සියලුම
මහාධිකරණ විනිසුරුවරුන්,
සිවිල් අභියාචනා මහාධිකරණ විනිසුරුවරුන්,
දිසා විනිසුරුවරුන්,
මහහේසේරාත්වරුන්,
හරේෂේඨාධිකරණ හරජිසේරාර්,
අභියාචනාධිකරණ හරජිසේරාර්,

අධිකරණ සසේවා සකාමිෂන් සභාව
උපසේඛනගත රජසේ නිලධරයන්සේ සසේවසේ අධිකරණ කළමනාකරණ සහකාර සසේවසේ අධිකරණ
භාෂණ පරිවර්තක (සිංහල/සෙමළ) (සිංහල/ඉිංග්රීස) (සෙමළ/ඉිංග්රීස) III සරේණිය සඳහා
බඳවා ගැනීසේ සීමිත තරඟ විභාගය - 2021
01.

අංක 2088/26 දරණ 2018.09.11 දිනැති අති විහ ේෂ ගැසට් පරහේ පළකරන ලද උපහල්ඛනගත රජහේ
නිලධරයන්හේ හසේවා වයවසේථාහවහි දක්වා ඇති විධිවිධානයන්ට අනුව උපහල්ඛනගත රජහේ
නිලධරයන්හේ හසේවහේ අධිකරණ කළමනාකරණ සහකාර හසේවහේ අධිකරණ භාෂණ පරිවර්තක
(සිංහල/හදමළ) (සිංහල/ඉංග්රීසි) (හදමළ/ඉංග්රීසි) III හරේණිය සඳහා බඳවා ගැනීහේ සීමිත තරඟ විභාගය 2021 සඳහා සුදුසුකේ ලත් අයඳුේකරුවන්හගන් අයඳුේපත් කැඳවනු ලැහේ.
හමම විභාගය අධිකරණ හසේවා හකාමිෂන් සභාහේ හල්කේ විසින් හකාළඹ දී පවත්වනු ලබන බව හමයින්
නිහේදනය කරනු ලැහේ. හමම විභාගය කල් දැමීමට හහෝ අවලංගු කිරීමට අධිකරණ හසේවා හකාමිෂන්
සභාහේ උපහදසේවලට අනුව අධිකරණ හසේවා හකාමිෂන් සභාහේ හල්කේට බලය ඇත.

02.

හසේවා හකාන්හේසි

2.1

රාජය හසේවහේ පත්ීේ පාලනය කරන හපාදු හකාන්හේසිවලටද, ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්ික සමාජවාදී
ජනරජහේ අංක 2088/26 සහ 2018.09.11 දින දරණ අති විහ ේෂ ගැසට් පරහේ පළ කරන
ලද උපහල්ඛනගත රජහේ නිලධරයන් පිළිබඳ වයවසේථා සංග්රහහේ පනවා ඇති නියමයන් හා
හකාන්හේසිවලට ද, එම වයවසේථාවට කර ඇති හහෝ මින් මතු හකහරන හහෝ සංහ ෝධනවලට ද
ආයතන සංග්රහහේ හා මුදල් හරගුලාසි විධිවිධානවලට ද යටත්ව හතෝරා ගනු ලබන අහේක්ෂකහයකු
උපහල්ඛනගත රජහේ නිලධරයන්හේ හසේවහේ අධිකරණ කළමනාකරණ සහකාර හසේවහේ
අධිකරණ භාෂණ පරිවර්තක (සිංහල/හදමළ) (සිංහල/ඉංග්රීසි) (හදමළ/ඉංග්රීසි) III හරේණියට පත් කරනු
ලැහේ.

2.2

හමම පත්ීම එක් අවුරුදු වැඩ බැලීහේ කාලයකට යටත් ය. උපහල්ඛනගත රජහේ නිලධරයන්හේ
හසේවහේ අධිකරණ කළමනාකරණ සහකාර හසේවහේ අධිකරණ භාෂණ පරිවර්තක (සිංහල/හදමළ)
(සිංහල/ඉංග්රීසි) (හදමළ/ඉංග්රීසි)III හරේණියට බඳවා හගන වසර 05 ක් ගත ීමට හපර හසේවා වයවසේථා
සංග්රහය අනුව කාර්යක්ෂමතා කඩඉේ විභාගය සමත් විය යුතුය.

