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මාර්ගස්ථ මගී ප්රවාහන අධිකාරිය 
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මමම පරිවර්තනමේ සිංහල පාඨයන්හහි අදහස් අතර යම් අපැහැදිලිතාවක් / මනාගැලපීමක් ඇතිවුවමහාත් ඉිංග්රීස 

පිටපමත්  සදහන්හ  අර්ථය බලපැවත්මවනු ඇත.   
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බස්නාහිර පළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්රවාහන අධිකාරිය 

 
“ මජ්යෂ්ඨ කළමනාකරු මස්වා ගණය” යටමත් වන සාමානයාධිකාරී තනතුර සඳහා බඳවා ගැනීමම් 

ක්රියා පරිපාටිය 

මගානු අිංක: TA/05/01/24 

MSD මගානූ අිංක : 

01). කාර්ය මණ්ඩල ගණය : 

       මජ්යෂඨ් කළමනාකරු 

02). (a)   කාර්ය මණ්ඩල ගණය වෙත පැෙවෙන කාර්ය ස්ෙරුපය පිළිබඳ ෙන පුළුල්    

              අර්ථ  දැක්වීම (නිර්ෙචනය) : 

       සාමානයාධිකාරී  යනු බස්නාහිර පළාමත් පළාත් මාර්ගසථ් මගී ප්රවාහන අධිකාරිමේ ඉහළම තලමේ 
විධායක නිලධාරියා මේ. 

      ආයතනමේ සයලු ක්රමමේදයම් සහ පරිපාලනමය හා මුලයමය කටයුතු පිළිබඳ වගවීම සහ වගකීම 
සාමානයාධිකාරී  මඟින්හ සදුවිය යුතු අතර අධයක්ෂ මණ්ඩලමේ පාලනය හා මඟමපන්හවීම යටමත් ක්රියා ිරීම 
හා කාර්ය සාධනය සදුවිය යුතුය.තවද අධයක්ෂ මණ්ඩලය මවතින්හ පැවමරන අයුරින්හ බලතල භ්ාවිතය, ක්රියා 
ිරීම් හා රාජ්කාරි ඉටුිරීම සදුවිය යුතු වන අතර බස්නාහිර පළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්රවාහන අධිකාරිමේ කාර්ය 
මණ්ඩලයට නිස නායකත්වය හා දිරිදීම මමන්හම එහි අර්ථසද්ධිය හා ජ්යග්රහණ  අතපත් කරගැනීමට ද, නව 
තාක්ෂන ක්රමමේද ජ්නනය ිරීමට හා හුවමාරු ිරීමටද උත්ුක විය යුතුය. 

(b). උක්වත වසේා ගණය යටතට ගැවනන තනතුෙ : 

      සාමානයාධිකාරී 

(c). රැකියා (ෙෘත්තීය) විස්තෙය : 

      1.     1992 වසමර් අිංක 01 දරන බස්නාහිර පළාමත් පළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්රවාහන මස්වා 
ප්රඥප්තතිය   අනුව අධිකාරිමේ දදනික පරිපාලනය හා කාර්ය මණ්ඩල පරිපාලනය මමන්හම මපාදු මඟ 
මපන්හවීම හා අධීක්ෂණය පිළිබඳ පූර්ණ හා එකම බලය අයත් වන්හමන්හ අධිකාරිමේ සාමනයධිකාරී මවතය. 

2.     පූර්ණ බලධරයා  මලස සාමානයධිකාරී  බස්නාහිර පළාත් හා බැඳී සමස්ත ක්රමමේදයම් 
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 අධීක්ෂණය හා මඟ මපන්හවීම කළ යුතුය. 

3.   බස්නාහිර පළාත් පළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්රවාහන අධිකාරිය හි කළමනාකරණ මණ්ඩලමේ මල්කම් මලස 
ක්රියා කළ යුතුය. 

4.  අධිකාරිමේ මඟ මපන්හවීමට අනුගතව, සථ්ාපිත පනමත් දක්වා ඇති පරිදි බසන්ාහිර පළාත් පළාත් 
මාර්ගස්ථ මගී ප්රවාහන අධිකාරිය   මඟින්හ අමප්තක්ිත සමස්ත අරමුණු සාක්ෂාත් ිරීම මවනුමවන්හ සහතිකවීමට 
නිරන්හතරව වග බලා ගත යුතුය. 

5.    භ්ාණ්ඩාගාර  චක්රමල්ඛවල  දක්වා ඇති මමමහයුම් නිර්නායකයනට එකඟව බස්නාහිර පළාත් පළාත් 
මාර්ගස්ථ මගී ප්රවාහන අධිකාරිය   හා බැඳී සිංයුක්ත සැලැස්ම හා ක්රියාත්මක සැලැසම් ක්රියාත්මක ිරීමට  

 අවශය පියවර ගැනීමට ක්රියා කළ යුතුය. 

6.   බස්නාහිර පළාත් පළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්රවාහන අධිකාරිය   මඟින්හ අත්කරගත් ප්රගතිය පිළිබඳව  වරින්හ 
වර අධිකාරියට වාර්තා කළ යුතුය. 

7.  අවශය පරිදි ප්රතිපත්තිමය කරුණු හා අධයක්ෂ මණ්ඩලමේ ක්රමමේදයම් සම්බන්හධව අධයක්ෂ මණ්ඩලයට 
උපමදස ්දීම, 

8. අධිකාරිය සහ/මහෝ සභ්ාපති විසන්හ පවරනු ලැබ ඇති අන්හ කවර මහෝ කටයුත්තක්  

     සඳහා මැදිහත්වීම. 

(d). පත්තීවේ ස්ෙරූපය : 

    වස්ෙක අර්ථසාධක අෙමුදලට හා වස්ො නියුක්විකයන්වේ භාෙකාෙ අෙමුදලට හිමිකේ සහිත ස්ිෙ 
පත්තීමකි. 

03). ෙැටුප් ක්රමය: 

3.1 වස්ො ගණයට අදාළ ෙැටුප් වක්වතය සහ මාසික ෙැටුප් පරිමාණය: 

HM  1-3  රු. [ 41,745 – 15 x 1,100 – 58,245  ] 

 3.2  සැම පත්තීේ ලිපියකම ෙැටුප් වක්වතය හා ෙැටුප් පරිමාණය සඳහන් කළ යුතුය 

 3.3 වස්ෙක සංඛ්යාෙ : 

        සාමානයධිකාරී               01 
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04)  මජ්යෂඨ් කළමනාකරු වස්ො ගණය සඳහා බඳොගැනීම - සාමානයාධිකාරී 

      4.1 සුදුසුකේ : 

           බාහිෙ අයදුකරුෙන්: 

a.  වි.ප්ර.මකා.(U.G.C.) විසන්හ පිළිගන්හනා ලද විශ්වවිදයාලයින්හ ලත් උපාධියක් සහ පශච්ාත් උපාධිය 
ුදුුකම් (Masters) තිබිය යුතු අතර එය මමහි සඳහන්හ විෂය ක්මෂත්්ර සඳහා විය යුතුය : සැපයුම්  
ක්රියා/ප්රවර්ධන හා ප්රවාහන, ඉන්හිමන්හරුවිදයාව, වයාපාර /රාජ්ය පරිපාලනය, ආර්ික විදයාව, 
වාණිජ්යය,පරිගණක විදයාව මහෝ නීතිය 

මහෝ 

b. මගී ප්රවාහන ක්මෂත්්රමේ අවුරුදු තුනක (3) මජ්යෂ්ඨ කළමනාකරුවකු මලස ද, අවුරුදු පහමළාවක 
(15) කළමනාකරණමය අත්දැකීම් ද සහිතව සැපයුම් ක්රියා/ ප්රවර්ධන (Logistic  and  Transport 
) සඳහා වන වරලත් අධයයන ආයතනමයන්හ (CILT) ලද  වරලත් සාමාිකත්වය 

සහ 
පළපුරුද්ද : 
මපාදු ප්රවාහනය හා කළමනාකරණය පිළිබඳ අවම මලස තිබිය යුතු කළමනාකරණ  තලමේ  අවුරුදු  
15 ක හා ඉන්හ අවුරුදු 3 ක් මජ්යෂ්ඨ කළමනාකරණ තලමේ වන පළපුරුද්ද, පිළිගත් සිංවිධානයක් 
විසන්හ මසව්ා වාර්තා ඇුරින්හ සනාථ කළ යුතුය. 

සහ  
විවිධ ගණමේ පුහුණු ලත් මස්වා කණ්ඩායම් මමමහයවීම් හා ඔවුන්හට නායකත්වය සැපයීම මමන්හම 
මානව සහ අමනක් සම්පත් ඵලදායී මලස මයදවීම හා කාර්යක්ෂම කළමනාකරණය අරභ්යා සනාථ 
කළ හැියාව. 
 
අභයන්තෙ අයදුේකරුෙන්: 
 
a. මජ්යෂ්ඨ කළමනාකරණ  මස්වා ගණමේ වන නිමයෝජ්ය සාමානයධිකාරී තනතුමරහි (පරිපාලනය / 

මුලය / මමමහයුම් භ්ාරව) යටත් පිරිමසයින්හ වසර පහක (5 ) සාර්ථක මස්වා කාලයක් ඇති අය  
                                                සහ  
විවිධ ගණමේ පුහුණු ලත් මස්වා කණ්ඩායම් මමමහයවීම් හා ඔවුන්හට නායකත්වය සැපයීම 
මමන්හම මානව සහ අමනක් සම්පත් ඵලදායී මලස මයදවීම හා කාර්යක්ෂම කළමනාකරණය 
අරභ්යා සනාථ කළ හැියාව. 

     4.2  ෙයස : 
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      වයස් සීමාව අවුරුදු 35 ට මනාඅඩු  හා 55 ට මනාවැඩි විය යුතුය. උපරිම වයස ්සීමාව අභ්යන්හතර 
අයදුම් කරුවන්හ සඳහා  අදාළ මනාමේ . 

  4.3  වෙනත්ත : 

   සැම අයදුම්කරුමවක්ම , 

  i .  ශ්රී ලාිංික පුරවැසයකු  විය යුතු අතර අවම වශමයන්හ බස්නාහිර පළාමත්  වසර 

       තුනක (3 ) කාලයක් පදිිංචි වී සටිය අයකු විය යුතුය. 

 ii. තනතුමර් රාජ්කාරි නිසයාකාරව ඉටුිරීමට අවශය  කායික හා මානසක මයෝගයතාමවන්හ  යුක්ත විය යුතු 
අතර බස්නාහිර පළාත තුල ඕනෑම ස්ථානයක මස්වය ිරීමට එකඟ විය යුතුය. 

iii. උසස ්චරිතයක් ඇති අයකු විය යුතුය. 

4 .4  බඳො ගැනීවේ  ක්රමවේදය: 

     පුවත්පත් දැන්හවීමින්හ  මහෝ ප්රසද්ධ පුවත්පත් දැන්හවීමක් මඟින්හ ඉල්ලුම්පත් කැඳවීමමන්හ පු අධිකාරිය 
තීරණය කරනු ලබන පරිදි පහත සඳහන්හ වන කවර මහෝ විකල්ප ක්රියා පිළිමවතින්හ බඳවා ගැනීම් සදු 
මකමරනු ඇත. 

       පත්වීම් සදු කරන බලධාරියා විසන්හ පත් මකමරන මණ්ඩලයක් මගින්හ  මමමහයවන  වුහගත සම්මුඛ 
පරීක්ෂණයකදී බාහිර හා අභ්යන්හතර ඉල්ලුම්කරුවන්හ බඳවා ගැනීම  

i. මමම මස්වා ගණය සඳහා මකමරන සයලු බඳවා  ගැනීම් මමම බඳවා ගැනීමම්  
ක්රමමේදමේ ඇති සයලු විධි විධානයන්හට තරමේම අනුගත විය යුතුය. 

ii. ආයතනමේ  කාර්ය පරිපාටි සිංග්රහය (අත්මපාත ) බඳවා ගැනීමමන්හ පු මස්වා  මකාන්හමද්ස සහ 
අදාළ වන අන්හ කවර මහෝ කරුණු සම්බන්හධමයන්හ එකායනව  මයාදා ගත  යුතුය  

iii. බඳවා ගැනීමම්දී අදාල වන සයළු කරුණු සම්බන්හධමයන්හ කාර්ය පටිපාටි  සිංග්රහය අත්මපාමතහි 
දැක්මවන කරුණු ඇතිබව මමම බඳවා ගැනීමම් පරිපාටිමේ දැක්මවන විධිවිධාන බලපැවැත්මවන. 

ෙුහගත සේමුඛ් පරීක්වෂණය : 

     සම්මුඛ පරීක්ෂණමයදී ලකුණු ලබා මදන පිළිමවළ මමමසය් : 
    අදාළ අමතර පළපුරුද්ද සඳහා .........................................30  ලකුණු  
    අදාළ අමතර අධයන / වෘත්තීය ුුුකම්  සඳහා .............30    ලකුණු 
මවනත් කාර්යසාධන/ ජ්යග්රහණ ............................................15   ලකුණු   
සම්මුඛ පරීක්ෂණමේ කාර්ය සාධන මට්ටම ............................25  ලකුණු    
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.......................... 

                                                                              
100   ලකුණු  
                                                                   
_______________ 
 

 පත්වීම් ලබා මදනු ලබන්හමන්හ හුමදක්ම සම්මුඛ පරීක්ෂණමයදී  දක්වන කුසලතාව  

පදනම් මකාට මගනය . 

 

4.5  සුදුසුකේ සඳහා දිනය :  

 ඉල්ලුම් පත් භ්ාරගන්හනා අවසන්හ දිනට මපර , මමහි මේද අිංක 4.1 ,4.2  හා 4.3 හි සඳහන්හ ුදුුකම් 
සපුරා ඇති අයදුම්කරු  (ඔහු /ඇය ) ුදුුකම් සහිත අයදුම්කරුවකු මලස සැලමක් . 

4 .6  වසේය  ස්ිෙකිරීම : 

  මමම මසව්ා ගණයට බැහැරින්හ බඳවා ගැමනන මස්වකයකු  අවුරුදු තුනක පරිවාස  කාලයකට යටත් වනු 
ඇත. උක්ත වකවානුව තුළ ඔහුමේ/ ඇයමේ  කාර්ය සාධනය  

හා පැවැත්ම / හැසරීම සතුටුදායක මේ නම් , ඉහත සඳහන්හ කාලය නිමවීමමන්හ පු ඔහු / ඇය මස්වමයහි 
ස්ිර මකරනු ඇත.  අභ්යන්හතරව බඳවා ගැමනන දැනටමත් ස්ිර මස්වකමයක් , නව තනතුමර් “රාජ්කාරි 
ආවරණ” තත්වමේ වසරක කාලයක් ගතකළ යුතුය. 

4 .7. බඳො ගැනීවේදී  ෙැටුප :  

බැහැරින්හ බඳවා ගැමනන්හනන්හ අදාළ වැටුප්ත පරිමාණමේ (ක්රමමේ) ආරම්භ්ක පියවමරහි තැමබනු ඇත. 
අභ්යන්හතරව බඳවා ගැමනන්හනන්හමේ වැටුප  තීරණය මකමරන්හමන්හ ආයතන සිංග්රහමේ (Establishment 
Code)  vi i වන පරිච්මේදය තුළ සඳහන්හ විධිවිධානයන්හට අනුවය.   

05 . වස්ෙවේ නියුතු වස්ෙකයන් අන්තර්රහණය කිරීම : 

5.1         බස්නාහිෙ පළාත්ත පළාත්ත මාර්ගස්ථ මගී ප්රොහන අධිකාරියට අනුයුක්තව , MSD චක්රමල්ඛ අිංක 
30 යටමත් ගැමනන, වැටුප්ත මක්ත MM-1-1 හි වැටුප්ත තලය හිි  
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කළමනාකරු යන මස්වා ගණයට අයත්  තනතුරු දැරුවන්හ , මජ්යෂ්ඨ කළමනාකරු යන මස්වා ගණයට 
අන්හතර්ග්රහණය මකමරන අතර රජ්මේ ආයතන සිංග්රහමේ vii වන පරිච්මේදමේ 4 වන අනු වගන්හතිය පරිදි 
වැටුප්ත මක්ත HM-1-3 ට අදාලව සටි අයට උක්ත වැටුප්ත තලය හිි වන්හමන්හ මමම බඳවාගැනීමම් ක්රියා 
පරිපාටිය ක්රියාත්මක වන දින සට ය.   

5.2        මකමස් වුවද , ඒ ,ඒ මසව්කයාට අදාළ වැටුප්ත වර්ධක දිනය, අන්හතර්ග්රහණ යට මපර පැවතී පරිදි 
මේ. එමසම් නව වැටුපට සමාන වැටුපක් මපරදී ලබින්හ සටි   ඔහු /ඇය , ආයතන සිංග්රහමේ vii වන 
පරිච්මේදමේ 4.4 අනු වගන්හතිය පරිදි ,ඊළඟ ඉහළ වැටුප්ත තලමේ තබනු මනාලැමේ. 

 5.3    අදාළ මස්වා ගණයට පත්වීම ලද දිනය පදනම් මකාට මස්වා කාලය ගණනය මකමරනු ඇත. 

06 .    බස්නාහිෙ පළාත්ත, පළාත්ත මාර්ගස්ථ මගී ප්රොහන අධිකාරිවේ  අධයක්වෂ  

          මණ්ඩලය පත්තීේ බලධෙයා වේ. 

07.    අර්ථ දැක්වීම  

        7.1   මමම බඳවා ගැනීමම් පරිපාටිමේ සඳහන්හ කවර මහෝ ප්රස්තුතයක් අරභ්යා               “ 
සතුටුදායක මස්වා කාලය “ යන්හමනන්හ  අදහස ්වන්හමන්හ නිලධාරියා  

              උසස් වීම සඳහා ඉල්ලුම් කළ දිනට මපර මස්වා කාලය සඳහා නිස සයලු   

              වැටුප්ත වර්ධක උපයාමගන ඇති බව සහ ඔහු / ඇය විසන්හ සදු කරන ලද       කවර මහෝ 
වරදක් මවනුමවන්හ (අවවාද ිරීමක් මහෝ දැඩි අවවාද ිරීමක් හැර ) අන්හ  

කුමන මහෝ දඬුවම් ිරීමකට ලක් වී මනාමැති බවය. 

7.2    “නියිත දිනය “ යනු මමම බඳවා ගැනීමම් පරිපාටිය ක්රියාත්මක කරනු ලබන  

     දිනය මේ. 

ඉහත සඳහන් බඳො ගැනීවේ ක්රියා පරිපාටිය නිර්වද්ශ කෙන ලදී. 

  
දිනය :.........................                       ................................................     
                                                               ප්රධාන විධායක නිලධාරියාමේ 
අත්සන  
         (නිල මුද්රාව ) 
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නිර්වද්ශ වකාට අනුමැිය සඳහා ඉදිරිපත්ත කෙන ලදී. 
 
දිනය :.........................               ........................................................ 
                                                      අමාතයයාංශ  වල්කේවේ අත්තසන  

                                 (නිල මුද්රාෙ ) 
ඉහත සඳහන් බඳො ගැනීවේ පරිපාටිය අනුමත කෙන ලදී. 
දිනය :...........................            ....................................................... 

                                     අධයක්වෂ වෙනොල්  
                                          කළමනාකෙණ වස්ො වදපාර්තවේන්තුෙ  

 
 
ගරු ආණ්ඩුකාර තුමා විසන්හ අනුමත කරන ලදී. 
 
ලිපිමගානු අිංකය ...................................දිනය ........................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

බස්නාහිෙ පළාවත්ත පළාත්ත මාර්ගස්ථ මගී ප්රොහනඅධිකාරිය  

“වෙයෂ්ඨ කළමනාකරු ගණවේ “   තනතරු සඳහා බඳො ගැනීවේ  

ක්රියා පරිපාටිය  

 

වගානු  අංක - TA/05 /01 /24  

MSD වගානු  අංක : 

01 .  කාර්ය මණ්ඩල ගණය : 

        මජ්යෂ්ඨ  කළමනාකරු  

02. (a )    කාර්ය මණ්ඩල ගණය වෙත පැෙවෙන කාර්ය ස්ෙරුපය පිළිබඳ පුළුල් අර්ථ  

               දැක්වීම (නිර්ෙචනය ) : 

          ප්රධාන විධායක නිලධාරියාමේ භූිකාවට සහාය විය යුතු / පහුකම්   

සැලසය යුතු සයලු කාර්ය භ්ාරයන්හ එනම් සිංවිධානමේ අධයක්ෂ මණ්ඩලය විසන්හ ුවිමශ්ි තව  පවරනු ලැබ 
ඇති අදාළ තනතුර හා බැඳී භූිකාව  

 (b )   උක්වත වස්ො ගණය යටවත්ත ගැවනන තනතුරු : 
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        නිමයෝජ්ය සාමානයාධිකාරී  (පරිපාලන ) 

        නිමයෝජ්ය  සාමානයධිකාරී   (මුලය ) 

        නිමයෝජ්ය  සාමානයාධිකාරී  (ධාවන ) 

(c )    රැකියා විසත්ෙය : 

1. නිවයෝෙය සාමානයාධිකාරී  (පරිපාලන )   
1.1 අධිකාරිමේ විෂය පඨයට අදාළ වන මානව සම්පත් කළමනාකරණය         සහ මපාදු / 

සාමානය  පරිපාලනය සම්බන්හධමයන්හ අධයක්ෂ මණ්ඩලයට / සභ්ාපතිට හා 
සාමානයාධිකාරීට  උපමදස ් දීම . 

1.2 අධයක්ෂ මණ්ඩලමේ / සභ්ාපතිමේ සහ සාමානයාධිකාරීමේ මඟ  
මපන්හවීම මත  මණ්ඩලය සඳහා HR සැලුම් සහ ප්රතිපත්ති  
පිළිමයළ ිරීම. 

1.3 සභ්ාපති සහ සාමානයාධිකාරී විමසින්හ / උපමද්ශනය මත අධිකාරිමේ පරිපාලනමය 
ප්රතිපත්ති විධිමත්ව සැකසීම . 

1.4 අධිකාරිමේ ප්රශස්ත පරිපාලනමය ප්රිතීන්හ හා  අනුගතව පරිපාලනය  
කළමනාකරණය ිරීම. 

1.5 අධිකාරිමේ අමනකුත් මසව්ා අිංශ සමඟ පරිපාලනමය  කටයුතු  
සම්බන්හධීකරණය ිරීම. 

1.6 අධිකාරියට ප්රශසත් තලමේ ප්රතිඵල අත්කරගැනීම සඳහා ඉවහල් වන  
ිනිස ්බල / ශ්රම බලකාය අගැයීම , බඳවාගැනීම ,අභිමේරණය,  
පුහුණුව , වන්හදි මගවීම  හා විනය ක්රියාමාර්ග  ආදී වශමයන්හ වන  
මානව සම්පත් කර්තවයයයන්හ සම්බන්හධව මැදිහත් වී ක්රියා ිරීම. 

1.7 අධිකාරිමේ මඟ මපන්හවීම මත වාර්ික වාර්තා ,කාර්ය සැලුම් හා  
අමනක් ශ්රම බලකාවල  වැඩ / කාර්ය සටහන්හ සැකසීම . 

1.8 රජ්මේ මපාදු මරගුලාසවලට අනුගතව කටයුතු පවත්වා ගැනීම සඳහා  
මර්ඛීය අමාතයිංශය හා රාජ්ය පරිපාලන අමාතයාිංශය වැනි බාහිර  
සිංවිධාන සමඟ සම්බන්හධීකරණය . 

1.9 අිංශමේ කටයුතු ුමටව  
පවත්වා  ගැනීම අරමුණු මකාට නිස  දත්ත සිංහිතාවක් / දත්ත  
සමුදායයක් පවත්වාමගන යාම.   



13 
 

1.10 ක්මෂ්ත්රය තුළ පවත්නා කාලීන ප්රවණතා අනුව යින්හ මණ්ඩලමේ  
HR හා පද්ධති යාවත්කාලීන ිරීම / පවත්වාමගන යෑම /  
ආරම්භ් ිරීම. 

1.11 බස්නාහිර පළාත් පළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්තර වාහන අධිකාරිය  හි අධයක්ෂ මණ්ඩලය  සහ 
සභ්ාපති මහෝ සාමානයාධිකාරී  
විසන්හ පවරනු ලබන අන්හ කවර මහෝ රාජ්කාරි සම්බන්හධව මැදිහත් වීම. 

 

2.  නිවයෝෙය සාමානයාධිකාරී  (මුලය ): 
2.1 අධිකාරිමේ මුලයමය විෂය කරුණු  පිළිබඳ අධයක්ෂ මණ්ඩලයට / සභ්ාපතිට සහ 

සාමානයාධිකාරීට උපමදස් දීම. 
2.2 අධයක්ෂ මණ්ඩලමේ / සභ්ාපතිමේ සහ සාමානයාධිකාරීමේ මඟ මපන්හවීම මත ආයතනය  

සඳහා මුලයමය සැලුම් පිළිමයළ ිරීම. 
2.3 සභ්ාපතිමේ සහ සාමානයාධිකාරීමේ  උපමද්ශනය මත අධිකාරිමේ  

අයවැය ප්රතිපත්ති විධිමත්ව සැකසීම. 
2.4 අධිකාරිය පිළිගන්හනා උසස ්තම සිංවිධානමය ප්රිතීන්හට අනුගතව  

මුලයමය කර්තවයයන්හ පරිපාලනය ිරීම. 
2.5 අධිකාරිය යටමත් ඇති අමනක් මස්වා අිංශ සමඟ මුලයමය කටයුතු  

 සම්බන්හධීකරණය ිරීම. 
2.6 අධිකාරියට ප්රශසත් ගණමේ ප්රතිඵල අත්කර ගත හැි මුලයමය  

තක්මස්රුිරීම , වාර්ික අයවැය, මුලයමය වාර්තා පුහුණුව , වන්හදි  
මගවීම ආදී වශමයන්හ වන මුලයමය කටයුතු සම්බන්හධමයන්හ  
මැදිහත්වීම. 

2.7 මණ්ඩලමේ මඟ මපන්හවීම මත වාර්ික ගිණුම් වාර්තා හා වැඩ සැලුම්  ද , අවශය විට හා 
අවශය පරිදි වියදම්- පියවීම් පිලිබඳ මල්ඛන සකස් ිරීම. 

2.8 රජ්මේ මපාදු මරගුලාසවලට අනුගතව කටයුතු පවත්වා ගැනීම සඳහා  
මර්ඛීය අමාතයිංශය හා මුලය  අමාතයාිංශය වැනි බාහිර  
සිංවිධාන සමඟ සම්බන්හධීකරණය . 

2.9 අිංශමේ කටයුතු ුමටව  
පවත්වා  ගැනීම අරමුණු මකාට නිස  දත්ත සිංහිතාවක් / දත්ත  
සමුදායයක් පවත්වාමගන යාම     

2.10  ක්මෂ්ත්රය තුළ පවත්නා කාලීන ප්රවණතා අනුව යින්හ අධිකාරිමේ 
මුලය කළමනාකරණ  පද්ධති යාවත්කාලීන ිරීම / පවත්වාමගන යෑම / ආරම්භ් ිරීම. 
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2.11 බස්නාහිර පළාත් පළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්තර වාහන අධිකාරිය  හි අධයක්ෂ මණ්ඩලය  සහ 
සභ්ාපති මහෝ සාමානයාධිකාරී  
විසන්හ පවරනු ලබන අන්හ කවර මහෝ රාජ්කාරි සම්බන්හධව මැදිහත් වීම. 

 

 3  නිවයෝෙය සාමානයාධිකාරී (ධාවන)  

3.1 ප්රවාහන කටයුතු හා සම්බන්හධ ප්රතිපත්ති , ක්රමමේද , වැඩසටහන්හ සහ / මහෝ  

වයාපෘති  සකස ්ිරීම පිලිබඳ අධයක්ෂ මණ්ඩලයට සහය වීම හා උපමදස් දීම  

3.2  ක්මෂත්්ර කාර්ය මණ්ඩල , ප්රාමද්ශීය කාර්යාල ,ධාවන අිංශය  

       හා සම්බන්හධව වන සමස්ත ක්රියාවලි හා කාර්යයන්හ පිලිබඳ අධීක්ෂණය ිරීම. 

3.3  මගී ප්රවාහන කටයුතු පිළිබඳ ස්ථානීය පරික්ෂණ. 

3.4  ප්රවාහන කර්මාන්හතය සම්බන්හධමයන්හ වන ජ්ගත් ප්රවණතා පිලිබඳ අධයයන  

       ිරීම හා නිරීක්ෂණය / සමීක්ෂණය  ිරීම. 

3.5  මවළඳමපාළ මතාරතුරු(වාර්තා /ආරිංචි )  හා විසත්ර අධිකාරිය මවත සැපයීම     

3.6   කාල සටහන්හ වැඩි දියුණු ිරීම සඳහා වරින්හ වර සමාමලෝචන  හා අධයයන / 

       විමර්ශන සදු ිරීම. 

3.7   කාල සටහන්හ සැකසීම පිලිබඳ විමර්ශනය හා අවශය පරිදි ශ්රී ලිංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය සමඟ 
එකඟතාමවන්හ බස් රථ මාර්ග අරභ්යා ඒවා ක්රියාත්මක ිරීම. 

3.8  බසන්ාහිර පළාත් පළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්රවාහන අධිකාරිය  හි අධයක්ෂ මණ්ඩලය  හා සභ්ාපති  මහෝ 
සාමානයාධිකාරී විසන්හ පවරනු ලබන අන්හ කවර මහෝ රාජ්කාරිමය කටයුතු සඳහා මැදිහත් වීම. 

 (d )  පත්තීවේ ස්ෙරුපය : 

       පත්වීම ස්ිරය. එමස්ම මස්වක අර්ථසාධක අරමුදලට (E.P.F.) සහ මස්වය  

භ්ාරකත්ව  අරමුදලට (E.T.F.) හිිකම්  සහිතය.  

03. ෙැටුප් පරිමාණය : 
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   3.1 වසේක ගණයට අදාළ ෙැටුප් වක්වතය හා මාසික ෙැටුප් පරිමාණය   

         HM-1-1  රු.[38,530  - 15 x 1,100 – 55,030  ] 

    3.2   සෑම පත්වීම් ලිපියකම වැටුප්ත මක්තය සහ වැටුප්ත පරිමාණය සඳහන්හ කළ  

             යුතුය. 

3.3   මසව්ක සිංඛයාව : 

         *   නිමයෝජ්ය සාමානයාධිකාරී  (පරිපාලන )                          01  

        *   නිමයෝජ්ය සාමානයාධිකාරී  (මුලය )                                  01  

         *   නිමයෝජ්ය සාමානයාධිකාරී  ( මමමහයුම් )                         01     

               
 
 
 
 
 
 

          04. වෙයෂ්ඨ කළමනාකරු වස්ො ගණයට බඳොගැනීම- නිවයෝෙය සාමානයාධිකාරී (පරිපාලන )                                     

         4.1 සුදුසුකේ : 

         4.1.1   නිවයෝෙය සාමානයාධිකාරී (පරිපාලන )    

                     බාහිෙ අයදුේ කරුවෙෝ :    

                       වි.ප්ර.මකා. (U .G .C .) විසන්හ පිලිගනු ලබන  සාමානය උපාධිය මහෝ  

                     වයාපාර /රාජ්ය පරිපාලනය මහෝ වාණිජ්යය පිළිබඳ B.Sc.(විමශ්ෂ ) 

                     උපාධිය සමග පිරිස ්/ මානව සම්පත් (HR ) කළමනාකරණ ක්මෂ්ත්රමේ  

                     පශ්චාත් උපාධි ුදුුකමක් (Masters’) 
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සහ  

                    ප්රථම උපාධිය ලැබීමමන්හ පු, රාජ්ය සිංසථ්ාවක ,මණ්ඩලයක මහෝ  

                     පිළිගත් වාණිජ් ආයතනයක මානව සම්පත් කළමනාකරණ                

                   ක්මෂ්ත්රමේ  යටත් පිරිමසයින්හ අවුරුදු පහමළාවක (15 ) සතුටුදායක     .         

                   මස්වා පළපුරුද්ද  

               අභයන්තෙ අයදුේකරුවෙෝ : 

                අදාළ  තනතුමර් පළමු මශ්රණ්ිමේ කළමනාකරු ගණමේ අවම වශමයන්හ  

                අවුරුදු පහක (5 ) සතුටුදායක මස්වා පළපුරුද්ද . 

 

4.1.2   නිවයෝෙය  සාමානයාධිකාරී  (මුලය ) : 

 

     බාහිෙ අයදුේකරුවෙෝ : 

a.  වි.ප්ර.මකා. (U .G .C .) විසන්හ පිලිගනුලබන  සාමානය උපාධිය මහෝ  වයාපාර /රාජ්ය පරිපාලනය 
,කළමනාකරණය ,ගණකාධිකරණය  මහෝ වාණිජ්යය පිළිබඳ B.Sc.(විමශෂ් ) උපාධිය සමග 
ගණකාධිකරණ / විගණන  ක්මෂ්ත්රමේ  පශච්ාත් උපාධි ුදුුකමක් (Masters’)  සමඟ රජ්මේ මහෝ 
පිළිගත් මපෞද්ගලික ආයතනයක  

ගණකාධිකරණ / විගණන ක්මෂත්්රමේ කළමනාකරණ තලමේ අවම වශමයන්හ අවුරුදු  

පහමළාවක (15 ) පළපුරුද්ද , 

මහෝ  

b. මුලයය / ගිණුම්කරණය / විගණනය පිළිබඳ   ශ්රී ලිංකා වරලත් ආයතනමයන්හ ලද ුදුුකම (ICASL 
) මහෝ  එක්වසත්ත ොෙධානිවේ(UK)කළමනාකෙණ ගිණුේකෙණය පිළිබඳ ෙෙලත්ත ආයතනවේ සුදුසුකම 
(CIMA ) වහෝ ACCA සේපුර්ණ  
ෙෘත්තීයමය සුදුසුකේ සමඟ ොෙය වහෝ පිළිගත්ත වපෞද්ගලික අංශවේ  
කළමනාකරනමය තනතුරක අවම  ෙශවයන් අවුරුදු පහවළාෙක (15 ) 
වස්ො පළපුරුද්ද  
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අභයන්තෙ අයදුේකරුවෙෝ : 
කළමනාකරණ ගණමේ (ගණකාධිකාරී ) පළමු මශ්රණ්ිමේ තනතුරක අවම  
වශමයන්හ අවුරුදු පහක (5 ) සතුටුදායක මසව්ාව  

4.1.3   නිවයෝෙය සාමානයාධිකාරී (ධාෙන) 

    බාහිෙ අයදුේකරුවෙෝ : 

a. සැපයුම් මසව්ා හා ප්රවාහනය පිළිබඳ වරලත් ආයතනමේ වරලත් සාමාිකත්වය  
(CILT ) සමඟ රජ්මේ මහෝ මපෞද්ගලික අිංශමේ සිංවිධානයක කළමනාකරණ  
තලමේ අවම වශමයන්හ අවුරුදු මදාළසක (12 ) පළපුරුද්ද  

 
මහෝ 

b. සැපයුම් මසව්ා හා ප්රවාහනය , කළමනාකරණය , වයාපාර / රාජ්ය පරිපාලනය , වාණිජ්යය , ආර්ික 
විදයාව , සිංඛයාන විදයාව යන ක්මෂ්ත්රයක වි.ප්ර.මකා. (U.G.C.)  පිළිගනු ලබන විමශ්ෂ උපාධියක් 
සහ අදාළ ක්මෂ්ත්රමේ පශ්චාත් උපාධියක් (Masters ‘) සමඟ ප්රථම උපාධිය ලැබීමමන්හ පු රාජ්ය 
සිංස්ථාවක ,මණ්ඩලයක මහෝ පිළිගත් වාණිජ් ආයතනයක ප්රවාහන ක්මෂත්්රමේ කළමනාකරණ තලමේ  
අවම වශමයන්හ  ලද අවුරුදු පහලවක(15 ) මස්වා පළපුරුද්ද  
 
අභයන්තෙ අයදුේකරුවෙෝ : 
 
ධාවන කළමනාකරු ගණමේ තනතුරක ප්රථම මශ්රණ්ිමේ අවම වශමයන්හ අවුරුදු පහක (5 ) සතුටුදායක 
මස්වාව  

 

4 .2  ෙයස : 

     වයස අවුරුදු 35 ට මනාඅඩු හා 55 ට මනාවැඩි විය යුතුය.අභ්යන්හතර අයදුම්කරුවන්හ  සඳහා උපරිම 
වයස් සීමාව සලකනු මනාලැමේ. 

4 .3  වෙනත්ත : 

   සෑම ඉල්ුේ කරුෙකුම / කාරියකම , 

   i  ශ්රී ලාිංික පුරවැසයකු විය යුතු අතර බස්නාහිර පළාමත්  අවම වශමයන්හ  
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       අවුරුදු තුනක (3 ) පදිිංචියක් තිබිය යුතුය. 

  ii   තනතුමර් රාජ්කාරි ඉටු  ිරීමට කායිකව හා මානසකව මයෝගය විය යුතු අතර  

        බස්නාහිර පළාත තුලමස්වයට   එකඟ විය යුතුය. 

  iii  විශිෂ්ට චරිතයක් ඇති අයකු විය යුතුය. 

4.4   බඳො ගැනීවේ ක්රමවේදය: 

පුවත්පත් දැන්හවීමින්හ  මහෝ ප්රසද්ධ දැන්හවීමක් මඟින්හ ඉල්ලුම්පත් කැඳවීමමන්හ පු  

    අධිකාරිය තීරණය කරනුලබන පරිදි පහත සඳහන්හ වන කවර මහෝ විකල්ප ක්රියා පිළිමවතින්හ බඳවා 
ගැනීම් සදු මකමරනු ඇත. 

(a )  පත්වීම් බලධාරියා විසන්හ පත්මකමරන මණ්ඩලයක් මගින්හ මමමහයවනු  

        ලබන වුහගත සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් මඟින්හ බාහිර අයදුම්කරුවන්හ බඳවා ගනු  

       ලැමේ. 

(b )   පත්ිරීම්  බලධාරියා විසන්හ පත්මකමරන මණ්ඩලයක් මගින්හ මමමහයවනු  

        ලබන වුහගත සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් මඟින්හ අභ්යන්හතර  අයදුම්කරුවන්හ බඳවා    ගනු ලැමේ. 

i    මමම ගණයට මකමරන සයලු බඳවා ගැනීම්, බඳවා ගැනීමම් පරිපාටිමේ ඇති  

     විධි විධානයන්හට   තරමේම අනුගත විය යුතුය.   

  ii .    ආයතනමේ  කාර්ය පරිපාටි සිංග්රහය (අත් මපාත ) බඳවා ගැනීමමන්හ පු මසව්ා  මකාන්හමද්ස සහ 
අදාළ වන අන්හ කවර මහෝ කරුණු සම්බන්හධමයන්හ එකායනව  මයාදා ගත  යුතුය . 

iii.   බඳවා ගැනීමම් ක්රියාමර්ගමේදී අදාලවන සයළු කරුණු සම්බන්හධමයන්හ කාරය පරිපාටි සිංග්රහ 
අත්මපාමතහි දැක්මවන විධිවිධාන බලපැවැත්මවනු ඇත. 

