කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාතාාංශයේ වන තා තා රාංතන නි ා රනා් න් ර හා ති
පළමු කාන යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය -2018
First Efficiency Bar Examination for Women Development Officers of Ministry of
Women and Child Affairs - 2018
කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාතාාංශයේ වන තා තා රාංතන නි ා රනා් න් ර හා ති පළමු
කාන යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය, විභාග වකොමරාරිර් ජිරාල් විසින් 2018 විොතැම්බන  මර වකොළඹදී
පතත්තනු රැවේ. වමම විභාගය ර හා ඉල්ලුම්පත්ර භාරගන්ිා අතරාි ිනිය 2018.08.31 බතට වමයින්
ා වේදිය කරනු රැවේ.
02.

විභාග පරිපාටිය :- වමම කාන යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය පහත ර හන් විෂයන්වගන් රමන්විත

තනු ඇත. වමම විභාගය සිාංහර හා වදමළ මානතලින් පමණක් පැතැත්වේ.ඉල්ලුම් කරි මාන පුවත
වතිර් කි් මට ඉඩ වදනු විොරැවේ.
විෂය අාංක 01 -

මුදල් වරගුරාසි / කාන යාර ක්රම

-

කාරය පැය 02 යි
රකුණු 100 යි.

විෂය අාංක 02 -

ර්ත්රී පුරුෂ රමාජභාතය හා
කාන්තා අයිතිතාසිකම්

විෂය අාංක 03 -

-

එම

-

එම

රමාජ විදාත හා මවිිවිදා
උපවේශයේ ිය

රටහි :-

03.

(අ)

සියලුම විෂයයන් ර හා එකම තාරයකදී වහි වතන් තශයේ වයන් තාර කිහිපයකදී වහි වපනී
සිටීමට ා රනාරියකුට අතරර ඇත.

(ආ)

රාමන ථ් ර හා රෑම ප්රශයේ ්ි පත්රයකින්ම රකුණු 00% ක් වහි ඊට තැඩිවයන් රබාගත
යුතුය.

(ඇ)

රෑම ප්රශයේ ්ි පත්රයක්ම අා තාන යවයන් පිළිතුරු රැපයිය යුතු ප්රශයේ ්ි තලින් රමන්විත වේ.

විෂයයන් :- ( තුහගත ප්රශයේ ්ිපත්ර තුිකින් රමන්විත වේ.)

03.01 මුදල් වරගුරාසි / කාන යාර ක්රම
ශ්රී රාංකාවේ රාජ කළමිාකරණ තුහය
මූර පාරිය හා තාන ිකක ඇර්තවම්න්තු
ආයති රාංග්රහවන ා වයිග හා මුදල් වරගුරාසි
ආයති රාංග්රහවන පහත ර හන් පරිච්වේද ආතරණය කරනු රැවේ.
I , II , IV , V , VII , IX , XII , XV , XXIII , XXVI , XXVII , XXX ,XXXI ,XXXII ,
XXXIII පරිච්වේද, ආණ්ඩුවේ මුදල් වරගුරාසි I ති කාණ්ඩය (X පරිච්වේදය හැර)
කාන යාර කළමිාකරණය

03.02 ර්ත්රී පුරුෂ රමාජභාතය හා කාන්තා අයිතිතාසිකම්
කාන්තාතන්ට එවරහි වතිර්කම් කි් ම
ශ්රී රාංකික රමාජවන ර්ත්රී පුරුෂ රමාජභාතය
ශ්රී රාංකා කාන්තා ප්රඥප්තතිය හා කාන්තා හිමිකම්

03.03 රමාජ විදාත හා මවිි විදා උපවේශයේ ිය
ග්රාමීය ය රමාජ විදාත
ශ්රී රාංකාවේ ිාග් කරණය
ග්රාම රාංතන නිය
මවිි විදා උපවේශයේ ිවන මූලික රක්ෂණ හා ආචාරනන ම
ර්ත්රිය රහ මාිසික අක්රමිකතා
ශ්රී රාංකාවේ උපවේශයේ ි තාපාරය රහ උපවේශයේ ි අතර්ථ්ා

00.

