
ආදර්ශ අයදුම් පත්රය 

 

 

            (කාර්යාලීය පරයයෝජනය සඳහා) 

රජයයේ පරවෘත්ේත් ියදපාර්ත්යම්නේත්ුයේ  විධායක යසේවා ගණයයේ නෂිේපාදක (යදපාර්ත්යම්නේත්ගුත්) 
ත්නත්ුර සඳහා බඳවා ගැනමී 

1.0 මාධයය    

සිිංහල - 1 

යදමළ - 2 

ඉිංගරසීි - 3 

(අදාළ අිංකය යකාටුව ත්ුළ ලියනේන.) 

 

2.0  යපෞදේගලික යත්ාරත්ුරු   

2.1 මුල'කුරු අගට යයාදා මුලකුරු සමඟ නම ඉිංගරීසි කැපිටලේ අකුයරනේ      

උදාහරණ   SILVA, A. B. 

2.2 සම්පූර්ණ නම ඉිංගරසීි කැපිටලේ අකුයරනේ      

2.3 සම්පූර්ණ නම (සිිංහයලනේ / යදම යළනේ)      

2.4 යපෞදේගලික ලිපිනය(සිිංහයලනේ / යදම යළනේ)        

2.5 සේත්ර ී/ පුරුෂ වාවය   පරුුෂ -   0       අදාළ අිංකය යකාටුව ත්ුළ ලියනේන 

      සේත්ර ී  - 1                   

2.6 විවාහක / අවිවාහක බව   අවිවාහක - 1 අදාළ අිංකය යකාටුව ත්ුළ ලියනේන 

          විවාහක - 2 

2.7 ජන වර්ගය   (සිිංහල - 1, යදමළ -2, ඉ. යදමළ - 3, මුසේලිම් - 4, යවනත්ේ - 5) 

                                         අදාළ අිංකය යකාටුව ත්ුළ ලියනේන 

 

2.8 ජාත්ික හැඳුනුම්පත්ේ අිංකය       

         

 

2.9 උපනේ දිනය   වර්ෂය                     මාසය                   දිනය    

 
2.10 දුරකථන අිංකය (ත්ියේ නම්)    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

          



 

 

3.0 අධයාපන සුදුසුකම්   

 

 විශේව විදයාලයය ලබා ඇත් ි 

උපාධිය 

උපාධිය වලිංග ු

වන දිනය 

විෂයයනේ  

    

    

    

    

    

 

4.0  වෘත්ේත්ීය සුදුසුකම්    

4.1 කරන ලද නිෂේපාදන  -  

4.2 පිටපත්ේ රචනය  - 

4.3 කැමරාකරණය /අයලෝකරණය  - 

4.4 ශේද  - 

4.5 සිංසේකරණය  -  

  

5.0  පළපුරුදේද    

 

 

 

6.0  අයදුම්කරුයගේ සහත්ිකය   

 ඉහත් සදහනේ යත්ාරත්ුරු සත්ය හා නිවැරදි බව සහත්ික කරි. 

 

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

අයදුම්කරුයගේ අත්ේසන 

දිනය   . . . . . . . . . . . . . . .  

    

  

 

 

 

 

 

 



රජයයේ පරවෘත්ේත් ියදපාර්ත්යම්නේත්ුයේ විධායක යසේවා ගණයයේ නෂිේපාදක ( යදපාර්ත්යම්නේත්ගුත්) 
ත්නත්ුර සඳහා බඳවා ගැනමී. 

 

රජයයේ පරවෘත්ේත්ි යදපාර්ත්යම්නේත්ුයේ විධායක යසේවා ගණයයේ නිෂේපාදක (යදපාර්ත්යම්නේත්ුගත්) ත්නත්ුර 

සඳහා අිංක 02 හි සඳහනේ සුදුසුකම්ලත්ේ අයදුම්කරුවනේයගනේ අයදුම්පත්ේ කැඳවනු ලැයේ. 

