ශී ලංකා පරිපාලන ෙසේවෙය් III ෙශේණියට
ණියට බඳවා ගැනීෙම්
ගැනීෙම්
විවෘත තරග
තරග විභාගය - 2013
2013-(2014)
ශී ලංකා පරිපාලන ෙසේවෙය් III ෙශේණිෙය් තනතුරුවලට බඳවා ගැනීෙම් විවෘත තරග විභාගය සඳහා
සුදුසුකම් ලත් ශී ලංකා පුරවැසියන්ෙගන් අයදුම්පත් කැඳවනු ලැෙබ්.
1.

ෙමම නිෙව්දනෙය් “ෙල්කම්’’ යනුෙවන් අදහස් කරනුෙය් “රාජ= පරිපාලන විෂයය භාර අමාත=ාංශෙය්
ෙල්කම් ’’ ෙව්. “ෙසේවය’’ යන පදෙයන් අදහස් කරනුෙය් ෙවනත් ආකාරයකින් සුවිෙශේෂී ෙකොට සඳහන්
කර ෙනොමැති අවස්ථාවන්හි දී “ශී ලංකා පරිපාලන ෙසේවය’’ ෙව්.

2.

ෙමම විභාගය මගින් බඳවා ගැනීම සිදු කරනුෙය් ශී ලංකා පරිපාලන ෙසේවෙය් III ෙශේණිය සඳහා ෙව්.
ලිඛිත විභාගය
විභාගය:- ෙමම විභාගය පහත සඳහන් පශ්න පත පහ (05) කින් සමන්විත ෙව්.
(01)
(02)
(03)
(04)
(05)

සාමාන= බුද්ධිය
ශී ලංකාෙව් සමාජ, ආර්ථික, ෙද්ශපාලන පසුබිම හා පවණතා
ෙගෝලීය පවණතා
කළමනාකරණමය අභිෙයෝගතාව
නිර්මාණාත්මක, විශ්ෙල්ෂණාත්මක හා සන්නිෙව්දන කුසලතා

විභාග දිනය :- ෙමම විභාගය 2014
2014 සැප්තැම්බර් මස ෙකොළඹ නගරෙය්දී පැවැත්ෙවනවා ඇත. ෙමම
විභාගය කල් දැමීමට ෙහෝ අවලංගු කිරීමට ෙහෝ රාජ= ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් උපෙදස් වලට යටත්ව
ෙල්කම්ට බලය ඇත.
සම්මුඛ පරික්ෂණය :- ලිඛිත විභාගෙය් සියලුම පශ්න පතවලට ෙපනී සිටි අයදුම්කරුවන් අතරින්
පමාණවත් බවට රාජ= ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව විසින් නියම කරනු ලබන ඉහළම මට්ටමක මුළු ලකුණු
පමාණයක් ලබා ගත්තා වූ අෙප්ක්ෂකයන් සම්බන්ධෙයන් සාමාන= සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් හා වpහගත
සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් පැවැත්ෙව්.එම පරීක්ෂණ පැවැත්ෙවන දිනය රාජ= ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව්
උපෙදස් පරිදි ෙල්කම් විසින් තීරණය කරනු ඇත.
3.

පත් කරනු ලබන සංඛ=ාව 172 කි. අවසාන පුරප්පාඩුව සඳහා ෙහෝ අවසාන පුරප්පාඩු කිහිපය සඳහා සම
ලකුණු ලබා ගත් අෙප්ක්ෂකයන් පුරප්පාඩු සංඛ=ාව ඉක්මවා සිටින අවස්ථාවකදී එම පුරප්පාඩු සංඛ=ාව
පිරවීම පිළිබඳ තීරණය කාර්ය පටිපාටික රීති සංගහෙය් 80 වන වගන්තිය පකාරව රාජ= ෙසේවා
ෙකොමිෂන් සභාව විසින් ලබා ෙදනු ලැෙබ්. පත්වීම කියාත්මක වන දිනය රාජ= ෙසේවා ෙකොමිෂන්
සභාෙව් නිෙයෝග අනුව තීරණය කරනු ලැෙබ්.

4.

ෙසේවා ෙකොන්ෙද්සි :4:1

රාජ= ෙසේවෙය් පත්වීම් පාලනය ෙකෙරන ෙපොදු ෙකොන්ෙද්සිවලට ද, ශී ලංකා පජාතාන්තික
සමාජවාදී ජනරජෙය් අංක 1842/2 සහ 2013.12.23 වැනි දින දරණ අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය්
පළ කරන ලද ශී ලංකා පරිපාලන ෙසේවා ව=වස්ථා සංගහෙය් පනවා ඇති නියමයන් හා
ෙකොන්ෙද්සිවලට ද, එම ව=වස්ථාවට කර ඇති ෙහෝ මින්මතු ෙකෙරන ෙහෝ සංෙශෝධනවලට
ද, ආයතන සංගහෙය් හා මුදල් ෙරගුලාසි විධිවිධාන වලටද, අංක 1589/30 සහ 2009.02.20
වැනි දින දරණ අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද රාජ= ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව්
කාර්ය පරිපාටික රීති වලටද, යටත්ව ෙතෝරාගනු ලබන අෙප්ක්ෂකයකු ෙසේවෙය් III ෙශේණියට
පත්කරනු ලැෙබ්.

4:2

ෙමම තනතුර ස්ථීරය, විශාම වැටුප් සහිතය. වැන්දඹු හා අනත්දරු/ වැන්දඹු පුරුෂ අනත්දරු,
විශාම වැටුප් කමයට දායක මුදල් ෙගවිය යුතුය.