වමම ප් ක්ෂණය ර හා ඉල්ලුම් කි් වම් ආදන ශයේ  ඉල්ලුම්පත්රයක් වමම ා වේදිය අතරාිවන පළ

කර ඇත. එම ආදන ශයේ  ඉල්ලුම්පත්රයට අනුත අව්තක්ෂකයන් විසින් ර්තීයය ඉල්ලුම්පත්ර පිළිවයර කර ගත
යුතුය. ඉල්ලුම්පත්ර පිළිවයර කර ගත යුත්වත් ඒ 0 ප්රමාණවන කඩදාසියක අාංක 01 සිට 06 වතක් මුල්
පිටුවේ ද වරුව වකොටර් අවිකුත් පිටුතරට ද ති වරරය. එය රම්පූන ණ කළ යුත්වත් අව්තක්ෂකයා විසින්
සිය අත් අකුරිා .
ඉල්ලුම්පත්රය පිළිවයළ කර ගන්ිා විට එහි ශීන ෂවන ර හන් විභාගවන ිම සිාංහර ඉල්ලුම්පත්රතර සිාංහර
භාෂාතට අමතරත ඉාංග්රීසි භාෂාවතන් ද , වදමළ ඉල්ලුම්පත්රතර වදමළ භාෂාතට අමතරත ඉාංග්රීසි භාෂාවතන් ද
ර හන් කළ යුතු වේ.
විභාගය ඉල්ලුම් කරි අතර්ථ්ාත ති විට පැතැති අයදුම්කරුතන්වේ තිතුර රහ වරේතා ර්ථ්ාි විභාගය
රම්බන්න සියලු කටයුතු ර හා අදාළ ති අතර , ඉල්ලුම්පත්ර එවීවමන් පුවත ඒ රම්බන්නත සිදුති
වතිර්වීම් කිසිතක් පිළිබ ත රරකනු විොරැවේ.
ා වේදිවන ඇතුළත් ආදන ශයේ  ඉල්ලුම්පත්රයට අනුූලර විොති හා අරම්පූන ණ ඉල්ලුම්පත්ර දැනුම්දීමකින්
වතොරත ප්රතික්වෂේප කරනු රැවේ. ඉල්ලුම්පත්රය වයොමු කි් මට ප්රථ්ම එය විභාග ා වේදිවන ර හන් ආදන ශයේ 
ඉල්ලුම්පත්රයට අනුූලර ද යන්ි හා සියලු වතොරතුරු ඇතුළත්වකොට ඉල්ලුම්පත්රය ා තැරිනත රම්පූන ණ කර
තිවේද යන්ි පිළිබ තත් ා යමිත විභාග ගාර්තුත වගතා එහි විර්තර ඉල්ලුම්පත්රයට ඇතුළත්වකොට රදුපත
අරතා ඇත්ද යන්ි පිළිබ තත් විමසිලිමත් විය යුතුය. රම්පූන ණ කරි රද ඉල්ලුම්පත්රවන ාායා පිටපතක්
ළඟ තබා ගැනීම ප්රවයිජිතත් තනු ඇත.

05.

ඉල්ලුම්පත්ර තම වදපාන තවම්න්තු ප්රනාා යා මිනන් (ප්රාවේශීය වල්කම් කාන යාරවයහි ිම්, ප්රාවේශීය

වල්කම් මිනන්) 2018.08.31 ිනි වහි ඊට වපර විභාග වකොමරාරිර් ජිරාල්, රාංවිනාි හා විවේශයේ  විභාග
ශයේ ාඛාත, ශ්රි

රාංකා විභාග වදපාන තවම්න්තුත, තැ.වප.1503, වකොළඹ යි ලිපිිය වතත ලියාපිනාංචි

තැපෑවරන් එවිය යුතුය. ඉල්ලුම්පත්රය බහා එතනු රබි කතරවන තම් පර ඉහළ වකළතවන  විභාගවන ිම
ර හන් කළ යුතුය. විභාගය ර හා ඉල්ලුම්පත්ර භාරගන්ිා අතරාි ිනියට පුවත රැවබි හා අරම්පූන ණ
ඉල්ලුම්පත්ර ප්රතික්වෂේප කරනු රැවේ.
රාජ භාෂා ප්රතිපත්තිය පිළිබ කාන යය ර හා ිත ප්රවේශයේ ක ා රනා් න් විසින් තම ඉල්ලුම්පත්ර
රාජ භාෂාවතන් වහි තමන් වරේතයට බ තා ගන්ිා රද භාෂා මාන අනුත වදමළ භාෂාවතන් /ඉාංග්රීසි
භාෂාවතන් වහි පිළිවයර වකොට ඉිනරිපත් කළ හැකිය.