 

01. බඳවා ගැනයීම් ක්රමය  

නියේදනයයේ දක්වා ඇත්ි සුදුසුකම් සම්පුර්ණ කර ඇත්ි අයදුම්කරුවනේ අත්ුරිනේ රාජය යසේවා 

යකාිෂනේ සවාව විසිනේ පත්ේ කරනු ලබන සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලයක් විසිනේ පවත්ේවනු ලබන 

වුහගත් සම්මුඛ පරීක්ෂණයක පරත්ිලල මත් ඉහළම ලකුණ  ලබා ගනේනා අයපේක්ෂකයිනේ 

පුරපේපාඩු සිංඛයාව අනුව බඳවා ගනු ලැයේ. එහිදී රාජය යසේවා යකාිෂනේ සවාව විසිනේ අනුමත් 

කරන ලද ( අිංක 06 යටයත්ේ සඳහනේ) ලකුණ  දීයම් පටිපාටියට අනුකූලව වුහගත් සම්මුඛ 

පරීක්ෂණය පවත්ේවනු ලැයේ. 

 

02.  අවශය සදුුසකුම්  

              I වෘත්ේත්ිය සුදුසුකම්    

                            රජයයේ පරවෘත්ේත්ි යදපාර්ත්යම්නේත්ුයේ ත්ාක්ෂණ නිලධාරි I වන යශරේණියේයයේ 

ත්නත්ුරක යසේවයයේ  

                              නිරත් වීම. 

             II පළපුරුදේද   

                            රජයයේ ජත්රපට අිංශයයේ වීියයයෝ කැමරාකරණය, සිංසේකරණය හා ශේද 

කාර්ික ත්ාක්ෂණය   

                             යන ක්යෂේත්රයනේයගනේ එකක අවම වශයයනේ වසර පහක (05) යසේවා 

පළපුරුදේදක් ත්ිබිය යුත්ුය. 

            III කායික සුදුසුකම්    

                       දිවයියනේ ඕනෑම පරයදේශයක යසේවය ිරරීමට සුදුසු මනා කායික හා මානසික 

ශාරීර  

                        යසෞඛයයිරනේ යුක්ත් විය යුත්ුය. 

             II යවනත්ේ    

                        (අ) ශ්රී ලිංකායේ පුරවැසියකු විය යුත්ුය. 

                        (ආ) විශිෂේඨ චරිත්යිරනේ යුක්ත් විය යුත්ුය 

            (ඇ) අයදුම්පත්ේ කැඳවනු ලබන අවසනේ දිනට යමම ත්නත්ුර සඳහා බඳවා ගැනීමට 

අවශය 

          සුදුසුකම්  සෑම ආකාරයිරනේම සම්පුර්ණ කර ත්ිබිය යුත්ුය. 

 

03.  යසේවයයේ නයිකු්ත් කරවීයම් යකානේයදේස ිහා යසේවා යකානේයදේසි 



 

         I.  යමම ත්නත්ුර සේථීරය, විශරාම වැටුපේ සහිත්ය. වැනේදඹු හා අනත්ේදරු / වැනේදඹු පුරුෂ 

අනත්ේදරු ,  

              විශරාම වැටුපේ ක්රමයට දායක මුදලේ යගවිය යුත්ුය. 
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   II. පත්ේවීම එක් අවුරුදු වැඩ බැලීයම් කාලයකට යටත්ේය රජයයේ පරවෘත්ේත්ි යදපාර්ත්යම්නේත්ුයේ 

              විධායක යසේවා ගණයයේ III වන යශරේණයට බඳවා යගන වසර 03ක් ඇත්ුළත් බඳවා 

ගැනීයම්  

               පටිපාටියයහි සඳහනේ පරිදි පළමුවැනි කාර්යක්ෂමත්ා කඩඉම් පරීක්ෂණය සමත්ේ විය 

යුත්ුය.  

 

         III. රාජය පරිපාලන චක්රයලේඛ අිංක 07/2007 ට අනුව හා ඊට අනුශාිංගික චක්රයලේඛ අනුව  

                ත්නත්ුරට බැඳී වසර 05ක් ඇත්ුලත් යසේවාවට බැඳුනු වාෂාවට අත්ියර්කව අයනක් 

රාජය  

                වාෂාව පිළිබඳ අදාළ පේ රවීණත්ාවය ලබා ගත් යුත්ු අත්ර, රාජය වාෂාවක් යනාවන 

මාධයිරනේ  

                යසේවයට බැඳුනු නිලධාරීනේ විසිනේ වසර 03ක් ඇත්ුලත් නියිත් රාජය වාෂා 

පරවීණත්ාවය ලබා  

                 ගත් යුත්ුය. 

