ඇමුණුම - 03
දැන්වීමයි.
රාජ්ය සේවාා සේම ිෂනන් සවාාා
ේේගු සඅධිමාරී සතනතුේරහි සපුරප්පාඩු සපිරවීම
රේගු අධිකාරී තනතුරෙහි 2018.02.28 දින දක්වා ඇති වූ පුෙප්පාඩු 35 ක් පිෙවීම සඳහා අයදුම්පත් භාෙගන්නා
අවසන් දිනට තම තනතුරෙහි ස්ථිෙ කෙ ඇති නිරයෝජ්ය රේගු අධිකාරීවුනන් රගන් අයදුම්පත් කැඳවනු ලැරේ.
01. බඳවා ගැනීරම් ක්රමය
නිරේදනරේ දක්වා ඇති සුදුසුකම් සම්පූේණ කෙ ඇති අයදුම්කුනවන් අතුරින් ොජ්ය රසවා රකොමිෂන්
සභාව විසින් පත්කෙනු ලබන සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලයක් විසින් පවත්වනු ලබන සම්මුඛ
පරීක්ෂණයක ප්රතිලල මත රජ්යෂ්ඨතාවය මත පමණක් පුෙප්පාඩු සංඛයාව අනුව බඳවා ගනු ලැරේ.
02. අවශ්ය සුදුසුකම් :
02:1 වෘත්තීය සුදුසුකම්:
(i) නිරයෝජ්ය රේගු අධිකාරී තනතුරෙහි ස්ථිෙ පත්වීමක් ලබා තිීමම.
(ii) අයදුම්පත් කැඳවන අවසාන දිනට පූේවාසන්න වූ වසෙ 05 තුළ සතුටුදායක රසවා
කාලයක් සම්පූේණ කෙ තිීමම හා විනයානුකූල දඬුවමකට ලක් රනොවී තිීමම.
(iii) අනුමත කාේය සාධන ඇගයීම පටිපාටිය අනුව අයදුම්පත් කැඳවන දිනට පූේවාසන්න වූ
වසෙ පහ (05)ක කාලය තුළ සාමානය ම්ටටරම් රහෝ නන් නහළ කාේය සාධනයක්
රපන්නුම් කෙ තිීමම.
සටහන :
‘‘රකරසවතුදු රේගු අධිකාරී තනතුරෙහි පුෙප්පාඩුවක් පවතිද්දී නහත (i) හි දැක්රවන පූේව
අවශ්යතාවයන් සපුො ඇති නිලධාරීන් ප්රමාණවත් සංඛයාවක් රනොමැතිකම සලකා සහකාෙ රේගු
අධිකාරී I හා II රරණිවලවල සතුටුදායක රසවා කාලය ගණන්බලා රජ්යෂ්ඨතම නිලධාරීන්
අරනකුත් පූේව අවශ්යතා සපුො තිීමමට යටත්ව රේගු අධිකාරී තනතුෙට පත්කිරීමට සුදුසුකම්
ලබයි.’’
02:2 කායික සුදුසුකම් :
සෑම අරප්ක්ෂකරයකුම ශ්රී ලංකාරේ ෑනෑම ප්රරද්ශ්යක රසවය කිරීමටත් තනතුරේ
ොජ්කාරී නටුකිරීමටත් ප්රමාණවත් ශ්ාරීරික හා මානසික රයෝගයතාවකින් ුකක්ත විය ුකතුය.
02:3 රවනත් :




ශ්රී ලංකාරේ පුෙවැසියකු විය ුකතුය.
අයදුම්කුනවන් විශිෂ්ඨ චරිතයකින් ුකක්ත විය ුකතුයි.
අයදුම්පත් කැඳවන අවසන් දිනට තනතුෙට බඳවා ගැනීම සඳහා
අවශ්ය සුදුසුකම් සෑම කකාෙයකින්ම සම්පූේණ කෙ තිබිය ුකතුය.

