට අසපොසහයො ත් වුවසහයොත්

තනතුරට බඳව ගැනීසමන් පසු ව ර පහයක් (05) ඇතුළත 2014 ජනව රි 21 දිනැති ර ජය පරිප ලන
චක්රසල්ඛ් 012201 ත විධිවිධ න පරිදි අසනක් ර ජය භ ෂ ප්රම්නත ව ලබ ගත යුතුය.
(vi)

(vii) සතෝර ගනු ලබන නිලධ රීන් දිවයිසන් ඕනෑම ප්රසේශ්යක ස ේවය කිරීසම් සකොන්සේසියට යටත්සේ.

(viii) ර ජය ස ේව

සකොමිෂන් භ ක ර්ය පිනප ිනක රීතිවලටද ශ්රී ලගක ප්රජ ත න්ත්රික ම ජව දී
ජනරජස ආයතන ග්රහයයටද, රජස මුදල් සරගුල සි වලටද, රජය විසින් වරින් වර නිකුත් කරනු ලබන
නියමයන් හය සරගුල සි වලට හය විගණක ධිපති සදප ර්තසම්න්තුව විසින් වරින් වර නිකුත් කරනු ලබන
චක්රසල්ඛ්, පපසද ථ හය නිසයෝග වලටද සමම පත්ම්ම යටත් සේ.
03. වැප්ේ පරිම ණය - විගණන පරීක්ෂක ස ේවස II වන සරේණියේයට අයත් ඒක බේධ වැප්ේ පරිම ණය
ර ජය පරිප ලන චක්රසල්ඛ් අගක 0322016 ත සක්ත අගක MN5-2016 අනුව ම සිකව රුපියල් 34,605 –
10 x 660- 11 x 755 – 15 x930 - රු.63,460 සේ. ( රු. 36,585 ට සපර ක ර්යක්ෂමත කඩඉමකි) එසහයත්
ඔබට වැප්ේ සගවනු ලබන්සන් එම චක්රසල්ඛ්ස විධිවිධ න වලට අනුූලලව එත පපසල්ඛ්න II ත ඳහයන්
පරිදි සේ.
0 . ස ෞඛ්ය හය විනය - අසේක්ෂකය ස ෞඛ්යය අතින් නිසි පරිදි සුදුසුකම් ඇති බවට ද, විශිෂථට
චරිතයකින් යුක්ත බවට ද, විගණක ධිපති විසින් ෑහීමකට පත්විය යුතුය. මන ශ්රීර ස ෞඛ්යයකින් ද,
සහයොඳ ඇ ථ සපනීමකින් ද යුක්ත විය යුතු අතර, දිවයිසන් ඕනෑම සපසද ක ස ේවය කිරීමට ශ් රීරීක
සුදුසුකම් තිබිය යුතුය. දැනටමත් ර ජය ස ේවස 2 පළ ත් ර ජය ස ේවස නියුක්තව නැති අසේක්ෂකයකු
සතෝර ගනු ලැබූ කල්ත ඔහු2ඇය වවදය පරීක්ෂණයකට භ ජනය විය යුතුය.
05. සුදුසුකම් ෑම අසේක්ෂකයකුම:
(අ) ශ්රී ලගක සේ පුරවැසියකු විය යුතුය.
(ආ) 2018 ජුනි 13 දිනට, ර ජය ස ේවස 2පළ ත් ර ජය ස ේවස නියුතු සනොවන අයදුම්කරුවන්සේ වය
අවුරුදු 22 ට සනොඅඩු, වය අවුරුදු 32 ට සනොවැඩි විය යුතු අතර, රජස ස ේවස නියුතු
අයදුම්කරුවන්සේ වය අවුරුදු 0 ට සනොවැඩි විය යුතුය. ( ඒ අනුව 1996.06.13 දිනට සහයෝ ඊට සපර හය
1986.06.13 දිනට සහයෝ ඊට පසු පපන් දිනය සයදී ඇති අයට පමණක් අයදුම් කිරීමට සුදුසුකම් ඇත. රජස
ස ේවස නියුතු නම් 19 8.06.13 සහයෝ ඊට පසු පපන් දිනය සයදී ඇති අයට පමණක් අයදුම් කිරීමට
සුදුසුකම් ඇත.)
(ඇ) විශිෂථට චරිතයකින් හය මන ශ්රීර ස ෞඛ්යයකින් යුක්ත විය යුතුය.
(ඈ) පහයත ඳහයන් සුදුසුකම්වලින් එකක් ලබ තිබිය යුතුය.
(i) පිළිගත් විශ්ථවවිදය ලයක පප ධිධරසයකු ම්ම සහයෝ ම න සුදුසුකම් ලබ තිබීම;
සහයෝ
(ii) ශ්රී ලගක වරලත් ගණක ධික රී ආයතනස ආව රික සහයෝ අන්තර් මධය පරීක්ෂණය මත් ම් තිබීම.
සහයෝ
(iii) ශ්රී ලගක ක ර්මික විදය ලස 2 ශ්රී ලගක ප ථ ත ක්ෂණියේක අධය පන ආයතනස
ගණක ධිකරණ2 ව ණියේජ ඩිේසලෝම ව මත් ම් තිබීම.
(ඉ) යම් ආගමික නික යක පැවිදිවරයක් දරන කිසිදු තැනැත්සතකුට සමම විභ ගය
අව රයක් සනොමැත.