2.3

තමා හවත පිරිනමන ලද තනතුහරහි රාජකාරී නියමිත දිනහේදී භාර ගැනීමට අහපාහහාසත් වන හා/හහෝ
පත් කරන ලද තනතුරක හහෝ පත් කරන ලද ප්රහේ යක රාජකාරි භාර ගැනීම ප්රතික්හෂේප කරන හහෝ
මඟහරින හහෝ අයඳුේකරුවන්හේ පත්ීම අහහෝසි කරනු ලැබීමට අධිකරණ හසේවා හකාමිෂන් සභාහේ
නියමය පරිදි අධිකරණ හසේවා හකාමිෂන් සභාහේ හල්කේට බලය ඇත.

2.4

රාජය පරිපාලන චක්රහල්ඛ 01/2014 ට සහ ඊට කරනු ලබන සංහ ෝධනයන්ට අනුකූලව අධිකරණ හසේවා
හකාමිෂන් සභා චක්රහල්ඛ අංක 396 සහ ඊට කරනු ලබන සංහ ෝධනයන්හි සඳහන් පරිදි උපහල්ඛනගත
රජහේ නිලධරයන්හේ හසේවහේ අධිකරණ කළමනාකරණ සහකාර හසේවහේ අධිකරණ භාෂණ පරිවර්තක
(සිංහල/හදමළ) (සිංහල/ඉංග්රීසි) (හදමළ/ඉංග්රීසි) III හරේණියට අදාල මට්ටම අනුව තනතුරට බැඳී වසර 05
ක් ඇතුළත නියමිත රාජය භාෂා ප්රීණතාව ලබා ගත යුතුය.

03.

වැටුප : අංක 03/2016 හා ඊට අනුරූපව අධිකරණ හසේවා හකාමිෂන් සභාව විසින් නිකුත් කරන ලද
2016.06.24 දිනැති අධිකරණ හසේවා හකාමිෂන් සභා චක්රහල්ඛ අංක 386 අනුව, උපහල්ඛනගත රජහේ
නිලධරයන්හේ හසේවහේ අධිකරණ කළමනාකරණ සහකාර හසේවහේ අධිකරණ භාෂණ පරිවර්තක
(සිංහල/හදමළ) (සිංහල/ඉංග්රීසි) (හදමළ/ඉංග්රීසි) III හරේණියට අදාල මාසික වැටුේ පරිමාණය (MN 22016) රු.28,940 – 10 x 300 – 11 x 350 – 10 x 560 – 10 x 660 - රු.47,990 (ආරේභක වැටුප රු.28,940) ක් හේ. පත්ීම ක්රියාත්මක වන දින සිට වැටුේ හගවනු ලැහේ.

04.

හමම තනතුර සේීරය. විරාම වැටුේ සහිතය.

05.

සුදුසුකේ :
උපහල්ඛනගත රජහේ නිලධරයන්හේ හසේවහේ අධිකරණ කළමනාකරණ සහකාර හසේවහේ
අධිකරණ භාෂණ පරිවර්තක (සිංහල/හදමළ) (සිංහල/ඉංග්රීසි) (හදමළ/ඉංග්රීසි) III හරේණිහේ තනතුරට
බඳවා ගැනීම සඳහා පහත සුදුසුකේ සපුරා තිබිය යුතුය.
අධයාපන සුදුසුකේ හා පළපුරුේද
(අ)
(ආ)

(ඇ)

(ඈ)

(ඉ)

අධිකරණ හපාත් බැඳුේකරු හසේවහේ වසර 03 ක සක්රීය හා සතුටුදායක හසේවා කාලයක් සේූර්ණ
කර ඇති තනතුහර් සේිර කර ඇති හසේවකහයකු ීම
හහෝ
අධිකරණ වල කාර්යාල හසේවක හසේවහේ හසේවා කාලය ද ඇතුළුව වසර 05 ක සක්රීය හා
සතුටුදායක හසේවා කාලයක් සහිත තනතුහර් සේීර කර ඇති අධිකරණ හපාත් බැඳුේකරු හසේවහේ
හසේවකහයකු ීම.
හහෝ
අධිකරණ වල කාර්යාල හසේවක හසේවහේ/ හ ෝෂක හා ප්රහේ ක/ සිතාසි හා ඇසේීසි ක්රියාත්මක
කරන්නා/ පිසේකල් පියන්/ භාරකාර මාතා/ අධිකරණ ආරක්ෂක හසේවහේ නියුතු වසර 05 ක සක්රීය
හා සතුටුදායක හසේවා කාලයක් සේූර්ණ කර ඇති තනතුහර් සේිර කර ඇති හසේවකහයකු ීම
සහ
අධයයන හපාදු සහතික පර (සාමානය හපළ) විභාගහේ සිංහල, හදමළ, ඉංග්රීසි භාෂාව / ඉංග්රීසි
සාහිතයය යන විෂයයන් අතරින් විෂයයන් හදකක් (2) ඇතුළුව විෂයයන් තුනකට (03) සේමාන
සාමාර්ථයක් සහිතව ගණිතය ඇතුළු විෂයයන් (06) හයකින් එකවරකදී සමත්ව තිබීම.
හවනත් ජාතයන්තර භාෂා පිළිබඳ දැනීම අමතර සුදුසුකමක් හසේ සලකනු ලැහේ.

