රාජ ෙසවා ෙක ෂ සභාව
ෙවළඳ හා ආෙයජන ප ෙදපාතෙෙ !ධායක ෙසවා ගණෙ% &'බ) !ශ්ෙ,ෂක III
ෙ./යට බඳවා ගැ2ෙ 3 ත තරඟ !භාගය - 2019
ෙවළඳ හා ආෙය ජන ප ෙදපාතෙෙ III ෙෙ පවන රපා 02 #ර$ම සඳහා
පහත සඳහ '('කල +ලධා-ෙග රාජ/ ෙසවා ෙක01ෂ සභාෙ +යමය ප45 අය(ප
කැඳව8 ලැෙ9. ෙමම +ෙදනය අවසානෙ ඇ ආදශ ආකෘය අ8ව අය>ප පහත සඳහ
5නට ෙහ ඊට ෙපර අධ/Aෂ ජනරාB, ෙවළඳ හා ආෙය ජන ප ෙදපාතෙව, මහෙBක
කායාලය, ෙක0ළඹ 01. ෙවත ලැෙබන ෙස Gයාප5ංI තැපෑෙල එLය Mය. කවරෙ වපස ඉහල
ෙකළවෙ “ෙවළඳ හා ආෙය ජන ප ෙදපාතෙෙ PQබ( Lශ්ෙBෂක III තනර සඳහා
වන බඳවාගැSෙ T1ත තරඟ Lභාගය - 2019” ය8ෙව පැහැ5Gව සටහ කළ Mය.
(අ) අය(ප කැඳවන අවසාන 5නය 2019.07.15 5න ෙ.
සටහන : ඉB^ ප_යA ෙහ ඒ සබaත G#යA තැපෑෙBb නැ c බවට ෙහ මාද c
බවට ෙකෙරන පැ1G ගැන සලකා බැGය හැd ෙන0ෙ. අවසාන 5නය දAවා ඉB^ප_ මාද
d-ෙම e( Lය හැd අලාභහා+ අය>කQව Leම Lඳදරා ගත Mය.
1.

ෙසවයට බඳවා ගැ2ෙ :මය:
Gfත ප-Aෂණෙ හා ෙය ග/තාව ඇඟhෙ ප-Aෂණෙ ලijවල එකෙ iසලතා
අ8#kෙවළ අ8ව බඳවාග8 ලැෙ9.
Gfත Lභාගය සම අදාළ '('ක සlණ කරන ලද අෙAෂකයෙm ලijවල
iසලතාවෙ අ8#kෙවළ අ8ව එA එA තනරට බඳවා ගනා මාණය ෙම
ෙදnණයA ෙය ග/තා ඇගhෙ සoඛ ප-Aෂණයට කැඳව8 ලැෙ9. එම ප-Aෂණෙb
අෙAqතයට ලබා( ලij Gfත Lභාගෙb ලබාග ලij වලට එක කළ Lට
ලැෙබන or ලijවල iසලතා අ8#kෙවළ අ8ව බඳවා ග8 ලැෙ9.
පකර8 ලබන සංඛ/ාව හා ප$ම sයාමක වන 5නය රාජ/ ෙසවා ෙක01ෂ සභාෙ
+ෙය ගය අ8ව Pරණය කර8 ලැෙ9.
Gfත Lභාගෙය ඉහළම ලij ලබාග අය(කQවෙm න, ආකරාb අ8#kෙවළට
සකස් කරන ලද නාම ෙBඛනයA #ටප 2A සtතව u ලංකා පදන ආයතනය Le රාජ/
ෙසවා ෙක01ෂ සභාව ෙවත ලබා 5ය Mය.

2.

වැ=> ප?මාණය

:

ෙමම තනරට 2016.02.25 5නැ රාජ/ ප4පාලන චxෙBඛ අංක 03/2016 දරණ වැ{
චxෙBඛයට අ8ව SL-1-2016 Q: 47,615- 10x1335- 8x1630- 17x2170- Q: 110,895/-ක
(මාeක) වැ{ ප4මාණයA t1 ෙ. ඔබට වැ{ ෙගව8 ලබෙ එම චxෙBඛෙ
LaLධානවලට අ8ලව එt උපෙBඛන II t සඳහ ප45 ෙ.
3.