ප

ථ ජ තික

ඳහය සපනී සිටීමට

ටහයන : සමම විභ ගස දී තරඟ කරන අසේක්ෂකයන් තම තමන්සේ අධය පනික හය වෘත්තීය සුදුසුකම්
පිළිබඳ හයතික හය ස සු ලියවිලි විගණක ධිපති විසින් ඉල්ලූ වහය ම ඉදිරිපත් කිරීම ඳහය සූද නම්ව තබ
ගත යුතුය. විභ ගයක ප්රතිලල අසේක්ෂ සවන් ඉල්ලුම්කළ සනොහයැකිය.
ටහයන - අසේක්ෂයකු සුදුසුකම් ලබ ඇති ස ේ ලකනු ලබනුස ඔහු2 ඇය විසින් ,
(i) විභ ගය ඉල්ලුම් කිරීම ඳහය , සුදුසුකම් සල දක්ව ඇති විභ ගය සහයෝ විභ ග 2018 ජුනි13 දින
වනවිට ෑම ආක රයකින්ම ර්ාක සල
ම්පූර්ණ කර ඇත්නම්; හය

(ii) සුදුසුකම් පිළිබඳ නිල හයතිකයක් සහයෝ එම හයතිකය සවනුසවන් විගණක ධිපති විසින් පිළිගන්න වූ
නිල සල්ඛ්නයක් සහයෝ ම්මුඛ් පරීක්ෂණස දී ඉදිරිපත් කර ඇත්නම් පමණියේ.
06. විභ ග ග ථතු - සමම විභ ගය ඳහය ග ථතුව රු.600 කි. එම මුදල විභ ග සකොම රි ථ ජනර ල්සේ
ආද යම් ශීර්ෂ 2003-02-13 ට බැරවන පරිදි අයදුම්ප්ර භ රගනු ලබන අව න දිනට සහයෝ එදිනට ප්රාම,
දිවයිසන් පිතින ඕනෑම තැපැල් 2පපතැපැල් ක ර්ය ලයක් සවත සගව ඔබසේ නමින් ලබ ගන්න ලදුපත
අයදුම්ප්රස නියමිත ා
ථ නස අලව එවිය යුතුය. සමම විභ ග ග ථතුවලට අමතරව කිසිදු අයකිරීමක්
සිදු සනොකරන බවද ක රුණියේකව දන්වමි. සමම විභ ගය ඳහය සගවන ලද ග ථතුව කුමන කරුණක්
නි වත් ම්පූර්ණසයන්ම සහයෝ අර්ධ වශ්සයන් සහයෝ ආපසු සගවනු සනොලැසේ.( මුදල් සගව ලබ ගත්
කුවිත න්සිස ඡ ය ථා පිටපතක් ඔබ ළඟ තබ ගැනීම ප්රසයෝජනවත් විය හයැකිය.) තවද විභ ග ග ථතුව
ඳහය මුේදර සහයෝ මුදල් ඇණවුම් භ රගනු සනොලැසේ.
0 . අයදුම්කිරීසම් ක්රමය (අ) අයදුම්ප්රය සමම නිසේදනයට ය සකොට ඇති ආදර්ශ් ආකෘතියට අනුූලලව කඩද සිස සදපැත්තම
ප විච්චි කරමින් ඒ ප්රම ණස කඩද සිවල පිළිසයල කර අසේක්ෂකය තම අත් අකුරින්ම පැහයැදිලිව
පිරවිය යුතුය. අගක 01 සිට 0 සතක් ශීර්ෂ පළමු පිප්වටද, 05 සිට 06 සතක් ශීර්ෂ සදවන පිප්වටද, 0 සිට
09 සතක් ශීර්ෂ තුන්වැනි පිප්වට හය 10 සිට 12 සතක් ශීර්ෂ හයතරවන පිප්වටද ඇතුළත්වන පරිදි
අයදුම්ප්රය ක ථකරගත යුතුය. ආදර්ශ් අයදුම්ප්රයට අනුූලල සනොවන අයදුම්ප්රත්, අ ම්පූර්ණ සල
සතොරතුරු ඳහයන් කර ඇති අයදුම්ප්රත් දැනුම්දීමකින් සතොරව ප්රතික්සෂේප කරන බැවින් අයදුම්ප්රය
සයොමු කිරීමට ප්රාම එය විභ ග නිසේදනස
ඳහයන් ආදර්ශ් අයදුම්ප්රයට අනුූලල ද යන්න හය සියලු
සතොරතුරු ඇතුළත්සකොට අයදුම්ප්රය නිවැරදිව ම්පූර්ණ කර තිසේද යන්න පිළිබඳවත් නියමිත විභ ග
ග ථතුව සගව එත වි ථතර අයදුම්ප්රයට ඇතුළත්සකොට ලදුපත අලව ඇත්ද යන්න පිළිබඳවත් නැවත
විමසිලිමත් වන සල දන්වනු ලැසේ. තවද විභ ග ග තු
ථ වට අද ළ ලදුපසත් ඡ ය පිටපතක් හය
ම්පූර්ණ
කරන ලද අයදුම්ප්රස ඡ ය පිටපතක් ළඟ තබ ගැනීම ප්රසයෝජනවත් වනු ඇත.
(ආ) අයදුම්ප්රය අසේක්ෂකයින් විභ ගයට සපනී සිටීමට සුදුසුකම් ඇති භ ෂ සවන් පිරවිය යුතුය. (11 වන
සේදය බලන්න) අයදුම්ප්රය පිළිසයල කරගන්න විට එත ශීර්ෂස
ඳහයන් විභ ගස නම සිගහයල
අයදුම්ප්රවල සිගහයලට අමතරව ඉගග්රීසිසයන් ද, සදමළ අයදුම්ප්රවල සදමළට අමතරව ඉගග්රීසිසයන් ද ,
සයදීම අවශ්ය සේ.
(ඇ) විවෘත තරග විභ ගය ඳහය වූ අයදුම්ප්ර 2018 ජුනි 13 දින සහයෝ ඊට සපර ලැසබන පිණියේ විභ ග
සකොම රි ථ ජනර ල්, ගවිධ න හය විසේශ් විභ ග ශ් ඛ් ව, ශ්රී ලගක විභ ග සදප ර්තසම්න්තුව,
තැ.සප.1503, සකොළඹ සවත ලිය පදිගචි තැපෑසලන් එවිය යුතුය.
අයදුම්ප්රය බහය ඇති කවරස වමත්ප ඉහයළ සකළවර “විගණන පරීක්ෂක II තනතුරට බඳව ගැනීසම්
විවෘත තරග විභ ගය 2018” යන වගන්තිය පැහයැදිලි සල ලිවිය යුතුය. සමදිනට පසුව ලැසබන කිසිම
අයදුම්ප්රයක් භ රගනු සනොලැසේ. ර ජය ස ේවස 2පළ ත් ර ජය ස ේවස නියුක්ත අයදුම්කරුවන් ථවකීය
අයදුම්ප්ර තම සදප ර්තසම්න්තු ප්රධ නීන්2 ආයතන ප්රධ නීන් ම ර්ගසයන් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
(ඈ) ෑම ආක රයකින්ම ම්පූර්ණ ම් නැති අයදුම්ප්ර ප්රතික්සෂේප කරනු ඇත. තැපැල් කිරීසම් දී
අයදුම්පතක් නැතිම්ම සහයෝ ප්රම දම්ම ගැන සකසරන කිසිම පැමිණියේල්ලක් ළක බලනු සනොලැසේ. තවද,
ඔහු2 ඇය විභ ගයට ඇතුළත් කර ගැනීම ඊට සයෝගය පිළිගැනීමක් බවට පත් සනොසේ. එස ේ ඇතුළත් කර
ගැනීම හුසදක් තත් ක ලීන පසු අවශ්යත වකදී පරීක්ෂ කර බැලීමට යටත් වන්නකි.
(ඉ) අයදුම්පත් ලැබුණු බව දන්වනු සනොලැසේ. අයදුම්කරුවන් සවත ප්රසේශ්ප්ර නිකුත් කළ වහය ම ඒ බව
ඳහයන් කරමින් පුවත්පත් නිසේදනයක් ශ්රී ලගක විභ ග සදප ර්තසම්න්තුව මිනන් පළ සකසරනු ඇත.
නිසේදනය පළ ම් දින 2ක් සහයෝ 3ක් ගතවූ පසුවත් ප්රසේශ් ප්රය සනොලැබුණියේ නම් දැන්ම්සම් ඳහයන්
ආක රයට ඒ බව විභ ග සදප ර්තසම්න්තුව සවත දන්ව සිිනය යුතුය. ඔබ සවත තබ ගත් අයදුම්ප්රස
පිටපත, විභ ග ග ථතුවට අද ළ ලදුපසතත පිටපත, අයදුම්ප්ර තැපැල් කිරීසම්දී ලිය පදිගචි කරන ලද

