සියලුම
මහාධිකරණ විනිසුරුවරුන්,
සිවිල් අභියාචනා මහාධිකරණ විනිසුරුවරුන්,
දිසා විනිසුරුවරුන්,
මහහේස්ත්රාාත්වරවරුන්,
හරේෂ්ඨ්ධාධිකරණ හරස්ස්රාාර්,
අභියාචනාධිකරණ හරස්ස්රාාර්,

අධිකරණ සසේවා සකොමිෂන් සභාව
උපසේඛනගත රජසේ නිලධරයන්සේ සසේවසේ අධිකරණ කළමනාකරණ සහකාර සසේවසේ අධිකරණ
ලඝු සේඛක (සිංහල/සෙමළ) III සේේණිය සඳහා බඳවා ගැනීසේ සීමිත තරඟ විභාගය - 2021
01.

අංක 2088/26 දරණ 2018.09.11 දිනැති අති විහ ේෂ්ඨ ගැසට් පත්රාහේ  පකකරන දද පපහල්නනග රයහේ 
නිදධරයන්හේ හසේවා වයවස්ාාහවි දක්වා ඇති විධිවිධානයන්ට අනුව පපහල්නනග
රයහේ 
නිදධරයන්හේ හසේවහේ  අධිකරණ කකමනාකරණ සහකාර හසේවහේ  අධිකරණ දඝු හල්නක
(සිංහද/හදමක) III හරේණිය සඳහා බඳවා ගැනීහේ සීමි
රඟ විභාගය - 2021 සඳහා සුදුසුකේ දත්වර
අයඳුේකරුවන්හගන් අයඳුේපත්වර කැඳවනු දැහේ.
හමම විභාගය අධිකරණ හසේවා හකොමිෂ්ඨන් සභාහේ හල්කේ විසින් හකොකඹ දී පවත්වරවනු දබන බව හමයින්
නිහේදනය කරනු දැහේ. හමම විභාගය කල් දැමීමට හහෝ අවදංගු කිරීමට අධිකරණ හසේවා හකොමිෂ්ඨන්
සභාහේ පපහදස්වදට අනුව අධිකරණ හසේවා හකොමිෂ්ඨන් සභාහේ හල්කේට බදය ඇ .

02.

හසේවා හකොන්හේසි

2.1

රායය හසේවහේ  පත්වරීේ පාදනය කරන හපොදු හකොන්හේසිවදටද, ශ්රීභ දංකා ප්රගයා ාන්්රි1ක සමායවාදී
යනරයහේ  අංක 2088/26 සහ 2018.09.11 දින දරණ අති විහ ේෂ්ඨ ගැසට් පත්රාහේ  පක කරන
දද පපහල්නනග රයහේ  නිදධරයන් පිළිබඳ වයවස්ාා සංග්රේහහේ  පනවා ඇති නියමයන් හා
හකොන්හේසිවදට ද, එම වයවස්ාාවට කර ඇති හහෝ මින් මු  හකහරන හහෝ සංහ ෝධනවදට ද
ආය න සංග්රේහහේ  හා ුදදල් හරගුදාසි විධිවිධානවදට ද යටත්වරව හ ෝරා ගනු දබන අහකක්ෂ්ඨකහයු
පපහල්නනග
රයහේ  නිදධරයන්හේ හසේවහේ  අධිකරණ කකමනාකරණ සහකාර හසේවහේ 
අධිකරණ දඝු හල්නක (සිංහද/හදමක) III හරේණියට පත්වර කරනු දැහේ.

2.2

හමම පත්වරීම එක් අවුරුදු වැඩ බැලීහේ කාදයකට යටත්වර ය. පපහල්නනග රයහේ  නිදධරයන්හේ
හසේවහේ  අධිකරණ කකමනාකරණ සහකාර හසේවහේ  අධිකරණ දඝු හල්නක (සිංහද/හදමක) III
හරේණියට බඳවා හගන වසර 05 ක් ග ීමට හපර හසේවා වයවස්ාා සංග්රේහය අනුව කාර්යක්ෂ්ඨම ා කඩමේ
විභාගය සමත්වර විය යුු ය.

2.3

මා හව පිරිනමන දද නු හරි රායකාරී නියමි දිනහේ දී භාර ගැනීමට අහපොහහොසත්වර වන හා/හහෝ
පත්වර කරන දද නු රක හහෝ පත්වර කරන දද ප්රගහේ යක රායකාරි භාර ගැනීම ප්රගතික්හෂ්ඨේප කරන හහෝ
මඟහරින හහෝ අයඳුේකරුවන්හේ පත්වරීම අහහෝසි කරනු දැබීමට අධිකරණ හසේවා හකොමිෂ්ඨන් සභාහේ
නියමය පරිදි අධිකරණ හසේවා හකොමිෂ්ඨන් සභාහේ හල්කේට බදය ඇ .

