DCS -Online 2
ජනලේඛන හා සංඛයාලේඛන ලෙපාර්තලේන්තුලේ නිලධාරින්ත පිළිබඳ
මාර්ගගත ලතාරුරු රැසකිරීම 2021
සංගණනය මගින්ත ආවරණය වන/ලනාවන කාර්යය මණ්ඩලය
•

ජනලේඛන හා සංඛයාලේඛන ලෙපාර්තලේන්තුලේ ප්රධාන කාර්යාලය හා දිසකික් කාර්යාලවලට
අනුයුක්තව ලසකවය කරන සෑම කාර්යමණ්ඩල සාමාජිකලයක්ම හා අමාතයාංශ,
ලෙපාර්තලේන්තු, පළාත් සභා හා රජලේ ලවනත් ආයතනවලට අනුයුක්තව ලසකවය කරන
ජනලේඛන හා සංඛයාලේඛන ලෙපාර්තලේන්තුලේ සියලුම කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයන්ත.

•

ලේ අනුව සකිර/ තාවකාලික/ අනියේ ලහෝ ලකාන්තරාත් පෙනම මත ලෙපාර්තලේන්තුවට
බඳවාලගන ඇති කාර්යමණ්ඩල සාමාජිකයින්ත සියලු ලෙනා ලමම ප්රශකණාවලිය සේූර්ණ කළ
යුු ලේ.

•

ලේ වන විට ප්රසූත නිවාඩු/ අඩ වැටුප් නිවාඩු/ වැටුප් රහිත නිවාඩු/ අධයයන නිවාඩු යනාදී
ලලස විවිධ ලහකතූන්ත මත නිවාඩු ලබාලගන සිටින හා ද්වවිතියික පෙනම මත තාවකාලිකව ලවනත්
ආයතනවල ලසකවය සඳහා මුො හැර ලෙපාර්තලේන්තු නිලධාරින්ත සියලු ලෙනා ෙ ලමම
ප්රශකනාවලිය සේූර්ණ කළ යුු ලේ.

•

ිසියේ අංශයක/ ශාඛාවක/ කාර්යාලයක පුහුණුවන ලසකවකයන්ත (රාජය ලසකවයට බඳවා
ලනාගත්) සහ ෙැනට ලෙපාර්තලේන්තුලේ අංශයක සීමාවාසික පුහුණුව ලබන විශකව විෙයාල
සිසුන්ත සිටීනේ ඔවුන්ත ලමයට ඇුළත් ලනාලේ.

•

ිසියේ කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකලයක් සකථාන ලෙකක ලසකවය කරන්තලන්ත නේ ඔහුලේ/ ඇයලේ
සකිර ලසකවා සකථානයට එනේ සතිලේ වැඩි දින ගණනක් ලසකවය කරනු ලබන කාර්යාලයට
අොළව පමණක් ලමම ප්රශකනාවලිය සේූර්ණ කළ යුු ය.

ලතාරුරු ලබාදීම ආරේභ ිරීම
අන්තතර්ජාල පහසුකේ සහිත ලේස පරිගණකයක්, ලැප්ලටාප් පරිගණකයක්, ටැබ්ලට් පරිගණකයක්
ලහෝ සුහුරු ජංගම දුරකථනයක් භාවිතලයන්ත ඔබලේ ලතාරුරු ලබාදිය හැිය. පළමුව ඔබලේ
Windows පරිගණකලේ Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox වැනි ඕනෑම ලවබ්
බ්රවුසරයක් භාවිතා කර අන්තතර්ජාලයට පිවිලසන්තන. නැතලහාත් Android මත දිලවන සුහුරු ජංගම
දුරකථනයක් භාවිතලයන්ත ෙ ලමම ලතාරුරු ලබා දිය හැිය.
අන්තතර්ජාලයට පිවිසීලමන්ත පසු https://data.statistics.gov.lk/dcs ලවබ් ලිපිනය ලබා දීලමන්ත ඔබට
පහත පිටුවට පිවිසිය හැිය.
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•

ඔබ ලවත ලේ වන විට ලැලබන්තනට සලසකවා ඇති පරිශීලක නාමය (user name) හා
මුරපෙය (Password) භාවිතා කර https://data.statistics.gov.lk/dcs ලවත
පිවිලසන්තන. ෙත්ත ලබාදීම සඳහා වන පරිශීලක නාමය වනුලේ ඔබ ලවත
ලෙපාර්තලේන්තුව විසින්ත ලබාදී ඇති ලසකවක අංකයයි (Employee Number). ඔබලේ
මුරපෙය ඔබලේ අංශ ප්රධාන ලවත ලබාදී ඇති අතර එය ඉලක්කේ 6 ින්ත යුු යේ
අහඹු අංකයි.

•

ලමහි ඇති සංගණන ප්රශකනාවලිලේ අඩංගු සියලුම ප්රශකන සඳහා ජනවාරි මස 26 දිනට
අොළ වන පරිදි පිළිුරු ලබා ලෙන්තන.

•

ලවබ් ලයදුම භාවිතා ිරීම පිළිබඳ පැහැදිලි ිරීමක් සහිත ලමම පරිශීලක අත්ලපාත
(User Manual) ියවීලමන්ත ඔබට ලමම කාර්යය පිළිබඳ මනා අවලබෝධයක් ලබා ගත
හැිය.
පරිශීලක නාමය හා මුරපෙය නිවැරදිව ඇුලත් ිරීමන්ත පසු ඔබට ලතාරුරු ලබාදිය
හැි භාෂාව ලතෝරා ගැනීමට ඉඩකඩ සලසා ඇත. ඔබට ලමම ප්රශකනාවලිය සිංහල,

•

ලෙමළ සහ ඉංග්රීසි යන ඕනෑම භාෂාවින්ත සේූර්ණ ිරීමට ඉඩ පහසුකේ සපයා ඇත.

2

ඔබලේ සංගණන ෙත්ත ඇුලත් ිරීමට ලපර නැවත වරක් ඔබ විසින්ත ඇුලත් කරන ලෙ නම සහ
ලසකවක අංකය නිවැරදි ෙැයි පරික්ෂා කර බැලීමට ලමහිදී අවසකථාව ලබා දී ඇත. ඔබලේ නම ලහෝ
ලසකවක අංකය වැරදි නේ නැතලහාත් ලමම ෙත්ත රැසකිරීම සේබන්තධලයන්ත ඔබට යේ ගැටලුවක්
ඇත්නේ ඒ සඳහා පිළිුරු ලබාදීලමන්ත ඔබට සහය විය හැි පර්ලේෂණ හා විලශකෂ අධයයන අංශලේ
ලජයෂකඨ සංඛයාලේඛනඥ සහ සංඛයාලේඛනඥ නිලධාරින්ත සේබන්තධ කර ගැනීලේ ලතාරුරුෙ එම
පිටුලවහිම ෙක්වා ඇත.
ඔලබ් නම සහ ඔබලේ ලසකවක අංකය නිවැරදි නේ එම පිටුලේ පහලින්ත ෙක්වා ඇති “Proceed”
ලබාත්තම එබීලමන්ත ඔබ ලතාරුරු ලබාදීලේ වැඩසටහනට ඇුලත් ලේ.
ලමම ප්රශකනාවලිය ලකාටසක 12 ින්ත සමන්තවිත වන අතර (විලශකෂලයන්ත සඳහන්ත කර ඇති
අවසකථාවන්තහිදී හැර) සියලු ප්රශකන සඳහා අනිවාර්යලයන්තම ලතාරුරු ලබාදිය යුු ලේ.
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1 ලකාටස - වර්තමාන ලසකවා සකථානය/ තනුර පිළිබඳ ලතාරුරු

1 ලකාටස - වර්තමාන ලසකවා සකථානය/ තනුර පිළිබඳ ලතාරුරු
ප්රශකන ප්රශකනය හා පිළිුරු ලබාදීලේ දී අනුගමනය කළ යුු ක්රමලේෙය
අංකය
1. වර්තමාන ලසකවා සකථානය/ තනුර පිළිබඳ ලතාරුරු
ඔබලේ වර්තමාන ලසකවා සකථානයට අොළව ලමම ලකාටස සේූර්ණ කරන්තන. ඔබ ලසකවා
සකථාන ලෙකක ලසකවය කරන්තලන්ත නේ සකිර ලසකවා සකථානයට/ සතිලේ වැඩි දිනක් ලසකවය කරනු
ලබන ලසකවා සකථානයට අොළව ලමම ලකාටස සේූර්ණ කරන්තන.
1.1

ලසකවා සකථානලේ නම
තමා ලසකවය කරන ලසකවා සකථානලේ නම ලබා දී ඇති ලැයිසකුව (Drop down list) මගින්ත
ලතෝරන්තන.

1.2

ලසකවා සකථානලේ ලිපිනය
ලසකවා සකථානලේ තැපැේ ලිපිනය නිවැරදිව ඔබ ලතෝරා ගත් භාෂාලවන්ත සඳහන්ත කරන්තන.

1.3

ලසකවා සකථානය පිහිටි පරිපාලන දිසකික්කය
ලමම ප්රශකනයට අොළව ලබා දී ඇති ලැයිසකුලවන්ත (Drop down list) ඉහත 1.1 යටලත්
සඳහන්ත කරන ලෙ ඔබලේ ලසකවා සකථානය පිහිටා ඇති දිසකික්කය ලතෝරන්තන.

1.4

ලසකවා සකථානය පිහිටි ප්රාලද්වශීය ලේකේ ලකාට්ඨාසය
ලමම ප්රශකනයට අොළව ලවබ් ලයදුම ුළ ලබා දී ඇති ලැයිසකුලවන්ත (Drop down list) හි
ඔබ ඉහත 1.3 හි ලබා දී ඇති දිසකික්කයට අොළ ප්රාලද්වශීය ලේකේ ලකාට්ඨාස ඇුළත්
ලේ. ඒ ුළින්ත ඔබලේ ලසකවා සකථානය පිහිටා ඇති ප්රාලද්වශීය ලේකේ ලකාට්ඨාසය
ලතෝරන්තන.