කුවිත න්සියද අතැතිව, ඔබසේ ම්පූර්ණ නම, ලිපිනය, ජ තික හයැඳුනුම්පත් අගකය හය විභ ගස නම
නිවැරදිව ඳහයන් කරමින් විභ ග සදප ර්තසම්න්තුසවන් විමසිය යුතුය. ඔබ සකොළඹින් බැහයැර ප්රසේශ්යක
අයදුම්කරුවකු නම් ෆැක් ථ මිනන් විභ ග ප්රසේශ් ප්රස පිටපතක් එම්ම ඳහය ඔබසේ ෆැක් ථ අගකයක් හය
ඉහයත වි ථතර ඳහයන් කරන ලද ඉල්ලීම් ලිපියක් ෆැක් ථ මිනන් ශ්රී ලගක විභ ග සදප ර්තසම්න්තුව සවත
සයොමු කරමින් විම සිටීම වඩ ත් ලලද යී වනු ඇත.
(ඊ) විභ ග අයදුම්ප්රස හය විභ ග ප්රසේශ් ප්රස අත් න හයතික කිරීමට බලයලත් අසයකු විසින්,
අයදුම්කරුසේ අත් න හයතික කළ යුතුය. දැනටමත් රජස සහයෝ පළ ත් ර ජය ස ේවස නියුක්ත
නිලධ රීන්සේ අත් න අද ළ සදප ර්තසම්න්තු ප්රධ නිය සහයෝ ඔහු සවනුසවන් එස ේ කිරීමට බලයලත්
නිලධ රිසයකු ලව ද, අසනකුත් අයදුම්කරුවන්සේ අත් න
මද න විනිශ්ථචක රවරයකු, දිවුරුම්
සකොම රි ථවරයකු, නීතීඥවරසයකු, ප්රසිේධ සනොත රි ථ සකසනකු, රජස ප ලක විදුහයල්පතිවරසයකු,
රු.2 0,3602- ක් සහයෝ ඊට වැඩි සහයෝ ව ර්ෂික ඒක බේධ වැප්පක් ලබන ර ජය සහයෝ පළ ත් ර ජය ස ේවස
සහයෝ ථථිර ම ණ්ඩලික සරේණියේස නිලධ රිසයකු, සබෞේධ විහය රයක විහය ර ධිපති සහයෝ න යක ථව මීන්
වහයන්ස ේ සකසනකු, අනය ආගමික පූජය ථා නයක් භ ර සහයෝ පූජය පක්ෂස
ැලකිය යුතු තත්ත්වයක්
දරන පූජක සකසනකු, ත්රිවිධ හයමුද සේ අධික රි, බලයලත් නිලධ රිසයකු , සපොලි ථ ස ේවස ගැ ්  කළ
තනතුරක් දරන නිලධ රිසයකු සහයෝ යන සමොවුන්සගන් කවසරකු සහයෝ ලව හයතික කරව ගත යුතුය.
08. විභ ගයට ඇතුළුම්ම
(අ) ගැ ්  නිසේදනස
ඳහයන් සුදුසුකම් ඇති අය පමණක් ඉල්ලුම් කර ඇතැයි යන පූර්ව නිගමනය මත
නිසේදනස
ඳහයන් වය ථ සීම ව තුළවන, අයදුම්පත් භ රගන්න අව න දිනට සහයෝ එදිනට සපර නියමිත
විභ ග ග ථතුව සගව ඊට අද ළ ලදුපත මග නිවැරදිව ම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පත් සයොමුසකොට ඇති
අයදුම්කරුවන් සවත විභ ග සකොම රි ථ ජනර ල් විසින් විභ ග ප්රසේශ් ප්ර නිකුත් කරනු ඇත. විභ ගයට
සපනී සිිනන අසේක්ෂකයකු තම ට නියමිත විභ ග මධය ථා නස දී විභ ගයට සපනී සිිනය යුතු අතර, එස ේ
සපනී සිිනන පළමු දිනස දීම තම අත් න හයතික කරව ගත් ප්රසේශ් ප්රය ශ් ල ධිපති සවත ඉදිරිපත් කළ
යුතුය. තම ප්රසේශ් ප්රය ඉදිරිපත් සනොකරන අසේක්ෂකයකුට විභ ගයට සපනී සිටීමට අව ර සදනු
සනොලැසේ.
(ආ) ෑම අසේක්ෂකයකුම අනුගමනය කළ යුතු නීති ම ල වක් සමම ගැ ්  ප්රස පළකර ඇත.
(ඇ) අසේක්ෂකයකුට ප්රසේශ්ප්රයක් නිකුත් කිරීම ඔහු2ඇය විභ ගයට ඉදිරිපත් ම්මට සහයෝ තනතුරක් ඳහය
සුදුසුකම් පුර ඇති බවට පිළිගැනීමක් සල සනො ැලකිය යුතුය.
(ඈ) විභ ගය පැවැත්ම්ම හය ප්රතිලල නිකුත් කිරීම ම්බන්ධසයන් විභ ග සකොම රි ථ ජනර ල් විසින් නියම
කරන ලද නීතිරීති වලට විභ ග අසේක්ෂකයින් යටත් සේ. එම නීතිරීති පල්ලගඝනය කළසහයොත් විභ ග
සකොම රි ථ ජනර ල් විසින් පනවනු ලබන දඩුවමකට යටත්ම්මට ඔවුනට සිදුවනු ඇත.
09. අසේක්ෂකය සේ අනනයත ව
තම සපනී සිිනන ෑම විෂයයක් ම්බන්ධසයන්ම විභ ග ශ් ල ධිපති ෑහීමකට පත්වන අයුරින්
අසේක්ෂකයකු විභ ග ශ් ල සේදී තම අනනයත ව ඔේපු කර සිිනය යුතුය. සම් ඳහය පහයත ඳහයන් සල්ඛ්න
පමණක් පිළිගනු ඇත :
(අ) පුේගලයින් ලිය පදිගචි කිරීසම් සදප ර්තසම්න්තුව මිනන් නිකුත් කර ඇති ජ තික හයැඳුනුම්පත.
(ආ) ආගමන හය විගමන සදප ර්තසම්න්තුව විසින් නිකුත් කරන ලද වලගගු විසේශ් ගමන් බලප්රයක්.
10.

