
ඒකාඵද්ධ ස ේවසේ කාර්යාල ස ේවක ස ේවසේ III වන සරේණියටයබ ඵවා නීම භ   ා 

ඉල්ලුම්ඳත් කීවීභ 
 

1.0  විනණකාධිඳති සදඳාර්තසම්න්තුසේ ඳවතින කාර්යාල ස ේවක ස ේවසේ III වන සරේණියටසේ රප්පාඳා ස   ා 

නිලධ්යන් ඵවා නීම භබ ඒකාඵද්ධ ස ේවා අධයක්ෂ  නන්ාල්ස  අුමභීතිය ්රකා්ව අයුමම්ඳත් කීවුම ලීසේ. 

2.0  වු නත  ම්ඛ ප ඳක්ක්ෂ ණයක ්රතිපල අුමව කු ලතාව භත සුුමසුකම්  රප්ා ඇති අසපාක්ෂ කයන්, 

ඳවතින රප්පාඳා ස   ා ඳත්ක්ුම ඇත. 

3.0  විනණකාධිඳති සදඳාර්තසම්න්තුසේ ඳවත්නා රප්පාඳා ස  ංපයාව 8  වීනි සේදසේ වගුව භගින් දීක්ෂසේ. 

ඳත් ක්ුම ලඵන  ංපයාව  ා  ඳත්වීභ රියාත්භක වන නයනය ඳත්වීම් ඵලධ්යා වින්න් නිචය ය ක්ුම ලීසේ. 

කින්යම් ඇඵෑර්තු  ංපයාවක්ෂ ස   ඇඵෑර්තු න්යල්ලභ ස   සනිරව්වීභබ ඳත්වීම් ඵලධ්යාබ ඵලය ඇත. 

4.0  වීටුඳ :-     අංක 03/2016  ා 2016 .02.25 නයනීති ්ානය ඳරිඳාලන  ක්රසල්පයබ අුමව, කාර්යාල 

ස ේවක ස ේවසේ III ,II ,  ා I  වන සරේණියටවලබ අදාම භාන්ක වීටුපා ඳරිභාණය PL 1-2016  රු. 24,250/- 10 

X250/- 10 X270/- 10X 300/- 12X 330/- රු. 36,410/-  සේ. රු. 27,020/- න් ඔේඵබ යාභ   ා II  වන 

සරේණියටයබ උ  ය වීභද , රු. 29,750/- න් ඔේඵබ යාභ   ා I වන සරේණියටයබ උ  ය වීභද, රු. 32,780/- න් ඔේඵබ 

යාභ   ා විසචේ  සරේණියටයබ උ  ය වීභද ලඵානත තුතුය.  භ  ක්රසල්පසේ II වන උඳසල්පනසේ   න් ඳරිනය 

සනවීම් න්ුම ක්ුම ලීසේ.   

5.0  තනතු්බ හිමි විරාභ වීටුපා ක්රභය රවිබඵ ්නය වින්න් ඉනයරිසේී  නුම ලඵන ්රතිඳත්තිභය තී්ණයබ 

නිලධාක්න් යබත් විය තුතු සේ. 

6.0  ඳමඛ  ඳත්වීභ ලීබූ ස ේවා  යථානසේ අවභ වචසයන් ව ් 03 ක්ෂ අනිවාර්සයන්භ ස ේවය කම තුතුය. 

සකස ේ සවතත් ඳත්කික්ම් ඵලධ්යා වින්න් තී්ණය ක්ුම ලඵන යම් සුවිසචේෂි ස ේතන් භත  භ කාලය අව න් 

වීභබ සඳ් යම් නිලධාරිසයකු භාරු කික්භබ අවචය වන්සන් නම්, ඳත්කික්ම් ඵලධ්යා  බ ඒ   ා ඵලය ඇත. 

7.0  සුුමසුකම් :- කාර්යාල ස ේවක ස ේවසේ III වන සරේණියටසේ තනතුරුවලබ ඵවා නීම භ   ා ඳ ත 

  න් සුුමසුකම් අදාම සේ. 

(අ)     ශ්රී ලාංකික රප්වීන්සයකු විය තුතුය. 

(ආ)    අයුමම්ඳත් බා් නන්නා අව න් නයනයබ වය  අවුරුුම 18බ සනිඅ ස  ා අවුරුුම 45බ සනිවීඩි විය 

තුතුය. දීනබභත් ්ානය ස ේවසේ න්ිනන  යිර්  ා විරාභ වීටුපා  හිත ඳත්වීම්ලාන්න්   ා උඳරිභ වය ය මාභාව 

ඵලඳාුම සනිලීසේ. 

(ඇ)    ය ඳත්  රිතයකින්    භනා ස ෞපයකින් තුක්ෂත විය තුතුය. 

