ආදර්ශ අයදුම්පත් කැඳවීෙම් නිෙව්දනය - ෙජෂ්ඨතාව සහ කුසලතාව

ෙජෂ්ඨතාව සහ කුසලතාව මත ........................ ෙසේවෙය් I ෙශේණිෙය් නිලධාරීන් ශී ලංකා ............. ෙසේවෙය් II වන
පන්තිෙය් II වන ෙශේණියට උසස් කිරීෙම් තරඟ විභාගය 2011 (2012)

ශී ලංකා ...................ෙසේවෙය් II වන පන්තිෙය් II ෙශේණිෙය් පවතින පුරප්පාඩු ........ ක පමාණයක්
පිරවීම සඳහා ෙජ!ෂ්ඨතාවය හා කුසලතාවය මත ෙමම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ....................... ෙසේවෙය් I වන
ෙශේණිෙය් නිලධාරීන් ශී ලංකා ........... ෙසේවෙය් II වන පන්තිෙය් II ෙශේණියට උසස් කිරීම සඳහා වූ තරග විභාගය
සඳහා රාජ! ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් නියමය පරිදි අයදුම්පත් කැඳවනු ලැෙබ්. ෙමම නිෙව්දනෙය් අවසානෙය්
ඇති ආදර්ශ ආකෘතිය අනුව අයදුම්පත් පහත සඳහන් දිනට ෙහෝ ඊට ෙපර විභාග ෙකොමසාරිස් ජනරාල්, සංවිධාන
හා විෙද්ශ විභාග ශාඛාව, ශී ලංකා විභාග ෙදපාර්තෙම්න්තුව, පැලවත්ත, බත්තරමුල්ල. ෙවත ලැෙබන ෙසේ
ලියාපදිංචි තැපෑෙලන් එවිය යුතුය. කවරෙය් වම්පස උඩ ෙකළවෙර් ශී ලංකා ...................ෙසේවෙය් II වන
පන්තිෙය් II ෙශේණියට උසස් කිරීෙම් තරඟ විභාගය යනුෙවන් පැහැදිලිව සටහන් කළයුතුය. තවද විභාගෙය් නම
සිංහල ඉල්ලම්පවලට සිංහලවලට අමතරව ඉංගීසිෙයන්ද ෙදමළ ඉල්ලුම්පතවලට ෙදමළවලට අමතරව
ඉංගීසිෙයන්ද ෙයදිය යුතුය.
අයදුම්පත් කැඳවීෙම් අවසාන දිනය 2012 .................................

(අයදුම්පත් ලැබිය යුතු ලිපිනය අවශ පරිදි ෙවනස් කරන්න)
සටහන : ඉල්ලුම් පතයක් ෙහෝ ඒ සම්බන්ධිත ලිපියක් තැපෑෙල්දී නැතිවූ බවට ෙහෝ පමාද වූ බවට ෙකෙරන පැමිණිලි
ගැන සලකා බැලිය හැකි ෙනොෙව් . අවසාන දිනය දක්වා ඉල්ලුම්පත පමාද කිරීෙමන් සිදුවිය හැකි අලාභහානි
අයදුම්කරුවන් විසින්ම විඳදරා ගත යුතුය.
01.

ෙසේවයට බඳවා ගැනීෙම් කමෙව්දය
අදාළ ෙසේවා ව!වස්ථාව / බඳවා ගැනීෙම් පරිපාටිය අනුව සඳහන් කරන්න.
පත්කරනු ලබන සංඛ!ාව හා පත්වීම කියාත්මක වන දිනය රාජ! ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් නිෙයෝගය අනුව
තීරණය කරනු ලැෙබ්.

02.

ෙසේවෙය් නියුක්ත කරවීෙම් ෙකොන්ෙද්සි
i. ෙමම තනතුර ස්ථිර හා විශාම වැටුප් හිමි තනතුරක් වන අතර
ii. එක් අවුරුදු වැඩ බැලීෙම් කාලයකට යටත් ෙව්.
iii රාජ! පරිපාලන චකෙල්ඛ 7/2007 (II) අනුව අෙනක් භාෂාව පිළිබඳ පවීනතා මට්ටම වසර 05
ක් තුලදී ලබාගත යුතුය.