ෙුහගත සේමුඛ් පරීක්වෂණය : 

     සම්මුඛ පරීක්ෂණමයදී ලකුණු ලබා මදන පිළිමවළ මමමසය් : 

    අදාළ අමතර පළපුරුද්ද සඳහා .........................................30  ලකුණු  
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    අදාළ අමතර අධයාපන / වෘත්තීය ුදුුකම් සඳහා .............30      “ 

 

 

  මවනත් කාර්යසාධන  / ජ්යග්රහණ ............................................15   ලකුණු   

සම්මුඛ පරීක්ෂණමේ කාර්ය සාධන මට්ටම ............................25  ලකුණු    

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

                                                                              
100   ලකුණු  
                                                                   
_______________ 
 

 පත්වීම් මදනු ලබන්හමන්හ හුමදක්ම සම්මුඛ පරීක්ෂණමේදී  දක්වන කුසලතාව පදනම් මකාට මගනය . 

  4.5  සුදුසුකේ සඳහා දිනය :  

 ඉල්ලුම් පත් භ්ාරගන්හනා අවසන්හ දිනට මපර , මමහි මේද අිංක 4.1 ,4.2  හා 4.3 හි සඳහන්හ ුදුුකම් 
සපුරා ඇති ඉල්ලුම්කරුමවක්  (ඔහු/ඇය) ුදුුකම් ඇත්මතක් මලස සැලමක් . 

4 .6  වසේය  ස්ිෙකිරීම : 

  මමම මසව්ා ගණයට බැහැරින්හ බඳවා ගැමනන මස්වකයකු  අවුරුදු තුනක පරිවාස කාලයකට යටත් වනු 
ඇත. උක්ත වකවානුව තුළ ඔහුමේ/ ඇයමේ  කාර්ය සාධනය හා පැවැත්ම / හැසරීම සතුටුදායක මේ නම් , 
ඉහත සඳහන්හ කාලය නිමවීමමන්හ පු  

ඔහු / ඇය මසව්මයහි ස්ිර මකරනු ඇත.  අභ්යන්හතරව බඳවා ගැමනන දැනටමත් ස්ිර මස්වකමයක් , නව 
තනතුමර් ‘වැඩ බලන ‘ තත්වමේ වසරක කාලයක් ගත කළ යුතුය. 

4 .7. බඳො ගැනීවේදී  ෙැටුප : 
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බැහැරින්හ බඳවා ගැමනන්හනන්හ අදාළ වැටුප්ත පරිමාණමේ (ක්රමමේ) ආරම්භ්ක පියවමරහි තැමබනු ඇත. 
අභ්යන්හතරව බඳවා ගැමනන්හනන්හමේ වැටුප  තීරණය මකමරන්හමන්හ ආයතන සිංග්රහමේ (Establishment 
Code)  vi i වන පරිච්මේදය තුළ සඳහන්හ  

විධි විධානයන්හට අනුවය.  

   05 . වස්ෙවේ නියුතු වසේකයන් අන්තර්රහණය කිරීම : 

5.1         බස්නාහිෙ පළාත්ත පළාත්ත මාර්ගස්ථ මගී ප්රොහන අධිකාරියට අනුයුක්තව , MSD චක්රමල්ඛ අිංක 
30 යටමත් ගැමනන, වැටුප්ත මක්ත MM-1-1 හි වැටුප්ත තලය හිි කළමනාකරු යන මසව්ා ගණයට අයත්  
තනතුරු දැරුවන්හ , මජ්යෂ්ඨ කළමනාකරු  

යන මස්වා ගණයට අන්හතර්ග්රහණය මකමරන අතර ආයතන සිංග්රහමේ vii වන පරිච්මේදමේ 4 වන අනු 
වගන්හතිය පරිදි වැටුප්ත මක්ත HM-1-1 ට අදාලව සටි අයට උක්ත වැටුප්ත තලය හිි වන්හමන්හ මමම 
බඳවාගැනීමම් ක්රියා පරිපාටිය ක්රියාත්මක වන  

දින සට ය.   

                      නිමයෝජ්ය සාමානයාධිකාරී   -  පරිපාලන  

                      නිමයෝජ්ය  සාමානයාධිකාරී  -  මුලය  

                      නිමයෝජ්ය  සාමානයාධිකාරී  - මමමහයුම්  

5.2        මකමස් වුවද , ඒ ,ඒ මසව්කයාට අදාළ වැටුප්ත වර්ධක දිනය, අන්හතර්ග්රහණ යට මපර පැවතී පරිදි 
මේ. එමසම් නව වැටුපට සමාන වැටුපක් මපරදී ලබින්හ සටි    

ඔහු /ඇය , ආයතන සිංග්රහමේ vii වන පරිච්මේදමේ 4.4 අනු වගන්හතිය පරිදි ,ඊළඟඉහළ වැටුප්ත තලමේ තබනු 
මනාලැමේ. 

 5.3    අදාළ මස්වා ගණයට පත්වීම ලද දිනය පදනම් මකාට මස්වා කාලය  ගණනය මකමරනු ඇත. 

06 .    බස්නාහිෙ පළාත්ත, පළාත්ත මාර්ගස්ථ මගී ප්රොහන අධිකාරිවේ  අධයක්වෂ  

          මණ්ඩලය පත්තීේ බලධෙයා වේ. 

07.    අර්ථ දැක්වීම  
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        7.1   මමම බඳවා ගැනීමම් පරිපාටිමේ සඳහන්හ කවර මහෝ ප්රස්තුතයක් අරභ්යා “ සතුටුදායක මසව්ා 
කාලය “ යන්හමනන්හ  අදහස ්වන්හමන්හ නිලධාරියා  උසස ්වීම සඳහා ඉල්ලුම් කළ දිනට මපර මස්වා කාලය 
සඳහා නිස සයලු වැටුප්ත වර්ධක උපයාමගන ඇති බව සහ ඔහු / ඇය විසන්හ සදු කරන ලද       කවර මහෝ 
වරදක් මවනුමවන්හ (අවවාද ිරීමක් මහෝ දැඩි අවවාද ිරීමක් හැර ) අන්හ  

කුමන මහෝ දඬුවම් ිරීමකට ලක් වී මනාමැති බවය. 

7.2    “නියිත දිනය “ යනු මමම බඳවා ගැනීමම් පරිපාටිය ක්රියාත්මක කරනු ලබන  දිනය මේ. 

ඉහත සඳහන් බඳො ගැනීවේ ක්රියා පරිපාටිය නිර්වද්ශ කෙන ලදී. 

  

දිනය :.........................                       ................................................     

                                                               ප්රධාන විධායක නිලධාරියාමේ 
අත්සන  

         (නිල මුද්රාව ) 

 

නිර්වද්ශ වකාට අනුමැිය සඳහා ඉදිරිපත්ත කෙන ලදී. 

 

දිනය :.........................               ........................................................ 

                                                      අමාතයයාංශ  වල්කේවේ අත්තසන  

                                 (නිල මුද්රාෙ ) 

ඉහත සඳහන් බඳො ගැනීවේ පරිපාටිය අනුමත කෙන ලදී. 

දිනය :...........................            ....................................................... 

                                     අධයක්වෂ වෙනොල්  

                                          කළමනාකෙණ වස්ො වදපාර්තවේන්තුෙ  

ගරු ආණ්ඩුකාර තුමා විසන්හ අනුමත කරන ලදී. 
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මගානූ අිංකය ...................................දිනය ........................................... 

 

  බස්නාහිෙ පළාවත්ත පළාත්ත මාර්ගසථ් මගී ප්රොහනඅධිකාරිය  

“ කළමනාකරු ගණවේ “   තනතරු සඳහා බඳො ගැනීවේ  

ක්රියා පරිපාටිය  

වගානු  අංක - TA/05 /01 /24  

MSD වගානු  අංක : 

01 .  කාර්ය මණ්ඩල ගණය : 

         කළමනාකරු   

 02. (a )    කාර්ය මණ්ඩල ගණය වෙත පැෙවෙන කාර්ය ස්ෙරුපය පිළිබඳ පුළුල් අර්ථ  දැක්වීම 
(නිර්ෙචනය ) : 

            සාමානය ස්වරුපමේ කටයුතු මලස ගැමනන්හමන්හ ප්රතිපත්ති සැකසීම ,අධයක්ෂණය, 
කළමනාකරණ හා තීන්හදු ගැනීම යටමත් වන ක්රියාවලි වන අතර ඒවා සිංවිධානමේ ප්රධාන විධායක නිලධාරියා 
මවත පැවමරන භුිකාමේ අිංග මේ. ප්රධාන විධායක නිලධාරිමේ රාජ්කාරි වලට සහය වීමට සහ අනුපූරණය 
ිරීම සඳහා අධිකාරිත්වය විමශ්ෂමයන්හ තනතුර සතුය. 

(b)  වමම වසේා ගණය යටවත්ත ගැවනන තනතුරු : 

         ගණකාධිකාරී  

         කළමනාකරු (පරිපාලන ) 

         කළමනාකරු  (ධාවන ) 

        ප්රාමද්ශීය කළමනාකරු  

        පද්ධති  පරිපාලක  

       අභ්යන්හතර විගණක  

       විදුහල්පති (පුහුණු මධයස්ථානය ) 

       කළමනාකරු ( විමර්ශන ) 
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      කළමනාකරු  ( වයාපෘති )        

          

     c ) රැකියා පිලිබඳ විස්තෙය  

1 ගණකාධිකාරී  
 
1.1 අිංශමේ  මස්වමේ නියුක්ත මපාත් තබන්හනන්හ , කළමනාකරණ  

සහකාරවරුන්හ  සහ ුළු මස්වක මණ්ඩලවල කාර්ය සාධනය  
පිලිබඳ නිරීක්ෂණය සහ අධීක්ෂණය ිරීම  

1.2 නිමයෝජ්ය සාමානයධිකාරි (DGM ) -මුලය  විසන්හ මමමහය වන පරිදි මාසක සහ  
වාර්ික කාර්ය සැලුම් සැකසීම. 

1.3 මුලයමය කරුණු ගණකාධිකාරී/ මජ්යෂ්ඨ ගණකාධිකාරී  
මවත දැන්හවීම සහ අවධානයට මයාමු ිරීම . 

1.4 අිංශමේ මපාත් තබන්හනන්හ, කළමනාකරණ සහකාරවරුන්හ සහ  
ුළු මස්වක මණ්ඩල සඳහා කාර්යසාධන ඉලක්ක පිළිමයළ ිරීම  
සහ ඒවා සාක්ෂාත් ිරීමට අභිමේරණය සදු ිරීම. 

1.5 මපාදුමේ සිංවිධානය තුලත් විමශ්ෂමයන්හ මසව්ා අිංශය තුල කණ්ඩායම් සිංස්කෘතිය 
මගාඩනැගීමම් ශකයතාව මපන්හවීම . 

1.6 අදාළ මුලාශ්ර වලින්හ අදායම් රැස්ිරීමම් කටයුතු . 
1.7 අරමුදලින්හ වියදම් පියවීම පිලිබඳ සම්බන්හධීකරණය ිරීම  
1.8 නිමයෝජ්ය සාමානයාධිකාරී (මුලය ) විසන්හ පවරනු ලබන අන්හ කවර  

මහෝ රාජ්කාරි කටයුතු වල නිරත වීම. 

 

2.    කළමනාකරු (පරිපාලන) 
 

2.1 නිමයෝජ්ය සාමානයධිකාරි (පරිපාලන හා මානව සම්පත්) / (DGM –Adm & HR ) මේ 
ඍජු  
අධීක්ෂණය යටමත් අධිකාරිමේ කටයුතු ුමටව පවත්වා ගැනීම සඳහා  
අවශය වන සයලු පරිපාලන කටයුතු වල මයදීම. 

2.2 අවශයතා තක්මසර්ුිරීම් ,පුහුණු වැඩසටහන්හ අගැයීම ,පුහුණු වැඩ  
සටහන්හ සඳහා දින දර්ශන පිළිමයළ ිරීම හා පවත්වා ගැනීම සහ නව  
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සිංවර්ධන වැඩ සටහන්හ සැකසීම ඇතුළු බ.ප.මා.ප්ර.අ.සම්බන්හධ සමස්ත  
පුහුණු ක්රමමේදයම් සිංවිධාන ිරීම. 

2.3 මජ්යෂ්ඨ නිලධාරියාට අවශය පරිදි හා ඔහුමේ මඟ මපන්හවීම පරිදි , 
කාර්ය මණ්ඩල ලිපි මගානු, පැිණීම , මතාරතුරු සමුදාය (පදනම ), 
නිවාඩු ,වැටුප්ත ...ආදී වශමයන්හ වන පිරිස ්කළමනාකරණ කටයුතු  
සිංවිධානය ිරීම. 

2.4 මානව සම්පත් සිංවර්ධන වැඩ සටහන්හ සඳහා වාර්ික අයවැය  
පිළිමයළ ිරීම. 

2.5 අධිකාරිය තුළ වඩා යහපත් විනයානුකූල පරිසරයක් ඇති කර ගැනීම  
සඳහා බ.ප.මා.ප්ර.අ. මේ කාර්ය මණ්ඩලවල සමස්ත විනය පවත්වා ගැනීම මවනුමවන්හ 
(පරිපා./ මා.ස.) සහකාර කළමනාකරුට  
සහායය ලබා දීම. 

2.6 අධිකාරිමේ ුබසාධන ක්රමමේදයම් හා වෘත්තීය සිංගම් කටයුතු  
පිලිබඳ නිරන්හතර අගැයීම. 

2.7 අධිකාරිමේ ආරක්ෂක කටයුතු හා බැඳි කරුණු පිලිබඳ නිරතවීම. 
2.8 ශාඛා / අිංශ / ඒකක ප්රධානීන්හ  සමඟ පරිපාලනමය කටයුතු පිලිබඳ  

සම්බන්හධීකරණය; අධිකාරිමේ ස්වයිං කාරක  මානව සම්පත්    
පද්ධති හා සම්බන්හධ විෂය කරුණු පිළිබඳ මැදිහත් වීම. 

 

3.  කළමනාකරු (ධාෙන) 
 

3.1 ධාවන සැලුම් සකස ්ිරීම. 
3.2 ධාවන කාර්ය සටහන්හ ක්රියාත්මක ිරීම පිළිබඳ  නිරීක්ෂණය   
3.3 මමමහයුම් ක්රමමේදයම් පිළිබඳ වාර්තා මජ්යෂඨ් නිලධාරීන්හට  

ඉදිරිපත් ිරීම. 
3.4 මේලා සටහන්හ කරුවන්හමේ සහ අමනක් ක්මෂ්ත්ර නිලධාරීන්හමේ කාර්යසාධන කටයුතු 

අධීක්ෂණය ිරීම. 
3.5 නිමයෝජ්ය සාමානයාධිකාරී (ධාවන) විසන්හ පැවමරන අන්හ කවර  

මහෝ රාජ්කාරි කටයුත්තක් සඳහා නියුක්ත වීම. 
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4.  ප්රාවද්ශීය කළමනාකරු  
 

4.1 ප්රාවද්ශීය විෂය කරුණු පිළිබඳ සාමානයාධිකාරී සහ නිමයෝජ්ය සාමානයාධිකාරීන්හ මවත 
වාර්තා ිරීම. 

4.2 අධිකාරිමේ ක්රමමේදයම් ප්රාමද්ශීය මට්ටම තුළ සිංවිධානය ිරීම. 
4.3 අධිකාරිමේ අිංශ ප්රධානීන්හ සමඟ සම්බන්හධීකරණය ිරීම. 
4.4 කලාපීය ප්රවාහන කටයුතු සම්බන්හධීකරණය ිරීම. 
4.5 ආදායම් එකතුිරීමම් කටයුතු සිංවිධාන ිරීම. 
4.6 ප්රාමද්ශීය කාර්යාලයට අනුබද්ධ කාර්ය මණ්ඩල අධීක්ෂණය ිරීම. 
4.7 යටිතල සිංවර්ධන වයාපෘති සම්බන්හධීකරණය ිරීම. 
4.8 ප්රධාන කළමනාකාරිත්වය සහ අිංශ ප්රධානීන්හ විසන්හ පැවමරන අන්හ කවර මහෝ රාජ්කාරි 

පිළිබඳ නියුක්ත වීම. 
 

5.  පද්ධි පරිපාලක  
 

5.1 පරිගණක පද්ධති සම්බන්හධ සයලුම පරිපාලනමය කටයුතු වල නියුක්ත වීම. 
5.2 අවශය පරිදි පද්ධති සැලුම් ිරීම, සැලුම් නිර්මාණය(පිරිසැලුම) යාවත්කාලීන ිරීම. 
5.3 සහායකයන්හ /  යටත් මස්වකයන්හ සම්බන්හධ කටයුතු අධීක්ෂණය ිරීම. 
5.4 සතුටුදායක මලස පද්ධති ජ්ාලය පවත්වාමගන යෑම සහ ආරක්ෂාව පිළිබඳ කටයුතු ිරීම. 
5.5 ස්ථාන භ්ාරකරුමේ භ්ාරකාරත්වය යටමත් තබා ඇති පරිගණක සහ මවනත් මද්මපාළ / 

වත්කම් පිළිබඳ රැකවරණය සැලසීම. 
5.6 අවශය පරිදි කාර්ය මණ්ඩල පුහුණු ිරීම; අවශය වන/ මඟ මපන්හවනු ලබන පරිදි අන්හ 

කවර මහෝ  රාජ්කාරි සඳහා නියුතු වීම. 

 

6. අභයන්තෙ විගණක  
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6.1 මද්මපාළ / වත්කම් , වගකීම් ,ලැබීම් ,වියදම් හා අදාළ මවනත් ගනු - මදනු සම්බන්හධමයන්හ 
වන අධිකාරිමේ වාර්තා නිරවදය මලස ජ්නනය මකමරන ක්රමමේද පවත්නා බවට වග බලා 
ගැනීම. 

6.2 අධිකාරිමේ වැඩි අවදානම් සහිත ප්රධාන ක්මෂ්ත්ර මවත මයාමුවුනු වාර්ික අභ්යන්හතර 
විගණන සැලැස්මක් සකසා ගැනීම සහ ක්රියාත්මක ිරීම. 

6.3 අභ්යන්හතර විගණන සැලැස්මට අනුගතව ප්රගතිය පිළිබඳව නිතිපතා සභ්ාපති මහෝ විගණන 
කිටුව මවත වාර්තා ිරීම. 

6.4 අධිකාරිමේ විගණන කිටුමේ කැඳවුම් කරු / මල්කම් මලස කටයුතු ිරීම. 
6.5 ක්රමමේද / ක්රියාමාර්ග හිිකරුවන්හ සමඟ සබඳතා /සහමයෝගිතාව මගාඩනැගීම  හා 

කළමනාකරණය. 

 

6.6 උචිත විගණන ආවරණයක් අත්කරගැනීම සහතික කරනුවස ්බාහිර විගණකවරුන්හ සමඟ 
සහමයෝගමයන්හ ක්රියා ිරීම.  

6.7 අධිකාරිමේ ප්රතිපත්ති , මුලයමය ක්රමමේද හා ක්රියා මාර්ග සිංවර්ධනය සඳහා දායක වීම සහ 
මුලය හා පරිපාලන ප්රතිඵල නිවැරැදි මලස වාර්තා ිරීම මවනුමවන්හ ඵලදායී පාලන ක්රමමේද 
ක්රියාත්මක ිරීම.  

6.8 සභ්ාපති / සාමානයාධිකාරී විසන්හ භ්ාරමදනු ලබන අන්හ කවර මහෝ කර්තවයයක් මවනුමවන්හ 
මැදිහත් වීම. 

 

 

7. විදුහල්පි   (පුහුණු මධයස්ථානය ) 
7.1 පාසමල් ප්රධානියා මලස කටයුතු ිරීම සහ එහි සමස්ත      කළමනාකාරිත්වය පිළිබඳ 

වගකීම දැරීම. 
7.2 රියැදුරු උපමද්ශකවරුන්හ පරිපාලනය ිරීම. 
7.3 පාසල සඳහා දිගු කාලීන හා මකටි කාලීන වැඩ සැලුම් සැකසීම සහ ඒවා ක්රියාත්මක 

ිරීම. 
7.4 උපමද්ශන සිංග්රහ (අත්මපාත් ) සහ පුහුණුව සඳහා අවශය මවනත් විෂය බද්ධ කරුණු හා 

වතාෙතුරු ෙැඩි ෙර්ධනය කිරීම. 
7.5 පාසල පිළිබඳ ෙන සමස්ත නඩත්තතු කටයුතු අධීක්වෂණය කිරීම. 
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7.6 පාසල පවත්වාමගන යෑමම්දී ප්රශස්ත මට්ටමම් කාර්යක්ෂමතාව හා සඵලතාව (කාර්ය 
සාධනීයත්වය ) රඳවා ගැනීම. 

7.7 අවශය වන / මඟ මපන්හවනුලබන පරිදි අන්හ කවර මහෝ රාජ්කාරියක් සඳහා නියුතු වීම. 

 

8.  කළමනාකරු  (විමර්ශන ) 
 

8.1 අධිකාරිමේ අවශයතාවනට අනුකුල වන පරිදි සැලුම් සහ  පර්මේෂණ වැඩසටහන්හ පිළිමයළ 
ිරීම. 

8.2 ප්රවාහනය හා සම්බන්හධ පර්මේෂණ කටයුතු පවත්වාමගන යෑම සහ පර්මේෂණ මයෝජ්නා 
පිළිමයළ ිරීම. 

8.3 පර්මේෂණ  ප්රතිඵල පදනම් කරගනිින්හ අවශය නිර්මද්ශ       කළමනාකාරිත්වයට 
ඉදිරිපත් ිරීම. 

8.4 මජ්යෂ්ඨ කළමනාකාරිත්වය විමසින්හ දිගු කාලීන සිංවිධානමය සැලුම් පිළිමයළ ිරීම. 
8.5 සිංවිධානමේ අවශයතා පාදක මකාටමගන පර්මේෂණ වාර්තා කළමනාකාරිත්වයට ඉදිරිපත් 

ිරීම. 
8.6 අවශය වන සහ / මහෝ මඟ මපන්හවනුලබන පරිදි අන්හ කවර මහෝ රාජ්කාරියක් සඳහා 

මැදිහත් වීම. 

 

9. කළමනාකරු (ෙයාපෘි ) 
 

9.1 අධිකාරිමේ අවශයතාවනට අනුව සිංවර්ධන වයාපෘති ඇරඹීම. 
9.2 පළාත් සභ්ාව සමඟ සබඳතා පවත්වාගැනීම සහ යටිතල පහුකම් හා සබැඳි ගැටලු 

නිරාකරණය කර ගැනීම. 
9.3 ඉදිිරීම් කටයුතු වල ප්රගතිය පිළිබඳ කාර්ය සාධන වාර්තා ඉදිරිපත්ිරීම. 
9.4 වයාපෘති හා සම්බන්හධ කරුණු පිළිබඳ මජ්යෂඨ් නිලධාරියා දැනුවත් ිරීම / ඔහුට උපමදස් 

දීම. 
9.5 අදාළ අිංශමේ කාර්ය මණ්ඩලය පරිපාලනය ිරීම. 
9.6 වයාපෘති පිළිබඳ දත්ත සිංහිතාවක් / සමුදායයක් පවත්වාගැනීම. 
9.7 වයාපෘතිවල වැඩ බිම් හා බැඳී ගැටලු නිරාකරණය ිරීම. 



28 
 

9.8 වැඩසටහන්හ සැලුම්වලට අනුව සාර්ථකව වයාපෘති නිමකරගැනීම සඳහා වග බලා ගැනීම. 
9.9 අධිකාරිමේ අවශයතා අනුව සහ මජ්යෂ්ඨ නිලධාරියා ඉල්ලා සටින පරිදි අන්හ කවර මහෝ 

රාජ්කාරියක් සඳහා නියුතු වීම. 

    03.  පත්තීවේ ස්ෙරුපය : 

        මස්වක අර්ථසාධක අරමුදලට සහ මස්වය භ්ාරකාරත්ව අරමුදලට හිිකම් ඇති  ස්ිර පත්වීමි. 

 04. ෙැටුප් පරිමාණය ,කාර්යක්වෂමතා කඩඉම සහ වස්ො නියුක්වි ආකෘිය : 

       4.1  කාර්ය මණ්ඩල ගණයට හිමි ෙැටුප් වක්වතය සහ මාසික ෙැටුප් පරිමාණය : 

         MM  1- 1 රුපි.[25,640 – 3 x 665 -7 x 735 - 15 x 925 – 46,655 ] 

      4.2  වරණ්ිෙල  ආකෘිය සහ සැම වරණ්ියකට අදාළ ආෙේභක ෙැටුප් පියෙෙ  

මශ්රණ්ිය  අදාළ ආරම්භ්ක වැටුප්ත පියවර  
වැටුප්ත පියවර  MM  1 – 1  

ii  1 වන පියවර  25,640  
i  12 වන පියවර  33,705  

 

    සැම පත්වීම් ලිපියකම වැටුප්ත මක්තය ,වැටුප්ත පරිමාණය සහ මශ්රණ්ි ආකෘතිය සඳහන්හ කළ යුතුය. එකම 
මස්වක ගණය තුළ,එක් මශ්රණ්ියක සට මවනත් මශ්ර්ණියකට  උසස ් ිරීමම්දී නව පත්වීම් ලිපියක් නිකුත් 
ිරීම අවශය මනාවන අතර උසස්ිරීම් ලිපියක් නිකුත් ිරීම පමණක් ප්රමාණවත්ය.   

 

 

 

  4.3   වස්ෙක සංඛ්යාෙ : 

                          ගණකාධිකාරී                                             01  

                            කළමනාකරු (පරිපාලන )                            01  

                           කළමනාකරු (ධාවන)                             01   



29 
 

                        ප්රාමද්ශීය කළමනාකරු                                  07  

                        පද්ධති පරිපාලක                                       01  

                         අභ්යන්හතර විගණක                                     01  

                         විදුහල්පති (පුහුණු මධයසථ්ානය )                     01  

                         කළමනාකරු (විමර්ශන )                                01  

                         කළමනාකරු (වයාපෘති )                                 01                             

 

    4.4    කාර්යක්වෂමතා කඩඉම :   

            කාර්යක්ෂමතා  කඩඉම් විභ්ාගය / පරීක්ෂණය ලිඛිත විභ්ාගයි. 

            මමම ගණය යටමත් ගැමනන සයලු මස්වා නියුක්තිකයන්හ , 

4.4.1    මශ්රණ්ිය ii   ට පත්වීම ලද දින සට වසර තුනක් (03 ) ඇතුළත 1 වන කාර්යක්ෂමතා 
කඩඉම් පරීක්ෂණය සමත් විය    යුතුය. 

4.4.2    මශ්රණ්ිය i ට උසස ්වීම ලද දින සට වසර පහක් (05 ) ඇතුළත 2 වන  කාර්යක්ෂමතා 
කඩඉම්  පරීක්ෂණය  සමත් විය යුතුය. 

4.4.3    අදාළ විෂය නිර්මද්ශය 8 වන මේදය යටමත් ලබා දී ඇත. ිසයම් නිලධාරියකු, නියිත 
කාල වකවානුව තුළ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය සමත්වීමට අසමත් මේ නම් ,ඔහු / ඇය 
පිළිබඳව ආයතන සිංග්රහමේ ඇති විධිවිධාන  හා ආයතනමේ ක්රියාපරිපාටි සිංග්රහමේ (අත්මපාමතහි ) 
සඳහන්හ පරිදි ක්රියා මකමරනු ඇත.     

4.4.4     කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය වසරකට වරක් මහෝ අවශය විට  හා අවශය  පරිදි 
පැවැත්මවනු ඇත. 

4.5     ඉහත සඳහන්හ කාර්යක්ෂමතා අවශයතාවනට  අමතරව ,සයලු මස්වා  නියුක්තිකයන්හ විසන්හ 
රජ්ය මඟීන්හ වරින්හ වර නිර්මද්ශ කරනු ලබන නිපුණතාවන්හ  සහ ශකයතාවන්හ අත් කර ගත යුතුය.  
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  5.    කළමනාකරු ගණයට බඳොගැනීම : 

     5.1   සුදුසුකේ : 

         5.1.1    ගණකාධ්කාරි 

    බාහිෙ අයදුේ කරුෙන් : 

     වයාපාර / රාජ්ය පරිපාලනය ,ගණකාධිකරණය ,වාණිජ්යය මහෝ කළමනාකරණය  සඳහා වන වි.ප්ර.මකා. 
(U.G.C.) මඟින්හ පිළිගනු ලබන සාමානය උපාධියක්  

මහෝ  

ICASL  අන්හතර්මාධය සහතිකය / ආවසරිත  II  සහතිකය / CIMA මහෝ ACCA හි වතෙන වකාටස (Part  
iii) සමත්තීම 

මහෝ  

   ශ්රී ලිංකා තාක්ෂණික විදයායතනය මඟින්හ පිරිනැමමන ‘ගිණුම්කරණය සඳහා වන  උසස ්ජ්ාතික 
ඩිප්තමලෝමාව (HNDA ) මහෝ ගිණුම්කරණය විෂයයක් මලස ඇති  විශ්ව විදයාලයීය උපාධියක්  

සහ  

  ුදුුකම් ලබාගැනීමමන්හ පු ,සිංසථ්ාවක ,මණ්ඩලයක මහෝ පිළිගත් වාණිජ් ආයතනයක  ගණකාධිකරණ / 
විගණන ක්මෂ්ත්රයක ලද අවුරුදු තුනක (3 ) මස්වා පළපුරුද්ද. 

  අභයන්තෙ අයදුේකරුෙන් : 

   කනිෂ්ඨ කළමනාකරු ගණමේ (ගිණුම් / විගණන නිලධාරි ) 1 වන මශ්රණ්ිමේ  තනතුරක අවම වශමයන්හ 
ලද අවුරුදු පහක (5 ) සතුටුදායක මස්වා පළපුරුද්ද. 

 

   5.1.2  කළමනාකරු (පරිපාලන ) 

        බාහිෙ අයදුේ කරුෙන්  : 

       වයාපාර / රාජ්ය පරිපාලනය, B.Com,වාණිජ්යය ,කලා විෂයයන්හ සඳහා වන වි.ප්ර.මකා.(U.G.C.) 
මඟින්හ පිළිගැමනන සාමානය උපාධියක් (B.A.) සමඟ  ුදුුකම් ලබාගැනීමමන්හ පු ,සිංසථ්ාවක ,මණ්ඩලයක 
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මහෝ පිළිගත් වාණිජ්   ආයතනයක  මානව සම්පත් කළමනාකරණ / පිරිස ්කළමනාකරණ (HRM) 
මක්මෂ්ත්රයක අවම වශමයන්හ ලද අවුරුදු තුනක (3 ) මසව්ා පළපුරුද්ද. 

     අභයන්තෙ අයදුේකරුෙන් : 

     කනිෂ්ඨ කළමනාකරු ගණමේ 1 වන මශ්රණ්ිමේ අදාළ ක්මෂ්ත්රයකට අයත් තනතුරක  අවම වශමයන්හ 
ලද අවුරුදු පහක (5 ) සතුටුදායක මස්වා පළපුරුද්ද. 

        වෘත්තීය ුදුුකම් ලද අයට මමන්හම මානව සම්පත් සහ සාමානය කළමනාකරණ  ක්මෂ්ත්ර අත්දැකීම් 
ලද අයට ප්රමුඛතාව ලැමබනු ඇත. 

 

     5.1.3    කළමනාකරු (ධාෙන) 

                 බාහිෙ අයදුේකරුෙන්  : 

                  වයාපාර / රාජ්ය පරිපාලනය, ප්රවාහනය හා සැපයුම් මසව්ා,ඉිංිමන්හරු විදයාව, 

       කළමනාකරණය යන විෂයයන්හ සඳහා වන  වි.ප්ර.මකා.(U.G.C.) මඟින්හ පිළිගැමනන සාමානය 
උපාධියක් (B.A.) සමඟ ුදුුකම් ලබාගැනීමමන්හ පු ,සිංස්ථාවක ,මණ්ඩලයක මහෝ පිළිගත් වාණිජ්   
ආයතනයක ඇති අදාළ  ක්මෂ්ත්රයක අවම වශමයන්හ ලද අවුරුදු තුනක (3 ) මස්වා පළපුරුද්ද. 

සැ.යු.:  ප්රොහන කළමනාකෙණය සහ පරිගණක සාක්වෂෙතාෙවේ විශිෂ්ට නිපුණතාෙය අෙශයතම 
සුදුසුකේක්ව වලස සැලවක්ව. 

 

      අභයන්තෙ අයදුේකරුෙන් : 

          කනිෂඨ් කළමනාකරු ගණමේ 1 වන මශ්රණ්ිමේ අදාළ ක්මෂ්ත්රයකට අයත් තනතුරක අවම 
වශමයන්හ ලද අවුරුදු පහක (5 ) සතුටුදායක මස්වා පළපුරුද්ද. 

        

           වෘත්තීය ුදුුකම් ලද අයට මමන්හම ධාවන මස්වා සහ ප්රවාහන  ක්මෂ්ත්ර අත්දැකීම්  ලද අයට 
ප්රමුඛතාව ලැමබනු ඇත. 
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      5.1.4  ප්රාවද්ශීය කළමනාකරු  

                               වයාපාර / රාජ්ය පරිපාලනය, ප්රවාහනය හා සැපයුම් මස්වා,මානව  
සම්පත් කළමනාකරණය (HRM) ,වාණිජ්යය, ඉිංිමන්හරු විදයාව, යන විෂයයන්හ සඳහා වන  
වි.ප්ර.මකා.(U.G.C.) මඟින්හ පිළිගැමනන සාමානය උපාධියක්  සමඟ ුදුුකම් ලබාගැනීමමන්හ පු ,සිංස්ථාවක 
,මණ්ඩලයක මහෝ පිළිගත් වාණිජ්   ආයතනයක ඇති අදාළ  ක්මෂ්ත්රයක අවම වශමයන්හ ලද අවුරුදු තුනක 
(3 ) මස්වා පළපුරුද්ද. 

        සැ. යු.  මහෙන සේබන්ධතා සහ ප්රොහන වස්ො පිළිබඳ ඇි උසස්තම නිපුණතාෙ  අතයෙශය 
කරුණකි. 

        අභයන්තෙ අයදුේකරුෙන් :     

            කනිෂ්ඨ කළමනාකරු ගණමේ 1 වන මශ්රණ්ිමේ අදාළ ක්මෂත්්රයකට අයත් තනතුරක අවම 
වශමයන්හ ලද අවුරුදු පහක (5 ) සතුටුදායක මස්වා පළපුරුද්ද. 

       මපර ුදුුකම් සහ ක්මෂත්්ර වැඩ පිළිබඳ පළපුරුද්ද ඇති අය සඳහා ප්රමුඛතාව හිි වනු ඇත. 

     5.1.5   පද්ධි පරිපාලක  

               බාහිෙ අයදුේකරුෙන්  : 

                මතාරතුරු තාක්ෂණය (IT ), පරිගණක විදයාව ,පද්ධති හා ජ්ාල සම්බන්හධන (ස්ථාපන) 
ඉිංිමන්හරු  විදයාව සඳහා වන වි.ප්ර.මකා.(U.G.C.) මඟින්හ පිළිගනු  ලබන සාමානය උපාධියක්  

මහෝ  

              බ්රිතානය පරිගණක සිංගමමේ , මතාරතුරු තාක්ෂණය (IT) සඳහා වන වරලත් ආයතනමේ  
වෘත්තීයමය සාමාිකත්වය  

සහ  

         ුදුුකම් ලබාගැනීමමන්හ පු ,සිංස්ථාවක ,මණ්ඩලයක මහෝ පිළිගත් වාණිජ්   ආයතනයක 
මතාරතුරු තාක්ෂණ මහෝ ජ්ාල සම්බන්හධන ක්මෂ්ත්රයක අවම වශමයන්හ ලද අවුරුදු තුනක (3 ) මසව්ා 
පළපුරුද්ද.  

            අභයන්තෙ අයදුේකරුෙන් :     
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             කනිෂ්ඨ කළමනාකරු ගණමේ 1 වන මශ්රණ්ිමේ (IT ) මතාරතුරු තාක්ෂණ  නිලධාරි (පද්ධති 
හා ජ්ාල සම්බන්හධන ) තනතුරක අවම වශමයන්හ ලද අවුරුදු පහක (5 ) සතුටුදායක මසව්ා පළපුරුද්ද. 
මතාරතුරු තාක්ෂණය හා සම්බන්හධ  ක්මෂත්්රවල මස්වා පළපුරුද්ද සදහා ප්රමුඛතාව හිි වනු ඇත. 

   5.1.6     අභයන්තෙ විගණක  

              බාහිෙ අයදුේකරුෙන්  : 

          වයාපාර / රාජ්ය පරිපාලනය ,ගණකාධිකරණය ,වාණිජ්යය මහෝ කළමනාකරණය  සඳහා වන 
වි.ප්ර.මකා. (U.G.C.) මඟින්හ පිළිගනු ලබන සාමානය උපාධියක්  

මහෝ  

         ICASL අන්හතර්මාධය සහතිකය / අවසරික  II සහතිකය  

මහෝ  

         CIMA  මහෝ ACCA  හි මතවන මකාටස (Part III ) සමත්වීම 

මහෝ  

            ශ්රී ලිංකා තාක්ෂණික විදයායතනය මඟින්හ පිරිනැමමන ‘ගිණුම්කරණය සඳහා වන  

   උසස ්ජ්ාතික ඩිප්තමලෝමාව (HNDA ) 

සහ  

     ුදුුකම් ලබාගැනීමමන්හ පු ,සිංස්ථාවක ,මණ්ඩලයක මහෝ පිළිගත් වාණිජ් ආයතනයක  

   ගණකාධිකරණ / විගණන ක්මෂ්ත්රයක ලද අවුරුදු තුනක (3 ) මස්වා පළපුරුද්ද. 

 

       අභයන්තෙ අයදුේකරුෙන් : 

   කනිෂ්ඨ කළමනාකරු ගණමේ (ගිණුම් / විගණන නිලධාරි ) 1 වන මශ්රණ්ිමේ  තනතුරක අවම වශමයන්හ 
ලද අවුරුදු පහක (5 ) සතුටුදායක මස්වා පළපුරුද්ද. 
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      5.1.7   විදුහල්පි (පුහුණු මධයස්ථානය ) 

                 බාහිෙ අයදුේකරුෙන්  : 

             a )  වයාපාර / රාජ්ය පරිපාලනය, ප්රවාහනය හා සැපයුම් මසව්ා, සිංඛයාන 
විදයාව,කළමනාකරණය යන විෂයයන්හ සඳහා වන  වි.ප්ර.මකා.(U.G.C.) මඟින්හ      පිළිගැමනන සාමානය 
උපාධියක් සමඟ ුදුුකම් ලබාගැනීමමන්හ පු ,සිංස්ථාවක ,මණ්ඩලයක මහෝ පිළිගත් වාණිජ්   ආයතනයක 
ඇති අදාළ  ක්මෂත්්රයක අවම වශමයන්හ ලද අවුරුදු තුනක (3 ) මස්වා පළපුරුද්ද. 

මහෝ  

    b )  සැපයුම් මස්වා සහ ප්රවාහන කළමනාකරණය පිළිබඳ වරලත් ආයතනමේ  පූර්ණ 
සාමාිකත්වය තිබීම හා බර වාහන සඳහා රියැදුරු බලපත්රයක්  හා එමමන්හම රියැදුරු උපමද්ශක 
බලපත්රයක් තිබීම 

සහ  
       පිළිගත් ආයතනයක රියැදුරු උපමද්ශකවරයකු මලස අවම වශමයන්හ  අවුරුදු දහයක (10 ) 
කාල පරාසයක් සඳහා ඇති මස්වා පළපුරුද්ද . 

        අභයන්තෙ අයදුේකරුෙන් :     

            කනිෂ්ඨ කළමනාකරු ගණමේ 1 වන මශ්රණ්ිමේ අදාළ ක්මෂත්්රයකට අයත් තනතුරක අවම 
වශමයන්හ ලද අවුරුදු පහක (5 ) සතුටුදායක මස්වා පළපුරුද්ද. 

