තනතුරු ඇබෑර්තු
රාජ්යු පරිපාලන සහ ස්වදේශ කටයුතු අමාතුාාංශය යටදේ ඇති දිස්ත්රිුක්
දේකම්/දිසාපති කාර්යාල හා ප්රාදේයය දේකම් කාර්යාල සඳහා
ශ්රී් ලාංකා තාක්ෂණ දසේවදේ කාර්මික නිලධාරි IIIවන දේේණියටයට හා
තාක්ෂණ සහායක තනතුදර් IIIවන දේේණියටයට
බඳවා ගැනීදම් විවෘත තරග විභාග - 2013
ඉහත තනතුරුවලට බඳවාගැනීදම් විවෘත තරග විභාග සඳහා සුදුසුකම් ලේ ශ්රී් ලාංකා පුරවැසියන්දගන්
අයදුම්පේ කැඳවනු ලැදේ.
විභාග දකොමසාරිස් ජ්යනරාේ විසින් පවේවනු ලබන ලිඛිත පරීක්ෂණයන්දේ ප්රතිලල අනුව, කුසලතාව
මත සුදුසුකම් සපුරා ඇති අදේක්ෂකයන් රාජ්යු පරිපාලන සහ ස්වදේශ කටයුතු අමාතුාාංශය යටදේ
ඇති දිස්ත්රිුක් දේකම්/දිසාපති කාර්යාල හා ප්රාදේයය දේකම් කාර්යාල වල ඉහත තනතුරු සඳහා
පේකිරීමට දතෝරාගනු ඇත.
 ශ්රී් ලාංකා තාක්ෂණ දසේවදේ කාර්මික නිලධාරි IIIවන දේේණියටය හා පුහුණු දේේණියටය
1. වයස් සීමාව :
ඉේලුම්පේ භාරගන්නා අවසාන දිනට වයස අවුරුදු 18ට දනොඅඩු සහ 30ට දනොවැඩි විය
යුතුය. දැනට රාජ්යු දසේවදේ දහෝ පළාේ රාජ්යු දසේවදේ නියුතු වූවන්ට උපරිම වයස් සීමාව
අදාල දනොදේ.
2. a)
III ශ්රේයණීය
අධ්යාපන සුදුසුකම් :
i.

ii.

භාෂාව දහෝ සාහිතු, ගණියටතය, විදුාව සහ තවේ එක් විෂයයකට සම්මාන
සහිතව විෂයන් 06කින් අ.දපො.ස.(සා.දපළ) විභාගය දදවරකට දනොවැඩි වාර
ගණනකදී සමේවීම,
සහ
ශුේධ ගණියටතය/වුවහාරික ගණියටතය/සාංයුක්ත ගණියටතය සහ දභෞතික විදුාව සහිතව
අ.දපො.ස.(උ.දපළ) විෂයයන් 03කින් එකවර සමේවිම.

වෘත්තීය සුදුසුකම් :
2a හි සඳහන් අධුාපන සුදුසුකම් සහිතව පහත සඳහන් වෘේතීය සුදුසුකම්වලින් එකක්
අයදුම්කරුවන් විසින් ලබා තිබිය යුතුය.
i.
දමොරටුව විශ්ව විදුාලය දහෝ අම්පාදර් හාඩි ආයතනය විසින් දහෝ පිරිනමනු
ලබන ජ්යාතික තාක්ෂණියටක ඩිේදලෝමාව;
දහෝ
ii.
ජ්යාතික ආධුනිකේව සහ කාර්මික පුහුණු කිරීදම් අධිකාරිය විසින් පිරිනමනු ලබන
ජ්යාතික ඉාංජිදන්රු ඩිේදලෝමාව;
දහෝ
iii. අධුාපන හා උසස් අධුාපන අමාතුාාංශය විසින් පිරිනමනු ලබන ජ්යාතික උසස්
ඉාංජිදන්රු ඩිේදලෝමාව;

iv.