වදය සතොරතුරු ැපයීම -

අසේක්ෂකයකුට සුදුසුකම් සනොමැති බව අන වරණය වුවසහයොත්, විභ ගයට කලින් සහයෝ විභ ගය පවත්වන
ක ලස දී සහයෝ විභ ගසයන් පසුව සහයෝ ඕනෑම අව ථා වකදී, ඔහුසේ2ඇයසේ අසේක්ෂකත්වය අවලගගු
කිරීමට ඉඩ ඇත.

11. විභ ග ක්රමය (අ) විභ ගය සිගහයල, සදමළ හය ඉගග්රීසි යන ම ධයවලින් පැවැත්සේ.
(ආ) අසේක්ෂකයකු විභ ගයට සපනී සිිනය යුතු වන්සන් සමම විභ ගයට ඉල්ලුම් කිරීම
ලත් විභ ගයට සපනී සිින භ ෂ ම ධයසයන් සහයෝ ර ජය භ ෂ වකින් සහයෝ පමණියේ.

ඳහය සුදුසුකම්

(ඇ) අසේක්ෂකයකු සුදුසුකම්ලත් විභ ගස විෂයයන් භ ෂ සදකකින් සහයෝ වැඩි ගණනකින් සහයෝ මත්ව
ඇත්නම්, එම විභ ගස දී ඔහු මත්වූ විෂයයන්සගන් වැඩි ගණනකට සයොද ගත් භ ෂ ම ධයසයන් සහයෝ
ර ජය භ ෂ සවන් සහයෝ විභ ගයට සපනි සිිනය යුතුය.
(ඈ) ප්රධ න විෂයය එක් භ ෂ වකිනුත්, අතිසර්ක විෂයයන් තවත් භ ෂ වකිනුත් මත්ම් ඇති විසශ්ේෂ
පප ධියක් ඇති අසේක්ෂකයකු ප්රධ න විෂයයන්ට ම ර්ායය ලත් භ ෂ සවන් සහයෝ ර ජය භ ෂ සවන් සහයෝ
විභ ගයට සපනී සිිනය යුතුය. විභ ගයට සපනී සිටීමට ඉල්ලුම්කරන ම ධයය පසුව සවන ථ කිරීමට
අසේක්ෂකයින්ට ඉඩ සදනු සනොලැසේ.
ටහයන :
(i) ඉහයත (ආ) හය (ඇ) ත ඳහයන් ‘සුදුසුකම් ලත් විභ ග’ යන පදසයන් අදහය ථ සකසරන්සන් 05 වැනි
සේදසයත දක්ව ඇති විභ ගවලින් එකක්ය.
(ii) අසේක්ෂකයකු විභ ගස දි සපනී සිිනන සියලුම ප්රශ්ථන ප්රවලට එකම භ ෂ වකින් පිළිතුරු ලිවිය
යුතුය.
12. පරීක්ෂ කිරීසම් ක්රමය (අ) පහයත ඳහයන් විෂයයන් පහය ඳහය පැවැත්සවන ලිඛිත පරීක්ෂණයක් මිනන් හය
මිනනි :විෂයය
1.
2.
3.
4.
5.