(ඈ)    අධයාඳන සුුමසුකම් 

 අධයයන සඳිුම   තික ඳත්ර ( ාභානය සඳම) විබානසේී  සදව්කබ සනිවීඩි වා් නණනකී  යබත් 

රවරිස යින්  ම්භාන සදකක්ෂ ඇතුළුව වි යයන්  යක්ෂ  භත්ව තිබීභ. 

(ඉ)     ්ානය ස ේවා සකිමි න්  බාසේ කාර්ය ඳිනඳාිනක ක්තීන්හි V සවනි ඳරිච්සේදය අුමව ්නසේ ස ේවයබ 

ඳත් ක්ුම ලීබීභබ ුමසුුමසු තීනීත්සතකු සනිවිය තුතුය. 



                 ෑභ අයුමම්කරුවකුභ තනතු්බ අදාම න්යලු සුුමසුකම් අයුමම්ඳත් කීවන නයනසේ ස   ඊබ සඳ් ස   

 ම්පූර්ණ ක් තිබීභ අනිවාර්ය සේ. 

8.0  අයුමම්ඳත් කීවීභ 

ඳ ත වගුසේ   න් ඳරිනය ඳවතින කාර්යාල ස ේවක ස ේවසේ දක්ෂවා ඇති තනතුරුවල රප්පාඳා ස රව්වීභ   ා 

අයුමම්ඳත් කීසේ. 

සදඳාර්තසම්න්තුව ්රාසද්ය ය කාර්යාලය තනතු් රප්පාඳා ස නණන 
 

විනණකාධිඳති 

සදඳාර්තසම්න්තුව 
 
 

 

 

---- 

 
කාර්යාල ස ේවක 

ස ේවය 
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9.0  වු නත  ම්ඛ ප ඳක්ක්ෂ ණය 

       ඒකාඵද්ධ ස ේවා අධයක්ෂ  නන්ාල්ස  අුමභීතිය භත අයුමම්කරුවන්ස  ූලිකක සුුමසුකම් ඳක්ක්ෂ ා 

කික්සම්  ම්ඛ ප ඳක්ක්ෂ ණය ඳවත්වන නයනසේී භ ඳීවීත්සවන වු නත  ම්ඛ ප ඳක්ක්ෂ ණයක ී  

අයුමම්කරුවන් ලඵා නන්නා ලකුණුවල කු ලතා අුමරවිබසවල ත්සේ භ අුමනභනය ක්මින් සුුමසුකම්  රප්ා 

ඇති අයුමම්කරුවන් කාර්යාල ස ේවක ස ේවසේ III සරේණියටයබ ඳත් ක්ුම ලීසේ. අයුමම්කරුවන්  ම්ඛ ප 

ඳක්ක්ෂ ණයබ  බානනය වීභබ කීභති බා ා භාධය ඳී ීනයිබව අයුමම්ඳසතහි   න් කම තුතු අත් වු නත 

 ම්ඛ ප ඳක්ක්ෂ ණය  භ බා ා භාධයසයන් ඳීවීත්සේ.  

වු නත  ම්ඛ ප ඳක්ක්ෂ ණසේී  ලකුණු ලඵාසදන ඳරිඳාිනය ඳ ත වගුසේ ඳරිනය සේ. 

නිර්ණායකය ලකුණු 
තනතුරින් ලඵා ඇති ඳමරපරුද්ද 
(උඳරිභ ව ් 5 ක්ෂ   ා  ලකා ඵලුම ලීසේ ) 
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 න්නිසේදන  ීකියාව 5 

 
අධයාඳන 

සුුමසුකම් 
 
 

අ.සඳි. . උ  යසඳම  භත්ව තිබීභ 5 

අ.සඳි. .  ා/සඳම විබානසේී  නණියටතය, ඉංග්රීන් බා ාව , සදවීනි බා ාව 

   සවනත් ්ානය බා ා   ා  ාභාර්ථයක්ෂ ලඵා තිබීභ 
( උඳරිභ වි යන් 5 ක්ෂ  මකා ඵලුම ලීසේ) 

10 

සඳෞරු ය 5 

ඵාහි් රියාකා්කම් (රීඩා/ා/  භාන ස ේවා..... යනාී  ) 5 

 ම්ඛ ප ඳක්ක්ෂ ණසේී  දක්ෂවන කු ලතා 10 

ඛ ළු ලකුණු 50 

 බ න - තනතු්බ ලඵා ඇති ඳමරපරුද්ද, අධයාඳන සුුමසුකම්    ඵාහි් රියාකා්කම් රවිබනත  ීකි   තික 

භගින්  නාථ කම තුතුය.  භ සුුමසුකම් අයුමම්ඳත් කීවන අව ාන නයනබ වලංගු විය තුතුය. 

