මගේ අංකය :DL/E/07/04/ACL/EB(II)
ආයතන අංශය
කම්කරු ගෙපාර්තගම්න්තුව,
ගකාළඹ 05.
2021.01.

සියළුම කම්කරු ගකාමසාරිස්වරුන්ත/ නිගයෝජ්ය කම්කරු ගකාමසාරිස්වරුන්ත/
සහකාර කම්කරු ගකාමසාරිස්වරුන්ත ගවත.
කම්කරු දෙපාර්තදම්න්තුදේ විධායක ද ව
ේ ා ගණදේ (දෙපාර්තදම්න්තුමය) හකාර කම්කරු දකාම ාරි ේ තනුර
ඳහා වන I කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය - 2021
කම්කරු ගෙපාර්තගම්න්තුගේ විධායක ගස්වා ගණගේ (ගෙපාර්තගම්න්තුමය) සහකාර කම්කරු ගකාමසාරිස්
තනුර සඳහා වූ I කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය, (2013.03.07 දිගනන්ත අනුමත නව බඳවා ගැනීගම් පරිපාටියට
අනුව) 2021 දපබරවාරි මාසගේ දී ජ්ාතික ශ්රම අධයයන ආයතනය මගින්ත පැවැත්වීමට සැලසුම් කර ඇත.
02.

ගම් සම්බන්තධගයන්ත නිකුත්ව කර ඇති අයදුම්පත්ව කැෙීගම් නිගේෙනය හා ආෙර්ශ අයදුම්පත්රගේ පිටපතක් ගම්

සමඟ අමුණා එවමි. (අයදුම්පත්ව කැඳීගම් නිගේෙනය හා ආෙර්ශ අයදුම්පත්රය කම්කරු ගෙපාර්තගම්න්තුගේ ගවබ් අඩවිගේ
ෙ පළ කර ඇත.)
03.

ඔබ අංශගේ/ කලාපගේ සියලුම සහකාර කම්කරු ගකාමසාරිස්වරුන්ත ගම් සම්බන්තධගයන්ත ෙැනුවත්ව කරන ගලස

ෙන්තවමි. ඉදිරිපත්ව කරන අයදුම්පත්ව හි අංක 08 ගේෙගේ ඉල්ලලුම්කරු ගේ ආසන්තනතම අධීක්ෂණ නිලධාරියාගේ නිර්ගේශය
සහිතව 2021.01.31 දින ගහෝ ඊට ගපර මා ගවත ඉදිරිපත්ව කරන ගමන්ත කාරුණිකව ෙන්තවමි.
04.

ගමම පරීක්ෂණයට පළමුවරට ඉල්ලලුම් කරන අගේක්ෂකයින්තගගන්ත හැර අගනකුත්ව සියළුම අගේක්ෂකයින්තගගන්ත

පහත සෙහන්ත පරිදි විභාග ගාස්ු අය කරනු ලැගබ්.
•
•

එක් විෂයයක් සඳහා රු: 500/=
එක් විෂයයකට වැඩි විෂයයන්ත ගණනක් සඳහා රු: 1000/=

05.
5.1
ප්රාදේශීය කාර්යාල/උප කාර්යාල වලට විභාග ගා ේු දගවීදම්දී : අගේක්ෂකයා විසින්ත ගපාදු 118
ආකෘති පත්රගේ විභාගගේ නම හා ලැබීම් ශීර්ෂය 2003.02.99 ගලස සටහන්ත කර ගමම නිගේෙනගේ පිටපතක්ෙ සමග ඔබ
කාර්යාලගේ මුෙල්ල අයකැමි ගවත ඉදිරිපත්ව කළ යුුය. එම මුෙල්ල ලබාගැනීම ගවනුගවන්ත නිකුත්ව කරනු ලබන රිසිට්පත
(ගපාදු 172) ඉල්ලලුම් පත්රගේ අොළ ගකාටගස් ගනාගැලගවන ගස් ඇලවිය යුුය.
5.2. ප්රධාන කාර්යාලදේ රප් දවත විභාග ගා ු
ේ දගවීදම්දී: අගේක්ෂකයා විසින්ත ගපාදු 118 ආකෘති පත්රගේ
විභාගගේ නම හා ලැබීම් ශීර්ෂය : 2003.02.99 ගලස සම්ූර්ණ කර භාර දී එම මුෙල්ල ගගීම ගවනුගවන්ත රිසිට් පතක්
(ගපාදු 172) සරේ ගවතින්ත ලබා ගත යුුය.

