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රාජ� ප�පාලන චකෙ�ඛ අංක 05/2012 

මෙ� අංකය :CS /ICTS/01/Abs. Committee 

රාජ� ප�පාලන හා ස්වෙ�ශ  

කට�� අමාත�ාංශය,  

 දහස ්ච�රශය,  

                       ෙකොළඹ 07. 

                              2012.03.14 

(ය)ම අමාත�ාංශ ෙ�ක*ව+,, 

ෙදපා.තෙ*,� පධා1, , 

2ස්34 ෙ�ක*ව+, , 

පෙ�5ය ෙ�ක*ව+, ෙවත.  

 

� ලංකා ෙතොර�� හා ස��ෙ�දන තා�ෂණ ෙසේවෙ� 3 ප��ෙ� III ෙශේ�යට  

අ�ත"ගහණය $%ම සඳහා වන වෘ)*ය +,+ක- ස-."ණ කර ගැ1ෙ- අවශ3තාවෙය�  

�දහස් $%ම සඳහා වන ෙයෝග3තා ප%�ෂණය    

 

අංක 1631/20 හා 2009 ෙදසැ*බ. 09 2නැ> ? ලංකා පජාතා,3ක සමාජවා@ ජනරජෙA අ> 

Bෙශේෂ ගැසF පතෙA පළ කරH ලැI 2009 ෙදසැ*බ. 08 2නැ>  ? ලංකා ෙතොර�+ හා ස, ෙKදන 

තා4ෂණ ෙසේවා ව�වසථ්ා සංගහය හා 2011.02.15 2නැ> රාජ� ප�පාලන චකෙ�ඛ අංක 04/2011 

මQ, පනවා ඇ>  යමය, හා ෙකො,ෙ�(වල ට අHව එT ෙසේවෙA 3 ප,>ෙA III ෙශේUයට 

අ,ත.ගහණය VWම සඳහා වන වෘZ[ය \]\කම ස*^.ණ කර ගැ1ෙ* අවශ�තාවෙය,  දහස ්VWම 

සඳහා _ ෙයෝග�තා පW4ෂණය4 පැවැZaමට රාජ� ෙසේවා ෙකොbෂ, සභාෙK අHමැ>ය ලබා @ ඇ> 

අතර ඒ සඳහා අමාත� මeඩල එකඟතාවය ද ලැh ඇත. 

 

02. ඒ අHව පවZවH ලබන Bභාගය (jkත පW4ෂණය) 2012 මැm මස 20 වන 2න ෙප.ව.09.30 ට 

ෙකොළඹ 05 )*nU Bද�ාලෙA @ පවZවH ලැෙo. ෙමම Bභාගය ක� දැpම ට ෙහෝ අවලංq VWමට 

ඒකාබ�ධ ෙසේවා අධ�4ෂ ජනරා�ට බලය ඇත. 

 

03.        \]\ක*  :  ශ්sත වශෙය,ම ප�ගණක, ෙතොර�+ හා ස, ෙKදන තා4ෂණ Bෂයට අදාළ 

තන�+ සඳහා BtමZව බඳවාෙගන ඇ>  ලධරය, අ��, රාජ� ප�පාලන චකෙ�ඛ 06/2006 අHව 

MN- 1 -2006-A, MN- 2 -2006 A හා MT- 1 -2006 A  වැuv ප�මාණය, wbව ඇ> තන�+ දරණ 

පහත සඳහ,  ලධරය, ෙමම ෙයෝග�තා පW4ෂණය සඳහා අය]* VWමට \]\ක* ලබm. 

