අධිකරණ සසේවා සකාමිෂන් සභාව
උපසේඛනගත රජසේ නිලධරයන්සේ සසේවසේ අභියාචනාධිකරණසේ සරජිසේරාර් තනතුර සඳහා
බඳවා ගැනීම - 2021
01

අංක 2088/26 දරණ 2018.09.11 දිනැති අති විශ ේෂ ගැසට් පත්රශේ පළකරන ලද උපශේඛනගත රජශේ
නිලධරයන්ශේ ශසේවා වයවසේථාශවහි දක්වා ඇති විධිවිධානයන්ට අනුව උපශේඛනගත රජශේ
නිලධරයන්ශේ ශසේවශේ අභියාචනාධිකරණශේ ශරජිසේරාර් තනතුරට බඳවා ගැනීම සඳහා සුදුසුකම් ලත්
ශ්රී ලංකා පුරවැසියන්ශගන් අයඳුම්පත් කැඳවනු ලැශේ.

02.

ශසේවා ශකාන්ශේසි

03.

2.1

රාජය ශසේවශේ පත්ීම් පාලනය කරන ශපාදු ශකාන්ශේසිවලට ද, ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්ික සමාජවාදී
ජනරජශේ අංක 2088/26 සහ 2018.09.11 දින දරණ අති විශ ේෂ ගැසට් පත්රශේ පළ කරන ලද
උපශේඛනගත රජශේ නිලධරයන් පිළිබඳ වයවසේථා සංග්රහශේ පනවා ඇති නියමයන් හා
ශකාන්ශේසිවලට ද, එම වයවසේථාවට කර ඇති ශහෝ මින් මතු ශකශරන ශහෝ සංශ ෝධනවලට ද
ආයතන සංග්රහශේ හා මුදේ ශරගුලාසි විධිවිධානවලට ද ‘අභියාචනාධිකරණසේ සරජිසේරාර්’
තනතුරට ශතෝරා ගනු ලබන අශේක්ෂකශයකු යටත් වන්ශන්ය.

2.2

රාජය පරිපාලන චක්රශේඛ 01/2014 ට සහ ඊට කරනු ලබන සංශ ෝධනයන්ට අනුකූලව අධිකරණ
ශසේවා ශකාමිෂන් සභා චක්රශේඛ අංක 396 සහ ඊට කරනු ලබන සංශ ෝධනයන්හි සඳහන් පරිදි
අභියාචනාධිකරණශේ ශරජිසේරාර් තනතුරට අදාල මට්ටම අනුව තනතුරට බැඳී වසර 05 ක් ඇතුළත
නියමිත අශනක් රාජය භාෂා ප්රීණතාව ලබා ගත යුතුය.

වැටුප
රාජය පරිපාලන චක්රශේඛ අංක 03/2016 හා ඊට අනුරූපව අධිකරණ ශසේවා ශකාමිෂන් සභාව විසින් නිකුත්
කරන ලද 2016.06.24 දිනැති අධිකරණ ශසේවා ශකාමිෂන් සභා චක්රශේඛ අංක 386 අනුව, උපශේඛනගත
රජශේ නිලධරයන්ශේ ශසේවශේ අභියාචනාධිකරණශේ ශරජිසේරාර් තනතුරට අදාල වැටුේ පරිමාණය SL 12016 (මාසික) රු.47,615 – 10 x 1,335 – 8 x 1,630 – 17 x 2,170 – 110,895 (ආරම්භක වැටුප
රු.62595/-) ක් ශේ. පත්ීම ක්රියාත්මක වන දින සිට වැටුේ ශගවනු ලැශේ.

04.

ශමම තනතුර සේීරය. විශ්රාම වැටුේ සහිතය.

05.

සුදුසුකම්:
(අ)

ශ්රි ලංකාශේ පුරවැසිශයකු ීම
සහ

(ආ)

2021.06.07 දිනට වයස අවු.30 ට ශනාඅඩු සහ අවුරුදු 45 ට ශනාවැඩි ීම.
සහ

(ඇ)

ශශ්රේෂේඨාධිකරණශේ ශහෝ අභියාචනාධිකරණශේ නිශයෝජය ශරජිසේරාර්වරශයකු ීම ශහෝ ශ්රි ලංකා

අධිකරණ ශරජිසේරාර් ශසේවශේ 1 වන ශශ්රේණිශේ වසර 07ක සක්රිය හා සතුටුදායක ශසේවා කාලයක්
සම්ූර්ණ කර ඇති නිලධාරිශයකු ීම සහ එම තනතුරක සේිර කර තිබීම.
ශහෝ
(ඈ)

අවුරුදු 07 කට ශනාඅඩු කාලයක් ක්රියාකාරී ශලස වෘත්තිශේ ශයදී සිටින නීතීඥවරශයකු ීම.