ජී.ඩබ්.එන්ත විරාජි
කම්කරු ගකාමසාරිස් (පාලන)

අත්/කද ේ: බී.දක්.පී.චන්තරකීර්ි
කම්කරු ගකාමසාරිස් ජ්නරාල්ල

පිටපත්ව: 01. ගල්ලකම්, කම්කරු අමාතයාංශය
02. අධයක්ෂ ජ්නරාල්ල, ජ්ාතික ශ්රම අධයයන ආයතනය
03. ගල්ලකම්, කම්කරු ගකාමසාරිස්වරුන්තගේ සංගමය(ගෙපාර්තගම්න්තුමය)

කම්කරු දෙපාර්තදම්න්තුව
විධායක ද ේවා ගණදේ (දෙපාර්තදම්න්තුමය) හකාර කම්කරු දකාම ාරි ේ තනුර ඳහා
I වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය - 2021
කම්කරු ගෙපාර්තගම්න්තුගේ විධායක ගස්වා ගණගේ (ගෙපාර්තගම්න්තුමය) සහකාර කම්කරු ගකාමසාරිස්
තනුර සඳහා වන I කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය, 2021 දපබරවාරි මා දේ දී ජ්ාතික ශ්රම අධයයන
ආයතනය මගින්ත පැවැත්වීමට සැලසුම් කර ඇත. නිලධාරීන්ත විසින්ත තම ගශ්ර්ණියට අොළ වන පරිදි ගමම
පරීක්ෂණ සඳහා අයදුම්පත්ව ඉදිරිපත්ව කළ යුුය.
01.

විභාග පරිපාටිය
1.1

I වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය (III දරේණිදේ නිලධාරීන්ත ඳහා)

1.1.1

විභාගය පිළිබඳ විස්තර:
ප්රශේන පත්රය

(i) නීතිය
(ii) පරිපාලනය
(iii) (අ) ආර්ික විෙයාව
ගහෝ
(ඇ) සමාජ් විෙයාව
(iv) ඉංග්රීසි
1.1.2

කාලය

මුළු ලකුණු

මත් ලකුණු

පැය 03 බැගින්ත
ප්රශ්න පත්ර 3 කි.
පැය 03

ලකුණු 100

40

ලකුණු 100

40

පැය 03

ලකුණු 100

40

පැය 03

ලකුණු 100

40

විභාගය සඳහා වන විෂය නිර්ගේශය

ප්රශේන පත්රදේ නම

විෂය නිර්දේශය

( i) නීතිය

I වන ප්රශේන පත්රය: ආණ්ඩුක්රම වයව ේථා නීිය හා පරිපාලන නීිය
i. ඓතිහාසික සංවර්ධනය ෙ ඇුලුව ශ්රී ලංකා ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාගේ වුහය හා
(ප්රශ්න පත්ර ුනකින්ත
ගෙවන ජ්නරජ් වයවස්ථාව
සමන්තවිත ගේ.)
ii. විධායකය, ජ්නරජ්ගේ ජ්නාධිපති, අමාතය මණ්ඩඩලය හා අගමැති, මධයම
රජ්ගේ ගෙපාර්තගම්න්තු හා රාජ්ය ගස්වය
iii. යුක්තිය පසිඳලීම
iv. පරිපාලනය සම්බන්තධ අධිකරණ ජ්ාලය
v. රාජ්ය ප්රතිපත්වතිය උගෙසා මාර්ගගෝපගේශ ප්රතිපත්වති සහ මූලික යුුකම්
vi. අභිනිගයෝජ්න වයවස්ථා
vii. රජ්ගේ හා රාජ්ය අධිකාරීන්ත හි වගකීම්
viii. මූලික අයිතිවාසිකම්
II වන ප්රශේන පත්රය: ශ්රී ලංකාදේ නීි ක්රම
i. ශ්රී ලංකාගේ නීති ඉතිහාසය
ii. අධිකරණ සංවිධානය
iii. ශ්රී ලංකාගේ උසාවි ආඥා පනත (6 වන පරිච්ගේෙය)
iv. 1971 අංක 44 ෙරණ යුක්තිය පසිඳලීගම් පනත
III වන ප්රශේන පත්රය: අපරාධ නීිය හා ාක්ෂය නීිය
i.
ෙණ්ඩඩ නීති සංග්රහය
ii.
සාක්ෂය ආඥා පනත
ටහන: අදප්ක්ෂකදයකු ෑම ප්රශේන පත්රයකට ම 35% ක ලකුණු ප්රිශතයක් හා
මුළු ලකුණුවලින්ත 40% ක ාමානයයක් ලබාගත යුුය.
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(i) පරිපාලනය