 

i. ? ලංකා ෙතොර�+ හා ස, ෙKදන තා4ෂණ ෙසේවයට අ,ත.ගහණය aම සඳහා 

මනාපය පළ කර ඇ> නxZ ඉහත ෙසේවා ව�වස්ථාෙK 8.1.1. (ඊ) හා රාජ� ප�පාලන 

චකෙ�ඛ 4/2011 w 5.1 (ii) v රකාර වෘZ[ය \]\ක* ස*^.ණ ෙනොaෙ* ෙහේ�ව මත 

ෙමෙත4 අ,ත.ගහණය a ෙනොමැ>  ලධරය,. 
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ii. අ,ත.ගහණය aම සඳහා ෙමෙත4 මනාපය පළ කර ෙනොමැ> නxZ  ශ්sත වශෙය, 

? ලංකා ෙතොර�+ හා ස, ෙKදන තා4ෂණ ෙසේවෙA 3 ප,>යට අදාල ඉහත සඳහ, 

තන�+ දරන  ලධරය,.  

 

04. ෙමම Bභාගය  ලධරය,ෙ� වෘZ[ය \]\කම ස*^.ණ VWම ෙවHෙව, පමණ4 වන බැB, 

ඉහත ෙසේවා ව�වස්ථාෙK 8.1.1 w සහ රාජ� ප�පාලන චකෙ�ඛ 04/2011 w 5.1(i) BtBධාන ප�2   ? 

ලංකා ෙතොර�+ හා ස, ෙKදන තා4ෂණ ෙසේවාවට අ,ත.ගහණය aමට අවශ� වන අධ�ාප ක 

\]\කම එT චකෙ�ඛෙA 05 වන වග,>ෙය, ලබා @ ඇ> සහන කාලය �ළ@ ස*^.ණ කර ගත 

��ය. 

 

05.  ? ලංකා සංව.ධන ප�පාලන ආයතනෙA අධ�4ෂ B(, ෙමම Bභාගය පවZවH ලබන අතර, ඒ 

හා  ස*බ,ධෙය, ඔ} B(,  යම කරH ලබන 1>W>වලට Bභාග අෙv4ෂකm, යටZ ෙK. ෙමම 

1> උ�ලංඝනය කළෙහොZ Bනය බලධරයා B(, පනවH ලබන ද�වමකට යටZ aමට ඔ�නට 

(]ෙK. 

 

06. ඉ�)* පතය ෙමම චකෙ�ඛයට අxණා ඇ> ආද.ශ ආකෘ>යට අH�ල Bය ��ය. එම ආද.ශ 

අය]*පතය අHව අෙv4ෂකm, ස්වTය අය]*පතය ��ෙයළ කරගත �� අතර  ( ප�2 ස*^.ණ 

කරH ලැI අය]*පත අෙv4ෂකm, B(, (ය අමාත�ාංශ ෙ�ක* /ෙදපා.තෙ*,� පධා යා මQ, 

2012 අෙපේ� 20 වන 2න ෙහෝ ඊට ෙපර ලැෙබන ෙසේ  “ඒකාබ8ධ ෙසේවා අධ3�ෂ ජනරා; , රාජ3 

ප=පාලන හා ස්වෙ8ශ කට>� අමාත3ාංශය,,,, �දහස් ච�රශය , ෙකොළඹ 07.” යන j�නයට jයාප2ංs 

තැපෑෙල, එBය ��ය. අය]*පZ බහා එවන කවරෙA ව* පස ඉහළ ෙකළවෙ. "ෙතොර�+ හා 

ස, ෙKදන තා4ෂණ ෙසේවයට අ,ත.ගහණය VWම ට වෘZ[ය \]\ක* ස*^.ණ VWෙ* ෙයෝග�තා 

පW4ෂණය" යHෙව, සඳහ, කළ ��ය. අය]*පZ භාර ගැ1ෙ* අවසාන 2නට ප\ව ලැෙබන 

අය]*පZ  ප>4ෙෂේප ෙකෙරH ඇත. තැපෑෙ�@ පමාද වන ෙහෝ නැ>වන අය]*පත ��බඳව ද ෙමම 

 ෙKදනෙA සඳහ, කර ඇ> j�නයට හැර ෙවනZ අය ෙවත ෙයොx ෙකෙරන අය]*පත ��බඳව 

පැbUj සලකා බලH ෙනොලැෙo. 