 සහ  

       මානව සම්පත් සහ සාමානය (මපාදු) පරිපාලනය , ප්රවාහනය ,අධයාපනය ආදී  ක්මෂ්ත්රයන්හහි ඇති 
මස්වා පළපුරුද්ද  සමඟ රියැදුරු උපමද්ශක බලපත්රයක් හා   බර වාහන සඳහා රියැදුරු බලපත්රයක් තිබීම. 

      5.1.8    කළමනාකරු (විමර්ශන ) 

                බාහිෙ අයදුේකරුෙන්  : 

               සවිල් ඉිංිමන්හරු විදයාව , ප්රවාහනය හා සැපයුම් මස්වා, සිංඛයාන විදයාව යන විෂයයන්හ 
සඳහා වන  වි.ප්ර.මකා.(U.G.C.) මඟින්හ පිළිගැමනන B.Sc.  උපාධියක්  සමඟ ුදුුකම් ලබාගැනීමමන්හ පු 
,සිංස්ථාවක ,මණ්ඩලයක මහෝ පිළිගත් වාණිජ්   ආයතනයක ඇති අදාළ  ක්මෂ්ත්රයක අවම වශමයන්හ ලද 
අවුරුදු තුනක (3 ) මස්වා පළපුරුද්ද. 
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අභයන්තෙ අයදුේකරුෙන් :     

            කනිෂ්ඨ කළමනාකරු ගණමේ 1 වන මශ්රණ්ිමේ අදාළ ක්මෂත්්රයකට අයත් තනතුරක අවම 
වශමයන්හ ලද අවුරුදු පහක (5 ) සතුටුදායක මස්වා පළපුරුද්ද. 

          සැපයුම් මස්වා සහ ප්රවාහනය ,සිංඛයාන විදයාව ,මතාරතුරු තාක්ෂණය , කළමනාකරණය සහ 
සවිල් ඉිංිමන්හරු විදයාව සඳහා ුදුුකම් ලද අය සඳහා  ප්රමුඛතාව හිි වනු ඇත. 

 

         5.1.9    කළමනාකරු (ෙයාපෘි ) 

                   බාහිෙ අයදුේකරුෙන්  : 

               සවිල් ඉිංිමන්හරු විදයාව , ප්රවාහනය හා කළමනාකරණය වයාපාර /රාජ්ය  පරිපාලනය යන 
විෂයයන්හ සඳහා වන  වි.ප්ර.මකා.(U.G.C.) මඟින්හ පිළිගැමනන B.Sc.  උපාධියක්  සමඟ ුදුුකම් 
ලබාගැනීමමන්හ පු ,සිංස්ථාවක ,මණ්ඩලයක මහෝ පිළිගත් වාණිජ්   ආයතනයක ඇති අදාළ  ක්මෂ්ත්රයක 
අවම වශමයන්හ ලද අවුරුදු තුනක (3 ) මස්වා පළපුරුද්ද. 

             

          අභයන්තෙ අයදුේකරුෙන් :     

            කනිෂ්ඨ කළමනාකරු ගණමේ 1 වන මශ්රණ්ිමේ අදාළ ක්මෂත්්රයකට අයත් තනතුරක අවම 
වශමයන්හ ලද අවුරුදු පහක (5 ) සතුටුදායක මස්වා පළපුරුද්ද. 

         යටිතල පහුකම් සිංවර්ධනය සහ වයාපෘති කළමනාකරණය පිළිබඳ මස්වා පළපුරුද්ද ඇති අයට 
ප්රමුඛතාව හිි වනු ඇත.  

  

    5.2    ෙයස : 

         අවුරුදු  22 ට මනාඅඩු  හා අවුරුදු 45 ට මනාවැඩි විය යුතුය.උපරිම වයස් සීමාව  අභ්යන්හතර 
අයදුම්කරුවන්හ සඳහා අදාළ මනාමේ. 

    5.3   වෙනත්ත : 

        සෑම අයදුේකරුෙකුම , 
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              i  ශ්රී ලාිංික පුරවැසයකු විය යුතු අතර බසන්ාහිර පළාමත්  අවම වශමයන්හ  අවුරුදු තුනක 
(3 ) පදිිංචියක් තිබිය යුතුය. 

             ii   තනතුමර් රාජ්කාරි ඉටු  ිරීමට කායිකව හා මානසකව මයෝගය විය යුතු අතර  
බස්නාහිර පළාමත් මස්වය ිරීමට එකඟ විය යුතුය. 

            iii  විශිෂ්ට චරිතයක් ඇති අයකු විය යුතුය. 

      5.4     බඳො ගැනීවේ ක්රියා මාර්ගය : 

              පුවත්පත් දැන්හවීමින්හ  මහෝ ප්රසද්ධ දැන්හවීමක් මඟින්හ ඉල්ලුම්පත් කැඳවීමමන්හ පු  

              අධයක්ෂ මණ්ඩලය තීරණය  කරනුලබන පරිදි සහ තරගකාරී ලිඛිත විභ්ාගයක      ප්රතිඵල 
මත සහ / මහෝ පත්ිරීම් සදුකරන අධිකාරිය මඟින්හ පත්මකමරන මණ්ඩලයක්   විසන්හ මමමහයවනු ලබන , 
වුහගත සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් මඟින්හ බඳවා ගැනීම් සදු මකමරනු ඇත. 

        i    මමම ගණයට මකමරන සයලු බඳවා ගැනීම්, බඳවා ගැනීමම් පරිපාටිමේ ඇති   විධි 
විධානයන්හට   තරමේම අනුගත විය යුතුය.   

       ii .    ආයතනමේ  කාර්ය පරිපාටි සිංග්රහය (අත් මපාත ) බඳවා ගැනීමමන්හ පු මස්වා  මකාන්හමද්ස 
සහ අදාළ වන අන්හ කවර මහෝ කරුණු සම්බන්හධමයන්හ එකායනව  මයාදා ගත  යුතුය . 

iii.   බඳවා ගැනීමම් ක්රියාමර්ගමේදී අදාලවන සයළු කරුණු සම්බන්හධමයන්හ කාරය පරිපාටි සිංග්රහ අත්මපාමතහි 
දැක්මවන විධිවිධාන බලපැවැත්මවනු ඇත.     

 

5.4.1    තෙගකාරී ලිඛිත විභාගය : 

                  විභ්ාගය සඳහා වන විෂයයන්හ පහත සඳහන්හ පරිදි මේ. 

                           *  භ්ාෂා ප්රවීණතාව  

                           *  අභිමයෝගයතා පරීක්ෂණය  
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   භාෂා ප්රීණතාෙ : 

              සරල වයාකරණ විධීන්හ භ්ාවීත මකාටමගන, අයදුම්කරු සතුව ඇති අදහස් ප්රකාශ ිරීම , 
අර්ථාවමබෝධය ,අක්ෂර විනයාසය සහ දැනුම පිරික්සා බැලීම සඳහා වන ප්රශන්ාවලියක් මමම ප්රශන් පත්රමයහි 
අඩිංගු වනු ඇත. 

             අභිවයෝගයතා පරීක්වෂණය : 

              අයදුම්කරුට  ඔහුමේ / ඇයමේ නිල රාජ්කාරි සදුිරීම සඳහා ඇති මයෝගයතාව  සහ 
ශකයතාව පිරික්සා බැලීම සඳහා මමම ප්රශන් පත්රය සැලුම් මකමරනු ඇත.බඳවා ගැනීමම් පරීක්ෂණය 
සමත්වීම සඳහා අයදුම්කරුවන්හ සැම විෂයයක් සඳහාම නියිත ලකුණු ප්රමාණමයන්හ අවම වශමයන්හ  40%  
සහ නියිත මුළු ලකුණු  සිංඛයාමවන්හ  50% ක සමස්තයක් ලබාගත යුතුය. 

       5.4.2     ෙුහගත සේමුඛ් පරීක්වෂණය: 

                   සම්මුඛ පරීක්ෂණමයදී ලකුණු ලබා මදන පිළිමවළ මමමස්ය : 

              අදාළ අමතර පළපුරුද්ද සඳහා .........................................30  ලකුණු  

              අදාළ අමතර ුදුුකම් සඳහා ........................................... 30      “ 

              මවනත් කාර්යසාධන  / ජ්යග්රහණ .........................................15   ලකුණු   

              සම්මුඛ පරීක්ෂණමේ කාර්ය සාධන මට්ටම .........................25  ලකුණු    

                                                                                .          

                                                                                       
100   ලකුණු  
 

➢ තරගකාරී ලිඛිත විභ්ාගයින්හ හා ෙුහගත සම්මුඛ පරීක්ෂණයින්හ මතෝරා ගැනීම 
සදුමේ නම්,  
ලිඛිත විභ්ාගමේදී ලබාගත යුතු  60%  ලකුණු සමස්තය හා සම්මුඛ පරීක්ෂණමයදී 
ලබාගත  
යුතු 40% ලකුණු සීමාව යන කරුණු මත පදනම් වූ කුසලතා අනුපිළිමවල පරිදි 
අවසන්හ  
මතෝරාගැනීම සදු වනු ඇත.  
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➢ වුහගත සම්මුඛ පරීක්ෂණයින්හ මතෝරා ගැනීම සදුමේ නම්, හුමදක්ම සම්මුඛ 
පරීක්ෂණමයදී  
හිි වන කුසලතා පදනම පරිදි පත්ිරීම් සදු වනු ඇත. 

       5.5     සයලු බඳවාගැනීම් සදු වන්හමන්හ මශ්රණ්ිය II ටය.අදාළ මසව්ා ගණමේ පවත්නා පුරප්තපාඩු 
සඛයාව මත  

                 බඳවාගැනීම් සිංඛයාව තීරණය වනු ඇත. 

      5.6      අයදුේකිරීම සඳහා සුදුසුෙන දිනය : 

                   අයදුම්කරුවකු කවර මහෝ තනතුරක් සඳහා ඉල්ලුම් ිරීමට ුදුසස්කු මලස 
සැලමකන්හමන්හ, අයදුම්පත්  

        භ්ාර ගන්හනා  අවසන්හ දිනයට මපර , ඔහු /ඇය මේද අිංක 5.1 ,5.2  හා 5.3 යටමත් 
දක්වා ඇති පරිදි  

                  අවශය ුදුුකම් සපුරා ඇත්නම් පමණි. 

     5.7        මමම මස්වක ගණමේ මශ්රණ්ිය ii ට පත්මකමරන බාහිර අයදුම්කරුමවක්, රාජ්කාරි භ්ාරගත් 
දින සට  අවුරුදු තුනක කාල පරාසයක් තුළ පරිවාස පදනම යටමත් තැමබනු ඇත.පරිවාස කාලය තුළ ඔහුමේ 
/ඇයමේ කාර්ය සාධනය හා හැසරීම සතුටුදායක මේ නම් සහ ප්රථම කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභ්ාගය  

 සම්පුර්ණ  මකාට ඇති නම්, ඔහු / ඇය පරිවාස කාලය නිමවූ දින සට තනතුමර් ස්ිර මකමරනු ඇත. 

 ආයතනමේ තනතුරක දැනටමත්  ස්ිර කරනුලැබ ඇති අභ්යන්හතරව මතෝරා ගැමනන අයදුම්කරුමවක්  

 වසරක කාලයක් ‘වැඩ බලන ‘ පදනමම් තැමබනු ඇත. 

    5.8        බඳො  ගැනීවේදී  ෙැටුප : 

                       බැහැරින්හ බඳවා ගැමනන්හනන්හ අදාළ වැටුප්ත පරිමාණමේ (ක්රමමේ) ආරම්භ්ක 
පියවමරහි  තැමබනු ඇත. අභ්යන්හතරව බඳවා ගැමනන්හනන්හමේ වැටුප  තීරණය මකමරන්හමන්හ  ආයතන 
සිංග්රහමේ (Establishment Code)  vi i වන පරිච්මේදය තුළ සඳහන්හ විධි විධානයන්හට අනුවය.  

  06     උසස්කිරීේ :   

               කාර්ය සාධනය මත පදනම් වන  උසස්ිරීම් ක්රමමේදය පහත සඳහන්හ පරිදි වනු ඇත. 
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        6.1   වසේක ගණවේ වරණ්ිය ii සිට  වරණ්ිය  i ට උසස්කිරීේ ; 

            6.1.1.   සාමානය ක්රමවේදය: 

                a)  පුර්ෙ අෙශයතා : 

• තනතුමර් ස්ිර කරනු ලැබ තිබිය යුතුය  
• මශ්රණ්ිය ii හි අවම වශමයන්හ වසර 10 ක මස්වා කාලයක් සම්පුර්ණ මකාට තිබිය 

යුතු අතර වැටුප්ත  
වර්ධක දහයක් (10) ක් උපයාමගන තිබිය යුතුය  

• අනුදත් කාර්ය සාධන අගැයුම් ක්රමමේදයට අනුගතව, උසස්කරනු ලැබීමට පුර්වමයන්හ 
වන අවුරුදු  
10 ක කාල පරිච්මේදය තුළ සාමානය මහෝ සාමානයයට ඉහළ කාර්ය සාධන 
මට්ටමක් මපන්හවිය යුතුය  

• උසස්කරනු ලැබීමට මපර අවුරුදු 05 ක සතුටුදායක මස්වාවක් සම්පුර්ණ මකාට 
තිබිය යුතුය  

• මදවන භ්ාෂාව සම්බන්හධමයන්හ අවශය මට්ටමම් ප්රවීනතාවක් අත්මකාටමගන තිබිය 
යුතුය  

• නියිත කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් සාර්ථකමලස සම්පුර්ණ මකාට තිබිය යුතුය  
  

              b )  උසස ්කිරීවේ  විධිය : 

                   මස්වයයා විසන්හ හඳුන්හවාදී ඇති ඉල්ලුම්පත් ආකෘතිය මඟින්හ ුදුුකම් ඇති 
මස්වා නියුක්තිකයන්හ ඉල්ලීමක්  
                   කළ යුතුය.පත්ිරීම් කරන අධිකාරිය,අදාළ ුදුුකම් පිළිබඳ සමතයක්ෂණය 
ිරීමමන්හ පු, සයලු පුර්ව  
                   අවශයතා සපුරාලන ලද දින සට ක්රියාත්මක වන පරිදි ුදුුකම් ඇති මස්වා 
නියුක්තිකයන්හ මශ්රණ්ිය 1 ට  
                  උසස් ිරීමට පියවර ගනු ඇත.       

6.1.2      සුවිවශ්ෂී ක්රමවේදය : 

             a)   පුර්ෙ අෙශයතා  

• තනතුමර් ස්ිර කරනු ලැබ තිබිය යුතුය  
• මශ්ර්ණිය ii හි වසර 6 ක අඛණ්ඩ  මසව්ා කාලයක් සම්පුර්ණ මකාට තිබිය යුතු 

අතර එම කාල ය  
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තුළ සයලු වැටුප්ත වර්ධක උපයාමගන තිබිය යුතුය  
• උසස් කරනුලබීමට ආසන්හනතම පුර්ව අවුරුදු සයක සමසත්  වසේා කාලය 

තුළම, මස්වා  
නියුක්තිකයා ුවිමශෂ්ී මට්ටමක / සාමානය මට්ටමට වැඩි ඉහළ තලයක කාර්ය 
සාධනයක්  
 මපන්හවා තිබිය යුතුය.  

• උසස්කරනු ලැබීමට මපරවූ ආසන්හනතම අවුරුදු 05 තුළ  සතුටුදායක මස්වාවක් 
සම්පුර්ණ මකාට තිබිය යුතුය  

• නියිත කාල ඇතුළත කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් සාර්ථකමලස සම්පුර්ණ මකාට 
තිබිය යුතුය  

  
• මදවන භ්ාෂාව සම්බන්හධමයන්හ අවශය මට්ටමම් ප්රවීනතාවක් අත්මකාටමගන 

තිබිය යුතුය 
 

                  b )    උසස ්කිරීවේ විධිය : 

පුර්ව අවශයතා සපුරා ඇති අයට උසස ්වීම් සඳහා අයදුම් කළ හැිය.  මම්  සඳහා පැවැත්මවන  

ලිඛිත මයෝගයතා පරීක්ෂණමයන්හ සමත් වන අය පමණක්, ඔවුන්හ මශ්රණ්ිය 11 හි අවුරුදු 06 ක  

මස්වා කාලය සම්පුර්ණ වන දින සට ක්රියාත්මක වන පරිදි,පත්ිරීම් සදුකරන අධිකාරිය විසන්හ  

                            මශ්රණ්ිය 1 ට උසස් කරනු ඇත. 

 

මශ්රණ්ිය 11 ට පත්වීම ලැබීමමන්හ පු එළමෙන ආසන්හනතම  අවුරුදු  05 ක කාලය තුළ අඛණ්ඩව 
ුවිමශ්ෂී  

කාර්ය සාධන මට්ටමක් මපන්හවා ඇති මසව්ා නියුක්තිකයන්හ, ුවිමශ්ෂී / සාමානය මට්ටමට ඉහළ කාර්ය 
සාධන  

       මට්ටම ඇති අය උසස් ිරීම සඳහා වන මයෝගයතා පරීක්ෂණයට,ඔවුන්හමේ   අවුරුදු 05 මසව්ා 
කාලය සම්පුර්ණ වූ දින සට 

      මපනී සටීමට ුදුුකම් ලබනු ඇත. මස්වා නියුක්තිකයන්හට මමමලස පරීක්ෂණයට හිඳ ගැනීමට 
අවස්ථාව ලැමබන්හමන්හ  

     එක්  වරක් පමණි. 
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07 .   කාර්යක්වෂමතා කඩ ඉේ පරීක්වෂණය සඳහා විෂය නිර්වද්ශය : 

   7.1   සැම තනතුරකටම අදාළ පහත සඳහන්හ අිංග (සිංරචක ) අන්හතර්ගත වන පරිදි විෂය නිර්මද්ශය 
සකස ්කළ යුතුය. 

      7.1.1   ප්රථම කාර්යක්වෂමතා කඩ ඉම (වරණ්ිය 11 ට පත්තීම ලද දින සිට ෙසෙ 03 ක්ව ඇතුළත 
සේපුර්ණ කළ යුතුය. 

               පහත සඳහන්හ විෂයයන්හ ඇතුලත් වන ලිඛිත විභ්ාගයක් සඳහා අයදුම්කරුවන්හ මපනී සටිය 
යුතුය. 

• සාමානය පරිපාලනය සහ රාජ්ය ප්රතිපත්තිය  
• රාජ්ය මුලය කළමනාකරණය  
• සාමානය කළමනාකරණය  
• ප්රාමයෝගික පරිගණක පරීක්ෂණය  

                    සාමානය පරිපාලනය සහ ොෙය ප්රිපත්තිය : 

යහපත් කාර්යාල භ්ාවිතය හා පද්ධති පරිශීලනය , කාලීන චක්රමල්ඛ උපමදස ්හා ආයතන සිංග්රහමේ විධි  

විධාන පිළිබඳ අදාළ මසව්ා නියුක්තිකයා සතු දැනුම මමන්හම ආයතනය මවත පවරනු ලැබ ඇති ක්රියා -කටයුතු                      
සම්බන්හධමයන්හ වර්තමාන  රාජ්ය ප්රතිපත්තිය පිළිබඳව ඔහු/ ඇය සතුව පවත්නා දැනුම පිරික්සා බැලීම සඳහා 
මමම ප්රශන් පත්රය සැලුම් මකාට ඇත. 

                    ොෙය මුලය කළමනාකෙණය : 

විමශ්ෂමයන්හ  රාජ්ය සිංස්ථා පිළිබඳ සලකා බැලීමක් සහිතව රාජ්ය මුලය කළමනාකරණය සම්බන්හධමයන්හ  

මස්වා නියුක්තිකයා සතු දැනුම පිරික්සා බැලීම සඳහා මමම ප්රශ්න පත්රය සැලුම් මකාට ඇත. 

                  සාමානය  කළමනාකෙණය : 

                 මසව්ා නියුක්තිකයා සතු විශ්මල්ෂණය හැියා වහා (නිර්මාණශීලී ) චින්හතනය හා 
ගැටලු විසඳීමම් ශකයතාව  පිරික්සා බැලීම සඳහා මමම ප්රශන් පත්රය සැලුම් මකාට ඇත.විසඳුම් ලබා 
දීම අවශය වන ගැටලුකාරී තත්ත්වයන්හ මතුවිය හැි එක් මහෝ ඊට වැඩි අවසථ්ා සිංඛයාවක් මමන්හම 
කළමනාකරණ ප්රතිපත්ති පිළිබඳ වන  ප්රශ්න සිංඛයාවක් ද මස්වා නියුක්තිකයා මවත ඉදිරිපත් මකමරනු  
ඇත.               
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                 ප්රාවයෝගික පරිගණක පරීක්වෂණය : 

                අයදුම්කරු සතු පහත සඳහන්හ හැියාවන්හ පිළිබඳ තක්මස්රුිරීම මමම පරීක්ෂණමේ 
අරමුණ මේ.  

▪ මතාරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ මුලික සිංකල්ප  
▪ Windows මමමහයුම් පද්ධතිය සහ  
▪ ලිපි මගානු කළමනාකරණය  

                    පළමුවැනි කාර්යක්ෂමතා කඩඉම සමත් වීම සඳහා අයදුම්කරුවන්හ මමම විභ්ාගමයන්හ 
අවම වශමයන්හ  

                    40 % ක ලකුණු මට්ටමක් ලබා ගත යුතුය. 

තනතුමරහි ස්ිර කරනු ලැබීම සඳහා අයදුම්කරුවන්හ මමම කාර්යක්ෂමතා කඩඉම සමත් වීම අවශය මේ. 

        7.1.2    වදෙන කාර්යක්වෂමතා කඩඉම (වරණ්ිය 1 ට පත්තීම ලද දින සිට ෙසෙ 05  ක්ව ඇතුළත 
සේපුර්ණ කළ යුතුය.)   

                         අදාළ ක්මෂ්ත්රයක පශච්ාත් උපාධි (Masters’) ුදුුකමක් තිබිය යුතුය. 

      08 .  සුවිවශෂ්ී කාර්ය සාධනය මත උසස ්කීරීම සඳහා විෂය නිර්වද්ශය : 

     a )   අභිවයෝගයතා පරීක්වෂණය :  

               සාමානය කාර්ය සාධන මට්ටමට වැඩි කාර්යක්ෂමතාවින්හ යුතුව තමා මවත පැවමරන 
සයලු රාජ්කාරි ඉටුිරීම සඳහා  

            අවශය දැනුම ,කුසලතා සහ ආකල්ප අදාළ මස්වා නියුක්තිකයා අත්මකාට මගන තිමේද යන්හන 
පිරික්සා බැමලන ලිඛිත  

          පරීක්ෂණයි , මමය.  

     b )   සාමාර්ථයක් ලැබීමට අවම වශමයන්හ 50 %  ලකුණු ලබා ගත යුතුය. 

      c )    සාමානය මට්ටමට වැඩි ඉහළ කාර්ය සාධන මට්ටමක් ඇති මසව්ා නියුක්තිකයන්හ සඳහා මමම 
පරීක්ෂණය වාර්ිකව  

              පැවැත්මවනු ඇත. 

  09 .   පත්තකිරීේ සිදුකෙන අධිකාරිය ෙන්වන් බස්නාහිෙ පළාවත්ත පළාත්ත මාර්ගසථ් ප්රොහන අධිකාරිවේ 
අධයක්වෂ මණ්ඩලය යි . 
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      10 .   නිර්ෙචනය : 

      10 .1     මමම බඳවා ගැනීමම් පරිපාටිය තුළ පැනනැමගන සයලු අවසථ්ාවල දී “ සතුටුදායක මසව්ා 
කාලය “ යන්හමනන්හ අදහස ්වන්හමන්හ ,උසස්වීම සඳහා ඉල්ලුම් කරනු ලබන දිනයට පුර්වමයන්හ වන ආසන්හනතම 
කාල පරිච්මේදය තුළ නිලධාරියා විසන්හ නියිත සයලු වැටුප්ත වර්ධක උපයාමගන ඇති තත්ත්වය සහ එම 
කාලය තුළ නිලධාරියා විසන්හ සදු කරන ලද ිසදු වරදක් සඳහා ( අවවාද ිරීමක් මහෝ තරමේ අවවාද 
ිරීමක් හැර ) දඬුවමකට යටත් මකාට මනාමැතිව ඇති තත්ත්වය යි.   

10 .2   “ නියිත දිනය “ යනු මමම බඳවා ගැනීමම් පරිපාටිය ක්රියාත්මක මකමරන දිනය යි. 

   
            උක්වත බඳො ගැනීවේ පරිපාටිය නිර්වද්ශ කෙන ලදී . 

දිනය :................................            ප්රධාන විධායක නිලධාරියාවේ අත්තසන 
                                                                                                                                             

(නිල මුද්රාව ) 
          නිවද්ශ වකාට අනුමැිය සඳහා ඉදිරිපත්ත කෙන ලදී . 
දිනය :..................................                                                                                                                                  
 

අමාතයංශ වල්කේතුමාවේ අත්තසන  
                                                                                                                                                
(නිල මුද්රාව ) 
 
       උක්වත බඳො ගැනීවේ පරිපාටිය අනුමත කෙන ලදී . 
 
     දිනය :.........................................                                                                  

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

අධයක්වෂ වෙනොල්  
                                                                                    
කළමනාකෙණ වසේා වදපාර්තවේන්තුෙ                      
ගරු ආණ්ුකාෙතුමාවේ අනුමැිය  
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බස්නාහිෙ පළාවත්ත පළාත්ත මාර්ගස්ථ මගී ප්රොහනඅධිකාරිය  

“ කනිෂ්ඨ කළමනාකරු ගණවේ “   තනතරු සඳහා බඳො ගැනීවේ  

ක්රියා පරිපාටිය  

 වගානු අංක :- TA /05 /01 /24  

 MSD  වගානු අංක : 

 

01 . කාර්ය මණ්ඩල ගණය : 

        කනිෂ්ඨ  කළමනාකරු   

02 .   (a)       කාර්ය මණ්ඩල ගණය වෙත පැෙවෙන කාර්ය ස්ෙරුපය පිළිබඳ පුළුල් අර්ථ  දැක්වීම 
(නිර්ෙචනය ) : 

                     පරිපාලනමය, පිරිස ්කළමනාකරණය ,මුලයමය කළමනාකරණ කටයුතු සහ මවනත් 
ඊට සමාන ක්රියා කටයුතු  

                     මමන්හම සිංවිධානමේ කළමනාකරුවන්හමේ සහ මජ්යෂඨ් කළමනාකරුවන්හමේ රාජ්කාරි 
ඉටු ිරීමම්දී සහය  

                     දැක්වීම සහ විමශෂ්මයන්හ ඒ සඳහා අනුපුරක මලස ක්රියා ිරීම.  

        (b )       වමම වස්ො ගණය යටවත්ත ගැවනන තනතුරු :  

                     තාක්ෂණික (කාර්ික) නිලධාරි             

                     ගිණුම් නිලධාරි  
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                     පරිපාලන නිලධාරි (පරිපාලන) 

                     පරිපාලන නිලධාරි (මමමහයුම් ) 

                     පරිපාලන නිලධාරි (වයාපෘති ) 

                     මතාරතුරු තාක්ෂණ(IT ) නිලධාරි (පද්ධති පරිපාලනය ) 

                     අභ්යන්හතර විගණන නිලධාරි  

                     කනිෂ්ඨ විදුහල්පති  

                    විමර්ශන නිලධාරි  

                    මහජ්න සම්බන්හධතා නිලධාරි  

     (c )       රැකියා විසත්ෙය : 

කාර්මික නිලධාරි  

i. දැනට තනතුර දරන්හනන්හ සවිල් ඉිංිමන්හරු වයාපෘති පිළිබඳ තාක්ෂණික අධීක්ෂණය සඳහා 
වගිවයුතු මේ. 

ii. සවිල් ඉිංිමන්හරු කටයුතු සඳහා සැලුම් මකටුම්පත් ිරීම සහ සකස් ිරීම  
iii. වයාපෘති කළමනාකරුමේ අධීක්ෂණය  යටමත් සවිල් ඉිංිමන්හරු මකාන්හත්රාත්තු පිළිබඳ 

බිල්පත් නිර්මද්ශ ිරීම  
iv. මටන්හඩර අගැයුම් කිටුවට සහභ්ාගී වීම සහ සහායය දැක්වීම   

                ගිණුේ නිලධාරි  

1. මුදල් හා සම්බන්හධ කටයුතු සදුකරමගන යෑම සඳහා ප්රාමද්ශීය කළමනාකරුට සහය ලබා 
දීම  

2. ප්රාමද්ශීය තීන්හදු ගැනීම සඳහා මුලයමය මතාරතුරු සපයා දීම  
3. ප්රාමද්ශීය මුලය ගනුමදනු වලදී රාජ්ය අිංශමේ මුලයමය ක්රමමේද පිළිපැදීමට සහායය වීම  
4. අවශය පරිදි නි.සා.(DGM )(මුලය ) මවත මුලයමය මතාරතුරු සපයා දීම  
5. අදාළ මුලාශ්ර වලින්හ අදායම එකතු ිරීම  
6. වැටුප්ත සහ වවුචර සඳහා මවනත් මගවීම් පිළිමයළ ිරීම සහ ඒවා ප්රධාන කාර්යාලයට 

යැවීම  
7. සයලු එකතුිරීම් වල ලදුපත් මසෝදිසකරින්හ (අදායම් ආකෘතිපත්) බැිංකුගත ිරීම 
8. මජ්යෂ්ඨ නිලධාරින්හ විසන්හ උපමදස් මදනු ලබන අන්හ කවර මහෝ රාජ්කාරි සඳහා නියුක්ත 

වීම  

පරිපාලන නිලධාරි (පරිපාලන)   
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1. පරිපාලනමය  ක්රමමේද සිංවර්ධනය ිරීම(ප්රාමද්ශීය කාර්යාලයට මයෝගය පරිදි ) 
2. මපෞද්ගලික ලිපි මගානු පවත්වාගැනීම  
3. ප්රවාහන අිංශය පාලනය ිරීම  
4. පුහුණුිරීම් කටයුතු සම්බන්හධීකරණය ිරීම  
5. මා. ස.(HR ) කටයුතු සඳහා මැදිහත්වීම  
6. කාර්ය මණ්ඩලමේ පැිණීම හා නිවාඩු පිළිබඳ වාර්තා පරීක්ෂා ිරීම හා පවත්වාගැනීම  

                    7   මජ්යෂඨ් නිලධාරින්හ විසන්හ  පැවමරන අන්හ  කවර මහෝ රාජ්කාරියක් සඳහා 
නියුක්ත  වීම  

               පරිපාලන නිලධාරි (ධාෙන) 

1. ක්මෂ්ත්ර කාර්ය මණ්ඩලය පරිපාලනය ිරීම  
2. ප්රමද්ශය සඳහා ධාවන සැලුම් පිළිමයළ ිරීම  
3. ධාවන සැලැුම් ක්රියාත්මක ිරීම සඳහා වගබලා ගැනීම  
4. කාල සටහන්හ සකස ්ිරීම සහ ඒවා ඵලදායීව ක්රියාවට නැගීම  
5. මාර්ග පරීක්ෂකවරුන්හමේ ක්රියා වර්ධනය සිංවිධාන ිරීම සහ ඔවුන්හමේ වැඩ 

නිරීක්ෂනය ිරීම  
6. බස් රථ පිළිබඳ මමමහයුම් කටයුතු සහ යටිතල පහුකම් පිළිබඳ දත්ත රැස් ිරීම 

හා නිරීක්ෂණය ිරීම  
7.  මජ්යෂ්ඨ  නිලධාරින්හ විසන්හ  පැවමරන අන්හ  කවර මහෝ රාජ්කාරියක් සඳහා 

නියුක්ත  වීම 

               පරිපාලන නිලධාරි (ෙයාපෘි ) 

1. වාර්ිකව බස් නැවතුම්මපාළ වල සිංවර්ධන සැලුම් සකස් ිරීම  
2. මුලයමය සහ මවනත් මුලයාධාර සපයන ආයතන මවත සැලුම් ඉදිරිපත් ිරීම  
3. මගාඩනැගිලි  ඉදීිරීම් කරුවන්හ සමඟ වැඩ පැවරුම් ඇති කර ගැනීම සහ ඉදිිරීම් 

කටයුතු සඳහා වැඩ බිම්  
භ්ාර දීම  

                          4 ඉදිිරීම් මකමරන වැඩ බිම් පරික්ෂාව 

                          5 සදුකරමගන යන වයාපෘති නිරීක්ෂණය ිරීම  

                          6 ඉදිිරීම් කටයුතුවල ප්රගතිය පිළිබඳ වාර්තා ඉදිරිපත් ිරීම  

                          7 වයපෘති හා සම්බන්හධ කරුණු පිළිබඳ මජ්යෂ්ඨ නිලධාරින්හට දැනුම් දීම / 
උපමදස ්දීම  
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                          8 වයාපෘති පිළිබඳ දත්ත සමුදායයක් (ගබඩාවක් ) පවත්වා ගැනීම  

                          9  වයාපෘති වල වැඩ බිම් මමමහයුම් හා බැඳී ප්රශ්න විසඳීම  

                        10  වැඩ නිම වීමමන්හ පු ඉදිිරීම්  වයාපෘති භ්ාර ගැනීම  

                        11 බිල්පත් මගවීම් නිර්මද්ශ ිරීම  

12  අධිකාරියට අවශය වන සහ මජ්යෂ්ඨ නිලධාරියා විසන්හ ඉල්ලා සටින අන්හ කවර මහෝ  

රාජ්කාරියක් සඳහා මැදිහත් වීම  

          වතාෙතුරු තාක්වෂණ  (IT) නිලධාරි (පද්ධි පරිපාලන) 

1. පද්ධතිමේ පරිපාලනමය කටයුතු සඳහා වල නියැලීම 
2. වාර්තා පිළිමයළ ිරීම හා අවශය විට හා මලස ඒවා මජ්යෂ්ඨ නිලධාරියාට ඉදිරිපත් ිරීම  
3. කළමනාකරණ වාර්තා මජ්යෂඨ් නිලධාරියාට ඉදිරිපත් ිරීම  
4. අවශය පරිදි පද්ධතිය සැලුම් ිරීම ,පිරිසැලුම් ිරීම හා යාවත්කාලීන ිරීම  
5. යටත් මස්වකයන්හමේ ක්රමමේදයම් අධීක්ෂණය ිරීම  
6. ජ්ාල පද්ධතිය සතුටුදායක මට්ටින්හ පවත්වාගැනීම හා ආරක්ෂා කරගැනීම 
7. දැනට මස්වමේ නියුතු නිලධාරින්හ භ්ාරමේ ඇති පරිගණක හා මවනත් මද්පළ රැකගැනීම  
8. අධිකාරිමේ සව්යිං කාරක මා.ස.(HR ) පද්ධතිය හා සම්බන්හධ කරුණු පිළිබඳ නියුක්ත වීම  
9. අවශය පරිදි කාර්ය මණ්ඩලය පුහුණු ිරීම  
10. අවශය වන පරිදි / මජ්යෂ්ඨ නිලධාරියා මඟ මපන්හවන පරිදි අන්හ කවර මහෝ රාජ්කාරියක 

මයදීම  

       අභයන්තෙ  විගණන නිලධාරි  

1. අධිකාරියට අවශය වන පරිදි සහ මජ්යෂ්ඨ නිලධාරියා උපමදස් මදනු ලබන පරිදි විගණන කටයුතු 
ඇරඹීම  

               හා ඉටුිරීම  

2. මද්පළ ,වගකීම් ,ලැබීම් ,වියදම් හා අදාළ ගනුමදනු පිළිබඳ නිවැරැදි වාර්තා අධිකාරියට ලබා දීමට 
පවත්නා   
ක්රමමේද සමත් වන බවට වගබලා ගැනීම  

3. අධිකාරිමේ ඇති ප්රධාන අවදානම්සහගත ක්මෂ්ත්ර මවත මයාමුමවින්හ වාර්ික අභ්යන්හතර විගණන 
සැලැස්ම  
නිමවා ගැනීමට හා ක්රියාත්මක ිරීමට මජ්යෂ්ඨ නිලධාරියාට සහාය වීම  
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4. අභ්යන්හතර විගණක සලකාබලන අභ්යන්හතර විගණන සැලැස්ම තුළ ඇති ප්රගතිය පිළිබඳ විගණන 
කිටු සභ්ාපති  
මවත නිතිපතා වාර්තා ිරීම  

5. අධිකාරිමේ විගණන කිටුමේ කැඳවුම්කරු / මල්කම් මලස ක්රියා ිරීම  
6. උචිත විගණන ආවරණයක් පවත්නා බවට සහතික වනු වස් බාහිර විගණන නිලධාරින්හ සමඟ 

සහමයෝගමයන්හ  
කටයුතු ිරීම  

7. සිංස්ථාමය ප්රතිපත්ති ,මුලයමය ක්රියා පිළිමවත් හා ක්රියා මාර්ග වැඩිදියුණු ිරීමට සහ මුලයමය 
මමන්හම  
පරිපාලනමය ප්රතිඵල පිළිබඳ නිවැරැදි වාර්තාකරණය සඳහා සඵලදායී පාලන ක්රමමේද ක්රියාත්මක 
ිරීම  
මවනුමවන්හ දායක වීම  

8. අභ්යන්හතර විගණන නිලධාරි සහ සභ්ාපති විසන්හ පවරනු ලබන අන්හ කවර මහෝ කර්තවයයක් 
සඳහා මයදීම  

 

  කනිෂඨ් විදුහල්පි  

1. පාසමල්  සයලු අධයයන කටයුතු පාලනය ිරීම  
2. එහි අභිමතාර්ථ සාක්ෂාත් ිරීම ඉලක්ක මකාට ආයතනය පාලනය කර ගැනීමට අවශය ක්රියා මාර්ග 

දියත් ිරීම  
3. මතාරතුරු සහ ලිපිමගානු නිස මලස පවත්වාගැනීම සඳහා වගබලා ගැනීම  
4. සැලුම් පිළිමයළ ිරීම හා ක්රියාත්මක ිරීම  
5. මුලයමය / ගිණුම්කරණ නිර්ණායක නිස පරිදි අනුගමනය ිරීමට වගබලා ගැනීම  
6.  අවශය වන මලස සහ / මහෝ මජ්යෂ්ඨ නිලධාරියා මඟ මපන්හවනු ලබන පරිදි අන්හ කවර මහෝ 

රාජ්කාරියක් සඳහා මයදීම  

 

  විමර්ශන නිලධාරි  

1 . උපමදස් ලැමබන පරිදි පර්මේෂණ සහ සැලුම් කටයුතු සදුකරමගන යෑම. 

         2. කාල සටහන්හ හා අභ්යන්හතර  සැලුම් සකසා ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැත්වීම හා දත්ත 
එක්රැස්ි රීම  

          3 කළමනාකරණ කටයුතු සඳහා පර්මේෂණ දත්ත පදනමක් පවත්වාගැනීම  

          4 අවශය අවස්ථාවල පර්මේෂණ වාර්තා පිළිමයළ ිරීම  
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          5 දත්ත වගුගත ිරීම  

          6  අවශය පරිදි සහ / මහෝ මජ්යෂ්ඨ නිලධාරියා විසන්හ මයාමු මකමරන පරිදි අන්හ කවර මහෝ 
කටයුත්තක මයදීම  

 03.  පත්තීවේ සේරුපය : 

         මසව්ක අර්ථසාධක අරමුදලට සහ මසව්ක භ්ාරකාරත්ව අරමුදලට හිිකම් ඇති  ස්ිර පත්වීමි. 