1.5

තනුර
ඔබලේ නිතය තනුර ලමහි දී ඇති Drop down list මගින්ත ලතෝරන්තන. ඔබ ලවනත්
තනුරක වැඩ බැලීම/ රාජකාරී අවරණය/ රාජකාරී ඉටු ිරීම සිදුකරන්තලන්ත වුව ෙ ඔබලේ
නිතය තනුර ලමහි ලතෝරන්තන.
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1.6

ඔබ ලසකවය කරන්තලන්ත කාර්යාලගතව ෙ, ක්ලෂකරගතව හා කාර්යාලගතව ෙ යන වග
ඔබ සතිලේ වැඩ කරන සෑම දිනකම කාර්යාලලේ රාජකාරි කළ යුු නේ කාර්යාලගත
ලලස ලක්තාංක 1 සලකුණු කරන්තන. ක්ලෂකරගත හා කාර්යාගලත තනුරක් ෙැරුව ෙ
වර්තමානලේ දිනපතා කාර්යාලයට ලසකවය සඳහා වාර්තා කරන්තලන්ත නේ ලක්තාංක 1
සලකුණු කරන්තන. උො: ප්රධාන කාර්යාලලේ ලසකවලේ නිරත සංඛයාලේඛන නිලධාරීන්ත
ඔබ සාමානයලයන්ත සතිලේ එක් දිනක් ලහෝ වැඩි දින ගණනක් ක්ලෂකර රාජකාරිවල නිරත
ලේ නේ ක්ලෂකරගත හා කාර්යාලගත ලලස ලක්තාංක 2 සලකුණු කරන්තන.

ලමම ලතාරුරු නිවැරදිව ලබා දීලමන්ත පසු පිටුලේ පහතින්ත ඇති ‘Save’ ලබාත්තම ඔබන්තන. ඔබ
විසින්ත සියලු ප්රශකන සඳහා පිළිුරු ලබා දී ඇත්නේ පිටුලේ ඉහලින්තම ලමවැනි පණිවුඩයක් දිසකලේ. සෑම
ලතාරුරක්ම නිවැරදිව ලබාදුන්ත බව තහවුරු කර ගත් පසු ‘Go to next’ ලබාත්තම ඔබන්තන.
t Successfully saved.

Go to next

1 ලකාටස සාර්ථකව සේූර්ණ ිරීලමන්ත පසු ඔබව ප්රශකනාවලිලේ 2 ලකාටස ලවත ලයාමු කරනු ඇත.
ලමය ඔබලේ ලපෞද්වගලික ලතාරුරු පිළිබඳ ලතාරුරු විමසනු ලබයි.

2 ලකාටස - ලපෞද්වගලික ලතාරුරු
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2. ලපෞද්වගලික ලතාරුරු
2.1

වැටුප් අංකය
වැටුප් ලේඛනලේ EMP No. ලලස සඳහන්තව ඇති අංකය වැටුප් අංකය ලේ. ඔබ වැඩසටහනට
ඇුේ වීලේදී ලබාදුන්ත වැටුප් අංකය ලමහි දී සකවයංක්රීයව ෙර්ශනය ලේ. එම අංකලේ ිසිදු
ලවනසකකමක් ිරීමට ඔබට අවසකථාව ලබා ලනාලෙනු ඇත. ලකලසක වුවත් එම අංකය නිවැරදි ෙ
යන්තන නැවතත් පරික්ෂා කර බලන්තන.

2.2

මුලකුරු සමග නම (ඉංග්රීසිලයන්ත)
ලමහි ඔබලේ නම (මුලකුරු සමග) සකවයංක්රීයව ෙර්ශනය ලේ. එම නම නිවැරදිව සඳහන්තෙ යන්තන
ලහාඳින්ත පරික්ෂා කර බලන්තන. ලමහි සඳහන්ත වන්තලන්ත ඔබලේ වැටුප් ලේඛනලේ සඳහන්ත නම ලහෝ
ඔබලේ අංශය විසින්ත ලිඛිතව 15 අංශය ලවත ෙන්තවා ඇති නම ලේ. (රාජකාරි සඳහා භාවිතා ිරීමට
නීතිමය වශලයන්ත ඔබට අවසරය ඇති නම ලමම ෙත්ත රැසක ිරීලේදී ලබාදිය යුුලේ. රාජකාරි
කටයුුවලදී විවිධ අවසකථාවලෙ ඔබලේ අභිමතය පරිදි විවිධ නේ භාවිතා ිරීමට හැියාවක්
ලනාමැති අතර නීතයානුකූලව භාවිතා කළ හැි නම ලමහි සඳහන්තෙ යන්තන පරික්ෂා කළ යුු ලේ)
ඒ අනුව ඔබලේ නම ලහෝ එහි අක්ෂර විනයාසය වැරදි නේ නිවැරදි අයුරින්ත ඔබලේ නම
සංලශෝධනය ිරීමට ඔබට ලමහිදී ඉඩකඩ සලසා ඇති අතර ඔබලේ නමට යටින්ත ලබා දී ඇති හිසක
ලප්ළිය ුළ නිවැරදි නම මුලකුරු සමග ඉංග්රීසි කැපිටේ අකුලරන්ත සඳහන්ත කරන්තන. (මුලකුරු අතර
හිසකතැන්ත ලහෝ තිත් ලකුණු ලනාලයාෙන්තන. මුලකුරු සහ අවසන්ත නම අතර පමණක් හිසකතැනක්
තබා නම ලියන්තන. උො: LMK PERERA)

2.3
2.4

මුලකුරු සමග නම (සිංහලලන්ත/ ලෙමලළන්ත)
ඉහත සඳහන්ත කළ නම සිංහලලන්ත ලහෝ ලෙමලළන්ත ලමහි සඳහන්ත කරන්තන.
ජාතික හැඳුනුේපත් අංකය
ජාතික හැඳුනුේපත් අංකය නිවැරදිව සටහන්ත කරන්තන. (නව ලහෝ පැරණි අංකය, එනේ ඉලක්කේ
9ක් සමග V ලහෝ X අකුර සහිත පැරණි අංකය ලහෝ ඉලක්කේ 12 ින්ත සමන්තවිත නව අංකය
ලබා දීමට ඉඩකඩ සලසා ඇත.)

2.5

ජංගම දුරකථන අංකය
ඔබලේ ජංගම දුරකථන අංකය නිවැරදිව සටහන්ත කරන්තන. (ඉලක්කේ 10 ින්ත යුක්ත වන පරිදි)

2.6

සකී/ පුරුෂ භාවය
ඔබලේ සකී/පුරුෂ භාවයට අොළ ලක්තාංකය සළකුණු කරන්තන.

2.7

උපන්තදිනය
mm/dd/yyyy ලලස ෙර්ශනය වන අක්ෂර මත ඔලබ් උපන්ත දිනය (පළමුව මාසය, ලෙවනුව දිනය
සහ අවසාන වශලයන්ත උපන්ත වර්ෂය ආකාරලයන්ත) නිවැරදිව සටහන්ත කරන්තන. උො: ඔලබ් උපන්ත
දිනය 1990 ජූලි 24 දින නේ එය ලමලසක සටහන්ත කළ යුුය. 07/24/1990
ලමහිදී ඔබලේ උපන්තදිනය කැලැන්තඩරයක් මගින්ත ලතෝරා ගැනීමටෙ ඉඩකඩ සලසා ඇත.
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2.8

පසුගිය උපන්තදිනට වයස (අවුරුදු)
ඔබ ඇුළත් කරන ලෙ උපන්ත දිනය අනුව පසුගිය උපන්ත දිනයට ඔබ සේූර්ණ කරන ලෙ වයස දී
ඇති ලකාටුව ුළ සකවයංක්රීයව ෙර්ශනය ලේ. එම වයස නිවැරදි ලනාලේ නේ නැවත උපන්තදිනය
පරීක්ෂා කර වැරදි ලලස සටහන්ත කර ඇත්නේ නිවැරදි කරන්තන.
උො: 1990 ජුලි 24 දින උපන්ත අයකු පසුගිය උපන්ත දිනට සේූර්ණ කර ඇති අවුරුදු 31 ලලස
ෙර්ශනය විය යුු අතර එලසක ෙර්ශනය වන්තලන්ත ෙැයි පරික්ෂා කර බලන්තන.
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2 .9

ජනවර්ගය
ඔබ අයත් වන ජන වර්ගයට අොළ ලක්තාංකය සලකුණු කරන්තන. ඔබ ලමහි 1-6 ෙක්වා
සඳහන්ත වන ජන වර්ගයකට අයත් ලනාලේ නේ පමණක් ලවනත් යටලත් ලක්තාංක 7
සලකුණු කරන්තන. එවිට ලවනත් යන ලප්ලියට පහතින්ත ඔලබ් ජනවර්ගය සඳහන්ත ිරීම
සඳහා ලකාටුවක් දිසක වනු ඇත. ඔබ ඉහත ලබාදී ඇති ජනවර්ග හලයන්ත එකකට ලහෝ අයත්
නැතිනේ ඔබලේ ජනවර්ගය එම ලකාටුව ුළ සටහන්ත කරන්තන.

2.10

ආගම
ඔලබ් ආගමට අොළ ලක්තාංකය සලකුණු කරන්තන. ඔබ ලමහි සඳහන්ත ආගමකට අයත්
ලනාලේ නේ පමණක් ලවනත් යටලත් ලක්තාංක 6 සලකුණු කරන්තන. එවිට ලවනත් යන
ලප්ලියට පහතින්ත ඔලබ් ආගම සඳහන්ත ිරීම සඳහා ලකාටුවක් දිසක වනු ඇත. ඔබ ඉහත
ලබාදී ඇති ආගේ පලහන්ත එකකට ලහෝ අයත් නැතිනේ ඔබලේ ආගම එම ලකාටුව ුළ
සටහන්ත කරන්තන.