06. (i)

අයදුම්කරුතන් වතත ප්රවේශයේ  පත්ර ා කුත් කළ තහාම ඒ බත ර හන් කරමින් පුතත්පත්

ා වේදියක් ශ්රී රාංකා විභාග වදපාන තවම්න්තුත මිනන් පළ කරනු ඇත. ා වේදිය පළ වී ිනි 2 ක් වහි 3
ක් ගත වූ පුවතත් ප්රවේශයේ  පත්රය විොරැුණි  ිම් එහි ර හන් ආකාරයට ඒ බත ශ්රී රාංකා විභාග
වදපාන තවම්න්තුත වතත දන්තා සිටිය යුතුය. ඔබ වතත තබාගත් ඉල්ලුම්පත්රවන ාායා පිටපත හා විභාග
ගාර්තු වගවීම අදාළ වේ ිම් , එම ගාර්තුත වගවීවමන් රද කුවිතාන්සිවන ාායා පිටපත අතැතිත , ඔබවේ
රම්පූන ණ ිම, ලිපිිය, ජාතික හැඳුනුම්පත් අාංකය හා විභාගවන ිම ර හන් කරමින් ශ්රී රාංකා විභාග
වදපාන තවම්න්තුවතන් විමරි වරර දන්ති අතර, වකොළඹින් බැහැර ප්රවේශයේ යක අයදුම්කරුතකු ිම්,
ඔබවේ ඉහත විර්තර හා විභාග ප්රවේශයේ  පත්රවන පිටපතක් ෆැක්ර් මිනන් ඔබ වතත එවීම ර හා ඔබවේ
ෆැක්ර් අාංකයක් ද ර හන් කරි රද ඉල්ලීම් ලිපියක් ශ්රී රාංකා විභාග වදපාන තවම්න්තුත වතත ෆැක්ර් මිනන්
වයොමු කර විමරා සිටීම තඩාත් ඵරදායී තනු ඇත.
(ii)

අව්තක්ෂකයින් විභාග ප්රවේශයේ  පත්රවන තම අත්රි රහතික කරතා ගත යුතු අතර විභාගයට වපනී

සිටිි පළමු ිනිවන විභාග ශයේ ාරාධිපති වතත තම අත්රි රහතික කරතා ගත් ප්රවේශයේ  පත්රය ඉිනරිපත් කළ
යුතුය.
(iii)

අව්තක්ෂකයකුට විභාග ප්රවේශයේ  පත්රයක් ා කුත් කි් ම, ඔහු වහි ඇය විභාගයට ඉිනරිපත් වීමට

ුවදුුවකම් රපුරා ඇති බතට පිළිගැනීමක් වරර විොරැරකිය යුතුය.

07.

අිිතාත :- අව්තක්ෂකයන් විභාග ශයේ ාරාත තුළදී තමන් වපනී සිටිි රෑම විෂයයක් ර හාම

විභාග ශයේ ාරාධිපතිට ර්තීයය අිිතාතය ඔ්තපු කළ යුතුය. ඒ ර හා පහත ර හන් ලියකියවිලි අතුරින්
කුමක් වුතත් භාර ගැවන්.
(i)

පුේගරයින් ලියා පිනාංචි කි් වම් වකොමරාරිර් විසින් ා කුත් කරි රද තරාංගු ජාතික හැදුනුම්පත

(ii)

තරාංගු විවේශයේ  ගමන් බරපත්රය (පාර්වපි්  බරපත්රය)

ඉහත ර හන් ලියවිල්රක් ඉිනරිපත් කළ විොහැකි අයදුම්කරුතකුවේ අව්තක්ෂකත්තය අතරාංගු කි් ම වහි
විොපිළිගැනීමට වහි විභාග වකොමරාරිර් ජිරාල්ට බරය ඇත.