සටහන- ඉහතින් සඳහන් කරන ලද හසේවා කාලයන් ගණනය කිරීම සඳහා යේ හසේවකහයකු අනියේ,
හකාන්රාත්, ආහේ , තාවකාලිකව හසේවය කර ඇති යේ කාල පරිච්හේදයන් සලකා බලනු
හනාලැහේ.
සැ.යු - සෑම අයඳුේකරුවකුම තනතුරට අදාළ සියලු සුදුසුකේ 2021 ජූලි මස 12 වැනි දින හහෝ ඊට හපර
හහෝ සේපුර්ණ කර තිබීම අනිවාර්ය හේ.
06.

විභාග පටිපාටිය :විභාගය ප්ර න
ේ පර තුනකින් (03) යුක්ත හේ.
මුළු ලකුණු

සමත් ීම සඳහා ලබා ගත යුතු අවම
ලකුණු

01 භාෂා හැකියාව

100

40

02 අභිහයෝගයතාවය

100

40

03 පරිවර්තනය

100

*

ප්ර ේන පරය

(* පුරේපාඩු සංඛයාව සැලකිල්ලට හගන පරිවර්තනය විෂයහේ සමත්ීම සඳහා ලබා ගත යුතු
අවම ලකුණු අධිකරණ හසේවා හකාමිෂන් සභාහේ අභිමතය අනුව තීරණය කරනු ඇත.)
❖ හමම විභාගය සිංහල හා හදමළ මාධයහයන් පැවැත්හේ. අහේක්ෂකහයකුට තමන් කැමති එක්
මාධයයකින් පමණක් විභාගයට හපනී සිටිය හැක.
❖ අයඳුේකරු විභාගයට හපනී සිටීම සඳහා ඉල්ලුේ කරන භාෂා මාධයහයන් පමණක් “භාෂා
හැකියාව” හා “අභිහයෝගයතාව” යන ප්ර ේන පර වලට පිළිතුරු සැපයිය යුතුය.
❖ පරිවර්තනය සඳහා තමන් අයඳුේ කරන ගණයට අදාල ප්ර ේන පරය හතෝරා ගත යුතුය. රාජකාරී
කටයුතු සඳහා අහේක්ෂකයා සතු සුදුසුකම හා හැකියාව පරීක්ෂා කිරීම සඳහා හමම ප්ර න
ේ පරය
සකසේ කරනු ඇත.

විභාගය සඳහා වන විෂය නිර්සේශය
ප්රශේන පත්රසේ නම

විෂය නිර්සේශය

01 භාෂා හැකියාව

හමම ප්ර ේන පරය අහේක්ෂකයන්හේ අදහසේ ප්රකා නය, අවහබෝධය, අක්ෂර විනයාසය,
භාෂාව හා රචනය, ලිපි හකටුේපත් කිරීම, සපයා ඇති දත්ත අනුව ප්රසේථාර සහ වගු සකසේ
කිරීම, දී ඇති පාඨ සාරාං කිරීම, දී ඇති වාකය කිහිපයක අදහසේ තනි වාකයයකින් ලිීම
සහ සරල වයාකරණ භාවිතය පිළිබඳ දැනුම පරීක්ෂා හකහරන විෂයානුබේධ ප්ර ේන වලින්
සමන්විත හේ.

02 අභිහයෝගයතාවය

හමම ප්ර ේන පරය අහේක්ෂකයන්හේ සංඛයාමය හැකියාවන්, තර්කන ක්තිය, සාමානය
බුේධිය මැහනන අයුරින් සැකහසන විෂයානුබේධ ප්ර ේන වලින් සමන්විත හේ.