 

07. අය]*පත - අංක 1.0 (ට 3.0 ද4වා ෙ�දය, පළxවන �uවට ද ඉ>�ය ඊළඟ �uවට ද  ඇ�ලZ 

වන ප�2  "A4" පමාණෙA කඩදා(යක ෙදපැZතම පෙයෝජනයට ග b, ��ෙයල කළ ��ය. 

අය]*පතය ප�ගණකය මQ, ��ෙයල කරගත හැV �වද එය  වැර2ව හා පැහැ2jව අය]*ක+ෙ� 

අZ අ��,ම �රBය �� අතර අය]*පතෙA ඡායා �ටපZ ෙනොඑවන ෙම, ද,වා ( �b. 

 

7.1 ආද.ශ අය]*පතයට අH�ල ෙනොවන සහ අස*^.ණ ෙලස ෙතොර�+ සඳහ, කර ඇ> 

අය]*පත දැH*@මV, ෙතොරව ප>4ෙෂේප කරH ලැෙo.  
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7.2 ෙමම Bභාගය (ංහල, ෙදමළ සහ ඉං�( යන මාධ�වj, පවZවH ලැෙo. 

අෙv4ෂකය, B(, තම, ෙසේවයට බැ�H භාෂා මාධ�ෙය, ෙහෝ ෙවනZ රාජ� 

භාෂාවV,  ෙහෝ ඉං�( භාෂාෙව, Bභාගයට ෙප1 (�ය හැVය. ඉ�)* කරන භාෂා 

මාධ� ය ප\ව ෙවනස් VWමට ඉඩ ෙදH ෙනොලැෙo.  

 

7.3 ඉ�)*පතය ��ෙයල කර ග,නා Bට Bභාග අය]*පතෙA 5.ෂෙA සඳහ, BභාගෙA 

නම (ංහල අය]*පතවල (ංහලට අමතරව ඉං�(ෙය,ද, ෙදමළ අය]*පතවල ෙදමළට 

අමතරව ඉං�(ෙය,ද සඳහ, කර,න. තවද, ස*^.ණ කරH ලබන අය]*පතය ෙමම 

චකෙ�ඛෙA සඳහ, ආද.ශ අය]*පතයට අH�ලද ය,න ��බදව අය]*ක+ B(, 

Bමසා බැjය �� අතර එම අය]*පතෙA ඡායා �ටපත4 ළඟ තබා ගැ1ම  පෙයෝජනවZ 

වH ඇත. 

 

7.4  ලධරයා B(, ස*^.ණ කළ අය]*පZ ලැ�� 2නෙA තම කා.යා�ය 2න xදාව 

තැhමZ ඒවාෙA අදාල ෙකොටෙසේ ෙදපා.තෙ*,�ෙK පධා යාෙ� සහ>කය ස*^.ණ 

කර සහ>ක කර, සහ>ක කළ 2නය ද සwතව අය]*පZ භාර ග,නා අවස, 2නයට 

ෙපර ලැෙබන ෙසේ එaමZ ෙදපා.තෙ*,� පධා යාෙ�/ අමාත�ාංශ ෙ�ක*ෙ� වගTම 

වH ඇත. 