ගණක ධිකරණය
පිරිවැය ගණක ධිකරණය
විගණනය
වය ප රික ගණියේතය හය ගඛ්ය නය
පරි රය 1.වැනි සකොට - ආර්ථික විදය ව
2. වැනි සකොට - ම නය ව ණියේජ දැනුම
3. වැනි සකොට - නීතිය

ක ලය
(පැය)
03
02
03
02
01
01
01

ම්මුඛ් පරීක්ෂණයක්

මුළු
ලකුණු
150
100
150
100
50
50
50

ලිඛිත පරීක්ෂණස විෂය නිර්සේශ් “අ” පරිශිෂථඨස දැක්සේ
(ආ) ලිඛිත පරීක්ෂණස දී එක් එක් ප්රශ්ථන ප්රය ඳහය නියමිත ලකුණු ගඛ්ය සවන් සියයට 0ක අවම
ලකුණු ප්රම ණයක් ද, මුළු විභ ගය ඳහය අවම වශ්සයන් සියයට 50ක ම නයයක් ද ලබ ගන්න
අසේක්ෂකයන් පමණක් ම්මුඛ් පරීක්ෂණය ඳහය කැඳවනු ලැබීමට සයෝගයවන අතර, ලිඛිත
පරීක්ෂණසයන් පසු දැනුම් සදනු ලබන දිනයකදී ම්මුඛ් පරීක්ෂණය පවත්වනු ලැසේ. ම්මුඛ් පරීක්ෂණය
පවත්වනු ලබන්සන් අයදුම්කරුවන්සේ අධය පන සුදුසුකම් පරීක්ෂ කිරීමට හය ස ේව ව ර්ත පරීක්ෂ කර
බැලීම ඳහය වන අතර, ම්මුඛ් පරීක්ෂණය ඳහය ලකුණු ලබ සදනු සනොලැසේ. ම්මුඛ් පරීක්ෂණ
මණ්ඩලය පත් කරනු ලබන්සන් විගණක ධිපතිවරය විසිනි.
13. පත් කිරීම පිණියේ සතෝර ගැනීසම් ක්රමය ලිඛිත පරීක්ෂණසයන් ප්රශ්ථන ප්ර 05ට ලබ ගත් ලකුණු අනුව ඉහයළම ලකුණු ලබ සගන ඇති
අසේක්ෂකයින් සතෝර ගනු ලැසේ. අසේක්ෂකයින් කිතපසදසනකුට එකම ලකුණු ලැබී ඇත්නම් සතෝර
ගැනීම පිළිබඳ අව න තීරණය විගණක ධිපතිවරය තුසේ.

1 .
12 (ආ) සේදයට අනුව සුදුසුකම්ලත් අසේක්ෂකයන්සේ නම් ඇතුළත් ප්රතිලල සල්ඛ්නය
විගණක ධිපති සවත ලබ දීසමන් අනතුරුව විභ ග සකොම රි ථ ජනර ල් විසින් අයදුම්කරුවන් සවත
සපෞේගලිකව ප්රතිලල දන්ව යැම්ම තැපෑල මිනන් සහයෝ www.results.exams.gov.lk විභ ග
සදප ර්තසම්න්තුසේ නිල සවේ අඩවිය ඔ ථස ේ සිදු කරනු ඇත.
15. ඉහයත සරගුල සිවලින් ආවරණය සනොවන කරුණු
විගණක ධිපතිවරය සේ තීරණය අව න් තීරණය වනු ඇත.

ම්බන්ධසයන් මතුවන ගැටළු පිළිබඳ

16. සමම නිසේදනස සිගහයල, සදමළ හය ඉගග්රීසි අනුව ද අතර කිසියම් අනනුකුලත වක් පවතී නම් සිගහයල
නිසේදනස ඇතුලත් කරුණු බලපවත්සන්ය.

එච්.එම්.ග මිණියේ විසේසිගහය
විගණක ධිපති
2018 …………. ම …… වැනි දින
විගණක ධිපති සදප ර්තසම්න්තුව.
අගක.3062 2
සපොල්දූව ප ර
බත්තරමුල්ල

‘අ’ පරිශිෂ්ඨ
ලිඛීත පරීක්ෂණස විෂය නිර්සේශ්ය
(i) ගණකාධිකරණ - පහයත ඳහයන් විෂයයන් පිළිබඳව පැය 03ක එක් ප්රශ්ථන ප්රයකි. (ලකුණු ගණන 150 කි)
 ගණක ධිකරණ නය ය - මූලික

ගකල්ප හය මූලධර්ම, වත්කම් ඇගයීසම් ක්රම, ේවිත්ව

ටහයන් නය ය,

පිරිවැය වර්ගීකරණය, සශ්ේෂ ප්රවල සතොරතුරු වර්ගීකරණය, නිෂථප දන, සවසළඳ හය ල භ ල භ ිනණුම්
පිළිබඳ

ම නය අවසබෝධය

 ගණක ධිකරණ පේධති - ිනණුම් ඒකකයක පපසයෝගී කරගනු ලබන
කිරීසම් අවශ්යත ව පදනම් කරගත් ප ලන

ම්පත්වල සවන ම්
ථ ම් ප ලනය

ගකල්ප පිළිබඳ අවසබෝධය, ප්රමිතයන්

මග

ැ ීසම්

අවශ්යත ව, වය ප රික ගණුසදනු විශ්ථසල්ෂණය, මිලදී ගැනීම, සවසළඳ ම, මුදල් ලැබීම් හය සගම්ම්,
ඉන්සවන්ට්රි ප ලනය ආදි මූලික කළමන ක රීත්ව ක ර්යභ රයන්ට අද ළ පරිප ින පිළිබඳ නිපුණත්වය,
වදනික සපොත්, සලජර්, ප ලන ිනණුම් ආදී ව ර්ත

ැලසුම් ආකෘතිය පිළිබඳ නිපුණත්වය

 සශ්ේෂ ප්ර ක ථ කිරීම, නිෂථප දන, සවසළඳ හය ල භ ල භ ිනණුම්, ැ ීම් ප්රක ශ්, ප ලන ිනණුම්, ගණක හය
ගඛ්ය න අනුප ත ආදිය ඇතුළත් ගණක ධිකරණ වයවහය රස ගැටලු.
(ii) පිරිවැ

ගණකාධිකරණ - පහයත

ඳහයන් විෂයයන් පිළිබඳව පැය 02 ක එක් ප්රශ්ථන ප්රයකි. (ලකුණු ගණන

100කි)
 පිරිවැයකරණ මූලධර්ම, පිරිවැයකරණ වර්ග, මිලදී ගැනීම් හය ගබඩ පරිප ින, ද්රවය, ද්රවය මිල කිරීම්, ද්රවය
නිකුතු මිල කිරීම, සේතන, සපොදුක ර්ය පිරිවැය,