03 පරිවර්තනය

සිංහල/ ඉංග්රීසි භාෂාවට
ඉංග්රීසි/ සිංහල භාෂාවට
සිංහල/ හදමළ භාෂාවට
හදමළ/ සිංහල භාෂාවට
හදමළ/ ඉංග්රීසි භාෂාවට
ඉංග්රීසි/ හදමළ භාෂාවට

සටහන :සෑම ලිඛිත පිළිතුරු පරයක් සේබන්ධහයන්ම අපැහැදිලි අත් අකුරු සේබන්ධහයන් ලකුණු අඩු
කරනු ලැහේ.
(හමම ප්ර ේනපර බහුවරණ ප්ර ේන, හකටි ප්ර න
ේ , වුහගත රචනා ප්ර න
ේ , රචනා ප්ර න
ේ හා/හහෝ ප්රාහයෝගික
ප්ර ේනවලින් සමන්විත වනු ඇත. )
07.

විභාගහේ සියලු විෂයයන් සමත් අහේක්ෂකයින් අතරින් ඉහළම ලකුණු ලබා ගන්නා අහේක්ෂකයාහේ සිට
පහළට ලකුණු අනුපිළිහවල අනුගමනය කරමින් සුදුසුකේ පරීක්ෂා කිරීහේ සේමුඛ පරීක්ෂණයකින් පසු
එී විභාගය සඳහා හවන් කල පුරේපාඩු සංඛයාවට සමාන අයඳුේකරුවන් සංඛයාවක් පත් කරනු ලැබිය
හැකිය. එහසේ වුවද කිසියේ පුරේපාඩු සංඛයාවක් හනාපිරීම සඳහා අධිකරණ හසේවා හකාමිෂන් සභාව
විසින් තීරණය කළ හැකිය.
විභාග ප්රතිඵල - අයඳුේකරුවන් හවත විභාග ප්රතිඵල දැනුේදීම අධිකරණ හසේවා හකාමිෂන් සභාහේ
හල්කේ මඟින් තැපෑහලන් සිදුහකහරනු ඇත.

08.

සාවදය හතාරතුරු සැපයීමට දඬුවේ වැදගත් යැයි සලකනු ලබන යේ කරුණක් ගැන සාවදය ප්රකා යක් හහෝ සතය වසන් කිරීමක්
අයඳුේකරුවකු සිදුකල බවට හහළිදරේ වූ අවසේථාවක ප්රකා ය හහෝ වසන් කිරීම හහළිදරේ වූහේ හතෝරා
ගැනීමට ප්රථමහයන් නේ අයඳුේකරු නුසුදුසේසකු බවට පත් කිරීමටත්, හතෝරා ගැනීහමන් පසු නේ
හසේවහයන් පහ කිරීමට හහෝ හසේවය අවසන් කිරීමටත් යටත් වනු ඇත.

09.

විභාග ගාසේතු - විභාග ගාසේතු රු. 400 කි. හමම මුදල “අධිකරණ සසේවා සකාමිෂන් සභාසේ සේකේ”
නමින් මහජන බැිංකුව, සේේල වීදිය ශාඛාසේ පවත්වා සගන යන ගිණුේ අිංක 297100199025039 ට
බැර කර ලබා ගන්නා ලද ලදුපත එහි එක් දාරයක් මඟින් අයඳුේපරහේ නියමිත සේථානහේ හනාගැලහවන
හසේ ඇලවිය යුතුය. (රිසිට්පහත් ඡායාසේථ පිටපතක් මතු ප්රහයෝජනය සඳහා ළඟ තබා ගත යුතුය.) කිසිම
හහේතුවක් නිසාවත් විභාග ගාසේතු ආපසු හගවනු හනාලබන අතර, මුදල් ඇණවුේ හා මුේදර භාරගනු
හනාලැහේ.

10.

ඉල්ලුේ කිරීහේ ක්රමය -

(අ)

ඉල්ලුේපරය හමම නිහේදනයට අමුණා ඇති ආදර් ආකෘතියට අනුකූල විය යුතු අතර, එය කඩදාසිහේ
හදපැත්ත පාවිච්ි කරමින් 8 ½ x 12 (ඒ 4) ප්රමාණහේ කඩදාසියක සකසේ කර අහේක්ෂකයා විසින්ම සිය
අත් අකුරින් සේූර්ණ කළ යුතුය. හේ සඳහා පරිගණකහයන් සකසේ කරන ලද/ යතුරුලියනය කරන ලද
අයඳුේපත් ද භාවිතා කළ හැකිය.
ආදර් ඉල්ලුේ පරයට අනුකූල හනාවන ඉල්ලුේපර සහ අසේූර්ණ හලස හතාරතුරු සඳහන් කර ඇති
ඉල්ලුේපර දැනුේ දීමකින් හතාරව ප්රතික්හෂේප කරනු ලැහේ. ( ඉල්ලුේපරහේ ඡායා පිටපතක් ළඟ තබා
ගැනීම ප්රහයෝජනවත් විය හැක) සේූර්ණ කරන ලද ඉල්ලුේපරය විභාග නිහේදනහේ දැක්හවන
ඉල්ලුේපරයට අනුකූල ද යන්න පිළිබඳව අයඳුේකරු විසින් විමසා බැලිය යුතු හේ. එහසේ හනාවුණහහාත්
අයඳුේපත් ප්රතික්හෂේප විය හැක.