4:3

ෙමම පත්වීම අවුරුදු තුනක පරිවාස කාලයකට යටත්ය.ශී ලංකා පරිපාලන ෙසේවෙය් III වන
ෙශේණියට බඳවා ෙගන වසර 03ක් ඇතුළත ෙසේවා ව=වස්ථාෙව් සඳහන් පරිදි පළමුවැනි
කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය සමත් විය යුතුය.

4:4

රාජ= පරිපාලන චකෙල්ඛ අංක 01/2014ට අනුව හා ඊට අනුශාංගික චකෙල්ඛ අනුව තනතුරට
බැඳි වසර 05ක් ඇතුලත නියමිත රාජ= භාෂා පවීණතාවය ලබා ගත යුතුය.

4:5

තමා ෙවත පිරිනමන ලද තනතුෙර් රාජකාරි නියමිත දිනෙය්දී භාර ගැනීමට අෙපොෙහොසත් වන
හා/ෙහෝ පත් කරන ලද තනතුරක ෙහෝ පත් කරන ලද පෙද්ශයක රාජකාරී භාර ගැනීම
-1-

පතික්ෙෂේප කරන ෙහෝ මගහරින ෙහෝ අයදුම්කරුවන්ෙග් පත්වීම අෙහෝසිකරනු ලැබීමට රාජ=
ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් නිෙයෝග පරිදි බලය ඇත.
5.

මාසික
මාසික වැටුප් පරිමාණය :ෙමම ෙසේවයට රාජ= පරිපාලන චකෙල්ඛ අංක 06/2006 හි එස්.එල්- 1-2006 වැටුප් ඛණ්ඩය අදාළ ෙව්.
එම වැටුප් ඛණ්ඩයට හිමි වැටුප් පරිමාණය පහත පරිදි ෙව්.
රු.22,935/-10x645-8x790-17x1,050-53,555/- (මාසික)

6.

බඳවා ගැනීෙම්
ගැනීෙම් සුදුසුකම් :(අ)
i.
ශී ලංකාෙව් පුරවැසිෙයකු වීම
ii.
විශිෂ්ට චරිතයකින් යුක්ත වීම.
iii.
දිවයිෙන් ඕනෑම පෙද්ශයක ෙසේවය කිරීමට පමාණවත් ශාරීරික හා මානසික
ෙයෝග=තාවයකින් යුක්ත වීම.
(ආ)

අධ=ාපන
අධ=ාපන සුදුසුකම්
විශ්ව විද=ාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාව විසින් පිළිෙගන ඇති විශ්ව විද=ාලයකින් ෙහෝ විශ්ව
විද=ාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාව විසින් උපාධි පදානය ෙකෙරන ආයතනයක් වශෙයන්
පිළිෙගන ඇති ආයතනයකින් ෙහෝ පිරිනමනු ලබන උපාධියක් ලබා තිබීම.

සටහන : උපාධිය බලපවත්නා දිනය අයදුම්පත් කැඳවන අවසාන දිනට
දිනට ෙහෝ එදිනට ෙපර දිනයක් විය
යුතුය..
යුතුය
(ඇ)

වයස
අයදුම්පත් කැඳවන අවසාන දිනට අවුරුදු විසිෙදක (22) ට ෙනොඅඩු විය යුතු අතර අවුරුදු විසි
අට (28) ට ෙනොවැඩි විය යුතුය.

(ඈ)

සුදුසුකම් පිළිබඳ සීමාවන්
i.

ii.
iii.

විවෘත තරඟ විභාගය සඳහා වාර ෙදක (02) කට වඩා ෙපනී සිටීමට කිසිදු
අයදුම්කරුවකුට අවසර ෙනොමැත. (ෙපර ෙසේවා ව=වස්ථා යටෙත් අයදුම්කරුවන් ශී
ලංකා පරිපාලන ෙසේවෙය් III වන ෙශේණියට බඳවා ගැනීෙම් විභාගය සඳහා ෙපනී සිටි
වාර ගණන අදාළ කර ගනු ෙනොලැෙබ්).
ෙමම විභාගය සඳහා අයදුම් කිරීමට අවශ= සියලු සුදුසුකම් අයදුම්පත් කැඳවන
අවසාන දිනට ෙහෝ එදිනට ෙපර වන විට සෑම ආකාරයකින්ම සම්පූර්ණ කර තිබිය
යුතුය.
කුමන ෙහෝ ආගමක පැවිදිවරයක් දරණ කිසිදු තැනැත්තකුට ෙමම තරඟ විභාගයට
අයදුම් කිරීමට ෙහෝ ෙපනී සිටීමට ෙහෝ අවසර ෙනොමැත.

7.

විභාග ගාස්තු :- විභාගය සඳහා වූ ගාස්තුව රු.1000/- කි. එය ඉල්ලුම්පත් භාර ගන්නා අවසාන දිනට
පළමුව දිස්තික් ෙල්කම් / පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලයකට විභාග ෙකොමසාරිස් ජනරාල්ෙග් ආදායම්
ශීර්ෂ 2003-02-13 ට බැර කිරීම සඳහා ෙගවිය යුතුය. දිස්තික් ෙල්කම්/පාෙද්ශීය ෙල්කම්
කාර්යාලයකින් ලබාගන්නා ලදුපත ඉල්ලුම් පතෙය් අදාළ ෙකොටුෙවහි ඇලවිය යුතුය. ෙමම ගාස්තුව
ආපසු ෙගවනු ෙනොලැෙබ්. ලදුපෙතහි ඡායා පිටපතක් ළඟ තබා ගැනීම ප්රෙයෝජනවත් විය හැකිය.

8.