ථා වර හය විචලය වියදම්,

ෘජු හය වක්ර වියදම්, අයවැය

සල්ඛ්නමය ප ලනය, ප්රමිත පිරිවැයකරණය, විචලනයන්, ආන්තික පිරිවැයකරණය, සකොන්්ර ත්තු
පිරිවැයකරණය, පිරි ැකසුම් පිරිවැයකරණය, වැඩ පිරිවැයකරණය, ප්රව හයන පිරිවැයකරණය, නිපැයුම්
පිරිවැයකරණය
(iii) විගණන - පහයත ඳහයන් විෂයයන් පිළිබඳව පැය 03ක එක් ප්රශ්ථන ප්රයකි.(ලකුණු 150කි)
 විගණන ගකල්ප හය නය ය- විගණනයක අවශ්යත ව, ගණන්දීසම් වගකීම විගණනස පදනමක් වශ්සයන්
විගණන විෂය පාය, විගණන වර්ග, විගණන ක ලනිර්ණය, විගණකවරුන්සේ සුදුසුකම්, බලතල,
විගණනය

ඳහය අධික රී බලය, පූර්ව විගණනය, අභයන්තර ස ෝදිසිය, අභයන්තර ප ලනය, ගැඹුරින්

විගණනය, අභයන්තර විගණනය, ප්රමිති ඳහය වන අවශ්යත ව, විගණනය ඳහය

ක්ෂි වර්ග, ශිල්ීයය ක්රම

 විගණන පේධති හය පරිප ින - ප්රධ න සශ්ේෂ ප්රය, නිෂථප දන, සවළඳ හය ල භ ල භ ිනණුම් විෂයයන්, ඉඩම්,
සගොඩනැිනලි, ථා වර වත්කම්, ඉන්සවන්ට්රි, මුදල්මය වත්කම්, විකුණුම්, මිලදී ගැනීම, ලැබීම්, සගම්ම් ආදිය
ආවරණය වන විගණන වැඩ ටහයන් පිළිබඳ නිපුණත්වය
 විගණන ගැටලු - නිරීක්ෂණ හයැකිය

හය වැරදි හය අ ම නය අව ථා ස ොය බැලීසම් හයැකිය ව පිරික්සීම

ඳහය වන රල ගැටලු
 විගණක ධිපතිවරය සේ ක ර්යයන්
(iv) වයාපාරික ගණියටත
ා ්යාන -වය ප රික ගණියේතය හය
ප්රයකි. (ලකුණු 100කි)

ගඛ්ය න මූලධර්ම පිළිබඳව පැය 02ක එක් ප්රශ්ථන

ගණියේතය


මීකරණ- ප්ර ථත රික වි ඳුම් ඇතුළුව ඒකජ හය වර්ගජ මීකරණ



සරේණියේ - ම න්තර හය ගුසණෝත්තර, ව් ටම් ඇතුළුව සුළු සපොලිය හය වැල් සපොලිය



ගකරණ හය ගසයෝජන ඇතුළත් මූලික ම්භ විත නය ය, ගණියේත වගු භ විතය.

ගඛ්ය නය


දත්ත එක්රැ ථකිරීම, ඉදිරිපත් කිරීම හය විවරණය කිරීම



ගඛ්ය න වය ේතිය, මධයක හය අපකිරණය, ම්මත අපගමනය, ගඛ්ය න වක්ර විශ්ථසල්ෂණය



ම්භ විත ව, වය ේති හය එත සයදවුම්



නියැදීම හය සවස සිය ව, නියැදි වය ේති ගකල්පය, ම්මත සදෝෂය, නියැදීම් ක්රම, සවස සිත පරීක්ෂණ



ක ලසරේණියේ- ක ල සරේණියේයක ගරචක, පපනති, අනු ෘතු, ච රික හය අවිධි



ප්ර ථත රික ගසේශ්නය, ගඛ්ය න ේර ථත ර ටහයන්

(v) පරි ර - පහයත ඳහයන් විෂයයන් පිළිබඳව පැය 03ක එක් ප්රශ්ථන ප්රයක් (ලකුණු 150කි)


ආර්ථික විදය මූලධර්ම, නීතිය හය

ම නය ව ණියේජ දැනුම

ආර්ථික විදය ව




ආර්ථික විදය ව හයැදෑරීසම් ථවභ වය හය වැදගත්කම, මිල පේධති, ඉල්ලුම හය
ැපයුම, පිරිවැය හය
අයභ රය, ල භ පපරිමය ළඟ කර ගැනීම, නිෂථප දන ධක, තරගක රීත්වය හය ඒක ධික රය.
ශ්රී ලගක ආර්ථිකස ලක්ෂණ, ජ තික ආද යම, දළ ජ තික නිෂථප දනය, සගවුම් සශ්ේෂය, පේධමනය,
ආර්ථීක පසු බැ ථම, ථා වර හය චල විනිමය අනුප ත වැනි ආර්ථික ගැටලු, අවමූලයනය.
මුදල් හය බැගකුකරණය- මුදල්වල ව
ථ භ වය, ආකෘතිය හය කර්තවයයන්, මුදල්වල විනන කම, ම නය මිල
ම් ටම, ශ්රී ලගක මහය බැගකුසේ, ව ණියේජ බැගකුවල හය ණය සදන හය ඉතිරිකිරීම් ආයතනවල කර්තවයයන්.