2.4

රායය පරිපාදන ච්රලහල්න 01/2014 ට සහ ඊට කරනු දබන සංහ ෝධනයන්ට අනුකූදව අධිකරණ හසේවා
හකොමිෂ්ඨන් සභා ච්රලහල්න අංක 396 සහ ඊට කරනු දබන සංහ ෝධනයන්ි සඳහන් පරිදි පපහල්නනග
රයහේ  නිදධරයන්හේ හසේවහේ  අධිකරණ කකමනාකරණ සහකාර හසේවහේ  අධිකරණ දඝු හල්නක
(සිංහද/හදමක) III හරේණියට අදාද මට්ටම අනුව නු රට බැඳී වසර 05 ක් ඇු ක නියමි රායය භාෂ්ඨා
ප්රගීණ ාව දබා ග යුු ය.

03.

වැටුප : අංක 03/2016 හා ඊට අනුරූපව අධිකරණ හසේවා හකොමිෂ්ඨන් සභාව විසින් නිුත්වර කරන දද
2016.06.24 දිනැති අධිකරණ හසේවා හකොමිෂ්ඨන් සභා ච්රලහල්න අංක 386 අනුව, පපහල්නනග රයහේ 
නිදධරයන්හේ හසේවහේ  අධිකරණ කකමනාකරණ සහකාර හසේවහේ  අධිකරණ දඝු හල්නක III
හරේණියට අදාද මාසික වැප්ක පරිමාණය (MN 2-2016) රු.28,940 – 10 x 300 – 11 x 350 – 10 x 560 –
10 x 660 - රු.47,990 (ආරේභක වැප්ප - රු.28,940) ක් හේ. පත්වරීම ක්රියයාත්වරමක වන දින සිට වැප්ක
හගවනු දැහේ.

04.

හමම නු ර ස්ථීරය. විරාම වැප්ක සි ය.

05.

සුදුසුකේ :
පපහල්නනග
රයහේ  නිදධරයන්හේ හසේවහේ  අධිකරණ කකමනාකරණ සහකාර හසේවහේ 
අධිකරණ දඝු හල්නක (සිංහද/හදමක) III හරේණියට බඳවා ගැනීම සඳහා පහ සුදුසුකේ සපුරා තිබිය
යුු ය.
අධයාපන සුදුසුකේ හා පකපුරුේද
(අ)
අධිකරණ හපොත්වර බැඳුේකරු හසේවහේ  වසර 03 ක සක්රීයය හා සු ප්දායක හසේවා කාදයක් සේර්ර්ණ
කර ඇති නු හර් ස්ථිර කර ඇති හසේවකහයු ීම
හහෝ
(ආ)
අධිකරණ වද කාර්යාද හසේවක හසේවහේ  හසේවා කාදය ද ඇු ළුව වසර 05 ක සක්රීයය හා
සු ප්දායක හසේවා කාදයක් සි
නු හර් ස්ථීර කර ඇති අධිකරණ හපොත්වර බැඳුේකරු හසේවහේ 
හසේවකහයු ීම.
හහෝ
(ඇ)
අධිකරණ වද කාර්යාද හසේවක හසේවහේ / හ ෝෂ්ඨක හා ප්රගහේ ක/ සි ාසි හා ඇස්කීසි ක්රියයාත්වරමක
කරන්නා/ පිස්කල් පියන්/ භාරකාර මා ා/ අධිකරණ ආරක්ෂ්ඨක හසේවහේ  නියුු  වසර 05 ක සක්රීයය
හා සු ප්දායක හසේවා කාදයක් සේර්ර්ණ කර ඇති නු හර් ස්ථිර කර ඇති හසේවකහයු ීම
සහ
(ඈ) අධයයන හපොදු සහතික පත්රා (සාමානය හපක) විභාගහේ  සිංහද/හදමක භාෂ්ඨාව, ගණි ය ඇු ළු
විෂ්ඨයයන් (06) හයකින් එක්වරකදී සමත්වරව මන් සිංහද/හදමක භාෂ්ඨාව ඇු ළුව විෂ්ඨයයන් (03)
ු නකට සේමාන සාමාර්ා දබා තිබීම (අධිකරණ දඝු හල්නක (සිංහද) නු රට අයඳුේ කරන
අයඳුේකරුවන්ට සිංහද භාෂ්ඨාව සඳහා ද, අධිකරණ දඝු හල්නක (හදමක) නු රට අයඳුේ කරන
අයඳුේකරුවන්ට හදමක භාෂ්ඨාව සඳහා ද සේමාන සාමාර්ායක් තිබිය යුු ය.)
සහ
(ම)
යාතික රුණ හසේවා සභාව, යාතික ආධුනිකත්වරව සහ කාර්මික පුහුණු කිරීහේ අධිකාරිය, කාර්මික
විදයාද හහෝ රයහේ  යායාපදිංචි  පුහුණු ආය නයක දඝු හල්නනය සහ යු රු යායනය
පාධමාදාවක් සාර්ාකව හදාරා මන් සමත්වරව තිබීම.
සටහන- මහතින් සඳහන් කරන දද හසේවා කාදයන් ගණනය කිරීම සඳහා යේ හසේවකහයු අනියේ,
හකොන්ත්රාාත්වර, ආහේ , ාවකායාකව හසේවය කර ඇති යේ කාද පරිච්හේදයන් සදකා බදනු
හනොදැහේ.
සැ.යු - සෑම අයඳුේකරුවුම නු රට අදාක සියලු සුදුසුකේ 2021 මැයි මස 10 වැනි දින හහෝ ඊට හපර
හහෝ සේපුර්ණ කර තිබීම අනිවාර්ය හේ.

