G-07

ෙතෝරාගැනීම් මත උසස් කිරීම.

අයදුම්පත් කැඳවීම

Check list - 12

ඇත

නැත

ඇත

නැත

1 රාජ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් විෂය පථයට/උසස්වීම් අංශයට අදාළ කරුණක්ද යන්න
2 පරිපාලන බලධාරියා ෙහෝ රාජ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව විසින් විධිමත්ව බලය පවරා
ඇති නිලධාරිෙයකු විසින් නිර්ෙද්ශ ඉදිරිපත් කර තිෙබ්ද යන්න
3 රාජ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව විසින් අනුමත ෙසේවා වවස්ථාවක්/ බඳවාගැනීම්
පරිපාටියක් තිෙබ්ද යන්න හා එෙසේ ෙනොමැතිනම් ,දැනට කියාත්මක වන බඳවා ගැනීෙම්
පරිපාටිය අනුමත කර ඇත්ද යන්න,
4 අනුමත තනතුරු සංඛාව ෙකොපමණද යන්න
5 පුරප්පාඩු සංඛාව ෙකොපමණද යන්න
6 පුරප්පාඩු ඇති වූ ආකාරය හා දිනයන් ෙමොනවාද යන්න
7 අළුතින් ඇති වූ ෙහෝ වැඩි කරන ලද තනතුරු නම් ඒ සඳහා කළමනාකරණ ෙසේවා
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අනුමැතිය ලබාෙගන තිෙබ්ද යන්න හා අදාළ ලිපි පිටපත් එවා තිෙබ්ද
යන්න
8 ෙසේවා වවස්ථාව/බඳවා ගැනීෙම් පරිපාටිය අනුව උසස්වීම සිදුකරනුෙය් ලිඛිත තරඟ
විභාගයක් මගින්ද, වRහගත සම්මුඛ පරීක්ෂණයක පතිඵල මතද යන්න,
9 ෙසේවා වවස්ථාව/බඳවා ගැනීෙම් පරිපාටිය අනුව උසස්වීම වRහත සම්මුඛ පරීක්ෂණයක
පතිඵල මත සිදුකරයි නම් අදාළ ලකුණු පරිපාටිය අනුමැතියට එවා තිෙබ්ද යන්න
10 අයදුම්පත් කැඳවීෙම් නිෙව්දනය හා අයදුම්පෙත් ෙකටුම්පතක් එවා තිෙබ්ද යන්න
11 අයදුම්පත් කැඳවීෙම් නිෙව්දනය ෙසේවා වවස්ථාව/ බඳවා ගැනීෙම් පරිපාටියට අනුකූලව
සකස් කර තිෙබ්ද යන්න
12 සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලය අනුමැතියට එවා තිෙබ්ද යන්න,
13 සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලය රාජ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභා කාර්ය පටිපාටික රීති වලට
අනුකූලද යන්න,

ෙතෝරා ගැනීම
1 පරිපාලන බලධාරියා ෙහෝ රාජ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව විසින් විධිමත්ව බලය පවරා
ඇති නිලධාරිෙයකු විසින් උසස්වීම සම්බන්ධව නිර්ෙද්ශ ඉදිරිපත් කර තිෙබ්ද යන්න
2 අයදුම්පත් කැදවීෙම් නිෙව්දනය, සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලය හා ලකුණු පරිපාටිය සඳහා
අනුමැතිය ලබාදී ඇතිද යන්න හා ෙනොමැති නම් එයට ෙහේතු දක්වා ඇතිද යන්න හා
ආවරණ අනුමැතිය ඉල්ලා ඇතිද යන්න
3 ලිඛිත තරඟ විභාගයක් මගින් උසස්වීම සිදු කරයි නම් පතිඵල ෙල්ඛණය එවා තිෙබ්ද
යන්න
4 ව_හගත සම්මුඛ පරීක්ෂණය මගින් උසස්වීම් සිදු කරයි නම් සම්මුඛ පරීක්ෂණ
මණ්ඩලෙය් නිර්ෙද්ශ සහිත උපෙල්ඛණෙය් මුල් පිටපත එවා තිෙබ්ද යන්න,
5 සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලෙය් සඳහන් නිලධාරීන් අනුමත සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලයමද
යන්න
6 සියළුම සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලෙය් නිලධාරීන් උපෙල්ඛණෙය් දිනය ෙයොදා අත්සන්
කර නිල මුදාව තබා තිෙබ්ද යන්න,
7 ලකුණු සටහන් කිරීම සඳහා කාබන් පෑනක්/ෙනොමැෙකන තීන්ත පෑනක් භාවිතා කර
තිෙබ්ද යන්න,

8
9
10
11

අනුමත ලකුණු පරිපාටියට අනුව ලකුණු ලබා දී තිෙබ්ද යන්න,
ලකුණු එකතුව නිවැරදිද යන්න
නිර්ෙද්ශිත නම් උපෙල්ඛණෙය් නම් හා සැසෙඳේද යන්න,
අයදුම්කරුවන්ට ෙනොනිමි විනය කරුණු පවතීද,විනය දඬුවම් ලබා තිෙබ්ද, වැටුප් රහිත
නිවාඩු ලබා තිෙබ්ද යන්න හා ඔවුන් පිළිබඳ නිර්ෙද්ශ (පුරප්පාඩු ෙවන් කිරීම් යනාදිය)

12 උසස්කිරීම් පරිපාටිය අනුව සියළු සුදුසුකම් සපුරා තිෙබ්ද යන්න,
13 1.ෙතෝරාගැනීම් සම්බන්ධව අභියාචනා ඉදිරිපත්ව තිෙබ්ද යන්න,
14 අදාළ නිලධාරීන් ෙවත විධිමත් උසස්වීම් ලිපි නිකුත් කිරීම සඳහා ලිපි ෙකටුම්පත් එවා
තිෙබ්ද යන්න,
15 අදාළ නිලධාරීන් ෙවත විධිමත් උසස්වීම් ලිපි නිකුත් කිරීම සඳහා අවශ ෙතොරතුරු එවා
තිෙබ්ද යන්න, (සම්පූර්ණ නම හා ජා.හැ.අං. ආදී ෙතොරතුරු)
16 තනතුරට අදාළ වැටුප් පරිමාණයන් හා වැටුප නිවැරදිද යන්න,
17 වැටුප් පරිමාණයන් වැටුප් චකෙල්ඛෙය් සඳහන් ආකාරයට ෙනොෙව් නම් අදාළ වැටුප
සම්බන්ධව වැටුප් හා ෙසේවක සංඛා ෙකොමිෂන් සභාෙව් නිර්ෙද්ශ හා කළමනාකරණ
ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අනුමැතිය ලබාෙගන ඇතිද යන්න (ලිපි අමුණා තිබිය යුතුය)