08.

විභාග ගාර්තු :- වමම විභාගයට වපනී සිටිි අව්තක්ෂකයන්වගන් පහත රදහන් පදිම මත ගාර්තු

අය වකවන .
විභාග ගාර්තු

රු.ශයේ ත

(අ)

පළමුති තතාත ර හා ගාර්තු අය විොවකවන 

-

(ආ)

පළමුති තතාවතන් පුව රම්පූන ණ විභාගය ර හා

500.00

(ඇ)

එක් විෂයක් ර හා

250.00

විභාග ගාර්තුත විභාග වකොමරාරිර් ජිරාල්වේ ආදායම් ශීන ෂ 20-03-02-13 යටවත් රජවන ආදායමට
බැරති පරිින ිනතයිවන් පිහිටි ඕිෑම තැපැල්/උපතැපැල් කාන යාරයක් වතත මුදලින් වගතා රබාගන්ිා රද
රදුපත ඉල්ලුම්පත්රවන ා යමිත ර්ථ්ාිවන විොගැරවති වරර ඇරවිය යුතුය. විභාග ගාර්තුත ර හා මුදල්
ඇණවුම් වහි මුේදර භාරගනු විොරැවේ. විභාගය ර හා වගති රද ගාර්තුත වමොිම වහේතුතක් ා රාතත්
ආපුව වගවීම වහි වතිත් විභාගයක් ර හා මාරු කි් මක් සිදුකරනු විොරැවේ. විභාග ගාර්තු වගති රද
රදුපවත් ාායා පිටපතක් ළඟ තබා ගැනීම ප්රවයිජිතත් තනු ඇත.
09.

(i) වමම විභාගය විභාග වකොමරාරිර් ජිරාල් විසින් පතත්තනු රබි අතර, ඔහු විසින් විභාගය

පැතැත්වීම රම්බන්නවයන් ා යම කරි රද නීති් තිතරට විභාග අව්තක්ෂකයන් යටත් වකවන . එම නීති ් ති
උල්රාංඝිය කළවහොත් විභාග වකොමරාරිර් ජිරාල් විසින් පිතනු රබි දඬුතමකට යටත් වීමට
අව්තක්ෂකයින්ට සිදුතනු ඇත.
(ii) විභාගයට වපනී සිටි සියලුම අයදුම්කරුතන්වේ ප්රතිඵර ඇතුළත් ප්රතිඵර වල්ඛිය, වල්කම්,
කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාතාාංශයේ ය වතත රබාවදනු ඇත.
10.

වමම විභාගයට වපනී සිටීමට ුවදුුවකම් ඇති රහ විභාග වකොමරාරිර් ජිරාල් විසින් ප්රවේශයේ  පත්රයක්

ා කුත් කර ඇති තමන්වේ වදපාන තවම්න්තු / කාන යාරතර ා රනා් න්ට විභාගයට වපනී සිටීම ර හා
වදපාන තවම්න්තු / කාන යාර ප්රනාා න් විසින් රාජකා්  ා තාඩු රබා ිනය යුතුය.
11.

වමම වරගුරාසිතරට අඩාංගු විොවූ යම් කරුණක් වතවතොත් කාන්තා හා ළමා කටයුතු

අමාතාාංශයේ වන වල්කම්වේ අතයමතය පරිින ඒ ගැි රියා කරනු ඇත.
12.

සිාංහර, වදමළ හා ඉාංග්රීසි මානයන්වගන් පළති වමම ා වේදිවන භාෂා පාඨ අතර කිසියම්

විොගැරපීමක් වහි අිනුූලරතාතක් ඇති බත වපනී යන්වන් ිම් එතැා  අතර්ථ්ාතක සිාංහර මාන
ා වේදියට අනුත කටයුතු කරනු රැවේ.
වල්කම්,
කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාතාාංශයේ ය.
2018.................. තැා  ිනි,
කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාතාාංශයේ ය,
5 ති මහර,
වරත්සිරිපාය 2 ති අිනයර,
බත්තරමුල්ර.