සටහන :I.

යම් අමාතයාං යක, රජශේ ශදපාර්තශම්න්තුවක ශහෝ රාජය සංසේථාවක ශහෝ රජශේ
වයවසේථාපිත මණ්ඩලයක නීතීඥවරශයකු ව ශයන් මාණ්ඩලික තනතුරක ශහෝ නනතික
තත්ත්වශයන් ශහෝ පිළිගත් වි ව
ේ විදයාලයක ශහෝ නීති විදයාලයක නීතිය පිළිබඳ
ගුරුවරයකු ව ශයන් ශසේවය කරන ලද කාලපරිච්ශේදයක් “ක්රියාකාරීව වෘත්තිශයහි ශයදී
සිටි” කාලපරිච්ශේදයක් ව ශයන් සලකනු ලැශේ.

II.

දැනටමත් රාජය ශසේවශේ, පළාත් රාජය ශසේවශේ සහ උපශේඛණගත රජශේ
නිලධරයන්ශේ ශසේවශේ නිරත නිලධරයන්ට උපරිම වයසේ සීමාව අදාල ශනාශේ.

(ඉ)

විශිෂේට චරිතයකින් යුක්ත විය යුතුය.

(ඊ)

තනතුශර් රාජකාරි ඉටුකිරීමටත් ප්රමාණවත්
යුතුය.

ාරීරික හා මානසික ශයෝගයතාවයකින් යුක්ත විය

සැ.යු - සෑම අයඳුම්කරුවකුම තනතුරට අදාළ සියලු සුදුසුකම් 2021 ජූනි මස 07 වැනි දින ශහෝ ඊට ශපර
ශහෝ සම්ූර්ණ කර තිබීම අනිවාර්ය ශේ.
06.

මූලික සුදුසුකම් සපුරන ලද අයඳුම්කරුවන් සඳහා අධිකරණ ශසේවා ශකාමිෂන් සභාව විසින් පවත්වනු ලබන
වුහගත සම්මුඛ පරීක්ෂණයක ප්රතිඵල අනුව තනතුර සඳහා සුදුසේශසකු ශතෝරා ගනු ලැශේ.

07.

ඉහත 05 (ඇ) යටශත් වූ සුදුසුකම් මත ශසේවයට බඳවා ගනු ලබන නිලධරයකු පත්ීශම් දින සිට වසර එකක
වැඩ බැලීශම් ශසේවා කාලයකට යටත් වන්ශන්ය. 05 (ඈ) යටශත් වූ සුදුසුකම් මත ශසේවයට බඳවා ගනු ලබන
නිලධරයකු පත්ීශම් දින සිට වසර තුනක පරිවාස කාලයකට යටත් වන්ශන්ය.

08.

තමා ශවත පිරිනමන ලද තනතුශරහි රාජකාරී නියමිත දිනශේදී භාර ගැනීමට අශපාශහාසත් වන ශහෝ පත්
කරන ලද තනතුශරහි රාජකාරි භාර ගැනීම ප්රතික්ශෂේප කරන ශහෝ මඟහරින ශහෝ අයඳුම්කරුවකුශේ පත්ීම
අශහෝසි කරනු ලැබීමට අධිකරණ ශසේවා ශකාමිෂන් සභාශේ නියමය පරිදි අධිකරණ ශසේවා ශකාමිෂන්
සභාශේ ශේකම්ට බලය ඇත.

09.

සාවදය ශතාරතුරු සැපයීමට දඬුවම්
වැදගත් යැයි සලකනු ලබන යම් කරුණක් ගැන සාවදය ප්රකා යක් ශහෝ සතය වසන් කිරීමක්
අයඳුම්කරුවකු සිදුකල බවට ශහළිදරේ වූ අවසේථාවක ප්රකා ය ශහෝ වසන් කිරීම ශහළිදරේ වූශේ ශතෝරා
ගැනීමට ප්රථමශයන් නම් අයඳුම්කරු නුසුදුසේසකු බවට පත් කිරීමටත්, ශතෝරා ගැනීශමන් පසු නම්
ශසේවශයන් පහ කිරීමට ශහෝ ශසේවය අවසන් කිරීමටත් යටත් වනු ඇත.