       

        II.  රාජය යසේවා යකාිෂනේ සවා කාර්ය පටිපාටික රීත්ි වලටද, ශ්රී ලිංකා පරජාත්ානේත්රික 

සමාජවාදී  

                ජනරජයයේ ආයත්න සිංගරහයටද, රජයයේ මුදලේ යරගුලාසිවලටද, යදපාර්ත්යම්නේත්ුගත් 

අයනකුත්ේ 

                 නියයෝග වලටද යමම පත්ේවීම යටත්ේ යේ. 

 
04. වයසේ සමීාව  

 

අයදුම්කරුවනේ අයදුම්පත්ේ වාර ගනේනා අවසනේ දිනට අවුරුදු 21ට යනාඅඩු විය යුත්ු අත්ර රජයයේ 

යසේවයයේ නියුත්ු අයදුම්කරුවනේ සඳහා උපරිම වයසේ සීමාවක් අදාළ යනායේ. 

 
     සටහන 

         I.    ඉහත් 04 යේදයයේ පරකාශීත් අරමුණ යවනුයවනේ රාජය යසේවයයේ නිරත් අයදුම්කරුවකු 

යනු    

                  (ආයත්න සිංගරහයයේ 1 වන පරිඡයේදයයේ නිර්වචනය කර ඇත්ි පරිදි)  අයදුම්පත්ේ 

වාර ගැනීම    

                  අවසනේ කරන දිනට යසේවයයේ සේථීර  කරන ලද රාජය යසේවයයේ නිලධාරියකු යහෝ 



පළාත්ේ රාජය  

                    යසේවයයේ නිලධාරියකු යේ.  

 

        II.   අයදුම්පත්ේ වාර ගැනීම අවසනේ කරන දිනට පුර්වාසනේන වු පසේ අවුරුදු කාලය ත්ුළදී 

යහෝ  

                  යසේවයයේ යයදී සිටි කාලසීමාව ඊට අඩු නම් එම මුෆ කාලසීමායේදී යහෝ 

සත්ුටුදායක යසේවා 

                  වාර්ත්ාවක් ලබා ත්ිබුණියේ නම් ිස නැත්ේත්ම් දැනට රාජය යසේවයයේ නියුත්ු ිරසිඳු 

නිලධාරියකු  

                   යමම ත්නත්ුර සදහා ඉලේලුම් ිරරීමට යයෝගය යනාවනු ඇත්. 

     

        III.   රාජය යසේවයයේ නිලධාරියකු, සත්ුටුදායක යසේවා වාර්ත්ා ලබා ඇත්ි යසේ සලකන ු

ලබනේයනේ  

                  ඔහු/ඇය අයදුම්පත්ේ වාර ගැනීම අවසාන කරන දිනට යපරාත්ුව පසේ අවුරුදු 

කාලසීමාව ත්ුළ  

                  යහෝ ත්ත්ේ ආයත්නයයේ මුෆ යසේවා කාලය ඊට අඩු නම් එම මුෆ  

                  යසේවා කාලය ත්ුළ යහෝ යයදුණ  සියෆ වැටුපේ වර්ධක ද උපයායගන, එකී 

කාලසීමාව ත්ුළ  

                  කරන ලද යම් වරදක් සම්බනේධයයනේ (අවවාද ිරරීමක් හැර) ිරසිඳු අනේදමක 

දඬුවමක්  

                   යනාලැබ සිටියයේ නම් පමණිර. 

 

       II.   රාජය යසේවයයේ නියුක්ත් අයදුම්කරුවනේ ත්ම අයදුම්පත්ේ එවිය යුත්ේයත්ේ ත්ම ත්මනේයගේ 

අදාළ  

                   යදපාර්ත්යම්නේත්ු/ ආයත්න පරධානීනේ මඟිනි. 
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05.  වැටුපේ පරිමාණය 

 
 යමම යසේවයට රාජය පරිපාලන චක්රයලේඛ අිංක 06/2006 හි එසේ.එලේ -1-2006 වැටුපේ ඛණ්ඩය අදාළ  

 යේ. එම වැටුපේ ඛණ්ඩයට හිි වැටුපේ පරිමාණය පහත් පරිදි යේ. 