06.

විභාග පටිපාටිය :විභාගය ප්රග න
් පත්රා ු නකින් (03)යුක් හේ.
ප්රග ්න පත්රාය

ුදළු දුණු

සමත්වර ීම සඳහා දබා ග යුු  අවම දුණු

100
40
100
40
100
*
(* පුරකපාඩු සංනයාව සැදකිල්දට හගන දඝු හල්නනය හා යු රු යායන විෂ්ඨයහේ  සමත්වරීම සඳහා
දබාග යුු  අවම දුණු අධිකරණ හසේවා හකොමිෂ්ඨන් සභාහේ අභිම ය අනුව තීරණය කරනු
ඇ .)
01 භාෂ්ඨා හැකියාව
02 අභිහයෝගය ාවය
03 දඝු හල්නනය හා යු රු යායනය

හමම විභාගය සිංහද හා හදමක මාධයහයන් පැවැත්වරහේ. අහකක්ෂ්ඨකහයුට
කැමති එක් මාධයයකින් පමණක් විභාගයට හපනී සිටිය හැක.

මන්

අයඳුේකරු විභාගයට හපනී සිටීම සඳහා මල්ලුේ කරන භාෂ්ඨා මාධයහයන් පමණක් “භාෂ්ඨා
හැකියාව” හා “අභිහයෝගය ාව” යන ප්රග ්න පත්රා වදට පිළිු රු සැපයිය යුු ය.
දඝු හල්නනය හා යු රු යායනය සඳහා මන් අයඳුේ කරන ගණයට අදාද ප්රග ්න පත්රාය හ ෝරා
ග යුු ය. රායකාරී කටයුු  සඳහා අහකක්ෂ්ඨකයා සු  සුදුසුකම හා හැකියාව පරීක්ෂ්ඨා කිරීම සඳහා
හමම ප්රග ්න පත්රාය සකස් කරනු ඇ .

විභාගය සඳහා වන විෂය නිර්සේශය
ප්රාශනන ප්රිසේ නම
විෂය නිර්සේශය
01 භාෂ්ඨා හැකියාව
හමම ප්රග ්න පත්රාය අහකක්ෂ්ඨකයන්හේ අදහස් ප්රගකා නය, අවහබෝධය,
අක්ෂ්ඨර විනයාසය, භාෂ්ඨාව හා රචනය, යාපි හකප්ේපත්වර කිරීම, සපයා ඇති
දත්වර අනුව ප්රගස්ාාර සහ වගු සකස් කිරීම, දී ඇති පාධ සාරාං කිරීම, දී ඇති
වාකය කිිපයක අදහස් නි වාකයයකින් යාීම සහ සරද වයාකරණ
භාවි ය පිළිබඳ දැනුම පරීක්ෂ්ඨා හකහරන විෂ්ඨයානුබේධ ප්රග ්න වයාන්
සමන්වි හේ.
02 අභිහයෝගය ාවය

03 දඝු හල්නනය හා
යු රු
යායනය
(සිංහද/හදමක)

හමම ප්රග ්න පත්රාය අහකක්ෂ්ඨකයන්හේ සංනයාමය හැකියාවන්, ර්කන
ක්තිය, සාමානය ුදේධිය මැහනන අයුරින් සැකහසන විෂ්ඨයානුබේධ ප්රග ්න
වයාන් සමන්වි හේ.
දඝු හල්නනය (සිංහද)
විනාඩියකට වචන 70 ක අවම හේගහයන් විනාඩි 05 ක් ු ද කියවනු දබන
පාධයක් දඝු හල්නනය කර එය විනාඩියකට වචන 07 ක හේගහයන්
පිටපත්වර කිරීම
යු රු යායනය (සිංහද)
හදනු දබන වචන 500 ක හේදයක් විනාඩියකට වචන 25 ක හේගහයන්
යු රු යායනය කිරීම
දඝු හල්නනය (හදමක)
විනාඩියකට වචන 70 ක අවම හේගහයන් විනාඩි 05 ක් ු ද කියවනු දබන
පාධයක් දඝු හල්නනය කර එය විනාඩියකට වචන 07 ක හේගහයන්
පිටපත්වර කිරීම
යු රු යායනය (හදමක)
හදනු දබන වචන 500 ක හේදයක් විනාඩියකට වචන 25 ක හේගහයන්
යු රු යායනය කිරීම