 

08. jkත ප�4ෂණය සඳහා වන අය]*පZ ��ගZ (ය�ම අෙv4ෂකය,ට ? ලංකා සංව.ධන 

ප�පාලන ආයතනෙA අධ�4ෂ B(, පෙKශපත  �Z කරH ඇත. අෙv4ෂකය�ට Bභාග 

පෙKශපතය4  �Z VWම ඔ}/ඇය Bභාගයට ඉ2�පZaමට \]\ක* ස�රා ඇ> බවට ��ගැ1ම4 

ෙලස ෙනොසැලVය ��ය. Bභාගයට ෙප1 (�න අෙv4ෂකය, B(, Bභාග මධ�ස්ථානෙA @ එw 

ශාලාtප> ෙවත තම අZසන සහ>ක කරවාගZ පෙKශපතය ඉ2�පZ කළ ��ය. එවැ  පෙKශපත 

ඉ2�පZ ෙනොකරන අෙv4ෂකය,ට Bභාගයට ෙප1 (�මට අවසර ෙදH ෙනොලැෙo. Bභාග 

අෙv4ෂකය, තම,ට  යම කර ඇ> Bභාග ශාලාෙK @ ම Bභාගයට ෙප1 (�ය ��ය. 

 

09. Bභාග 2නට ස>  යකට ෙපර Bභාග පෙKශපතය ෙනොලැ�� අය]*ක+ව, ෙK න*, ඔ�, ෙවත 

තබාගZ අය]*පතෙA සහ>ක කළ ඡායා �ටපත4 ද ෙකොළ�, බැහැර පෙ�ශයක න* පෙKශපතය 

එaම සඳහා ෆැ4ස් අංකය4 ද සඳහ, ඔබෙ� ඉ��* j�ය4 �ටපත4 ළඟ තබාෙගන ? ලංකා 

සංව.ධන ප�පාලන ආයතනය ෙවත ෙයොx කර පෙKශපතය ලබා ගැ1මට කට�� කළ ��ය. තවද, 

ඉහත ෙ�ඛන ඉ2�පZ VWමට අෙපොෙහොසZ වන අෙv4ෂකm, B(, ප\ව කරH ලබන Bම�* සළකා 

බලH ෙනොලැෙo. 
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10. ? ලංකා සංව.ධන ප�පාලන ආයතනෙA අධ�4ෂ B(,  �Z කරන ලද පෙKශපත ඇ> 

 ලධරය,ට  Bභාගයට ෙප1 (�ම ට හැVවන ප�2 ආයතන පධා1, B(, රාජකා�  වා� 2ය ��ය. 

ගම, ගාස්� ෙගවH ෙනොලැෙo. 

 

11. අෙv4ෂකm,ෙ� අනන�තාව - අෙv4ෂකය, Bභාගයට ෙප1 (�ෙ*@ Bභාග ශාලාtප> 

සෑ�මට පZවන ප�2 ස්වTය අනන�තාවය ඔv� කළ ��ය. ඒ සදහා පහත සදහ, jයVයBj වj, 

එක4 Bභාග ශාලාtප> ෙවත ඉ2�පZ කළ ��ය. 

 

i. ��ගලm, jයාප2ංs VWෙ* ෙදපා.තෙ*,�ව B(,  �Z කරන ලද ජා>ක 

හැ]H*පත 

ii. වලංq Bෙ�ශ ගම, බලපතය 

 

ඉහත සදහ, jයB�ල4 ඉ2�පZ කළ ෙනොහැV අය]*ක+ව�ෙ� අෙv4ෂකZවය ? ලංකා සංව.ධන 

ප�පාලන ආයතනෙA අධ�4ෂකෙ� අ�මතය ප�2 අවලංq කළ හැVය. 

 

12. සාවද� ෙතොර�+ සැප�ම සදහා ද�ව* :- 

 

i. ෙමම Bභාගයට අදාළ ෙරqලා( අHව V(ය* අෙv4ෂකය� ඊට ෙප1 (�මට H\]\ 

ෙවතැm ෙප1 යන ලද න*, Bභාගයට ෙපර ෙහෝ Bභාගය පැවැZෙවන අතර ෙහෝ ඊට ප\ 

ෙහෝ යන කවර අවස්ථාවක �ව ද ඔ}ෙ� / ඇයෙ� අෙv4ෂකZවය අවලංq කරH 

ලැnය හැVය. 

