රජයේ ප්රවෘත්ති යෙපාර්තයේන්තුයේ කළමනාකරණ සහකාර තාක්ෂණික යනොවන ඛණ්ඩ 2 යසේවා
ගණය අයත් අයෙවි සහකාර ( යෙපාර්තයේන්තුගත) තනතුර සඳහා බඳවා ගැනීම.
රජයේ ප්රවෘත්ති යෙපාර්තයේන්තුයේ අයෙවි සහකාර (යෙපාර්තයේන්තුගත) තනතුර සඳහා අංක 02 හි සඳහන්
සුදුසුකේෙත් අයදුේකරුවන්යගන් පුරප්පාඩු 02 ක් පිරවීම සෙහා අයදුේපත් කැඳවනු ෙැයේ.

01. බඳවා ගැනීයේ ක්රමය
නියේෙනයේ ෙක්වා ඇති සුදුසුකේ සේපුර්ණ කර ඇති අයදුේකරුවන් අතුරින් රජයේ ප්රවෘත්ති අධ්යක්ෂ
ජනරාල් විසින් අනුමත කරන ෙෙ ආයතනයක් මගින් පවත්වනු ෙබන ලිඛිත තරග විභාගයේ ප්රතිඵෙ මත
ෙක්වන කුසෙතා අනුපිළියවළ මත බඳවා ගනු ෙැයේ.
1.1. ලිඛිත විභාගය
තනතුර

විෂයයන්

උපරිම ෙකුණු

සමත් ෙකුණු ප්රමාණය

ප්රමාණය
අයෙවි සහකාර

බුද්ධි පරීක්ෂණය

100

40

සාමාන්ය ෙැනීම

100

40

02. අවශ්ය සුදුසුකේ
2.1. විවෘත බෙවා ගැනීම
2.2. බෙවා ගන්නා ශ්යර්ණිය : 111 ශ්යර්ණිය
2.3. අධ්යාපන සුදුසුකේ: සිංහෙ/යෙමළ/ඉංග්රිසි භාෂාව, ගණිතය, සහ තවත් විෂයයන් යෙකකට
සේමාන
සාමාර්ථයන් සහිතව එකවර විෂයයන් 06කින් අධ්යයන යපොදු සහතික පත්ර (සාමාන්ය යපළ)
විභාගය
සමත්ව තිබිම හා
අධ්යයන යපොදු සහතික පත්ර (උසස් යපළ) විභාගයේ දී අවම වශයයන් විෂයයන් එකක්වත් (01)
යහෝ
(සමාන්ය යපොදු පරීක්ෂණය හැර) සමත්වීම
2.4. කායික සුදුසුකේ :

දිවයියන් ඕනෑම ප්රයද්ශයක යසේවය කිරීමට සුදුසු මනා කායික හා මානසික ශරීර
යසෞඛ්යයකින් යුක්ත විය යුතුය.

-22.5. යවනත් :
ශ්රී ෙංකික පුරවැසියකු විය යුතුය.
විශිෂ්ඨ චරිතයකින් යුක්ත විය යුතුය
තනතුරට අොෙව ගැසට් පත්රයේ/පුවත්පත් නියේෙනයේ සෙහන් සුදුසුකේ නියමිත දිනට සේපුර්ණ
තිබීම.
03. වයස :
3.1. අවම සීමාව : අවුරුදු 18
3.2. උපරිම සීමාව: අවුරුදු 30
04. තනතුයර් ස්වභාවය
යමම තනතුර ස්ථීරය, විශ්රාම වැටුප් සහිතය. වැන්ෙඹු හා අනත්ෙරු / වැන්ෙඹු පුරුෂ අනත්ෙරු ,
විශ්රාම වැටුප් ක්රමයට ොයක මුෙල් යගවිය යුතුය.
05. වැටුප්
5.1.. වැටුප් යක්ත අංකය : MN 1 – 2016
5.2. වැටුප් පරිමාණය

: රු. 27,140 - 10 x 300 – 11 x 350 – 10 x 495 – 10 x 660 – 45,540/-

06. පත්වීම එක් අවුරුදු වැඩ බැලීයේ කාෙයකට යටත්ය. රජයේ ප්රවෘත්ති යෙපාර්තයේන්තුයේ
අයෙවි සහකාර තනතුයර් III වන ශ්යර්ණයට බඳවා යගන වසර 03ක් ඇතුළත බඳවා ගැනීයේ
පටිපාටියයහි සඳහන් පරිදි පළමුවැනි කාර්යක්ෂමතා කඩඉේ පරීක්ෂණය සමත් විය යුතුය.
07. රාජ්ය පරිපාෙන චක්රයල්ඛ අංක 07/2007 ට අනුව හා ඊට අනුශාංගික චක්රයල්ඛ අනුව
තනතුරට අොළ මට්ටයේ භාෂා ප්රවීණතාවය ෙබා ගත යුතුය.