10.

ඉේලුම් කිරීශම් ක්රමය
(අ)

අයදුම්පත්ර ගාසේතුව රු.500/-කි. ශමම මුදල “අධිකරණ සසේවා සකාමිෂන් සභාසේ සේකම්” නමින්
මහජන බැැංකුව, සේේල වීදිය ශාඛාසේ පවත්වා සගන යනු ලබන ගිණුම් අැංක
297100199025039 ට බැර වන ශසේ ඕනෑම මහජන බැංකු ාඛාවකින් මුදේ ශගවා ලබාගත්
ලදුපත අයඳුම්කරුශේ නම ලිපිනය ලියන ලද 9x4 ප්රමාණශේ ලියුම් කවරයක් සමඟ ලියාපදිංචි
තැපැේ මඟින් අධිකරණ ශසේවා ශකාමිෂන් සභා ශේකම් කාර්යාලයට ලැබීමට සැලැසේීශමන් ශහෝ
ශපෞේගලිකව පැමිණ භාරදීශමන් අයඳුම්පත ලබාගත හැකිය. මුදේ ශගීම සඳහා අදාල ලදුපත
සම්ූර්ණ කිරීශම්දී ලදුපශත් අදාල සේථානශේ අයඳුම්කරුශේ නම සහ ලිපිනය සටහන් කල යුතුය.

(ආ)

සම්ූර්ණ කරන ලද අයඳුම්පත්රය, 2021.06.11 දින සහෝ ඊට සපර ලැසබන පිණිස සේකම්,
අධිකරණ සසේවා සකාමිෂන් සභා සේකම් කාර්යාලය, සකාළඹ 12. යන ලිපිනය ශවත ලියාපදිංචි
තැපෑශලන් ශහෝ අධිකරණ ශසේවා ශකාමිෂන් සභා ශේකම් කාර්යාලය ශවත ශපෞේගලිකව පැමිණ
අයඳුම්කරුවන් විසින් සිය අයඳුම්පත ඉදිරිපත් කල යුතුය.

11.

(අ)

අයඳුම්පත්රශේ අශේක්ෂකයාශේ අත්සන රජශේ විදයාලයක විදුහේපතිවරයකු, සාමදාන
විනි ච
ේ යකාරවරයකු, දිවුරුම් ශකාමසාරිසේවරයකු, නීතිඥවරයකු, ප්රසිේධ ශනාතාරිසේවරයකු, ිවිධ
හමුදාශේ අධිකාරී බලයලත් නිලධාරියකු, ශපාලිසේ ශසේවශේ ගැසට්කළ තනතුරක් දරණ
නිලධාරියකු ශහෝ රජශේ සේීර තනතුරක් දරණ මාණ්ඩලික ශශ්රේණිශේ නිලධාරියකු ශහෝ විසින්
සහතික කර තිබිය යුතුය.

(ආ)

දැනට රාජය ශසේවශේ නියුතු ඉහත සඳහන් සුදුසුකම් සපුරා ඇති අයඳුම්කරුවන් තම අයඳුම්පත්
සේවකීය ශදපාර්තශම්න්තු ප්රධානියා මගින් එවිය යුතුය.

(ඇ)

සෑම ආකාරයකින්ම සම්ූර්ණ ශනාවන අයඳුම්පත්ර ප්රතික්ශෂේප කරනු ලැශේ. තැපැේ කිරීශම්දී
අයඳුම්පත්රයක් නැතිීම ශහෝ ප්රමාද ීම ගැන කිසිදු පැමිණිේලක් සළකා බලනු ශනාලැශේ.

12.

ශමම ශරගුලාසිවල සළකා ශනාමැති කරුණු පිළිබඳව අධිකරණ ශසේවා ශකාමිෂන් සභාශේ උපශදසේවලට
යටත්ව අධිකරණ ශසේවා ශකාමිෂන් සභාශේ ශේකම් තීරණය කරන පරිදි කටයුතු කරනු ඇත.

13.

ශමම නිශේදනශේ සිංහල, ශදමළ සහ ඉංග්රීසි භාෂා පාඨ අතර යම් අනනුකූලතාවයක් ශහෝ පරසේපරතාවයක්
ශහෝ ඇති වුවශහාත්, එවිට සිංහල භාෂා පාඨය බලපැවැත්විය යුතු වන්ශන්ය.