 

 රු. 22, 935/- 10 × 645 – 8 × 790 – 17 × 1 ,050 -  රු. 53, 555/- (මාසික) 
 

06. සම්මඛු පරීක්ෂණය 
 
I . රාජය යසේවා යකාිෂනේ සවාව විසිනේ පත්ේකරනු ලබන සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලයක් 

විසිනේ සම්මුඛ පරීක්ෂණය පවත්ේවනු ලැයේ. 
 

I I . සම්මුඛ පරීක්ෂණයයේදී ලකුණ  යදන ආකාරය පහත් පරිදි යේ. 
 

  
සම්මඛු පරීක්ෂණයයේද ී ලකුණ  පරදානය කරනු ලබන 
ශීර්ෂ 

 
උපරිම ලකණු  

 
   



01. අත්ියර්ක පළපුරුදේද 30 
 
02. 

 
අත්ියර්ක වෘත්ේත්ිය සුදුසුකම් 

 
30 

 
03. 

 
වියශේෂ කුසලත්ා සඳහා 

 
35 

 
04. 

 
සම්මුඛ පරීක්ෂණයයේදී දක්වන කුසලත්ාවය 

 
05 

  
එකත්ුව 

 
100 

 
07.  අයපේක්ෂකයනිේයගේ අනනයත්ාවය  

 
වුහගත් සම්මුඛ පරීක්ෂණයට කැඳවනු ලබනේයනේ සෑම ආකාරයිරනේම සම්පුර්ණ අයදුම්පත්ේ 

ඉදිරිපත්ේ කර ඇත්ි අයපේක්ෂකයිනේ පමණියේ. 

 
සම්මුඛ පරීක්ෂණයයේදී සියලුම සහත්ිකවල මුලේපිටපත්ේ හා නිසි පරිදි සහත්ික කරන ලද පිටපත්ේ 

ඉදිරිපත්ේ කළ යුත්ුය. 

 
සම්මුඛ පරීක්ෂණයයේදී ත්මනේයගේ අනනයත්ාවය සහත්ික ිරරීම සඳහා පහත් සඳහනේ අනනයත්ා 

පත්ර පිළිගනු ලැයේ. 

 
I . පුදේගලයිනේ ලියාපදිිංජ ිරරීයම් යකාමසාරිසේවරයා විසිනේ නිකුත්ේ කරන ලද 

හැඳුනුම්පත්රය 
 

I I . වලිංගු වියදේශ ගමනේ බලපත්රය 
 

08.  අයදුම්පත්ේ ඉදරිිපත්ේ ිරරීම  
 

  I. අයදුම්පත්ේ 2014.10.13  දිනට යහෝ එදිනට පරථම යලේකම්,ජනමාධය හා පරවෘත්ේත්ි  අමාත්යාිංශ,  

     “ ඇසිදිසි මැදුර ” , යනා. 163 , ිරරුළපන මාවත් , යකාළඹ 05 යන ලිපිනයට ලැයබන යසේ 

ලියාපදිිංජ  

      ත්ැපෑයලනේ ඉදිරිපත්ේ කල යුත්ුයේ. එදිනට පසුව ලැයබන අයදුම්පත්ේ පරත්ික්යෂේප කරනු ලැයේ.    
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II.  ඉදිරිපත්ේ කළ යුත්ු අයදුම්පත්රයයේ ආදර්ශ ආකෘත්ියක් යමම නියේදනය අවසානයයේ දැක්යේ.  

          අයදුම්කරුවනේ ඔවුනේයගේ අයදුම්පත්ේ A4 පරමාණයයේ කඩදාසියක සකසේ කර මුලේ පිටුව අිංක 

         01 සිට 02 දක්වාත්ේ 02 වන පිටුව අිංක 03  

           සිට  06  දක්වාත්ේ වන ආකාරයයනේ පිළියයල කර ත්මායගේ අත්ේ අකුරිනේ සම්පුර්ණ කළ 

යුත්ුය. 
 