2.11

විවාහක තත්ත්වය
ඔලබ් වර්තමාන විවාහක තත්ත්වයට අොළ ලක්තාංකය සලකුණු කරන්තන.
ිසිො විවාහ වී නැති - ඔබ ිසිදු දිනක විවාහ වී නැති නේ අංක 1 ෙ,
ෙැනට විවාහක - සංගණනය පැවැත්ලවන දින වන විට ඔබ විවාහක නේ අංක 2
ලතෝරන්තන. නීතයානුකූල/ චාරිරානුකූල විවාහ ලමන්තම නීතයානුකූලව විවාහ ලනාවූව ෙ
එකට ජීවත් වන (Living together) පුද්වගලයින්ත ෙ ලේ යටලත් සඳහන්ත කරන්තන.
වැන්තෙඹු - සකවාමි පුරුෂයා/භාර්යාව මිය ලගාසක ඇති සහ සංගණන දින වන විට නැවත විවාහ
වී නැති පුද්වගලයන්ත ලේ යටතට ගැලන්ත.
දික්කසාෙ - උසාවියක් මගින්ත විවාහ සහතිකය අවලංගු කර ඇති සහ සංගණන දිනට නැවත
විවාහ වී නැති පුද්වගලයින්ත ලේ.
නීතයානුකූලව ලවන්ත වූ - නීතයානුකූලව විවාහ වී සිටි පුද්වගලලයක් දික්කසාෙ ලනාවී නීති
මාර්ගලයන්ත ලහෝ උසාවියක අණ පරිදි ලවන්ත වී සිටී නේ ලේ යටතට අයත් ලේ.
ලවනත් - ඔලබ් විවාහක තත්ත්වය ඉහත ිසිඳු විවාහක තත්ත්වයකට අයත් ලනාලේ නේ
ලවනත් යටලත් ලක්තාංක 6 ලතෝරන්තන. එවිට ලවනත් යන ලප්ලියට පහතින්ත ඔලබ්
විවාහක තත්ත්වය සඳහන්ත ිරීම සඳහා ලකාටුවක් දිසක වනු ඇත. ඔබලේ වර්තමාන
විවාහක තත්ත්වය එම ලකාටුව ුළ සටහන්ත කරන්තන
උො: නීතයානුකූල ලනාවන ලවන්තව ජීවත් වීම.
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2.12

ඔබ ෙැනට විවාහක නේ කලරයා පිළිබඳ ලතාරුරු
ඔබ ෙැනට විවාහක නේ එනේ, 2.11 සඳහා ලක්තාංක 2 ලතෝරා ගත්ලත් නේ පමණක්
ලමම ප්රශකනය ඔබට ෙර්ශනය ලේ. එලසක ලනාලේ නේ පරිගණක වැඩසටහන මගින්ත ඔබව
2.13 ප්රශකනය ලවත ලයාමු කරනු ඇත.

2.12.1 කලරයාලේ රැියා තත්ත්වය
ඔලබ් සකවාමිපුරුෂයා/ භාර්යාව විසින්ත සිදු කරනු ලබන රැියාව/ ආර්ික කටයුත්ලත්
තත්ත්වය ලේ යටලත් ලතෝරා ගත යුුය. රාජය ලහෝ ලපෞද්වගලික අංශලේ විධිමත්
රැියාවක, අවිධිමත් අංශලේ ලහෝ විලද්වශගතව රැියාවක නිරත නේ ලහෝ විලද්වශගතව
යේ රැියාවක් කරයි නේ, විශ්රාමිකව සිටීනේ, නැතලහාත් රැියාවක් ලනාකරයි නේ
අොළ පරිදි නිවැරදි පිළිුර ලබා දිය හැිය.
ඔලබ් සකවාමිපුරුෂයා/ භාර්යාව රැියා/ ආර්ික කටයුු එකකට වැඩි සංඛයාවක ලයදී
සිටීනේ ප්රධාන කටයුත්තට අොළ ලක්තාංකය සලකුණු කරන්තන.
ඔලබ් සකවාමිපුරුෂයා/ භාර්යාව යේ රැියාවක ලයදී සිට විශ්රාම ලබා ඇතත් වර්තමානලේ
ිසියේ ආර්ික කටයුත්තක නිරත වී සිටී නේ එම කටයුත්තට අොළ ලක්තාංකය සලකුණු
කරන්තන.
ඔබලේ කලරයාලේ රැියා තත්ත්වය යන්තන සඳහා විශ්රාමික ලහෝ කලරයා රැියාවක්
ලනාකරයි යන්තන ලතෝරා ගත්ලත් නේ ඔබව 2.13 ප්රශකනය ලවත ලයාමු කරනවා ඇත.
2.12.2 කලරයාලේ ලසකවා සකථානය
ඔබ 2.12.1 ට ලක්ත අංක 1, 2, 3 ලහෝ 5 සලකුණු කලළක නේ ලසකවා සකථානලේ නම
නිවැරදිව ලමහි සඳහන්ත කරන්තන. ඔබ 2.12.1 ට ලක්ත අංක 4 සලකුණු කලළක නේ එම
ආර්ික කටයුත්ත/සකවයං රැියාව සිදු කරන සකථානලේ නම ලියන්තන.
උො: නිවස, ලවනත් සකිර සකථානයක, බදු/ කුළී පෙනම මත ලබාගත් සකථානය
2.12.3 ඔබලේ කලරයා රැියාව/ ආර්ික කටයුත්ත ඉටු කරන දිසකික්කය/ රට
ඔලබ් සකවාමිපුරුෂයාලේ/ භාර්යාවලේ ලසකවා සකථානය ලහෝ ආර්ික කටයුත්ත /සකවයං
රැියාව සිදු කරන සකථානය පිහිටි දිසකික්කය ලබා දී ඇති ලැයිසකුලවන්ත (Drop down
list) ලතෝරන්තන.
ඔහු/ ඇය විලද්වශගතව රැියාවක් කරයි නේ අොළ රලට් නම, දී ඇති ලැයිසකුව ුළ
ඇත්නේ එම නම ලතෝරන්තන. ඔබලේ කලරයා ලසකවය කරන රට එම ලැයිසකුලේ ලබාදී
ලනාමැති නේ “ලවනත්” යන්තන ලතෝරන්තන. එවිට ලවනත් යන ලප්ලියට පහතින්ත හිසක
ලකාටුවක් දිසක වනු ඇත. ඔබලේ කලරයා ලසකවය කරන රට එම ලකාටුව ුළ සටහන්ත
කරන්තන.
2.13

ෙරුවන්ත පිළිබඳ ලතාරුරු
විවාහක තත්ත්වය කුමක් වුව ෙ සෑම ලසකවා නියුක්තිකයකු විසින්තම ලමම ප්රශකනය සේූර්ණ
කළ යුු ලේ.

2.13.1 මුළු ෙරුවන්ත ගණන (ෙරුවන්ත ලනාමැති නේ 0 සටහන්ත කරන්තන)
ඔබට ෙරුවන්ත සිටී නේ ෙැනට ජීවත්ව සිටින මුළු ෙරුවන්ත සංඛයාව සටහන්ත කරන්තන.
(ෙරුකමට හො ගන්තනා ෙරුවන්ත වුව ෙ ඔලබන්ත යැලප් නේ ලමහි ඇුළත් කරන්තන.) ෙරුවන්ත
ලනාමැති නේ ලහෝ ෙරුවන්ත ිසිලවකු ලහෝ ෙැනට ජීවත්ව නැත්නේ ලහෝ අොළ නැත්නේ 0
සටහන්ත කරන්තන.
2.13.2 ඒ අතරින්ත අවුරුදු 18 ට අඩු අවිවාහක ෙරුවන්ත ගණන (ලනාමැති නේ 0 සටහන්ත කරන්තන)
ඔලබ් ෙරුවන්ත අතරින්ත ෙැනට ජීවත්ව සිටින අවුරුදු 18 ට අඩු අවිවාහක ෙරුවන්ත සංඛයාව දී
ඇති ලකාටු ුළ සටහන්ත කරන්තන. අවුරුදු 18 ට අඩු අවිවාහක ෙරුවන්ත ලනාමැති නේ 0
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සටහන්ත කරන්තන. අවුරුදු 18 ට අඩු ෙරුවන්ත වුව ෙ විවාහක නේ එම ෙරුවන්ත ලමහි ඇුළත්
ලනා කළ යුුය. ෙරුවන්ත ලනාමැති නේ ලහෝ ෙරුවන්ත ිසිලවකු ලහෝ ෙැනට ජීවත්ව
නැත්නේ ලහෝ අොළ නැත්නේ 0 සටහන්ත කරන්තන.

ලමම ලතාරුරු නිවැරදිව ලබා දීලමන්ත පසු පිටුලේ පහතින්ත ඇති ‘Save’ ලබාත්තම ඔබන්තන. සෑම
ලතාරුරක්ම නිවැරදිව ලබාදුන්ත බව තහවුරු කර ගත් පසු තිරලේ ඉහළින්ත දිසකවන ‘Go to next’
ලබාත්තම ඔබන්තන.

2 ලකාටස සාර්ථකව සේූර්ණ ිරීලමන්ත පසු ඔබව ප්රශකනාවලිලේ 3 ලකාටස ලවත ලයාමු කරනු ඇත.
ලමම ලකාටලසකදී ඔබලේ පත්වීමට අොළ ලතාරුරු විමසනු ලබයි.

3 ලකාටස - ඔබලේ පත්වීමට අොළ ලතාරුරු
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3. ඔබලේ පත්වීමට අොළ ලතාරුරු
පත්වීලේ සකවභාවය
3.1
ඔලබ් පත්වීලේ සකවභාවය අනුව අොළ ලක්තාංකය සලකුණු කරන්තන. ඔබට ලබා දී ඇති
පත්වීේ ලිපිලේ පත්වීලේ සකවභාවය සඳහන්ත ලේ. ඔලබ් පත්වීම සකිර නේ පමණක් ලක්තාංක
1 සලකුණු කරන්තන. ඔබ සකිර පත්වීමක් ලබා ලනාමැති නේ, එනේ ඔලබ් පත්වීම
තාවකාලික, අනියේ, ලකාන්තරාත් පෙනම මත ලබා දී ඇත්නේ අොළ පරිදි ලක්තාංක 2, 3, 4
සලකුණු කරන්තන.

3.2

ඔලබ් පත්වීලේ සකවභාවය 1-4 ෙක්වා ඇති කාණ්ඩයකට අයත් ලනාලේ ලවනත් යටලත්
ලක්තාංක 5 සලකුණු කරන්තන. එවිට ලවනත් යන ලප්ලියට පහතින්ත ඔලබ් පත්වීලේ
සකවභාවය සඳහන්ත ිරීමට ලකාටුවක් දිසක වනු ඇත. ඔබලේ පත්වීලේ සකවභාවය ඉහත
ලබාදී ඇති එකකට ලහෝ අොළ ලනාමැති නේ අොළ පත්වීලේ සකවභාවය එම ලකාටුව ුළ
සටහන්ත කරන්තන.
ඔබලේ පත්වීම සකිර විශ්රාම වැටුප් සහිත තනුරක් නේ, එනේ ලක්තාංකය 1 ලතෝරා
ගත්ලත් නේ ඔබව ප්රශකන අංක 3.2 ලවත ලයාමු කරනු ඇත. නමුත් ඔබලේ පත්වීම සකිර
විශ්රාම වැටුප් සහිත තනුරක් ලනාවන්තලන්ත නේ ඔබව ඍජුවම 3.4 ප්රශකනය ලවත ලයාමු
කරනු ඇත.
පත්වීම අයත්වන ලසකවා කාණ්ඩය
ඔලබ් පත්වීම ිසියේ ලසකවාවකට අයත් නේ එම ලසකවාව පිළිබඳ ලතාරුරු ලමහිදී ලබා
දිය යුු ලේ.
ඔලබ් පත්වීම ිසියේ ලසකවාවකට අයත් නේ ගැලලපන පරිදි ලසකවා කාණ්ඩය සඳහා
ලක්තාංක 1 ලහෝ 2 සලකුණු කරන්තන. ලසකවාවකට අයත් ලනාලේ නේ ලක්තාංක 3
සලකුණු කරන්තන.
ජනලේඛන හා සංඛයාලේඛන සංඛයාලේඛන ලෙපාර්තලේන්තුලේ සංඛයාලේඛන කාර්යය
මණ්ඩලය ිසිදු ලසකවාවකට අයත් ලනාවන අතර එම තනුරු ලෙපාර්තලේන්තුගත
තනුරු ලේ. එවැනි නිලධාරීන්ත ලසකවාවකට අයත් ලනාලේ ලලස ලක්තාංක 3 සලකුණු
කරන්තන.