රාජ! භාෂාවකින් ෙනොවන භාෂා මාධ!යකින් ෙසේවයට බැඳුනු

නිලධාරීන් විසින් වසර 03 ක් තුලදී එක් රාජ! භාෂාවක් පිළිබඳව පවීනතාවය ලබාගත යුතු අතර

අෙනක් රාජ! භාෂාව පිළිබඳ පවීනතාවය වසර හයක් (06) ඇතුලත ලබාගත යුතුය. 1 කණ්ඩයට
අයත් ෙදවන රාජ! භාෂාව පිළිබඳ පවීනතා මට්ටම ලබා ගත යුතුය.
iv.රාජ! ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභා කාර්ය පරිපාටික රීතිවලටද, ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී
ජනරජෙය් ආයතන සංගහයටද, රජෙය් මුදල් ෙරගුලාසිවලටද, ෙදපාර්තෙම්න්තුගත අෙනකුත්
නිෙයෝගවලටද ෙමම පත්වීම යටත්ෙව්.

03.

වැටුප් පරිමාණය
ෙමම තනතුරට අදාළ මාසික ඒකාබද්ධ වැටුප් කමය එස්එල්-1 රු22,935-10X645-8X790-17X1050-53,555/- ක්
ෙව්. රාජ! පරිපාලන චකෙල්ඛ 06/2006 අනුව වැටුප් ෙගවනු ලැෙබ්.

04.

සුදුසුකම්
අදාළ ෙසේවා ව!වස්ථාව / බඳවා ගැනීෙම් පරිපාටිය අනුව සඳහන් කරන්න.

05.

වයස් සීමාව
ෙජ!ෂ්ඨතාවය හා කුසලතාවය මත ...................... ෙසේවෙය් I වන ෙශේණිෙය් නිලධාරීන් ශී ලංකා
.....................ෙසේවෙය් II වන පන්තිෙය් II ෙශේණියට උසස් කිරීම සඳහා වූ නිලධාරීන්ට වයස් සීමාව
බලෙනොපානු ලැෙබ්.

06.

07.

කායික ෙයෝග්යතාව
(අ)

සෑම අයදුම්කරුවකුම යහපත් චරිතයකින් හා මනා ෙසෞඛ! තත්ත්වයකින් යුක්ත විය යුතුය.

(ආ)

දිවයිෙන් ඕනෑම පෙද්ශයක ෙසේවය කිරීමට බැඳී සිටිය යුතුය

ෙවනත් සුදුසුකම්
I.

අයදුම්කරුවන් ශී ලංකාෙව් පුරවැසියන් විය යුතුය.

II.

අයදුම්කරුවන් විශිෂ්ඨ චරිතයකින් යුක්ත විය යුතුය.

III.

අයදුම්පත් කැඳවීෙම් අවසන් දිනට, තනතුරට බඳවා ගැනීම සඳහා අවශ! සියළුම සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කළ
යුතු බවට (අදාළ බඳවා ගැනීෙම් පටිපාටිෙය් ෙහෝ ෙසේවා ව!වස්ථෙව් සඳහන් කරන ලද සුදුසුකම්
අයදුම්පත් කැඳවීෙම් ගැසට් නිෙව්දනෙය් සඳහන් අවසාන දිනට සෑම ආකාරයකින්ම සම්පූර්ණ කර තිබිය
යුතුය.)

(සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කළයුතු දිනය බඳවා ගැනීම් පරිපාටිෙය් / ෙසේවා වවස්ථාෙව් සඳහන් පරිදි ෙවනස් කරගන්න)

08.
8.1

ලිඛිත විභාගය:
අදාළ ෙසේවා ව!වස්ථාව / බඳවා ගැනීෙම් පරිපාටිය අනුව සඳහන් කරන්න.