නීතිය




ශ්රී ලගක සේ පවත්න වනතික පේධතිවල ඉතිහය ය ැසකවින් හය ඒව අද ළ වන අයුරු, ප විවල,
කම්කරු ප විවල හය කර්ම න්ත ප විවල ගවිධ නය හය කර්තවයයන්, ශ්රී ලගක සේ යුක්තිය පසිඳලීසම්
නියුතු විනිශ්ථචක රවරුන්සේ හය අසනකුත් වැදගත් වනතික නිලධ රීන්සේ කර්තවයයන්
සකොන්්ර ත්තුසේ ථවභ වය, ථව භ වික හය වනතික පුේගලය , නිසයෝජයත්වය බලසයන් පිට සිේධ න්තය

ම නය ව ණියේජ දැනුම


පේධති හය පරිප ිනන් ඇතුළු ක ර්ය ල

ගවිධ නය, ලිපි සගොනුගත කිරීම හය සුචිගත කිරීම, ක ර්ය ල

පපකරණ, රැ ථම්ම් ගවිධ නය කිරීම, රැ ථම්ම් ටහයන් හය ව ර්ත ලිම්ම


ගවිධ න වුහයය,

ගවිධ න

ටහයන, ක ර්ය මණ්ඩලස

එක් එක් තර තිරම් අතර

මධයගත කිරීම, විමධයගත කිරීම, තනි සවසළන්ද , හයවුල් වය ප ර, බේධ වය ප ර,

ම්බන්ධත වය,

ම ගම්,

මූපක ර,

ර ජය ග ථා ඇතුළු වය ප ර ඒකක


රක්ෂණ මූලධර්ම හය වර්ග , ශ්රී ලගක අපනයන ණය රක්ෂණ ග ථා ව



මුහුදින්, සගොඩබිමින් හය ගුවසනන් බඩු සගන ය ම, ගැල් කුලී, ප්රම ද ග ථතු



අන් තු කළහයැකි ලියකියවිලි, ගණුසදනු කිරීසම් හයැකිය ව යන්සනත අර්ාය, සචක්පත් , විනිමය බිල්පත්,
පිට න් , සර්ඛ්ණය, ප්රති්රහයණය, අගරු කිරීම



ශ්රී ලගක සේ මූපක ර මිනන් ඉප් සකසරන ක ර්යභ රය



ආසයෝජන මූලධර්ම, ශ්රී ලගක සේ වය ප ර ව ථතු සවසළඳසපොළ



විකුණුම් සකොන්්ර ත්තුව, බඩුවල තමිකම් පැවරීම , සකොන්සේසි

හය ප්රතිඥ භ රය, කුලී සින්නක්කරය,

ව රික සගම්ම මත මිලට ගැනීම් ඇතුළුව හය භ ණ්ඩ විකිණීම, පරිප ින, ලියකියවිලි, අපනයන ආනයන
ක්රම, සගම්සම් ක්රමය හය සකොන්සේසි , තීරු බදු හය නිෂථප දන බදු ඇතුළුව ජ තයන්තර සවසළද ම


ජ තික

ගවර්ධන බැගකුසේ,

ගවර්ධන මූලය

ක ර්යයන් ඇතුළුව ගවර්ධන මූලය

ග ථා සේ, සලෝක බැගකුසේ, ජ තයන්තර මූලය අරමුදසල්

විභ ග අගකය
(කාර් ාලී ප්රද ජනන ඳ ා)

ආෙර්ශ අ දුේපත්ර
විගණන පරීක්ෂක ද ේවදේ II වන දරේණියට ව විගණන පරීක්ෂකවනන්
බඳවා ගැනීදේ විවෘත තරඟ විභාග -2018
Open Competitive Examination for Recruitment of
Audit Examiners to Grade II of the Audit Examiner’s Service -2018
(A-4 ප්රම ණස කඩදසි 02 ක. ශීර්ෂ අගක 01-0 පළමුවන පිප්වටත්, 05-06 සදවන පිප්වටත්, 0 සිට 09
සතක් තුන් වන පිප්වටත්, ඉතිරිය හයතරවන පිප්වටත් වන සල
ක ථ කරන්න.)
විභ ගයට සපනී සිටීමට
අසේක්ෂ කරන නගරය
හය නගර අගකය:

නගරය

නගර අගකය

සකොළඹ- (COLOMBO)- 1
ය පනය- (JAFFNA) - 2
(නගරය ඉගග්රීසි කැපිටල් අකුසරන් ද, නගර අගකය ද සකොප්ව තුල සයොදන්න)

විභ ගයට සපනී සිිනන භ ෂ ම ධයය :
සිගහයල - 2 (අද ල අගකය සකොප්ව තුල ලියන්න)
සදමළ - 3
ඉගග්රීසි (භ ෂ ම ධයය පසුව සවන ථ කිරීමට ඉඩ සදනු සනොලැසේ)

01. 1.1 ම්පූර්ණ නම ( ඉගග්රීසි කැපිටල් අකුසරන්) : .........................................................................
..................................................................................................................................
(පද : HERATH MUDIYANSELAGE SAMAN KUMARA GUNAWARDHANA)
1.2 අගට සයසදන නම මුලින් ද අසනකුත් නම්වල මුලකුරු පසුව ද සයොද නම ( ඉගග්රීසි කැපිටල් අකුසරන්) :
..................................................................................................................................
(පද : GUNAWARDHANA, H.M.S.K.)
1.3 ම්පූර්ණ නම (සිගහයසලන් 2 සදමසළන්) : ...........................................................................
02. ලිපිනය :
2.1 ථථිර ලිපිනය ( ප්රසේශ් ප්රය ලැබිය යුතු) ( ඉගග්රීසි කැපිටල් අකුසරන්) :.............................................
..............................................................................................................................................
2.2 ථථිර ලිපිනය ( සිගහයසලන් 2සදමසළන්) :.....................................................................................
...............................................................................................................................................
2.3 ර ජක රී ලිපිනය ( ඉගග්රීසි කැපිටල් අකුසරන්) :.............................................................................
...............................................................................................................................................
(ර ජය ස ව
ේ ස 2පළ ත් ර ජය ස ව
ේ ස නියුක්ත නිලධ රියකු ඔහුසේ2 ඇයසේ ර ජක රී ලිපිනය ලිවිය යුතුය)
03.
3.1 ථත්රී2 පුරුෂ භ වය ( ථත්රී - 1 පුරුෂ - 0) :
(අද ළ අගකය සකොප්ව තුළ ලියන්න)

3.2 ජ තික හයැඳුනුම්පත් අගකය :