III.     අයදුම්පත් බහාලන කවරයයේ ඉහළ වම් යකළවයර් “ රජයයේ පරවෘත්ේත්ි යදපාර්ත්යම්නේත්ුයේ 

විධායක  

යසේවා   ගණයයේ නිෂේපාදක (යදපාර්ත්යම්නේත්ුගත්) ත්නත්ුර සඳහා බඳවා ගැනීම” යනුයවනේ 

සදහනේ කළ යුත්ුය. 

II. අයදුම්පත්රයයේ අයපේක්ෂකයායගේ අත්ේසන රජයයේ විදුහලක විදුහලේපත්ිවරයයකු/ සාමදාන  

          විනිශේචයකාරවරයකු/ දිවුරුම් යකාමසාරිසේවරයකු/ නීත්ිඥවරයකු/ පරසිදේධ 

යනාත්ාරිසේවරයකු/ ත්රිවිධ  



          හමුදායේ අධිකාරීලත්ේ නිලධාරියකු යහෝ රු. 22,935/- ක මාසික ඒකාබදේධ වැටුපක් ලබන 

රජයයේ  

           සේථීර ත්නත්ුරක් දරණ නිලධාරියකු විසිනේ සහත්ික කළ යුත්ුය. 

 

I.     දැනට රාජය යසේවයයේ යහෝ පළාත්ේ රාජය යසේවයයේ නියුක්ත් නිලධාරීනේ ත්ම අයදුම්පත්ේ ත්මනේ 

යසේවය 

           කරන යදපාර්ත්යම්නේත්ුයේ යදපාර්යම්නේත්ු පරධානියා මඟිනේ ඉදිරිපත්ේ කළ යුත්ුය. 

 

II.   යම් සමඟ ඇත්ි ආදර්ශ අයදුම් පත්රයයේ ආකෘත්ියට අනුකුල යනාවන අයදුම්පත්ේ පරත්ික්යෂේප 

කරනු  
           ලැයේ. අයදුම්පත්ේ නැත්ිවීම යහෝ පරමාද වීම ගැන ිරසිදු පැිණියේලේලක් වාර ගනු යනාලැයේ. 
 
09. සාවදය යත්ාරත්රුු සැපයමී 

 

ඔබ විසිනේ එවන ලද අයදුම් පත්රයයේ සඳහනේ කර ඇත්ේත්ාවු යම් යත්ාරත්ුරක් අසත්ය යහෝ වැරදි 

බව බඳවා ගැනීමට යපර අනාවරණය වුවයහාත්ේ ඔබයගේ අයපේක්ෂකත්ේවය අවලිංගු කරනු ලැයේ. 

එබඳු අසත්ය යහෝ වැරදි යත්ාරත්ුරක් බඳවා ගැනීයමනේ පසුව අනාවරණය වුවයහාත්ේ ඊට අදාළ 

ක්රියා මාර්ගයනේට යටත්ේව යසේවයයනේ පහ ිරරීමට කටයුත්ු කරනු ලැයේ. 

 

10. යමම නියේදනයයේ සඳහනේ යනාවන යම් කරුණක් යවයත්ාත්ේ ඒ සම්බනේධයයනේ අවසාන ත්ීරණය 

රාජය යසේවා යකාිෂනේ සවායේ නියමය පරිදි වනේයනේය. එයමනේම පුරපේපාඩු පිරවීම යහෝ 

යනාපිරවීම යහෝ පුරපේපාඩුවලිනේ යකාටසක් පිරවීම පිළිබඳ අවසාන ත්ීරණය රාජය යසේවා 

යකාිෂනේ සවාව සත්ුයේ. 

 

11. යමම නියේදනයයේ සිිංහල , යදමළ හා ඉිංගරිසි වාෂා පාඨ අත්ර යම් අනුකුලත්ාවක් ඇත්ි 

වුවයහාත්ේ සිිංහල වාෂා පාඨය බලපැවැත්ේයේ. 

 

රාජය යසේවා යකාිෂනේ සවායේ නියමය පරිදි , 

 

        යලේකම්, 

        ජනමාධය හා පරවෘත්ේත්ි අමාත්යාිංශය,  

2014 .08.14 දින  

ජනමාධය හා පරවෘත්ේත්ි අමාත්යාිංශය, 

“ ඇසිදිසි මැදුර ” , යනා. 163 , ිරරුළපන මාවත්, 

යකාළඹ 05.  

 