ෙසවෙ% @ABත කර!ෙ ෙක ෙCD :
i. ෙමම තනර ස් ර හා Lාම වැ{ සtතය. වැද හා අනදQ Lාම වැ{ xමයට
දායක oදB ෙගLය Mය.
ii. ෙමම තනරට ප$ ලබන +ලධා- එA අcQ( වැඩබැෙ කාල Tමාවකට
යටෙ.
iii. 2014.01.21 5නැ රාජ/ ප4පාලන චxෙBඛ 01/2014 t LaLධානවලට හා ඊට
අ8ෂාංක චxෙBඛ අ8ව අෙනA රාජ/ භාෂාව #kබඳ $ණතාව වසර පහA (05)
ලb ලබාගත Mය.
iv. රාජ/ ෙසවා ෙක01ෂ සභා කාය ප4පාක -වලට ද, u ලංකා ජාතාක
සමාජවාb ජනරජෙ ආයතන සංහයටද, රජෙ oදB ෙරnලාeවලටද, ෙවළඳ හා
ආෙය ජන ප ෙදපාතෙෙ Lධායක ෙසවා ගණය සඳහා වන බඳවා ගැSෙ
පපාෙ සඳහ ෙක0ෙe වලටද, ෙදපාතෙගත අෙනi +ෙය ගවලටද,
ෙමම ප$ම යට ෙ.

4.

E)Eක

:

4.1

අධාපන E)Eක

:

Lශ්ව Lද/ාල පාදන ෙක01ෂ සභාව Le #kග Lශ්ව Lද/ාලයd ආ ක Lද/ාව
ෙහ කළමනාකරණය #kබඳ Lෙශෂෙb උපාaයA ලබා ම
ෙහ
Lශ්ව Lද/ාල පාදන ෙක01ෂ සභාව Le #kග Lශ්ව Lද/ාලයd ආ ක Lද/ාව
ෙහ කළමනාකරණය Lෂයය සtත සාමාන/ උපාaයA සහ ආ ක Lද/ාව ෙහ
කළමනාකරණය #kබඳ පශ්චා උපාa ෙල මාවA ෙහ ඊට ඉහළ '('කමA ලබා ම.
4.2

පළG'Cද
:
රාජ/ ෙසවෙ MN-01 ෙහ ඊට ඉහළ වැ{ ෙAතයA යටෙ වැ{ ලබන තනරක වසර
10ක සය හා ස{දායක ෙසවා කාලයA සlණ කර ඇ සහ ෙසවය ස් ර කර ඇ
+ලධා4ෙයi $ම.
(PQබ( හා අෙනi ආනයන බ( වග හා ඒවා sයාමක කර$ම #kබඳ වන කායය
ඉ{d-ම සබධව වන ෙසවා පළQද සඳහා ෙය ග/තා ඇගh සoඛ ප-Aෂණෙb
ලij ලබා ෙද8 ලැෙ9.)

4.3

කාHක E)Eක
:
i.
සෑම අෙAෂකෙයiම u ලංකාෙ ඕනෑම ෙශයක ෙසවය d-මට
ii.
තනෙරt රාජකා4 ඉ{ d-මට මාණව ශා-4ක හා මානeක ෙය ග/තාවෙය
MAත Lය Mය.

4.4

ෙවන E)Eක
:
i.
අය(කQව u ලංකාෙ රවැeය Lය Mය.
ii.
අය(කQව Lෂ්ට ච4තයd MAත Lය Mය.
iii.
තනරට බඳවා ගැSම සඳහා අවශ/ 4.1 eට 4.2 දAවා eය^ම '('ක අය(ප
කැඳ$ෙ +ෙදනෙ/ගැස ප_ෙ සඳහ කර8 ලබන 5නට සෑම ආකාරයdම
සlණ කර ය Mය.
iv.
'('ක ප-Aෂා කර8 ලබන 5නට වාසන වසර පහ (05) ළ ස{දායක
ෙසවා කාලයA සණ කර ම.
v.
අය(ප කැඳවන +ෙදනෙ සඳහ කර8 ලබන අය(ප කැඳ$ෙ අවස
5නට අවශ/ eය^ම '('ක සණ කර ම.