 

ii. අෙv4ෂකය� B(, V(ය* ක+ණ4 සාවද� බව දැන දැනම ඉ2�පZ කර ඇ> බව 

ෙහj�වෙහොZ එෙසේZ නැZන* ය* වැදගZ ක+ණ4 ඔ}/ ඇය ඕනෑකb, යටපZ කර 

ඇ>න* ඔ}/ ඇය රජෙA ෙසේවෙය, පහකරH ලැhමට යටZ වH ඇත. 

 

13. Bභාග ප�පා�ය  : Bභාග පශ්න පතය සහ එw Bෂය  .ෙ�ශය පහත සදහ, ප�2 ෙK. 

 

        Dෂය        ලEF         කාලය  

�jක ප�ගණක තා4ෂණ දැHම - ල�� 100  -    පැය 1 1/2    

 

ෙමම පශ්නපතය බ}වරණ හා ඉල4කගත පශ්නවj, සම,Bත වන අතර ප�ගණක 

සා4ෂරතාවය ��බඳ පහත සඳහ, Bෂය සංරචකය, යටෙZ දැHම පW4ෂා කරH ලැෙo. 
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i. ප�ගණක භාBතෙය, ස*මත ෙමෙහ�* ප�ධ>ය යටෙZ j�ෙගොH කළමනාකරණය. 

(File management under the standard Operating System with the use of the 

Computer  ). 

ii. ප�ගණක වද, සැක\ම. ( Computer Word Processing ). 

iii. පැ�+*පZ සකස් VWම හා භාBතා VWම. (Preparations and the use of spreadsheet ). 

iv. ප�ගණක භාBතෙය, ඉ2�පZ VW*. ( Presentations by the use of computers ). 

v. දZත සxදාය  .මාණය සහ භාBතය. ( Data-base creation and application ). 

vi. අ,ත.ජාලය සහ ඉෙල4ෙටො ක තැපෑල භාBත VWෙ* හැVයාව. (Ability to use the 

internet and the Electronic Mail ). 

 

සටහන :- ෙමම ප%�ෂණෙය� සම) Iම සඳහා අෙJ�ෂකයE අවම වශෙය� ලEF හතKහ� (40) 

ලබා ගත >� ෙ�. 

 

14. ෙමම චකෙ�ඛය මQ, BtBධාන සලස්වා ෙනොමැ> කවර ක+ණ4 ��බඳව �වද, රාජ� 

ප�පාලන හා ස්වෙ�ශ කට�� අමාත�ාංශෙA ෙ�ක*ෙ� [රණය අවසාන [රණය ව,ෙ,ය. 

 

 

 

                �.h.අෙoෙකෝ, 

          ෙ�ක* 

                                                                                  රාජ� ප�පාලන හා ස්වෙ�ශ කට�� අමාත�ාංශය 
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ආද.ශ අය]*පතය 

(කා.යා�ය පෙයෝජනය සඳහා පමU) 

 

? ලංකා ෙතොර�+ හා ස, ෙKදන තා4ෂණ ෙසේවෙA 3 ප,>ෙA III ෙශේUයට  

අ,ත.ගහණය VWම සඳහා වන වෘZ[ය \]\කම ස*^.ණ කර ගැ1ෙ* අවශ�තාවෙය,  

 දහස ්VWම සඳහා වන ෙයෝග�තා පW4ෂණය - 2012 

 

Bභාගයට ෙප1 (�න භාෂා මාධ�ය: 

(ංහල  - 2, ෙදමළ  - 3, ඉං�(   - 4  

 (අදාල අංකය ෙකොuව �ළ jය,න)       

(ෙමය ප\ව ෙවනස ්VWමට ඉඩ ෙදH ෙනොලැෙo) 

 

1.0 1.1 අය]*ක+ෙ� xල�+ අගට ෙයොදා xල�+ සමඟ නම :- ....................................................... 