3.3

ඔබලේ පත්වීම ිසියේ ලසකවාවකට අයත් නේ ලසකවාලේ නම සහ පංතිය/ලශ්රකණිය
ඔබ දීප වයාප්ත ලහෝ ඒකාබද්වධ ලසකවාවකට අයත් තනුරක් ෙරන්තලන්ත නේ (එනේ 3.2 හි
ලක්කාංක 1 ලහෝ 2 ලතෝරන ලද්වලද්ව නේ පමණක්) ලමම ප්රශකනයට ඔබව ලයාමු ලකලරනු
ඇත.

3.3.1

ලසකවාලේ නම
ඔලබ් පත්වීම අයත් වන ලසකවාලේ නම ලබා දී ඇති ලැයිසකුලවන්ත (Drop down list)
ලතෝරන්තන.

3.3.2

පංතිය/ ලශ්රකණිය
ඔලබ් පත්වීම අයත් වන පන්තතිය/ලශ්රකණිය ලබා දී ඇති ලැයිසකුලවන්ත (Drop down list)
ලතෝරන්තන.

3.4

රාජය අංශයට මුේ පත්වීලේ දිනය
ඔබ රාජය/අර්ධ රාජය අංශයට මුලින්තම පත්වීම ලැබූ දිනය සඳහන්ත කරන්තන. රාජය/අර්ධ
රාජය ආයතනයක ලසකවය කර එම රැියාලවන්ත ඉවත් වී නැවත නව පත්වීමක් මත
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රාජය/අර්ධ රාජය ලසකවයට පැමිණි නිලධාරීන්ත ඇත්නේ එලසක අවසන්ත වතාවට ලසකවයට පත්
වූ දිනය සඳහන්ත කළ යුු ලේ.
සකිර, තාවකාලික, අනියේ, ලකාන්තරාත් පෙනම මත යන කවර ආකාරයකට ලසකවය කළ ෙ
ලමම ප්රශකනයට පිලිුරු ලබා දිය යුු ය.

4 ලකාටස - ඔබ අයත් වන වැටුප් කාණ්ඩය

4. ඔබ අයත්වන වැටුප් කාණ්ඩය
ලමම ප්රශකනය අොළ වන්තලන්ත ප්රශකන අංක 3.1 හි 1සඳහන්ත කර ඇති, එනේ සකීර පත්වීේ ලබා ඇති
පුද්වගලයන්තට පමණි ඔලබ් තනුරට හිමි වැටුප් කාණ්ඩය .දී ඇති ලැයිසකුලවන්ත )drop down list(
මගින්ත ලතෝරන්තන.
ඔබ සකිර පත්වීමක් මත ලෙපාර්තලේන්තුලේ ලසකවය කරනු ලබන නිලධාරියකු නේ 3 ලකාටස යටලත්
වන 3.4 ප්රශකනලයන්ත පසු ඔබව එම තිරලේම පහළින්ත ඇති 4 ලකාටස ලවතෙ ලයාමු කරනු ලබයි. ලමම
ලකාටස යටලත් ඔබ අයත් වන වැටුප් කාණ්ඩයට කවලර්ෙ යන්තන විමසනු ලබයි. ඔබ තාවකාලික,
අනියේ, ලකාන්තරාත් වැනි ලවනත් ආකාරයට ලසකවය කරන්තලන්ත නේ 4 ප්රශකනය ඔබට අොළ ලනාවන
බැවින්ත 5 ප්රශකනය ලවත ලයාමු කරවනු ඇත.

ලමම ලතාරුරු නිවැරදිව ලබා දීලමන්ත පසු පිටුලේ පහතින්ත ඇති ‘Save’ ලබාත්තම ඔබන්තන. සෑම
ලතාරුරක්ම නිවැරදිව ලබාදුන්ත බව තහවුරු කර ගත් පසු තිරලේ ඉහළින්ත දිසකවන ‘Go to next’
ලබාත්තම ඔබන්තන.

3 හා 4 ලකාටසක සාර්ථකව සේූර්ණ ිරීලමන්ත පසු ඔබලේ භාෂා හැියා, අධයාපන සහ වෘත්ීය
සුදුසුකේ පිළිබඳව ලතාරුරු රැසකකරනු ලබන ප්රශකනාවලිලේ 5, 6 හා 7 ලකාටසක ලවත ලයාමු කරනු
ඇත.
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5 ලකාටස - භාෂා ප්රවීණතාව

5 භාෂා ප්රවීණතාව
ලමහිදී සිංහල, ලෙමළ, ඉංග්රීසි යන භාෂා 3 සඳහාම ලවන්ත ලවන්ත වශලයන්ත ියවීලේ හා ලිවීලේ
හැියාවත්, කථාිරීලේ හැියාවත් පිළිබඳ විමසනු ලැලබ්.
5.1

ියවීලේ ලිවීලේ හැියාව
ියවීලේ හා ලිවීලේ හැියාව යනු ිසියේ භාෂාවින්ත යමක් ියවා නිවැරදිව ලත්රුේ
ගැනීමට ඇති හැියාවත්, යේ අෙහසක් ඕනෑම ලකලනකුට ියවා ලත්රුේ ගත හැි
ආකාරයට ලිවීමට ඇති හැියාවත් ලේ.
සිංහල, ලෙමළ, ඉංග්රීරිසි යන භාෂා 3 සඳහාම ලවන්ත ලවන්ත වශලයන්ත ියවීලේ හා ලිවීලේ
හැියාවට අොළව ඔබලේ ප්රවීණතා මට්ටම අනුව ලහාඳයි, සාමානයයි, ෙැනුමක් නැත
යන වරණයන්තට අොළව පිළිලවලින්ත 1, 2 ලහෝ 3 යන ලක්තාංක වලින්ත ගැලලපන එක්
ලක්තාංකයක් පමණක් සලකුණු කරන්තන.

5.2

කථා ිරීලේ හැියාව
සිංහල, ලෙමළ, ඉංග්රීසි යන භාෂා ුන සඳහාම ලවන්ත ලවන්ත වශලයන්ත එම භාෂා කථා
ිරීමට අොළව ඔබ සු ප්රවීණතා මට්ටම අනුව ලහාඳයි, සාමානයයි, ෙැනුමක් නැත යන
වරණයන්තට අොළව පිළිලවලින්ත 1, 2 ලහෝ 3 යන ලක්තාංක වලින්ත ගැලලපන එක්
ලක්තාංකයක් පමණක් සලකුණු කරන්තන.
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6 ලකාටස - ඉහළ අධයාපන සුදුසුකම

6. ඉහළ අධයාපන සුදුසුකම
6.1

ලබා ඇති ඉහළ ම අධයාපන සුදුසුකම
ඔබ ලබා ඇති ඉහළ ම අධයාපන සුදුසුකම ට අොළ ලක්තාංකය පමණක් සලකුණු කරන්තන.
ලමහිදී පශකචාත් උපාධි ඩිප්ලලෝමා ලනාවන ලවනත් වෘත්ීයමය ඩිප්ලලෝමා පාඨමාලාවක්
හොරා ඇත්නේ එය අධයාපන සුදුසුකමක් ලනාව වෘත්ීයමය සුදුසුකමි. එවැනි අවසකථාවල
ලබා ඇති උසසකම අධයාපන සුදුසුකමට අොළ ලක්තාංකය සලකුණු කරන්තන.
ඔබ ලබා ඇති ඉහළම අධයාපන සුදුසුකම අ.ලපා.ස. (උ.ලපළ) ලහෝ ඊට අඩු සුදුසුකමක් නේ
ලමම ප්රශකනයට පිළිුරු සැපයීලමන්ත පසු ඔබ 7 ලකාටස ලවත ලයාමු කරනු ඇත. එලහත්
ඔබ උපාධි ලහෝ ඉන්ත ඉහළ සුදුසුකමක් ලබා ඇත්නේ ඔබට 6.2 සහ ඉන්ත ඉදිරියට ඇති ප්රශකණ
ලවත ලයාමු කරනු ඇත.
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6.2

ඔබ මූලික උපාධියක් ලබා ලබා ඇත්නේ එය අයත් ක්ලෂකරය වන්තලන්ත
ඔබ මූලික උපාධියක් ලබා ඇත්නේ එයට අොළ විෂයය ක්ලෂකරය ලේ යටලත් සඳහන්ත කළ
යුු ලේ.
ඔබ මූලික උපාධි එකකට වැඩි සංඛයාවක් ලබාලගන ඇත්නේ සහ එම උපාධි ලවනසක
ක්ලෂකරවලට අයත් නේ එවැනි අවසකථා ලෙකක් ෙක්වා සලකුණු ිරීමට ලමහිදී අවසකථාව
සලසා දී ඇත.
ඔලබ් මූලික උපාධිය ලමහි සඳහන්ත ක්ලෂකරයකට අයත් ලනාලේ නේ “ලවනත්” යටලත්
ඇති ලක්තාංක 6 ලතෝරන්තන. එවිට ලවනත් යන ලප්ලියට පහතින්ත ඔබලේ උපාධි ක්ලෂකරය
සඳහන්ත ිරීමට ලකාටුවක් දිසක වනු ඇත. ඔබලේ උපාධිය අයත් ක්ලෂකරය ඉහත ලබාදී ඇති
එකකට ලහෝ අොළ ලනාමැති නේ අොළ උපාධි ක්ලෂකරය එම ලකාටුව ුළ පැහැදිලිව
සඳහන්ත කරන්තන.
ඔබට පශකචාත් උපාධි සුදුසුකේ ඇතත් ලමහිදී සඳහන්ත කළ යුත්ලත් ඔබලේ මූලික උපාධිය
ලබාලගන ඇති ක්ලෂකරයයි.
ඔබ පශකචාත් උපාධියක් ලබාලගන තිබුණ ෙ ඔබ මූලික උපාධියක් ලබාලගන ලනාමැති නේ
ලමහිදී ලවනත් යන්තන ලතෝරා ගන්තන. එවිට පහතින්ත ලැලබන ලකාටුව ුල “මූලික
උපාධියක් නැත” ලහෝ “No basic degree” ලලස සඳහන්ත කරන්තන.