08. රාජ්ය යසේවා යකොමිෂන් සභා කාර්ය පටිපාටික රීති වෙටෙ, ශ්රී ෙංකා ප්රජාතාන්ත්රික සමාජවාදී
ජනරජයේ ආයතන සංග්රහයටෙ, රජයේ මුෙල් යරගුොසිවෙටෙ, යෙපාර්තයේන්තුගත අයනකුත්
නියයෝග වෙටෙ යමම පත්වීම යටත් යේ.
09. අයදුේපත් ඉදිරිපත් කිරීම
i

අයදුේපත් 2017.04.03 දිනට යහෝ එදිනට ප්රථම රජයේ ප්රවෘත්ති අධ්යක්ෂ ජනරාල්, රජයේ
ප්රවෘත්ති යෙපාර්තයේන්තුව, යනො. 163 , කිරුළපන මාවත , යකොළඹ 05 යන ලිපිනයට ෙැයබන යසේ
ලියාපදිංචි තැපෑයෙන් ඉදිරිපත් කෙ යුතුයේ. එදිනට පසුව ෙැයබන අයදුේපත් ප්රතික්යෂේප කරනු ෙැයේ.

-3ii.

ඉදිරිපත් කළ යුතු අයදුේපත්රයේ ආෙර්ශ ආකෘතියක් යමම නියේෙනය අවසානයේ ෙැක්යේ.
අයදුේකරුවන් ඔවුන්යග් අයදුේපත් A4 ප්රමාණයේ කඩොසියක සකස් කර තමායග් අත් අකුරින්
සේපුර්ණ කළ යුතුය.

iii.

අයදුේපත බහාෙන කවරයේ ඉහළ වේ යකළවයර් “රජයේ ප්රවෘත්ති යෙපාර්තයේන්තුයේ අයෙවි
සහකාර (යෙපාර්තයේන්තුගත) තනතුර සඳහා බඳවා ගැනීම” යනුයවන් සෙහන් කළ යුතුය.

iv.

යේ සමඟ ඇති ආෙර්ශ අයදුේ පත්රයේ ආකෘතියට අනුකුෙ යනොවන අයදුේපත් ප්රතික්යෂේප කරනු
ෙැයේ. අයදුේපත් නැතිවීම යහෝ ප්රමාෙ වීම ගැන කිසිදු පැමිණිල්ෙක් භාර ගනු යනොෙැයේ.

10. සාවද්ය යතොරතුරු සැපයීම
ඔබ විසින් එවන ෙෙ අයදුේ පත්රයේ සඳහන් කර ඇත්තාවු යේ යතොරතුරක් අසත්ය යහෝ වැරදි බව බඳවා
ගැනීමට යපර අනාවරණය වුවයහොත් ඔබයග් අයප්ක්ෂකත්වය අවෙංගු කරනු ෙැයේ. එබඳු අසත්ය යහෝ
වැරදි යතොරතුරක් බඳවා ගැනීයමන් පසුව අනාවරණය වුවයහොත් ඊට අොළ ක්රියා මාර්ගයන්ට යටත්ව
යසේවයයන් පහ කිරීමට කටයුතු කරනු ෙැයේ.
11. යමම නියේෙනයේ සඳහන් යනොවන යේ කරුණක් යවයතොත් ඒ සේබන්ධයයන් අවසාන තීරණය රාජ්ය
යසේවා යකොමිෂන් සභායේ නියමය පරිදි වන්යන්ය. එයමන්ම පුරප්පාඩු පිරවීම යහෝ යනොපිරවීම යහෝ
පුරප්පාඩු වලින් යකොටසක් පිරවීම පිළිබඳ අවසාන තීරණය රාජ්ය යසේවා යකොමිෂන් සභාව සතුයේ.
12. යමම නියේෙනයේ සිංහෙ , යෙමළ හා ඉංග්රිසි භාෂා පාඨ අතර යේ අනනුකුෙතාවක් ඇති වුවයහොත්
සිංහෙ
භාෂා පාඨය බෙපැවැත්යේ.