5.

5.1 IJත !භාගය
5.1.1 ෙමම Lභාගය u ලංකා පදන ආයතනය Le පවව8 ලැෙ9.

ශ්න පKය
1. PQබ( Lශ්ෙBෂණය
2. අතජාක ෙවළද L'

කාලය (පැය)
2
2

OP ලQR
100
100

සම ලQR
40
40

5.1.2 Lෂය +ෙශය:
ශ්න පKෙ% නම
1.PQබ( Lශ්ෙBෂණය

1.1
1.2
1.3
1.4

!ෂය @ෙCශය
වතමාන PQබ( වහෙ Lකාශනය, එt සැකැස්ම හා
රාජ/ ආදායමට ඇ දායකවය
PQබ( sයාමක d-ෙ xමෙදය හා ඊට අදාල
Sමය රාoව
PQබ( අයd-ෙ හා +දහස් d-ෙ xමෙදය
PQබ( +දහස් d-ෙ LLධ ෙය ජනා xම

1.5
2.අතජාක ෙවළද L'

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

6.

ආනයන හා අපනයන ෙවළදාෙb PQබ( සමගාව
sයාමක වන අෙනi බ( වග #kබඳ Lමශනය
u ලංකාෙ අත ජාක ෙවළඳාම සබධෙය
ෙල ක ෙවළඳ සංLධානය සමඟ ඇ බැb හා ඒ හා
සබධ sයාකා-වය
u ලංකාෙ $පාශLක ෙවළඳ L' හා ඒවාෙ
PQබ( සංෙශ ධනය ඇ^ අතගතය
u ලංකාෙ බපාශLක ෙවළඳ L' හා ඒවාෙ
PQබ( සංෙශ ධනය ඇ^ අතගතය
ඉ54ෙb එළමට ඇ ෙවළඳ L' හා ඒවාෙ
අවශ/තාව
අනතජාක ෙවළඳ L' ම u ලංකාෙ
ආ කයට ඇ කරන බලපෑම, වාe අවාe #kබඳ
Lමශනය

6.1 සoඛ ප-Aෂණය
6.1.1 ෙය ග/තා ඇගhෙ සoඛ ප-Aෂණය
රාජ/ ෙසවා ෙක01ෂ සභාව Le ප කර8 ලබන සoඛ ප-Aෂණ මඩලයA ම
ලij ලබා bම e( කර8 ලබ.
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ප4ගණක හැdයාව
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II.
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Lභාගය eංහල, ෙදමළ, ඉං e භාෂා මාධ/ වG පවව8 ලැෙ9. අෙAෂකය
කැම එA භාෂාවd Lභාගයට ෙපS eය හැක. අෙAෂකය ෙමම Lභාගෙ
eය^ම ශ්න ප_වලට එකම භාෂාවd ෙපS eය Mය. අෙAෂකයට
ස්ව¡ය අය>ප_ෙයt දැAෙවන Lභාග මාධ/ය ෙවනස් d-මට අවසර ෙද8
ෙන0ලැෙ9. සෑම අෙAෂකෙයiම ශ්න ප_ eයBලටම ෙපS eය Mය.
Lභාග ගාස්ව Q.1000/= d. Lභාග ගාස්ව, ෙවළඳ හා ආෙය ජන ප
ෙදපාතෙව ෙව8ෙව මහජන බැංiෙ M+ය ෙපෙදස ශාඛාෙ
පවවාෙගන යන අංක 014100169026611 දරන jමට බැර කර අය>කQෙm
න1ම ලබාගනා ල(පෙතt දාරයA ඉB^ ප_ෙ +ය1ත ස්ථානෙ
ෙන0ගැලෙවන ෙස අලවන. එම ල(පෙතt ඡායා #ටපතA සහ අය(පත තැපැB
d-ෙ b Gයාප5ංI කළ iLතාeය ළඟ තබාගැSම ෙය ජනව ව8 ඇත.
Lභාගය සඳහා ෙගවන ලද oදල deම ෙහවA +සා ආප' ෙගව8 ෙන0ලැෙ9.
ෙමම Lභාගය ෙක0ළඹ b පමණA පැවැෙ. Lභාගය පවව8 ලබන 5නය ප'ව
දැ8 ෙද8 ලැෙ9.
අසණ අය>ප දැ8 bමd ෙත0රව Aෙෂප කර8 ලැෙ9.
Lභාගයට ෙපS e eය^ම අය(කQව ෙවත ඵල ෙප§ගGකව දැ8bම
ෙහ oදB අමාත/ාංශෙ www.treasury.gov.lk ෙව9 අඩLෙ eධ කර8
ලැෙ9.