ඉල්ලුම් කිරීෙම් කමය
කමය :(අ)

ඉල්ලුම් පතය ෙමම නිෙව්දනයට අමුණා ඇති ආදර්ශ ආකෘතියට අනුකූල විය යුතු අතර, එය
කඩදාසිෙය් ෙදපැත්ත පාවිච්චි කරමින් 8 1/2" x 12" (A4) පමාණෙය් කඩදාසියක සකස් කර
අෙප්ක්ෂකයා විසින්ම සිය අත් අකුරින් සම්පූර්ණ කළ යුතුය.ෙම් සඳහා පරිගණකෙයන් සකස්
කරන ලද / යතුරු ලියනය කරන ලද අයදුම්පත් ද භාවිත කල හැකිය. 1.0 සිට 2.12 ෙතක් වන
ශීර්ෂ ඉල්ලුම්පත් කඩදාසිෙය් පළමු වැනි පිටුෙව්ද, 3.0 සිට 6.0 ෙතක් එහි ෙදවන පිටුෙව් ද වන
පරිද්ෙදන් තම ඉල්ලුම්පතය සකස් කළ යුතු බව විෙශේෂෙයන් සැලකිය යුතුය. ආදර්ශ
ඉල්ලුම්පතයට අනුකූල ෙනොවන ඉල්ලුම්පතත්, අසම්පූර්ණ ෙලස ෙතොරතුරු සඳහන් කර ඇති
ඉල්ලුම්පතත් දැනුම් දීමකින් ෙතොරව පතික්ෙෂේප කරනු ලැෙබ්. (ඉල්ලුම්පතෙය් ඡායා පිටපතක්
ළඟ තබාගැනීම පෙයෝජනවත් විය හැක.) සම්පූර්ණ කරනු ලබන ඉල්ලුම්පතය විභාග
නිෙව්දනෙය් දැක්ෙවන ඉල්ලුම්පතයට අනුකූල ද යන්න පිළිබඳව අයදුම්කරු විසින් විමසා බැලිය
යුතු ෙව්. එෙසේ ෙනොවුනෙහොත් අයදුම්පත් පතික්ෙෂේප විය හැක.

(ආ) ඉල්ලුම් පතය අෙප්ක්ෂකයා විභාගයට ෙපනී සිටීමට අදහස් කරන භාෂා මාධ=ෙයන්ම විය යුතුය.
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(ඇ) විභාගය සඳහා වන සම්පූර්ණ කරන ලද ඉල්ලුම් පතය ලියාපදිංචි තැපෑෙලන් 2014.
2014.07.
07.07 වැනි
දින ෙහෝ ඊට කලින් ෙහෝ ලැෙබනු පිණිස “විභාග ෙකොමසාරිස් ජනරාල්,සංවිධාන සහ විෙද්ශ
විභාග ශාඛාව, ශී ලංකා විභාග ෙදපාර්තෙම්න්තුව, තැ.ෙප.1503, ෙකොළඹ’’ යන ලිපිනයට එවිය
යුතුය. ඉල්ලුම් පතය බහා ඇති කවරෙය් වමත් පස ඉහළ ෙකළවෙර් පැහැදිළිව “ශී
ශී ලංකා
පරිපාලන ෙසේවයට බඳවා ගැනීම සඳහා වන විවෘත තරඟ විභාගය - 2013(
2013(2014)
2014)’’ යන වචන
පැහැදිලි ෙලස ලිවිය යුතුය. ෙමදිනට පසුව ලැෙබන කිසිම ඉල්ලුම්පතක් භාරගනු ෙනොලැෙබ්.
ඉල්ලුම්පතය පිළිෙයල කරගන්නා විට එහි ශීර්ෂෙය් සඳහන් විභාගෙය් නම සිංහල ඉල්ලුම්පතවල
සිංහල භාෂාවට අමතරව ඉංගීසිෙයන් ද, ෙදමළ ඉල්ලුම්පතවල ෙදමළ භාෂාවට අමතරව
ඉංගීසිෙයන් ද ෙයදීම අත=ාවශ= ෙව්.
(ඈ) අයදුම්පතෙය් අෙප්ක්ෂකයාෙග් අත්සන රජෙය් විද=ාලයක විදුහල්පතිවරයකු, සමාදාන
විනිශ්චයකරුවකු, දිවුරුම් ෙකොමසාරිස්වරයකු, නීතිඥවරයකු, පසිද්ධ ෙනොතාරිස්වරයකු, තිවිධ
හමුදාෙව් අධිකාරී බලයලත් නිලධාරියකු ෙපොලිස් ෙසේවෙය් ගැසට් කළ තනතුරක් දරණ
නිලධාරියකු ෙහෝ රු. 240,360/- කට වැඩි මූලික වාර්ෂික වැටුපක් ලබන රජෙය් ස්ථීර තනතුරක්
දරන නිලධාරියකු ෙහෝ විසින් සහතික කරනු ලැබ තිබිය යුතුය.

9.

(ඉ)

සෑම ආකාරයකින් ම සම්පූර්ණ ෙනොවන ඉල්ලුම්පත පතික්ෙෂේප කරනු ලැෙබ්. තැපැල් කිරීෙම් දී
ඉල්ලුම් පතයක් නැතිවීම ෙහෝ පමාද වීම ගැන කිසිම පැමිණිල්ලක් සලකා බලනු ෙනොලැෙබ්.