(ආ)

විභාගය සඳහා වන සේූර්ණ කරන ලද අයඳුේපරය ලියාපදිංි තැපෑහලන් 2021 ජූලි මස 12 වැනි දින
හහෝ ඊට හපර ලැහබන පිණිස “හල්කේ, අධිකරණ හසේවා හකාමිෂන් සභා හල්කේ කාර්යාලය, හකාළඹ
12.” යන ලිපිනයට එවිය යුතුය.
ඉල්ලුේපරය බහා ඇති කවරහේ වේපස ඉහළ හකළවහර් “උපසේඛනගත රජසේ නිලධරයන්සේ
සසේවසේ අධිකරණ කළමනාකරණ සහකාර සසේවසේ අධිකරණ භාෂණ පරිවර්තක (සිංහල/සෙමළ)
(සිංහල/ඉිංග්රීස) (සෙමළ/ඉිංග්රීස) III සරේණිය සඳහා බඳවා ගැනීසේ සීමිත තරඟ විභාගය - 2021” යන
වචන පැහැදිලි හලස ලිවිය යුතුය. 2021 ජූලි මස 12 දිනට පසුව ලැහබන කිසිම ඉල්ලුේපතක් භාර ගනු
හනාලැහේ.

(ඇ)

ඉල්ලුේපරහේ අහේක්ෂකයාහේ අත්සන අධිකරණහේ හරජිසේරාර් සහ ආයතන ප්රධානියා විසින් සහතික
කළ යුතුය.

(ඈ)

සෑම ආකාරයකින්ම සේූර්ණ හනාවන ඉල්ලුේපර ප්රතික්හෂේප කරනු ලැහේ. තැපැල් කිරීහේදී
ඉල්ලුේපරයක් නැතිීම හහෝ ප්රමාද ීම ගැන කිසිම පැමිණිල්ලක් සළකා බලනු හනාලැහේ.

11.

විභාගයට හපනී සිටීම - ඉල්ලුේපර ලද බව දන්වනු හනාලැහේ. අයඳුේකරුවන් හවත ප්රහේ පර තැපැල්
මඟින් නිකුත් කරනු ඇත. ප්රහේ පරය හනාලැබුණි නේ ඒ බව අධිකරණ හසේවා හකාමිෂන් සභා හල්කේ
කාර්යාලය හවත දන්වා සිටිය යුතුය. එහසේ දැන්ීහේදී අයඳුේකල විභාගහේ නම, අයඳුේකරුහේ සේූර්ණ
නම, ලිපිනය හා ජාතික හැඳුනුේපත් අංකය සඳහන් කළ යුතුය. හකාළඹින් බැහැර අයඳුේකරුවකු නේ
හමම විසේතර සමඟ ෆැක්සේ මඟින් ප්රහේ පරහේ පිටපතක් එීම සඳහා අයඳුේකරුහේ ෆැක්සේ අංකයක්ද
සඳහන් හකාට ඉල්ලීේ ලිපියක්, 0112 421 206 හහෝ 0112 446 111 දරණ ෆැක්සේ අංකයට අධිකරණ
හසේවා හකාමිෂන් සභා හල්කේ කාර්යාලය හවත හයාමු කරමින් විමසිය යුතුය. තවද අධිකරණ හසේවා
හකාමිෂන් සභා හල්කේ කාර්යාලය විසින් ඉල්ලා සිටින අව ය හතාරතුරක් තහවුරු කිරීම සඳහා
අයඳුේකරු විසින් ළඟ තබා ගත් ඉල්ලුේ පරහේ පිටපත, විභාග ගාසේතුවලට අදාළ ලදුපහත් පිටපත හා
අයඳුේපත තැපැල් කිරීහේදී ලියාපදිංි කරන ලද කුවිතාන්සිය ද සූදානමින් තබා ගැනීම ප්රහයෝජනවත් වනු
ඇත.

12.

අහේක්ෂකයින්හේ අනනයතාව - තමා හපනී සිටින සෑම විෂයයක් සේබන්ධහයන්ම විභාග ාලාධිපති
සෑහීමකට පත් වන අයුරින් අහේක්ෂකහයකු විභාග ාලාහේදී තම අනනයතාව ඔේපු කළ යුතුය. හේ
සඳහා පහත සඳහන් ඕනෑම හල්ඛනයක් පමණක් පිළිගනු ඇත.
අ.)