සටහන : ෙශ ප_ ෙන0මැව Lභාග ශාලාවට ඇr $මට ඉඩ ෙද8
ෙන0ලැෙ9. Lභාගය ආරභ වන 5නෙ Lභාග ශාලාaප ෙවත ඉ54ප කළ
M වෙ තම අසන සහක කරවා ග ෙශ ප_යA පම.
අෙAෂකයiට Lභාග ෙශ ප_යA +i d-ම ඔ ෙහ ඇය Lභාගයට
ඉ54ප $මට '('කමA සරා ඇ බවට #kගැSමA ෙලස ෙන0සැලdය
Mය.
VII.

ඉB^ප_ය A 4 මාණෙ කඩදාe වල සකස් කළ M අතර, 1 eට 4 ෙතA µෂ
පළoවන #{වටද, ඉ4ය අෙනA #{වලටද වන ෙලස ෙගන සකස් කලM බව
ඊට අදාල ෙත0රQ තම අ අiෙරම පැහැ5Gව ඇල කළ M ය. ආදශ
ඉB^ ප_යට අ8ල ෙන0වන ඉB^ප_, අසණ ඉB^ප_ දැ8
bමd ෙත0රව Aෙෂප කර8 ලැෙ9. අදාල ඉB^ප_ෙ #ටපතA ලඟ තබා
ගැSම ෙය ජනව ව8 ඇත. තවද සණ කර8 ලබන ඉB^ප_ය Lභාග
+ෙදනෙ සඳහ ආදශ ඉB^ ප_යට අ8ලද යන #kබඳව අය>කQ
Le Lමසා බැGය M බව, එෙස ෙන0cනෙහ0 අය>පත Aෙෂප වන බව
වැ (රට දව1. ෙ සමඟ ඇ ආදශ ඉB^ ප_යට අ8ව සකසන.
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ජනරාBවරයා ස ෙ.

IX.

Lභාගය පැවැ$ම සබධෙය ෙවළඳ හා ආෙය ජන
ප
ෙදපාතෙෙ අධ/Aෂ ජනරාB Le පනව8 ලබන S-වලට Lභාග
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සඳහ ෙBඛන වG එකA පමණA #kග8 ලැෙ9.
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ගල Gයාප5ංI d-ෙ ෙදපාතෙව ම +i කරන ලද
ජාක හැ(8පත
වලංn Lෙශ ගම බලප_ය
වලංn 4ය(Q බලප_ය
අය>පතට deම GයLBලA ෙහ එt #ටපතA ෙන0ඇ1ය Mය.