(iii) (අ) ආර්ික
විෙයාව

(ආ) සමාජ් විෙයාව

(iv) ඉංග්රීසි

i. කාර්යාල හා ක්ගෂ්ත්ර කටයුු සංවිධානය කිරීම හා සංවිධාන ක්රම
ii. ආයතන සංග්රහගේ පහත ෙැක්ගවන පරිච්ගේෙ
I, II, III, V, VI, VII, IX, XI, XXIII, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII,
XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XLVII හා XLVIII
ටහන අදප්ක්ෂකදයකු 40% ක ලකුණු ප්රමාණයක් ලබා ගත යුුය.
i. වටිනාකම, නිෂ්පාෙනය හා ගබො හැරීගම් නයායන්ත පිළිබෙ විගශ්ෂ
අවධානයක් සහිතව ආර්ික විෙයාගේ මූලධර්ම
ii. මුෙල්ල, මුලය කටයුු හා මුෙල්ල නයාය
iii. ශ්රී ලංකාගේ ආර්ික වුහය
i. සමාජ් වුහය, සංවිධානය හා කාර්යයන්ත
ii. මානව සම්බන්තධතා හා කණ්ඩඩායම්
iii. බන්තුත්වවය, විවාහය හා පවුල
iv. ග්රාමීය හා නාගරික සමාජ්
v. සමාජ් ස්ථරායනය හා විගේෙනය
vi. සමාජ්යීය පාලනය
vii.සංස්කෘතිය, ආගම, සොචාරය හා හර පේධතීන්ත
ටහන: අදප්ක්ෂකදයකු 40% ක ලකුණු ප්රමාණයක් ලබා ගත යුුය.
(i)

Listening and speaking skills
General Greeting introductions
Giving and Getting information
Advising, Suggesting and expressing opinions
Describing Events and Situations
Telephone Skills
Interviewing Skills
Meeting
Listening and Note Taking Skills
(ii)
English Grammar
❖ Tense and Number
❖ Sentences
(Simple/Compound/Complex/Compound Complex)
❖ Relative Clauses
❖ Reported Speech
❖ Adjectives and Adverbs
❖ Determiners
❖ Prepositions
(iii) Writing Skills
❖ Internal modes of Communication
❖ Formal Correspondence Skills
❖ Writing Descriptions/Explanations
❖ Summary Writing Skills
❖ Report Writing Skills
❖ Meeting Minutes/Agendas/Invitations
❖ Comprehension
(iv) Reading Skills
❖ Reading and understanding the specific and general
meaning of a printed text
❖ Reading and Interpretation (Verbal/Writing)
❖ Understanding the cohesions and coherence of a passage
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
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අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීම :

ගමම පරීක්ෂණයට ගපනී සිටීමට බලාගපාගරාත්වු වන අගේක්ෂකයින්ත ගමම නිගේෙනගේ අවසානගේ ඇති ආෙර්ශ
ආකෘති පත්රයට අනුකුලව A4 කඩොසියක ගෙපැත්වතම භාවිතා කරමින්ත අංක 01 සිට 05 ෙක්වා ගේෙ එක් පිටුවකටත්ව, ඉතිරි
ගකාටස අගනක් පිටුවටත්ව වන ගස් සකසා ගත්ව අයදුම්පත්ව අධීක්ෂණ නිලධාරියාගේ නිර්ගේශය සහිතව 2021 ජනවාරි ම
31 දින දහෝ ඊට ප්රථම කම්කරු දකාම ාරි ේ ජනරාල් ගවත ලැගබන ගස් එවිය යුුය. අයදුම්පත්ව බහාලන කවරගේ
වම්පස උඩ ගකළවගර් “විධායක ද ේවා ගණදේ (දෙපාර්තදම්න්තුමය)

හකාර කම්කරු දකාම ාරි ේ තනුර

ඳහා

වන I කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය - 2021” යනුගවන්ත සඳහන්ත කළ යුුය. එදිනට පසුව ලැගබන අයදුම්පත්ව
ප්රතික්ගෂ්ප කරනු ලැගබ්.
03.