පුේගලයින් ලියාපදිංි කිරීහේ හදපාර්තහේන්තුව මගින් නිකුත් කර ඇති ජාතික හැඳුනුේපත

ආ)

වලංගු විහේ ගමන් බලපරය

ඇ)

වලංගු රියදුරු බලපරය

13.

විභාගයට ඇතුළත් ීම.
(අ)

සෑම ආකාරයකින්ම සේූර්ණ ඉල්ලුේපත් එවා ඇති අයඳුේකරුවන්ට අධිකරණ හසේවා
හකාමිෂන් සභාහේ හල්කේ විසින් ප්රහේ පරයක් නිකුත් කරනු ඇත. තම ප්රහේ පරය ඉදිරිපත්
හනාකරන අහේක්ෂකහයකුට විභාගයට හපනී සිටීමට අවසර හදනු හනාලැහේ.

(ආ)

අහේක්ෂකහයකු තමාට නියම කර ඇති විභාග ාලාහේදී විභාගයට හපනී සිටිය යුතුය. සෑම
අහේක්ෂකහයකුම නියමිත විභාග ාලාවට අදාල ප්රහේ පරය, අත්සන සහතික කරවා හගන
පළමුහවන්ම එම ාලාහේ හපනී සිටින දින, එහි ාලාධිපති හවත භාර දිය යුතුය. විභාගය
පැවැත්ීම සේබන්ධහයන් අධිකරණ හසේවා හකාමිෂන් සභා හල්කේ විසින් පනවනු ලබන
නීතිරීතිවලට විභාග අහේක්ෂකයින් යටත් හේ. එම නීතිරීති උල්ලං නය කළහහාත්
අධිකරණ හසේවා හකාමිෂන් සභා හල්කේ විසින් පනවනු ලබන දඬුවමකට යටත් ීමට ඔහුට හහෝ
ඇයට හහෝ සිදුවනු ඇත.
සටහන - අහේක්ෂකහයකුට විභාග ප්රහේ පරයක් නිකුත් කිරීම, ඔහු හහෝ ඇය විභාගයට
ඉදිරිපත් ීමට සුදුසුකේ සපුරා ඇති බවට පිළිගැනීමක් හලස සලකනු හනාලැහේ.

14.

හමම හරගුලාසිවල සළකා හනාමැති කරුණු පිළිබදව අධිකරණ හසේවා හකාමිෂන් සභාහේ උපහදසේවලට
යටත්ව අධිකරණ හසේවා හකාමිෂන් සභාහේ හල්කේ තීරණය කරන පරිදි කටයුතු කරනු ඇත.

15.

හමම ලිපිය සේබන්ධහයන් ඔබ අධිකරණහේ සියලුම නිලධාරීන්ට දැන්ීමට කටයුතු කරන්න.

අධිකරණ හසේවා හකාමිෂන් සභාහේ නිහයෝග පරිදි,

එච්.එසේ.හසෝමරත්න
හල්කේ,
අධිකරණ හසේවා හකාමිෂන් සභාව
2021 ජූනි මස 11 වන දින,
හකාළඹ 12,
අධිකරණ හසේවා හකාමිෂන් සභා හල්කේ කාර්යාලය

ආෙර්ශ අයඳුේපත්රය
උපසේඛනගත රජසේ නිලධරයන්සේ සසේවසේ අධිකරණ කළමනාකරණ සහකාර සසේවසේ
අධිකරණ භාෂණ පරිවර්තක (සිංහල/සෙමළ) (සිංහල/ඉිංග්රීස) (සෙමළ/ඉිංග්රීස) III සරේණිය සඳහා
බඳවා ගැනීසේ සීමිත තරඟ විභාගය - 2021
(කාර්යාලයීය ප්රහයෝජනය සඳහා පමණි.)
01.

මාධයය
විභාගයට හපනී සිටින භාෂා මාධය:
සිංහල - 1
හදමළ - 2
(අදාළ අංකය හකාටුව තුළ ලියන්න)

02.

අයඳුේකරන භාෂණ පරිවර්තක තනතුර
සිංහල / හදමළ
සිංහල / ඉංග්රීසි
හදමළ / ඉංග්රීසි
(අදාළ අංකය හකාටුව තුළ ✓ ලකුණ හයාදන්න)

03.