6.3

ඔලබ් මූලික උපාධිය/ උපාධි වන්තලන්ත
ඔබලේ මූලික උපාධිය ලබා දී ඇති ලැයිසකුලවන්ත (Drop down list) ලතෝරන්තන. මූලික
උපාධිය එකකට වඩා ඇත්නේ මූලික උපාධි ලෙකක් ෙක්වා සලකුණු ිරීමට ලමහිදී
අවසකථාව සලසා දී ඇත.
ඔබ ලබා ඇති මූලික උපාධිය ලමම ලැයිසකුව ුළ ඇුළත් ලනාවන්තලන්ත නේ “ලවනත්”
ලතෝරා ඔබ ලබා ඇති උපාධිලේ නම පැහැදිලිව සඳහන්ත කරන්තන. ඔබට මූලික උපාධියක්
ලනාමැති නේ, එනේ ප්රශකන අංක 6.2 හි මූලික උපාධිය ලලස “මූලික උපාධියක් නැත”
ලලස සටහන්ත කලළක නේ ලමහිදී ෙ “ලවනත්” ලතෝරන්තන. ඉන්තපසු ලවනත් යන්තනට පහතින්ත
දිසක වන ලකාටුලේ “අොළ නැත“ යන්තන පැහැදිලිව සඳහන්ත කරන්තන.

6.4

ඔබ ලබා ඇති මූලික උපාධිය විලශකෂ උපාධියක් නේ එම විෂය
ඔලබ් මූලික උපාධිය විලශකෂ උපාධියක් නේ එම විෂය නිවැරදිව ඉංග්රීසි භාෂාලවන්ත සඳහන්ත
කරන්තන.
උො: Economics

6.5

මූලික උපාධිය විලශකෂ උපාධියක් ලනාවන්තලන්ත නේ ලමහි ිසිවක් සඳහන්ත ලනාකරන්තන.
ඔබ පශකචාත් උපාධියක් ලබාලගන තිබුණ ෙ මූලික උපාධියක් ලබාලගන නැත්නේ ෙ ලමහි
ිසිවක් සඳහන්ත ලනාකරන්තන.
ඔබ ලබා ඇති මූලික උපාධිය සාමානය උපාධියක් නේ ප්රධාන විෂයයන්ත 3 ක් සඳහන්ත
කරන්තන.
ඔලබ් මූලික උපාධිය සාමානය උපාධියක් නේ ප්රධාන විෂයයන්ත 3 ක් නිවැරදිව ඉංග්රීසි
භාෂාලවන්ත සඳහන්ත කරන්තන.
මූලික උපාධිය සාමානය උපාධියක් ලනාවන්තලන්ත නේ ිසිවක් සඳහන්ත ලනාකරන්තන.
ඔබ පශකචාත් උපාධියක් ලබාලගන තිබුණ ෙ මූලික උපාධියක් ලබාලගන නැත්නේ ෙ
ිසිවක් සඳහන්ත ලනාකරන්තන.
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අධයාපන සුදුසුකේ පිළිබඳ ලතාරුරු විමසීලමන්ත පසු ඇත්ලත් ඔබ විසින්ත ලබා ඇති වෘත්තිය සුදුසුකේ පිළිබඳ
ලතාරුරු පිළිබඳ ලතාරුරු ලේ.

7 ලකාටස - ලබා ඇති වෘත්ීය සුදුසුකේ

7. ලබා ඇති වෘත්ීය සුදුසුකේ
7.1

ඔබ පැය 100 ලහෝ ඊට වැඩි කාලයක් හොරා සහතික ලබා ඇති පාඨමාලා ඇත්නේ සඳහන්ත කරන්තන.
ඔබ පැය 100 ක් ලහෝ ඊට වැඩි කාලයක් ිසියේ වෘත්ීය පාඨමාලාවක් හොරා සහතික ලබා
ඇත්නේ පාඨමාලාලේ නම සහතිකලේ සඳහන්ත ආකාරයට සඳහන්ත කර එම සුදුසුකම ලබාගත්
වර්ෂය ඉදිරිලේ ලබා දී ඇති ලකාටු ුළ සටහන්ත කරන්තන. සුදුසුකම ලබාගත් වර්ෂය යනු එම
සහතිකලේ සඳහන්ත වන ක්රියාත්මක දිනය (Effective date) ට අොළ වර්ෂයයි.
ඔබ සුදුසුකේ 3 කට වැඩි සංඛයාවක් ලබාලගන ඇත්නේ ඔබලේ වෘත්තියට අොළ සහ වඩා වැඩි
වැෙගත්කමක් ඇතැයි ඔබට හැලෙන සුදුසුකේ ුනක් පමණක් සඳහන්ත කරන්තන.

7.2

ඔබට ලෙපාර්තලේන්තුව මගින්ත විලද්වශ පුහුණුවීේ/ සේමන්තරණ/ වැඩමුළු සඳහා විලද්වශගත වීලේ
අවසකථාවන්ත ලැබී ඇත්ෙ?
විලද්වශ පුහුණුවීේ/ සේමන්තරණ/ වැඩමුළු එකක් ලහෝ වැඩි සංඛයාවක් සඳහා සහභාගි වීමට
ලෙපාර්තලේන්තුව විසින්ත ඔබට අවසකථා ලබාදී ඇත්ෙ යන්තන ලමහිදී සඳහන්ත කරන්තන.

ලමම ලතාරුරු නිවැරදිව ලබා දීලමන්ත පසු පිටුලේ පහතින්ත ඇති ‘Save’ ලබාත්තම ඔබන්තන. සෑම ලතාරුරක්ම
නිවැරදිව ලබාදුන්ත බව තහවුරු කර ගත් පසු තිරලේ ඉහළින්ත දිසකවන ‘Go to next’ ලබාත්තම ඔබන්තන.
5, 6 හා 7 ලකාටසක සාර්ථකව සේූර්ණ ිරීලමන්ත පසු ඔබලේ පදිංචිය පිළිබඳ විසකතර රැසකකරනු ලබන
ප්රශකනාවලිලේ 8 ලකාටස ලවත ලයාමු ලකලරනු ඇත.
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8 ලකාටස - පදිංචිය පිළිබඳ විසකතර

ලමම ලතාරුරු නිවැරදිව ලබා දීලමන්ත පසු පිටුලේ පහතින්ත ඇති ‘Save’ ලබාත්තම ඔබන්තන. සෑම ලතාරුරක්ම
නිවැරදිව ලබාදුන්ත බව තහවුරු කර ගත් පසු තිරලේ ඉහළින්ත දිසකවන ‘Go to next’ ලබාත්තම ඔබන්තන.
5, 6 හා 7 ලකාටසක සාර්ථකව සේූර්ණ ිරීලමන්ත පසු ඔබලේ පදිංචිය පිළිබඳ විසකතර රැසකකරනු ලබන
ප්රශකනාවලිලේ 8 ලකාටස ලවත ලයාමු ලකලරනු ඇත.

8. පදිංචිය පිළිබඳ විසකතර
ලේ සේබන්තධලයන්ත නිවැරදි ලතාරුරු ලනාෙන්තලන්ත නේ අනුමාන ලතාරුරු ලබාදීමට උත්සාහ
ලනාකරන්තන. ලේ පිළිබඳව ෙැනුවත් අයකුලගන්ත විමසා බලා නිවැරදි ලතාරුරු සැපයීමට කටයුු කරන්තන.
8.1

සකිර පදිංචි සකථානලේ ලිපිනය
තමාලේ සකිර පදිංචි සකථානලේ ලිපිනය ලමහි නිවැරදිව සඳහන්ත කරන්තන.
සකිර පදිංචි සකථානය ඔබට/ ඔබ පවුලට අයත් වීම අතයවශය ලනාවන අතර ඔබට/ ඔලබ් පවුලට
ලවනත් සකිර පදිංචි සකථානයක් ලනාමැති නේ ෙැනට පදිංචි සකථානලේ තාවකාලිකව පදිංචිව සිටිය ෙ
එම සකථානය සකිර පදිංචි සකථානය ලලස සලකන්තන.

8.2

සකිර පදිංචි සකථානය පිහිටි දිසකික්කය
ඔබ සකිර පදිංචි දිසකික්කය ලේ යටලත් ලබා දී ඇති ලැයිසකුලවන්ත (Drop down list) ලතෝරන්තන.
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8.3

සකිර පදිංචි සකථානය පිහිටි ප්රාලද්වශීය ලේකේ ලකාට්ඨාසය
ඉහත 8.2 හි ලබා දී ඇති දිසකික්කයට අොළ ප්රාලද්වශීය ලේකේ ලකාට්ඨාස ලැයිසකුවක් ලේ යටලත්
ලබාදී ඇත. ඒ අනුව ඔබ සකිර පදිංචි සකථානය පිහිටා ඇති ප්රාලද්වශීය ලේකේ ලකාට්ඨාසය එම
ලැයිසකුලවන්ත (Drop down list) ලතෝරන්තන.

8.4

සකිර පදිංචි සකථානය පිහිටි ග්රාම නිලධාරි ලකාට්ඨාසය
ලමම ප්රශකනයට අොළව ලවබ් ලයදුම ුළ ලබා දී ඇති ලැයිසකුලවහි (Drop down list) ඔබ ඉහත
8.3 හි ලබා දී ඇති ප්රාලද්වශීය ලේකේ ලකාට්ඨාසයට අොළ ග්රාම නිලධාරි ලකාට්ඨාස ඇුළත් ලේ. ඒ
අුරින්ත ඔබලේ සකිර පදිංචි සකථානය පිහිටා ඇති ග්රාම නිලධාරි ලකාට්ඨාසය ලතෝරන්තන.