විභාග ගා ේු :
ගමම පරීක්ෂණයට පළමු වරට ඉල්ලලුම් කරන අගේක්ෂකයින්ත ගගන්ත හැර අගනකුත්ව සියලුම අගේක්ෂකයින්ත

ගගන්ත පහත සඳහන්ත පරිදි විභාග ගාස්ු අය කරනු ලැගබ්.
•

එක් විෂයයක් සඳහා රුපියල්ල 500/=

•

එක් විෂයයට වැඩි විෂයයන්ත ගණනක් සඳහා රුපියල්ල 1000/=

04. විභාග ගා ේු දගවීම :
අයදුම්පත්ව භාරගන්තනා අවසාන දිනයට ගපර ගමම විභාග ගාස්ු කම්කරු ගෙපාර්තගම්න්තුගේ ප්රධාන
කාර්යාලගේ සරේ ගවත ගහෝ කම්කරු ගෙපාර්තගම්න්තුගේ ප්රාගේශීය කාර්යාලවල/උප කාර්යාලවල මුෙල්ල අයකැමි ගවත
ගගවා ලබාගත්ව ලදුපත ඉල්ලලුම්පත්රගේ අොළ ගකාටගස් අලවා එවිය යුුය.
ැ.යු.

ප්රධාන කාර්යාලයට/ ප්රාදේශීය/උප කාර්යාලවලට විභාග ගා ේු දගවනු ලබන අදප්ක්ෂකයින්ත - ලදුපත ලබා
ගැනීදම්දී

ම්ූර්ණ ක යුු දපාදු 118 ආකෘි පත්රදේ විභාගදේ නම හා ලැබීම් ශීර්ෂය 2003.02.99 දල

ඳහන්ත කරන්තන.
(දමම ලදුපදත් ඡායා පිටපතක් අදප්ක්ෂකයා ලඟ තබා ගැනීම ප්රදයෝජනවත් වනු ඇත.)
සටහන : විභාගය අවලංගු කළගහාත්ව මිස විභාග ගාස්ු කුමන ගහ්ුවක් නිසාවත්ව නැවත ගගවනු ගනාලැගබ්.
ගමම විභාගය සඳහා ගගවනු ලැබූ විභාග ගාස්ු ගවනත්ව විභාගයක් සඳහා මාරු කිරීමට ෙ ගනාහැකිය.
05.

විභාගයට දපනී සිටීමට සුදුසුකම් :

ගමම නිගේෙනය සැලකිල්ලගලන්ත කියවා ඉල්ලලා ඇති සියලුම ගතාරුරු සම්ූර්ණ කර, අයදුම්පත්ව නියමිත දිනට
ගහෝ ඊට ගපර ඉදිරිපත්ව කිරීමට කටයුු කළ යුුය. ගමම නිගේෙනගේ අවශයතාවයන්තට අනුකූල ගනාවන අයදුම්පත්ව
ගවගතාත්ව ඒවා ප්රතික්ගෂ්ප කිරීමට සිදුවනු ඇත.

06.

විභාගයට ඇු ත් කර ගැනීම හා ප්රදේශ පත්ර නිකුත් කිරීම:
අයදුම්පත්ව ඉදිරිපත්ව කර ඇති සුදුසුකම් සපුරා තිගබන සියලුම අයදුම්කරුවන්ත ගවත ප්රගේශ පත්ර හා කාලසටහන්ත

ජ්ාතික ශ්රම අධයයන ආයතනය විසින්ත නිකුත්ව කරනු ලැගබ්.
07.

විභාගයට ගපනී සිටීම සඳහා පැමිණීම ගවනුගවන්ත ගමන්ත වියෙම්, සංයුක්ත දීමනා කිසිවක් ගගවනු ගනාලැගබ්.

ජී.ඩබ්.එන්ත විරාජි
කම්කරු ගකාමසාරිස් (පාලන)

අත්/කද :ේ බී.දක්.පී.චන්තරකීර්ි
කම්කරු ගකාමසාරිස් ජ්නරාල්ල

දිනය: 2021.01.
ආෙර්ශ අයදුම්පත්රය

කාර්යාලයීය ප්රගයෝජ්නය සඳහා

විධායක ද ේවා ගණදේ (දෙපාර්තදම්න්තුමය) හකාර කම්කරු දකාම ාරි ේ තනුර ඳහා
I වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය 2021
01.