8.1.1

ෙමම විභාගය විභාග ෙකොමසාරිස් ජනරාල් විසින් පවත්වනු ලැෙබ්.

8.1.2

විෂය නිර්ෙද්ශය:

අදාළ ෙසේවා ව!වස්ථාව / බඳවා ගැනීෙම් පරිපාටිය අනුව සඳහන් කරන්න.
8.2 ෙජ!ෂ්ඨතාවය සහ පළපුරුද්ද සඳහා ලකුණු දීෙම් කමය:
ෙජ!ෂ්ඨතාවය

I.

අදාළ ෙසේවා ව!වස්ථාව / බඳවා ගැනීෙම් පරිපාටිය අනුව සඳහන් කරන්න.
පළපුරුද්ද

II.

අදාළ ෙසේවා ව!වස්ථාව / බඳවා ගැනීෙම් පරිපාටිය අනුව සඳහන් කරන්න.

8.3 සම්මුඛ පරීක්ෂණය
සම්මුඛ පරීක්ෂණයට කැඳවන ආකාරය හා රාජ! ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව විසින් පත් කරනු ලබන සම්මුඛ
පරික්ෂණ මණ්ඩලයක් මගින් ලකුණු ලබා දීම හා සුදුසුකම් පරීක්ෂාවද කරනු ලබන බව සඳහන් කරන්න
09.

විභාග ෙකොන්ෙද්සි
I.

විභාගය සිංහල ,ෙදමළ , ඉංගීසි භාෂා මාධ! වලින් පවත්වනු ලැෙබ්. අෙප්ක්ෂකයන් කැමති එක්
භාෂාවකින් විභාගයට ෙපනී සිටිය හැක. අෙප්ක්ෂකයන් ෙමම විභාගෙය් සියළුම පශ්න පත වලට
එකම භාෂාවකින් පිළිතුරු දිය යුතුය. අෙප්ක්ෂකයකුට ස්වකීය අයදුම්පතෙයහි දැක්ෙවන විභාග
මාධ! ෙවනස් කිරීමට අවසර ෙදනු ෙනොලැෙබ්. සෑම අෙප්ක්ෂකයකුම පශ්න පත ..................... ෙපනී
සිටිය යුතුය.

II. විභාග ගාස්තුව රු............. කි.විභාග ගාස්තුවවිභාග ෙකොමසාරිස් ජනරාල්ෙග් ආදායම් ශීර්ෂ 2003-0213 ට බැර වන බැර වන ෙසේ ලඟම ඇති පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලයකට ෙගවා අයදුම්කරුෙග්
නමින්ම ලබාගන්නා ලදුපෙතහි දාරයක් ඉල්ලුම් පතෙය් නියමිත ස්ථානෙය් ෙනොගැලෙවන ෙසේ
අලවන්න.එම කුවිතාන්සිෙය් ඡායා පිටපතක් ලඟ තබා ගැනීම පෙයෝජනවත් වනු ඇත.
III.

විභාගය සඳහා ෙගවන ලද මුදල කිසිම ෙහේතුවක් නිසා ආපසු ෙගවනු ෙනොලැෙබ්.

IV.

ෙමම විභාගය .......................... පැවැත්ෙව්.විභාගය පවත්වනු ලබන දිනය පසුව දැනුම්ෙදනු ලැෙබ්.

V.

අසම්පූර්ණ අයදුම්පත් දැනුම් දීමකින් ෙතොරව පතික්ෙෂේප කරනු ලැෙබ්.