ආ. ඉB^ අවස්ථාවකb GයLG ඉ54ප d-මට අෙප0ෙහ0ස
අෙAෂකයෙm අය>ප_ ගැන සලකා බල8 ෙන0ලැෙ9.
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රාජ/ ෙසවෙ/ පළා රාජ/ ෙසවෙ, රාජ/ සංස්ථාවල ෙසවෙ +MAත +ලධා- Le
තමෙm ෙදපාතෙ/ආයතන ධාS මාගෙය අය(ප එLය Mය. Lභාගයට ෙපS
e¹මට ෙපර සෑම අය>කQෙවiම තම අසන සහක කරවා ගැSම අ+වාය ෙ.
ආයතනයd Lභාගයට ෙපS eන අය(කQෙවi ඔෙm අසන තමා ෙසවය කරන
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ෙමt eංහල, ෙදමළ හා ඉං e මාධ/ +ෙදන අතර deය අ8ලතාවA පවP න, එවැ+ Lෙටක
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රාජ/ ෙසවා ෙක01ෂ සභාෙ +ෙය ගය ප45,

ෙBක,
oදB අමාත/ාංශය.

2019 මැ මස ........ වැ+ 5න,
oදB අමාත/ාංශය,
මහෙBක කායාලය,
ෙක0ළඹ 01 b ය.
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ෙ./යට බඳවා ගැ2ෙ 3 ත තරඟ !භාගය - 2019
Lභාග අංකය
(කායාලhය ෙය ජනය සඳහා)
Lභාගයට ෙපS eන මාධ/ය
eංහල - 1, ෙදමළ - 2, ඉං e - 3 (අදාල අංකය ෙක0{ව ළ Gයන)
Lභාග මාධ/ය ප'ව ෙවනස් d-මට ඉඩ ෙද8 ෙන0ලැෙ9.
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1.1

සlණ නම (ඉං e කැ#ටB අiෙර) : ……………………………………...
.............................................................................................................................
(උදා HERATH MUDIYANSELAGE SAMAN KUMARA )
1.2
අගට ෙයෙදන නම oGද අෙනi නවල oලiQ ප'වද ෙය0දා නම (ඉං e
කැ#ටB අiෙර) : …………..............................……………………………..
.............................................................................................................................
(උදා KUMARA H.M.S.)
1.3
සlණ නම (eංහෙල/ෙදමෙළ) : …………………………………………..
.............................................................................................................................
1.4
ජාක හැ(8ප අංකය:
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2.1

ස් ර G#නය(ඉං e කැ#ටB අiෙර) : ……………..………………………….
.............................................................................................................................
2.2
ස් ර G#නය(eංහෙල/ෙදමෙළ): ……………………………………......…..
.............................................................................................................................
2.3
රාජකා- G#නය(ඉං e කැ#ටB අiෙර): ……….……………………………..
.............................................................................................................................
2.4
රාජකා- G#නය(eංහෙල/ෙදමෙළ): ……….............................………….......
.............................................................................................................................
2.5
ෙශ
ප_ය
එLය
M
G#නය(ඉං e
කැ#ටB
අiෙර):.......................................
.............................................................................................................................
(රජෙ ෙසවෙ/පලා රාජ/ ෙසවෙ +MAත +ලධා4ෙයi ඔෙm රාජකා4 G#නය
GLය M ය. G#නෙයt ෙවනසA c+ න එය වහාම දැLය M ය.)
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3.1 ස්Ä/Qෂ භාවය : ස්Ä - 1 Qෂ - 0
3.2 Lවාහක/අLවාහක බව : Lවාහක - 1
3.3 උප 5නය : වෂය:
34. 2019.07.15 5නට වයස :

(අදාල අංකය Gයන)
අLවාහක - 2

(අදාල අංකය Gයන)

මාසය :
අcQ(

මාස

5නය :
5න

3.5 (රකථන අංකය : කායාලhය : ............................. ෙප§ගGක : ..............................
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4.1 +ෙදනෙ 4.1 ෙÅදය යටෙ ෙමම Lභාගයට ෙපS e¹මට '(ස්ෙසi $ම #ස ලැÆ
'('ක: ............................................................................................................………..