04.   ෙැටුප් පරිමාණය ,කාර්යක්වෂමතා කඩඉම සහ වස්ො නියුක්වි ආකෘිය : 

      4.1 කාර්ය මණ්ඩල ගණයට හිමි ෙැටුප් වක්වතය සහ මාසික ෙැටුප් පරිමාණය : 

            2006 .01.01 ස.ක්රි.ප.    

            JM  1 -1 –2006 :    රු.[20,490 – 10 x 325  -  18  x  475  -  32,290 ] 

          2009 .01.01. ස.ක්රි.ප. 

           JM  1 – 1 – 2006 A :     රු.[20,525  -  10  x  365  - 18  x  550  - 34,075 ] 

     4.2   වරණ්ිෙල  ආකෘිය සහ සැම වරණ්ියකට අදාළ ආෙේභක ෙැටුප් පියෙෙ  

අදාළ ආරම්භ්ක වැටුප්ත පියවර  
මශ්රණ්ිය වැටුප්ත පියවර  JM  1 -1  

2006  
JM  1 -1  
2006 A  

11  1 වන පියවර  20490  20525  
1  12 වන පියවර  24215  24725  

    

      සැම පත්වීම් ලිපියකම වැටුප්ත මක්තය ,වැටුප්ත පරිමාණය සහ මශ්රණ්ි ආකෘතිය සඳහන්හ කළ යුතුය. එකම 
මස්වක ගණය තුළ,එක් මශ්රණ්ියක සට මවනත් මශ්ර්ණියකට  උසස ් ිරීමම්දී නව පත්වීම් ලිපියක් නිකුත් 
ිරීම අවශය මනාවන අතර උසස්ිරීම්  

    ලිපියක් නිකුත් ිරීම පමණක් ප්රමාණවත්ය.   

 

   4.3   වස්ෙක සංඛ්යාෙ : 
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තාක්ෂණික නිලධාරි                                                    01  

ගිණුම් නිලධාරි                                                        08  

පරිපාලන නිලධාරි (පරිපා )                                              08  

පරිපාලන නිලධාරි (ධාෙන )                                          11    

පරිපාලන නිලධාරි (වයාපෘති )                                            01  

මතා.තා.(IT ) නිලධාරි (පද්ධති පරිපාලනය )                                01    

අභ්යන්හතර විගණන නිලධාරි                                             01          

කනිෂ්ඨ විදුහල්පති                                                     01      

විමර්ශන නිලධාරි                                                      01  

මහජ්න සම්බන්හධතා නිලධාරි                                             01       

                4.4    කාර්යක්වෂමතා කඩඉම :   

            කාර්යක්ෂමතා  කඩඉම් විභ්ාගය / පරීක්ෂණය ලිඛිත විභ්ාගයි. 

            මමම ගණය යටමත් ගැමනන සයලු මස්වා නියුක්තිකයන්හ , 

4.4.1    මශ්රණ්ිය ii   ට පත්වීම ලද දින සට වසර තුනක් (03 ) ඇතුළත 1 වන කාර්යක්ෂමතා 
කඩඉම් පරීක්ෂණය සමත් විය    යුතුය. 

4.4.2    මශ්රණ්ිය i ට උසස ්වීම ලද දින සට වසර පහක් (05 ) ඇතුළත 2 වන  කාර්යක්ෂමතා 
කඩඉම්  පරීක්ෂණය  සමත් විය යුතුය. 

4.4.3    අදාළ විෂය නිර්මද්ශය 8 වන මේදය යටමත් ලබා දී ඇත. ිසයම් නිලධාරියකු, නියිත 
කාලවකවානුව තුළ  

කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය සමත්වීමට අසමත් මේ නම් ,ඔහු / ඇය පිළිබඳව ආයතන 
සිංග්රහමේ ඇති විධිවිධාන  හා ආයතනමේ ක්රියාපරිපාටි සිංග්රහමේ (අත්මපාමතහි ) සඳහන්හ පරිදි ක්රියා 
මකමරනු ඇත.     

          4.4.4     කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය වසරකට වරක් මහෝ අවශය විට  හා අවශය  පරිදි 



51 
 

 පැවැත්මවනු ඇත. 
 

4.5     ඉහත සඳහන්හ කාර්යක්ෂමතා අවශයතාවනට අමතරව ,සයලු මස්වා  නියුක්තිකයන්හ විසන්හ 
රජ්ය මඟීන්හ වරින්හ වර නිර්මද්ශ කරනු ලබන නිපුණතාවන්හ  සහ ශකයතාවන්හ අත් කර ගත යුතුය.  

 

      05    කනිෂ්ඨ කළමනාකරු ගණයට බඳොගැනීම : 

 

     5.1   සුදුසුකේ : 

         5.1.1    තාක්වෂණික නිලධාරි  

                     බාහිෙ අයදුේකරුෙන්  : 

         සවිල් ඉිංිමන්හරු විදයාව, ඉිංිමන්හරු විදයාව, ප්රමාණ  සමීක්ෂණය, සිංඛයාන විදයාව , ප්රමාණාත්මක 
ශිල්ප ක්රම යන විෂයයන්හ සඳහා වන  වි.ප්ර.මකා.(U.G.C.) මඟින්හ පිළිගැමනන සාමානය උපාධියක්  සමඟ 
ුදුුකම් ලබාගැනීමමන්හ පු ,සිංස්ථාවක ,මණ්ඩලයක මහෝ පිළිගත් වාණිජ්   ආයතනයක ඇති අදාළ  
ක්මෂ්ත්රයක අවම වශමයන්හ ලද අවුරුදු තුනක (3 ) මසව්ා පළපුරුද්ද. 

     5.1.2   ගිණුේ නිලධාරි  

                 බාහිෙ අයදුේ කරුෙන් : 

            වයාපාර / රාජ්ය පරිපාලනය ,ගණකාධිකරණය ,වාණිජ්යය මහෝ කළමනාකරණය ,ආර්ික 
විදයාව  සඳහා වන වි.ප්ර.මකා. (U.G.C.) මඟින්හ     පිළිගනු ලබන සාමානය උපාධියක් 

මහෝ  

ශ්රී ලිංකා වරලත් ගණකාධිකාරී ආයතනමේ Licentiate/ Intermediate සහතිකය  

මහෝ  

CIMA / ACCA  හි  iii වන මකාටස (Part -3 )  

සහ  
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ුදුුකම් ලබාගැනීමමන්හ පු ,රජ්මේ මදපාර්තමම්න්හතුවක / රාජ්ය සිංස්ථාවක /මණ්ඩලයක මහෝ පිළිගත් වාණිජ්   
ආයතනයක ගිණුම්කරණ/ විගණන  ක්මෂ්ත්රයක අවම වශමයන්හ ලද අවුරුද්දක  (01) මස්වා පළපුරුද්ද. 

    අභයන්තෙ අයදුේකරුෙන් : 

   “කළමනාකාර සහකාර “ තාක්ෂණික ගණමේ  මශ්රණ්ිය 1 තනතුරක, ගිණුම් කරණ / විගණන ක්මෂ්ත්රවල 
අවම වශමයන්හ  

    අවුරුදු පහක (05 ) සතුටුදායක මස්වා කාලයක් සම්පුර්ණ මකාට ඇති මස්වා නියුක්තිකයන්හ මම් සඳහා 
ුදුු මේ. 

 5.1.3   පරිපාලන නිලධාරි (පරිපාලන) 

                බාහිෙ අයදුේ කරුෙන්  : 

       වයාපාර / රාජ්ය පරිපාලනය, B.com/වාණිජ්යය ,මානව සම්පත් කළමනාකරණය (HRM )/පිරිස් 
කළමනාකරණය යන  විෂයයන්හ සඳහා වන වි.ප්ර.මකා.(U.G.C.) මඟින්හ පිළිගැමනන සාමානය උපාධියක්  
සමඟ  ුදුුකම් ලබාගැනීමමන්හ පු ,රජ්මේ මදපාර්තමම්න්හතුවක / රාජ්ය සිංසථ්ාවක/ මණ්ඩලයක මහෝ පිළිගත් 
වාණිජ්   ආයතනයක  අවම වශමයන්හ ලද අවුරුද්දක  (01  ) මස්වා පළපුරුද්ද. 

     අභයන්තෙ අයදුේකරුෙන් : 

     “ කළමනාකාර සහකාර “ ගණමේ 1 වන මශ්රණ්ිමේ අදාළ ක්මෂ්ත්රයකට අයත් තනතුරක  අවම 
වශමයන්හ ලද අවුරුදු පහක (5 ) සතුටුදායක මස්වා පළපුරුද්ද සහිත අය. 

5.1.4    පරිපාලන නිලධාරි (ධාෙන)                                     

             බාහිෙ අයදුේකරුෙන්  : 

වයාපාර / රාජ්ය පරිපාලනය, වාණිජ්යය ,ප්රවාහනය  හා සැපයුම් මස්වා,සවිල් ඉිංිමන්හරු විදයාව,සිංඛයාන 
විදයාව , 

       කළමනාකරණය යන විෂයයන්හ සඳහා වන  වි.ප්ර.මකා.(U.G.C.) මඟින්හ පිළිගැමනන සාමානය 
උපාධියක්  සමඟ ුදුුකම් ලබාගැනීමමන්හ පු ,රජ්මේ මදපාර්තමම්න්හතුවක ,රාජ්ය සිංස්ථාවක ,මණ්ඩලයක 
මහෝ පිළිගත් වාණිජ්   ආයතනයක  අවම වශමයන්හ ලද අවුරුද්දක  (01) මස්වා පළපුරුද්ද. 
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 අභයන්තෙ අයදුේකරුෙන් : 

      “ කළමනාකාර  සහකාර “ ගණමේ 1 වන මශ්රණ්ිමේ අදාළ ක්මෂ්ත්රයකට අයත් තනතුරක අවම 
වශමයන්හ ලද අවුරුදු පහක (5 ) සතුටුදායක මස්වා පළපුරුද්ද. 

 5.1.5   පරිපාලන නිලධාරි (ෙයාපෘි ) 

               බාහිෙ අයදුේකරුෙන්  : 

               වයාපාර /රාජ්ය  පරිපාලනය, සවිල් ඉිංිමන්හරු විදයාව , ප්රමාණ සික්ෂන,සිංඛයානය  හා 
කළමනාකරණය යන විෂයයන්හ සඳහා වන  වි.ප්ර.මකා.(U.G.C.) මඟින්හ පිළිගැමනන සාමානය උපාධියක්  
සමඟ ුදුුකම් ලබාගැනීමමන්හ පු ,රජ්මේ මදපාර්තමම්න්හතුවක ,රාජ්ය සිංස්ථාවක /මණ්ඩලයක මහෝ පිළිගත් 
වාණිජ්   ආයතනයක අවම වශමයන්හ ලද අවුරුද්දක  (01) මස්වා පළපුරුද්ද. 

 අභයන්තෙ අයදුේකරුෙන් :     

       “ කළමනාකාර සහකාර  ගණමේ 1 වන මශ්රණ්ිමේ අදාළ ක්මෂ්ත්රයකට අයත් තනතුරක අවම 
වශමයන්හ ලද අවුරුදු පහක (5 ) සතුටුදායක මස්වා පළපුරුද්ද සහිත මස්වා නියුක්තිකයන්හ. 

 5.1.6  වතා.තා.(IT) නිලධාරි (පද්ධි පරිපාලනය )      

             බාහිෙ අයදුේකරුෙන්  :  

මතාරතුරු තාක්ෂණය (IT), පද්ධති හා ජ්ාලගත යන්හත්ර,පරිගණක විදයා යන විෂයයන්හ සඳහා වන  
වි.ප්ර.මකා.(U.G.C.) මඟින්හ පිළිගැමනන සාමානය උපාධියක්  සමඟ ුදුුකම් ලබාගැනීමමන්හ පු ,රජ්මේ 
මදපාර්තමම්න්හතුවක ,රාජ්ය සිංස්ථාවක /මණ්ඩලයක මහෝ පිළිගත් වාණිජ්   ආයතනයක අවම වශමයන්හ ලද 
අවුරුද්දක  (01) මස්වා පළපුරුද්ද. 

මහෝ  

බ්රිතානය පරිගණක සිංගමමේ / මතා.තා.(IT ) සඳහා වන වරලත් ආයතනමේ සාමාිකත්වය සමඟ ුදුුකම් 
ලැබීමමන්හ පු ලද  

අවම වශමයන්හ අවුරුද්දක (01 ) මස්වා පළපුරුද්ද . 

5.1.7   අභයන්තෙ විගණන නිලධාරි  
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           බාහිෙ අයදුේ කරුෙන් : 

     වයාපාර / රාජ්ය පරිපාලනය ,ගණකාධිකරණය ,වාණිජ්යය මහෝ කළමනාකරණය  සඳහා වන වි.ප්ර.මකා. 
(U.G.C.) මඟින්හ පිළිගනු ලබන සාමානය උපාධියක්  

මහෝ  

      ශ්රී ලිංකා වරලත් ගණකාධිකාරී ආයතනමේ  ආවසරික / අන්හතර්මාධය සහතිකය  

මහෝ  

   ශ්රී ලිංකා තාක්ෂණික විදයායතනය මඟින්හ පිරිනැමමන ‘ගිණුම්කරණය සඳහා වන  උසස ්ජ්ාතික 
ඩිප්තමලෝමාව (HNDA )/ මහෝ CIMA හි මතවන මකාටස (Part  111)    

සහ  

  ුදුුකම් ලබාගැනීමමන්හ පු ,රජ්මේ මදපාර්තමම්න්හතුවක / රාජ්ය  සිංසථ්ාවක /මණ්ඩලයක මහෝ පිළිගත් 
වාණිජ් ආයතනයක   විගණන ක්මෂත්්රයක  අවම වශමයන්හ ලද අවුරුද්දක  (01  ) මසව්ා පළපුරුද්ද. 

අභයන්තෙ අයදුේකරුෙන් : 

  “ කළමනාකරන සහකාර “තාක්ෂණික  ගණමේ (මපාත් තැබීම ) 1 වන මශ්රණ්ිමේ  තනතුරක අදාළ 
ගිණුම්කරණ / විගණන  

ක්මෂ්ත්රවල අවම වශමයන්හ ලද අවුරුදු පහක (5 ) සතුටුදායක මස්වා පළපුරුද්ද ඇති කාර්ය මණ්ඩල  

 5.1.8   කනිෂඨ් විදුහල්පි  

            බාහිෙ අයදුේකරුෙන්  : 

             a )  වයාපාර / රාජ්ය පරිපාලනය, සවිල් ඉිංිමන්හරු විදයාව ,ප්රවාහනය හා සැපයුම් මසව්ා, 
සිංඛයාන විදයාව, යන විෂයයන්හ සඳහා වන  වි.ප්ර.මකා.(U.G.C.) මඟින්හ  පිළිගැමනන සාමානය උපාධියක්  
සමඟ ුදුුකම් ලබාගැනීමමන්හ පු ,රජ්මේ මදපාර්තමම්න්හතුවක ,රාජ්ය  සිංසථ්ාවක / මණ්ඩලයක මහෝ පිළිගත් 
වාණිජ්   ආයතනයක අවම වශමයන්හ ලද අවුරුදු එකක (01  ) මසව්ා පළපුරුද්ද. 

5.1.9   විමර්ශන නිලධාරි  

           බාහිෙ අයදුේකරුෙන්  : 
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              වයාපාර / රාජ්ය පරිපාලනය , සවිල් ඉිංිමන්හරු විදයාව , ප්රවාහනය හා සැපයුම් මස්වා, 
සිංඛයාන විදයාව යන විෂයයන්හ සඳහා වන  වි.ප්ර.මකා.(U.G.C.) මඟින්හ පිළිගැමනන සාමානය  උපාධියක්  
සමඟ ුදුුකම් ලබාගැනීමමන්හ පු ,රජ්මේ  මදපාර්තමම්න්හතුවක / රාජ්ය සිංසථ්ාවක / මණ්ඩලයක මහෝ 
පිළිගත් වාණිජ්   ආයතනයක  අවම වශමයන්හ ලද අවුරුද්දක (01  ) මස්වා පළපුරුද්ද. 

          අභයන්තෙ අයදුේකරුෙන් :     

          “ කළමනාකරණ සහකාර “ ගණමේ 1 වන මශ්රණ්ිමේ තනතුරක ප්රවාහන මහෝ මමමහයුම් 
ක්මෂ්ත්රමේ අවම වශමයන්හ ලද අවුරුදු පහක (5 ) සතුටුදායක මස්වා පළපුරුද්ද සහිත මස්වා නියුක්තිකයන්හ  

   5.1.10   මහෙන සේබන්ධතා නිලධාරි  

                බාහිෙ අයදුේකරුෙන්  : 

                  වයාපාර / රාජ්ය පරිපාලනය,B.Com ,  ප්රවාහනය හා සැපයුම් මසව්ා යන විෂයයන්හ 
සඳහා වන  වි.ප්ර.මකා.(U.G.C.) මඟින්හ පිළිගැමනන සාමානය  උපාධියක්  සමඟ ුදුුකම් ලබාගැනීමමන්හ පු 
,රජ්මේ මදපාර්තමම්න්හතුවක ,රාජ්ය සිංස්ථාවක /මණ්ඩලයක මහෝ පිළිගත් වාණිජ්   ආයතනයක අවම 
වශමයන්හ ලද අවුරුද්දක  (01  ) මස්වා පළපුරුද්ද. 

          අභයන්තෙ අයදුේකරුෙන් : 

          . “ කළමනාකරණ සහකාර “ ගණමේ 1 වන මශ්රණ්ිමේ තනතුරක ප්රවාහන මහෝ මමමහයුම් 
ක්මෂ්ත්රමේ අවම වශමයන්හ ලද අවුරුදු පහක (5 ) සතුටුදායක මස්වා පළපුරුද්ද සහිත මස්වා නියුක්තිකයන්හ 

 5.2  ෙයස : 

         අවුරුදු  22 ට මනාඅඩු  හා අවුරුදු 45 ට මනාවැඩි විය යුතුය.උපරිම වයස් සීමාව  අභ්යන්හතර 
අයදුම්කරුවන්හ සඳහා අදාළ මනාමේ. 

    5.3   වෙනත්ත : 

        සෑම අයදුේකරුෙකුම , 

              i  ශ්රී ලාිංික පුරවැසයකු විය යුතු අතර බසන්ාහිර පළාමත්  අවම වශමයන්හ  අවුරුදු තුනක 
(3 ) පදිිංචියක් තිබිය යුතුය. 
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             ii   තනතුමර් රාජ්කාරි ඉටු  ිරීමට කායිකව හා මානසකව මයෝගය විය යුතු අතර  
බස්නාහිර පළාමත් මස්වය ිරීමට එකඟ විය යුතුය. 

            iii  විශිෂ්ට චරිතයක් ඇති අයකු විය යුතුය. 

      5.4     බඳො ගැනීවේ ක්රියා මාර්ගය : 

              පුවත්පත් දැන්හවීමින්හ  මහෝ ප්රසද්ධ දැන්හවීමක් මඟින්හ ඉල්ලුම්පත් කැඳවීමමන්හ පු  

              අධයක්ෂ මණ්ඩලය තීරණය  කරනුලබන පරිදි සහ තරගකාරී ලිඛිත විභ්ාගයක      ප්රතිඵල 
මත සහ / මහෝ පත්ිරීම් සදුකරන අධිකාරිය මඟින්හ පත්මකමරන මණ්ඩලයක්   විසන්හ මමමහයවනු ලබන , 
වුහගත සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් මඟින්හ බඳවා ගැනීම් සදු මකමරනු ඇත. 

        i    මමම ගණයට මකමරන සයලු බඳවා ගැනීම්, බඳවා ගැනීමම් පරිපාටිමේ ඇති   විධි 
විධානයන්හට   තරමේම අනුගත විය යුතුය.   

       ii .    ආයතනමේ  ක්රියා පරිපාටි සිංග්රහය (අත් මපාත ) බඳවා ගැනීමමන්හ පු මස්වා  මකාන්හමද්ස 
සහ අදාළ වන අන්හ කවර මහෝ කරුණු සම්බන්හධමයන්හ එකායනව  මයාදා ගත  යුතුය . 

     iii.   බඳවා ගැනීමම්දී අදාල වන සයළු කරුණු සම්බන්හධමයන්හ කාර්ය පටිපාටි  සිංග්රහය අත්මපාමතහි 
දැක්මවන කරුණු ඇතිබව මමම බඳවා ගැනීමම් පරිපාටිමේ දැක්මවන විධිවිධාන බලපැවැත්මවන. 

  5.4.1   තෙගකාරී ලිඛිත විභාගය : 

             විභ්ාගය සඳහා විෂයයන්හ පහත සඳහන්හ මේ.  

▪ භ්ාෂා ප්රවීණතාව  
▪ අභිමයෝගයතා පරීක්ෂණය  
▪ තනතුරට අදාළ විෂය බද්ධ දැනුම  
▪ පරිගණක පරීක්ෂණය  

 

                භාෂා ප්රීණතාෙ  : 

සරල වයාකරණ විධීන්හ භ්ාවීත මකාටමගන, අයදුම්කරු සතුව ඇති අදහස ්ප්රකාශ ිරීම , 
අර්ථාවමබෝධය ,අක්ෂර    විනයාසය සහ දැනුම පිරික්සා බැලීම සඳහා වන ප්රශ්නාවලියක් මමම ප්රශ්න 
පත්රමයහි අඩිංගු වනු ඇත. 
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             අභිවයෝගයතා පරීක්වෂණය : 

              අයදුම්කරුට  ඔහුමේ / ඇයමේ නිල රාජ්කාරි සදුිරීම සඳහා ඇති මයෝගයතාව  සහ 
ශකයතාව පිරික්සා බැලීම සඳහා මමම ප්රශන් පත්රය සැලුම් මකමරනු ඇත.     

              තනතුෙට අදාළ විෂය බද්ධ දැනුම : 

              අදාළ තනතුර පිළිබඳ අයදුම්කරු සතු විෂය දැනුම තක්මස්රු ිරීම මමම පරීක්ෂණමේ 
අරමුණ මේ. 

             ප්රාවයෝගික පරිගණක පරීක්වෂණය : 

            අයදුම්කරු සතු පහත සඳහන්හ හැියාවන්හ විමසා බැලීම මමම පරීක්ෂණමේ අරමුණ මේ.      

▪ මතාරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ මුලික සිංකල්ප  
▪ Windows (වින්හමඩෝේස ්) මමමහයුම් පද්ධතිය  සහ  
▪ ලිපි මගානු කළමනාකරණය  

         සැම විෂයයක් සඳහාම නියිත ලකුණුවලින්හ අවම මලස 40 % ක්  සහ මුළු ලකුණු සිංඛයාමවන්හ 
අවම මලස 50 % ක  

         සමස්තයක් බඳවා ගැනීමම් පරීක්ෂණය සමත් වීම සඳහා අයදුම්කරුවන්හ ලබාගත යුතුය.   

           5.4.2     ෙුහගත සේමුඛ් පරීක්වෂණය : 

                   සම්මුඛ පරීක්ෂණමයදී ලකුණු ලබා මදන පිළිමවළ මමමස්ය : 

              අදාළ අමතර පළපුරුද්ද සඳහා .........................................30  ලකුණු  

              අදාළ අමතර ුදුුකම් සඳහා ........................................... 30      “ 

              මවනත් කාර්යසාධන  / ජ්යග්රහණ .........................................15   ලකුණු   

              සම්මුඛ පරීක්ෂණමේ කාර්ය සාධන මට්ටම .........................25  ලකුණු    

                                                                                       
100   ලකුණු  
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➢ තරගකාරී ලිඛිත විභ්ාගයින්හ හා වුහගත සම්මුඛ පරීක්ෂණයින්හ මතෝරා ගැනීම 
සදුමේ නම්,  
ලිඛිත විභ්ාගමේදී ලබාගත යුතු  60%  ලකුණු සමස්තය හා සම්මුඛ පරීක්ෂණමයදී 
ලබාගත  
යුතු 40% ලකුණු සීමාව යන කරුණු මත පදනම් වූ කුසලතා අනුපිළිමවල පරිදි 
අවසන්හ  
මතෝරාගැනීම සදු වනු ඇත.  

            

➢ වුහගත සම්මුඛ පරීක්ෂණයින්හ මතෝරා ගැනීම සදුමේ නම්, හුමදක්ම සම්මුඛ 
පරීක්ෂණමයදී  
හිි වන කුසලතා පදනම පරිදි පත්ිරීම් සදු වනු ඇත. 

       5.5     සයලු බඳවාගැනීම් සදු වන්හමන්හ මශ්රණ්ිය II ටය.අදාළ මසව්ා ගණමේ පවත්නා පුරප්තපාඩු 
සඛයාව මත බඳවාගැනීම් සිංඛයාව තීරණය වනු ඇත. 

      5.6      අයදුේකිරීම සඳහා සුදුසුෙන දිනය : 

                   අයදුම්කරුවකු කවර මහෝ තනතුරක් සඳහා ඉල්ලුම් ිරීමට ුදුසස්කු මලස 
සැලමකන්හමන්හ, ඉල්ලුම් ිරීම සඳහා වන අවසන්හ දිනයට මපර , ඔහු /ඇය මේද අිංක 5.1 ,5.2  හා 
5.3 යටමත් දක්වා ඇති පරිදි අවශය ුදුුකම් සපුරා ඇත්නම් පමණි. 

     5.7        මස්වමේ ස්ි ර ිරීම,මමම මස්වක ගණමේ මශ්රණ්ිය ii ට පත්මකමරන බාහිර 
අයදුම්කරුමවක්,  

රාජ්කාරි භ්ාරගත් දින සට  අවුරුදු තුනක කාල පරාසයක් තුළ පරිවාස පදනම යටමත් 
තැමබනු ඇත.පරිවාස කාලය තුළ ඔහුමේ / ඇයමේ කාර්ය සාධනය හා හැසරීම සතුටුදායක 
මේ නම් සහ ප්රථම කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභ්ාගය  

සම්පුර්ණ  මකාට ඇති නම්, ඔහු / ඇය පරිවාස කාලය නිමවූ දින සට තනතුමර් ස්ි ර 
මකමරනු ඇත. ආයතනමේ තනතුරක දැනටමත්  ස්ිර කරනුලැබ ඇති අභ්යන්හතරව මතෝරා 
ගැමනන අයදුම්කරුමවක්  

                වසරක කාලයක් ‘වැඩ බලන ‘ පදනමම් තැමබනු ඇත. 

    5.8        බඳො ගැනීවේදී  ෙැටුප : 
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                  බැහැරින්හ බඳවා ගැමනන්හනන්හ අදාළ වැටුප්ත පරිමාණමේ (ක්රමමේ) ආරම්භ්ක පියවමරහි  
තැමබනු ඇත. අභ්යන්හතරව      බඳවා ගැමනන්හනන්හමේ වැටුප  තීරණය මකමරන්හමන්හ  ආයතන සිංග්රහමේ 
(Establishment Code)  vii වන පරිච්මේදය තුළ සඳහන්හ විධි විධානයන්හට අනුවය.  

    06     උසසක්ිරීේ :   

               කාර්ය සාධනය මත පදනම් වන  උසස්ිරීම් ක්රමමේදය පහත සඳහන්හ පරිදි වනු ඇත. 

        6.1   වසේක ගණවේ වරණ්ිය ii සිට  වරණ්ිය  i ට උසස්කිරීේ ; 

            6.1.1.   සාමානය ක්රමවේදය : 

                a)  පුර්ෙ අෙශයතා : 

• තනතුමර් ස්ිර කරනු ලැබ තිබිය යුතුය  
• මශ්රණ්ිය ii හි අවම වශමයන්හ වසර 10 ක මස්වා කාලයක් සම්පුර්ණ මකාට තිබිය 

යුතු අතර වැටුප්ත වර්ධක දහයක් (10) ක් උපයාමගන තිබිය යුතුය  
• අනුදත් කාර්ය සාධන අගැයුම් ක්රමමේදයට අනුගතව, උසස්කරනු ලැබීමට පුර්වමයන්හ 

වන අවුරුදු 10 ක කාල පරිච්මේදය තුළ සාමානය මහෝ සාමානයයට ඉහළ කාර්ය 
සාධන මට්ටමක් මපන්හවිය යුතුය  

• උසස්කරනු ලැබීමට මපර අවුරුදු 05 ක සතුටුදායක මස්වාවක් සම්පුර්ණ මකාට 
තිබිය යුතුය  

• මදවන භ්ාෂාව සම්බන්හධමයන්හ අවශය මට්ටමම් ප්රවීනතාවක් අත්මකාටමගන තිබිය 
යුතුය  

• නියිත කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් සාර්ථකමලස සම්පුර්ණ මකාට තිබිය යුතුය  
  

              b )  උසස ්කිරීවේ  විධිය : 

                   මස්වයයා විසන්හ හඳුන්හවාදී ඇති ඉල්ලුම්පත් ආකෘතිය මඟින්හ ුදුුකම් ඇති 
මස්වා නියුක්තිකයන්හ ඉල්ලීමක්  
                   කළ යුතුය.පත්ිරීම් කරන අධිකාරිය,අදාළ ුදුුකම් පිළිබඳ සමතයක්ෂණය 
ිරීමමන්හ පු, සයලු පුර්ව  
                   අවශයතා සපුරාලන ලද දින සට ක්රියාත්මක වන පරිදි ුදුුකම් ඇති මස්වා 
නියුක්තිකයන්හ මශ්රණ්ිය 1 ට  
                  උසස් ිරීමට පියවර ගනු ඇත.       
6.1.2 සුවිවශ්ෂී ක්රමවේදය : 
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                a)  පුර්ෙ අෙශයතා : 

• තනතුමර් ස්ිර කරනු ලැබ තිබිය යුතුය  
• මශ්රණ්ිය ii හි අවම වශමයන්හ වසර 10 ක මස්වා කාලයක් සම්පුර්ණ මකාට තිබිය 

යුතු අතර වැටුප්ත වර්ධක දහයක් (10) ක් උපයාමගන තිබිය යුතුය  
• අනුදත් කාර්ය සාධන අගැයුම් ක්රමමේදයට අනුගතව, උසස්කරනු ලැබීමට පුර්වමයන්හ 

වන අවුරුදු 10 ක කාල පරිච්මේදය තුළ සාමානය මහෝ සාමානයයට ඉහළ කාර්ය 
සාධන මට්ටමක් මපන්හවිය යුතුය  

• උසස්කරනු ලැබීමට මපරවූ ආසන්හනතම අවුරුදු 05 තුළ  සතුටුදායක මස්වාවක් 
සම්පුර්ණ මකාට තිබිය යුතුය  

• නියිත කාල ඇතුළත කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් සාර්ථකමලස සම්පුර්ණ මකාට තිබිය 
යුතුය 

• මදවන භ්ාෂාව සම්බන්හධමයන්හ අවශය මට්ටමම් ප්රවීනතාවක් අත්මකාටමගන තිබිය 
යුතුය 

                   b )    උසස් කිරීවේ විධිය : 

පුර්ව අවශයතා සපුරා ඇති අයට උසස ්වීම් සඳහා අයදුම් කළ හැිය.  මම්  සඳහා පැවැත්මවන  

ලිඛිත මයෝගයතා පරීක්ෂණමයන්හ සමත් වන අය පමණක්, ඔවුන්හ මශ්රණ්ිය 11 හි අවුරුදු 06 ක  

මස්වා කාලය සම්පුර්ණ වන දින සට ක්රියාත්මක වන පරිදි,පත්ිරීම් සදුකරන අධිකාරිය විසන්හ  

මශ්රණ්ිය 1 ට උසස ්කරනු ඇත. 

 

          මශ්රණ්ිය 11 ට පත්වීම ලැබීමමන්හ පු එළමෙන ආසන්හනතම  අවුරුදු  05 ක කාලය තුළ 
අඛණ්ඩව ුවිමශ්ෂී    කාර්ය සාධන මට්ටමක් මපන්හවා ඇති මස්වා නියුක්තිකයන්හ, ුවිමශ්ෂී / සාමානය 
මට්ටමට ඉහළ කාර්ය සාධන   මට්ටම ඇති අය උසස ්ිරීම සඳහා වන මයෝගයතා පරීක්ෂණයට,ඔවුන්හමේ   
අවුරුදු 05 මස්වා කාලය සම්පුර්න වූ දින සට මපනී සටීමට ුදුුකම් ලබනු ඇත. මසව්ා නියුක්තිකයන්හට 
මමමලස පරීක්ෂණයට හිඳ ගැනීමට අවසථ්ාව ලැමබන්හමන්හ එක්  වරක් පමණි. 

    07  . වසේවේ නියුතු වස්ෙකයන් අන්තර්රහණය කිරීම : 

මමම බඳවා ගැනීමම් ක්රියා පරිපාටිය ක්රියාත්මක වන දිනට මස්වමේ සටින මසව්ා නියුක්තිකයන්හ සඳහා 
පමණක්  

අදාළ  මේ.         
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       7.1          බස්නාහිෙ පළාත්ත මාර්ගස්ථ මගී ප්රොහන අධිකාරියට අනුයුක්තව , MSD චක්රමල්ඛ 
අිංක 30 යටමත් ගැමනන,   වැටුප්ත මක්ත J M-1-1 හි වැටුප්ත තලය හිි කනිෂ්ඨ කළමනාකරු යන මස්වා 
ගණයට අයත්ව ,මමම ක්රියා පරිපාටිය ක්රියාත්මක  වන දිනට තනතුරු දැරුවන්හ  කනිෂඨ් කළමනාකරු යන 
මස්වා ගණයට අන්හතර්ග්රහණය මකමරන අතර රජ්මේ ආයතන සිංග්රහමේ vii වන පරිච්මේදමේ 4 වන අනු 
වගන්හතිය පරිදි වැටුප්ත මක්ත J M-1-1  පියවර හිි වනු ඇත.    

       7.2      මකමස ්වුවද , ඒ ,ඒ මස්වකයාට අදාළ වැටුප්ත වර්ධක දිනය, අන්හතර්ග්රහණ යට මපර 
පැවතී පරිදි මේ. එමසම් නව වැටුපට සමාන වැටුපක් මපරදී ලබින්හ සටි  ඔහු /ඇය , ආයතන සිංග්රහමේ vii 
වන පරිච්මේදමේ 4.4 අනු වගන්හතිය පරිදි ,ඊළඟඉහළ වැටුප්ත තලමේ තැබිය යුතු මනාමේ.  

        7.3    අදාළ මසව්ා ගණයට පත්වීම ලද දිනය පදනම් මකාට මසව්ා කාලය  ගණනය මකමරනු 
ඇත. 

  (i )    JM 1 -1  --  මශ්රණ්ිය 11  
         a.   MSD චක්ර මල්ඛ අිංක 30 යටමත් JM 1 -1 වැටුප්ත පරිමාණමේ  මශ්රණ්ිය 11 ට 
හිි වැටුප්ත පියවර වලට අදාළ  
               මශ්රණ්ියක මහෝ තනතුරක යටත් පිරිමසයින්හ වසර 10 ක මසව්ා කාලයක් සපුරා 
නැති මස්වා නියුක්තිකයන්හ  
               මවත හිි වනු  ඇත. 
        b.  ඉහත දක්වා ඇති මශ්ර්ණියක / තනතුරක වසර 10 ක අවම මස්වා කාලයක් සපුරා ඇති 
,එමහත්  මශ්රණ්ිය 1 ට අන්හතර්ග්රහණය කරනු ලැබීමට අවශය මකාන්හමද්ස  සම්පුර්ණ මනාකළ 
අය,මශ්රණ්ිය 11 හි JM 1 -1 වැටුප්ත පරිමාණයට   අන්හතර්ග්රහණය මකමරනු ඇත.    

          (ii )  JM 1 -1  --  මශ්රණ්ිය 1 

                  a.  මශ්රණ්ිය 11 හි JM 1 -1 යටමත් අවම මලස වසර 10 ක මස්වා කාලයක්  සහිත 
සහ නව බඳවාගැනීම් පරිපාටිය ක්රියාත්මක වන දිනයට මපර ක්රියාත්මකව වූ බඳවාගැනීම් පරිපාටියට අනුව 
අවශය තත්ත්වයන්හ  

                    සම්පුර්ණ මකාට ඇති මස්වා නියුක්තිකයන්හ  

සහ 

                 b.  MSD චක්රමල්ඛ අිංක 30 යටමත් මශ්රණ්ිය 1 හි JM 1 -1 වැටුප්ත මක්තයට අයත් 
වැටුප්ත පියවර හිි  
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                     තනතුරක් දරින්හ සටි මස්වා නියුක්තිකයන්හ JM 1 -1 යටමත් මශ්රණ්ිය 1 ට 
අන්හතර්ග්රහණය මකමරනු ඇත.  

 

   08.   කාර්යක්වෂමතා කඩ ඉේ පරීක්වෂණය සඳහා විෂය නිර්වද්ශය : 

       8.1  කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය පහත සඳහන්හ විෂයයන්හ අඩිංගු ලිඛිත පරීක්ෂණයි.  

 8.1.1  ප්රථම කාර්යක්වෂමතා කඩඉේ පරීක්වෂණය  (වරණ්ිය 11 ට පත්තීම ලද දින සිට ෙසෙ 03 
ක්ව ඇතුළත  

                      සේපුර්ණ කළ යුතුය.) 

                      විෂයයන් : 

▪ කාර්යාල ක්රම  
▪ ගිණුම්කරණ ක්රම  
▪ විෂය බද්ධ දැනුම  

                   කාර්යාල ක්රම : 

රජ්මේ කාර්යාලයක භ්ාවීත මකමරන කාර්යාල ක්රම පිළිබඳ යථා අවමබෝධ  මට්ටමක් අයදුම්කරු අත් මකාට  

මගන තිමේද යන වග සහ සැබෑ තත්ත්වයන්හ තුළදී අයදුම්කරුට එවන්හ දැනුම අර්ථවත් මලස හා ඵලදායීව   

මයාදාගැනීමම් හැියාව පිරික්සා බැලීම මමහි අරමුණ මේ.  

                   ගිණුේකෙණ ක්රම :             

මමම ප්රශන් පත්රය සැලුම් මකාට ඇත්මත් මුලික ගිණුම් මපාත් -පත් පිළිබඳව හා රජ්මේ කාර්යාලයක 
පවත්වා  

මගන යනු ලබන මුලය කළමනාකරණයපිළිබඳව  ඇති දැනුම සහ අවමබෝධය  විමසා බැලීමට මමන්හම දැනුම  

  අරමුණුවලට අනුව මයදීමට මස්වකයා සතු හැියාව මැන බැලීමටය 

                 තනතුෙට අදාළ විෂය බද්ධ දැනුම :.  

අදාළ තනතුර සම්බන්හධමයන්හ අයදුම්කරු  සතු විෂය බද්ධ දැනුම විමසා බැලීම මමම පරීක්ෂණමේ අදහසයි.  
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       පළමුවැනි කාර්යක්ෂමතා කඩඉම සමත් වීම සඳහා අයදුම්කරුවන්හ මමම විභ්ාගමයන්හ අවම වශමයන්හ  
40 % ක ලකුණු        මට්ටමක් ලබා ගත යුතුය. 

       තනතුමරහි ස්ිර කරනු ලැබීම සඳහා අයදුම්කරුවන්හ මමම කාර්යක්ෂමතා කඩඉම සමත් වීම අවශය 
මේ. 

 8.1.2   වදෙන කාර්යක්වෂමතා කඩඉම (වරණ්ිය 1 ට පත්තීම ලද දින සිට ෙසෙ 05    ක්ව ඇතුළත 
සේපුර්ණ කළ යුතුය.)   