සටහන :සෑම යාඛි පිළිු රු පත්රායක් සේබන්ධහයන්ම අපැහැදියා අත්වර අුරු සේබන්ධහයන් දුණු අඩු
කරනු දැහේ.
හමම ප්රග ්නපත්රා බහුවරණ ප්රග න
් , හකටි ප්රග න
් , වලහග
ප්රග ්නවයාන් සමන්වි වනු ඇ .
07.

රචනා ප්රග ්න, රචනා ප්රග න
් හා/හහෝ ප්රගාහයෝකක

විභාගහේ  සියලු විෂ්ඨයයන් සමත්වර අහකක්ෂ්ඨකයින් අ රින් මහකම දුණු දබා ගන්නා අහකක්ෂ්ඨකයාහේ සිට
පහකට දුණු අනුපිළිහවද අනුගමනය කරමින් සුදුසුකේ පරීක්ෂ්ඨා කිරීහේ සේුදන පරීක්ෂ්ඨණයකින් පසු
එකී විභාගය සඳහා හවන් කද පුරකපාඩු සංනයාවට සමාන අයඳුේකරුවන් සංනයාවක් පත්වර කරනු දැබිය
හැකිය. එහසේ වුවද කිසියේ පුරකපාඩු සංනයාවක් හනොපිරීම සඳහා අධිකරණ හසේවා හකොමිෂ්ඨන් සභාව
විසින් තීරණය කක හැකිය.
විභාග ප්රගතිලද - අයඳුේකරුවන් හව විභාග ප්රගතිලද දැනුේදීම අධිකරණ හසේවා හකොමිෂ්ඨන් සභාහේ
හල්කේ මඟින් ැපෑහදන් සිදුහකහරනු ඇ .

08.

සාවදය හ ොරු රු සැපීමමට දුවවේ වැදගත්වර යැයි සදකනු දබන යේ කරුණක් ගැන සාවදය ප්රගකා යක් හහෝ ස ය වසන් කිරීමක්
අයඳුේකරුවු සිදුකද බවට හහළිදරේ වූ අවස්ාාවක ප්රගකා ය හහෝ වසන් කිරීම හහළිදරේ වූහේ  හ ෝරා
ගැනීමට ප්රගාමහයන් නේ අයඳුේකරු නුසුදුස්සු බවට පත්වර කිරීමටත්වර, හ ෝරා ගැනීහමන් පසු නේ
හසේවහයන් පහ කිරීමට හහෝ හසේවය අවසන් කිරීමටත්වර යටත්වර වනු ඇ .

09.

විභාග ගාස්ු  - විභාග ගාස්ු  රු. 400 කි. හමම ුදදද “අධිකරණ සසේවා සකොමිෂන් සභාසේ සේකේ”
නමින් මහජන බැිංකුව, සේේල වීදිය ශාඛාසේ පවත්වා සගන යන ගිණුේ අිංක 297100199025039 ට
බැර කර දබා ගන්නා දද දදුප එි එක් දාරයක් මඟින් අයඳුේපත්රාහේ  නියමි ස්ාානහේ  හනොගැදහවන
හසේ ඇදවිය යුු ය. (රිසිට්පහත්වර ඡායාස්ා පිටප ක් මු  ප්රගහයෝයනය සඳහා කඟ බා ග යුු ය.) කිසිම
හහේු වක් නිසාවත්වර විභාග ගාස්ු  ආපසු හගවනු හනොදබන අ ර, ුදදල් ඇණවුේ හා ුදේදර භාරගනු
හනොදැහේ.

10.