(ඊ)

ඉල්ලුම්පත් ලද බව දන්වනු ෙනොලැෙබ්. අයදුම්කරුවන් ෙවත පෙව්ශ පත නිකුත් කළ වහාම ඒ
බව සඳහන් කරමින් පුවත්පත් නිෙව්දනයක් ශී ලංකා විභාග ෙදපාර්තෙම්න්තුව මගින් පළ කරනු
ඇත. නිෙව්දනය පළ වී දින 2 ක් ෙහෝ 3 ක් ෙහෝ ගතවූ පසුවත් පෙව්ශ පතය ෙනොලැබුණි නම්
දැන්වීෙම් සඳහන් ආකාරයට ඒ බව ශී ලංකා විභාග ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවත දන්වා සිටිය යුතුය.
එෙසේ දැන්වීෙම්දී අයදුම් කළ විභාගෙය් නම, අයදුම්කරුෙග් සම්පූර්ණ නම, ලිපිනය සහ ජාතික
හැඳුනුම්පත් අංකය සඳහන් කළ යුතුය. ෙකොළඹින් බැහැර අයදුම්කරුවකු නම් එම විස්තර සමග
ෆැක්ස් මගින් පෙව්ශ පතෙය් පිටපතක් එවීම සඳහා අයදුම්කරුෙග් ෆැක්ස් අංකයක්ද
සඳහන්ෙකොට ඉල්ලීම් ලිපියක්, දැන්වීෙම් සඳහන් ෆැක්ස් අංකය මගින් විභාග ෙදපාර්තෙම්න්තුව
ෙවත ෙයොමු කරමින්ම විමසීම වඩාත් ඵලදායි වනු ඇත. තවද විභාග ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින්
ඉල්ලා සිටින අවශ= ෙතොරතුරක් තහවුරු කිරීම සඳහා අයදුම්කරු විසින් ළග තබාගත්
අයදුම්පතෙය් පිටපත, විභාග ගාස්තුවට අදාළ ලදුපෙත් පිටපත හා අයදුම්පතය තැපැල් කිරීෙම් දී
ලියාපදිංචි කරන ලද කුවිතාන්සිය ද සූදානමින් තබා ගැනීම පෙයෝජනවත් වනු ඇත.

විභාගයට ඇතුළුවීම :(අ)

සෑම ආකාරයකින්ම සම්පූර්ණ ඉල්ලුම්පත් එවා ඇති අයදුම්කරුවන්ට විභාග ෙකොමසාරිස්
ජනරාල් විසින් පෙව්ශ පත නිකුත් කරනු ඇත. තම පෙව්ශ පතය ඉදිරිපත් ෙනොකරන
අෙප්ක්ෂකයකුට විභාගයට ෙපනී සිටීමට අවසර ෙදනු ෙනොලැෙබ්.

(ආ) අෙප්ක්ෂකයකු තමාට නියම කර ඇති විභාග ශාලාෙව් දී විභාගයට ෙපනී සිටිය යුතුය. සෑම
අෙප්ක්ෂකයකු ම නියමිත විභාග ශාලාවට අදාළ පෙව්ශ පතය, අත්සන සහතික කරවාෙගන
පළමුෙවන් ම එම ශාලාෙව් ෙපනී සිටින දින, එහි ශාලාධිපති ෙවත භාර දිය යුතුය. සෑම
අෙප්ක්ෂකයකු ම අනුගමනය කළයුතු නීති මාලාවක් ෙමම ගැසට් පතය ආරම්භෙය් පළ කර
ඇත. විභාගය පැවැත්වීම සම්බන්ධෙයන් විභාග ෙකොමසාරිස් ජනරාල් විසින් පනවනු ලබන
නීතිරීතිවලට විභාග අෙප්ක්ෂකයින් යටත් ෙව්. එම නීතිරීති උල්ලංඝනය කළ ෙහොත් විභාග
ෙකොමසාරිස් ජනරාල් විසින් පනවනු ලබන දඞුවමකට යටත් වීමට ඔහුට ෙහෝ ඇයට ෙහෝ සිදුවනු
ඇත.
සටහන :- අෙප්ක්ෂකයකුට විභාග පෙව්ශ
පෙව්ශ පතයක්
පතයක් නිකුත් කිරීම,
කිරීම, ඔහු ෙහෝ ඇය විභාගයට ඉදිරිපත්
වීමට සුදුසුකම් සපුරා ඇති බවට පිළිගැනීමක් ෙලස සලකනු ෙනොලැෙබ්.
ෙනොලැෙබ්
10.

අෙප්ක්ෂකයින්ෙග් අනන=තාව
අනන=තාව :තමා ෙපනී සිටින සෑම විෂයයක් සම්බන්ධෙයන් ම විභාග ශාලාධිපති සෑහීමකට පත් වන අයුරින්
අෙප්ක්ෂකයකු විභාග ශාලාෙව් දී තම අනන=තාව ඔප්පු කර සිටිය යුතුය. ෙම් සඳහා පහත සඳහන්
ඕනෑම ෙල්ඛනයක් පමණක් පිළිගනු ඇත.

11.

(අ)

පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව මගින් නිකුත් කර ඇති ජාතික හැඳුනුම්පත;

(ආ)

වලංගු විෙද්ශ ගමන් බලපතය.

සාවද= ෙතොරතුරු සැපයීමට දඞුවම් :අෙප්ක්ෂකයකුට සුදුසුකම් ෙනොමැති බව අනාවරණය වුවෙහොත් විභාගයට කලින් ෙහෝ විභාගය
පවත්වන කාලෙය් දී ෙහෝ විභාගෙයන් පසුව ෙහෝ ඕනෑම අවස්ථාවක දී ඔහුෙග් අෙප්ක්ෂකත්වය
අවලංගු කිරීමට ඉඩ ඇත. අෙප්ක්ෂකයකු ඉදිරිපත් කර ඇති කිසියම් කරුණක් සාවද= බව දැන දැනම
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ඉදිරිපත් කර ඇති බව ෙහලි වුවෙහොත්, එෙසේ නැතිනම් යම් වැදගත් කරුණක් ඔහු/ඇය ඕනෑකමකින්
යටපත් කර ඇත්නම් ඔහු/ඇය රජෙය් ෙසේවෙයන් පහ කිරීමට ඉඩ ඇත.
12.

ෙමම ෙරගුලාසිවල සලකා ෙනොමැති කරුණු පිළිබඳව රාජ= ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් උපෙදස්වලට
යටත්ව ෙල්කම් තීරණය කරන පරිදි කටයුතු කරනු ඇත.

13.

