ඇමුණුම - 03
දැන්වීමයි.
රාජ්යී සේවාා සේම ිෂනන් සවාාා
ේේගු සඅධිමාරී සතනතුේරහි සපුරප්පාඩු සපිරවීම
රේගු අධිකාරී තනතුරෙහි 2018.04.05 දින සිට 2018.12.10 දින දක්වා ඇති වූ පුෙප්පාඩු 31 ක්
පිෙවීම සඳහා නිර ෝජ්යහ රේගු අධිකාරීවුන්  රන්  අ ුම්පප්  කඳඳවු  ැඳර .
01.

බඳවා නඳනීර්ප ක්රපම

නිරේදනරේ දක්වා ඇති සුුමසුක්ප ස්පපූේණ කෙ ඇති අ ුම්පකුනව්  අතුරි්  ොජ්යහ රසවා
රකොමිෂ්  සභාව විසි්  ප් කෙු  ැබන ස්පමුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩැ ක් විසි්  පව් වු  ැබන
ස්පමුඛ පරීක්ෂණ ක ප්රපතිලැ මත රජ්යහෂ්ඨතාව මත පමණක් පුෙප්පාඩු සංඛහාව අු ව බඳවා නු 
ැඳර .
02.

අවශ්යහ සුුමසුක්ප :
2:1 වෘ් තී සුුමසුක්ප:
(i) නිර ෝජ්යහ රේගු අධිකාරී තනතුරෙහි ස්ිරෙ ප් වීමක් ැබා තිීම.
(ii) අ ුම්පප්  කඳඳවන අවසාන දිනට පූේවාස් න වූ වසෙ 05 තුළ සතුටුදා ක රසවා
කාැ ක් ස්පපූේණ කෙ තිීම හා වින ාු කූැ දඬුවමකට ැක් රනොවී තිීම.
(iii) අු මත කාේ සාධන ඇනයීම පටිපාටි අු ව අ ුම්පප්  කඳඳවන දිනට පූේවාස් න වූ
වසෙ පහ (05) ක කාැ තුළ සාමානහ ම්ටටර්ප රහෝ න්  නහළ කාේ සාධන ක්
රප් ු ්ප කෙ තිීම.
සටහන :
‘‘රකරසවතුුම රේගු අධිකාරී තනතුරෙහි පුෙප්පාඩුවක් පවතිද්දී නහත (i) හි දඳක්රවන
පූේව අවශ්යහතාව ්  සපුො ඇති නිැධාරී්  ප්රපමාණව්  සංඛහාවක් රනොමඳති විටක එම
පුෙප්පාඩු පිෙවීමට රවන්  විකල්ප ක් රනොමඳති බව සැකා සහකාෙ රේගු අධිකාරී I
හා II රේණිවලවැ සතුටුදා ක රසවා කාැ නණ් බැා රජ්යහෂ්ඨතම නිැධාරී් 
අරනකු්  පූේව අවශ්යහතා සපුො තිීමට ට් ව, රේගු අධිකාරී තනතුෙට ප් කිරීමට
සුුමසුක්ප ැබයි.’’

03.

වඳටුප් පරිමාණ

රමම තනතුෙට ුන.47,615–10x1,335-8x1,630-17x2,170-ුන.110,895/- ක මාසික වඳටුප්
පරිමාණ ක් හිමි . (2016.02.25 දිනඳති ො.ප.ච. අංක 3/2016 හි අංක SL I – 2016 වඳටුප්
ඛණ්ඩ )

04.

අරප්ක්ෂකයි් රේ අනනහතාව
I.

ස්පමුඛ පරීක්ෂණ ට කඳඳවු  ැබ් ර්  සෑම ආකාෙ කි් ම ස්පපුේණ අ ුම්පප් 
නදිරිප්  කෙ ඇති අරප්ක්ෂකයි්  පමණිවල.

II.

ස්පමුඛ පරීක්ෂණරේදී තම් රේ අනනහතාව සහතික කිරීම සඳහා පහත සඳහ් 
අනනහතා පත්රම පිළිනු  ැඳර .
(i) පුද්නයි්  ලි ාපදිංචි කිරීර්ප රකොමසාරිස්වෙ ා විසි්  නිකු්  කෙන ැද
හඳඳුු ්පපත්රම .
(ii) වැංගු විරද්ශ්ය නම්  බැපත්රම .

06. අ ුම්පප් 
I.

අ ුම්පප්  2019.03.04 දිනට රහෝ එදිනට ප්රපථම රේගු අධහක්ෂ ජ්යනොල් රවත ැඳරබන
රස නදිරිප්  කළ යුතු රේ. නි මිත දිනට පසුව ැඳරබන අ ුම්පප්  ප්රපතික්රෂප කෙු 
ැඳර .

II.

නදිරිප්  කැ යුතු අ ුම්පපත්රමරේ ආදේශ්ය ආකෘති ක් රමම නිරේදන අවසානරේ
දඳක්රේ. අ ුම්පකුනව්  ඔවු් රේ අ ුම්පප්  A4 ප්රපමාණරේ කඩදාසි ක පිළිර ැ කෙ
නදිරිප්  කළ යුතු රේ.

III.

නිැධාරී්  තම අ ුම්පප්  තම්  රසව කෙන අංශ්යරේ අධහක්ෂ මඟි්  නදිරිප්  කැ
යුතු .

IV.

ර්ප සමඟ ඇති ආදේශ්ය අ ුම්පපත්රමරේ ආකෘති ට අු කූැ රනොවන අ ුම්පප් 
ප්රපතික්රෂප කෙු  ැඳර . අ ුම්පප්  නඳතිවීම රහෝ ප්රපමාද වීම නඳන කිසිුම පඳමිණිවලල්ැක්
භාෙ නු  රනොැඳර .

V.

ඔබ විසි්  එවන ැද අ ුම්පපත්රමරේ සඳහ්  කෙ ඇ් තාවූ ්ප රතොෙතුෙක් අසතහ රහෝ
වඳෙදි බව අනාවෙණ වුවරහෝ  ඔබට විුනද්ධව වින ාු කූැව කටයුතු කෙු  ඇත.

VI.

රමම නිරේදනරේ සිංහැ, රදමළ හා නංග්රීකසි භාෂා පාඨ අතෙ ්ප අනු කූැතාවක් රහෝ
පෙස්පෙතාවක් රහෝ ඇති වුවරහෝ  එවිට සිංහැ භාෂා පාඨ බැපඳවඳ් වි යුතු
ව් ර්  .

ොජ්යහ රසවා රකොමිෂ්  සභාරේ නි ම පරිදි.
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