මල්ලුේ කිරීහේ ්රලමය -

(අ)

මල්ලුේපත්රාය හමම නිහේදනයට අුදණා ඇති ආදර් ආකතතියට අනුකූද විය යුු  අ ර, එය කඩදාසිහේ 
හදපැත්වර පාවිච්චි  කරමින් 8 ½” x 12’’ (ඒ 4) ප්රගමාණහේ  කඩදාසියක සකස් කර අහකක්ෂ්ඨකයා විසින්ම
සිය අත්වර අුරින් සේර්ර්ණ කක යුු ය. හේ සඳහා පරිගණකහයන් සකස් කරන දද/ යු රුයායනය කරන
දද අයඳුේපත්වර ද භාවි ා කක හැකිය.
ආදර් මල්ලුේ පත්රායට අනුකූද හනොවන මල්ලුේපත්රා සහ අසේර්ර්ණ හදස හ ොරු රු සඳහන් කර ඇති
මල්ලුේපත්රා දැනුේ දීමකින් හ ොරව ප්රගතික්හෂ්ඨේප කරනු දැහේ. ( මල්ලුේපත්රාහේ  ඡායා පිටප ක් කඟ බා
ගැනීම ප්රගහයෝයනවත්වර විය හැක) සේර්ර්ණ කරන දද මල්ලුේපත්රාය විභාග නිහේදනහේ  දැක්හවන
මල්ලුේපත්රායට අනුකූද ද යන්න පිළිබඳව අයඳුේකරු විසින් විමසා බැයාය යුු  හේ. එහසේ හනොවුණහහොත්වර
අයඳුේපත්වර ප්රගතික්හෂ්ඨේප විය හැක.

(ආ)

මල්ලුේපත්රාය අහකක්ෂ්ඨකයා විභාගයට හපනී සිටීමට අහකක්ෂ්ඨා කරන භාෂ්ඨා මාධයහයන්ම විය යුු ය.

(ඇ)

විභාගය සඳහා වන සේර්ර්ණ කරන දද අයඳුේපත්රාය යායාපදිංචි  ැපෑහදන් 2021 මැයි මස 10 වැනි දින
හහෝ ඊට හපර දැහබන පිණිස “හල්කේ, අධිකරණ හසේවා හකොමිෂ්ඨන් සභා හල්කේ කාර්යාදය, හකොකඹ
12.” යන යාපිනයට එවිය යුු ය.
මල්ලුේපත්රාය බහා ඇති කවරහේ  වේපස මහක හකකවහර් “උපසේඛනගත රජසේ නිලධරයන්සේ
සසේවසේ අධිකරණ කළමනාකරණ සහකාර සසේවසේ අධිකරණ ලඝු සේඛක (සිංහල/සෙමළ) III
සේේණිය සඳහා බඳවා ගැනීසේ සීමිත තරඟ විභාගය - 2021” යන වචන පැහැදියා හදස යාවිය යුු ය.
2021 මැයි මස 10 දිනට පසුව දැහබන කිසිම මල්ලුේප ක් භාර ගනු හනොදැහේ.

(ඈ)

මල්ලුේපත්රාහේ  අහකක්ෂ්ඨකයාහේ අත්වරසන අධිකරණහේ  හරස්ස්රාාර් සහ ආය න ප්රගධානියා විසින් සහතික
කක යුු ය.

(ම)

සෑම ආකාරයකින්ම සේර්ර්ණ හනොවන මල්ලුේපත්රා ප්රගතික්හෂ්ඨේප කරනු දැහේ. ැපැල් කිරීහේදී
මල්ලුේපත්රායක් නැතිීම හහෝ ප්රගමාද ීම ගැන කිසිම පැමිණිල්දක් සකකා බදනු හනොදැහේ.

11.

විභාගයට හපනී සිටීම - මල්ලුේපත්රා දද බව දන්වනු හනොදැහේ. අයඳුේකරුවන් හව ප්රගහේ පත්රා ැපැල්
මඟින් නිුත්වර කරනු ඇ . ප්රගහේ පත්රාය හනොදැුදණි නේ ඒ බව අධිකරණ හසේවා හකොමිෂ්ඨන් සභා හල්කේ
කාර්යාදය හව දන්වා සිටිය යුු ය. එහසේ දැන්ීහේදී අයඳුේකද විභාගහේ  නම, අයඳුේකරුහේ සේර්ර්ණ
නම, යාපිනය හා යාතික හැඳුනුේපත්වර අංකය සඳහන් කක යුු ය. හකොකඹින් බැහැර අයඳුේකරුවු නේ
හමම විස් ර සමඟ ෆැක්ස් මඟින් ප්රගහේ පත්රාහේ  පිටප ක් එීම සඳහා අයඳුේකරුහේ ෆැක්ස් අංකයක්ද
සඳහන් හකොට මල්ලීේ යාපියක්, 0112 421 206 හහෝ 0112 446 111 දරණ ෆැක්ස් අංකයට අධිකරණ
හසේවා හකොමිෂ්ඨන් සභා හල්කේ කාර්යාදය හව හයොුද කරමින් විමසිය යුු ය. වද අධිකරණ හසේවා
හකොමිෂ්ඨන් සභා හල්කේ කාර්යාදය විසින් මල්දා සිටින අව ය හ ොරු රක් හවුරු කිරීම සඳහා
අයඳුේකරු විසින් කඟ බා ගත්වර මල්ලුේ පත්රාහේ  පිටප , විභාග ගාස්ු වදට අදාක දදුපහත්වර පිටප හා
අයඳුේප
ැපැල් කිරීහේදී යායාපදිංචි  කරන දද ුවි ාන්සිය ද සූදානමින් බා ගැනීම ප්රගහයෝයනවත්වර වනු
ඇ .