10.0  ඉල්ලුම්ඳත්රය රව්වීසම්ී  ඉතා  ීමකිිකභත්ව නි්වදය සති්තුරු  ීඳයිය තුතුය. සුුමසුකම් ඳක්ක්ෂ ා 

කික්සම්ී  යම් අසපාක්ෂ කයකු ුමසුුමසු ඵව අනාව්ණය වුවස ිත් ඕනෑභ  අව යථාවක  ඔහුස  / ඇයස  

අසපාක්ෂ කත්වය අවලංගු කම  ීකිය. අයුමම්කරුවකු වින්න් ඉනයරිඳත් ක්න ලද  සති්තු්ක්ෂ  ඕනෑභ අව යථාවක 

අ තය ඵව සඳම  ගියස ිත් ස   ඔහු / ඇය ්නසේ ස ේවසයන් ඳ  කික්භබ රවිබවන. 



11.1  නියමිත ආදර්ච ආකෘතියබ අුමකූලව අයුමම්ඳත්රය 2017 ජුනි 30 නයනබ ස    නයනබ සඳ් ලීසඵන ස ේ      

‘’ අධයක්ෂ  (ඳාලන) , විනණකාධිඳති සදඳාර්තසම්න්තුව , අංක 306/72 , සඳිල්දූව ඳා් , ඵත්ත්ඛ ල්ල’’ 

ිකරවනයබ ිකයාඳනයංචි තීඳෑසලන් ඉනයරිඳත් කම තුතු ය.  යබ අුමකූල සනිවන  ා නිවී්නයව  ම්පූර්ණ ක් 

සනිභීති අ ම්පූර්ණ තත්වසේ ඳවතින අයුමම්ඳත්ර කින්ුම දීුමම් ී භකින් සති්ව ්රතික්ෂස ේඳ ක්ුම  ලීසේ. නින් 

ඳරිනය අයුමම්ඳත්ර  ම්පූර්ණ සනිකික්සභන් න්ුමවන ඳා සව අයුමම්කරුවන් වින්න් ද්ා නත තුතුය. 

11.2  අයුමම්ඳත්රය ඵ ා  වන කව්සේ වභත්ඳ   ඉ ම සකමවසර් “ කාර්යාල ස ේවක ස ේවසේ III වන 

සරේණියටයබ ඵවා නීම භ ” යන්න   න් ක්න්න. 

12.0  සභභ නිසේදනසේ   න් සුුමසුකම්  ඇති අය  ඳභණක්ෂ   ඉල්ලුම් ක් ඇතීයි යන පූර්ව නිනභනය භත 

නියමිත නයනබ ස    නයනබ සඳ් ස   ඉල්ලුම්ඳත්ර ඉනයරිඳත් ක් ඇති න්යලු අයුමම්කරුවන් අධයක්ෂ  (ඳාලන) 

වින්න් වු නත  ම්ඛ ප ඳක්ක්ෂ ණයබ කීවුම ලීසේ.  ස ත්  ස ේ කීවීභ අයුමම්කරු සභභ  තනතු්   ා 

සුුමසුකම්  රප්ා ඇති ඵවබ රවිබනීම භක්ෂ සල   මකුම සනිලීසේ. අයුමම්කරුවන්  ම්ඛ ප ඳක්ක්ෂ ණයබ කීවා 

නිසේදනය අුමව සුුමසුකම් තිසේදීයි ඳක්ක්ෂ ා ක්න අව යථාසේ අවචය සුුමසුකම් සනිභීති ඵව අනාව්ණය 

වුවස ිත්  භ අයස  අසපාක්ෂ කත්වය අවලංගු ක්ුම ලීසේ.  

13.0  අසපාක්ෂ කයන්ස  අනනයතාව  නාථ කික්භ   ා ඳ ත   න් ිකයකියවිික විකන්  කක්ෂ  ම්ඛ ප 

ඳක්ක්ෂ ණ භණ්ඩා/ලය සවත ඉනයරිඳත් කම තුතුය. 

  i රපද්නලයන් ිකයාඳනයංචි කික්සම් සදඳාර්තසම්න්තුව භගින් නිකුත් ක්න ලද වලංගු නාතික 

 ීඳුුමම්ඳත 

 ii       වලංගු විසද්ච නභන් ඵලඳත්රය 

14.0  සභහි   න් සනිවන යම් කරුණක්ෂ සවසතිත්, ඒ  ම්ඵන්ධව ඒකාඵද්ධ ස ේවා අධයක්ෂ  නන්ාල් 

වින්න් තී්ණය ක්ුම ඇත. න්යලුභ අයුමම්කරුවන් සභභ නිසේදනසේ   න් සඳිුම ම තික්ති අුමව කබතුතු 

කික්භබ ඵීඳී න්ිනුම ඇත. 

