පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ මෙපාර්තමේන්ුමේ පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා
ඒකාබද්ධ මසේවමේ කාර්යාල මසේවක මසේවමේ III වන මරේණියට බඳවා ගැනීම සඳහා
ඉල්ලුේපත් කැඳවීම
1.0 පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ මෙපාර්තමේන්ුමේ පවතින කාර්යාල ම ව
ේ ක ම ව
ේ මේ III වන මරේණිමේ
පුරප්පාඩු ඳහා ම ේවකයන් බඳවා ගැනීමට ඒකාබද්ධ ම ේවා අධයක්ෂ ජනරාල්මේ අනුමැතිය ප්රකාරව
අයදුේපත් කැඳවනු ලැමේ.
2.0 වුහගත ේුඛ පරීක්ෂණයක ප්රතිඵල අනුව කු ලතාව මත සුදුසුකේ
පුරප්පාඩු ඳහා පත් කරනු ඇත.

පුරා ඇති අමප්ක්ෂකයන්, පවතින

3.0 පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ මෙපාර්තමේන්ුමේ හ යටමත් පවත්නා ආයතන වල පවත්නා පුරප්පාඩු ිංඛයා
8.0 වගුමේ ෙැක්මේ. පත් කරනු ලබන ිංඛයාව හා පත්ීේ ක්රියාත්මක වන දනය පත්ීේ බලධරයා විසින්
නිශේචය කරනු ලැමේ. කිසියේ ඇබෑර්ු ිංඛයාවක් මහෝ ඇබෑර්ු සියල්ලම මහෝ මනාපිරීමට පත්ීේ
බලධරයාට බලය ඇත.
4.0 වැටුප :- අිංක 03/2016 හා 2016.02.25 දනැති රාජය පරිපාලන චක්රමල්ඛයට අනුව, කාර්යාල ම ේවක ම ේවමේ
III, II හා I වන මරේණි වලට අොළ මාසික වැටුප් පරිමාණය PL 1-2016 රු. 24,250/- 10×250/- 10×270/10×300/- 12×330/- රු 36,410/- මේ. රු. 27,020/= න් ඔේබට යාම ඳහා II වන මරේණියට උ ේ ීම ෙ රු.
29,750/= න් ඔේබට යාම ඳහා I වන වන මරේණියට උ ේ ීම ෙ රු.32,780/= න් ඔේබට යාම ඳහා විමශේෂ
මරේණියට උ ේ ීම ෙ ලබා ගත යුුය. එම චක්රමල්ඛමේ II වන උපමල්ඛනමේ ඳහන් පරිද මගීේ සිදු කරනු
ලැමේ.
5.0 තනුරට හිමි විරාම වැටුප් ක්රමය පිළිබඳ රජය විසින් ඉදරිමේදී ගනු ලබන ප්රතිපත්තිමය තීරණයට නිලධාරීන්
යටත් විය යුු මේ.
6.0 පළු පත්ීේ ලැබූ ම ේවා ථ
ේ ානමේ අවම වශමයන් ව ර 03 ක් අනිවාර්මයන්ම ම ව
ේ ය කළ යුුය. මකම ේ
මවතත් පත්කිරීේ බලධරයා විසින් තීරණය කරනු ලබන යේ සුවිමශේෂී මහේතූන් මත එම කාලය අව න් ීමට
මපර යේ නිලධාරිමයකු මාරු කිරීමට අවශය වන්මන් නේ, පත්කිරීේ බලධරයා හට ඒ ඳහා බලය ඇත.
7.0 සුදුසුකේ :- කාර්යාල ම ේවක ම ේවය III වන මරේණිමේ තනුරු වලට බඳවා ගැනීම
සුදුසුකේ අොළ මේ.
(අ)
(ආ)

(ඇ)
(ඈ)

(ඉ)