සටහන : පෙව්ශ පතය ෙනොමැතිව විභාග ශාලාවට ඇතුළු වීමට ඉඩෙදනු ෙනොලැෙබ්.
විභාගය ආරම්භ වන දිනෙය් විභාග ශාලාධිපති ෙවත ඉදිරිපත් කලයුතු වන්ෙන් තම
අත්සන සහතික කරවා ගත් පෙව්ශ පතයක් පමණි.
අෙප්ක්ෂකෙයකුට විභාග පෙව්ශ පතයක් නිකුත් කිරීම ඔහු ෙහෝ ඇය විභාගයට ඉදිරිපත්
වීමට සුදුසුකමක් සපුරා ඇති බවට පිළිගැනීමක් ෙලස ෙනොසැලකිය යුතුය.

VI.

ඉල්ලුම්පත්රය ෙස.මි.22-29 පමාණෙය් A 4 කඩදාසි වල සකස් කලයුතු අතර , .................... ෙතක් ශීර්ෂ
පළමුවන පිටුවටද , .............. වන ෙතක් ශීර්ෂ ෙදවන පිටුවටද , ඉතිරිය 3,4 පිටුවලටද වන ෙලස ෙගන සකස්
කලයුතු බවත් ඊට අදාල ෙතොරතුරු තම අත් අකුෙරන්ම පැහැදිළිව ඇතුලත් කළ යුතුය.ආදර්ශ ඉල්ලුම් පතයට
අනුකූල ෙනොවන ඉල්ලුම්පතත්, අසම්පූර්ණ ඉල්ලුම්පතත් දැනුම් දීමකින් ෙතොරව පතික්ෙෂේප කරනු ලැෙබ්. අදාල
ඉල්ලුම්පතෙය් පිටපතක් ලඟ තබා ගැනීම පෙයෝජනවත් වනු ඇත.තවද සම්පූර්ණ කරන් ලබන ඉල්ලුම්පතය
විභාග නිෙව්දනෙය් සඳහන් ආදර්ශ ඉල්ලුම් පතයට අනුකූලද යන්න පිළිබඳව අයදුම්කරු විසින් විමසා බැලිය යුතු
බවත්, එෙසේ ෙනොවුනෙහොත් අයදුම්පත පතික්ෙෂේප වන බවත් වාඩි දුරටත් දන්වමි.ෙම් සමඟ ඇති ආදර්ශ ඉල්ලුම්
පතයට අනුව සකසන්න.

VII.

ඉල්ලුම් පත ලැබුනු බව දන්වනු ෙනොලබන අතර , විභාගය සඳහා අයදුම්කරුවන්ට පෙව්ශ පත නිකුත් කල වහාම
පවත්පත් වල නිෙව්දනයක් පල කරනු ලැෙබ්. නිෙව්දනය පළවී දින 2 ෙහෝ 3 ක් ගතවූ පසුවත් පෙව්ශ පතය
ෙනොලැබුනි නම් දැන්වීෙම් සඳහන් ආකාරයට ඒ බව ශී ලංකා විභාග ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවත දන්වා සිටිය
යුතුය.ඔබ ෙවත තබා ගත් අයදුම්පතෙය් ඡායා පිටපතක්

ද ලියාපදිංචි කුවිතාන්සියද , ෙකොළඹින් බැහැර

පෙද්ශයක නම් පෙව්ශ පතය එවීම සඳහා ෆැක්ස් අංකයක්ද සඳහන් ඔබෙග් ඉල්ලීම් ලිපියද ළඟ තබාෙගන
නිෙව්දනයක් ශී ලංකා විභාග ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවත දැන්වීම වඩාත් ඵලදායී වනු ඇත.
VIII.

රාජ! ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් අනුමැතිය මත විභාගය කල්දැමීෙම් ෙහෝ අවලංගු කිරීෙම් බලය විභාග
ෙකොමසාරිස් ජනරාල්වරයා සතු ෙව්.

IX.

විභාගය පැවැත්වීම සම්බන්ධෙයන් විභාග ෙකොමසාරිස් ජනරාල් විසින් පනවනු ලබන නීතිරීතිවලට විභාග
අෙප්ක්ෂකයන් යටත් ෙව්.