 

ඒකාඵද්ධ ස ේවා අධයක්ෂ  නන්ාල්ස  නිසය නය ඳරිනය 

 

 

 

භාසනල්   ය. කරපසකිටුව 

අධයක්ෂ  (ඳාලන) 

 

2017 ජුනි  භ  ........ නයන 

විනණකාධිඳති සදඳාර්තසම්න්තුව 

අංක 306/72 , සඳිල්දූව ඳා් 

ඵත්ත්ඛ ල්ල 

 



ආදර්ච අයුමම්ඳත්රය 

කාර්යාල ස ේවක ස ේවසේ III සරේණියටයබ ඵවා නීම භ 

                කාර්යාලීය ්රසය නනය   ා 

 

අයුමම්ක්න බා ා භාධයය 

න්ං ල - 2 

සදභම - 3 

ඉංග්රීන් - 4 

 

1. ඛ ලකුරු  භන නභ              : .................................................................................... 

2.  ම්පූර්ණ නභ                     : .................................................................................... 

 

3. නාතික  ීඳුුමම්ඳත් අංකය    : 

 

4.  යථී් ිකරවනය                      : ...................................................................................... 

                                                                                  

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

 

5.  යත්රී/ රපරු  බාවය               :      යත්රී - 1  රපරු  - 0  

 

 

6. උඳන් නයනය                       :  වර් ය         :           භා ය                      නයනය            

 

   

7. ුම්කථන අංකය                 : 

 

 

 

8. අධයාඳන සුුමසුකම්             : 

 

 

            

 

        

          

 



 

I. ඳමඛ ව් ්රතිපල :  වර් ය ................   භා ය : ................ 

 

වි ය සරේණියටය වි ය  සරේණියටය 

1.  6.  

2.  7.  

3.  8.  

4.  9.  

5.  10.  

 

 

II. සදවන ව් ්රතිපල : වර් ය ................ භා ය : ................ 

 

වි ය සරේණියටය වි ය  සරේණියටය 

1.  6.  

2.  7.  

3.  8.  

4.  9.  

5.  10.  

 

 

8.1  අ.සඳි. . (උ.සඳම) විබානය රවිබඵ වි යත් 

 

I.  විබානසේ වර් ය  ා භා ය  : ................................................................... 

II.  විබාන අංකය                       : .................................................................. 

III.  ්රතිපල                  :  

  

වි ය සරේණියටය 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

9. සවනත් සුුමසුකම් :  

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

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



 

10. තනතු්බ අදාමව ලඵා ඇති ඳමරපරුද්ද :  

 

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

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

 

11. රීඩා/ා  ා ඵාහි් රියාකා්කම් : 

 

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

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

 

12. ඔඵ කව්දාක ස   කව් ස   ස  දනාවක්ෂ   ා උ ාවියකින් ව්දකරු ක්ුම ලීඵ තිසේද? 

(අදාම සකිටුසේ √ ලකුණ සයිදන්න) (ඔේ නම් වි යත්   න් ක්න්න) 

 

            ඔේ    නීත 

 

 

13. අයුමම්කරුස    තිකය  : 

 

 

අ.  සභභ ඉල්ලුම්ඳත්රසේ භවින්න්  ඳයා ඇති සති්තුරු භා දන්නා ත්මින්  තය  ා නිවී්නය ඵව 

සනෞ්වසයන් ්රකාච ක් න්ිනමි. සභහි යම් සකිබ ය  ම්පූර්ණ සනිකික්සභන්   / ස   වී්නය සල  

 ම්පූර්ණ කික්සභන් න්ුම විය  ීකි අලාබය විද්ා නීම භබ  කඟ සවමි. තවද සභහි න්යලුභ සකිබ ය 

නිවී්නයව  ම්පූර්ණ ක් ඇති ඵව ද ්රකාච ක්මි. 

 

ආ.   භා වින්න් ක්න ලද සභභ ්රකාචය අ තය යීයි ඔපාරප වුවස ිත්, ඳත්ක්ුම ලීබීභබ සඳ් ුමසුුම ය කු 

වන ඵව    ඳත්වීභ ලීබීසභන් ඳසු ස ේවසයන් ඳ  ක්ුම ලීබීභබ යබත් වන ඵව ද භභ දනිමි. 

 

ඇ.    සභහි   න් කින්ඳු සති්තු්ක්ෂ ඳසුව සවන ය සනික්මි.  

 

 

 

 

නයනය : .....................................    ............................................. 

                  අයුමම්කරුස  අත් න 

 

  