විභාග කමය
කමය හා විභාග මාධ=ය
මාධ=ය:(අ)

විභාගය සිංහල, ෙදමළ, සහ ඉංගීසි යන මාධ=යන්ෙගන් පවත්වනු ලැෙබ්.

(ආ)

අෙප්ක්ෂකයකු විභාගයට ෙපනී සිටිය යුතු වන්ෙන් සුදුසුකම් ලත් උපාධිය ලබාගත් භාෂාෙවන්
ෙහෝ රාජ= භාෂාෙවන් ෙහෝ විය යුතුය.

(ඇ)

අෙප්ක්ෂකයකු සුදුසුකම් ලත් උපාධිෙය් විෂයයන්, භාෂා ෙදකකින් ෙහෝ වැඩි ගණනකින් ෙහෝ
සමත් වී ඇත්නම් එම උපාධිෙය් දී ඔහු සමත් වූ විෂයයන්ෙගන් වැඩි ගණනකට ෙපනී සිටි
භාෂාෙවන් ෙහෝ රාජ= භාෂාවකින් ෙහෝ විභාගයට ෙපනී සිටිය යුතුය.

(ඈ)

පධාන විෂයය එක භාෂාවකිනුත්, අතිෙර්ක විෂයය තවත් භාෂාවකින් සමත් වී ඇති විෙශේෂ
උපාධියක් ඇති අෙප්ක්ෂකයකු පධාන විෂයෙයන් සමාර්ථ=ය ලත් භාෂාෙවන් ෙහෝ රාජ=
භාෂාවකින් ෙහෝ විභාගයට ෙපනී සිටිය යුතුය.

සටහන :i.

14.

ඉහත (ආ) සහ (ඇ) හි ඇති සුදුසුකම් ලත් උපාධිය යන පදෙයන් අදහස් ෙකෙරන්ෙන් 6(ආ)
ෙඡ්දෙය් ඇති උපාධි සුදුසුකම් ෙව්.
ෙව්.

ii.

අෙප්ක්ෂකයකු විභාගෙය් දී ෙපනී සිටින සියලුම පශ්
පශ්න පතවලට
පතවලට එකම භාෂාවකින් පිළිතුරු
සැපයිය යුතුය.
යුතුය.

iii.

තම ඉල්ලුම් පතෙයහි
පතෙයහි සඳහන් විභාග භාෂා මාධ=ය
මාධ=ය ෙවනස් කිරීමට අෙප්ක්ෂකයකුට ඉඩ ෙදනු
ෙනොලැෙබ්..
ෙනොලැෙබ්

බඳවා ගැනීෙම් කමය
කමය :14.
14.1. ලිඛිත විභාගය
පහත සඳහන් විෂයයන්ෙගන් සමන්විත පශ්න පත පහ (05) කින් යුත් ලිඛිත විභාගයක් පැවැත්ෙව්.
විෂයයන් සහ එක් එක් විෂයය සමත් වීමට ලබාගත යුතු අවම ලකුණු පමාණය පහත සඳහන් පරිදි ෙව්.
විෂයය
1
2
3
4
5

ලකුණු පමාණය

සාමාන= බුද්ධිය
ශී ලංකාෙව් සමාජ, ආර්ථික, ෙද්ශපාලන
පසුබිම හා පවණතා
ෙගෝලීය පවණතා
කළමනාකරණමය අභිෙයෝගතාව
නිර්මාණාත්මක, විශ්ෙල්ෂණාත්මක හා
සන්නිෙව්දන කුසලතා

100
100

සමත් වීමට ලැබිය
යුතු අවම ලකුණු
පමාණය
50
50

100
100
100

50
50
50

අෙප්ක්ෂකයන් විසින් සියලුම පශ්න පත සඳහා ෙපනී සිටිය යුතුය.
14.2. සාමාන= හා වpහගත
වpහගත සම්මුඛ පරීක්ෂණය
i.

සම්මුඛ පරීක්ෂණ, සාමාන= සම්මුඛ පරීක්ෂණය සහ වpහගත සම්මුඛ පරීක්ෂණය වශෙයන්
ෙකොටස් ෙදක (02) කින් යුක්ත ෙව්.
(අ)

සාමාන= සම්මුඛ පරීක්ෂණය
(i). ඉහත අංක 06 හි සඳහන් බඳවා ගැනීෙම් සුදුසුකම් සපුරා තිෙබ්ද යන්න හා එහි සඳහන්
සුදුසුකම් පිළිබඳ සීමාවන්ට අනුකූලද යන්න පරීක්ෂා කිරීම සඳහා සාමාන= සම්මුඛ
පරීක්ෂණය පවත්වනු ලැෙබ්.
(ii). සාමාන= සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලය රාජ= ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව විසින් පත්
කරනු ලැෙබ්.
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(ආ) වpහගත
වpහගත සම්මුඛ පරීක්ෂණය
(i). රාජ= ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව විසින් පත් කරනු ලබන සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලයක්
විසින් අයදුම්කරුවන්ෙග් කළමනාකරණ කුසලතාව, නායකත්ව ගුණාංග සහ
සන්නිෙව්දන කුසලතාව සහ ෙපෞරුෂත්වය මැන බැලීම සඳහා පහත සඳහන්
පටිපාටිය අනුව වpහගත සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් පවත්වනු ලැෙබ්. එහිදී ලබාගත හැකි
උපරිම ලකුණු පමාණය විසිපහ (25) කි.
විෂය ක්ෙෂේතය

උපරිම ලකුණු

01

කළමනාකරණ කුසලතාව

10

02

නායකත්ව ගුණාංග

05

03

සන්නිෙව්දන කුසලතා

05

04

ෙපෞරුෂය

05

එකතුව

25

ii.