03. රසවරේ නිුකක්ත කෙවිරම් රකොන්රද්සි හා රසවා රකොන්රද්සි :
I. රමම තනතුෙ ස්ථිෙය.
II. පත්විම එක් අවුුනදු වැඩබැලීරම් කාලයකට යටත්ය.
III. රමම පත්වීම ොජ්ය රසවා රකොමිෂන් සභාරේ කාේය පටිපාටික රීති මුද්  රෙගුලාසි
කයතන සංග්රහරේ විධිවිධාන රදපාේතරම්න්තු නිරයෝග ෙජ්ය මඟින් නිකුත් කෙ ඇති හා
නිකුත් කෙනු ලබන නිරයෝගවලට යටත්රේ.
IV. ොජ්ය පරිපාලන චක්රර් ඛ 01/2014 අනුව හා ඊට අනුශ්ාංගික චක්රර් ඛ අනුව ොජ්ය භාෂා
ප්රවීණතාවය ලබා ගත ුකතුය.
04. වැටුප් පරිමාණය - රමම තනතුෙට ුන. 47 615–10x1 335-8x1 630-17x2 170-ුන.110 895/- මාසික
වැටුප් පරිමාණයක් හිමිය. (2016.02.25 දිනැති ො.ප.ච. අංක 3/2016 හි අංක SL I – 2016 වැටුප් ඛණ්ඩය)
05. අරප්ක්ෂකයින්රේ අනනයතාවය
සම්මුඛ පරීක්ෂණයට කැඳවනු ලබන්රන් සෑම කකාෙයකින්ම සම්පුේණ අයදුම්පත් නදිරිපත් කෙ ඇති
අරප්ක්ෂකයින් පමණිවල.
සම්මුඛ පරීක්ෂණරේදි සියළුම සහතිකවල මු් පිටපත් හා නිසි පරිදි සහතික කෙන ලද පිටපත් නදිරිපත්
කළ ුකතුය.
සම්මුඛ පරීක්ෂණරේදී තමන්රේ අනනයතාවය සහතික කිරීම සඳහා පහත සඳහන් අනනයතා පත්ර
පිළිගනු ලැරේ.
I.
II.

පුද්ගයින් ලියාපදිංචි කිරීරම් රකොමසාරිස්වෙයා විසින් නිකුත් කෙන ලද හැඳුනුම්පත්රය.
වලංගු විරද්ශ් ගමන් බලපත්රය.

06.
(අ) අයදුම්පත් 2018.04.24 දිනට රහෝ එදිනට ප්රථම රේගු අධයක්ෂ ජ්නෝ  රවත ලැරබන රස නදිරිපත්
කළ ුකතු රේ. එදිනට පසුව ලැරබන අයදුම්පත් ප්රතික්රෂප කෙනු ලැරේ.
(ක) නදිරිපත් කල ුකතු අයදුම්පත්රරේ කදේශ් කකෘතියක් රමම නිරේදනය අවසානරේ දැක්රේ.
අයදුම්කුනවන් ඔවුන්රේ අයදුම්පත් A4 ප්රමාණරේ කඩදාසියක පිළිරයල කෙ තමාරේ අත්අකුරෙන්
සම්පූේණ කල ුකතු රේ.
(ඇ) අයදුම්පත බහාලන කවෙරේ නහල වම් රකලවරේ “රේගු අධිකාරී තනතුෙ සඳහා බඳවා ගැනීම”
යනුරවන් සඳහන් කල ුකතුය.
(ඈ) නිලධාරීන් තම අයදුම්පත් තමන් රසවය කෙන රදපාේතරම්න්තුරේ රදපාේතරම්න්තු ප්රධානියා
මඟින් නදිරිපත් කල ුකතුය.
(ඊ) රම් සමඟ ඇති කදේශ් අයදුම්පත්රරේ කකෘතියට අනුකූල රනොවන අයදුම්පත් ප්රතික්රෂප කෙනු
ලැරේ. අයදුම්පත් නැතිවීම රහෝ ප්රමාද වීම ගැන කිසිදු පැමිණිවල් ලක් භාෙ ගනු රනොලැරේ.

07. සාවදය රතොෙතුුන සැපයීම.
 ඔබ විසින් එවන ලද අයදුම්පත්රරේ සඳහන් කෙ ඇත්තාවූ යම් රතොෙතුෙක් අසතය රහෝ වැෙදි බව
බඳවා ගැනීමට රපෙ අනාවෙණය වුවරහොත් ඔබරේ අරප්ක්ෂකත්වය අවලංගු කෙනු ලැරේ.
එබඳු අසතය රහෝ වැෙදි රතොෙතුෙක් බඳවා ගැනිරමන් පසුව අනාවෙණය වුවරහොත් ඊට අදාල ්රියා
මාේගයන්ට යටත්ව රසවරයන් පහ කිරීමට කටුකතු කෙනු ලැරේ.
 පත්වීම ්රියාත්මක වන දිනය සහ පත්කෙනු ලබන සංඛයාව ොජ්ය රසවා රකොමිෂන් සභාව විසින්
තීෙණය කෙනු ලැරේ. කිසියම් පුෙප්පාඩු සංඛයාවක් රහෝ පුෙප්පාඩු සිය් ල පිෙවිමට රහෝ ොජ්ය රසවා
රකොමිෂන් සභාවට බලය ඇත.
 රමම ගැස්ට නිරේදනරේ සිංහල රදමළ හා නංග්රීසි භාෂා පාඨ අතෙ යම් අනනුකූලතාවක් රහෝ
පෙස්පෙතාවක් රහෝ ඇති වුවරහොත් එවිට සිංහල භාෂා පාඨය බලපැවැත්විය ුකතු වන්රන්ය.
ොජ්ය රසවා රකොමිෂන් සභාරේ නියමය පරිදි.
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