12.

අහකක්ෂ්ඨකයින්හේ අනනය ාව - මා හපනී සිටින සෑම විෂ්ඨයයක් සේබන්ධහයන්ම විභාග ාදාධිපති
සෑහීමකට පත්වර වන අයුරින් අහකක්ෂ්ඨකහයු විභාග ාදාහේදී ම අනනය ාව ඔකපු කක යුු ය. හේ
සඳහා පහ සඳහන් ඕනෑම හල්නනයක් පමණක් පිළිගනු ඇ .
අ.)

පුේගදයින් යායාපදිංචි  කිරීහේ හදපාර් හේන්ු ව මකන් නිුත්වර කර ඇති යාතික හැඳුනුේප

ආ)

වදංගු විහේ ගමන් බදපත්රාය

ඇ)

වදංගු රියදුරු බදපත්රාය

13.

විභාගයට ඇු කත්වර ීම.
(අ)

සෑම ආකාරයකින්ම සේර්ර්ණ මල්ලුේපත්වර එවා ඇති අයඳුේකරුවන්ට අධිකරණ හසේවා
හකොමිෂ්ඨන් සභාහේ හල්කේ විසින් ප්රගහේ පත්රායක් නිුත්වර කරනු ඇ . ම ප්රගහේ පත්රාය මදිරිපත්වර
හනොකරන අහකක්ෂ්ඨකහයුට විභාගයට හපනී සිටීමට අවසර හදනු හනොදැහේ.

(ආ)

අහකක්ෂ්ඨකහයු මාට නියම කර ඇති විභාග ාදාහේදී විභාගයට හපනී සිටිය යුු ය. සෑම
අහකක්ෂ්ඨකහයුම නියමි විභාග ාදාවට අදාද ප්රගහේ පත්රාය, අත්වරසන සහතික කරවා හගන
පකුදහවන්ම එම ාදාහේ හපනී සිටින දින, එි ාදාධිපති හව භාර දිය යුු ය. විභාගය
පැවැත්වරීම සේබන්ධහයන් අධිකරණ හසේවා හකොමිෂ්ඨන් සභා හල්කේ විසින් පනවනු දබන
නීතිරීතිවදට විභාග අහකක්ෂ්ඨකයින් යටත්වර හේ. එම නීතිරීති පල්දං නය කකහහොත්වර
අධිකරණ හසේවා හකොමිෂ්ඨන් සභා හල්කේ විසින් පනවනු දබන දුවවමකට යටත්වර ීමට ඔහුට හහෝ
ඇයට හහෝ සිදුවනු ඇ .
සටහන - අහකක්ෂ්ඨකහයුට විභාග ප්රගහේ පත්රායක් නිුත්වර කිරීම, ඔහු හහෝ ඇය විභාගයට
මදිරිපත්වර ීමට සුදුසුකේ සපුරා ඇති බවට පිළිගැනීමක් හදස සදකනු හනොදැහේ.

14.

හමම හරගුදාසිවද සකකා හනොමැති කරුණු පිළිබදව අධිකරණ හසේවා හකොමිෂ්ඨන් සභාහේ පපහදස්වදට
යටත්වරව අධිකරණ හසේවා හකොමිෂ්ඨන් සභාහේ හල්කේ තීරණය කරන පරිදි කටයුු  කරනු ඇ .

15.

හමම යාපිය සේබන්ධහයන් ඔබ අධිකරණහේ  සියලුම නිදධාරීන්ට දැන්ීමට කටයුු  කරන්න.

අධිකරණ හසේවා හකොමිෂ්ඨන් සභාහේ නිහයෝග පරිදි,

එච්.එස්.හසෝමරත්වරන
හල්කේ,
අධිකරණ හසේවා හකොමිෂ්ඨන් සභාව
2021 අහප්රගේල් මස 08 වන දින,
හකොකඹ 12,
අධිකරණ හසේවා හකොමිෂ්ඨන් සභා හල්කේ කාර්යාදය

ආෙර්ශ අයඳුේප්රිය
උපසේඛනගත රජසේ නිලධරයන්සේ සසේවසේ අධිකරණ කළමනාකරණ සහකාර සසේවසේ අධිකරණ
ලඝු සේඛක (සිංහල/සෙමළ) III සේේණිය සඳහා බඳවා ගැනීසේ සීමිත තරඟ විභාගය - 2021
(කාර්යාදීමය ප්රගහයෝයනය සඳහා පමණි.)
01.