4.2 එම '('ක ලබා ග ආයතන : …….......................................................…………..
4.3 ෙසවා කාලය #kබඳ ෙත0රQ
(අ)
ෙසවය කර ඇ ෙදපාතෙව

(ආ)

තනර

eට

දAවා

කාල Tමාව

ෙසවය/තනර
:
පය
: .................................. වැ+ 5න eට
පය
: .................................. වැ+ 5න eට
2019 ......... 5නට (+ෙදනය ගැස ප_ෙ පළ කරන 5නට) වාqක වැ{ප : ....................

05. oදB iLතාeය ෙන0ගැලෙවන ෙලස අය(පතට අලවන.
Lභාග ගාස් ෙගවා ලබාග ල(පත ෙමt අලවන.
(ල(පෙ ඡායා #ටපතA ළඟ තබා ගන)

ෙගවන ලද oදල : Q#යB : ......................
oදB ෙගÇ ස්ථානය : ...............................
ල(ප අංකය : .........................................
oදB ෙගÇ 5නය : ....................................
06. අය(කQෙm සහකය:
6.1 ෙමt සඳහ කර ඇ ෙත0රQ මෙm දැSෙ හා Lශ්වාසය ප45 සත/ බව, Lභාග
ගාස්ව ෙගවන ලද අංක ....................... හා ........................ 5න දරණ oදB iLතාeය ට
අoණා ඇ බව, මා 8'(ස්ෙසi බව ෙපS යෙහ0 Lභාගයට ෙපර ෙහ එය පවවb ෙහ ඉ
ප' ෙහ මෙm අෙAෂකවය අවලංn d-මට ග8 ලබන ය Pරණයකට මම එකඟෙව1. තවද
Lභාගය පැවැ$ම සහ ඵල +i d-ම සබධෙය oදB අමාත/ාංශ ෙBක Le පනව8
ලබන S-වලට මම යට වන බව කාශ කර1.
6.2 2019................. 5නට (+ෙදනය ගැස ප_ෙ පළ කරන 5නට) lවාසනෙය Ç
පස් අcQදA ල (ෙසවා ෙහ ෙදපාතෙමය ප-Aෂණ සම$ම ෙක0ෙeය වන
ෙතනාaකය හැර) ෙතනාaක eයBල මා Le උපයාෙගන ඇ බව, (අවවාද d-මA හැර)
ෙම0නම ආකාරයක ෙහ Lනයා8ල දÈවමකට මා භාජනය $ ෙන0මැ බව මම කාශ කර1.
5නය :....................................................

.....................................,
අය(කQෙm අසන

7. ෙදපාතෙ ධා+යාෙm සහකය : තමෙm ෙප§ගGක G#ෙග08ව පවවාෙගන යන
කායාලෙ ධා+යා ආයතන ධා+යා වශෙය අස කළ M ය.
ෙමම ඉB^ප_ය ඉ54ප කරන ....................................................... නමැ අය(කQ
............................... 5න eට ෙමම කායාලෙ ෙසවය කරන බව, ඔෙm/ඇයෙm වැඩ සහ
හැe-ම +රතරෙයම ස{දායක බව, ඉහත 04t සඳහ eයBලම ෙමම කායාලෙ ඇ
වාතා ආෙය මම ගGකව ප-Aෂා කර බැÉ බව, ඒවා +වැර5 බව, +ය1ත Lභාග ගාස්ව
ෙගවා ඇ බව, එම ල(පත අලවා ඇ බව 2019 .................. මස ...................වැ+ 5න
ඔ/ඇය මා ඉ54#ටb අස කළ බව ෙම සහක කර1.
5නය : ............................................................
සහක කරන අයෙm සlණ නම
පදLය

...................................................
ෙදපාතෙ ධා+යාෙm අසන

G#නය
(රබ oÊාවd සනාථ කරන)
සටහන - අය(ප_ෙද Lභාගය සඳහා වන ෙශප_ෙද අය(කQෙm අසන සහක කර ය
M ය. deය ආයතනයd Lභාගයට ඉB^ කරන අය(කQෙවi තම අසන ආයතන
ධා+යා ෙහ ඔ Le බලය පවරන +ලධා4ෙයi ලවා සහක කරවා ගත M ය.