8.5

සකිර පදිංචි සකථානය පිහිටි ප්රාලද්වශීය ලසෞඛය වවෙය නිලධාරි ලකාට්ඨාසය

8.6

ලමම ප්රශකනයට අොළව ලවබ් ලයදුම ුළ ලබා දී ඇති ලැයිසකුලවහි (Drop down menu) ඔබ ඉහත
8.2 හි ලබා දී ඇති දිසකික්කයට අොළ ලසෞඛය ලසෞඛය වවෙය නිලධාරි ලකාට්ඨාස සියේල
ඇුළත් ලේ. ඒ අුරින්ත ඔබලේ සකිර පදිංචි සකථානය පිහිටා ඇති ප්රාලද්වශීය ලසෞඛය වවෙය
නිලධාරි ලකාට්ඨාසය ලතෝරන්තන.
සකිර පදිංචි සකථානය පිහිටි ලපාලිසක බල ප්රලද්වශය
ඔබලේ සකිර පදිංචි සකථානය පිහිටි ලපාලිසක බල ප්රලද්වශය නිවැරදිව සඳහන්ත කරන්තන. ලේ සඳහා ඔබ
ලවත ලැයිසකුවක් සපයා ලනාමැති අතර ඔබ අයත් සකිර ලපාලිසක බල ප්රලද්වශය ලසායා බලා
නිවැරදි පිළිුර සැපයීම අලප්ක්ෂා ලකලර්.

8.7

රැියාවට පැමිලණන්තලන්ත තාවකාලික නවාතැනක සිට නේ
ලමම ප්රශකනය අොළ වන්තලන්ත ඔබ රැියාවට පැමිලණන්තලන්ත තාවකාලික නවාතැනක සිට නේ
පමණි. ඔබ දිනපතා ලසකවයට වාර්තා කරනු ලබන්තලන්ත ඔබලේ සකිර පදිංචි සකථානලේ සිට නේ ලමම
ලකාටස සේූර්ණ ිරීම අනවශයය.

8.7.1

තාවකාලික නවාතැන පිහිටි දිසකික්කය
ඔබ ලසකවයට වාර්තා කරනු ලබන්තලන්ත තාවකාලික නවාතැනක සිට නේ එම තාවකාලික තවාතැන
පිහිටි දිසකික්කය දී ඇති ලැයිසකුලවන්ත (Drop down list) ලතෝරන්තන.

8.7.2

තාවකාලික නවාතැන පිහිටි ප්රාලද්වශීය ලේකේ ලකාට්ඨාසය
ලමම ප්රශකනයට අොළව ලවබ් ලයදුම ුළ ලබා දී ඇති ලැයිසකුලවන්ත (Drop down menu) ඔබ ඉහත
8.7.1 හි ලබා දී ඇති දිසකික්කයට අොළ ප්රාලද්වශීය ලේකේ ලකාට්ඨාස ඇුළත් ලේ. ඒ අුරින්ත
ඔබලේ තාවකාලික නවාතැන පිහිටි ප්රාලද්වශීය ලේකේ ලකාට්ඨාසය ලතෝරන්තන.

ලමම ලතාරුරු නිවැරදිව ලබා දීලමන්ත පසු පිටුලේ පහතින්ත ඇති ‘Save’ ලබාත්තම ඔබන්තන. සෑම ලතාරුරක්ම
නිවැරදිව ලබාදුන්ත බව තහවුරු කර ගත් පසු තිරලේ ඉහළින්ත දිසකවන ‘Go to next’ ලබාත්තම ඔබන්තන.

8 ලකාටස සාර්ථකව සේූර්ණ ිරීලමන්ත පසු ඔබ සාමානය පදිංචි සකථානලේ සිට ලසකවයට ගමනාගමනය සඳහා
පැමිණීමට අොළ ලතාරුරු රැසකකරනු ලබන ප්රශකනාවලිලේ 9 ලකාටස ලවත ලයාමු ලකලරනු ඇත.
ලේ යටලත් රැියාවට පැමිණීමට ගතවන කාලය සහ ඒ සඳහා වන වියෙමත්, ලසකවා සකථානයට පැමිණීමට
භාවිතා කරනු ලබන විවිධ ප්රවාහන මාධය (දුර අනුවත්) විමසනු ලබයි.
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9 ලකාටස - ගමනාගමනයට අොළ විසකතර

9. ගමනාගමනයට අොළ විසකතර (සාමානය පදිංචි සකථානලේ සිට)
9.1

රැියාවට පැමිණීමට සාමානයලයන්ත ගතවන කාලය (පැමිණීමට පමණි)
ඔබ සාමානය පදිංචි සකථානලේ සිට ලසකවා සකථානයට පැමිණීම සඳහා (පැමිණීමට පමණක්) ගත වන
කාලය විනාඩි වලින්ත සඳහන්ත කරන්තන.
සාමානය පදිංචි සකථානය යනු ඔබ සතිලේ වැඩි දිනක් පදිංචිව සිටින සකථානය ලේ. එය ඔබලේ සකීර
පදිංචි සකථානය ලහෝ තාවකාලික නවාතැන විය හැිය.

9.2

උො: ඔබට ලසකවයට පැමිණීමට පැය 1 විනාඩි 10 ක් ගතලේ නේ එය විනාඩි 7 0 ලලස සටහන්ත
කරන්තන.
7 0
සාමානයලයන්ත මාසයක් කාර්යාලයට පැමිණීමට සහ ආපසු යාමට වියෙේ වන සේූර්ණ මුෙල රු.
ඔබ සාමානයලයන්ත ලසකවයට පැමිලණන සකථානලේ සිට මාසයක් ලසකවයට පැමිණීමට හා ආපසු
යාමට ප්රවාහන වියෙම වශලයන්ත ෙැරීමට සිදුවන සාමානය වියෙම රුපියේ වලින්ත සඳහන්ත කරන්තන.
ඔබ සතිලේ වැඩි දින ගණනක් තාවකාලික නවාතැනක සිට ලසකවයට පැමිලණන්තලන්ත නේ ලමහිදී
සඳහන්ත කළ යුත්ලත් එම සකථානලේ සිට ලසකවයට පැමිණීමට හා ආපසු යාමට ෙරන මාසික වියෙමයි.
සති අන්තතලේ නිවසට/ සකීර පදිංචි සකථානයට යාම සඳහා ෙරන වියෙම ලමයට ඇුළත් ලනාකළ
යුුය.
ඔබ පයින්ත/ පාපැදිලයන්ත පමණක් ගමන්ත කරන්තලන්ත නේ ලහෝ කාර්යාලයීය රාජකාරි ප්රවාහන
පහසුකේ (කණ්ඩායේ) භාවිතා කරන්තලන්ත නේ ලමහි “0” ලයාෙන්තන.
ඔබ නිල රථයක් භාවිත කරන්තලන්ත නේ ඉන්තධන සඳහා මසකට වැය වන මුෙල සඳහන්ත කරන්තන.
ඔබ ක්ලෂකර රාජකාරීවල නිරත වන නිලධාරිලයක් නේ කාර්යාලයට පැමිලණන දින සඳහා පමණක්
වියෙම සඳහන්ත කරන්තන. (ක්ලෂකර රාජකාරීවල නිරතවීම සඳහා වැය වන මුෙල ලේ යටලත් සඳහන්ත
ලනාකළ යුුය.)
ඔබ ලපෞද්වගලික වාහනයක්/ යුරු පැදියක් භාවිතා කරයි නේ ඉන්තධන සඳහා වැය වන මාසික
වියෙම පමණක් ඇුළත් කළ යුුය. ලමහිදී වාහන නඩත්ු වියෙේ ඇුළත් ලනාකළ යුුය.
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9.3

ඔබ ලසකවා සකථානයට සාමානයලයන්ත පැමිලණන සියලු ප්රවාහන මාධයය හා පැමිලණන දුර ආසන්තන
ිලලෝමීටරයට
සැ.යු.: ලමහි දුර සඳහන්ත කළ යුත්ලත් එක් අන්තතයකට පමණි. එනේ ලසකවයට පැමිණීමට පමණි.
ලේ යටලත් ලසකවා සකථානයට පැමිණීම සඳහා භාවිතා කරනු ලබන ප්රවාහන මාධය ලැයිසකුවක්
සපයා ඇති අතර ඒ එක් එක් මාධයය භාවිතා කර පැමිලණන දුර (ිලලෝමීටර් වලින්ත) සටහන්ත ිරීම
සඳහා ඉදිරිලේ ඉඩ ලබාදී ඇති අතර ඒ සෑම මාධයයක් සඳහාම ෙැනටමත් 0 ෙර්ශනය වන බව ඔබට
ලපලනනු ඇත.
ඔබ කළ යුත්ලත් ඔබ ලසකවයට පැමිණීම සඳහා භාවිතා වන මාධයය ඉදිරිලේ ඇති ලකාටුව ුළ ඒ
එක් එක් මාධයය භාවිතලයන්ත පැමිලණන දුර ඉදිරිලේ සපයා ඇති ලකාටුව ුළ ආසන්තන
ිලලෝමීටරයට සටහන්ත කරන්තන.
ඔබ කාර්යාලයට පැමිණීම සඳහා යේ මාධයයක් භාවිතලයන්ත,
ි.මී 1/2 සිට ි.මී. 1½ ෙක්වා දුරක් ගමන්ත කරයි නේ 1 සටහන්ත කරන්තන.
ි.මී 1/2 ට අඩු නේ එම දුර 0 ලලස සලකන්තන. එනේ 0 ලවනසක කළ යුු ලනාලේ.
ලමහිදී ඔබ භාවිතා කරන සියලුම ප්රවාහන මාධයවලට අොළව දුර සටහන්ත කළ යුුය. ලමහි 1-10
ෙක්වා සඳහන්ත කර ඇති මාධයවලට අමතරව ලවනත් මාධයයක් භාවිතා කරයි නේ එහි නම ලවනත්
යටලත් නිවැරදිව සඳහන්ත කර අොළ ිලලෝමීටර් සංඛයාව ඇුළත් කරන්තන.
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අවසානලේ මුළු දුර යන්තනට අොළව ඉහතින්ත සඳහන්ත කර ඇති දුරවේවල එකුව සකවයංක්රීයව
ෙර්ශනය ලේ. ලමම සංඛයාව ඔබලේ නිවලසක/ නවාතැලන්ත සිට කාර්යාලයට ඇති දුරට සමාන
ලනාවන්තලන්ත නේ ඔබ එක් එක් ප්රවාහන මාධයයට අොළව සටහන්ත කරන ලෙ දුරවේ නැවත පරීක්ෂා
කරන්තන.
ඇතැේ නිලධාරීන්ත ලසකවා සකථානයට පැමිණීම සහ ආපසු යාම සඳහා භාවිතා කරන ප්රවාහන
මාධය/මාර්ගය ලවනසක විය හැක. එලසක වුවෙ ලේ අවසකථා සියේල සැලිේලට ගැනීමට ලනාහැි
බැවින්ත ලමහිදී උෙෑසන කාර්යාලයට පැමිණීමට භාවිතා කරන ප්රවාහන මාධයය/ මාධයවලට අොළව
පමණක් දුර සටහන්ත කරන ලලස උපලෙසක ලෙනු ලැලබ්.
කාර්යාලයීය රාජකාරි ප්රවාහන පහසුකේ/නිල රථ හිමි ඇතැේ නිලධාරීන්ත එම පහසුකේ ලබා
ලනාලගන ලසකවයට පැමිණීම සඳහා තම පුද්වගලික ලමෝටර් රථය ලහෝ ලවනත් ප්රවාහන මාධයයක්
භාවිතා කරයි නේ එවැනි අවසකථාවල තමා සතය වශලයන්තම භාවිතා කරනු ලබන ප්රවාහන
මාධයයට/ මාධයවලට අොළව දුර සටහන්ත කරන්තන.
උො: නිවලසක සිට මීටර් 400 ක් පමණ දුරක් නිවස ආසන්තනලේ පිහිටි දුේරිය සකථානයට පයින්ත යන
නිලධාරිලයක් එතැන්ත සිට ි.මී 25 ක් ලසකවා සකථානයට ආසන්තන දුේරිය සකථානය ලතක් දුේරිලයන්ත
පැමිණ එතැන්ත සිට ි.මී. 11 ක් බසලයන්ත ලසකවා සකථානයට පැමිලණ් නේ,
1. පයින්ත/ நடந்து/ On foot