හපෞේගලික හතාරතුරු :
3.1
මුලකුරු සමඟ නම: Mr/Mrs/Miss..............................................................
(ඉංග්රීසි කැපිටල් අකුහරන් ) උදා : A.P.K. SIRIWARDANA
3.2

සේපුර්ණ නම:
..............................................................................................................................
(ඉංග්රීසි කැපිටල් අකුහරන් )

3.3

සේපුර්ණ නම :
..............................................................................................................................
(සිංහහලන්/හදමහළන්)

3.4

කාර්යාල ලිපිනය (ඉංග්රීසි කැපිටල් අකුහරන් ) :
(ප්රහේ පරය හමම ලිපිනයට තැපැල් කරනු ලැහේ)

3.5
3.6

.............................................................................................................................................
කාර්යාල ලිපිනය (සිංහහලන්/හදමහළන් ) :
..............................................................................................................................................
හපෞේගලික ලිපිනය (සිංහහලන්/හදමහළන් ) :
..............................................................................................................................................

3.7

පදිංි දිසේික්කය:
..............................................................................................................................................

3.8

සේී/පුරුෂ භාවය :
පුරුෂ - 1
(අදාළ අංකය හකාටුව තුළ ලියන්න)

3.9

ජාතික හැදුනුේපත් අංකය

3.10

විවාහක/අවිවාහක බව : විවාහක - 1
(අදාළ අංකය හකාටුව තුළ ලියන්න)

3.11

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

3.12

2021.07.12 දිනට වයස :
අවුරුදු :
මාස :

දින:

3.13

දුරකථන අංකය :
සේථාවර : .................................

ජංගම : ................................

සේී – 2

අවිවාහක – 2

04.

හසේවය කරන අධිකරණය :- .................................................
4.1.මුල් තනතුර :- ..............................................................
4.2. මුල් පත්ීහේ දිනය:- ...................................................
4.3.තනතුහර් සේිර කරන ලද දිනය :- ..................................
4.4 දැනට දරන තනතුර හා හරේණිය :- ..................................
4.5 දැනට දරන තනතුහර් සේිර කර ඇති දිනය :- .......................................
4.6 සේූර්ණ හසේවා කාලය :- .............................................

05.

අධයාපන සුදුසුකේ:
5.1

අ.හපා.ස.(සා.හපළ) විභාගය පිළිබඳ විසේතර:
(1) විභාගහේ වර්ෂය හා මාසය : ........................
(2) විභාග අංකය: .............................................
(3) ප්රතිඵල: ......................................................
විෂයය

5.2

හරේණිය

හරේණිය

විෂයය

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

අ.හපා.ස (උසසේ හපළ) විභාගය පිළිබඳ විසේතර:
(1) විභාගහේ වර්ෂය හා මාසය :...........
(2) විභාග අංකය:................................
(3) ප්රතිඵල:........................................
විෂයය

හරේණිය

1.
2.
3.
4.
5.

5.3.

හවනත් ජාතයන්තර භාෂා දැනීම සේබන්ධහයන් ඇති සුදුසුකේ:
ජාතයන්තර භාෂාව

06.

සුදුසුකම

සුදුසුකම ලබාගත් ආයතනය

හවනත් සුදුසුකේ:
..........................................................................................................................

07.

හසේවා කාලය තුළ යේකිසි විනයානුකූල කටයුත්තකට යටත්ව තිහේද, එහසේ නේ ඒ පිළිබඳව හතාරතුරු
හකටිහයන් දක්වන්න :.............................................................................................................................

08.

ඔබ කවරදාක හහෝ හචෝදනාවක් සඳහා උසාවියකින් වරදකරු කරනු ලැබ තිහේ ද?
(අදාළ හකාටුහේ (√ ) ලකුණ හයාදන්න) (ඔේ නේ විසේතර සඳහන් කරන්න)
ඔේ නැත
..................................................

09.

විභාග ගාසේතු හගවු ලදුපත පිළිබඳ විසේතර:
විභාග ගාසේතු හගවු කාර්යාලය : .......................
ලදුපත් අංකය හා දිනය : ................................
හගවු මුදල: ....................................................

ලදුපත හනාගැලහවන හසේ හමහි අලවන්න
(ලදුපහත් පිටපතක් ළඟ තබා ගැනීම ප්රහයෝජනවත් විය හැකිය)

10.