ඳහා පහත

ඳහන්

ශ්රී ලාිංකික පුරවැසියකු විය යුුය.
අයදුේපත් භාර ගන්නා අව ාන දනයට වය අවුරුදු 18 ට මනාඅඩු හා අවුරුදු 45ට
මනාවැඩි විය යුුය. ෙැනටමත් රාජය ම ව
ේ මේ සිටින ේිර හා විරාම වැටුප්
හිත පත්ීේලාභීන් ඳහා උපරිම වය ේ සීමාව බලපානු මනාලැමේ.
යහපත් චරිතයකින් හා මනා ම ෞඛයමයන් යුක්ත විය යුුය.
අධයාපන සුදුසුකේ
අධයයන මපාදු හතික පත්ර ( ාමානය මපළ) විභාගමේදී මෙවරකට මනාවැඩි වාර
ගණනකදී යටත් පිරිම යින් ේමාන මෙකක් ඇුළුව විෂයන් හයක් මත්ව
තිබීම.
රාජය ම ේවා මකාමිෂන් භාමේ කාර්ය පටිපාටික රීතීන්හි V මවනි පරිච්මේෙය
අනුව රජමේ ම ේවයට පත් කරනු ලැබීමට නුසුදුසු තැනැත්මතකු මනාවිය යුුය.

ෑම අයදුේකරුවකුම තනුරට අොළ සියළු සුදුසුකේ අයදුේපත් කැඳවන අව ාන දනට මහෝ ඊට මපර මහෝ
ේූර්ණ කර තිබීම අනිවාර්ය මේ.

8.0 අයදුේපත් කැඳීම
පහත වගුමේ ඳහන් පරිද පවතින කාර්යාල ම ව
ේ ක ම ේවමේ ෙක්වා ඇති තනුරු වල පුරප්පාඩු
පිරීම ඳහා අයදුේපත් කැඳමේ.
අමාතයාිංශය
අභ්යන්තර කටයුු, වයඹ
සිංවර්ධන හා සිංසේකෘතික
කටයුු

මෙපාර්තමේන්ුව
පුද්ගලයන්
ලියාපදිංචි කිරීමේ

ප්රාමද්ශීය
කාර්යාලය
ප්රධාන කාර්යාලය

තනුර
කාර්යාල කේකරු

පුරප්පාඩු ගණන
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9.0 වුහගත ේුඛ පරීක්ෂණය :ඒකාබද්ධ ම ේවා අධයක්ෂ ජනරාල්මේ අනුමැතිය මත අයදුේකරුවන්මේ මූලික සුදුසුකේ පරීක්ෂා කිරීමේ
ේුඛ පරීක්ෂණය පවත්වන දනමේදී ම පැවැත්මවන වුහගත ේුඛ පරීක්ෂණයකදී අයදුේකරුවන් ලබා
ගන්නා ලකුණුවල කු ලතා අනුපිළිමවල තරමේ ම අනුගමනය කරමින් සුදුසුකේ පුරා ඇති අයදුේකරුවන්
කාර්යාල ම ේවක ම ව
ේ මේ III වන මරේණියට පත් කරනු ලැමේ. අයදුේකරුවන් ේුඛ පරීක්ෂණයට භාජනය
ීමට කැමති භාෂා මාධය පැහැදලිව අයදුේපමතහි ඳහන් කළ යුු අතර වුහගත ේුඛ පරීක්ෂණය එම
භාෂා මාධයමයන් පැවැත්මේ.
වුහගත ේුඛ පරීක්ෂණමේදී ලකුණු ලබා මෙන පරිපාටිය පහත වගුමේ පරිද මේ.
නිර්ණායකය

ලකුණු

තනුරින් ලබා ඇති පළපුරුද්ෙ (උපරිම ව ර 5ක් ඳහා ලකා බලනු ලැමේ.)
න්නිමේෙන හැකියාව
අ.මපා. . උ
අධයාපන
සුදුසුකේ

10
5

ේමපළ මත්ව තිබීම.

අ.මපා. . ා/මපළ විභාගමේදී ගණිතය, ඉිංග්රීසි භාෂාව, මෙවැනි භාෂාව හ
මවනත් රාජය භාෂා ඳහා ාමාර්ථයක් ලබා තිබීම
(උපරිම විෂයන් 5ක් ළකා බලනු ලැමේ.)

5
10

මපෞරුෂය

5

බාහිර ක්රියාකාරකේ (ක්රීඩා/ මාජම ේවා .............. යනාදී)

5

ේුඛ පරීක්ෂණමේදී ෙක්වන කු ලතා
ුළු ලකුණු

10
50

ටහන - තනුරට ලබා ඇති පළපුරුද්ෙ, අධයාපන සුදුසුකේ හ බාහිර ක්රියාකාරකේ පිළිගත හැකි
මගින් නාථ කළ යුුය. එම සුදුසුකේ අයදුේපත් කැඳවන අව ාන දනට වලිංගු විය යුුය.