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

(ඉං�( කැ�ට� අ�ෙර,) උදාහරණ:- SILVA, A.B. 

 1.2 ස*^.ණ නම :- ...................................................................................................................... 

  (ඉං�( කැ�ට� අ�ෙර,) 

 1.3 ස*^.ණ නම :- ...................................................................................................................... 

  ((ංහෙල,/ ෙදමෙළ,) 

    

2.0 2.1 කා.යාලෙA/ ෙදපා.තෙ*,�ෙK/ ආයතනෙA නම හා j�නය  :- .............................................. 

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

(ඉං�( කැ�ට� අ�ෙර,) 

2.2 කා.යාලෙA/ ෙදපා.තෙ*,�ෙK/ ආයතනෙA නම හා j�නය  :- .............................................. 

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

((ංහෙල,/ ෙදමෙළ,) 

 2.3 Bභාග පෙKශ පතය එBය �� j�නය  :- .................................................................................. 

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

(ඉං�( කැ�ට� අ�ෙර,) 

 

3.0 3.1 ස්�/ �+ෂ භාවය :-  

ස්� - 1 

�+ෂ - 0 

(අදාල අංකය ෙකොuව �ළ jය,න)       

 

3.2 උප,2නය :-  ව.ෂය           මාසය      2නය 

 

3.3 ජා>ක හැ�H*පZ අංකය 
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4.0 4.1 ෙමම   චකෙ�ඛෙA   සඳහ,   ප�2   ?   ලංකා   ෙතොර�+   හා  ස, ෙKදන        

                        තා4ෂණ  ෙසේවෙA  3  ප,>යට  අදාල  තන�රකට  xj,ම  පZ  _  2නය  :-   

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

 4.2 එම 2නට දරණ ලද තන�ර :- ...................................................................................... 

 

05. 5.1 ව.තමාන තන�ර :- ................................................................................................................ 

5.2 ව.තමාන ෙසේවා ස්ථානය සහ j�නය :- ................................................................................... 

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

 

අය,-ක�ෙP පකාශය 

 

ඉහත සඳහ, Bස්තර  වැර2 බවZ, ඉහ>, ද4වා ඇ> භාෂා මාධ�ෙය, Bභාගයට ෙප1 

(�මට මට wbක*  ඇ> බවZ පකාශ කරb. තවද, Bභාගය පැවැZaම ස*බ,ධෙය, ? ලංකා 

සංව.ධන ප�පාලන ආයතනෙA අධ�4ෂ B(, පනවH ලබන 1>W>වලට මම යටZ වන බවද පකාශ 

කරb. 

 

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

       අය]*ක+ෙ�/ අය]*කා�යෙ� අZසන 

2නය :- ........................................ 

 

අමාත3ාංශ ෙ;ක- / ෙදපා"තෙ-�� පධා�යාෙP සහ�කය 

 

ෙමම අය]*පතෙA සඳහ, කර ඇZතා _ ෙතොර�+ ................................................................. 

මයා/bය/ෙමය ෙ� ෙසේවා වා.තා සමඟ සංස,දනය කළ බවZ, ඒවා  වැර2 බවZ, ඔ}/ඇය ? ලංකා 

ෙතොර�+  හා  ස, ෙKදන තා4ෂණ  ෙසේවෙA  3  ප,>යට  අදාල  තන�රක ෙසේවය කරන බවZ, 

ෙමම Bභාගයට ෙප1 (�මට ඔ}/ඇය \]\ක* ලබන බවZ, ෙමm, සහ>ක කරb.  
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2නය :- ..................................          අමාත�ාංශ ෙ�ක* / ෙදපා.තෙ*,� පධා යාෙ� 

අZසන  

        

 

සහ>ක කරන අයෙ� ස*^.ණ නම :- ................................................................................................. 

පදB නාමය :- ................................................................... 

(පදB නාමය රබ. xදාව4 තැhෙම, තහ�+ කළ ��ය) 