දහෝ
ශ්රී් ලාංකා විවෘත විශ්ව විදුාලය මගින් පිරිනමනු ලබන තාක්ෂණියටක ඩිේදලෝමාව;
දහෝ
ශ්රී් ලාංකා ඉාංජිදන්රු ආයතනය විසින් පවේවනු ලබන ඉාංජිදන්රු විභාගදේ
පළමුවන දකොටස සාර්ථක දලස සම්පූර්ණ කිරීම;
දහෝ
ඉහත තාක්ෂණියටක සුදුසුකම්වලට සියලු අතින් සමාන යැයි ශ්රී් ලාංකා තාක්ෂණ
දසේවා මණ්ඩලය විසින් පිළිගනු ලබන දවනේ සුදුසුකම්.

v.

vi.

b) පුහුණු ශ්රේයණීය
අධ්යාපන සුදුසුකම් :
ක්දෂේත්රඇයට අදාල විෂයයන් දදකක් සහිතව විදුා විෂයයන් තුනකින්
අ.දපො.ස.(උ.දප) විභාගය එකවර සමේවීම සහ භාෂාව දහෝ සාහිතු, ගණියටතය,
විදුාව සහ තවේ එක් විෂයකට සම්මාන සහිතව විෂයයන් 06කින් අ.දපො.ස.(සා.දප.)
විභාගය දදවරකට දනොවැඩි වාර ගණනක දී සමේවීම.
වෘත්තීය සුදුසුකම් :
ඉහත සඳහන් මූලික අධුාපන සුදුසුකම් සහිත ව රජ්යදේ පිළිගේ කාර්මික විදුාලයක
රැකියා ක්දෂේත්රඇයට අදාල ජ්යාතික තාක්ෂණ සහතිකය (තුන් අවුරුදු අර්ධ කාලීන පුහුණු
පාඨමාලාව) ලබා තිබීම.


විවෘත තරඟ විභාගදයන් තාක්ෂණ දසේවදේ පුහුණු දේේණියටයකට සුදුසුකම් ලබන
අයදුම්කරුවන්, දසේවයට අදාල විෂය නිර්දේශය අනුව ලබා ගන්නා වසරක
නුායාේමක හා ප්රාදයෝගික පුහුණුව සාර්ථකව නිම දකොට අදාළ විභාගය සමේවූ
බවට අදාල ආයතනය විසින් නිකුේකරන ලද සහතිකයක් ඉදිරිපේ කිරීදමන් පසු III
දේේණියටදේ වැටුේ පරිමාණදේ ආරම්භක පියවදර් තබනු ඇත.

3. වැටුප් පරිමාණ :
a) III දේේණීය
රු. 15,005 - 180 x 4 - 240 x 6 - 320 x 11 - 360 x 20 - 27,885/b) පුහුණු දේේණීය
මාසික දීමනාව - රු. 12,920/ තාක්ෂණ සහායක තනතුදර් IIIවන දේේණියටය
1. වයස් සීමාව :
ඉේලුම්පේ භාරගන්නා අවසාන දිනට වයස අවුරුදු 18ට දනොඅඩු සහ 35ට දනොවැඩි විය
යුතුය. දැනට රාජ්යු දසේවදේ දහෝ පළාේ රාජ්යු දසේවදේ නියුතු වූවන්ට උපරිම වයස් සීමාව
අදාල දනොදේ.
2. අධ්යාපන සුදුසුකම් :
භාෂාව දහෝ සාහිතු, ගණියටතය, සහ විදුාව ඇතුළුව දදවරකට දනොවැඩි වාර ගණනක දී
විෂයයන් හයකින් (06) අ.දපො.ස.(සා/දපළ) විභාගය සමේවී තිබීම.

-2-

3. වෘත්තීය සුදුසුකම් :
ඉහත අධුාපන සුදුසුකම් සහිතව ජ්යාතික වෘේතීය සුදුසුකම්වල (NVQ) 05වන මට්ටදම්
රජ්යදේ පිළිගේ තාක්ෂණ / කාර්මික විදුාලයකින් පිරිනමනු ලබන ජ්යාතික තාක්ෂණ (සිවිේ
ඉාංජිදන්රු) සහතිකය ලබා තිබීම.
4. වැටුප් පරිමාණ :
රු.14,425-10 x 145-11 x 170-6 x 240-14 x 320 - 23,665/ අයදුම්පේ භාර ගැනීදම් අවසාන දිනය 2013 ජූලි මස 23වැනි දින දේ.
 අයදුම්පත්රඇය හා වැඩි විස්තර සඳහා 2013 ජූනි මස 21වන සිකුරාදා දින ශ්රී් ලාංකා ප්රජ්යාතාන්ත්රිුක
සමාජ්යවාදී ජ්යනරජ්යදේ ගැසට් පත්රඇය බලන්න.

පී. බී. අදේදකෝන්,
දේකම්,
රාජ්ය පරිපාලන සහ ස්වදේශ කටයුතු අමාතුාාංශය.
2013 ජූනි මස 17 වැනි දින,
රාජ්යු පරිපාලන සහ ස්වදේශ කටයුතු අමාතුාාංශදේ දී ය.
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