අධිකරණ ශසේවා ශකාමිෂන් සභාශේ නිශයෝග පරිදි,

එච්.එසේ.ශසෝමරත්න
ශේකම්
අධිකරණ ශසේවා ශකාමිෂන් සභාව
2021 මැයි මස 07 වන දින,
ශකාළඹ 12,
අධිකරණ ශසේවා ශකාමිෂන් සභා ශේකම් කාර්යාලශේදීය.

ආදර්ශ අයඳුම්පත්රය
අභියාචනාධිකරණසේ සරජිසේරාර් තනතුර සඳහා බඳවා ගැනීම -

01.

(කාර්යාලයීය ප්රශයෝජනය සඳහා පමණි.)

ශපෞේගලික ශතාරතුරු :
1.1

මුලකුරු සමඟ නම:.......................................................................................මයා/මිය/ශමය
(ඉංග්රීසි කැපිටේ අකුශරන් )

1.2

2021

උදා : A.P.K.SIRIWARDANA

සම්ූර්ණ නම:......................................................................................................................
(ඉංග්රීසි කැපිටේ අකුශරන් )

1.3

සම්ූර්ණ නම :.....................................................................................................................
(සිංහශලන්/ශදමශළන්)

1.4

ශපෞේගලික ලිපිනය (සිංහශලන්/ශදමශළන්) :

............................................................................................................................................
1.5

ශපෞේගලික ලිපිනය (ඉංග්රීසි කැපිටේ අකුශරන්) :
............................................................................................................................................
(සම්මුඛ පරීක්ෂණයට කැඳීම් ලිපිය ශමම ලිපිනයට එවනු ලැශේ)

1.6

සේී පුරුෂ භාවය :

පුරුෂ - 1

සේී – 2

(අදාළ අංකය ශකාටුව තුළ ලියන්න)
1.7

ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය

1.8

විවාහක/අවිවාහක බව : විවාහක - 1

අවිවාහක – 2

(අදාළ අංකය ශකාටුව තුළ ලියන්න)
1.9

උපන් දිනය : ......................................
වර්ෂය:

1.10

දිනය:

2021.06.07 දිනට වයස :
අවුරුදු :

1.11

මාසය:

මාස :

දින:

දුරකථන අංකය :
සේථාවර : ................................. ජංගම : ................................ ෆැක්සේ : ..............................

02.

ශශ්රේෂේඨාධිකරණශේ /අභියාචනාධිකරණශේ නිශයෝජය ශරජිසේරාර්වරශයකු ශලස (නිශේදනශේ (5ඇ) සුදුසුකම්

යටශත්) ඉේලුම් කරන්ශන් නම්,
2.1

වර්තමාන තනතුරට පත්වූ දිනය :.........................................

2.2

එම තනතුශරහි සේිර කල දිනය

2.3

2021.06.07 දිනට ශසේවා කාලය :.................................

2.4

ශසේවා කාලයතුල යම් කිසි විනයානුකූල දඩුමකට යටත්ව තිශේද? ...............................................

2.5

එශසේ නම් ඒ පිළිබඳව විසේතර :...................................................................................................

2.6

අදාල කාලය සඳහා සියළු වැටුේ වර්ධක උපයාශගන තිශේද? .....................................................

2.7

උපයාගත් වැටුේ වර්ධක පිළිබඳ විසේතර (වර්ෂයන් අනුපිළිශවලින් )
වැටුේ වර්ධක දිනය
..............................
..............................
..............................
..............................

03.

04.

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

වැටුේ පියවර
.....................
.....................
.....................
.....................

අධිකරණ ශරජිසේරාර් වරශයකු ශලස (නිශේදනශේ (5 ඇ) සුදුසුකම් යටශත්) ඉේලුම් කරන්ශන් නම්,
3.1

අධිකරණ ශරජිසේරාර් 1 වන ශශ්රේණියට පත්වූ දිනය :.........................................

3.2

එම තනතුශරහි සේිර කල දිනය

3.3

2021.06.07 දිනට අධිකරණ ශරජිසේරාර් 1 වන ශශ්රේණිශේ ශසේවා කාලය :.................................

3.4

ශසේවා කාලයතුල යම් කිසි විනයානුකූල දඩුමකට යටත්ව තිශේද? ...............................................

3.5

එශසේ නම් ඒ පිළිබඳව විසේතර :...................................................................................................

3.6

අදාල කාලය සඳහා සියළු වැටුේ වර්ධක උපයාශගන තිශේද? .....................................................