එම නීතිරීති උල්ලංඝනය කළෙහොත් විභාග ෙකොමසාරිස් ජනරාල් විසින්

පනවනු ලබන දඩුවමකට යටත් වීමට ඔහුට ෙහෝ ඇයට සිදුවනු ඇත
X.

අෙප්ක්ෂකයාෙග් අනනතාවය : විභාග ශාලාධිපති සෑහීමකට පත්වන අයුරින් සෑම අෙප්ක්ෂකයකුම විභාග
ශාලාෙව්දී තම අනන!තාවය ඔප්පු කර සිටිය යුතුය.පහත සඳහන් ෙල්ඛන වලින් එකක් පමණක් පිළිගනු ලැෙබ්.
i.

පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව මගින් නිකුත් කල ජාතික හැඳුනුම්පත

ii.

වලංගු විෙද්ශ ගමන් බලපතය

iii.

වලංගු රියදුරු බලපතය.

සැලකිය යුතුය :
අ. අයදුම්පතට කිසිම ලියවිල්ලක් ෙහෝ එහි පිටපතක් ෙනොඇමිණිය යුතුය.

ආ. ඉල්ලූ අවස්ථාවකදී ලියවිලි ඉදිරිපත් කිරීමට අෙපොෙහොසත් වන අෙප්ක්ෂකයන්ෙග්

අයදුම්පත

ගැන සලකා බලනු ෙනොලැෙබ්.
අයදුම්පත් ෙදපාර්තෙම්න්තු/ ආයතන පධානීන් මාර්ගෙයන් එවිය යුතුය.විභාගයට ෙපනී සිටීමට ෙපර සෑම
අයදුම්කරුෙවකුම තම අත්සන සහතික කරවා ගැනීම අනිවාර්ය ෙව්.ආයතනයකින් විභාගයට ෙපනී සිටින
අයදුම්කරුෙවකු ඔහුෙග් අත්සන තමා ෙසේවය කරන ආයතනෙය් පධානියා ලවාද සහතික කරවා ගත යුතුය.එෙසේ
ෙනොවන අයදුම්කරුවන් තම අත්සන රජෙය් පාසල් පධානිෙයකු/ විශාමික පධානිෙයකු, ෙකොට්ඨාශෙය් ගාම
නිළධාරීවරෙයකු, සාමදාන විනිශ්චයකාරවරෙයකු, දිවුරුම් ෙකොමසාරිස්වරෙයකු, නීතීඥවරෙයකු, පසිද්ධ
ෙනොතාරිස්වරෙයකු,තිවිධ හමුදාෙව් අධිකාරී ලත් නිලධාරිෙයකු, රු .240,360/- ක් ෙහෝ ඊට ෙහෝ වාර්ෂික
ඒකාබද්ධ වැටුපක් ලබන රජෙය් ෙහෝ පළාත් පාලන ෙසේවෙය් ෙහෝ ස්ථිර මාණ්ඩලික ෙශේණිෙය් නිළධාරිෙයකු
ෙහෝ ෙබෞද්ධ විහාරස්ථානයක විහාරාධිපති ෙහෝ නායක ස්වාමීන්වහන්ෙසේ නමක් ෙහෝ අන! ආගමික පූජ!
ස්ථානයක් භාර පූජ! පක්ෂෙය් සැලකිය යුතු තත්වයක් දරණ අයක් ෙහෝ ලවා සහතික කරවා ගත යුතුය.
10.

රාජ! ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභා කාර්ය පරිපාටික රීති, කලින් කලය රාජ! ෙසේවය සම්බන්ධෙයන් නිකුත් කර ඇති
චකෙල්ඛ හා ශී ලංකා විගණන ෙසේවය පිළිබඳ වූ ෙසේවා ව!වස්ථාව හා ඊට සිදු කර ඇති සංෙශෝධනයන්හි ෙකොන්ෙද්සි
ෙමම තනතුර සඳහා අදාළ ෙව්.

රාජ! ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් නිෙයෝගය පරිදි,

................................................
ෙල්කම්
--------------------- අමාත!ංශය,
2013...........................................