අයඳුේකරුහේ සහතිකය:
(අ)
හමම ඉල්ලුේපරහේ මා විසින් සපයා ඇති හතාරතුරු මා දන්නා තරමින් සතය හා නිවැරදි බව
හගෞරවහයන් ප්රකා කර සිටිමි. හමහි යේ හකාටසේ සේපුර්ණ හනාකිරීහමන් සහ/හහෝ වැරදි හලස
සේපුර්ණ කිරීහමන් සිදුවිය හැකි ප්රතිඵලය විඳ දරාගැනීමට එකඟ හවමි. තව ද හමහි සියලුම
හකාටසේ නිවැරදිව සේූර්ණ කර ඇති බව ද ප්රකා කරමි.
(ආ)

මා විසින් කරන ලද හමම ප්රකා ය අසතය යැයි ඔේපු වුවහහාත්, පත්කරනු ලැබීමට හපර
නුසුදුසේසකු වන බව සහ පත්ීම ලැබීහමන් පසු හසේවහයන් පහකරනු ලැබීමට යටත් වන බවද
මම දනිමි.

(ඇ)

තවද, විභාගය පැවැත්ීම සේබන්ධහයන් අධිකරණ හසේවා හකාමිෂන් සභාහේ හල්කේ විසින්
පනවනු ලබන නිතීරිතිවලට මම යටත් වන බව ද ප්රකා කරමි.

(ඈ)

හමහි සඳහන් කිසිදු හතාරතුරක් පසුව හවනසේ හනාකරමි.
.................
දිනය

11.

..........................
අයඳුේකරුහේ අත්සන

අයඳුේකරුහේ අත්සන සහතික කිරීම :
හමම අයඳුේපත, ඉදිරිපත් කරනු ලබන ............................................මයා/මිය/හමනවිය හමම
අධිකරණහේ .............................. තනතුහර් .............. හරේණිහේ හසේවය කරන බවත්, 2021 ජූලි මස 12
දිනට ූර්වාසන්නහයන් වූ කාල සීමාව තුළ ඔහුහේ/ඇයහේ වැටුේ වර්ධක සියල්ල උපයා හගන ඇති බවද,
එම කාල සීමාව තුළ වරදකට (අවවාද කිරීේ හැර) කිසිම ආකාරයක විනයානුකූල දඩුවමකට ඔහු/ඇය
භාජනය හනාවූ බවද, නිහේදනහේ 5 හේදයට අනුව සුදුසුකේ සියල්ල සපුරා ඇති බවද, හපෞේගලික ලිපි
හගානුව අනුව අදාල නිහේදනහේ සදහන් හරගුලාසි ප්රකාරව ඔහු/ඇය විභාගයට හපනී සිටීමට සුදුසුකේ
ලබා ඇති බවද, නියමිත විභාග ගාසේතු හගවා ඇති බවද, එම ලදුපත අලවා ඇති බවද, මා ඉදිරිපිට දී
.................. දින ඔහුහේ/ඇයහේ අත්සන තැබු බවත් සහතික කරමි.
.......................
දිනය

..........................
අත්සන සහතික කරන
නිලධාරියාහේ අත්සන
(අධිකරණහේ හරජිසේරාර්)
(නිල මුද්රාව)

සහතික කරන නිලධාරියාහේ සේූර්ණ නම :........................................................................
තනතුර
:........................................................................
ලිපිනය
:........................................................................
(නිල මුද්රාහවන් සනාථ කරන්න)

සෙපාර්තසේන්ු ප්රධානියාසේ නිර්සේශය
හමම අධිකරණහේ .................................... තනතුරක හසේවය කරන ........................................
මයා/මිය/හමනවිය 2021 ජූලි මස 12 දිනට ූර්වාසන්නහයන් වූ කාල සීමාව තුළ ඔහුහේ/ඇයහේ වැටුේ
වර්ධක සියල්ල උපයා හගන ඇති බවද, එම කාල සීමාව තුළ වරදකට (අවවාද කිරීේ හැර) කිසිම
ආකාරයක විනයානුකූල දඩුවමකට ඔහු/ඇය භාජනය හනාවූ බවද, නිහේදනහේ 5 හේදයට අනුව සුදුසුකේ
සියල්ල සපුරා ඇති බවද, අදාල නිහේදනහේ සදහන් හරගුලාසි ප්රකාරව ඔහු/ඇය විභාගයට හපනී සිටීමට
සුදුසුකේ ලබා ඇති බවද, නියමිත විභාග ගාසේතු හගවා ඇති බවද, එම ලදුපත අලවා ඇති බවද, ඔහු/ඇය මා
ඉදිරිපිටදී හමම අයඳුේපරය අත්සන් කළ බවද හමයින් සහතික කරමි.

දිනය :-

හදපාර්තහේන්තු ප්රධානියාහේ අත්සන :
නිල මුද්රාව :-