             විෂයයන් : 

▪ ආයතන පරිපාටිය  
▪ රාජ්ය මුලය කළමනාකරණය  
▪ තනතුරට අදාළ විෂය බද්ධ දැනුම  

         ආයතන පරිපාටිය : 

         කාර්යාල ක්රම පිළිබඳ මූලධර්ම ,කාර්යාල ක්රමවල වැදගත්කම ,ලිඛිත සන්හනිමේදන කටයුතු ,ආකෘති 
පත්ර (මපෝරම ) 

       පිරවීම සහ ඒවා පිරිසැලුම් ිරීම ආදී විෂයයන්හ ඇතුලත්වන කාර්යාල ක්රම පිළිබඳව අදාළ මසව්කයා 
සතු දැනුම  

       පිරික්සා බැලීමටත් ,ඔහු / ඇය කාර්යාල කටයුතුවල නිරතවීමමන්හ ලබා ඇති ප්රවීණතාව පිළිබඳ 
අගැයීමක් ිරීමටත්  

     මමන්හම අදාළ මසව්කයා සතු ආයතන  සිංග්රහමේ අඩිංගු කරුණු සහ ආයතනමේ ක්රියා පරිපාටි 
සිංග්රහමේ අඩිංගු කරුණු  

     පිරික්සා බැලීමටත් මමම ප්රශන් පත්රය නිමවනු ඇත. 

    ොෙය මුලය කළමනාකෙණය : 

   රජ්මේ කාර්යාලවල භ්ාවිතා මකමරන පරිදි මුලය පාලනය , මුදල්වල භ්ාරකාරත්වය ,ආදායම සහ වියදම් 
,අයවැය  

  ඇස්තමම්න්හතු සහ සැපයුම් ,වැඩ කාර්ය සහ මස්වා ආදී කරුණු පිළිබඳ අදාළ මස්වකයා සතු දැනුම සහ 
අවමබෝධය  

  ඇගයීමටත් සහ සමීක්ෂණ මණ්ඩල සහ මපාත්තැබීම පිළිබඳ දැනුම විමසා බැලීමටත් මමම ප්රශන් පත්රය 
නිර්මාණය  
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වනු ඇත. 

 තනතුෙට අදාළ විෂය බද්ධ දැනුම : 

 ප්රථම කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණයට ඇතුලත් වුනු විෂයයන්හ සම්බන්හධමයන්හ ඔහු / ඇය මස්වය කරින්හ 
සටිය කාල  

වකවානුව තුළදී අදාළ ක්මෂ්ත්රවල සදුකරන ලද පරිපාටිමය සහ නීතිමය සිංමශෝධන පිළිබඳව අදාළ මසව්කයා 
සතු දැනුම  

විමසා බැලීමටත් සහ ඔහුමේ / ඇයමේ කාර්යාල ක්රියා කටයුතු මඟින්හ ලද අත්දැකීම් හරහා  අයදුම්කරු 
අත්මකාටමගන ඇති  

කුසලතාව පිළිබඳ අගැයීමක් ිරීමටත් මමම පරීක්ෂණමයන්හ අදහස් මකමර්.  

මදවැනි කාර්යක්ෂමතා කඩඉම සමත් වීම සඳහා අයදුම්කරුවන්හ මමම විභ්ාගමයන්හ අවම වශමයන්හ  40 % ක 
ලකුණු        මට්ටමක් ලබා ගත යුතුය. 

   09  .  සුවිවශ්ෂී කාර්ය සාධනය මත උසස ්කීරීම සඳහා විෂය නිර්වද්ශය : 

     a )   අභිවයෝගයතා පරීක්වෂණය :  

               සාමානය කාර්ය සාධන මට්ටමට වැඩි කාර්යක්ෂමතාවින්හ යුතුව තමා මවත පැවමරන 
සයලු රාජ්කාරි ඉටුිරීම සඳහා  

            අවශය දැනුම ,කුසලතා සහ ආකල්ප අදාළ මස්වා නියුක්තිකයා අත්මකාට මගන තිමේද යන්හන 
පික්සා බැමලන ලිඛිත  

            මයෝගයතා පරීක්ෂණයි , මමය . 

      b )   සාමාර්ථයක් ලැබීමට අවම වශමයන්හ 50 %  ලකුණු ලබා ගත යුතුය. 

      c )    සාමානය මට්ටමට වැඩි ඉහළ කාර්ය සාධන මට්ටමක් ඇති මසව්ා නියුක්තිකයන්හ සඳහා මමම 
පරීක්ෂණය වාර්ිකව  

              පැවැත්මවනු ඇත. 

 10 .     පත්තකිරීේ සිදුකෙන අධිකාරිය ෙන්වන් බස්නාහිෙ පළාවත්ත පළාත්ත මාර්ගස්ථ ප්රොහන අධිකාරිවේ 
අධයක්වෂ  

             මණ්ඩලය යි . 



65 
 

      11  .   නිර්ෙචනය : 

            11  .1     මමම බඳවා ගැනීමම් පරිපාටිය තුළ පැනනැමගන සයලු අවස්ථාවල දී “ 
සතුටුදායක මස්වා කාලය “ යන්හමනන්හ අදහස ්වන්හමන්හ ,උසස්වීම සඳහා ඉල්ලුම් කරනු ලබන දිනයට 
පුර්වමයන්හ වන ආසන්හනතම කාල පරිච්මේදය තුළ නිලධාරියා විසන්හ නියිත සයලු වැටුප්ත වර්ධක උපයාමගන 
ඇති තත්ත්වය සහ එම කාලය තුළ නිලධාරියා විසන්හ සදු කරන ලද ිසදු වරදක් සඳහා ( අවවාද ිරීමක් 
මහෝ තරමේ අවවාද ිරීමක් හැර ) දඬුවමකට යටත් මකාට  

                       මනාමැතිව ඇති තත්ත්වය යි.   

             11  .2   “ නියිත දිනය “ යනු මමම බඳවා ගැනීමම් පරිපාටිය ක්රියාත්මක මකමරන දිනය 
යි. 

   

            උක්වත බඳො ගැනීවේ පරිපාටිය නිර්වද්ශ කෙන ලදී . 

 

දිනය :.............................                            ප්රධාන විධායක නිලධාරිවේ අත්තසන  

                                                                                                          
(නිල මුද්රාෙ ) 

       නිර්වද්ශ වකාට අනුමැිය සඳහා ඉදිරිපත්ත කෙන ලදී . 

 

      දිනය :.....................................                                                  
අමාතයංශ වල්කේවේ අත්තසන  

 

     උක්වත බඳොගැනීේ පරිපාටිය අනුමත කෙන ලදී . 

    දිනය :...............................   

අධයක්වෂ වෙනොල්  

කළමනාකරණ මසව්ා මදපාර්තමම්න්හතුව  
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1. බස්නාහිෙ පළාවත්ත පළාත්ත මාර්ගස්ථ මගී ප්රොහනඅධිකාරිය  

“ කළමනාකෙණ සහකාෙ“   තනතරු සඳහා බඳො ගැනීවේ  

ක්රියා පරිපාටිය  

වගානු  අංක - TA/05 /01 /24  

MSD වගානු  අංක : 

01 .  කාර්ය මණ්ඩල ගණය : 

         කළමනාකරණ සහකාර  - තාක්ෂණික  / කාර්ික   

 02. (a )    කාර්ය මණ්ඩල ගණය වෙත පැෙවෙන කාර්ය ස්ෙරුපය පිළිබඳ පුළුල් අර්ථ  දැක්වීම 
(නිර්ෙචනය ) : 

   ආයතනමේ කළමනාකරණ ,පරිපාලන හා විධායක මශ්රණ්ිවල නිලධාරීන්හමේ රාජ්කාරි ඉටුිරීම සඳහා 
පහුකම් සැලසීමට / සහාය වීමට / අනුපුරණය ිරීම අරමුණු මකාට, ජ්ාතික වෘත්තීය ුදුුකම් (N.V.Q.) 5 
වන මට්ටමට අඩු මනාවන   තාක්ෂණමේදී ුදුුකම් සහිත පුද්ගලයන්හට මවත , පත්වීම් සදුකරනු ලබන 
බලධරයා / ප්රධාන විධායක නිලධාරී(C.E.O) විසන්හ  විමශ්ෂමයන්හ පවරනු ලබන තාක්ෂණමය ස්වරුපමේ 
කටයුතු / ක්රමමේදයම් මම් යටමත් ගැමන්හ . 

(b )  වමම කාර්ය මණ්ඩල ගණය යටවත්ත ගැවනන තනතුරු :- 

        වපාත්ත - තබන්නා  

(c)  රැකියා විසත්ෙය     

      1. අධිකාරිමේ මුදල් මපාමතහි සටහන්හ තැබීම හා එය පවත්වාමගන යාම.බැිංකුවල  සැසදුම් වාර්තා 
පිළිමයළ ිරීම සහ අදාළ  බලධාරීන්හ මවත පිටපත් යැවීම 

      2.  අධිකාරිමේ ගනුමදනුවලට සම්බන්හධ මුලයමය දත්ත වාර්තා ිරීම. 

      3. අවසාන ගිණුම හා වාර්ික අයවැය සකස ්ිරීමට සහය වීම. 

      4. ජ්ර්නල සහ ප්රධාන මලජ්රය සැසඳුම් ිරීම හා පවත්වාමගනයාම. 

      5  අධිකාරිමේ මුදල් මරගුලාසවලට අනුකූලව,බස්නාහිර පළාත් මාර්ගසථ් මගී  

    ප්රවාහන අධිකාරිමේ ගිණුම්කරණ වාර්තා යාවත්කාලීන ිරීම හා පවත්වාමගනයාම. 

   6. පළාමත් අභ්යන්හතර හා රජ්මේ විගණන නිලධාරීන්හට සහය දැක්වීම. 
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   7. ගිණුම හා අයවැය සිංඛයා පිළිබඳ විචලතා විශ්මල්ෂණය පිළිමයළ ිරීම. 

   8. නි.සා.(DGM )(මුලය )/ ගණකාධිකාරී / සහකාර ගණකාධිකාරී විසන්හ පැවමරන අන්හ  

       කවර මහෝ රාජ්කාරියක් සඳහා නියුතු වීම. 

03.  පත්තීවේ ස්ෙරුපය : 

        මස්වක අර්ථසාධක අරමුදලට සහ මස්වය භ්ාරකාරත්ව අරමුදලට හිිකම් ඇති  ස්ිර පත්වීමි. 

 04. ෙැටුප් පරිමාණය ,කාර්යක්වෂමතා කඩඉම සහ වස්ො නියුක්වි ආකෘිය : 

       4.1  කාර්ය මණ්ඩල ගණයට හිමි ෙැටුප් වක්වතය සහ මාසික ෙැටුප් පරිමාණය : 

         2006.01. 01 සට ක්රියාත්මක වන පරිදි 

      MA 2-1- 2006: රු.[14280 – 10 x 120 -7 x 140 -4 x 210 -20 x 290 -23100 ] 

        2009.01.01-ස.ක්රි.ප.    

     MA 2 -1-2006 A:රු.[14610-10x 145-7 x 170 -4 x 240 -20 x 320 -24610 ] 

     4.2  වරණ්ිෙල  ආකෘිය සහ සැම වරණ්ියකට අදාළ ආෙේභක ෙැටුප් පියෙෙ:             

අදාළ ආරම්භ්ක වැටුප්ත පියවර 
මශ්රණ්ිය  වැටුප්ත පියවර  MA 2 -1 – 

2006  
MA 2 -1 – 

2006 A  
111  1 වැනි පියවර  14280 14610  
11  12 වැනි පියවර  15620  16230  
1  23 වැනි පියවර  17590  18530  

 

    සැම පත්වීම් ලිපියකම වැටුප්ත මක්තය ,වැටුප්ත පරිමාණය සහ මශ්රණ්ි ආකෘතිය සඳහන්හ කළ යුතුය. එකම 
මස්වක ගණය තුළ,එක් මශ්රණ්ියක සට මවනත් මශ්ර්ණියකට  උසස ් ිරීමම්දී නව පත්වීම් ලිපියක් නිකුත් 
ිරීම අවශය මනාවන අතර උසස්ිරීම්  ලිපියක් නිකුත් ිරීම පමණක් ප්රමාණවත්ය.   

  4.3   වස්ෙක සංඛ්යාෙ : 

මස්වා ගණය තුළ එක් මශ්රන්ියින්හ මවනත් මශ්ර්ණියකට උසස ්ිරීමම් අරමුණ සඳහා  

සයලු මශ්රණ්ීන්හ ඒකාබද්ධ මස්වක සිංඛයාවක් තුළ වූවා මස ්සැලමක්.මමහිදී මස්වක  

සිංඛයාව යනුමවන්හ අදහස් වන්හමන්හ, එකම මස්වා ගණයට අයත් සයලු මශ්රණ්ීන්හ සඳහා වන  
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අනුමත සමසත් මස්වක සිංඛයාවයි. 

                      මපාත් -තබන්හනා ........................03  

4.4   කාර්යක්වෂමතා කඩඉම : 

        කාර්යක්ෂමතා කඩඉම විභ්ාගය ලිඛිත විභ්ාගයි. 

       මමම මස්වා ගණමේ සයලු කාර්ය මණ්ඩල සාමාිකයන්හ , 

      4.4.1  මශ්රණ්ිය 111 ට පත්වීම ලද දින සට අවුරුදු 03 ක් ඇතුළත 1 වැනි කාර්යක්ෂමතා  

     කඩඉම පරීක්ෂණය සමත් විය යුතුය. 

     4.4.2  මශ්රණ්ිය 11 ට පත්වීම ලද දින සට අවුරුදු 03 ක් ඇතුළත 2  වැනි කාර්යක්ෂමතා  

     කඩඉම පරීක්ෂණය සමත් විය යුතුය. 

     4.4.3   මශ්රණ්ිය 1 ට පත්වීම ලද දින සට අවුරුදු 05  ක් ඇතුළත  3   වැනි කාර්යක්ෂමතා  

     කඩඉම පරීක්ෂණය සමත් විය යුතුය. 

     4.4.4     අදාළ විෂය නිර්මද්ශය 8 වන මේදය යටමත් ලබා දී ඇත. ිසයම් නිලධාරියකු, නියිත 
කාල වකවානුව තුළ  කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය සමත්වීමට අසමත් මේ නම් ,ඔහු / ඇය පිළිබඳව 
ආයතන සිංග්රහමේ ඇති විධි විධාන  හා ආයතනමේ ක්රියාපරිපාටි සිංග්රහමේ (අත්මපාමතහි ) සඳහන්හ පරිදි ක්රියා 
මකමරනු ඇත.     

      4.4.5    කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය වසරකට වරක් මහෝ අවශය විට  හා අවශය  පරිදි 
පැවැත්විය හැිය.  

      4.5     ඉහත සඳහන්හ කාර්යක්ෂමතා ආවශයකතාවනට අමතරව ,සයලු මස්වා  නියුක්තිකයන්හ විසන්හ 
රජ්ය මඟීන්හ වරින්හ වර      නිර්මද්ශ කරනු ලබන නිපුණතාවන්හ  සහ ශකයතාවන්හ අත් කර ගත යුතුය. 

05.  කළමනාකාෙ සහකාෙ - තාක්වෂණික  ගණයට බඳොගැනීේ : 

   5.1  සුදුසුකේ  

      5.1.1  අධයාපනික : 

         a)   එක්  වාරයකදී වාණිජ් විෂයයන්හමගන්හ සාමානය සාමාර්ථ තුනක් සහිතව  

               අ.මපා.ස.(උ.මප.)විභ්ාගය සමත්ව තිබීම සහ එක් වරකදී පහත සඳහන්හ විෂයයන්හ  
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               ඇතුළුව සම්මාන සාමාර්ථ සතරක් (4) සහිතව අ.මපා.ස.(සා.මප.) විභ්ාගය             
               විෂයයන්හ සයින්හ සමත්ව තිබීම   

I. සිංහල / මදමළ  
II. ඉිංගිරිස භ්ාෂාව  
III. ගණිතය  

       b ) අ.මපා.ස.(උ.මප.) විභ්ාගමේදී ‘සාමානය ප්රශ්න පත්රයට ‘අමතරව අවශය කරන  

           විෂයයන්හ සිංඛයාව සමත් වීමමන්හ තෘතීය අධයාපන පාඨමාලාවක් හැදෑරීමට අවශය  

          මකමරන සාධනීය ශකයතා මට්ටම අත් මකාට මගන තිබීම. 

 5.1.2   ෙෘත්තීයමය : 

      a ) ශ්රී ලිංකා ගිණුම්කරණ ශිල්පීන්හමේ සිංගමමේ (AAT ) ඇමශෝිමේට් සාමාිකත්වය      

           මහෝ ICASL හි පදනම් විභ්ාගය සමත්ව තිබීම  

මහෝ  

         උසස ්ජ්ාතික ගණකාධිකරණ ඩිප්තමලෝම විභ්ාගමේ 1 වැනි වසර මහෝ පිළිගත්  

         ආයතනයින්හ ලද ජ්ා.වෘ.ු.(NVQ ) 5 වන මට්ටමට අඩු මනාවන මපාත් -තැබීම  

        පිළිබඳ වන කවර මහෝ මවනත් ුදුුකමක්  
සමඟ  

         පිළිගත් ආයතනයක මපාත් -තැබීම මහෝ විගණනය සම්බන්හධමයන්හ වන අවුරුදු  

        තුනක (03 ) මස්වා පළපුරුද්ද. 

        5.2  ෙයස : 

         වයස අවුරුදු  18 ට මනාඅඩු  හා අවුරුදු 45 ට මනාවැඩි විය යුතුය.උපරිම වයස් සීමාව  
අභ්යන්හතර අයදුම්කරුවන්හ සඳහා අදාළ මනාමේ. 

    5.3   වෙනත්ත : 

        සෑම අයදුේකරුෙකුම , 

              i  ශ්රී ලාිංික පුරවැසයකු විය යුතු අතර බසන්ාහිර පළාමත්  අවම වශමයන්හ  අවුරුදු තුනක 
(3 ) පදිිංචියක් තිබිය යුතුය. 
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             ii   තනතුමර් රාජ්කාරි ඉටු  ිරීමට කායිකව හා මානසකව මයෝගය විය යුතු අතර  
බස්නාහිර පළාමත් මස්වය ිරීමට එකඟ විය යුතුය. 

            iii  විශිෂ්ට චරිතයක් ඇති අයකු විය යුතුය. 

      5.4     බඳො ගැනීවේ ක්රියා මාර්ගය : 

              පුවත්පත් දැන්හවීමින්හ  මහෝ ප්රසද්ධ දැන්හවීමක් මඟින්හ ඉල්ලුම්පත් කැඳවීමමන්හ පු  
              අධයක්ෂ මණ්ඩලය තීරණය  කරනුලබන පරිදි සහ තරගකාරී ලිඛිත විභ්ාගයක      ප්රතිඵල 
මත සහ / මහෝ පත්ිරීම් සදුකරන අධිකාරිය මඟින්හ පත්මකමරන මණ්ඩලයක්   විසන්හ මමමහයවනු ලබන , 
වුහගත සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් මඟින්හ බඳවා ගැනීම් සදු මකමරනු ඇත. 

        i    මමම ගණයට මකමරන සයලු බඳවා ගැනීම් සහ මසව්ා ගණය අතුලතා උසස්වීම්  බඳවා 
ගැනීමම් පරිපාටිමේ ඇති   විධි විධානයන්හට   තරමේම අනුගත විය යුතුය.   

       ii .    ආයතනමේ  ක්රියා පරිපාටි සිංග්රහය (අත් මපාත ) බඳවා ගැනීමමන්හ පු මස්වා  මකාන්හමද්ස 
සහ අදාළ වන අන්හ කවර මහෝ කරුණු සම්බන්හධමයන්හ ඒකායනව  මයාදා ගත  යුතුය . 

     iii.   බඳවා ගැනීමම්දී අදාල වන සයළු කරුණු සම්බන්හධමයන්හ කාර්ය පටිපාටි  සිංග්රහය අත්මපාමතහි 
දැක්මවන කරුණු ඇතිබව මමම බඳවා ගැනීමම් පරිපාටිමේ දැක්මවන විධිවිධාන බලපැවැත්මවන. 

  5.4.1   තෙගකාරී ලිඛිත විභාගය : 

             විභ්ාගය සඳහා විෂයයන්හ :  

▪ භ්ාෂා ප්රවීණතාව  
▪ අභිමයෝගයතා පරීක්ෂණය  
▪ තනතුරට අදාළ විෂය බද්ධ දැනුම  

       භාෂා ප්රීණතාෙ : 

       සරල වයාකරණ විධීන්හ භ්ාවීත මකාටමගන, අයදුම්කරු සතුව ඇති අදහස් ප්රකාශ ිරීම ,   
අර්ථාවමබෝධය ,අක්ෂර විනයාසය සහ දැනුම පිරික්සා බැලීම සඳහා වන ප්රශන්ාවලියක් මමම ප්රශන් පත්රමයහි 
අඩිංගු වනු ඇත. 

      අභිවයෝගයතා පරීක්වෂණය : 

       අයදුම්කරුට  ඔහුමේ / ඇයමේ නිල රාජ්කාරි සදුිරීම සඳහා ඇති මයෝගයතාව  සහ ශකයතාව 
පිරික්සා බැලීම සඳහා මමම පත්රිකාව සැලුම් මකමරනු ඇත. 

       තනතුෙට අදාළ විෂය බද්ධ දැනුම : 
      තනතුරට අදාළ විෂය බද්ධ දැනුම අයදුම්කරු සතුද යන්හන තීරණය ිරීමට මමම  
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      පරීක්ෂණය පැවැත්මේ.    

      බඳවා ගැනීමම් පරීක්ෂණය සමත්වීම සඳහා අයදුම්කරුවන්හ සැම විෂයයක් සඳහාම  

            නියිත ලකුණු ප්රමාණමයන්හ අවම වශමයන්හ  40%  සහ නියිත මුළු ලකුණු       
සිංඛයාමවන්හ  50% ක සමස්තයක් ලබාගත යුතුය. 

       5.4.2     ෙුහගත සේමුඛ් පරීක්වෂණය : 

                   සම්මුඛ පරීක්ෂණමයදී ලකුණු ලබා මදන පිළිමවළ මමමස්ය : 

              අදාළ  පළපුරුද්ද සඳහා .........................................          30  ලකුණු  

              අදාළ අමතර අධයාපන ුදුුකම් සඳහා ............................30  ලකුණු  

              මවනත් ඉෂ්ටප්රාප්තත / ජ්යග්රහණ ........................................15   ලකුණු   

              සම්මුඛ පරීක්ෂණමේ කාර්ය සාධන මට්ටම ........................25  ලකුණු    

                                                                                .                                                                                               
100   ලකුණු  

 
➢ තරගකාරී ලිඛිත විභ්ාගයින්හ හා ස්ථාපිත සම්මුඛ පරීක්ෂණයින්හ මතෝරා ගැනීම 

සදුමේ නම්, ලිඛිත විභ්ාගමේදී ලබාගත යුතු  60%  ලකුණු සමස්තය හා සම්මුඛ 
පරීක්ෂණමයදී ලබාගත යුතු 40% ලකුණු සීමාව යන කරුණු මත පදනම් වූ 
කුසලතා අනුපිළිමවල පරිදි අවසන්හ  
මතෝරාගැනීම සදු වනු ඇත.  

➢ ස්ථාපිත සම්මුඛ පරීක්ෂණයින්හ මතෝරා ගැනීම සදුමේ නම්, හුමදක්ම                       
සම්මුඛ පරීක්ෂණමයදී හිි වන කුසලතා පදනම පරිදි පත්ිරීම් සදු වනු ඇත. 

       5.5     සයලු බඳවාගැනීම් සදු වන්හමන්හ මශ්රණ්ිය II1 ට ය.අදාළ මස්වා ගණමේ පවත්නා පුරප්තපාඩු 
සඛයාව මත  බඳවාගැනීම් සිංඛයාව තීරණය වනු ඇත. 

      5.6      අයදුේකිරීම සඳහා සුදුසුෙන දිනය : 

                   අයදුම්කරුවකු කවර මහෝ තනතුරක් සඳහා ඉල්ලුම් ිරීමට ුදුසස්කු මලස 
සැලමකන්හමන්හ, ඉල්ලුම්  ිරීම සඳහා වන අවසන්හ දිනයට මපර , ඔහු /ඇය මේද අිංක 5.1 ,5.2  හා 5.3 
යටමත් දක්වා ඇති  අවශය ුදුුකම් සපුරා ඇත්නම් පමණි. 

     5.7    වස්ෙවේ  ස්ිෙ කිරීම :    මමම මස්වක ගණමේ මශ්රණ්ිය iii  ට පත්මකමරන බාහිර 
අයදුම්කරුමවක්, රාජ්කාරි භ්ාරගත් දින සට අවුරුදු තුනක කාල පරාසයක් තුළ පරිවාස පදනම යටමත් 
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තැමබනු ඇත.පරිවාස කාලය තුළ ඔහුමේ / ඇයමේ කාර්ය සාධනය හා හැසරීම සතුටුදායක මේ නම් සහ 
ප්රථම කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභ්ාගය සම්පුර්ණ  මකාට ඇති නම්, ඔහු / ඇය පරිවාස කාලය නිමවූ දින සට 
තනතුමර් ස්ිර මකමරනු ඇත. 

 ආයතනමේ තනතුරක දැනටමත්  ස්ිර කරනුලැබ ඇති අභ්යන්හතරව මතෝරා ගැමනන අයදුම්කරුමවක් වසරක 
කාලයක් ‘වැඩ බලන ‘ පදනමම් තැමබනු ඇත. 

    5.8        බඳො  ගැනීවේදී  ෙැටුප : 

           බැහැරින්හ බඳවා ගැමනන්හනන්හ අදාළ වැටුප්ත පරිමාණමේ (ක්රමමේ) ආරම්භ්ක පියවමරහි  තැමබනු 
ඇත. අභ්යන්හතරව බඳවා ගැමනන්හනන්හමේ වැටුප  තීරණය මකමරන්හමන්හ  ආයතන සිංග්රහමේ (Establishment 
Code)  vi i වන පරිච්මේදය තුළ සඳහන්හ  

 විධි විධානයන්හට අනුවය.  

  06     උසස්කිරීේ :   

          කාර්ය සාධනය මත පදනම් වන  උසස්ිරීම් ක්රමමේදය පහත සඳහන්හ පරිදි වනු ඇත. 

        6.1   වසේක ගණවේ වරණ්ිය iii  සිට  වරණ්ිය  i i ට උසසක්ිරීේ ; 

            6.1.1.   සාමානය ක්රමවේදය : 

                a)  පුර්ෙ අෙශයතා : 

• තනතුමර් ස්ිර කරනු ලැබ තිබිය යුතුය  
• මශ්රණ්ිය iii හි අවම වශමයන්හ වසර 10 ක මස්වා කාලයක් සම්පුර්ණ මකාට තිබිය 

යුතු අතර වැටුප්ත වර්ධක දහයක් (10) ක් උපයාමගන තිබිය යුතුය  
• අනුදත් කාර්ය සාධන අගැයුම් ක්රමමේදයට අනුගතව, උසස්කරනු ලැබීමට පුර්වමයන්හ 

වන අවුරුදු 10 ක කාල පරිච්මේදය තුළ සාමානය  මහෝ සාමානයයට ඉහළ කාර්ය 
සාධන මට්ටමක් මපන්හවිය යුතුය  

• උසස්කරනු ලැබීමට මපර අවුරුදු 05 ක සතුටුදායක මස්වාවක් සම්පුර්ණ මකාට 
තිබිය යුතුය  

• මදවන භ්ාෂාව සම්බන්හධමයන්හ අවශය මට්ටමම් ප්රවීනතාවක් අත්මකාට මගන තිබිය 
යුතුය  

• නියිත කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් සාර්ථකමලස සම්පුර්ණ මකාට තිබිය යුතුය  
  

              b )  උසස ්කිරීවේ  විධිය : 

            මස්වයයා විසන්හ හඳුන්හවාදී ඇති ඉල්ලුම්පත් ආකෘතිය මඟින්හ ුදුුකම් ඇති මස්වා 
නියුක්තිකයන්හ ඉල්ලීමක්  කළ යුතුය.පත්ිරීම් කරන අධිකාරිය,අදාළ ුදුුකම් පිළිබඳ සමතයක්ෂණය 
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ිරීමමන්හ පු, සයලු පුර්ව අවශයතා සපුරාලන ලද දින සට    ක්රියාත්මක වන පරිදි ුදුුකම් ඇති 
මස්වා නියුක්තිකයන්හ මශ්රණ්ිය 11 ට උසස් ිරීමට පියවර ගනු ඇත.       

6.1.2      සුවිවශ්ෂී ක්රමවේදය : 

             a)   පුර්ෙ අෙශයතා  

• තනතුමර් ස්ිර කරනු ලැබ තිබිය යුතුය  
• මශ්ර්ණිය iii හි වසර 6 ක අඛණ්ඩ  මස්වා කාලයක් සම්පුර්ණ මකාට තිබිය 

යුතු අතර එම කාලය තුළ සයලු වැටුප්ත වර්ධක උපයාමගන තිබිය යුතුය  
• උසස් කරනුලබීමට ආසන්හනතම පුර්ව අවුරුදු සයක සමසත්  වසේා කාලය 

තුළම, මස්වා නියුක්තිකයා ුවිමශෂ්ී මට්ටමක / සාමානය  මට්ටමට වැඩි ඉහළ 
තලයක කාර්ය සාධනයක්  මපන්හවා තිබිය යුතුය.  

• උසස්කරනු ලැබීමට මපරවූ ආසන්හනතම අවුරුදු 05 තුළ  සතුටුදායක මස්වාවක් 
සම්පුර්ණ මකාට තිබිය යුතුය  

• නියිත කාල ඇතුළත කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් සාර්ථකමලස සම්පුර්ණ මකාට 
තිබිය යුතුය  

• මදවන භ්ාෂාව සම්බන්හධමයන්හ අවශය  මට්ටමම් ප්රවීනතාවක් අත්මකාටමගන 
තිබිය යුතුය 

 

                  b )    උසස ්කිරීවේ විධිය : 

                  අවුරුදු 05 ක මස්වා කාලයක් සපුරා ඇති ,පුර්ව අවශයතා සපුරා ඇති අයට උසස ්
වීම් සඳහා අයදුම් කළ හැිය.  මම්  සඳහා පැවැත්මවන  ලිඛිත මයෝගයතා පරීක්ෂණමයන්හ සමත් වන අය 
පමණක්, ඔවුන්හ මශ්රණ්ිය 111  හි අවුරුදු 06 ක මස්වා කාලය සම්පුර්ණ වන දින සට ක්රියාත්මක වන 
පරිදි,පත්ිරීම් සදුකරන අධිකාරිය විසන්හ මශ්රණ්ිය 11  ට උසස ්කරනු ඇත. 

           මශ්රණ්ිය 111  ට පත්වීම ලැබීමමන්හ පු එළමෙන ආසන්හනතම  අවුරුදු  05 ක අඛණ්ඩ මස්වා 
කාලය තුළ ුවිමශෂ්ී/ සාමානය මට්ටමට ඉහළ  කාර්ය සාධන මට්ටමක් මපන්හවා ඇති මස්වා නියුක්තිකයන්හ, 
ුවිමශ්ෂීකාර්ය සාධන මට්ටම ඇති අය උසස ්ිරීම සඳහා වන මයෝගයතා පරීක්ෂණයට,ඔවුන්හමේ   අවුරුදු 
05 මස්වා කාලය සම්පුර්න වූ දින සට මපනී සටීමට ුදුුකම් ලබනු ඇත. මසව්ා නියුක්තිකයන්හට මමමලස 
පරීක්ෂණයට හිඳ ගැනීමට අවසථ්ාව ලැමබන්හමන්හ   එක්  වරක් පමණි. 

6.2   තනතුවර් වරණ්ිය 11 සිට වර්ණිය 1 ට උසස් කිරීම : 

                  6.2.1.   සාමානය ක්රමවේදය : 

                a)  පුර්ෙ අෙශයතා : 
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• මශ්රණ්ිය ii හි අවම වශමයන්හ වසර 10 ක මස්වා කාලයක් සම්පුර්ණ මකාට තිබිය 
යුතු අතර වැටුප්ත වර්ධක දහයක් (10) ක් උපයාමගන තිබිය යුතුය  

• උසස්කරනු ලැබීමට ආසන්හනතමව පුර්වමයන්හ වූ  අවුරුදු 05 ක සතුටුදායක 
මස්වාවක් සම්පුර්ණ මකාට තිබිය යුතුය  

• අනුදත් කාර්ය සාධන අගැයුම් ක්රමමේදයට අනුගතව, උසස්කරනු ලැබීමට පුර්වමයන්හ 
වන අවුරුදු 10 ක කාල පරිච්මේදය තුළ සාමානය  මහෝ සාමානයයට ඉහළ කාර්ය 
සාධන මට්ටමක් මපන්හවිය යුතුය  

• නියිත කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් සාර්ථකමලස සම්පුර්ණ මකාට තිබිය යුතුය  
  

              b )  උසස ්කිරීවේ  විධිය : 

            මස්වයයා විසන්හ හඳුන්හවාදී ඇති ඉල්ලුම්පත් ආකෘතිය මඟින්හ ුදුුකම් ඇති මස්වා 
නියුක්තිකයන්හ ඉල්ලීමක්  කළ යුතුය.පත්ිරීම් කරන අධිකාරිය,අදාළ ුදුුකම් පිළිබඳ සමතයක්ෂණය 
ිරීමමන්හ පු, සයලු පුර්ව අවශයතා සපුරාලන ලද දින සට    ක්රියාත්මක වන පරිදි ුදුුකම් ඇති 
මස්වා නියුක්තිකයන්හ මශ්රණ්ිය 1 ට උසස් ිරීමට පියවර ගනු ඇත.       

6.2 .2      සුවිවශ්ෂී ක්රමවේදය : 

             a)   පුර්ෙ අෙශයතා  

• මශ්රණ්ිය ii හි වසර 09  ක අඛණ්ඩ  මසව්ා කාලයක් සම්පුර්ණ මකාට 

                     තිබිය යුතු අතර එම කාලය තුළ සයලු වැටුප්ත වර්ධක උපයාමගන තිබිය යුතුය  

• උසස්කරනු ලැබීමට ආසන්හනතම ,මපර අවුරුදු 05 ක සතුටුදායක මස්වාවක් 
සම්පුර්ණ මකාට තිබිය යුතුය  

• උසස්කරනු ලැබීමට පුර්වමයන්හ වන අවුරුදු නවයක(09 ) සමස්ත  කාල පරිච්මේදය 
තුළ මස්වා නියුක්තිකයා සාමානය  මහෝ සාමානයයට ඉහළ කාර්ය සාධන මට්ටමක් 
මපන්හවා තිබිය යුතුය  

• නියිත කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් සාර්ථකමලස සම්පුර්ණ මකාට තිබිය යුතුය  

           b )  උසස ්කිරීවේ  විධිය : 

            මස්වයයා විසන්හ හඳුන්හවාදී ඇති ඉල්ලුම්පත් ආකෘතිය මඟින්හ ුදුුකම් ඇති මස්වා 
නියුක්තිකයන්හ ඉල්ලීමක්  කළ යුතුය.පත්ිරීම් කරන අධිකාරිය විසන්හ අදාළ ුදුුකම් පිළිබඳ 
සමතයක්ෂණය ිරීමමන්හ පු, සයලු ුදුුකම්  සපුරාවසර ලන ලද මස්වකයන්හ,ඔවුන්හ මශ්රණ්ිය 11 හි 
වසර 09 ක් සම්පුර්ණ කරන ලද   දින සට    ක්රියාත්මක වන පරිදි මශ්රණ්ිය 1 ට උසස ්ිරීමට 
පියවර ගනු ඇත.  
 
7. දැනට වසේවේ නියුක්වත වස්ෙකයන් අන්තර්රහණය කිරීම (වමම බඳො ගැනීවේ  
   ක්රියා පරිපාටිය ක්රියාත්තමක ෙන දින ෙනවිට වස්ෙවේ නියුක්වත වස්ෙකයන් සඳහා  
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  පමණක්ව අදාළ ෙනු ඇත.) 
7.1 මමම බඳවා ගැනීමම් පරිපාටිය ක්රියාත්මක  වන දින වනවිට, MSD චක්රමල්ඛ  
      අිංක 30 යටමත් වැටුප්ත මක්ත MA -2 -1  අනුව පිහිටවනු ලැබ සටි සහ   කළමනාකාෙ 
සහකාෙ - තාක්වෂණික මසව්ා ගණයට අයත්ව බස්නාහිෙ පළාවත්ත  
පළාත්ත මාර්ගසථ් මගී ප්රොහන අධිකාරිවේ කාර්ය මණ්ඩලමේ සටි තාක්ෂණික  

නිලධාරියකු, ආණ්ඩුමේ ආයතන සිංග්රහමේ vii වන පරිච්මේදමේ 4 වන   වගන්හතිමේ  

    විධි විධාන පරිදි , වැටුප්ත මක්ත MA -2 -1 යටමත් ගැමනන කළමනාකාෙ සහකාෙ - 

    තාක්වෂණික  ගණයට අන්හතර්ග්රහණය මකමරනු ඇත. 

7.2 මකමස ්වුවද, අදාළ මස්වකයාමේ වැටුප්ත වර්ධක දිනය අන්හතර්ග්රහණයට මපර පැවතී  

    මලසම මනාමවනස්ව පවතිනු ඇත.එමසම් , අදාළ මසව්කයා දැනට ලබින්හ පවතින  

 වැටුප්ත පියවර අභිනව වැටුප්ත පියවර හා සම වන තත්ත්වය තුළ , ආණ්ඩුමේ ආයතන  

සිංග්රහමේ vii වන පරිච්මේදමේ 4.4 වගන්හතිය ප්රකාර , ඔහු / ඇය ඊළඟ ඉහළ වැටුප්ත  

පියවමරහි මනාතැබිය යුතුය. 

7.3  මස්වා කාලය සලකා බැලිය යුතු වන්හමන්හ අදාළ මස්වා ගණයට පත්කරන ලද දින  

     පදනම් මකාට මගනය.   

   (i)  MA 2-1- වරණ්ිය  11  

   a. ඉහත දක්වා ඇති මශ්රණ්ිය 111 ට අයත් වන තනතුරක මහෝ මශ්රණ්ියක අවුරුදු 20 කට    අඩු 
එමහත් අවම මලස අවුරුදු 10 ක මස්වා කාලයක් සපුරා ඇති සහ නව බඳවා ගැනීමම් පරිපාටිය ක්රියාත්මක 
වන දිනට මපර ක්රියාත්මකව පැවති  බඳවා ගැනීමම් පරිපාටිමේ සඳහන්හ පරිදි අවශය තත්ත්වයන්හ සපුරා ඇති 
මස්වකමයෝ,      

  b.  මශ්රණ්ිය 11 හි MA 2-1 වැටුප්ත පරිමාණමේ වැටුප්ත පියවර ලබා මදනු ලැබ ඇති  

      තනතුරක මහෝ මශ්රණ්ියක අවුරුදු  10 මේ අවම මස්වා කාලය සපුරා මනාමැති  

      මස්වකමයෝ,  

  c. මශ්රණ්ිය 11 ට අදාළ තනතුරක මහෝ මශ්රණ්ියක අවුරුදු 10 අවම මස්වා කාලය සපුරා  

      ඇති, එමහත් නව බඳවා ගැනීමම් පරිපාටිය ක්රියාත්මක වන දිනට මපර ක්රියාත්මකව පැවති  බඳවා 
ගැනීමම් පරිපාටිමේ සඳහන්හ පරිදි අවශය තත්ත්වයන්හ සපුරා මනාමැති මසව්කමයෝ, 
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      MA 2-1-- මශ්රණ්ිය 11 තුළට අන්හතර්ග්රහණය මකමරනු ඇත.         