3.7

උපයාගත් වැටුේ වර්ධක පිළිබඳ විසේතර (වර්ෂයන් අනුපිළිශවලින් )

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

වැටුේ වර්ධක දිනය

වැටුේ පියවර

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

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

නීතීඥවරශයකු ශලස (නිශේදනශේ (5 ඈ) සුදුසුකම් යටශත්) ඉේලුම් කරන්ශන්නම්,
4.1

නීතීඥවරශයකු ශලස දිවුරුම් දුන් දිනය : ...................................................................................

4.2

දැනට ක්රියාකාරී ශලස වෘත්තීශයහි ශයශදන අධිකරණයන් : .......................................................

4.3

යම් අමාතයාං යක, රජශේ ශදපාර්තශම්න්තුවක ශහෝ රාජය සංසේථාවක ශහෝ රජශේ වයවසේථාපිත
මණ්ඩලයක, පිළිගත් වි ව
ේ විදයාලයක ශහෝ නීති විදයාලයක ශසේවශේ ශයදී සිටින්ශන් නම්,
4.3.1

පත්ීම් දිනය :.........................................................

05.

4.3.2

තනතුර හා ශශ්රේණිය :...............................................

4.3.3

තනතුර සේිර කල දිනය :..........................................

4.3.4

ශදපාර්තශම්න්තුව හා වර්තමාන ශසේවා සේථානය :.......................................................

4.3.5

ශසේවා කාලයතුල යම් කිසි විනයානුකූල දඩුමකට යටත්ව තිශේද? ..............................

4.3.6

එශසේ නම් ඒ පිළිබඳව විසේතර :..................................................................................

ශවනත් සුදුසුකම්:
.............................................................................................................................................................

06.

ඔබ කවරදාක ශහෝ ශචෝදනාවක් සඳහා උසාවියකින් වරදකරු කරනු ලැබ තිශේද?
(අදාළ ශකාටුශේ (√ ) ලකුණ ශයාදන්න) (ඔේ නම් විසේතර සඳහන් කරන්න)
ඔේ

නැත
........................................................................................................

07.

අයඳුම්කරුශේ සහතිකය:
(අ)

ශමම අයඳුම්පත්රශේ මා විසින් සපයා ඇති ශතාරතුරු මා දන්නා තරමින් සතය හා නිවැරදි බව
ශගෞරවශයන් ප්රකා කර සිටිමි.
...............
දිනය

..........................
අයඳුම්කරුශේ අත්සන
අයඳුම්කරුශේ අත්සන සහතික කිරීම :
(දැනට රාජය සසේවසේ නියුතු අයඳුම්කරුවන් සඳහා අදාල සනාසේ)

ශමම අයඳුම්පත, ඉදිරිපත් කරනු ලබන ..........................................................මහතා/මහත්මිය/ශමනවිය,
මා ශපෞේගලිකව දන්නා හඳුනන බවත්, ඔහු/ඇය මා ඉදිරිපිට දී .................. දින ඔහුශේ/ඇයශේ අත්සන
තැබු බවත් සහතික කරමි.
.......................
දිනය

..........................
අත්සන සහතික කරන අයශේ අත්සන

සහතික කරන නිලධාරියාශේ සම්ූර්ණ නම :........................................................................
තනතුර
:........................................................................
ලිපිනය
:........................................................................
(නිල මුද්රාශවන් සනාථ කරන්න)
සදපාර්තසම්න්තු ප්රධානියාසේ නිර්සේශය (රාජය සසේවසේ නියුතු අයඳුම්කරුවන් සඳහා පමණි)
ශමම ............................... ශසේවය කරන ..................................................... මහතා/මහත්මිය/ශමනවියට
අභියාචනාධිකරණශේ ශරජිසේරාර් තනතුරට ඉේලුම් කිරීමට අව ය වෘත්තීය සුදුසුකම් ඇති බවත් ඔහු/ඇය
ශමම තනතුර සඳහා ශතෝරා ගනු ලැබුවශහාත් දැනට දරණ තනතුරින් මුදාහරින බවද ඔහු/ඇය මා ඉදිරිපිට දී
අත්සන් කල බව ද ඔහුශේ/ඇයශේ අයඳුම්පත්රය නිර්ශේ කර ශම් සමඟ ඉදිරිපත් කරමි.
දිනය :-

ශදපාර්තශම්න්තු ප්රධානියාශේ අත්සන :නිල මුද්රාව :-