එක් එක් විෂයය සඳහා අවම වශෙයන් සියයට පනහ (50%) ක් ෙහෝ ඊට ඉහළ ලකුණු ලබා ගත්
අයදුම්කරුවන් අතරින් සියළුම විෂයයන්ට ලැබූ ලකුණුවල මුළු එකතුව අනුව ඉහළම ලකුණු
ලබා ගන්නා අයදුම්කරුවන් සාමාන= සම්මුඛ පරීක්ෂණයට ෙපනී සිටීම සඳහා සුදුසුකම් ලබයි.
සුදුසුකම් ලැබූ අයදුම්කරුවන් අතරින් සාමාන= සම්මුඛ පරීක්ෂණයට කැඳවනු ලබන්ෙන්, බඳවා
ගැනීමට අෙප්ක්ෂිත පුරප්පාඩු සංඛ=ාව හා අෙප්ක්ෂිත පුරප්පාඩු පමාණෙයන් 25%ක පමාණයක්
යන ෙදෙක් එකතුව වශෙයන් ගැෙනන සංඛ=ාවක් පමණි. සුදුසුකම් ලැබූ අෙප්ක්ෂකයන්
සංඛ=ාව ඉහත දැක්ෙවන සංඛ=ාවට සමාන සංඛ=ාවක් ෙනොමැති වුවෙහොත් එවැනි අවස්ථාවන්හිදී
සාමාන= සම්මුඛ පරීක්ෂණය සඳහා කැඳවනු ලබන්ෙන් එෙසේ සුදුසුකම් ලැබූ අෙප්ක්ෂකයන්
සංඛ=ාව පමණි.

iii.

වpහගත සම්මුඛ පරීක්ෂණයට ෙපර සුදුසුකම් පරීක්ෂා කිරීම සඳහා සාමාන= සම්මුඛ පරීක්ෂණය
පවත්වනු ලබන අතර එහිදී ලකුණු ලබා ෙදනු ෙනොලැෙබ්. සාමාන= සම්මුඛ පරීක්ෂණෙය් දී
බඳවා ගැනීෙම් සියලු සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කරන ලද බව සනාථ වූ අයදුම්කරුවන් වpහගත
සම්මුඛ පරීක්ෂණයට කැඳවනු ලැබීම සඳහා සුදුසුකම් ලබයි. ඉහත සඳහන් පරිදි සාමාන= සම්මුඛ
පරීක්ෂණයට කැඳවනු ලැබූ අයදුම්කරුවන් අතුරින් කිසියම් සංඛ=ාවක් වpහගත සම්මුඛ
පරික්ෂණයට කැඳවනු ලැබීම සඳහා සුදුසුකම් ෙනොලැබුව ද, එෙසේ සුදුසුකම් ෙනොලැබූවන්
ෙවනුවට ෙවනත් අයදුම්කරුවන් නැවත සාමාන= සම්මුඛ පරීක්ෂණය සඳහා කැඳවනු
ෙනොලැෙබ්.

iv.

පුරප්පාඩු සංඛ=ාව අනුව බඳවා ගැනීමට අෙප්ක්ෂිත සංඛ=ාව බඳවා ගැනීෙම් දී ලිඛිත විභාගෙය් දී
ලබාගත් ලකුණු පමාණය හා වpහගත සම්මුඛ පරීක්ෂණෙය් දී ලබාගත් ලකුණු පමාණෙය්
එකතුව අනුව ඉහළම ලකුණු ලබාගත් අයදුම්කරුෙග් සිට කුසලතා අනුපිළිෙවළින් ෙසේවෙය් තුන
(III) ෙශේණියට බඳවාගනු ලැෙබ්.

සැල
සැලකිය යුතුයි :සම්මුඛ පරීක්ෂණයන්
පරීක්ෂණයන්ට
න්ට සහභාගී වීම පත්වීම පිරිනැමීමට සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කිරීමක් ෙසේ
සලකනු ෙනොලැෙබ්.
ෙනොලැෙබ්.
15.