(iii)  MA 2-1--වරණ්ිය  1  

   a.   ඉහත දක්වා ඇති MA 2-1-- මශ්රණ්ිය 111 ට අයත් වන තනතුරක මහෝ මශ්රණ්ියක අවුරුදු 20 ක 
අවම මසව්ා කාලයක්  සපුරා ඇති සහ නව බඳවා ගැනීමම් පරිපාටිය ක්රියාත්මක වන දිනට මපර ක්රියාත්මකව 
පැවති  බඳවා ගැනීමම් පරිපාටිමේ සඳහන්හ පරිදි අවශය තත්ත්වයන්හ සපුරා ඇති මසව්කමයෝ,      

  b. ඉහත දක්වා ඇති මලස ,මශ්රණ්ිය 11 ට අදාළ තනතුරක මහෝ මශ්රණ්ියක අවුරුදු 10 අවම මස්වා කාලය 
සපුරා  ඇති සහ ඉහත සඳහන්හ පරිදි අවශය තත්ත්වයන්හ සපුරා ඇති මස්වකමයෝ, 

  c. MSD චක්රමල්ඛ අිංක 30 යටමත් මශ්රණ්ිය 1 හි MA 2-1 පරිමාණමේ වැටුප්ත පියවර ලබා  

      මදනු ලැබ ඇති මස්වකමයෝ , 

      MA 2-1 --මශ්රණ්ිය 1 තුළට අන්හතර්ග්රහණය මකමරනු ඇත.       

  08.   කාර්යක්වෂමතා කඩ ඉේ පරීක්වෂණය සඳහා විෂය නිර්වද්ශය : 

   8.1   සැම තනතුරකටම අදාළ පහත සඳහන්හ අිංග (සිංරචක ) අන්හතර්ගත වන පරිදි විෂය නිර්මද්ශය 
සකස ්කළ යුතුය. 

      8.1.1   ප්රථම කාර්යක්වෂමතා කඩ ඉම පරීක්වෂණය (වරණ්ිය 111  ට පත්තීම ලද දින සිට ෙසෙ 
03 ක්ව ඇතුළත සේපුර්ණ කළ යුතුය. 

               පහත සඳහන්හ විෂයයන්හ ඇතුලත් වන ලිඛිත විභ්ාගයක් සඳහා අයදුම්කරුවන්හ මපනී සටිය 
යුතුය. 

              1. කාර්යාල පරිපාලනය සහ ආයතන ක්රමමේද  

              2. මුදල් මරගුලාස  

    ඔහුමේ / ඇයමේ මසව්ාවට අදාළව , සාමානය කාර්යාල පරිපාලනය , ආයතන ක්රමමේද  

    සහ මුදල් මරගුලාස සම්බන්හධව අදාළ මස්වකයා සතු දැනුම පිරික්සා බැලීම සඳහා  

   උක්ත ප්රශ්න පත්ර ද්වයය (මදක ) සැලුම් මකමරනු ඇත.     

            

 පළමුවැනි කාර්යක්ෂමතා කඩඉම සමත් වීම සඳහා අයදුම්කරුවන්හ මමම විභ්ාගමයන්හ අවම වශමයන්හ  40 % 
ක ලකුණු මට්ටමක් ලබා ගත යුතුය. 
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       තනතුමරහි ස්ිර කරනු ලැබීම සඳහා අයදුම්කරුවන්හ මමම කාර්යක්ෂමතා කඩඉම සමත් වීම අවශය 
මේ. 

8.1.2   වදෙන කාර්යක්වෂමතා කඩඉම පරීක්වෂණය  (වරණ්ිය 11  ට උසස්ී ම ලද දින සිට ෙසෙ 03  ක්ව 
ඇතුළත සේපුර්ණ කළ යුතුය.)   

         පහත සඳහන්හ විෂයයන්හ ඇතුලත් වන ලිඛිත විභ්ාගයක් සඳහා අයදුම්කරුවන්හ මපනී සටිය යුතුය. 

              1. කාර්යාල පරිපාලනය සහ ආයතන ක්රමමේද  

              2. මුදල් මරගුලාස  

3. තාක්ෂණික විෂයය  

     a. ප්රථම කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය තුළ ආවරණය වුනු විෂයයන්හ සම්බන්හධව  

         ඔහු / ඇය මස්වය කරින්හ සටි කාලවකවානුව තුළ අදාළ ක්මෂ්ත්ර වල සදු කරන ලද  

         ක්රමමේදමය සහ දනතික නවය මවනස් ිරීම් පිළිබඳ අදාළ මස්වකයා සතුව ඇති  

         දැනුම සහ කාර්යාල ක්රියා කාරකම් වලදී ඔහු / ඇය ලද අත්දැකීම් මගින්හ අයදුම්කරු  

        අත්මකාට මගන ඇති ප්රවීණතාව අගැයීම පිරික්ක්සීම අරමුණු මකාට 1 වැනි සහ  

   2 වැනි ප්රශ්න පත්ර පිරිසැලුම් මකමරනු ඇත. 

 b. ඔහුමේ / ඇයමේ තනතුරට අදාලව තාක්ෂණික ක්රමමේදයම් සම්බන්හධමයන්හ අවශය  

    ශකයතාව , ඔහුමේ / ඇයමේ මජ්යෂ්ඨත්වයට අනුකූලව අදාළ මස්වකයා ප්රමාණවත් මලස අත් මකාට 
මගන තිමේද යන වග විමසා බැලීමට 3 වැනි ප්රශ්න පත්රය සකස ්මකමරනු  

ඇත. 

      මද වැනි කාර්යක්ෂමතා කඩඉම සමත් වීම සඳහා අයදුම්කරුවන්හ මමම විභ්ාගමයන්හ අවම වශමයන්හ  
40 % ක ලකුණු මට්ටමක් ලබා ගත යුතුය. 

     8.1.3    වතෙන කාර්යක්වෂමතා කඩඉම පරීක්වෂණය  (වරණ්ිය 11  ට පත්තීම ලද දින සිට ෙසෙ 05   
ක්ව ඇතුළත සේපුර්ණ කළ යුතුය.)   

        ඉහත 8.1.2 යටමත් අඩිංගු අිංග උචිත පරිදි මයාදා ගත යුතු මේ.  

         මතවැනි කාර්යක්ෂමතා කඩඉම සමත් වීම සඳහා සයලු අයදුම්කරුවන්හ මමම පරීක්ෂණමයන්හ  අවම 
වශමයන්හ  40 % ක ලකුණු මට්ටමක් ලබා ගත යුතුය. 

09 .  සුවිවශ්ෂී කාර්ය සාධනය මත උසස් කීරීම සඳහා විෂය නිර්වද්ශය : 
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     a )   අභිවයෝගයතා පරීක්වෂණය :  

               සාමානය කාර්ය සාධන මට්ටමට වැඩි කාර්යක්ෂමතාවින්හ යුතුව තමා මවත පැවමරන 
සයලු රාජ්කාරි ඉටුිරීම සඳහා අවශය දැනුම ,කුසලතා සහ ආකල්ප අදාළ මසව්ා නියුක්තිකයා අත්මකාට 
මගන තිමේද යන්හන පික්සා බැමලන ලිඛිත පරීක්ෂණයි , මමය.  

     b )   සාමාර්ථයක් ලැබීමට අවම වශමයන්හ 50 %  ලකුණු ලබා ගත යුතුය. 

      c )    සාමානය මට්ටමට වැඩි ඉහළ කාර්ය සාධන මට්ටමක් ඇති මසව්ා නියුක්තිකයන්හ සඳහා මමම 
පරීක්ෂණය වාර්ිකව  පැවැත්මවනු ඇත. 

  10 .   පත්තකිරීේ සිදුකෙන අධිකාරිය ෙන්වන් බස්නාහිෙ පළාවත්ත පළාත්ත මාර්ගසථ් ප්රොහන අධිකාරිවේ 
අධයක්වෂ  මණ්ඩලය යි . 

      11  .   නිර්ෙචනය : 

            11  .1     මමම බඳවා ගැනීමම් පරිපාටිය තුළ පැනනැමගන සයලු අවස්ථාවල දී “ 
සතුටුදායක මස්වා කාලය “ යන්හමනන්හ අදහස ්වන්හමන්හ , උසසව්ීම සඳහා ඉල්ලුම් කරනු ලබන දිනයට 
පුර්වමයන්හ වන ආසන්හනතම කාල පරිච්මේදය තුළ  නිලධාරියා විසන්හ නියිත සයලු වැටුප්ත වර්ධක උපයාමගන 
ඇති තත්ත්වය සහ එම කාලය තුළ නිලධාරියා විසන්හ   සදු කරන ලද ිසදු වරදක් සඳහා ( අවවාද ිරීමක් 
මහෝ තරමේ අවවාද ිරීමක් හැර ) දඬුවමකට යටත් මකාට මනාමැතිව ඇති තත්ත්වය යි.   

             11  .2   “ නියිත දිනය “ යනු මමම බඳවා ගැනීමම් පරිපාටිය ක්රියාත්මක මකමරන දිනය 
යි. 

        උක්වත බඳො ගැනීවේ පරිපාටිය නිර්වද්ශ කෙන ලදී . 

       

 දිනය :................................               ......................................................    

                                                                                                                              
ප්රධාන විධායක නිලධාරියාවේ අත්තසන  

                                                        (නිල මුද්රාව ) 

                                                                                                                                              

          නිවද්ශ වකාට අනුමැිය සඳහා ඉදිරිපත්ත කෙන ලදී . 
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දිනය :..................................                                          . ..   
          
 ........................................         
 අමාතයංශ වල්කේවේ අත්තසන          
  (නිල මුද්රාව )     .                      

         උක්වත බඳො ගැනීවේ පරිපාටිය අනුමත කෙන ලදී . 

 

දිනය :...........................                           ............................................                                

                                                                                                                                  
අධයක්වෂ වෙනොල්  

                                                                                                                         
කළමනාකෙණ වසේා වදපාර්තවේන්තුෙ                      

 

  බස්නාහිෙ පළාවත්ත පළාත්ත මාර්ගසථ් මගී ප්රොහනඅධිකාරිය  

“කළමනාකෙණ සහකාෙ  - තාක්වෂණික වනාෙන  “   තනතරු සඳහා බඳො ගැනීවේ  

ක්රියා පරිපාටිය  

වගානු  අංක - TA/05 /01 /24  

MSD වගානු  අංක : 

01 .  කාර්ය මණ්ඩල ගණය : 

         කළමනාකරණ සහකාර  - තාක්ෂණික -මනාවන    

 02. (a )    කාර්ය මණ්ඩල ගණය වෙත පැෙවෙන කාර්ය ස්ෙරුපය පිළිබඳ පුළුල් අර්ථ  දැක්වීම 
(නිර්ෙචනය ) : 

   ආයතනමේ කළමනාකරණ ,පරිපාලන හා විධායක මශ්රණ්ිවල නිලධාරීන්හමේ රාජ්කාරි ඉටුිරීම සඳහා 
පහුකම් සැලසීමට / සහාය වීමට / අනුපුරණය ිරීම අරමුණු මකාට , පත්වීම් සදුකරනු ලබන අධිකාරිය / 
ප්රධාන විධායක නිලධාරී (C.E.O) විසන්හ  විමශ්ෂමයන්හ පවරනු ලබන තාක්ෂණික මනාවන  ස්වරුපමේ 
කටයුතු / ක්රමමේදයම් මම් යටමත් ගැමන්හ . 

(b )  වමම කාර්ය මණ්ඩල ගණය යටවත්ත ගැවනන තනතුරු :- 
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        කළමනාකාෙ සහකාෙ  
නැවතුම්මපාළ සථ්ාන භ්ාර නිලධාරි  
මජ්යෂ්ඨ නැවතුම්මපාළ ස්ථාන භ්ාර නිලධාරි  
මාර්ග පරීක්ෂක  
මජ්යෂ්ඨ මාර්ග පරීක්ෂක  
රියැදුරු උපමද්ශක  

  (c) රැකියා විස්තෙය : 

       කළමනාකෙණ සහකාෙ  

1. අයකැිමේ රාජ්කාරි මලස පැවරී ඇති කටයුතු සදු ිරීම.(උදා: මුදල් එකතුිරීම්  
සහ මුදල් බැිංකු ගත ිරීම. 
2. පැවරී ඇති රාජ්කාරි වලට අදාළ ලිපි මල්ඛන කටයුතු සදු ිරීම. 
3. අදාළ විෂය ලිපිමගානු පවත්වාගැනීම. 
4. මජ්යෂ්ඨ නිලධාරි විසන්හ ඉල්ලා සටින මතාරතුරු සැපයීම. 
5. අමනක් කළමනාකරණ සහකාරවරුන්හ සමග සම්බන්හධීකරණය පවත්වාගැනීම. 
6. ලිපිමගානු පිළිබඳ රහසයභ්ාවය රැකීම. 
7. පරිපාලනමය කරුණු පිළිබඳ ආයතන ප්රධානියා දැනුවත් ිරීම. 
8. ඔහුට / ඇයට අයත් තමාමේම රාජ්කාරි හා බැඳි කටයුතුවල ලිපි මල්ඛන මමන්හම  
දත්ත පරිගණක ිරීමම් කටයුතු සඳහා මයදීම  
9. කළමනාකාරිත්වය මඟින්හ පැවමරන අන්හ කවර මහෝ රාජ්කාරිවල නිරතවීම. 

වෙයෂ්ඨ ස්ථානභාෙ නිලධාරි / සථ්ානභාෙ නිලධාරි -නැෙතුේවපාළ  

1. බස් නැෙතුේවපාළ ෙල / පර්යන්ත ෙල පරිපාලන කටයුතු  

I. දදනික පැිණීමම් මල්ඛන පවත්වාමගනයාම. 
II. කාල සටහන්හකරුවන්හ ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩල රාජ්කාරි සඳහා වාර්තා කරනු ලැමේද  

යන්හන විමසීම සහ ඒ සඳහා වගබලා ගැනීම. 
III. රාජ්කාරි කාලය තුළ කාර්ය මණ්ඩල ඔවුන්හමේ රාජ්කාරි ස්ථානවල රැදී සටින  

බවට වගබලා ගැනීම. 
IV. රාජ්කාරි කාලය තුළ ඔබ හා ඔබමේ කාර්ය මණ්ඩල නියිත නිල ඇඳුම හැඳ  

සටින බවට වගබලා ගැනීම. 
V. විමශ්ෂ මතාරතුරු ආදිය සටහන්හ ිරීම සඳහා මලාේ සටහන්හ මපාත පවත්වාගැනීම  
VI. ලැමබන නිවාඩු ඉල්ලුම්පත් පිළිබඳ සටහන්හ තැබීමට මල්ඛනයක් පවත්වාගැනීම  

සහ එම ඉල්ලුම්පත් ප්රාමද්ශීය කාර්යාලය මවත ඉදරිපත් ිරීම. 
VII. ප්රවාහන අධිකාරිය විසන්හ ඔබ මවත නිලවශමයන්හ භ්ාරමදනු ලැබ ඇති අයිතම හා  

උපකරණ පිළිබඳ වාර්තාමකාට තැබීම සඳහා මල්ඛනයක් පවත්වාගැනීම  

 2.  බස ්රථ කාර්ය මණ්ඩලවල ක්රියා කටයුතු පිළිබඳ අධීක්ෂණය ිරීම සහ නිතිපතා  
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     ඵලදායී බස් රථ මස්වාවක් සැපයීමට ක්රියා ිරීම  

  වෙයෂඨ් මාර්ග පරීක්වෂක / මාර්ග පරීක්වෂක  

 1. අධිකාරිමේ බල ප්රමද්ශය තුළ මාර්ගවල ධාවනය මකමරන මගී ප්රවාහන බස ්රථ  

    දදනික ධාවන කාල සටහන්හ පරිදි සදු මේද යන්හන පරීක්ෂා ිරීම. 

 2. වරින්හ වර පළාත් සභ්ාව විසන්හ නිකුත් මකමරන නීති හා මරගුලාස උල්ලිංඝනය කරන  

     සයලු මගී ප්රවාහන බස ්රථ පිළිබඳ පරීක්ෂා ිරීම.  

 3. බස්  පර්යන්හතවල මස්වකයන්හ අධීක්ෂණය ිරීම. 

 4. අධිකාරිමේ බල ප්රමද්ශ තුළ බස ්රථ නිතිපතා පරීක්ෂාවට ලක් ිරීම සහ ඒවාමයහි  

    අඩු-පාඩු ප්රාමද්ශීය කාර්යාලයට වාර්තා ිරීම  

  5.මගී ප්රවාහන බස් රථ ,පාසල් රථ මස්වා ,රාත්රී කාලමේ සහ තද බද මේලාවන්හහි මයාදවන  

     බස් රථ පිළිබඳ තත්ත්වයන්හ නිතිපතා පරීක්ෂා ිරීම සහ ප්රාමද්ශීය කාර්යාලයට වාර්තා  
    ිරීම  
  රියැදුරු උපවද්ශක  

1. සැහැල්ලු වාහන  සහ බර වාහන රියැදුරු පුහුණුිරීම් පිළිබඳ උපමද්ශක මලස  
ක්රියා ිරීම.  

2. රියැදුරන්හ සහ මකාන්හමදාසත්රවරුන්හ සඳහා උපමද්ශක පන්හති පැවැත්වීම. 
3. රියැදුරු පුහුණුමේ ප්රාමයෝගික පුහුණු පරීක්ෂණමේ ශිෂය සම්බන්හධීකාරක මලස  

නිමයෝජ්නය ිරීම.   

  03.  පත්තීවේ ස්ෙරුපය : 

        මස්වක අර්ථසාධක අරමුදලට සහ මස්වය භ්ාරකාරත්ව අරමුදලට හිිකම් ඇති  ස්ිර පත්වීමි. 

 04. ෙැටුප් පරිමාණය ,කාර්යක්වෂමතා කඩඉම සහ වස්ො නියුක්වි ආකෘිය : 

       4.1  කාර්ය මණ්ඩල ගණයට හිමි ෙැටුප් වක්වතය සහ මාසික ෙැටුප් පරිමාණය : 

         2009.01.01-ස.ක්රි.ප.    

      MA 1 -1 - 2006: රු.[13320 -10 x 120 -7 x 140 -4 x 210 -20 x 290 -22140 ] 

        2009.01.01-ස.ක්රි.ප.    
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     MA 1 -1-2006 A:රු.[13450 -10 x 145 -7 x 170 - 4 x 240 -20 x 320 -23450 ] 

     4.2  වරණ්ිෙල  ආකෘිය සහ සැම වරණ්ියකට අදාළ ආෙේභක ෙැටුප් පියෙෙ:             

අදාළ ආරම්භ්ක වැටුප්ත පියවර 
මශ්රණ්ිය  වැටුප්ත පියවර  MA 1 -1 –2006  MA 1  -1 –2006 A  
111  1 වැනි පියවර  13320  13450  
11  12 වැනි පියවර  14660  15070  
1  23 වැනි පියවර  16630  17370  

 

    සැම පත්වීම් ලිපියකම වැටුප්ත මක්තය ,වැටුප්ත පරිමාණය සහ මශ්රණ්ි ආකෘතිය සඳහන්හ කළ යුතුය. එකම 
මස්වක ගණය තුළ,එක් මශ්රණ්ියක සට මවනත් මශ්ර්ණියකට  උසස ් ිරීමම්දී නව පත්වීම් ලිපියක් නිකුත් 
ිරීම අවශය මනාවන අතර උසස්ිරීම්  ලිපියක් නිකුත් ිරීම පමණක් ප්රමාණවත්ය.   

  4.3   වස්ෙක සංඛ්යාෙ : 

       කළමනාකරණ සහකාර   103  

       ස්.භ්ා.නි.-නැවතුම්මපාළ    63  

       මජ්යෂඨ් ස්.භ්ා.නි.- නැවතුම්මපාළ  14  

       මාර්ග පරීක්ෂක                         52  

       මජ්යෂඨ් මාර්ග පරීක්ෂක                  07  

       රියැදුරු උපමද්ශක                       04    

  4.4   කාර්යක්වෂමතා කඩඉම : 

        කාර්යක්ෂමතා කඩඉම විභ්ාගය ලිඛිත විභ්ාගයි. 

       මමම මස්වා ගණමේ සයලු කාර්ය මණ්ඩල සාමාිකයන්හ , 

      4.4.1  මශ්රණ්ිය 111 ට පත්වීම ලද දින සට අවුරුදු 03 ක් ඇතුළත 1 වැනි කාර්යක්ෂමතා  

     කඩඉම පරීක්ෂණය සමත් විය යුතුය. 

     4.4.2  මශ්රණ්ිය 11 ට පත්වීම ලද දින සට අවුරුදු 03 ක් ඇතුළත 2  වැනි කාර්යක්ෂමතා  

     කඩඉම පරීක්ෂණය සමත් විය යුතුය. 
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     4.4.3   මශ්රණ්ිය 1 ට පත්වීම ලද දින සට අවුරුදු 05  ක් ඇතුළත  3   වැනි කාර්යක්ෂමතා  

     කඩඉම පරීක්ෂණය සමත් විය යුතුය. 

     4.4.4     අදාළ විෂය නිර්මද්ශය 8 වන මේදය යටමත් ලබා දී ඇත. ිසයම් නිලධාරියකු, නියිත 
කාල වකවානුව තුළ  කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය සමත්වීමට අසමත් මේ නම් ,ඔහු / ඇය පිළිබඳව 
ආයතන සිංග්රහමේ ඇති විධි විධානයන්හට අනුව   හා ආයතනමේ ක්රියාපරිපාටි සිංග්රහමේ (අත්මපාමතහි ) 
සඳහන්හ පරිදි ක්රියා මකමරනු ඇත.     

      4.4.5    කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය වසරකට වරක් මහෝ අවශය විට  හා අවශය  පරිදි 
පැවැත්විය හැිය 

 4.5     ඉහත සඳහන්හ කාර්යක්ෂමතා ආවශයකතාවනට අමතරව ,සයලු මසව්ා  නියුක්තිකයන්හ විසන්හ රජ්ය 
මඟීන්හ වරින්හ වර      නිර්මද්ශ කරනු ලබන නිපුණතාවන්හ  සහ ශකයතාවන්හ අත් කර ගත යුතුය. 

05.  කළමනාකාෙ සහකාෙ - තාක්වෂණික වනාෙන  ගණයට බඳොගැනීේ : 

   5.1  සුදුසුකේ (සාමානය ): 

     5.1.1  කළමනාකෙණ සහකාෙ / ස්.භා.නි.-නැෙතුේවපාළ /මාර්ග පරීක්වෂක / 

                රියැදුරු උපවද්ශක  

      බාහිෙ අයදුේකරුෙන් : 

      ආධයාපනික :                          

      a)   එක් වරකදී පහත සඳහන්හ විෂයයන්හ   ඇතුළුව සම්මාන සාමාර්ථ සතරක් (4) සහිතව 
අ.මපා.ස.(සා.මප.) විභ්ාගය විෂයයන්හ සයින්හ   සමත්ව තිබීම   

I. සිංහල / මදමළ  
II. ඉිංගිරිස භ්ාෂාව  
III. ගණිතය  

      b )  අ.මපා.ස.(සා.මප.)විභ්ාගමේදී (සාමානය ප්රශ්න පත්රයට  අමතරව) විෂයයන්හ තුනින්හ  

           සමත්ව තිබීම. 

     අභයන්තෙ අයදුේකරුෙන් :- 

     පහත සඳහන්හ ුදුුකම් සහිතව, ප්රාථික මට්ටම - පුහුණු  සහ ප්රාථික මට්ටම -නුපුහුණු       

     ගණයනට අයත් කාර්ය මණ්ඩල මම් සඳහා ඉල්ලුම් ිරීමට ුදුස්මසෝ මවති. 
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     අධයාපනික : 

               පහත සඳහන්හ විෂයයන්හ   ඇතුළුව සම්මාන සාමාර්ථ සතරක් (4) සහිතව අ.මපා.ස.(සා.මප.) 
විභ්ාගය විෂයයන්හ සයින්හ   සමත්ව තිබීම   

i. සිංහල / මදමළ  
ii. ඉිංගිරිස භ්ාෂාව  
iii. ගණිතය  

     වෙනත්ත : 

         ඉහත සඳහන්හ මසව්ා ගණය යටමත් ස්ිර තනතුරක අවම වශමයන්හ අවුරුදු පහක           

         (05 ) සතුටුදායක මසව්ා කාලයක් සපුරා ඇති මස්වකයන්හ  

 සටහන :-  ස්ිර තනතුරකට පත් කරනු ලැබීමට පුර්වමයන්හ වන කවර මහෝ මස්වා         

               කාලයක් මහෝ ස්ි ර පදනමම් පත්වීමක් ලැබ ගැනීම සඳහා පුර්ව අවශයතාවක්  
              මලස වන පුහුණුවීම් වැඩසටහනක් යටමත් සපුරා ලන ිසයම් මහෝ මස්වා  
              කාලයක් ඉහත සඳහන්හ මකාට ඇති පරිදි ුදුුකම මලස අවශය වන අවුරුදු  

              පහක මස්වා කාලය තුළ ලා ගිනිය යුතු මනාමේ. මමම අරමුණ සඳහා අනියම් / 

              තාවකාලික පදනම යටමත්  වන කවර මහෝ මස්වා කාලයක් ද සලකා මනාබැලිය  

              යුතුය.             

 5.1.2  වෙයෂ්ඨ ස්.භා.නි.-නැෙතුේවපාළ / වෙයෂ්ඨ මාර්ග පරීක්වෂක  

            මජ්යෂ්ඨ ස්.භ්ා.නි.-නැවතුම්මපාළ / මජ්යෂ්ඨ මාර්ග පරීක්ෂක තනතුරු සඳහා  

            බඳවාගැනීම් සදු මනාමේ.හුමදක්ම මජ්යෂ්ඨත්වය හා කුසලතාව පදනම් මකාට  

            මගන ඒ සඳහා මතෝරාගැනීම සදු මකමරනු ඇත.  

     5.2  ෙයස : 

         වයස අවුරුදු  18 ට මනාඅඩු  හා අවුරුදු 45 ට මනාවැඩි විය යුතුය.උපරිම වයස් සීමාව  
අභ්යන්හතර අයදුම්කරුවන්හ සඳහා අදාළ මනාමේ. 

    5.3   වෙනත්ත : 

        සෑම අයදුේකරුෙකුම , 
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              i  ශ්රී ලාිංික පුරවැසයකු විය යුතු අතර බසන්ාහිර පළාමත්  අවම වශමයන්හ  අවුරුදු තුනක 
(3 ) පදිිංචියක් තිබිය යුතුය. 

             ii   තනතුමර් රාජ්කාරි ඉටු  ිරීමට කායිකව හා මානසකව මයෝගය විය යුතු අතර  
බස්නාහිර පළාමත් මස්වය ිරීමට එකඟ විය යුතුය. 

            iii  විශිෂ්ට චරිතයක් ඇති අයකු විය යුතුය. 

      5.4     බඳො ගැනීවේ ක්රියා මාර්ගය : 

              පුවත්පත් දැන්හවීමින්හ  මහෝ ප්රසද්ධ දැන්හවීමක් මඟින්හ ඉල්ලුම්පත් කැඳවීමමන්හ පු  
              අධයක්ෂ මණ්ඩලය තීරණය  කරනුලබන පරිදි සහ තරගකාරී ලිඛිත විභ්ාගයක      ප්රතිඵල 
මත සහ / මහෝ පත්ිරීම් සදුකරන අධිකාරිය මඟින්හ පත්මකමරන මණ්ඩලයක්   විසන්හ මමමහයවනු ලබන , 
ස්ථාපිත සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් මඟින්හ බඳවා ගැනීම් සදු මකමරනු ඇත. 

        i    මමම ගණයට මකමරන සයලු බඳවා ගැනීම් සහ මසව්ා ගණය ඇතුළත උසස්වීම්  බඳවා 
ගැනීමම් පරිපාටිමේ ඇති   විධි විධානයන්හට   තරමේම අනුගත විය යුතුය.   

       ii .    ආයතනමේ  ක්රියා පරිපාටි සිංග්රහය (අත් මපාත ) බඳවා ගැනීමමන්හ පු මස්වා  මකාන්හමද්ස 
සහ අදාළ වන අන්හ කවර මහෝ කරුණු සම්බන්හධමයන්හ එකායනව  මයාදා ගත  යුතුය . 

     iii.   බඳවා ගැනීමම්දී අදාල වන සයළු කරුණු සම්බන්හධමයන්හ කාර්ය පටිපාටි  සිංග්රහය අත්මපාමතහි 
දැක්මවන කරුණු ඇතිබව මමම බඳවා ගැනීමම් පරිපාටිමේ දැක්මවන විධිවිධාන බලපැවැත්මවන. 

  5.4.1   තෙගකාරී ලිඛිත විභාගය : 

             විභ්ාගය සඳහා විෂයයන්හ :  

▪ භ්ාෂා ප්රවීණතාව  
▪ අභිමයෝගයතා පරීක්ෂණය / සාමානය දැනීම 
▪ පරිගණක පරීක්ෂණය   

       භාෂා ප්රීණතාෙ : 

       සරල වයාකරණ විධීන්හ භ්ාවීත මකාටමගන, අයදුම්කරු සතුව ඇති අදහස් ප්රකාශ ිරීම ,   
අර්ථාවමබෝධය ,අක්ෂර විනයාසය සහ දැනුම පිරික්සා බැලීම සඳහා වන ප්රශන්ාවලියක් මමම ප්රශන් පත්රමයහි 
අඩිංගු වනු ඇත. 

      අභිවයෝගයතා පරීක්වෂණය සහ සාමානය දැනීම : 
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       අයදුම්කරුට  ඔහුමේ / ඇයමේ නිල රාජ්කාරි සදුිරීම සඳහා ඇති මයෝගයතාව  සහ ශකයතාව 
පිරික්සා බැලීම සඳහා සහ වර්තමාන තත්ත්වයන්හ පිළිබඳව ඇති සාමානය දැනුම්  මට්ටම විමසා බැලීම සඳහා 
මමම පත්රිකාව සැලුම් මකමරනු ඇත. 

      පරිගණක පරීක්වෂණය : 

මමම පරීක්ෂණමේ අරමුණ වන්හමන්හ, අයදුම්කරු සතුව පවතින  පහත සඳහන්හ හැියාවන්හ පිළිබඳව 
මැන බැලීමය.   

 
▪  මතාරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ මුලික සිංකල්ප  
▪ Windows (වින්හමඩෝේස ්) මමමහයුම් පද්ධතිය  සහ  
▪ ලිපි මගානු කළමනාකරණය  

         සැම විෂයයක් සඳහාම නියිත ලකුණුවලින්හ අවම මලස 40 % ක්  සහ මුළු ලකුණු සිංඛයාමවන්හ 
අවම මලස 50 % ක  සමස්තයක් බඳවා ගැනීමම් පරීක්ෂණය සමත් වීම සඳහා අයදුම්කරුවන්හ ලබාගත 
යුතුය.විභ්ාගමේදී දක්වන කුසලතාව පදනම් මකාටමගන සම්මුඛ  

පරීක්ෂණය සඳහා කැඳවනු ලබන බාහිර අයදුම්කරුවන්හමේ සිංඛයාව තීරණය වනු ඇත. 

මකමස්වුවද , ලිඛිත විභ්ාගය සමත් වන සයලු අභ්යන්හතර අයදුම්කරුවන්හ සම්මුඛ  

පරීක්ෂණය සඳහා කැඳවනු ඇත.      

         5.2  ෙයස : 

         වයස අවුරුදු  18 ට මනාඅඩු  හා අවුරුදු 45 ට මනාවැඩි විය යුතුය.උපරිම වයස් සීමාව  
අභ්යන්හතර අයදුම්කරුවන්හ සඳහා අදාළ මනාමේ. 

    5.3   වෙනත්ත : 

        සෑම අයදුේකරුෙකුම , 

              i  ශ්රී ලාිංික පුරවැසයකු විය යුතු අතර බසන්ාහිර පළාමත්  අවම වශමයන්හ  අවුරුදු තුනක 
(3 ) පදිිංචියක් තිබිය යුතුය. 

             Ii   තනතුමර් රාජ්කාරි ඉටු  ිරීමට කායිකව හා මානසකව මයෝගය විය යුතු අතර  
බස්නාහිර පළාමත් මස්වය ිරීමට එකඟ විය යුතුය. 

            Iii  විශිෂ්ට චරිතයක් ඇති අයකු විය යුතුය. 

      5.4     බඳො ගැනීවේ ක්රියා මාර්ගය : 

              පුවත්පත් දැන්හවීමින්හ  මහෝ රජ්මේ දැන්හවීමක් මඟින්හ ඉල්ලුම්පත් කැඳවීමමන්හ පු  
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              අධයක්ෂ මණ්ඩලය තීරණය  කරනුලබන පරිදි සහ තරගකාරී ලිඛිත විභ්ාගයක      ප්රතිඵල 
මත සහ / මහෝ පත්ිරීම් සදුකරන අධිකාරිය මඟින්හ පත්මකමරන මණ්ඩලයක්   විසන්හ මමමහයවනු ලබන , 
ස්ථාපිත සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් මඟින්හ බඳවා ගැනීම් සදු මකමරනු ඇත. 

        I    මමම ගණයට මකමරන සයලු බඳවා ගැනීම් සහ මසව්ා ගණය ඇතුළත උසස්වීම්  බඳවා 
ගැනීමම් පරිපාටිමේ ඇති   විධි විධානයන්හට   තරමේම අනුගත විය යුතුය.   

       Ii .    ආයතනමේ  ක්රියා පරිපාටි සිංග්රහය (අත් මපාත ) බඳවා ගැනීමමන්හ පු මස්වා  මකාන්හමද්ස 
සහ අදාළ වන අන්හ කවර මහෝ කරුණු සම්බන්හධමයන්හ එකායනව  මයාදා ගත  යුතුය . 

     iii.   බඳවා ගැනීමම්දී අදාල වන සයළු කරුණු සම්බන්හධමයන්හ කාර්ය පටිපාටි  සිංග්රහය අත්මපාමතහි 
දැක්මවන කරුණු ඇතිබව මමම බඳවා ගැනීමම් පරිපාටිමේ දැක්මවන විධිවිධාන බලපැවැත්මවන. 

  5.4.1   තෙගකාරී ලිඛිත විභාගය : 

             විභ්ාගය සඳහා විෂයයන්හ :  

▪ භ්ාෂා ප්රවීණතාව  
▪ අභිමයෝගයතා පරීක්ෂණය / සාමානය දැනීම 
▪ පරිගණක පරීක්ෂණය   

       භාෂා ප්රීණතාෙ : 

       සරල වයාකරණ විධීන්හ භ්ාවීත මකාටමගන, අයදුම්කරු සතුව ඇති අදහස් ප්රකාශ ිරීම ,   
අර්ථාවමබෝධය ,අක්ෂර විනයාසය සහ දැනුම පිරික්සා බැලීම සඳහා වන ප්රශන්ාවලියක් මමම ප්රශන් පත්රමයහි 
අඩිංගු වනු ඇත. 

      අභිවයෝගයතා පරීක්වෂණය සහ සාමානය දැනීම : 

       අයදුම්කරුට  ඔහුමේ / ඇයමේ නිල රාජ්කාරි සදුිරීම සඳහා ඇති මයෝගයතාව  සහ ශකයතාව 
පිරික්සා බැලීම සඳහා සහ වර්තමාන තත්ත්වයන්හ පිළිබඳව ඇති සාමානය දැනුම්  මට්ටම විමසා බැලීම සඳහා 
මමම පත්රිකාව සැලුම් මකමරනු ඇත. 

      පරිගණක පරීක්වෂණය : 

මමම පරීක්ෂණමේ අරමුණ වන්හමන්හ, අයදුම්කරු සතුව පවතින  පහත සඳහන්හ හැියාවන්හ පිළිබඳව 
මැන බැලීමය.   

 
▪  මතාරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ මුලික සිංකල්ප  
▪ Windows (වින්හමඩෝේස ්) මමමහයුම් පද්ධතිය  සහ  
▪ ලිපි මගානු කළමනාකරණය  
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         සැම විෂයයක් සඳහාම නියිත ලකුණුවලින්හ අවම මලස 40 % ක්  සහ මුළු ලකුණු සිංඛයාමවන්හ 
අවම මලස 50 % ක  සමස්තයක් බඳවා ගැනීමම් පරීක්ෂණය සමත් වීම සඳහා අයදුම්කරුවන්හ ලබාගත 
යුතුය.විභ්ාගමේදී දක්වන කුසලතාව පදනම් මකාටමගන සම්මුඛ  

පරීක්ෂණය සඳහා කැඳවනු ලබන බාහිර අයදුම්කරුවන්හමේ සිංඛයාව තීරණය වනු ඇත. 

මකමස්වුවද , ලිඛිත විභ්ාගය සමත් වන සයලු අභ්යන්හතර අයදුම්කරුවන්හ සම්මුඛ  

පරීක්ෂණය සඳහා කැඳවනු ඇත.      

     5.4.2  සේමුඛ් පරීක්වෂණය : 

                   සම්මුඛ පරීක්ෂණමයදී ලකුණු ලබා මදන පිළිමවළ මමමස්ය : 

              අදාළ පළපුරුද්ද සඳහා .........................................           30  ලකුණු  

              අදාළ අමතර අධයාපන  ුදුුකම් සඳහා .......................        30  ලකුණු  

              මවනත් ඉෂ්ටප්රාප්තත / ජ්යග්රහණ ........................................     15   ලකුණු   

              සම්මුඛ පරීක්ෂණමේ කාර්ය සාධන මට්ටම ........................     25  ලකුණු    

                                                                                .                                                                                            
100      

                                                                                
============ 

 
➢ තරගකාරී ලිඛිත විභ්ාගයින්හ හා ස්ථාපිත සම්මුඛ පරීක්ෂණයින්හ මතෝරා ගැනීම 

සදුමේ නම්, ලිඛිත විභ්ාගමේදී ලබාගත යුතු  60%  ලකුණු සමස්තය හා සම්මුඛ 
පරීක්ෂණමයදී ලබාගත යුතු 40% ලකුණු සීමාව යන කරුණු මත පදනම් වූ 
කුසලතා අනුපිළිමවල අනුව  අවසන්හ  
මතෝරාගැනීම සදු වනු ඇත.  

            

➢ ස්ථාපිත සම්මුඛ පරීක්ෂණයින්හ මතෝරා ගැනීම සදුමේ නම්, හුමදක්ම සම්මුඛ 
පරීක්ෂණමයදී හිි වන කුසලතා පදනම පරිදි පත්ිරීම් සදු වනු ඇත. 

       5.5     සයලු බඳවාගැනීම් සදු වන්හමන්හ මශ්රණ්ිය 111  ටය.අදාළ මසව්ා ගණමේ පවත්නා පුරප්තපාඩු 
සඛයාව මත  බඳවාගැනීම් සිංඛයාව තීරණය වනු ඇත. 
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      5.6      අයදුේකිරීම සඳහා සුදුසුෙන දිනය : 

                   අයදුම්කරුවකු කවර මහෝ තනතුරක් සඳහා ඉල්ලුම් ිරීමට ුදුසස්කු මලස 
සැලමකන්හමන්හ, ඉල්ලුම්  ිරීම සඳහා වන අවසන්හ දිනයට මපර , ඔහු /ඇය මේද අිංක 5.1 ,5.2  හා 5.3 
යටමත් දක්වා ඇති පරිදි අවශය ුදුුකම් සපුරා ඇත්නම් පමණි. 