1.1

අයදුම්කරුගේ මුලකරු සමග නම : (ඉංග්රීසිගයන්ත).................................................................

......................................................................................................................................................
1.2

සම්ූර්ණ නම : (ඉංග්රීසිගයන්ත).............................................................................................

......................................................................................................................................................
1.3

අයදුම්කරුගේ මුලකරු සමග නම : (සිංහගලන්ත) ..................................................................

......................................................................................................................................................
1.4

සම්ූර්ණ නම : (සිංහගලන්ත) ...............................................................................................

......................................................................................................................................................
02.

2.1

තනුර :

......................................................................................................................................................
03

3.1

ප්රගේශ පත්ර එවිය යුු ලිපිනය : (ඉංග්රීසිගයන්ත)........................................................................

......................................................................................................................................................
3.2

ප්රගේශ පත්ර එවිය යුු ලිපිනය : (සිංහගලන්ත)..........................................................................

......................................................................................................................................................
3.3

රාජ්කාරී ස්ථානය හා එහි ලිපිනය : (ඉංග්රීසිගයන්ත) .................................................................

......................................................................................................................................................
3.4

රාජ්කාරී ස්ථානය හා එහි ලිපිනය : (සිංහගලන්ත)....................................................................

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

04.

05.

06.

රාජ්කාරී :

පුේගලික :

3.5

දුරකථන අංක :

4.1

ජ්ාතික හැදුනුම්පත්ව අංකය :

4.2

උපන්ත දිනය :

4.3

ස්ී පුරුෂ භාවය

5.1

විභාගයට ගපනී සිටින භාෂා මාධයය :

5.2

ගපනී සිටීමට බලාගපාගරාත්වු වන විභාගය :

5.3

ගපනී සිටීමට බලාගපාගරාත්වු වන විෂයය/විෂයයන්ත :

6.1

ඔබ ගමම පරීක්ෂණයට ඉල්ලලුම් කරනුගේ පළමු වරට ෙ? .............................................

6.2

ඉහත 6.1 ට පිළිුර “නැත” නම් නිගේෙනගේ 03 ගේෙයට අනුව විභාග ගාස්ු ගගවන ලෙ
කාර්යාලගේ නම : ..................................................................................................

6.3

මුෙල්ල ගගවන ලෙ කුවිතාන්තසිගේ අංකය හා දිනය : ........................................................
..................................................................................................................................
(මුෙල්ල ගගවන ලෙ කුවිතාන්තසිය ගනාගැලගවන ගස් එක් ගකළවරකින්ත ගමහි අලවන්තන. එහි
ඡායා පිටපතක් ඔබ ලග තබා ගන්තන.)

07.

අයදුම්කරුගේ ප්රකාශය :
(අ)
(ආ)

ගමම අයදුම්පත්රගයහි මා විසින්ත සපයා ඇති ගතාරුරු සතය හා නිවැරදි බව සහතික කරමි.
ගමම විභාගයට අොළ සියලුම ගකාන්තගේසි පිළිපැදීමට මම එකඟ ගවමි.

දිනය :

08

අයදුම්කරුගේ/කාරියගේ අත්වසන

කාර්යාල/අංශ ප්රධානියාදේ නිර්දේශය :

ගමම අයදුම්පත්රය ඉදිරිපත්ව කරන ඉහත අත්වසන ගයදූ නිලධාරියා/නිලධාරිනිය ගමම කාර්යාලගේ/අංශගේ
ගස්වය කරන බව සහතික කරන අතර, අයදුම්පත නිර්ගේශ කර ඉදිරිපත්ව කරමි.

දිනය :
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කාර්යාල/අංශ ප්රධානියාගේ අත්වසන
නිල මුද්රාව

දෙපාර්තදම්න්තු ප්රධානියාදේ හිකය :
(i) ඉහත සපයා ඇති විස්තර පරීක්ෂා කර බැලූ බවත්ව, ඒවා නිවැරදි බවත්ව,
(ii) අගේක්ෂකයා/අගේක්ිකාව ගමම විභාගයට ගපනී සිටීමට සුදුසු බවත්ව සහතික කරමි.

දිනය :

ගෙපාර්තගම්න්තු ප්රධානියාගේ අත්වසන
නිල මුද්රාව

-02-