ම

3.3 විව හයක2අවිව හයක භ වය (විව හයක-2 අවිව හයක- 1) :
ය
(අද ළ අගකය සකොප්ව තුළ ලියන්න)
දි
න ම ය
3. පපන් දිනය : අවුරුේද
ය
3.5 2018.06.13 දිනට වය : අවුරුදු
ම
3.6 ජගගම දුරකාන අගකය :
0 . ජන වර්ගය :
(අද ල අගකය සකොප්ව තුළ ලියන්න)
සිගහයල -1, සදමළ -2, ඉන්දිය නු සදමළ -3, මු ථලිම් - , සවනත් -5

දිනය
දින

05. (i) සමම විභ ගයට සපනී සිටීම ඳහය ඔබ ලබ ඇති සුදුසුකම් :
ලබ ඇති සුදුසුකම්

එම සුදුසුකම
ලබ ගත් දිනය

විෂයයන්

ප්රතිලල නිකුත්
කළ දිනය

(ii) අධයයන සපොදු හයතික ප්ර ( .සප) විභ ගස දී මත් වූ විෂයයන් :
(a) විභ ග වර්ෂය: ....................
විෂයයන්

06.අතිසර්ක අධය පන හය වෘත්තීය සුදුසුකම් :

(b) විභ ග අගකය: .........................
ලැබූ

ම ර්ායය

එම සුදුසුකම
ලබ ගත්
ආයතනය

0 . තම චරිතය හය හයැකිය ව ගැන
ලිපිනයන් :-

හයතික කළ හයැකි අයදුම්කරු නම් කරන තීරකයන් සදසදසනකුසේ නම් හය

(I)

(II)

08. ර ජය2 පළ ත් ර ජය ස ේවස
ම්පූර්ණ කරන්න.

නිරත සවමින් සමම විභ ගයට සපනී සිිනන අසේක්ෂකයින් පහයත වි ත
ථ ර

(I) ඔබ අයත්වන ස ේව ව2 සදප ර්තසම්න්තුව සරේණියේය :

(II) එම ස ේව වට 2සදප ර්තසම්න්තු සරේණියේයට ථථිරව පත් කරනු ලැබූ දිනය :
වර්ෂය

ම ය

දිනය

09. මුදල් කුවිත න්සිය එත ද රයකින් සනොගැලසවන සල සමම සකොප්ව තුළ අලවන්න

(I) කුවිත න්සිස අගකය : ...........

(II) විභ ග ග ථතු සගවූ ථා නය :.........

(III) විභ ග ග ථතු සගවූ දිනය :..........

(IV) සගවන ලද මුදල (රුපියල්) :.............

(මුදල් කුවිත න්සිස ඡ ය පිටපතක් ළඟ තබ ගැනීම පසු විපරමකදී වැදගත්සේ.)

10. අ දුේකනදේ
තික : සමත ඳහයන් කර ඇති සතොරතුරු ම සේ දැනීසම් හය විශ්ථව ය පරිදි තය බවත් ,
විභ ග ග ථතු සගවන ලද අගක ................................... හය ........................................... දින දරන මුදල්
කුවිත න්සිය මීට අමුණ ඇති බවත් ප්රක ශ් කරමි. තවද, තරඟ විභ ගය පැවැත්ම්ම ම්බන්ධසයන් විභ ග
සකොම රි ථ ජනර ල් විසින් පනවනු ලබන නීති රීති වලට එකඟව රිය කිරීමටත්, සමම විභ ගය පිළිබඳ
සකොන්සේසි අනුව ම නුසුදු ථස කු බව සපනී ිනයසහයොත් විභ ගයට සපර සහයෝ එය පවත්වේදී සහයෝ ඉන්පසු සහයෝ
ම සේ අසේක්ෂකත්වය අවලගගු කිරීමට ගනු ලබන යම් තීරණයකට මම එකඟ බවත් ප්රක ශ් කරමි.
........................................
අයදුම්කරුසේ අත් න
දිනය :
11 . අ දුේකනදේ අත් න

තික කිරීම. ( ගැ ්  නිසේදනස 0 (ඊ) සේදය බලන්න)

සමම අයදුම්ප්රය ඉදිරිපත් කරන .................................................................. මහයත 2 මහයත්මිය2 සමනවිය ම
සපෞේගලිකව දන්න හයඳුනන බවත් ,2018..............................ම ....................... වැනි දින ම ඉදිරිපිටදී අත් න්
කළ බවත්, නියමිත විභ ග ග ථතුව සගව ඇති බවත්, එම ලදුපත අලව ඇති බවත් හයතික කරමි.
.............................................................
හයතික කරන අයසේ අත් න හය මුද්ර ව
දිනය :
හයතික කරන අයසේ ම්පූර්ණ නම :
තනතුර :
ලිපිනය :

12. ආ තන ප්රධාාිය ාදේ

තික :

(දැනටමත් ර ජය ස ේවස 2පළ ත් ර ජය ස ේවස ස ේවය කරන විවෘත තරඟ විභ ගයට සපනී සිිනන අයදුම්කරුවන්
ඳහය )
සමම අයදුම්ප්රය ඉදිරිපත් කරන ............................................. මහයත 2 මහයත්මිය2 සමනවිය ...................... වැනි
දින සිට සමම ක ර්ය ලස ස ේවය කරන බවත් , ඔහුසේ2 ඇයසේ වැඩ, පැමිණීම හය හයැසිරීම තුප්ද යක බවත්,
ඉහයත 01 සිට 08 දක්ව ශීර්ෂවල ඳහයන් කර ඇති සතොරතුරු සියල්ලම, සමම ක ර්ය ලස ඇති ව ර්ත ආරසයන්
මම සපෞේගලිකවම පරීක්ෂ කර බැලූ බවත්, ඒව නිවැරදි බවත්, ඔහු2ඇය සමම තනතුර ඳහය සතෝර ගනු
ලැබුවසහයොත් දැනට දරන තනතුසරන් නිදහය ථ කළ හයැකි2සනොහයැකි බවත්, 2018 ................................ ම
..................... වැනි දින ඔහු2 ඇය ම ඉදිරිපිටදී අත් න් කළ බවත් සමයින් හයතික කරමි.
.............................................................
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