10.0

හතික

ඉල්ුේපත්රය පිරීමේදී ඉතා ැළකිළිමත්ව නිරවෙය මතාරුරු ැපයිය යුුය. සුදුසුකේ පරීක්ෂා කිරීමේදී
යේ අමප්ක්ෂකමයකු නුසුදුසු බව අනාවරණය වුවමහාත් ඕනෑම අව ේථාවක ඔහුමේ / ඇයමේ
අමප්ක්ෂකත්වය අවලිංගු කළ හැකිය. අයදුේකරුමවකු විසින් ඉදරිපත් කරන ලෙ මතාරුරක් ඕනෑම
අව ේථාවක අ තය බව මපනී ගියමහාත් මහෝ ඔහු/ ඇය රජමේ ම ේවමයන් පහ කිරීමට පිළිවන.

11.0

නියමිත ආෙර්ශ ආකෘතියට අනුකූලව අයදුේපත්රය ඉදරිපත් කළ යුුය. ඊට අනුකූල මනාවන හා නිවැරදව
ේූර්ණ කර මනාමැති අ ේූර්ණ තත්ත්වමේ පවතින අයදුේපත්ර කිසිඳු ෙැනුේදීමකින් මතාරව ප්රතික්මෂේප
කරනු ලැමේ. නිසි පරිද අයදුේපත්ර ේූර්ණ මනාකිරීමමන් සිදුවන පාඩුව අයදුේකරුවන් විසින් ෙරාගත
යුුය.

11.1

අයදුේපත්ර බහා එවන කවරමේ වේ ප ඉහළ මකළවමර් “කාර්යාල ම ේවක ම ව
ේ මේ III වන මරේණියට
බඳවා ගැනීම” යන්න ඳහන් කරන්න. සියුම අයදුේපත් 2017.04.04 දනට මහෝ ඊට මපර ලැමබන මල
මකාම ාරි ේ (පාලන), පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ මෙපාර්තමේන්ුව, 10 වන මහල, සුහුරුපාය,
බත්තරුල්ල. යන ලිපිනයට ලියාපදිංචි තැපෑමලන් මයාු කළ යුුය.

12.0

මමම නිමේෙනමේ ඳහන් සුදුසුකේ පුරා ඇති අය පමණක් ඉල්ුේ කර ඇතැයි යන ූර්ව නිගමනය මත
නියමිත දනට මහෝ එදනට මපර මහෝ ඉල්ුේ පත්ර ඉදරිපත් කර ඇති සියු අයදුේකරුවන් පුද්ගලයන්
ලියාපදිංචි කිරීමේ මෙපාර්තමේන්ුමේ මකාම ාරි ේ ජනරාල් විසින් වුහගත ේුඛ පරීක්ෂණයට කැඳවනු
ලැමේ. එමහත් එම ේ කැඳීම අයදුේකරු මමම තනුර ඳහා සුදුසුකේ පුරා ඇති බවට පිළිගැනිමක් මල
ලකනු මනාලැමේ. අයදුේකරුවන් ේුඛ පරීක්ෂණයට කැඳවා, නිමේෙනය අනුව සුදුසුකේ තිමේෙැයි
පරීක්ෂා කරන අව ේථාමේ අවශය සුදුසුකේ මනාමැති බව අනාවරණය වුවමහාත් එම අයමේ
අමප්ක්ෂකත්වය අවලිංගු කරනු ලැමේ.

13.0

අමප්ක්ෂකයින්මේ අනනයතාව නාථ කිරීම
පරීක්ෂණ මණ්ඩලය මවත ඉදරිපත් කළ යුුය.

ඳහා පහත

ඳහන් ලියකියවිලි වලින් එකක්

ේුඛ

පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ මෙපාර්තමේන්ුව මඟින් නිකුත් කරන ලෙ වලිංගු ජාතික
හැදුනුේපත.
II. වලිංගු විමද්ශ ගමන් බලපත්රය.
I.