0

2. බසය/ பஸ்;/ Bus
3. දුේරිය/ புகையிரதம்;/ Train
4. නිල රථය/ உத்தியயோைபூர்வ

வோைனம்;/

1

1

2

5

Assigned Official Vehicle

0

5. කාර්යාලීය රාජකාරී ප්රවාහන පහසුකේ (කණ්ඩායේ)
அலுவலைப் யபோக்குவரத்து வசதிைள்;/ Official Group Transport Facilities
6. ලපෞද්වගලික ලමෝටර් රථය/ தனியோர்ய
Vehicle

ோட்டோர் ைோர்;/

0

Private Motor

0
0

7. ලපෞද්වගලික කාර්යාලයීය ප්රවාහන ලසකවා
தனியோர் அலுவலைப் யபோக்குவரத்து யசகவ/

Staff Service

8. කුලී රථ (කැබ් රථ, ීවීලර් වැනි)/ வோைனம் (கைப்
யபோன்ற)/ Taxi (Cabs, Three Wheeler etc.)
9. යුරු පැදිය/ ய

ோட்டோர் கசக்ைிள்/

10. පාපැදිය/ துவிச்சக்ைர

வண்டி/

வோைனம், முச்சக்ைர வண்டி

0
0

Motor Cycle

Foot Bicycle

0

11. ලවනත් (සඳහන්ත කරන්තන)/ ஏகனய (குறிப்பிடவும்)/ Other (Specify)
……………………………………………………………………………………………………….
12. මුළු දුර/ க ோத்த தூரம்/ Total distance
……………………………………………………………………………………………………….

0

3

6

ලමම ලතාරුරු නිවැරදිව ලබා දීලමන්ත පසු පිටුලේ පහතින්ත ඇති ‘Save’ ලබාත්තම ඔබන්තන. සෑම ලතාරුරක්ම
නිවැරදිව ලබාදුන්ත බව තහවුරු කර ගත් පසු තිරලේ ඉහළින්ත දිසකවන ‘Go to next’ ලබාත්තම ඔබන්තන. එවිට
ඉදිරි ලකාටසට ලනාලගාසක ඔබ ලමම පිටුලේම රැඳී සිටීනේ එයට ලහකුව ඔබ ලතාරුරු සේූර්ණ කර
ලනාතිබීම ලහෝ ඔබ භාවිතා ලනාකරන ප්රවාහන මාධයයකට අොළව දුර ‘0‘ ලලස සටහන්ත ලනාවී තිබීම විය
හැිය. එවැනි අවසකථාවකදී භාවිතා ලනාකරන සියලු ප්රවාහන මාධය සඳහා දුර 0 ලලස සටහන්තව ඇති බව
තහවුරු කර ගන්තන.
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9 ලකාටස සාර්ථකව සේූර්ණ ිරීලමන්ත පසු ඔබලේ ලතාරුරු තාක්ෂණ ෙැනුම පිළිබඳ ලතාරුරු රැසකකරනු
ලබන ප්රශකනාවලිලේ 10 ලකාටස හා ඔබ ලපලලන ලබෝ ලනාවන ලරෝග පිළිබඳ ලතාරුරු විමසනු ලබන 11
ලකාටස ලවත ලයාමු ලකලරනු ඇත.

10 ලකාටස - ලතාරුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ ෙැනුම

ලේ යටලත් 10.1 සිට 10.9 ෙක්වා ප්රශකන 10 ක් ඇතත් ඔබට පළමුලවන්තම ෙර්ශනය වන්තලන්ත 10.1 ප්රශකනය පමණි.
එම ප්රශකනයට සහ ඉන්ත ඉදිරියට ඔබට ලැලබන ප්රශකනවලට ඔබ ලබාදුන්ත පිළිුරු අනුව ඔබ විසින්ත පිළිුරු
සැපයිය යුු ප්රශකන පමණක් ඔබට ෙර්ශනය වනු ඇත.
10 ලතාරුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ ෙැනුම
10.1

ඔබට පරිගණකයක් (ලඩසකක්ලටාප්, ලැප්ලටාප්, ලනෝට්බුක්, ටැබ්ලට්) ලහෝ සකමාර්ට් ජංගම
දුරකථනයක් භාවිතා කර පරිගණකයින්ත සිදු කරන කුමන ලහෝ කටයුත්තක් සිදු කළ හැිෙ?
ඔබට පරිගණකය (ලැප්ලටාප්, ලඩසකක්ලටාප්, ලනෝට්බුක් ලහෝ ටැබ්ලට් පරිගණකයක්) භාවිත කර
කුමන ලහෝ කටයුත්තක් (අවම වශලයන්ත පරිගණක ක්රීඩාවක් ලහෝ) සිදු කළ හැි නේ ලක්තාංක 1
ෙ, ලනාහැි නේ ලක්තාංක 2 ෙ සලකුණු කරන්තන.
එලසක නැතලහාත් පරිගණකයක් භාවිතලයන්ත කරනු ලබන කටයුත්තක් සකමාර්ට් ජංගම දුරකථනයක්
භාවිතලයන්ත සිදු කළ හැි නේ එවිට ෙ පරිගණක හැියාව ඇති ලලස සලකන්තන.
ඔබ ලමම ප්රශකනය සඳහා පිලිුර ලලස ඔේ ලලස සඳහන්ත කලේ නේ ඔබට 10.2 හා 10.3 යන ප්රශකන
ෙර්ශනය වනු ඇත.
ඔබට පරිගණක භාවිතා ිරීමට ලනාහැි නේ, එනේ ඔබ ලමහිදී නැත යන පිළිුර ලබා දුන්තලන්ත
නේ ඔබව ප්රශකන අංක 11 ලවත ලයාමු කරනු ඇත.

10.2

ඔබ සාමානය රාජකාරි කටයුු සඳහා පරිගණකය භාවිතා කරන්තලන්තෙ?
ඔබට පරිගණකයක් (ලඩසකක්ලටාප්, ලැප්ලටාප්, ලනෝට්බුක්, ටැබ්ලට්) ලහෝ සකමාර්ට් ජංගම
දුරකථනයක් භාවිතා කර පරිගණකයින්ත සිදු කරන කුමන ලහෝ කටයුත්තක් සිදු කළ හැි අයකු
නේ පමණක් ඔබ සාමානය රාජකාරි කටයුු සිදුිරීලේදී ඒ සඳහා පරිගණකය භාවිතා කරයි ෙ
යන්තන විමසනු ලබයි.
ඔබ රාජකාරි සඳහා පරිගණකය භාවිතා කරයි නේ ඔේ යනුලවන්ත ලක්තාංක 1 ෙ, ලනාකරයි නේ
ලක්තාංක 2 ෙ සලකුණු කරන්තන. අවම වශලයන්ත මසකට ලෙවරක්වත් රාජකාරි සඳහා පරිගණකය
භාවිතා කරයි නේ පමණක් ලක්තාංක 1 සලකුණු කරන්තන.

10.3

ඔබ අන්තතර්ජාලයට පිවිලසන්තලන්තෙ?
ඔබ සාමානයලයන්ත අන්තතර්ජාලයට පිවිලසන්තලන්ත නේ ඔේ යනුලවන්ත ලක්තාංක 1 ෙ, නැත්නේ
ලක්තාංක 2 ෙ සලකුණු කරන්තන.
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ඔබ අන්තතර්ජාලයට පිවිලසන්තලන්ත රාජකාරි ලහෝ ලපෞද්වගලික අවශයතාවයකට විය හැිය. එලසකම
කාර්යාලලේදී ලහෝ ලවනත් ඕනෑම සකථානයකදී විය හැිය. ලේ ුළින්ත බලාලපාලරාත්ු වන්තලන්ත
ඔබ කුමන ලහෝ අවශයතාවයක් සඳහා අන්තතර්ජාලය භාවිතා කරයි ෙ යන්තන විමසා බැලීම ලේ.

ඔබ අන්තතර්ජාලයට පිවිලසන්තලන්ත නේ (එනේ ඉහත 10.3 සඳහා ඔේ ලලස පිළිුරු දුන්තලන්ත නේ පමණක් ඔබට
ප්රශකන අංක 10.4 සිට ප්රශකන අංක 10.9 ලවත ලයාමු ලකලරනු ඇත.

10.4

ඔබ අන්තතර්ජාලයට පිවිලසන්තලන්ත (අොළ සියලු ම වරණයන්ත සලකුණු කරන්තන)
ඔබ අන්තතර්ජාලයට පිවිලසන්තලන්ත නේ එලසක ඔබ අන්තතර්ජාලයට පිවිලසන සකථාන පිළිබඳ ලතාරුරු
ලබා ගැනීම ලමහිදී බලාලපාලරාත්ු ලේ. ඔබ අන්තතර්ජාලයට පිවිසීම සඳහා භාවිතා කරනු ලබන
සෑම සකථානයකටම අොළ ලක්තාංක සලකුණු කරන්තන. එනේ ලමම ප්රශකනය සඳහා එක්
ලක්තාංකයකට වඩා සලකුණු කළ හැිය.