මාධයය
විභාගයට හපනී සිටින භාෂ්ඨා මාධය:
සිංහද - 1
හදමක - 2
(අදාක අංකය හකොප්ව ු ක යායන්න)

02.

හපෞේගයාක හ ොරු රු :
2.1
ුදදුරු සමඟ නම: ..............................................................
මයා/මිය/හමය
(මංග්රීාසි කැපිටල් අුහරන් )
පදා : A.P.K. SIRIWARDANA
2.2

සේපුර්ණ නම:
..............................................................................................................................
(මංග්රීාසි කැපිටල් අුහරන් )

2.3

සේපුර්ණ නම :
..............................................................................................................................
(සිංහහදන්/හදමහකන්)

2.4

කාර්යාද යාපිනය (මංග්රීාසි කැපිටල් අුහරන් ) :
(ප්රගහේ පත්රාය හමම යාපිනයට ැපැල් කරනු දැහේ)

2.5
2.6

03.

.............................................................................................................................................
කාර්යාද යාපිනය (සිංහහදන්/හදමහකන් ) :
..............................................................................................................................................
හපෞේගයාක යාපිනය (සිංහහදන්/හදමහකන් ) :
..............................................................................................................................................

2.7

පදිංචි  දිස්්රි1ක්කය:
..............................................................................................................................................

2.8

ස්ත්රී./පුරුෂ්ඨ භාවය :
පුරුෂ්ඨ - 1
(අදාක අංකය හකොප්ව ු ක යායන්න)

2.9

යාතික හැදුනුේපත්වර අංකය

2.10

විවාහක/අවිවාහක බව : විවාහක - 1
(අදාක අංකය හකොප්ව ු ක යායන්න)

2.11

පපන් දිනය : ......................................
වර්ෂ්ඨය:
මාසය:
දිනය:

2.12

2021.05.10 දිනට වයස :
අවුරුදු :
මාස :

දින:

2.13

දුරකාන අංකය :
ස්ාාවර : .................................

යංගම : ................................

හසේවය කරන අධිකරණය :- .............................
3.1.ුදල් නු ර :- ...........................................
3.2. ුදල් පත්වරීහේ දිනය:- ................................
3.3. නු හර් ස්ථිර කරන දද දිනය :- ..............
3.4 දැනට දරන නු ර හා හරේණිය :- ............

ස්ත්රී. – 2

අවිවාහක – 2

3.5 දැනට දරන නු හර් ස්ථිර කර ඇති දිනය :- .......................................
3.6 සේර්ර්ණ හසේවා කාදය :- ...........................
04.

අධයාපන සුදුසුකේ:
4.1

අ.හපො.ස.(සා.හපක) විභාගය පිළිබඳ විස් ර:
(1) විභාගහේ  වර්ෂ්ඨය හා මාසය : .........
(2) විභාග අංකය: ..............................
(3) ප්රගතිලද: .......................................
විෂ්ඨයය

4.2

හරේණිය

විෂ්ඨයය

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

හරේණිය

අ.හපො.ස (පසස් හපක) විභාගය පිළිබඳ විස් ර:
(1) විභාගහේ  වර්ෂ්ඨය හා මාසය :...........
(2) විභාග අංකය:................................
(3) ප්රගතිලද:........................................
විෂ්ඨයය

හරේණිය

1.
2.
3.
4.
5.

05.

දඝු හල්නනය පිළිබද හදාරා ඇති පාධමාදාව: ......................................................................................
(පාධමාදාව සමත්වර සහතිකය අුදණන්න)

06.

හවනත්වර සුදුසුකේ:
..........................................................................................................................

07.

හසේවා කාදය ු ක යේකිසි විනයානුකූද කටයුත්වර කට යටත්වරව තිහේද, එහසේ නේ ඒ පිළිබඳව හ ොරු රු
හකටිහයන් දක්වන්න :.............................................................................................................................

08.

ඔබ කවරදාක හහෝ හචෝදනාවක් සඳහා පසාවියකින් වරදකරු කරනු දැබ තිහේ ද?
(අදාක හකොප්හේ (√ ) දුණ හයොදන්න) (ඔේ නේ විස් ර සඳහන් කරන්න)
ඔේ නැ
..................................................

09.

විභාග ගාස්ු  හගවු දදුප පිළිබඳ විස් ර:
විභාග ගාස්ු  හගවු කාර්යාදය : .......................
දදුපත්වර අංකය හා දිනය : ................................
හගවු ුදදද: ....................................................

දදුප හනොගැදහවන හසේ හමි අදවන්න
(දදුපහත්වර පිටප ක් කඟ බා ගැනීම ප්රගහයෝයනවත්වර විය හැකිය)

10.