14.0

මමහි ඳහන් මනාවන යේ කරුණක් මවමතාත්, ඒ ේබන්ධව ඒකාබද්ධ ම ව
ේ ා අධයක්ෂ ජනරාල් විසින්
තීරණය කරනු ඇත. සියුම අයදුේකරුවන් මමම නිමේෙනමේ ෙහන් මපාදු නීතිරීති අනුව කටයුු කිරීමට
බැඳී සිටිනු ඇත.
ඒකාබද්ධ ම ව
ේ ා අධයක්ෂ ජනරාල්මේ නිමයෝගය පරිද,

පී.ී. ගුණතිලක
මකාම ාරි ේ ජනරාල්
පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරිමේ මෙපාර්තමේන්ුව

2017 මාර්ු ම 16 වැනි දන
පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ මෙපාර්තමේන්ුව
සුහුරුපාය
බත්තරුල්ල

ආෙර්ශ අයදුේපත

කාර්යාල මසේවක මසේවමේ III මරේණියට බඳවා ගැනීම
කාර්යාලයීය ප්රමයෝජනය ඳහා

අයදුේකරන භාෂා මාධයය
සිිංහල - 2
මෙමළ - 3
ඉිංග්රීසි - 4

ම ේවය කිරීමට මනාපය ෙක්වන අමාතයාිංශය:

........................................................................................

මෙපාර්තමේන්ුව

:

........................................................................................

ප්රාමද්ශීය කාර්යාලය

:

........................................................................................

1. ුලකුරු මඟ නම

:

.........................................................................................

ේූර්ණ නම

:

.........................................................................................

2.

3. ජාතික හැඳුනුේපත් අිංකය
4.

ේිර ලිපිනය

:
:

.........................................................................................
.........................................................................................

5.

ේී/පුරුෂ භාවය

:

6. උපන් දනය

:

7. දුරකථන අිංකය

:

ේී – 1

වර්ෂය

පුරුෂ - 0

මා ය

දනය

ආෙර්ශ අයදුේපත

8. අධයාපන සුදුසුකේ

:

පළුවර ප්රතිඵල: විභාග අිංකය ..............................වර්ෂය....................මා ය.............

I.

විෂය

විෂය

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

විෂය

මරේණිය

විෂය

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

අ.මපා. .(උ.මපළ) විභාගය පිළිබඳ වි ේතර
I. විභාගමේ වර්ෂය හා මා ය
II. විභාග අිංකය

: .................................
: .................................

III. ප්රතිඵල
විෂය
1.
2.
3.
4.

මරේණිය

මෙවන වර ප්රතිඵල: විභාග අිංකය ..........................වර්ෂය....................මා ය.............

II.

8.1

මරේණිය

මරේණිය

මරේණිය

ආෙර්ශ අයදුේපත

9. මවනත් සුදුසුකේ:
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
10. තනුරට අොළව ලබා ඇති පළපුරුද්ෙ:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
11. ක්රීඩා හා බාහිර ක්රියාකාරකේ:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

12. ඔබ කවරොක මහෝ කවරමහෝ මචෝෙනාවක් ඳහා උ ාවියකින් වරෙකරු කරනු ලැබ තිමේෙ?
(අොළ මකාටුමේ ✓ ලකුණ මයාෙන්න) (ඔේ නේ වි ේතර ෙහන් කරන්න)
ඔේ

නැත

13. අයදුේකරුමේ හතිකය:

අ.

මමම ඉල්ුේපත්රමේ මවිසින් පයා ඇති මතාරුරු මා ෙන්නා තරමින් තය හා නිවැරද බව
මගෞරවමයන් ප්රකාශ කර සිටිමි.මමහි යේ මකාට ේ ේූර්ණ මනාකිරීමමන් හ මහෝ වැරද මල
ේූර්ණ කිරීමමන් සිදු විය හැකි අලාභය විඳෙරා ගැනීමට එකඟ මවමි.තවෙ මමහි සියුම මකාට ේ
නිවැරදව ේූර්ණ කර ඇති බවෙ ප්රකාශ කරමි.

ආ.

මා විසින් කරන ලෙ මමම ප්රකාශය අ තය යැයි ඔප්පු වුවමහාත්, පත් කරනු ලැබීමට මපර
නුසුදු ේ කු වන බව හ ලැබීමමන් පසු ම ව
ේ මයන් පහ කරනු ලැබීමට යටත් වන බවෙ මම ෙනිමි.

ඇ.

මමහි ඳහන් කිසිදු මතාරුරක් පසුව මවන ේ මනාකරමි.

...................................
දනය

.......................................................
අයදුේකරුමේ අත් න