ලිඛිත විභාගෙය් විෂයය
විෂයය නිර්ෙද්ශය :(01) සාමාන= බුද්ධිය
සංඛ=ාත්මක, භාෂාමය හා රූපාකාර වpහයන් සහ අන්තර් සම්බන්ධතාවන්ට අදාළව ඉදිරිපත්
ෙකෙරන ගැටලු සම්බන්ධෙයන් විශ්ෙල්ෂණ කුසලතාව, තාර්කික අවෙබෝධය, අර්ථකථන
හැකියාව, ෙවනත් තත්ත්වයන්ට අදාළ කර ගැනීෙම් හැකියාව හා නිගමනයන්ට එළඹීම
සම්බන්ධව අෙප්ක්ෂකයා සතු බුද්ධි මට්ටම මැන බැලීම ෙමයින් අෙප්ක්ෂා ෙකෙර්.
(කාලය පැය 1 1/2 යි- ලකුණු 100යි ෙමම පශ්න පතය බහුවරණ හා ෙකටි පිළිතුරු සැපයීෙම්
මාදිලිෙය් පශ්නවලින් සමන්විත ෙව්. පශ්න සියල්ලටම පිළිතුරු සැපයිය යුතුය. )
(02) ශී ලංකාෙව් සමාජ,
සමාජ, ආර්ථික,
ආර්ථික, ෙද්ශපාලන පසුබිම හා පවණතා
පවණතා
ශී ලංකාෙව් සමාජ, ආර්ථික, ෙද්ශපාලන, සංස්කෘතික, විද=ා හා තාක්ෂණ තත්ත්වයන් පිළිබඳ
විෂයය දැනුම ෙහෝ අෙප්ක්ෂකයාට ෙයොමු කරනු ලබන තත්ත්වයන් හා අදාළව නිර්මාණාත්මකව
විශ්ෙල්ෂණාත්මකව හා විචාරාත්මකව සිතීෙම් හැකියාව, පමුඛතාව තීරණය කිරීෙම් කුසලතාව
හා කෙමෝපායාත්මකව අනාගත පක්ෙෂේපණ හැකියාව සම්බන්ධෙයන් ෙහෝ අෙප්ක්ෂකයා සතු
කුසලතාව මැන බැලීම ෙමයින් අෙප්ක්ෂා ෙකෙර්.
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(කාලය පැය 3 යි - ලකුණු 100 යි. ෙමම පශ්න පතය බහුවරණ පශ්න, ෙකටි පශ්න, වpහගත
රචනා පශ්න හා රචනා පශ්නවලින් සමන්විත ෙව්. පශ්න සියල්ලටම පිළිතුරු සැපයිය යුතුය)
(03) ෙගෝලීය පවණතා
පවණතා
ෙගෝලීය සමාජ, ආර්ථික, ෙද්ශපාලන, සංස්කෘතික, විද=ා හා තාක්ෂණ තත්ත්වයන් පිළිබඳ
විෂයය දැනුම ෙහෝ අෙප්ක්ෂකයාට ෙයොමු කරනු ලබන තත්ත්වයන් හා අදාළව
නිර්මාණාත්මකව, විශ්ෙල්ෂණාත්මකව හා විචාරාත්මකව සිතීෙම් හැකියාව, පමුඛතාව තීරණය
කිරීෙම් කුසලතාව, කෙමෝපායාත්මකව අනාගත පක්ෙෂේපණ හැකියාව සම්බන්ධෙයන් ෙහෝ
අෙප්ක්ෂකයා සතු කුසලතාව මැන බැලීම ෙමයින් අෙප්ක්ෂා ෙකෙර්.
(කාලය පැය 3 යි - ලකුණු 100 යි. ෙමම පශ්න පතය බහුවරණ පශ්න, ෙකටි පශ්න, වpහගත
රචනා පශ්න හා රචනා පශ්නවලින් සමන්විත ෙව්. පශ්න සියල්ලටම පිළිතුරු සැපයිය යුතුය.
(04) කළමනාකරණමය
කළමනාකරණමය අභිෙයෝගතාව
ගැටලු හා ඒවාට ෙහේතු හඳුනා ගැනීම, තීරණ ගැනීම, අන්තර් පුද්ගල සම්බන්ධතා පැවැත්වීම,
සන්නිෙව්දන කුසලතාව, ස්වයං විනය පතිපත්ති හා උපාය මාර්ග සකස් කිරීම සහ භාවමය
බුද්ධිය යනාදී වශෙයන් අෙප්ක්ෂකයාට ෙයොමු කරනු ලබන සිද්ධි හා පස්තාවන් අනුසාරෙයන්
අෙප්ක්ෂකයා සතු කුසලතාව මැන බැලීම ෙමයින් අෙප්ක්ෂා ෙකෙර්.
(කාලය පැය 3 යි - ලකුණු 100 යි. ෙමම පශ්න පතය බහුවරණ පශ්න, ෙකටි පශ්න, වpහගත
රචනා පශ්න හා රචනා පශ්නවලින් සමන්විත ෙව්. පශ්න සියල්ලටම පිළිතුරු සැපයිය යුතුය)
(05) නිර්මාණාත්මක,
නිර්මාණාත්මක, විශ්ෙල්ෂණාත්මක හා සන්නිෙව්දන කුසලතා
ෙදන ලද මාතෘකා / ෙත්මා සමූහයක් අතුරින් අෙප්ක්ෂකයා විසින් ෙතෝරා ගන්නා ලද
මාතෘකාවන්/ ෙත්මාවන් ඔස්ෙසේ අදහස් හා ෙතොරතුරු විශ්ෙල්ෂණය කිරීම, ෙගොනු කිරීම හා
ඉදිරිපත් කිරීම සම්බන්ධෙයන් අෙප්ක්ෂකයා දක්වන තර්කනය සහ පරිකල්පන ශක්තිය මැන
බැලීම ෙමන්ම සංකීර්ණ ෙඡ්දයක්, ලියවිල්ලක් ෙහෝ සංෙද්ශයක් වටහා ගැනීමට සහ එහි ඇති
පධාන අදහස් තමාෙග්ම වචනෙයන් සාරාංශ වශෙයන් පැහැදිලිව හා නිවැරදිව පකාශ කිරීමට
ෙහෝ අෙප්ක්ෂකයා සතු හැකියාව මැන බැලීම ෙමයින් අෙප්ක්ෂා ෙකෙර්..
(කාලය පැය 3 යි - ලකුණු 100 යි. පශ්න සියල්ලටම පිළිතුරු සැපයිය යුතුය)
16.

ෙමහි සිංහල, ෙදමළ හා ඉංගීසි මාධ= නිෙව්දන අතර කිසියම් අනනුකූලතාවයක් පවතී නම්, එවැනි
විෙටක සිංහල මාධ= නිෙව්දනය අනුව කටයුතු කළ යුතුය.
රාජ= ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් නිෙයෝග පරිදි,

පී.බී. අෙබ්ෙකෝන්
ෙල්කම්,
රාජ= පරිපාලන සහ ස්වෙද්ශ
කටයුතු අමාත=ාංශය.
2014 මැයි මස 22 ෙවනි දින,
රාජ= පරිපාලන සහ ස්වෙද්ශ
කටයුතු අමාත=ාංශය,
නිදහස් චතුරශය,
ෙකොළඹ - 07.
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ආදර්ශ අයදුම්පත
(කාර්යාලයීය පෙයෝජනය සඳහා)

ශී ලංකා පරිපාලන ෙසේවෙය් III ෙශේණියට
ණියට බඳවා ගැනීෙම්
ණිය
විවෘත තරග විභාගය - 2013
2013(2014)
2014)
Open Competitive Examination for Recruitment to Grade III of the
Sri Lanka Administrative Service – 2013((2014)
2014)
ඉල්ලුම්පතය
1.0

මාධTය
විභාගයට ෙපනී සිටින භාෂා මාධTය
සිංහල - 2
ෙදමළ - 3
ඉංගීසි - 4

2.0

(අදාළ අංකය ෙකොටුව තුළ ලියන්න)
ෙපෞද්ගලික ෙතොරතුරු :
2.1

මුල'කුරු අගට ෙයොදා මුල'කුරු සමග නම
(ඉංගීසි කැපිටල් අකුෙරන්)

උදාහරණ :-

:-

GUNAWARDHANA, M.G.B.S.K.