     5.7      වසේවේ ස්ිෙ කිරීම   

 මමම මසව්ක ගණමේ මශ්රණ්ිය iii ට පත්මකමරන බාහිර අයදුම්කරුමවක්, රාජ්කාරි භ්ාරගත් දින සට  අවුරුදු 
තුනක කාල පරාසයක් තුළ පරිවාස පදනම යටමත් තැමබනු ඇත.පරිවාස කාලය තුළ ඔහුමේ / ඇයමේ කාර්ය 
සාධනය හා හැසරීම සතුටුදායක මේ නම් සහ ප්රථම කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභ්ාගය  සම්පුර්ණ  මකාට ඇති 
නම්, ඔහු / ඇය පරිවාස කාලය නිමවූ දින සට තනතුමර් ස්ි ර මකමරනු ඇත. 

                 ආයතනමේ තනතුරක දැනටමත්  ස්ි ර කරනුලැබ ඇති අභ්යන්හතරව මතෝරා ගැමනන 
අයදුම්කරුමවක්  වසරක කාලයක් ‘වැඩ බලන ‘ පදනමම් තැමබනු ඇත. 

    5.8        බඳො  ගැනීවේදී  ෙැටුප : 

                  බැහැරින්හ බඳවා ගැමනන්හනන්හ අදාළ වැටුප්ත පරිමාණමේ (ක්රමමේ) ආරම්භ්ක පියවමරහි  
තැමබනු ඇත. අභ්යන්හතරව      බඳවා ගැමනන්හනන්හමේ වැටුප  තීරණය මකමරන්හමන්හ  ආයතන සිංග්රහමේ 
(Establishment Code)  vi i වන පරිච්මේදය තුළ සඳහන්හ  

 විධි විධානයන්හට අනුවය.  

    06     උසසක්ිරීේ :   

               කාර්ය සාධනය මත පදනම් වන  උසස්ිරීම් ක්රමමේදය පහත සඳහන්හ පරිදි වනු ඇත. 

        6.1   වසේක ගණවේ වරණ්ිය iii සිට  වරණ්ිය  ii ට උසස්කිරීේ ; 

            6.1.1.   සාමානය ක්රමවේදය : 

                a)  පුර්ෙ අෙශයතා : 

• තනතුමර් ස්ිර කරනු ලැබ තිබිය යුතුය  
• මශ්රණ්ිය iii හි අවම වශමයන්හ වසර 10 ක මස්වා කාලයක් සම්පුර්ණ මකාට තිබිය 

යුතු අතර වැටුප්ත වර්ධක දහයක් (10) ක් උපයාමගන තිබිය යුතුය  
• අනුදත් කාර්ය සාධන අගැයුම් ක්රමමේදයට අනුගතව, උසස්කරනු ලැබීමට පුර්වමයන්හ 

වන අවුරුදු 10 ක කාල පරිච්මේදය තුළ සාමානය  මහෝ සාමානයට ඉහළ කාර්ය 
සාධන මට්ටමක් මපන්හවිය යුතුය  

• උසස්කරනු ලැබීමට මපර අවුරුදු 05 ක සතුටුදායක මස්වාවක් සම්පුර්ණ මකාට 
තිබිය යුතුය  
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• මදවන භ්ාෂාව සම්බන්හධමයන්හ අවශය මට්ටමම් ප්රවීනතාවක් අත්මකාටමගන තිබිය 
යුතුය  

• නියිත කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් සාර්ථකමලස සම්පුර්ණ මකාට තිබිය යුතුය  
  

              b )  උසස ්කිරීවේ  විධිය : 

                   මස්වයයා විසන්හ හඳුන්හවාදී ඇති ඉල්ලුම්පත් ආකෘතිය මඟින්හ ුදුුකම් ඇති 
මස්වා නියුක්තිකයන්හ ඉල්ලීමක් කළ යුතුය.පත්ිරීම් කරන අධිකාරිය,අදාළ ුදුුකම් පිළිබඳ 
සමතයක්ෂණය ිරීමමන්හ පු, සයලු පුර්ව අවශයතා සපුරාලන ලද දින සට    ක්රියාත්මක වන පරිදි 
ුදුුකම් ඇති මස්වා නියුක්තිකයන්හ මශ්රණ්ිය 11 ට උසස් ිරීමට පියවර ගනු ඇත.       

6.1.2      සුවිවශ්ෂී ක්රමවේදය: 

        (a )  පුර්ෙ අෙශයතා : 

• තනතුමර් ස්ිර කරනු ලැබ තිබිය යුතුය 
• බඳවා ගනු ලැබූ දින සට මශ්රණ්ිය iii හි අඛණ්ඩව අවුරුදු 06    සතුටුදායක 

මස්වා කාලයක්  සම්පුර්ණ මකාට තිබිය යුතු  
අතර එම කාලය තුළ නියිත සයලු වැටුප්ත වර්ධක උපයා  
මගන තිබිය යුතුය.  

• උසස් කරනුලබීමට ආසන්හනතම පුර්ව අවුරුදු සයක සමසත්  වසේා කාලය 
තුළම, මස්වා නියුක්තිකයා ුවිමශෂ්ී මට්ටමක / සාමානය මට්ටමට වැඩි ඉහළ 
තලයක කාර්ය සාධනයක්  මපන්හවා තිබිය යුතුය.  

• උසස්කරනු ලැබීමට මපරවූ ආසන්හනතම අවුරුදු 05 තුළ  සතුටුදායක මස්වාවක් 
සම්පුර්ණ මකාට තිබිය යුතුය  

• නියිත කාල ඇතුළත කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් සාර්ථකමලස සම්පුර්ණ මකාට 
තිබිය යුතුය  

• මදවන භ්ාෂාව සම්බන්හධමයන්හ අවශය මට්ටමම් ප්රවීනතාවක් අත්මකාටමගන 
තිබිය යුතුය 

 

            b )    උසස ්කිරීවේ විධිය : 

                  අවුරුදු 05 ක මස්වා කාලයක් ඇති සහ අමනක්  පුර්ව අවශයතා සපුරා ඇති අයට 
උසස ්වීම් සඳහා අයදුම් කළ හැිය.  මම්  සඳහා පැවැත්මවන  ලිඛිත මයෝගයතා පරීක්ෂණමයන්හ සමත් 
වන අය පමණක්, ඔවුන්හ මශ්රණ්ිය 111 හි අවුරුදු 06 ක  මස්වා කාලය සම්පුර්ණ වන දින සට ක්රියාත්මක 
වන පරිදි,පත්ිරීම් සදුකරන අධිකාරිය විසන්හ මශ්ර්ණිය 11 ට උසස ්කරනු ඇත. 

   මශ්රණ්ිය 111  ට පත්වීම ලැබීමමන්හ පු එළමෙන ආසන්හනතම  අවුරුදු  05 ක කාලය තුළ      
අඛණ්ඩව ුවිමශ්ෂී කාර්ය සාධන මට්ටමක් මපන්හවා ඇති මස්වා නියුක්තිකයන්හ, ුවිමශෂ්ී / සාමානය මට්ටමට 
ඉහළ කාර්ය සාධන මට්ටම ඇති අය උසස ්ිරීම සඳහා වන මයෝගයතා පරීක්ෂණයට,ඔවුන්හමේ   අවුරුදු 05 
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මස්වා කාලය සම්පුර්න වූ දින සට මපනී සටීමට ුදුුකම් ලබනු ඇත. මස්වා නියුක්තිකයන්හට මමමලස 
පරීක්ෂණයට හිඳ ගැනීමට අවසථ්ාව ලැමබන්හමන්හ  එක්  වරක් පමණි. 

6.2   වරණ්ිය 11 සිට වරණ්ිය 1  

   6.2.1   සාමානය ක්රමවේදය : 

                a)  පුර්ෙ අෙශයතා : 

•  මශ්රණ්ිය ii හි අවම වශමයන්හ වසර 10  ක මස්වා කාලයක් සම්පුර්ණ      මකාට 
තිබිය යුතු අතර වැටුප්ත වර්ධක දහයක් (09 ) ක් උපයාමගන තිබිය යුතුය  

• උසස්කරනු ලැබීමට මපර අවුරුදු 05 ක සතුටුදායක මස්වාවක් සම්පුර්ණ මකාට 
තිබිය යුතුය  

• අනුදත් කාර්ය සාධන අගැයුම් ක්රමමේදයට අනුගතව, උසස්කරනු ලැබීමට පුර්වමයන්හ 
වන  වසර 10  ක කාල පරිච්මේදය තුළ සාමානය  මහෝ සාමානයයට ඉහළ කාර්ය 
සාධන මට්ටමක් මපන්හවිය යුතුය  

• නියිත කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් සාර්ථකමලස සම්පුර්ණ මකාට තිබිය යුතුය  
  

              b )  උසස ්කිරීවේ  විධිය : 

                   මස්වයයා විසන්හ හඳුන්හවාදී ඇති ඉල්ලුම්පත් ආකෘතිය මඟින්හ ුදුුකම් ඇති 
මස්වා නියුක්තිකයන්හ ඉල්ලීමක් කළ යුතුය.පත්ිරීම් කරන අධිකාරිය,අදාළ ුදුුකම් පිළිබඳ 
සමතයක්ෂණය ිරීමමන්හ පු, සයලු පුර්ව  අවශයතා සපුරාලන ලද දින සට  
ක්රියාත්මක වන පරිදි ුදුුකම් ඇති මසව්ා නියුක්තිකයන්හ මශ්ර්ණිය 1 ට  උසස් ිරීමට පියවර ගනු 
ඇත.       

 6.2.2   සුවිවශෂ්ී ක්රමවේදය : 

        (a )  පුර්ෙ අෙශයතා : 

•  මශ්රණ්ිය ii හි අවම වශමයන්හ වසර 09    ක මස්වා කාලයක් සම්පුර්ණ      මකාට 
තිබිය යුතු අතර සයලු වැටුප්ත වර්ධක උපයාමගන තිබිය යුතුය  

• උසස්කරනු ලැබීමට මපර අවුරුදු 05 ක සතුටුදායක මස්වාවක් සම්පුර්ණ මකාට 
තිබිය යුතුය  

• උසස්කරනු ලැබීමට පුර්වමයන්හ වන අවුරුදු නවයක (09  )  සමසත්   කාල 
පරිච්මේදය තුළ සාමානය  මහෝ සාමානයයට ඉහළ කාර්ය සාධන මට්ටමක්  
මස්වකයා මපන්හවා තිබිය  යුතුය  

• නියිත කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් සාර්ථකමලස සම්පුර්ණ මකාට තිබිය යුතුය  
  

              b )  උසස ්කිරීවේ  විධිය : 
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                   මස්වයයා විසන්හ හඳුන්හවාදී ඇති ඉල්ලුම්පත් ආකෘතිය මඟින්හ ුදුුකම් ඇති 
මස්වා නියුක්තිකයන්හ ඉල්ලීමක් කළ යුතුය.පත්ිරීම් කරන අධිකාරිය,අදාළ ුදුුකම් පිළිබඳ 
සමතයක්ෂණය ිරීමමන්හ පු, සයලු පුර්ව  අවශයතා සපුරාලන ලද දින සට  
ක්රියාත්මක වන පරිදි ුදුුකම් ඇති මසව්ා නියුක්තිකයන්හ මශ්ර්ණිය 1 ට  උසස් ිරීමට පියවර ගනු 
ඇත.උසස්වීම ක්රියාත්මක වන්හමන්හ ඔවුන්හ මශ්රණ්ිය 11 හි අවුරුදු 09 ක  
මස්වා කාලය සම්පුර්ණ කළ දින සටය 
 
7.         දැනට වසේවේ නියුක්වත වස්ෙකයන් අන්තර්රහණය කිරීම (වමම බඳො ගැනීවේ  ක්රියා 
පරිපාටිය ක්රියාත්තමක ෙන දින ෙනවිට වස්ෙවේ නියුක්වත වස්ෙකයන් සඳහා පමණක්ව අදාළ ෙනු ඇත.) 
7.1   මමම බඳවා ගැනීමම් පරිපාටිය ක්රියාත්මක  වන දින වනවිට, MSD චක්රමල්ඛ  
      අිංක 30 යටමත් වැටුප්ත මක්ත MA -1-1  අනුව පිහිටවනු ලැබ සටි සහ කළමනාකෙණ 
සහකාෙ මසව්ා ගණයට අයත්ව බස්නාහිෙ පළාවත්ත පළාත්ත  මාර්ගස්ථ මගී ප්රොහන අධිකාරිවේ කාර්ය 
මණ්ඩලමේ සටි සයලු මස්වා නියුක්තිකයන්හ   ආණ්ඩුමේ ආයතන සිංග්රහමේ vii වන පරිච්මේදමේ 4 
වන   වගන්හතිමේ  විධි විධාන පරිදි , වැටුප්ත මක්ත MA -1-1 යටමත් ගැමනන කළමනාකෙණ 
සහකාෙ ගණයට   අන්හතර්ග්රහණය මකමරනු ඇත. 

7.2 මකමස ්වුවද, අදාළ මස්වකයාමේ වැටුප්ත වර්ධක දිනය අන්හතර්ග්රහණයට මපර පැවතී  

    මලසම මනාමවනස්ව පවතිනු ඇත.එමසම් , අදාළ මසව්කයා දැනට ලබින්හ පවතින  

 වැටුප්ත පියවර අභිනව වැටුප්ත පියවර හා සම වන තත්ත්වය තුළ , ආණ්ඩුමේ ආයතන  

සිංග්රහමේ vii වන පරිච්මේදමේ 4.4 වගන්හතිය ප්රකාර , ඔහු / ඇය ඊළඟ ඉහළ වැටුප්ත  

පියවමරහි මනාතැබිය යුතුය. 

7.3  මස්වා කාලය සලකා බැලිය යුතු වන්හමන්හ අදාළ මස්වා ගණයට පත්කරන ලද දින  

     පදනම් මකාට මගනය.   

    (i )   MA 1-1 -වරණ්ිය  111  

a. MSD  චක්රමල්ඛ අිංක 30 යටමත් ,මශ්රණ්ිය  111  හි MA 1-1 වැටුප්ත පරිමාණමේ 
වැටුප්ත පියවරයන්හ ලබා දුන්හ  තනතුරක මහෝ මශ්ර්ණියක අවුරුදු  10 මේ අවම මස්වා 
කාලය සපුරා මනාමැති මස්වකමයෝ,  

b. ඉහත සඳහන්හ මශ්රණ්ියක / තනතුරක, අවම වශමයන්හ අවුරුදු 10 ක මස්වා  
කාලයක් සපුරා ඇති , එමහත් මශ්රණ්ිය 11 ට අන්හතර්ග්රහණය කරගැනීම 
සඳහා අවශය තත්ත්වයන්හ සපුරා මනාමැති මස්වකමයෝ , 
 
MA 1-1- මශ්රණ්ිය 111 ට අන්හතර්ග්රහණය මකමරනු ඇත. 
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 (ii)  MA 1-1  -වරණ්ිය  11   

           a. ඉහත දක්වා ඇති මශ්රණ්ිය 111 ට අයත් වන තනතුරක මහෝ මශ්රණ්ියක අවුරුදු  

         20 කට  අඩු එමහත් අවම මලස අවුරුදු 10 ක මස්වා කාලයක් සපුරා ඇති සහ නව           
බඳවා ගැනීමම් පරිපාටිය ක්රියාත්මක වන දිනට මපර ක්රියාත්මකව පැවති  බඳවා ගැනීමම් පරිපාටිමේ සඳහන්හ 
පරිදි අවශය තත්ත්වයන්හ සපුරා ඇති මස්වකමයෝ,      

  b.  මශ්රණ්ිය 11 හි MA 1-1  වැටුප්ත පරිමාණමේ වැටුප්ත පියවර ලබා මදනු ලැබ ඇති  

      තනතුරක මහෝ මශ්රණ්ියක අවුරුදු  10   ක  අවම මස්වා කාලය සපුරා මනාමැති  

      මස්වකමයෝ,  

  c. මශ්රණ්ිය 11 ට අදාළ තනතුරක මහෝ මශ්රණ්ියක අවුරුදු 10 ක අවම මසව්ා කාලය සපුරා  

      ඇති, එමහත් නව බඳවා ගැනීමම් පරිපාටිය ක්රියාත්මක වන දිනට මපර ක්රියාත්මකව පැවති  බඳවා 
ගැනීමම් පරිපාටිමේ සඳහන්හ පරිදි උසස්ි රීම සඳහා අවශය තත්ත්වයන්හ සපුරා මනාමැති මස්වකමයෝ, 

      MA 1- 1 - මශ්රණ්ිය 11 තුළට අන්හතර්ග්රහණය මකමරනු ඇත.  

  (iii )    MA 1-1 -වරණ්ිය 1  

            a.   ඉහත දක්වා ඇති පරිදි MA 1-1 - මශ්රණ්ිය 111 ට අයත් වන තනතුරක මහෝ මශ්ර්ණියක 
අවුරුදු 20 ක අවම මස්වා කාලයක්  සපුරා ඇති සහ නව බඳවා ගැනීමම් පරිපාටිය ක්රියාත්මක වන දිනට 
මපර ක්රියාත්මකව පැවති  බඳවා ගැනීමම් පරිපාටිමේ සඳහන්හ පරිදි උසසව්ීම සඳහා අවශය තත්ත්වයන්හ සපුරා 
ඇති මස්වකමයෝ,      

  b. ඉහත දක්වා ඇති මලස ,මශ්රණ්ිය 11 ට අදාළ තනතුරක මහෝ මශ්රණ්ියක අවුරුදු 10  ක  අවම මස්වා 
කාලය සපුරා  ඇති සහ ඉහත සඳහන්හ පරිදි අවශය තත්ත්වයන්හ සපුරා ඇති මස්වකමයෝ, 

  c. MSD චක්රමල්ඛ අිංක 30 යටමත් මශ්රණ්ිය 1 හි MA 1-1   පරිමාණමේ වැටුප්ත පියවර ලබා  මදනු 
ලැබ ඇති මසව්කමයෝ , 

      MA 1-1 -මශ්රණ්ිය 1 තුළට අන්හතර්ග්රහණය මකමරනු ඇත.       

08.   කාර්යක්වෂමතා කඩ ඉේ පරීක්වෂණය සඳහා විෂය නිර්වද්ශය : 

   8.1   සැම තනතුරකටම අදාළ පහත සඳහන්හ අිංග (සිංරචක ) අන්හතර්ගත වන පරිදි විෂය නිර්මද්ශය 
සකස ්කළ යුතුය. 

      8.1.1   ප්රථම කාර්යක්වෂමතා කඩ ඉම පරීක්වෂණය (වරණ්ිය 111  ට පත්තීම ලද දින සිට ෙසෙ 
03 ක්ව ඇතුළත සේපුර්ණ කළ යුතුය. 
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               පහත සඳහන්හ විෂයයන්හ ඇතුලත් වන ලිඛිත විභ්ාගයක් සඳහා අයදුම්කරුවන්හ මපනී සටිය 
යුතුය. 

• කාර්යාල ක්රම  
• ගිණුම්කරණ ක්රමමේද  
• විෂයබද්ධ  දැනුම  

      කාර්යාල ක්රම : 
    සිංවිධානයක භ්ාවීත මකමරන කාර්යාල ක්රම පිළිබඳ මුලික දැනුමක් හා එම දැනුම  
    ප්රාමයෝගිකව මයාදා ගැනීමට අයදුම්කරු සතු හැියාව මමන්හම රාජ්කාරිමය ලිපි මල්ඛන  

    නිසයාකාරව අවමබෝධ කරගැනීමට ඔහුමේ හැියාව සහ ඒ පිළිබඳ ඔහුමේ / ඇයමේ  

   විග්රහ / නිරීක්ෂණ විමශ්ිතව  පැහැදිලි හා මකටි වාර්තා සටහනින්හ ඉදිරිපත් ිරීමම්  

   හැියාවත් එමස්ම මදන ලද පිළිමවළකට අනුව පිළිතුරු ලිපියක් මකටුම්පත් ිරීමම්  

   හැියාවත් මමහිදී පිරික්සා බලනු ලැමේ.  

   ගිණුේකෙණ ක්රමවේද : 
   මමම ප්රශ්න පත්රය සකස ්මකමරනු ඇත්මත් රජ්මේ කාර්යාලයක ඇති මුලික ගිණුම් මපාත්    
  සහ පවත්වාමගන යන මුලය කළමනාකරණය පිළිබඳ අයදුම්කරු සතු දැනුම හා  

 අවමබෝධය මැන බැලීමටය. 

විෂයබද්ධ දැනුම : 

ඔහු / ඇය මවත පැවමරන විෂයයන්හට අදාළ කරුණු කාරණා සම්බන්හධව අයදුම්කරු සතු  

දැනුම පරීක්ෂාකර බැලීම මමම ප්රශන් පත්රමේ අරමුනයි. 

ප්රථම කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණමයන්හ  සමත්වීම සඳහා අයදුම්කරුවන්හ මමම  

විභ්ාගමයන්හ අවම වශමයන්හ 40 % ලකුණු ලබා ගත යුතුය. 

තනතුමරහි ස්ිර කරනු ලැබීමට අයදුම්කරුවන්හ මමම කාර්යක්ෂමතා  කඩඉම් පරීක්ෂණය  

සමත් විය යුතු මේ.    

   8.1.2   වදෙන කාර්යක්වෂමතා කඩඉම පරීක්වෂණය  (වරණ්ිය 11  ට උසස්ීම ලද දින සිට ෙසෙ 03  
ක්ව ඇතුළත සේපුර්ණ කළ යුතුය.)   

         පහත සඳහන්හ විෂයයන්හ ඇතුලත් වන ලිඛිත විභ්ාගයක් සඳහා අයදුම්කරුවන්හ මපනී සටිය යුතුය.   
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• ආයතන ක්රමමේද  
• විෂයබද්ධ දැනුම  
• සාමානය ප්රශ්න පත්රය  

     ආයතන ක්රමවේද : 
         මමම ප්රශ්න පත්රය සැකමසන්හමන්හ ආයතන සිංග්රහමේ සහ ආයතනමේ ක්රියා පරිපාටි  
        සිංග්රහමේ අඩිංගු විධි විධාන පිළිබඳ ඇති දැනුම පරීක්ෂා කර බැලීමටය  

         විෂයබද්ධ දැනුම : 

       ප්රථම කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණයට ඇතුලත් වුනු විෂයයන්හ සම්බන්හධමයන්හ ඔහු / ඇය මස්වය 
කරින්හ සටිය කාල වකවානුව තුළදී අදාළ ක්මෂ්ත්රවල සදුකරන ලද පරිපාටිමය සහ නීතිමය සිංමශෝධන 
පිළිබඳව අදාළ මස්වකයා සතු දැනුම විමසා බැලීමටත් සහ ඔහුමේ / ඇයමේ කාර්යාල රාජ්කාරි  කටයුතු 
ඉටුිරීම  මඟින්හ ලද අත්දැකීම් හරහා  අයදුම්කරු අත්මකාටමගන ඇති කුසලතාව පිළිබඳ අගැයීමක් ිරීමටත් 
මමම පරීක්ෂණමයන්හ අදහස් මකමර්.  

      සාමානය ප්රශ්න පත්රය : 

     මමම ප්රශ්න පත්රමේ මකාටස් මදකක් අඩිංගු වනු ඇත. 

I. සාකච්ජ්ාවක් පිළිබඳ ප්රකාශනයක් මහෝ වාර්තාවක් ියවා බැලීම සහ මත්රුම්  

  ගැනීම හා ඒ සඳහා ලිපියක් මහෝ වාර්තාවක් පිළිමයළ ිරීම. 

II. සමකාලීන සමාජ්මේ පවත්නා සදුවීම් පිළිබඳ මත්රුම්ගැනීමට හා විශ්මල්ෂණය  
ිරීමට අයදුම්කරු සතු හැියාව සම්බන්හධව අගැයීම.  

    මදවන  කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණමයන්හ  සමත්වීම සඳහා අයදුම්කරුවන්හ මමම  

විභ්ාගමයන්හ අවම වශමයන්හ 40 % ලකුණු ලබා ගත යුතුය. 

8.1.3    වතෙන කාර්යක්වෂමතා කඩඉම පරීක්වෂණය  (වරණ්ිය 1  ට උසස්ීම ලද දින සිට ෙසෙ 05   ක්ව 
ඇතුළත සේපුර්ණ කළ යුතුය.)   

         පහත සඳහන්හ විෂයයන්හ ඇතුලත් වන ලිඛිත විභ්ාගයක් සඳහා අයදුම්කරුවන්හ මපනී සටිය යුතුය.  

• විෂයබද්ධ දැනුම  
• කාර්යාල ක්රම හා සම්බන්හධ ගැටලු (MCQ ) 

        විෂයබද්ධ දැනුම : 
        ප්රථම හා මදවන  කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණයන්හට ඇතුළත් වුනු විෂයයන්හ සම්බන්හධමයන්හ ඔහු 
/ ඇය මස්වය කරින්හ සටිය කාල වකවානුව තුළදී අදාළ ක්මෂ්ත්රවල සදුකරන ලද පරිපාටිමය සහ නීතිමය 
සිංමශෝධන පිළිබඳව අදාළ මස්වකයා සතු දැනුම විමසා බැලීමටත් සහ ඔහු / ඇය ලද පත්වීමට අදාළව 



96 
 

නවයකරණ විධීන්හ මයාදා ගැනීම පිළිබඳව අයදුම්කරු සතුව  ඇති කුසලතාව පිළිබඳ අගැයීමක් ිරීමටත් මමම 
පරීක්ෂණමයන්හ අදහස් මකමර්.  

  කාර්යාල ක්රම හා සේබන්ධ ගැටු (MCQ ) : 
කාර්යාල ක්රමමේද සම්බන්හධව මතුවන ගැටලු සඳහා ගතයුතු ක්රියාමාර්ග පිළිබඳව වන  

බහුවරණ ප්රශ්න පත්රයකට අයදුම්කරු මපනී සටිය යුතුය.  

මතවන  කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණමයන්හ  සමත්වීම සඳහා අයදුම්කරුවන්හ මමම  

විභ්ාගමයන්හ අවම වශමයන්හ 40 % ලකුණු ලබා ගත යුතුය. 

09. .  සුවිවශෂ්ී කාර්ය සාධනය මත උසස ්කීරීම සඳහා විෂය නිර්වද්ශය : 

     a )   අභිවයෝගයතා පරීක්වෂණය :  

               සාමානය කාර්ය සාධන මට්ටමට වැඩි කාර්යක්ෂමතාවින්හ යුතුව තමා මවත පැවමරන 
සයලු රාජ්කාරි ඉටුිරීම සඳහා අවශය දැනුම ,කුසලතා සහ ආකල්ප අදාළ මසව්ා නියුක්තිකයා අත්මකාට 
මගන තිමේද යන්හන පික්සා බැමලන ලිඛිත පරීක්ෂණයි , මමය.  

       b )   සාමාර්ථයක් ලැබීමට අවම වශමයන්හ 50 %  ලකුණු ලබා ගත යුතුය. 

      c )    සාමානය මට්ටමට වැඩි ඉහළ කාර්ය සාධන මට්ටමක් ඇති මසව්ා නියුක්තිකයන්හ සඳහා මමම 
පරීක්ෂණය වාර්ිකව පැවැත්මවනු ඇත. 

              

  10 .   පත්තකිරීේ සිදුකෙන අධිකාරිය ෙන්වන් බස්නාහිෙ පළාවත්ත පළාත්ත මාර්ගසථ් ප්රොහන අධිකාරිවේ 
අධයක්වෂ මණ්ඩලය යි . 

   11  .   නිර්ෙචනය : 

            11  .1     මමම බඳවා ගැනීමම් පරිපාටිය තුළ පැනනැමගන සයලු අවස්ථාවල දී “ 
සතුටුදායක මස්වා කාලය “ යන්හමනන්හ අදහස ්වන්හමන්හ ,උසස්වීම සඳහා ඉල්ලුම් කරනු ලබන දිනයට 
පුර්වමයන්හ වන ආසන්හනතම කාල පරිච්මේදය තුළ  නිලධාරියා විසන්හ නියිත සයලු වැටුප්ත වර්ධක උපයාමගන 
ඇති තත්ත්වය සහ එම කාලය තුළ නිලධාරියා විසන්හ  සදු කරන ලද ිසදු වරදක් සඳහා ( අවවාද ිරීමක් 
මහෝ තරමේ අවවාද ිරීමක් හැර ) දඬුවමකට යටත් මකාට මනාමැතිව ඇති තත්ත්වය යි.   

           11  .2   “ නියිත දිනය “ යනු මමම බඳවා ගැනීමම් පරිපාටිය ක්රියාත්මක මකමරන දිනය 
යි. 
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           උක්වත බඳො ගැනීවේ පරිපාටිය නිර්වද්ශ කෙන ලදී . 

       

 

          දිනය :................................               ......................................................    

                                                                                                                              
ප්රධාන විධායක නිලධාරියාවේ අත්තසන  

                                                        (නිල මුද්රාව ) 

                                                                                                                                              

          නිවද්ශ වකාට අනුමැිය සඳහා ඉදිරිපත්ත කෙන ලදී . 

 

දිනය :..................................                         
     ........................................      
    අමාතයංශ වල්කේවේ අත්තසන       
     (නිල මුද්රාව )     .                      

උක්වත බඳො ගැනීවේ පරිපාටිය අනුමත කෙන ලදී .                                                                                                                                   

                                                                                                                              

දිනය :...........................                           ............................................  

                                                                                  
අධයක්වෂ වෙනොල් 

කළමනාකෙණ වසේා වදපාර්තවේන්තුෙ   
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   බසන්ාහිෙ පළාවත්ත පළාත්ත මාර්ගස්ථ මගී ප්රොහනඅධිකාරිය  

“ ප්රාථමික මට්ටම “ - පුහුණු  ගණවේ   තනතරු සඳහා බඳො ගැනීවේ  

ක්රියා පරිපාටිය  

 

වගානු  අංක - TA/05 /01 /24  

MSD වගානු  අංක : 

01 .  කාර්ය මණ්ඩල ගණය : 

         ප්රාථික මට්ටම - පුහුණු    

02.    (a )    කාර්ය මණ්ඩල ගණය වෙත පැෙවෙන කාර්ය සේරුපය පිළිබඳ පුළුල් අර්ථ                
දැක්වීම (නිර්ෙචනය ) : 

සිංවිධානය මවත පවරනු ලැබ ඇති භූිකාව සහ ක්රියා කටයුතු ඉටුිරීමට අවශය වන , 

ඉදිිරීම් ,නඩත්තු ිරීම් ,අලුත්වැඩියා කටයුතු ,විදුලිය සැපයීම ආදී වශමයන්හ වන මුලික  

පහුකම් සැපයුම් ක්රියාවලීන්හට සම්බන්හධ රාජ්කාරි ඉටුකරනු ලබන, ජ්ාතික වෘත්තීය  

ුදුුකම්වල 4 වැනි මට්ටම සහිත අය මලස තෘතීය හා වෘත්තීය අධයාපන මකාිසම  

විසන්හ වර්ගීකරණය  කරන ලද, කර්මාන්හත කුසලතාවන්හමගන්හ යුත් පුද්ගලයන්හ ඇතුලත්  

වන  මසව්ා ගණමේ නියුක්තිකමයක්  මමයින්හ අදහස ් මේ.මමෝටර් රථ ප්රවාහනය පිළිබඳ  

මකාමසාරිස් මජ්නරාල් විසන්හ නිකුත්කරන ලද , වලිංගු මමෝටර් වාහන රියැදුරු බලපත්රයක්  

හිි හා සිංවිධානමේ ප්රවාහන අවශයතාවන්හ සැපයීම හා සම්බන්හධ රාජ්කාරි කටයුතුවල  

නියැමලන පුද්ගලයන්හ ද මමම මස්වා ගණමේ ලා සැලමක්. 

  (b )   වමම කාර්ය මණ්ඩල ගණයතුළ ගැවනන තනතුරු : 

        රියැදුරු සමග කාර්යාල සහායක  
        වැද්දුම්කරු  

  (c )  රැකියා විසත්ෙය :- 

         රියැදුරු සහ  කාර්යාල කාර්ය සහායක : 



99 
 

1. රියැදුරු මවත භ්ාරමදන රථය,  බලයලත්  නිලධාරියාමේ අනුමැතිය සහිතව  
රාජ්කාරිමය අරමුණු සඳහා  ධාවනය කළ යුතුය. 

2. ධාවනයට මපර දිනපතාම රියැදුරු විසන්හ  රථමේ මරෝදවල ුළිං පීඩන තත්වය, වතුර මට්ටම , 
මතල්වල මට්ටම සහ තිරිිංගවල තත්ත්වය පිරික්සා බැලිය යුතුය. 

3. රාජ්කාරි මවලාව තුළ රියැදුරු ිසමස්ත්ම මත්පැන්හ මහෝ නීතී විමරෝධී  
මත් ද්රවය භ්ාවිත මනාකළ යුතුය. 

4. ප්රාමද්ශීය අධිකාරිත්වය හා මපාලිසය විසන්හ මහා මාර්ග සම්බන්හධමයන්හ පනවා  
ඇති මේග සීමා සහ මාර්ග නීති පිළිපැදිය යුතු අතර 1951 වසමර් අිංක 14 දරන  
පනමත් සඳහන්හ විධි වධාන හා එහි අන්හතර්ගත මරගුලාසවලට තරමේම අනුගතව ක්රියා කළ 
යුතුය. 

5. අනතුරින්හ මහෝ අන්හ විදියින්හ රථයට සදුවන කවර මහෝ හානියක් මහෝ  
ිසයම් අලුත්වැඩියාවක් පිළිබඳව මනාපමාව ප්රධාන නිලධාරියා මවත  
වාර්තා කළ යුතුය. 

6. ලබා ගන්හනා ලද පැමරාල් සහ එන්හින්හ මතල්වල  පරිමභ්ෝජ්නය ,ධාවනය මකාට ඇති සැතපුම් 
ප්රමාණය සමඟ ගැලමප්තද යන්හන පරීක්ෂා කළ යුතු අතර එහි  
පැහැදිලිව මපමනන මවනසක් මේ නම් , ඒ පිළිබඳ ප්රධාන නිලධාරියාමේ  
අවධානයට මයාමු කළ යුතුය.  

7. නියිත ශීර්ෂ යටමත් දදනික ධාවන සටහන්හ පවත්වා ගත යුතුය.සෑම ගමනක්  
සඳහාම මවනම සටහනක් තැබිය යුතුය.අදාළ පිටුව නිසයාකාරව රියැදුරු  
විසන්හ පුරවනු ලැබීමමන්හ පු රථය භ්ාර නිලධාරියාට භ්ාර දිය යුතුය. 

8. රාජ්කාරි කාලය තුළදී ධාවන කටයුතුවල මනාමදන අවස්ථාවල කාර්යාල සහායක මලස කටයුතු 
කළ යුතු අතර එහිදී කාර්යාල සහායකයකුමේ සයලු  
රාජ්කාරි මහෝ වගකීම් දරින්හ ක්රියා කළ යුතුය. 

      ෙැද්දුේකරු : 

1. පවරනු ලැබ ඇති පරිදි වැද්දුම් කටයුතු සදු ිරීම. 
2. භ්ාවිත කරන ලද උපකරණ නඩත්තු ිරීම. 
3. පැවමරන අයුරින්හ අන්හ කවර මහෝ කටයුත්තක නියැලීම.     
 

03.  පත්තීවේ ස්ෙරුපය : 

        මස්වක අර්ථසාධක අරමුදලට සහ මස්වය භ්ාරකාරත්ව අරමුදලට හිිකම් ඇති  ස්ිර පත්වීමි. 

 04. ෙැටුප් පරිමාණය ,කාර්යක්වෂමතා කඩඉම සහ වස්ො නියුක්වි ආකෘිය : 

       4.1  කාර්ය මණ්ඩල ගණයට හිමි ෙැටුප් වක්වතය සහ මාසික ෙැටුප් පරිමාණය : 
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         2006.01.01- සට ක්රියාත්මක වන පරිදි   

      PL 3  - 2006: රු.[12,550-10 x 110 -10 x 120 -10 x 130 -12 x 140 -17,830  ] 

        2009.01.01-ස.ක්රි.ප.    

     PL 3 -2006 A:රු.[12,670-10 x 130 -10 x 145 -10 x 160 -12 x 170 -19,060  ] 

     4.2  වරණ්ිෙල  ආකෘිය සහ සැම වරණ්ියකට අදාළ ආෙේභක ෙැටුප් පියෙෙ:             

මශ්රණ්ිය  අදාළ ආරම්භ්ක වැටුප්ත 
පියවර  PL 3  – 2006 

 
PL 3 – 2006 A 

 
111  1 වැනි පියවර  12,550   12,670   
11  12 වැනි පියවර  13,770   14,115   
1  22  වැනි පියවර  14,980   15,580  

 

    සැම පත්වීම් ලිපියකම වැටුප්ත මක්තය ,වැටුප්ත පරිමාණය සහ මශ්රණ්ි ආකෘතිය සඳහන්හ කළ යුතුය. එකම 
මස්වක ගණය තුළ,එක් මශ්රණ්ියක සට මවනත් මශ්ර්ණියකට  උසස ් ිරීමම්දී නව පත්වීම් ලිපියක් නිකුත් 
ිරීම අවශය මනාවන අතර උසස්ිරීම්  ලිපියක් නිකුත් ිරීම පමණක් ප්රමාණවත්ය.   

  4.3   වස්ෙක සංඛ්යාෙ : 

         රියැදුරු / කාර්යාල සහායක        14   

        වැද්දුම්කරු                                    02  

    මස්වා ගණය ඇතුළත මශ්රණ්ියක සට  මවනත් මශ්රණ්ියකට උසස් ිරීමම් ක්රියාවලිමේදී  

සයලු මශ්රණ්ි ඒකාබද්ධ මසව්ක සිංඛයාවක් ඇතුළත ලා සැලමක්. මස්වක සිංඛයාව මලස  

මමහිදී අදහස ්වන්හමන්හ එකම මස්වා ගණය  යටමත්  ගැමනන සයලු මශ්රණ්ි සඳහා වන  

අනුමත සමසත් මස්වක සිංඛයාවයි.  

      4.4   කාර්යක්වෂමතා කඩඉම : 

        කාර්යක්ෂමතා කඩඉම විභ්ාගය වෘත්තීය පරීක්ෂණයින්හ   හා මණ්ඩලයක් විසන්හ  

       මමමහයවනු ලබන ස්ථාපිත සම්මුඛ පරීක්ෂණයින්හ සමන්හවිත මේ.   

       මමම මස්වා ගණමේ සයලු කාර්ය මණ්ඩල සාමාිකයන්හ , 

      4.4.1  මශ්රණ්ිය 111 ට පත්වීම ලද දින සට අවුරුදු 03 ක් ඇතුළත 1 වැනි කාර්යක්ෂමතා  
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     කඩඉම පරීක්ෂණය සමත් විය යුතුය. 

     4.4.2  මශ්රණ්ිය 11 ට උසසව්ීම ලද දින සට අවුරුදු 03 ක් ඇතුළත 2  වැනි කාර්යක්ෂමතා  

     කඩඉම පරීක්ෂණය සමත් විය යුතුය. 

     4.4.3   මශ්රණ්ිය 1 ට උසස්වීම ලද දින සට අවුරුදු 05  ක් ඇතුළත  3   වැනි කාර්යක්ෂමතා  
කඩඉම පරීක්ෂණය සමත් විය යුතුය. 

     4.4.4     අදාළ විෂය නිර්මද්ශය 8 වන මේදය යටමත් ලබා දී ඇත. ිසයම් නිලධාරියකු, නියිත 
කාල වකවානුව තුළ  කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය සමත්වීමට අසමත් මේ නම් ,ඔහු / ඇය පිළිබඳව 
ආයතන සිංග්රහමේ ඇති විධි විධානයන්හට අනුව    හා ආයතනමේ ක්රියාපරිපාටි සිංග්රහමේ (අත්මපාමතහි ) 
සඳහන්හ පරිදි ක්රියා මකමරනු ඇත.     