අයඳුේකරුහේ සහතිකය:
(අ)
හමම මල්ලුේපත්රාහේ  මා විසින් සපයා ඇති හ ොරු රු මා දන්නා රමින් ස ය හා නිවැරදි බව
හගෞරවහයන් ප්රගකා කර සිටිමි. හමි යේ හකොටස් සේපුර්ණ හනොකිරීහමන් සහ/හහෝ වැරදි හදස
සේපුර්ණ කිරීහමන් සිදුවිය හැකි ප්රගතිලදය විඳ දරාගැනීමට එකඟ හවමි. ව ද හමි සියලුම
හකොටස් නිවැරදිව සේර්ර්ණ කර ඇති බව ද ප්රගකා කරමි.
(ආ)

මා විසින් කරන දද හමම ප්රගකා ය අස ය යැයි ඔකපු වුවහහොත්වර, පත්වරකරනු දැබීමට හපර
නුසුදුස්සු වන බව සහ පත්වරීම දැබීහමන් පසු හසේවහයන් පහකරනු දැබීමට යටත්වර වන බවද
මම දනිමි.

(ඇ)

වද, විභාගය පැවැත්වරීම සේබන්ධහයන් අධිකරණ හසේවා හකොමිෂ්ඨන් සභාහේ හල්කේ විසින්
පනවනු දබන නිතීරිතිවදට මම යටත්වර වන බව ද ප්රගකා කරමි.

(ඈ)

හමි සඳහන් කිසිදු හ ොරු රක් පසුව හවනස් හනොකරමි.
.................
දිනය

11.

..........................
අයඳුේකරුහේ අත්වරසන

අයඳුේකරුහේ අත්වරසන සහතික කිරීම :
හමම අයඳුේප , මදිරිපත්වර කරනු දබන ............................................මයා/මිය/හමනවිය හමම
අධිකරණහේ  .............................. නු හර් .............. හරේණිහේ  හසේවය කරන බවත්වර, 2021 මැයි මස 10
දිනට ර්ර්වාසන්නහයන් වූ කාද සීමාව ු ක ඔහුහේ/ඇයහේ වැප්ක වර්ධක සියල්ද පපයා හගන ඇති බවද,
එම කාද සීමාව ු ක වරදකට (අවවාද කිරීේ හැර) කිසිම ආකාරයක විනයානුකූද දඩුවමකට ඔහු/ඇය
භායනය හනොවූ බවද, නිහේදනහේ  5 හේදයට අනුව සුදුසුකේ සියල්ද සපුරා ඇති බවද, හපෞේගයාක යාපි
හගොනුව අනුව අදාද නිහේදනහේ  සදහන් හරගුදාසි ප්රගකාරව ඔහු/ඇය විභාගයට හපනී සිටීමට සුදුසුකේ
දබා ඇති බවද, නියමි විභාග ගාස්ු  හගවා ඇති බවද, එම දදුප අදවා ඇති බවද, මා මදිරිපිට දී
.................. දින ඔහුහේ/ඇයහේ අත්වරසන ැුද බවත්වර සහතික කරමි.
.......................
දිනය

..........................
අත්වරසන සහතික කරන
නිදධාරියාහේ අත්වරසන
(අධිකරණහේ  හරස්ස්රාාර්)
(නිද ුදද්රාව)

සහතික කරන නිදධාරියාහේ සේර්ර්ණ නම :........................................................................
නු ර
:........................................................................
යාපිනය
:........................................................................
(නිද ුදද්රාහවන් සනාා කරන්න)
සෙපාර්තසේන්තු ප්රාධානියාසේ නිර්සේශය
හමම අධිකරණහේ  ....................................
නු රක හසේවය කරන ........................................
මයා/මිය/හමනවිය 2021 මැයි මස 10 දිනට ර්ර්වාසන්නහයන් වූ කාද සීමාව ු ක ඔහුහේ/ඇයහේ වැප්ක
වර්ධක සියල්ද පපයා හගන ඇති බවද, එම කාද සීමාව ු ක වරදකට (අවවාද කිරීේ හැර) කිසිම
ආකාරයක විනයානුකූද දඩුවමකට ඔහු/ඇය භායනය හනොවූ බවද, නිහේදනහේ  5 හේදයට අනුව සුදුසුකේ
සියල්ද සපුරා ඇති බවද, අදාද නිහේදනහේ  සදහන් හරගුදාසි ප්රගකාරව ඔහු/ඇය විභාගයට හපනී සිටීමට
සුදුසුකේ දබා ඇති බවද, නියමි විභාග ගාස්ු  හගවා ඇති බවද, එම දදුප අදවා ඇති බවද, ඔහු/ඇය මා
මදිරිපිටදී හමම අයඳුේපත්රාය අත්වරසන් කක බවද හමයින් සහතික කරමි.

දිනය :-

හදපාර් හේන්ු  ප්රගධානියාහේ අත්වරසන :
නිද ුදද්රාව :-