2.2

............................................................................................................................................
සම්පූර්ණ නම (ඉංගීසි කැපිටල් අකුෙරන්)
:..................................................................

2.3

............................................................................................................................................
සම්පූර්ණ නම (සිංහෙලන්/ෙදමෙළන්)
:..................................................................

2.4

............................................................................................................................................
(පෙව්ශ පතය ෙමම ලිපිනයට තැපැල් කරනු ලැෙබ්)
ස්ථීර ලිපිනය (ඉංගීසි කැපිටල් අකුෙරන්)
:............................................................................................................................................

2.5

............................................................................................................................................
ස්ථීර ලිපිනය (සිංහෙලන්/ෙදමෙළන්)
:..................................................................

2.6

............................................................................................................................................
ස්තී / පුරුෂ භාවය පුරුෂ - 0
:- අදාළ අංකය ෙකොටුව තුළ ලියන්න
ස්තී - 1

2.7

විවාහක/අවිවාහක බව
අවිවාහක - 1
විවාහක - 2

:-

අදාළ අංකය ෙකොටුව තුළ ලියන්න

2.8

ජන වර්ගය
:(සිංහල -1. ෙදමළ -2, ඉන්දියානු ෙදමළ -3, මුස්ලිම් ෙවනත් -5)

අදාළ අංකය ෙකොටුව තුළ ලියන්න

2.9

ජාතික හැදුනුම්පත් අංකය

:-

2.10

උපන් දිනය :-

2.11

සුදුසුකම් සැපිරිය යුතු 2014.07.07
දිනට වයස

2.12

වර්ෂය

මාසය
:-

දුරකථන අංකය :

-1-

අවුරුදු

මාසය

දිනය
දිනය

3.0

4.0

(i)
උපාධිය ලද දිනය :-.......................................................................
(ii)
විශ්ව විදTාලය / ආයතනය:-.........................................................................
(iii)
ලියාපදිංචි වූ අංකය:- ..............................................................................
(iv)
බාහිර/අභTන්තර:- .................................................................................
(v)
උපාධිය :- .................................................................................
(vi)
විෂයයන් :- ................................................................................................
(vii)
පන්තිය :- ...............................................................................................
(viii) ඉහළ/පහළ :- ..........................................................................................
(ix)
විභාග අංකය:- ..........................................................................................
(x) විභාගයට ෙපනී සිටි භාෂා මාධTය:- ............................................................
මුදල් කුවිතාන්සිය මනා ෙලස අලවන්න :(ලදුපත ෙනොගැලෙවන ෙසේ ෙමහි අලවන්න)
(ලදුපෙත් ඡායා පිටපතක් ලඟ තබාගැනීම පෙයෝජනවත් වනු ඇත)

5.0

අයදුම්කරුෙග් සහතිකය:සහතිකය
ෙමහි සඳහන් කර ඇති ෙතොරතුරු මෙග් දැනීෙම් හා විශ්වාසය පරිදි, සතT බවත්, විභාග ගාස්තු ෙගවන ලද
අංක .................. හා ............... වැනි දින දරණ මුදල් කුවිතාන්සිය මීට අලවා ඇති බවත් පකාශ කරමි. තවද
විභාග නීතිරීතිවලට අනුව කියා කිරීමටත් , ෙමම විභාගය පිළිබඳ ෙකොන්ෙද්සි අනුව මා නුසුදුස්සකු බව ෙපනී
ගියෙහොත්, විභාගයට ෙපර ෙහෝ එය පවත්වද්දී ෙහෝ ඉන් පසුව ෙහෝ මෙග් විභාග අෙප්ක්ෂකත්වය අවලංගු
කිරීමට ගනු ලබන යම් තීරණයකට මම එකඟ ෙවමි. තවද විභාගය පැවැත්වීම සම්බන්ධෙයන් විභාග
ෙකොමසාරිස් ජනරාල් විසින් පනවනු ලබන නීති රීති වලට මම යටත් වන බවද පකාශ කරමි.

දිනය:- ....................
6.0

....................................................
අයදුම්කරුෙග් අත්සන

අයදුම්කරුෙග් අත්සන සහතික කිරීම (ගැසට් නිෙව්දනෙය් 8 (ඈ) පරිදි විය යුතුය.
යුතුය.) :
ෙමම ඉල්ලුම්පතය ඉදිරිපත් කරන ....................................................(සම්පූර්ණ නම) යන අය මා
ෙපෞද්ගලිකව හඳුනන බවත්, නියමිත විභාග ගාස්තුව ෙගවා ඇති බවත්, එම ලදුපත අලවා ඇති බවත්,
............................ දින ඔහුෙග්/ඇයෙග් අත්සන මා ඉදිරිෙය්දී තැබූ බවත් මම සහතික කරමි.

දිනය:- .......................................

.....................................................................
(අත්සන සහතික කරන නිලධාරියාෙග් අත්සන)

අත්සන සහතික කරන නිලධාරියාෙග් සම්පූර්ණ නම:- .......................................................................
තනතුර:- ....................................................................................................................
ලිපිනය:- .....................................................................................................................
(නිල මුදාවකින් සනාථ කළ යුතුයි)
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