රාජ්ය යසේවා යකොමිෂන් සභායේ නියමය පරිදි ,

රාජ්ය යසේවා යකොමිෂන් සභාව විසින් බෙය පවරන ෙෙ

2017 යපබරවාරි මස 06 වැනි දින ,
ජනරාල්,

රජයේ ප්රවෘත්ති අධ්යක්ෂ
රජයේ ප්රවෘත්ති යෙපාර්තයේන්තුව.

රජයේ ප්රවෘත්ති යෙපාර්තයේන්තුව
අංක 163, කිරුළපන මාවත,
යකොළඹ 05.

ආෙර්ශ අයදුේ පත්රය
(කාර්යාලීය ප්රයයෝජනය සඳහා යි.)

රජයේ ප්රවෘත්ති යෙපාර්තයේන්තුයේ කළමනාකරණ සහකාර තාක්ෂණික යනොවන ඛණ්ඩ 2 යසේවා
ගණය අයත් අයෙවි සහකාර ( යෙපාර්තයේන්තුගත) තනතුර සඳහා බඳවා ගැනීම.
1.0 මාධ්යය :
සිංහෙ - 1
යෙමළ - 2
ඉංග්රීසි - 3
(අොළ අංකය යකොටුව තුළ ලියන්න.)
2.0 යපෞද්ගලික යතොරතුරු :
2.1 මුෙ'කුරු අගට යයොො මුෙකුරු සමඟ නම ඉංග්රීසි කැපිටල් අකුයරන් :
උොහරණ : SILVA A. B.
2.2 සේපූර්ණ නම ඉංග්රීසි කැපිටල් අකුයරන් :
2.3 සේපූර්ණ නම (සිංහයෙන් / යෙමයළන්) :

2.4 යපෞද්ගලික ලිපිනය(සිංහයෙන් / යෙමයළන්) :
2.5 ස්ත්රී / පුරුෂ භාවය : පුරුෂ - 0
ස්ත්රී

අොළ අංකය යකොටුව තුළ ලියන්න

-1

2.6 විවාහක / අවිවාහක බව : අවිවාහක - 1 අොළ අංකය යකොටුව තුළ ලියන්න
විවාහක - 2
2.7 ජන වර්ගය : (සිංහෙ - 1, යෙමළ -2, ඉ. යෙමළ - 3, මුස්ලිේ - 4, යවනත් - 5)
අොළ අංකය යකොටුව තුළ ලියන්න
2.8 ජාතික හැඳුනුේපත් අංකය :
2.9 උපන් දිනය : වර්ෂය :

මාසය :

2.10

අයදුේපත් භාර ගන්නා අවසාන දිනට වයස: අවු:

2.11

දුරකථන අංකය (තියේ නේ) :

3.0 අධ්යාපන සුදුසුකේ: අ.යපො.ස.(සා.යපළ) වර්ෂය:
විෂය

අ.යපො.ස.(උ.යපළ) වර්ෂය:

දිනය :

මාස

විභාග අංකය:

ශ්යර්ණිය

විභාග අංකය:

දින

විෂය

ශ්යර්ණිය

4.0 අයදුේකරුයග් සහතිකය :
ඉහත සෙහන් යතොරතුරු සත්ය හා නිවැරදි බව සහතික කරමි.
අයදුේකරුයග් අත්සන
දිනය :

5.0 අත්සන සහතික කිරීම:
යමම අයදුේපත ඉදිරිපත් කරනු ෙබන ..................................................................................... මයා/මිය/යමනවිය
මා යපෞද්ගලිකව ෙන්නා හඳුනන බවත් ......................................................... දින මා ඉදිරියේදි ඔහුයග්/ඇයයග් අත්සන
තැබූ බවත් සහතික කරමි.
..........................................................................
අත්සන සහතික කරන ෙෙ
නිෙධාරියායග් අත්සන
නම:- ..........................................................
පෙවි නාමය:- .....................................................
ලිපිනය:-.........................................................
දිනය:- ...........................................
(අයදුේපත්රයේ අයප්ක්ෂකයායග් අත්සන රජයේ විදුහෙක විදුහල්පතිවරයයකු/සාමොන විනිශ්චයකාරවරයයකු/දිවුරුමි
යකොමසාරිස්වරයයකු/නීතිඥවරයයකු/ප්රසිද්ධ යනොතාරිස්වරයයකු ත්රිවිධ හමුොයේ අධිකාරිෙත් නිෙධාරයයකු යහෝ රු.
22,935/- ක් යහෝ ඊට වැඩි මාසික ඒකාබද්ධ වැටුපක් ෙබන රජයේ ස්ථිර තනතුරක් ෙරණ නිෙධාරියයකු විසින් සහතික කළ
යුතුය.)