10.5

ඔබ අන්තතර්ජාලයට පිවිසීම සඳහා භාවිතා කරන්තලන්ත (අොළ සියලු ම වරණයන්ත සලකුණු කරන්තන)
ලමම ප්රශකනය මගින්ත බලාලපාලරාත්ු වන්තලන්ත ඔබ අන්තතර්ජාලයට පිවිසීම සඳහා ලයාොගනු ලබන
උපාංග පිළිබඳ ලතාරුරු ලබාගැනීම ලේ. ඔබ අන්තතර්ජාලයට පිවිසීම සඳහා භාවිතා කරනු ලබන
සෑම උපාංගයකටම අොළ ලක්තාංක සලකුණු කරන්තන. ඔබ භාවිතා කරන උපාංගය ලමහි සඳහන්තව
නැත්නේ ලක්තාංක 4 ලතෝරන්තන. එවිට ලවනත් යන ලප්ලියට පහතින්ත ඔබ භාවිතා කරන උපාංගය
සඳහන්ත ිරීමට ලකාටුවක් දිසක වනු ඇත. ඔබ භාවිතා කරන උපාංගය ලබාදී ඇති එකකට ලහෝ
අොළ ලනාමැති නේ අොළ උපාංගය එම ලකාටුව ුළ පැහැදිලිව සඳහන්ත කරන්තන.

10.6

ඔබ ලතාරුරු හුවමාරුව සඳහා විෙුත් තැපෑල භාවිතා කරන්තලන්තෙ?
ඔබ ලතාරුරු හුවමාරුව සඳහා සාමානයලයන්ත විෙුත් තැපෑල (e-mail) භාවිතා කරන්තලන්ත නේ ඔේ
යන්තනට අොළව ලක්තාංක 1 ෙ, නැත්නේ නැත ලලස ලක්තාංක 2 ෙ සලකුණු කරන්තන. ඔබ රාජකාරි
ලහෝ ඔබලේ ලපෞද්වගලික අවශයතාවයන්ත සඳහා වුව ෙ විෙුත් තැපෑල භාවිතා කරන්තලන්ත නේ ලමහිදී
ලක්තාංක 1 සලකුණු කළ යුුය.

10.7

ඔබ භාවිතා කරන විෙුත් තැපැේ ලිපිනය
ඔබ භාවිතා කරනු ලබන විෙුත් තැපැේ ලිපිනය ලමහි සඳහන්ත කරන්තන. ඔබට රාජකාරි විෙුත්
තැපැේ ලිපිනයක් තිබුන ෙ ඔබ භාවිතා කරන්තලන්ත/ වැඩිපුර භාවිතා කරන්තලන්ත ලපෞද්වගලික විෙුත්
තැපැේ ලිපිනය නේ එය සඳහන්ත කරන්තන.
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10.8

ඔබ විෙුත් තැපෑල භාවිතා කරන්තලන්ත
ඔබ විෙුත් තැපෑල භාවිතා කරන්තලන්ත රාජකාරි කටයුු සඳහා පමණක් නේ ලක්තාංක 1 ෙ,
ලපෞද්වගලික කටයුු සඳහා පමණක් නේ ලක්තාංක 2 ෙ, රාජකාරි සහ ලපෞද්වගලික කටයුු සඳහා
නේ ලක්තාංක 3 ෙ සලකුණු කරන්තන.

10.9

ඔබ ලතාරුරු ලබාගැනීම සඳහා සමාජ ජාල ලවබ් අඩවි භාවිතා කරන්තලන්තෙ?
ලමම ප්රශකනය මඟින්ත බලාලපාලරාත්ු වන්තලන්ත ඔබ ලතාරුරු ලබාගැනීම සඳහා සමාජ ජාල (Social
Media) ලවබ් අඩවි භාවිතා කරන්තලන්ත ෙ යන්තන විමසා බැලීම ලේ.

සමාජ ජාල ලවබ් අඩවි යනු විලශකෂිත වූ ලවබ් අඩවියක් ුළ තනි පුද්වගලයන්ත/ ආයතන/ සංගේ
විසින්ත තම ගිණුේ සකසක කරලගන ඒ මගින්ත ලතාරුරු හුවමාරුව සිදු කරනු ලබන සෘජුවම
පරිගණකලේ පාලනයට සේබන්තධ වූ ජාලයන්ත ලේ. සමාජ ජාල ලවබ් අඩවි සඳහා උොහරණ
ිහිපයක්: Facebook, Tik Tok, Twitter, Reddit, Wechat, Tumblr, Instagram, Viber, Twitter,
Snapchat, Linkedln, Flickr, You Tube
ඔබ ලතාරුරු ලබාගැනීම සඳහා ලමවැනි සමාජ ජාල ලවබ් අඩවියක්/ලවබ් අඩවි භාවිත කරන්තලන්ත
නේ ඔේ යන්තනට අොළව ලක්තාංක 1 ෙ, නැත්නේ නැත ලලස ලක්තාංක 2 ෙ සලකුණු කරන්තන.
ඔබලේ ලතාරුරු තාක්ෂණ ෙැනුම පිළිබඳ විමසන ලෙ ප්රශකනවලින්ත පසුව එම පිටුලේම පහලින්ත ඇති 11 ලකාටස
එනේ ලබෝ ලනාවන ලරෝගවලින්ත ඔබ ලපලලන්තලන්තෙ යන්තන පිළිබඳව විමසනු ලබන ලකාටස ලවත ඔබ ලයාමු
කරනු ඇත.

11 ලකාටස - ලවනත් ලතාරුරු

11

ඔබ ෙැනට පහත සඳහන්ත ලබෝ ලනාවන ලරෝගයින්ත/ලරෝගවලින්ත ලපලළන්තලන්තෙ? (අොළ සියලු ම
වරණයන්ත සලකුණු කරන්තන)
ඔබ ලමහි සඳහන්ත කර ඇති ලබෝ ලනාවන ලරෝගයින්ත/ ලරෝගවලින්ත ලපලළන්තලන්ත නේ ඔබ
ලපලළන ලරෝගයට ඉදිරිලයන්ත ඇති ලකාටුව සලකුණු කරන්තන. එවිට එය ලකාටුව ුළ √ සලකුණ
ලයලෙනු ඇත. (ඔබ ලමහි සඳහන්ත එක් ලරෝගයකට වඩා වැඩි සංඛයාවින්ත ලපලලන්තලන්ත නේ ඒ
සියේල සලකුණු ිරීමට ඉඩකඩ සපයා ඇත.)
ලේ යටලත් ෙක්වා ඇති ිසිදු ලරෝගයින්ත ලපලලන්තලන්ත නැති නේ “ලපලළන්තලන්ත නැත“ යන
ලකාටුව සලකුණු කරන්තන.

ලමම ලතාරුරු නිවැරදිව ලබා දීලමන්ත පසු පිටුලේ පහතින්ත ඇති ‘Save’ ලබාත්තම ඔබන්තන. සෑම ලතාරුරක්ම
නිවැරදිව ලබාදුන්ත බව තහවුරු කර ගත් පසු තිරලේ ඉහළින්ත දිසකවන ‘Go to next’ ලබාත්තම ඔබන්තන.

25

11 ලකාටස සාර්ථකව සේූර්ණ ිරීලමන්ත පසු ඔබලේ ෙත්ත රැසකිරීම අවසන්ත වන අතර 12 ලකාටස යටලත්
ලතාරුරු සනාථ ිරීම යන පිටුව ලවත ඔබ ලයාමු ලකලරනු ඇත.

12 ලකාටස - ලතාරුරු තහවුරු ිරීම

12 ඉහත ෙක්වන ලෙ ලතාරුරු සතය හා නිවැරදි බව සහතික කරමි.
ලමහිදී එබ ලබා දුන්ත ලතාරුරු සියලුම නිවැරදිෙ යන්තන නැවත පරීක්ෂා කර බලා ලතාරුරු සියේල නිවැරදි
බව තහවුරු වූ පසු 12.1 හා 12.2 ලවත ලයාමු වන්තන.
12.1
12.2

ප්රතිචාරකලේ නම
ලමහි ඔබලේ නම සකවයංක්රීයව ෙර්ශනය ලේ.
දිනය
ඔබ ලතාරුරු ලබා දි අවසන්ත කරන ලෙ දිනය ලමහි සකවයංක්රීයව ෙර්ශනය ලේ.

ඔබ ලබා දුන්ත ලතාරුරු නිවැරදි බව සනාථ ිරිම සඳහා ලේ යටලත් ඉඩකඩ සලසා ඇත. ඒ සඳහා ලමම පිටුලේ
පහතින්ත දී ඇති පහත ලබාත්තම ඔබන්තන.

√ Confirm and finish

එවිට ඔබට පහත ආකාරලේ තිරයක් ෙර්ශනය වනු ඇත.

26

එම තිරය මත ඔබලේ නම, ලසකවා අංකය හා ලයාමු අංකය (Your Reference No.) ෙර්ශනය ලේ. ඔබ ලතාරුරු
සේූර්ණ කළ බව තහවුරු ිරීමට අොලව ලිපිය pdf ලගානුවක් ආකාරලයන්ත බාගත ිරීමට ලේ යටලත් ඔබට
ඉඩකඩ සලසා ඇත. ඒ සඳහා ලමම පිටුලේ ඇති පහත ලබාත්තම ඔබන්තන.

ඔබ බාගත කරගත් තහවුරු ිරීලේ ලේඛනලේ මුද්රිත පිටපතක්/ මෘදු පිටපතක් ඔබලේ අංශ ප්රධානට ලැබීමට
සලසකවන්තන.
අංශ ප්රධාන විසින්ත ඔබ අංශලේ සියලුම නිලධාරීන්ත සංගණනයට සහභාගි වූ බව තහවුරු කරමින්ත ලමම ලයාමු
අංක අඩංගු වාර්තාවක් සැපයිය යුු බැවින්ත ඔබ ලතාරුරු ලබාදුන්ත බව සනාථ ිරීලේ ලමම ලයාමු අංකය
ඔබලේ අංශ ප්රධාන ලවත ලබා දීම අනිවාර්යය ලේ.
ලමම ෙත්ත රැසකිරීමට අොළව ඔබලේ ලතාරුරු ලබාදීලමන්ත සහ ලයාමු අංකයට අොළ එම පිටුලේ පහතින්ත
ඇති පහත ලබාත්තම එබීලමන්ත ඔබලේ ලතාරුරු සැපයීලේ කාර්යය අවසන්ත ලේ.

Log out
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