      4.4.5    කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය වසරකට වරක් මහෝ අවශය විට  හා අවශය  පරිදි 
පැවැත්විය හැිය 

 4.5     ඉහත සඳහන්හ කාර්යක්ෂමතා ආවශයකතාවනට අමතරව ,සයලු මසව්ා  නියුක්තිකයන්හ විසන්හ රජ්ය 
මඟීන්හ වරින්හ වර      නිර්මද්ශ කරනු ලබන නිපුණතාවන්හ  සහ ශකයතාවන්හ අත් කර ගත යුතුය. 

05. පුහුණු වස්ො ගණයට බඳොගැනීම : 

    5.1  සුදුසුකේ : 

       5.1.1  රියැදුරු  

                ආධයාපනික : 

                 අ.මපා.ස.(සා/මප ) විභ්ාගයට මපනී සට අවම වශමයන්හ විෂයයන්හ 02 ක් සමත්     

                 අය  
සහ  

                ෙෘත්තීයමය : 
                බර වාහන පැදවීම  සඳහා වලිංගු බලපත්රයක් සහ පිළිගත් ආයතනයක බර  
                වාහන පැදවීම සඳහා අවම වශමයන්හ අවුරුදු තුනක පලපුරුද්ද  

              අභයන්තෙ අයදුේකරුවෙෝ : 

             අ.මපා.ස.(සා/මප ) විභ්ාගයට මපනී සට අවම වශමයන්හ විෂයයන්හ 02 ක් සමත්  

             මමන්හම  බර වාහන පැදවීම සඳහා වලිංගු බලපත්රයක් ලබා ඇති සහ රිය පැදවීම                                                  

              සඳහා අවුරුදු 03 ක ප්රාමයෝගික පළපුරුද්ද සහිත ප්රාථික මට්ටම -නුපුහුණු / 
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              ප්රාථික මට්ටම  ඇති මසව්කයන්හ  

     5.1.2   ෙැද්දුේකරු : 

              ආධයාපනික : 

           අ.මපා.ස.(සා/මප ) විභ්ාගයට මපනී සට අවම වශමයන්හ විෂයයන්හ 02 ක් සමත් අය  

සහ  

             ෙෘත්තීයමය : 

          පිළිගත් සිංවිධානයින්හ ක්මෂ්ත්රයට අදාලව පවත්වන ලද , ජ්ාතික වෘත්තීය  

          ුදුුකම් (NVQ ) මට්ටම 4 ට අඩු තලයක මනාවූ සහතික පත්ර පාඨමාලාවාක්  

          සාර්ථකව සම්පුර්ණ මකාට තිබීම.     

     5.2  ෙයස : 

         වයස අවුරුදු  18 ට මනාඅඩු  හා අවුරුදු 45 ට මනාවැඩි විය යුතුය.උපරිම වයස් සීමාව  
අභ්යන්හතර අයදුම්කරුවන්හ සඳහා අදාළ මනාමේ. 

    5.3   වෙනත්ත : 

        සෑම අයදුේකරුෙකුම , 

              i  ශ්රී ලාිංික පුරවැසයකු විය යුතු අතර බසන්ාහිර පළාමත්  අවම වශමයන්හ  අවුරුදු තුනක 
(3 ) පදිිංචියක් තිබිය යුතුය. 

             ii   තනතුමර් රාජ්කාරි ඉටු  ිරීමට කායිකව හා මානසකව මයෝගය විය යුතු අතර  
බස්නාහිර පළාමත් මස්වය ිරීමට එකඟ විය යුතුය. 

            iii  විශිෂ්ට චරිතයක් ඇති අයකු විය යුතුය. 

      5.4     බඳො ගැනීවේ ක්රියා මාර්ගය : 

              පුවත්පත් දැන්හවීමින්හ  මහෝ ප්රසද්ධ දැන්හවීමක් මඟින්හ ඉල්ලුම්පත් කැඳවීමමන්හ පු  

            වෘත්තීය පරීක්ෂණයක් සහ , ස්ථාපිත සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් පැවැත්මවනු ඇත . 

        i    මමම ගණයට මකමරන සයලු බඳවා ගැනීම් සහ මසව්ා ගණය ඇතුළත උසස්වීම්  බඳවා 
ගැනීමම් පරිපාටිමේ ඇති   විධි විධානයන්හට   තරමේම අනුගත විය යුතුය.   
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       ii .    ආයතනමේ  ක්රියා පරිපාටි සිංග්රහය (අත් මපාත ) බඳවා ගැනීමමන්හ පු මස්වා  මකාන්හමද්ස 
සහ අදාළ වන අන්හ කවර මහෝ කරුණු සම්බන්හධමයන්හ ඒ කායනව  මයාදා ගත  යුතුය . 

     iii.   බඳවා ගැනීමම්දී අදාල වන සයළු කරුණු සම්බන්හධමයන්හ කාර්ය පටිපාටි  සිංග්රහය අත්මපාමතහි 
දැක්මවන කරුණු ඇතිබව මමම බඳවා ගැනීමම් පරිපාටිමේ දැක්මවන විධිවිධාන බලපැවැත්මවන. 

   5.5  සේමුඛ් පරීක්වෂණය : 

                   සම්මුඛ පරීක්ෂණමයදී ලකුණු ලබා මදන පිළිමවළ මමමස්ය : 

               අදාළ අමතර අධයාපන/වෘත්තීය   ුදුුකම් සඳහා .........    20  ලකුණු 

               අදාළ පළපුරුද්ද සඳහා .........................................       20  ලකුණු  

               සම්මුඛ පරීක්ෂණමේ කාර්ය සාධන මට්ටම .......................  60   ලකුණු    
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         හුමදක්ම සම්මුඛ පරීක්ෂණමයදී හිි වන කුසලතා පදනම මත මතෝරාගැනීම   සදු වනු ඇත. 

       5.6    පුහුණු ගණයට මකමරන සයලු බඳවාගැනීම් මශ්රණ්ිය 111පමණක් සදු වනු ඇත.   අදාළ 
මස්වා ගණමේ පවත්නා පුරප්තපාඩු සඛයාව මත  බඳවාගැනීම් සිංඛයාව තීරණය වනු ඇත. 

      5.7   අයදුේකිරීම සඳහා සුදුසුෙන දිනය : 

          අයදුම්කරුවකු තනතුරක් සඳහා ඉල්ලුම් ිරීමට ුදුස්සකු මලස සැලමකන්හමන්හ, ඉල්ලුම්  ිරීම 
සඳහා වන අවසන්හ දිනයට මපර , ඔහු /ඇය මේද අිංක 5.1 ,5.2  හා 5.3 යටමත් දක්වා ඇති පරිදි අවශය 
ුදුුකම් සපුරා ඇත්නම් පමණි. 

     5.8   වසේවේ ස්ිෙ කිරීම        

           මමම මස්වක ගණමේ මශ්රණ්ිය iii ට පත්මකමරන බාහිර අයදුම්කරුමවක්, රාජ්කාරි    භ්ාරගත් 
දින සට  අවුරුදු තුනක කාල පරාසයක් තුළ පරිවාස පදනම යටමත් තැමබනු ඇත.පරිවාස කාලය තුළ ඔහුමේ 
/ ඇයමේ කාර්ය සාධනය හා හැසරීම සතුටුදායක මේ නම් සහ ප්රථම කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභ්ාගය  
සම්පුර්ණ  මකාට ඇති නම්, ඔහු / ඇය පරිවාස කාලය නිමවූ දින සට තනතුමර් ස්ි ර මකමරනු ඇත. 

                 ආයතනමේ තනතුරක දැනටමත්  ස්ි ර කරනුලැබ ඇති අභ්යන්හතරව මතෝරා ගැමනන 
අයදුම්කරුමවක්  වසරක කාලයක් ‘වැඩ බලන ‘ පදනමම් තැමබනු ඇත. 

    5.9   බඳො  ගැනීවේදී  ෙැටුප : 
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                  බැහැරින්හ බඳවා ගැමනන්හනන්හ අදාළ වැටුප්ත පරිමාණමේ (ක්රමමේ) ආරම්භ්ක පියවමරහි  
තැමබනු ඇත. අභ්යන්හතරව      බඳවා ගැමනන්හනන්හමේ වැටුප  තීරණය මකමරන්හමන්හ  ආයතන සිංග්රහමේ 
(Establishment Code)  vi i වන පරිච්මේදය තුළ සඳහන්හ  

 විධි විධානයන්හට අනුවය.  

    06     උසසක්ිරීේ :   

               කාර්ය සාධනය මත පදනම් වන  උසස්ිරීම් ක්රමමේදය පහත සඳහන්හ පරිදි වනු ඇත. 

        6.1   වසේක ගණවේ වරණ්ිය iii සිට  වරණ්ිය  ii ට උසස්කිරීේ ; 

            6.1.1.   සාමානය ක්රමවේදය : 

                a)  පුර්ෙ අෙශයතා : 

• තනතුමර් ස්ිර කරනු ලැබ තිබිය යුතුය  
• මශ්රණ්ිය iii හි අවම වශමයන්හ වසර 10 ක මස්වා කාලයක් සම්පුර්ණ මකාට තිබිය 

යුතු අතර වැටුප්ත වර්ධක දහයක් (10) ක් උපයාමගන තිබිය යුතුය  
• අනුදත් කාර්ය සාධන අගැයුම් ක්රමමේදයට අනුගතව, උසස්කරනු ලැබීමට පුර්වමයන්හ 

වන අවුරුදු 10 ක කාල පරිච්මේදය තුළ සාමානය මහෝ සාමානයයට ඉහළ කාර්ය 
සාධන මට්ටමක් මපන්හවිය යුතුය  

• උසස්කරනු ලැබීමට මපර අවුරුදු 05 ක සතුටුදායක මස්වාවක් සම්පුර්ණ මකාට 
තිබිය යුතුය  

• මදවන භ්ාෂාව සම්බන්හධමයන්හ අවශය මට්ටමම් ප්රවීනතාවක් අත්මකාටමගන තිබිය 
යුතුය  

• නියිත කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් සාර්ථකමලස සම්පුර්ණ මකාට තිබිය යුතුය  
  

              b )  උසස ්කිරීවේ  විධිය : 

                   මස්වයයා විසන්හ හඳුන්හවාදී ඇති ඉල්ලුම්පත් ආකෘතිය මඟින්හ ුදුුකම් ඇති 
මස්වා නියුක්තිකයන්හ ඉල්ලීමක් කළ යුතුය.පත්ිරීම් කරන අධිකාරිය,අදාළ ුදුුකම් පිළිබඳ 
සමතයක්ෂණය ිරීමමන්හ පු, සයලු පුර්ව  අවශයතා සපුරාලන ලද දින සට ක්රියාත්මක වන පරිදි 
ුදුුකම් ඇති මස්වා නියුක්තිකයන්හ මශ්රණ්ිය 11 ට  උසස ්ිරීමට පියවර ගනු ඇත.       

6.1.2      සුවිවශ්ෂී ක්රමවේදය: 

        (a )  පුර්ෙ අෙශයතා : 

• තනතුමර් ස්ිර කරනු ලැබ තිබිය යුතුය 
• බඳවා ගනු ලැබූ දින සට මශ්රණ්ිය iii හි අඛණ්ඩව අවුරුදු 06    සතුටුදායක 

මස්වා කාලයක්  සම්පුර්ණ මකාට තිබිය යුතු  
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අතර එම කාලය තුළ නියිත සයලු වැටුප්ත වර්ධක උපයා  
මගන තිබිය යුතුය.  

• උසස් කරනුලබීමට ආසන්හනතම පුර්ව අවුරුදු සයක සමසත්  වසේා කාලය 
තුළම, මස්වා නියුක්තිකයා ුවිමශෂ්ී මට්ටමක / සාමානය මට්ටමට වැඩි ඉහළ 
තලයක කාර්ය සාධනයක්  මපන්හවා තිබිය යුතුය.  

• උසස්කරනු ලැබීමට මපරවූ ආසන්හනතම අවුරුදු 05 තුළ  සතුටුදායක මස්වාවක් 
සම්පුර්ණ මකාට තිබිය යුතුය  

• නියිත කාල ඇතුළත කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් සාර්ථකමලස සම්පුර්ණ මකාට 
තිබිය යුතුය  

• මදවන භ්ාෂාව සම්බන්හධමයන්හ අවශය මට්ටමම් ප්රවීනතාවක් අත්මකාටමගන 
තිබිය යුතුය 

 

            b )    උසස ්කිරීවේ විධිය : 

                  අවුරුදු 05 ක මස්වා කාලයක් ඇති සහ අමනක්  පුර්ව අවශයතා සපුරා ඇති අයට 
උසස ්වීම් සඳහා අයදුම් කළ හැිය.  මම්  සඳහා පැවැත්මවන  ලිඛිත මයෝගයතා පරීක්ෂණමයන්හ සමත් 
වන අය පමණක්, ඔවුන්හ මශ්රණ්ිය 111 හි අවුරුදු 06 ක  මස්වා කාලය සම්පුර්ණ වන දින සට ක්රියාත්මක 
වන පරිදි,පත්ිරීම් සදුකරන අධිකාරිය විසන්හ මශ්ර්ණිය 11 ට උසස ්කරනු ඇත. 

   මශ්රණ්ිය 111  ට පත්වීම ලැබීමමන්හ පු එළමෙන ආසන්හනතම  අවුරුදු  05 ක කාලය තුළ      
අඛණ්ඩව ුවිමශ්ෂී කාර්ය සාධන මට්ටමක් මපන්හවා ඇති මස්වා නියුක්තිකයන්හ, ුවිමශෂ්ී / සාමානය මට්ටමට 
ඉහළ කාර්ය සාධන මට්ටම ඇති අය උසස ්ිරීම සඳහා වන මයෝගයතා පරීක්ෂණයට,ඔවුන්හමේ   අවුරුදු 05 
මස්වා කාලය සම්පුර්න වූ දින සට මපනී සටීමට ුදුුකම් ලබනු ඇත. මස්වා නියුක්තිකයන්හට මමමලස 
පරීක්ෂණයට හිඳ ගැනීමට අවසථ්ාව ලැමබන්හමන්හ  එක්  වරක් පමණි. 

6.2   වරණ්ිය 11 සිට වරණ්ිය 1  

   6.2.1    .   සාමානය ක්රමවේදය : 

                a)  පුර්ෙ අෙශයතා : 

•  මශ්රණ්ිය ii හි අවම වශමයන්හ වසර 09  ක මස්වා කාලයක් සම්පුර්ණ      මකාට 
තිබිය යුතු අතර වැටුප්ත වර්ධක නවයක් (09 )  උපයාමගන තිබිය යුතුය  

• උසස්කරනු ලැබීමට මපර අවුරුදු 05 ක සතුටුදායක මස්වාවක් සම්පුර්ණ මකාට 
තිබිය යුතුය  

• අනුදත් කාර්ය සාධන අගැයුම් ක්රමමේදයට අනුගතව, උසස්කරනු ලැබීමට පුර්වමයන්හ 
වන අවුරුදු 09  ක කාල පරිච්මේදය තුළ සාමානය  මහෝ සාමානයයට ඉහළ කාර්ය 
සාධන මට්ටමක් මපන්හවිය යුතුය  

• නියිත කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් සාර්ථකමලස සම්පුර්ණ මකාට තිබිය යුතුය  
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              b )  උසස ්කිරීවේ  විධිය : 

                මස්වයයා විසන්හ හඳුන්හවාදී ඇති ඉල්ලුම්පත් ආකෘතිය මඟින්හ ුදුුකම් ඇති මස්වා 
නියුක්තිකයන්හ ඉල්ලීමක් කළ යුතුය.පත්ිරීම් කරන අධිකාරිය,අදාළ ුදුුකම් පිළිබඳ සමතයක්ෂණය ිරීමමන්හ 
පු, සයලු පුර්ව  අවශයතා සපුරාලන ලද දින සට ක්රියාත්මක වන පරිදි ුදුුකම් ඇති මස්වා නියුක්තිකයන්හ 
මශ්රණ්ිය 11 ට  උසස ්ිරීමට පියවර ගනු ඇත.       

6.2.2   සුවිවශ්ෂී ක්රමවේදය : 

        (a )  පුර්ෙ අෙශයතා : 

•  මශ්රණ්ිය ii හි අවම වශමයන්හ වසර 08  ක මස්වා කාලයක් සම්පුර්ණ      මකාට 
තිබිය යුතු අතර සයලු වැටුප්ත වර්ධක උපයාමගන තිබිය යුතුය  

• උසස්කරනු ලැබීමට මපර අවුරුදු 05 ක සතුටුදායක මස්වාවක් සම්පුර්ණ මකාට 
තිබිය යුතුය  

• උසස්කරනු ලැබීමට පුර්වමයන්හ වන අවුරුදු අටක (08   )  සමසත්   කාල 
පරිච්මේදය තුළ සාමානය  මහෝ සාමානයයට ඉහළ කාර්ය සාධන මට්ටමක්  
මස්වකයා මපන්හවා තිබිය  යුතුය  

• නියිත කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් සාර්ථකමලස සම්පුර්ණ මකාට තිබිය යුතුය  
  

              b )  උසස ්කිරීවේ  විධිය : 

                   මස්වයයා විසන්හ හඳුන්හවාදී ඇති ඉල්ලුම්පත් ආකෘතිය මඟින්හ ුදුුකම් ඇති 
මස්වා නියුක්තිකයන්හ ඉල්ලීමක් කළ යුතුය.පත්ිරීම් කරන අධිකාරිය,අදාළ ුදුුකම් පිළිබඳ 
සමතයක්ෂණය ිරීමමන්හ පු, සයලු පුර්ව  අවශයතා සපුරාලන ලද දින සට  
ක්රියාත්මක වන පරිදි ුදුුකම් ඇති මසව්ා නියුක්තිකයන්හ මශ්ර්ණිය 1 ට  උසස් ිරීමට පියවර ගනු 
ඇත.උසස්වීම ක්රියාත්මක වන්හමන්හ ඔවුන්හ මශ්රණ්ිය 11 හි අවුරුදු 08  ක  
මස්වා කාලය සම්පුර්ණ කළ දින සටය 

      7.    දැනට වස්ෙවේ නියුක්වත වසේකයන් අන්තර්රහණය කිරීම (වමම බඳො ගැනීවේ           
ක්රියා පරිපාටිය ක්රියාත්තමක ෙන දින ෙනවිට වස්ෙවේ නියුක්වත වස්ෙකයන් සඳහා පමණක්ව අදාළ ෙනු ඇත.) 

7.1   මමම බඳවා ගැනීමම් පරිපාටිය ක්රියාත්මක  වන දින වනවිට, MSD චක්රමල්ඛ  
      අිංක 30 යටමත් වැටුප්ත මක්ත PL 3  අනුව පිහිටවනු ලැබ සටි සහ ප්රාථමික මට්ටම -පුහුණු 
මස්වා ගණයට අයත්ව බස්නාහිෙ පළාවත්ත පළාත්ත  මාර්ගස්ථ මගී ප්රොහන අධිකාරිවේ කාර්ය 
මණ්ඩලමේ සටි සයලු මස්වා නියුක්තිකයන්හ   ආණ්ඩුමේ ආයතන සිංග්රහමේ vii වන පරිච්මේදමේ 4 
වන   වගන්හතිමේ  විධි විධාන පරිදි , වැටුප්ත මක්ත PL 3 යටමත් ගැමනන ප්රාථමික මට්ටම - පුහුණු 
ගණයට අයත් අනුරූපී මශ්රණ්ියකට  අන්හතර්ග්රහණය මකමරනු ඇත. 

7.2 මකමස ්වුවද, අදාළ මස්වකයාමේ වැටුප්ත වර්ධක දිනය අන්හතර්ග්රහණයට මපර පැවතී  
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    මලසම මනාමවනස්ව පවතිනු ඇත.එමසම් , අදාළ මසව්කයා දැනට ලබින්හ පවතින  

 වැටුප්ත පියවර අභිනව වැටුප්ත පියවර හා සම වන තත්ත්වය තුළ , ආණ්ඩුමේ ආයතන  

සිංග්රහමේ vii වන පරිච්මේදමේ 4.4 වගන්හතිය ප්රකාර , ඔහු / ඇය ඊළඟ ඉහළ වැටුප්ත  

පියවමරහි මනාතැබිය යුතුය. 

7.3  මස්වා කාලය සලකා බැලිය යුතු වන්හමන්හ අදාළ මස්වා ගණයට පත්කරන ලද දින  

     පදනම් මකාට මගනය.   

    (i )   PL 3 --වරණ්ිය  111  

a)    MSD  චක්රමල්ඛ අිංක 30 යටමත් ,මශ්රණ්ිය  111  හි PL 3  වැටුප්ත පරිමාණමේ 
වැටුප්ත පියවරයන්හ ලබා දුන්හ  තනතුරක මහෝ මශ්රණ්ියක අවුරුදු  10 මේ අවම මස්වා කාලය 
සපුරා මනාමැති මසව්කමයෝ,  

 b)  ඉහත සඳහන්හ මශ්රණ්ියක / තනතුරක, අවම වශමයන්හ අවුරුදු 10 ක මස්වා  

කාලයක් සපුරා ඇති , එමහත් මශ්රණ්ිය 11 ට අන්හතර්ග්රහණය කරගැනීම 
සඳහා අවශය තත්ත්වයන්හ සපුරා මනාමැති මස්වකමයෝ , 
 
PL 3 - මශ්රණ්ිය 111 ට අන්හතර්ග්රහණය මකමරනු ඇත. 

 (ii)  PL 3 -වරණ්ිය  11   

           a. ඉහත දක්වා ඇති මශ්රණ්ිය 111 ට අයත් වන තනතුරක මහෝ මශ්රණ්ියක අවුරුදු  

         20 කට  අඩු එමහත් අවම මලස අවුරුදු 10 ක මස්වා කාලයක් සපුරා ඇති සහ නව           
බඳවා ගැනීමම් පරිපාටිය ක්රියාත්මක වන දිනට මපර ක්රියාත්මකව පැවති  බඳවා ගැනීමම් පරිපාටිමේ සඳහන්හ 
පරිදි අවශය තත්ත්වයන්හ සපුරා ඇති මස්වකමයෝ,      

  b.  මශ්රණ්ිය 11 හි PL 3  වැටුප්ත පරිමාණමේ වැටුප්ත පියවර ලබා මදනු ලැබ ඇති  

      තනතුරක මහෝ මශ්රණ්ියක අවුරුදු  09  ක  අවම මස්වා කාලය සපුරා මනාමැති  

      මස්වකමයෝ,  

  c. මශ්රණ්ිය 11 ට අදාළ තනතුරක මහෝ මශ්රණ්ියක අවුරුදු 09 ක අවම මසව්ා කාලය සපුරා  

      ඇති, එමහත් නව බඳවා ගැනීමම් පරිපාටිය ක්රියාත්මක වන දිනට මපර ක්රියාත්මකව පැවති  බඳවා 
ගැනීමම් පරිපාටිමේ සඳහන්හ පරිදි උසස්ි රීම සඳහා අවශය තත්ත්වයන්හ සපුරා මනාමැති මස්වකමයෝ, 
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      PL 3 - මශ්රණ්ිය 11 තුළට අන්හතර්ග්රහණය මකමරනු ඇත.  

  (iii )    PL 3 -වරණ්ිය 1  

            a.   ඉහත දක්වා ඇති පරිදි PL 3 - මශ්රණ්ිය 111 ට අයත් වන තනතුරක මහෝ මශ්රණ්ියක 
අවුරුදු 20 ක අවම මස්වා කාලයක්  සපුරා ඇති සහ නව බඳවා ගැනීමම් පරිපාටිය ක්රියාත්මක වන දිනට 
මපර ක්රියාත්මකව පැවති  බඳවා ගැනීමම් පරිපාටිමේ සඳහන්හ පරිදි උසසව්ීම සඳහා අවශය තත්ත්වයන්හ සපුරා 
ඇති මස්වකමයෝ,      

  b. ඉහත දක්වා ඇති මලස ,මශ්රණ්ිය 11 ට අදාළ තනතුරක මහෝ මශ්රණ්ියක අවුරුදු 09 ක  අවම මසව්ා 
කාලය සපුරා  ඇති සහ ඉහත සඳහන්හ පරිදි අවශය තත්ත්වයන්හ සපුරා ඇති මස්වකමයෝ, 

  c. MSD චක්රමල්ඛ අිංක 30 යටමත් මශ්රණ්ිය 1 හි PL 3  පරිමාණමේ වැටුප්ත පියවර ලබා  

      මදනු ලැබ ඇති මස්වකමයෝ , 

      PL 3 -මශ්රණ්ිය 1 තුළට අන්හතර්ග්රහණය මකමරනු ඇත.       

08.   කාර්යක්වෂමතා කඩ ඉේ පරීක්වෂණය සඳහා විෂය නිර්වද්ශය : 

   8.1   සැම තනතුරකටම අදාළ පහත සඳහන්හ අිංග (සිංරචක ) අන්හතර්ගත වන පරිදි විෂය නිර්මද්ශය 
සකස ්කළ යුතුය. 

      8.1.1   ප්රථම කාර්යක්වෂමතා කඩ ඉම පරීක්වෂණය (වරණ්ිය 111  ට පත්තීම ලද දින සිට ෙසෙ 
03 ක්ව ඇතුළත සේපුර්ණ කළ යුතුය. 

a. තනතුරකට නියුක්ත මකාට ඇති මස්වකයා ආයතනමේ භූිකාව හා ක්රියා කටයුතු  
පිළිබඳ ප්රමාණවත් මලස දැනුවත් මකමනකුද යන්හන පරීක්ෂා ිරීම. 

b. දරන තනතුරට අදාලව , සාමානය කාර්යාල ක්රමමේද හා ආයතනමය කටයුතු  
පිළිබඳ මස්වකයා සතු අවමබෝධය පිරික්සීම  

c. තනතුරට සහ මස්වා ගණයට පවරනු ලැබ ඇති කටයුතු සම්බන්හධමයන්හ ඇති  
දැනුම , කුසලතා සහ ප්රවීණතා පිළිබඳ පිරික්සා බැලීම. 

        ප්රථම කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය සමත් වීම සඳහා  සෑම අයදුම්කරුවකුම  

        අවම වශමයන්හ 40 % ලකුණු මට්ටම ලබා ගත යුතුය. 

 

    සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලයට ආයතනමේ විධායක නිලධාරින්හ මදමදනකුමගන්හ  

    සමන්හවිත විය යුතු අතර එයින්හ එක් නිලධාරියකු පරිපාලන ශාඛාමවන්හ ද ,එක්  
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    නිලධාරියකු අදාළ මදපාර්තමම්න්හතුමවන්හ / මස්වා අිංශමයන්හ ද විය යුතුය. 

    

  තනතුමර් ස්ිර කරනු ලැබීමට අයදුම්කරුවන්හ මමම කාර්යක්ෂමතා කඩඉම්  

  පරීක්ෂණමයන්හ සමත් විය යුතුය.  

 

   8.1.2    වදෙන  කාර්යක්වෂමතා කඩ ඉම පරීක්වෂණය (වරණ්ිය 11 ට උසස්ීම ලද දින සිට ෙසෙ 03 
ක්ව ඇතුළත සේපුර්ණ කළ යුතුය.) 

❖ ප්රථම කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණයන්හට ඇතුළත් වුනු විෂයයන්හ සම්බන්හධමයන්හ ඔහු / ඇය 
මස්වය කරින්හ සටිය කාල වකවානුව තුළදී අදාළ ක්මෂ්ත්රවල සදුකරන ලද පරිපාටිමය සහ 
නීතිමය නවයකරණයන්හ  පිළිබඳව අදාළ මසව්කයා සතු දැනුම විමසා බැලීමටත් සහ ඔහු / ඇය 
ලද පත්වීමට අදාළව නවයකරණ විධීන්හ මයාදා ගැනීම පිළිබඳව අයදුම්කරු සතුව  ඇති 
කුසලතාව පිළිබඳ අගැයීමක් ිරීමටත් මමම පරීක්ෂණමයන්හ අදහස් මකමර්.  

❖ ඔහුමේ මජ්යෂ්ඨත්වයට ගැලමපන අයුරින්හ, මස්වකයා තමා දරන තනතුරට  
අදාළව අවශය කුසලතාවන්හ අත්මකාටමගන  තිමේද යන්හන මමහිදී විමසා බැමල්.  

           ප්රථම කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය සමත් වීම සඳහා  සෑම අයදුම්කරුවකුම  

        අවම වශමයන්හ 40 % ලකුණු මට්ටම ලබා ගත යුතුය. 

 

    සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලයට ආයතනමේ විධායක නිලධාරින්හ මදමදනකුමගන්හ  

    සමන්හවිත විය යුතු අතර එයින්හ එක් නිලධාරියකු පරිපාලන ශාඛාමවන්හ ද ,එක්  

    නිලධාරියකු අදාළ මදපාර්තමම්න්හතුමවන්හ / මස්වා අිංශමයන්හ ද විය යුතුය. 

   8.1.3    වදෙන  කාර්යක්වෂමතා කඩ ඉම පරීක්වෂණය (වරණ්ිය 1  ට උසස්ී ම ලද දින සිට ෙසෙ 05  
ක්ව ඇතුළත සේපුර්ණ කළ යුතුය.) 

 ඉහත 8.1.2 මේදය යටමත් ඇති අිංග / සිංරචක උචිත පරිදි මයාදා ගත යුතුය.  

      ප්රථම කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය සමත් වීම සඳහා  සෑම අයදුම්කරුවකුම  

      අවම වශමයන්හ 40 % ලකුණු මට්ටම ලබා ගත යුතුය. 

    සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලයට ආයතනමේ විධායක නිලධාරින්හ මදමදනකුමගන්හ  

    සමන්හවිත විය යුතු අතර එයින්හ එක් නිලධාරියකු පරිපාලන ශාඛාමවන්හ ද ,එක්  
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    නිලධාරියකු අදාළ මදපාර්තමම්න්හතුමවන්හ / මස්වා අිංශමයන්හ ද විය යුතුය. 

09.   සුවිවශ්ෂී කාර්ය සාධනය මත උසස් කීරීම සඳහා විෂය නිර්වද්ශය : 

     a )   අභිවයෝගයතා පරීක්වෂණය :  

               සාමානය කාර්ය සාධන මට්ටමට වැඩි කාර්යක්ෂමතාවින්හ යුතුව තමා මවත පැවමරන 
සයලු රාජ්කාරි ඉටුිරීම සඳහා අවශය දැනුම ,කුසලතා සහ ආකල්ප අදාළ මසව්ා නියුක්තිකයා අත්මකාට 
මගන තිමේද යන්හන පික්සා බැමලන ලිඛිත පරීක්ෂණයි , මමය.  

       b )   සාමාර්ථයක් ලැබීමට අවම වශමයන්හ 50 %  ලකුණු ලබා ගත යුතුය. 

      c )    සාමානය මට්ටමට වැඩි ඉහළ කාර්ය සාධන මට්ටමක් ඇති මසව්ා නියුක්තිකයන්හ සඳහා මමම 
පරීක්ෂණය වාර්ිකව පැවැත්මවනු ඇත. 

10. ොෙකාරි පැෙරීම : 

      රාජ්කාරි පැවරීම මශ්රණ්ි පදනම් මකාට මගන සදු මනාවනු ඇත.මමම ගණමේ මස්වා  

       නියුක්තිකයන්හ මවත පැවමරන රාජ්කාරි හා ක්රියා කටයුතු යටමත් ගැමනන රාජ්කාරි  
       හා ක්රියා කටයුතු කවර මහෝ මශ්රණ්ියක කවර මහෝ මකනකුට පැවරීම සදු කළ හැි  

      අතර ,එය මසව්ා අවශයතා , මජ්යෂඨ්ත්වය, පළපුරුද්ද සහ කුසලතා පදනම් මකාට  

     මගන සදු වනු ඇත. 

             11.   පත්තකිරීේ සිදුකෙන අධිකාරිය ෙන්වන් බස්නාහිෙ පළාවත්ත පළාත්ත මාර්ගස්ථ ප්රොහන 
අධිකාරිවේ අධයක්වෂ මණ්ඩලය යි . 

        12 .   නිර්ෙචනය : 

         12 .1     මමම බඳවා ගැනීමම් පරිපාටිය තුළ පැනනැමගන සයලු අවස්ථාවල දී “ සතුටුදායක 
මස්වා කාලය “ යන්හමනන්හ අදහස ්වන්හමන්හ ,උසස්වීම සඳහා ඉල්ලුම් කරනු ලබන දිනයට පුර්වමයන්හ වන 
ආසන්හනතම කාල පරිච්මේදය තුළ  නිලධාරියා විසන්හ නියිත සයලු වැටුප්ත වර්ධක උපයාමගන ඇති තත්ත්වය 
සහ එම කාලය තුළ නිලධාරියා විසන්හ  සදු කරන ලද ිසදු වරදක් සඳහා ( අවවාද ිරීමක් මහෝ තරමේ 
අවවාද ිරීමක් හැර ) දඬුවමකට යටත් මකාට මනාමැතිව ඇති තත්ත්වය යි.   

         12 .2   “ නියිත දිනය “ යනු මමම බඳවා ගැනීමම් පරිපාටිය ක්රියාත්මක මකමරන දිනය යි. 
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           උක්වත බඳො ගැනීවේ පරිපාටිය නිර්වද්ශ කෙන ලදී . 

       

 

          දිනය :................................               ......................................................    

                                                                                                                              
ප්රධාන විධායක නිලධාරියාවේ අත්තසන  

                                                        (නිල මුද්රාව ) 

                                                                                                                                              

          නිවද්ශ වකාට අනුමැිය සඳහා ඉදිරිපත්ත කෙන ලදී . 

 

දිනය :..................................                                          . ..   
          
 ........................................         
 අමාතයංශ වල්කේවේ අත්තසන          
  (නිල මුද්රාව )     .                      

උක්වත බඳො ගැනීවේ පරිපාටිය අනුමත කෙන ලදී .                                                                                                                                   

                                                                                                                              

දිනය :...........................                           ............................................  

                                                                                  
අධයක්වෂ වෙනොල්  

කළමනාකෙණ වසේා වදපාර්තවේන්තුෙ   
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  බස්නාහිෙ පළාවත්ත පළාත්ත මාර්ගසථ් මගී ප්රොහනඅධිකාරිය  

“ ප්රාථමික මට්ටම “ - නුපුහුණු  ගණවේ   තනතරු සඳහා බඳො ගැනීවේ  

ක්රියා පරිපාටිය  

 

වගානු  අංක - TA/05 /01 /24  

MSD වගානු  අංක : 

01 .  කාර්ය මණ්ඩල ගණය : 

         ප්රාථික මට්ටම - නුපුහුණු    

02.    (a )    කාර්ය මණ්ඩල ගණය වෙත පැෙවෙන කාර්ය සේරුපය පිළිබඳ පුළුල් අර්ථ                       
දැක්වීම (නිර්ෙචනය ) : 

      ආයතනමේ ක්රමමේදයම් ඉටුිරීමට සහ එහි අභිමතාර්ථ සාධනයට අවශය වන  
     ිසයම් ුවිමශෂ්ී කාර්ිකමය කුසලතාවන්හ මනාමැති නුපුහුණු පුද්ගලයන්හ විසන්හ ඉටු   

     කරනු ලැබිය හැි සාමානය මුලික ක්රියා කටයුතු මම් යටමත් ගැමන්හ.මමම මස්වක  

    ගණය බහුවිධ ක්රමමේදය සමූහයක් වන අතර මුලික ක්රියා කටයුතු අතර ඇති කවර  

    මහෝ නිශ්චිත ක්රමමේදයම් ඔවුන්හ මවත පැවරීමට පත්වීම් සදුකරන අධිකාරියට / 

    සිංවිධානමේ ප්රධානියාට පුළුවනි. 

   b) වමම කාර්ය මණ්ඩල ගණය යටවත්ත ගැවනන තනතුරු : 

        කාර්යාල සහායක  
       කම්කරු  
       කාල සටහන්හකරු  
      මජ්යෂඨ් කාල සටහන්හකරු  
      වාර්තා භ්ාරකරු  
      ආරක්ෂක නියාමක  

   c) රැකියා විස්තෙය : 

       කාර්යාල සහායක / කේකරු / ආෙක්වෂක නියාමක  
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1. අිංශ ප්රධානියාමේ උපමදස ්පරිදි මමමහයුම් කටයුතු ක්රියාත්මක ිරීම සඳහා  
අිංශමේ  නිලධාරීන්හට සහාය වීම  

2. අිංශමේ  නිලධාරින්හ විසන්හ පවරනු ලබන විවිධ ගණමේ කටයුතු ඉටු ිරීම  
3. ඔහුට පවරනු ලැබ ඇති කාර්යාල පවිත්ර ිරීම. 

  ොර්තා භාෙකරු : 

1. කාර්යාලමේ ලිපිමගානු හා වාර්තා ආරක්ිතව සහ විධිමත්මලස තබා ගැනීම. 
2. කාර්යාලමේ ලිපිමගානු හා වාර්තා ුරැිව පවත්වාගැනීම සඳහා අවශය ආරක්ෂක  

පියවර ගැනීම. 
3. වාර්තා කාමරමේ ඇති කුමන මහෝ වාර්තා නිස අවසරයින්හ මතාරව නීතයනුකුල  

බලයක් රහිත/අනවසර  පුද්ගලයන්හට නිකුත් මනාකළ යුතුය. 

    වෙයෂ්ඨ වේලාසටහන්කරු / කාල සටහන්කරු : 

1. බස් රථ නැවතුම්මපාළවල කටයුතු අධීක්ෂණය ිරීම සහ විධිමත් හා  ඵලදායී  
බස් රථ මස්වා සැපයීමට ක්රියා ිරීම. 

2. එක් එක් මාර්ග අනුව නිකුත් මකාට ඇති කාල සටහන්හ හා ක්රමමේදයම් සටහන්හ  
වලට අනුව   බස් රථ මස්වා පාලනය ිරීම හා කාල සටහන්හවල දක්වා ඇති පරිදි ධාවන මතාරතුරු 
දදනිකව වාර්තා ිරීම  

3. බස් රථ සඳහා නිකුත් මකාට ඇති මාසක ධාවන සටහන්හ අනුව පැිණීම සහ  
පිටත්වීම සටහන්හ කරගැනීම හා එම මතාරතුරු ප්රාමද්ශීය කාර්යාලයට භ්ාර දීම. 

4. මලාේ සටහන්හ මපාත පවත්වාගැනීම  
5. ඔහු මස්වය කරන ස්ථානමේ ධාවනය මකමරන බස් රථ සඳහා  පහත සඳහන්හ  

වලිංගු ලියියවිලි ,එනම් මාර්ග අවසර පත්රය , මාසක ධාවන සටහන ,මලාේ  
ෂීටය (සටහන්හ පත්රිකාව ) සහ ටිකට්පත් ආදිය ඇත්ද යන්හන පිරික්සා බැලීම.  

 

 03.  පත්තීවේ සේරුපය : 

        මස්වක අර්ථසාධක අරමුදලට සහ මස්වය භ්ාරකාරත්ව අරමුදලට හිිකම් ඇති  ස්ිර පත්වීමි. 

 04. ෙැටුප් පරිමාණය ,කාර්යක්වෂමතා කඩඉම සහ වස්ො නියුක්වි ආකෘිය : 

       4.1  කාර්ය මණ්ඩල ගණයට හිමි ෙැටුප් වක්වතය සහ මාසික ෙැටුප් පරිමාණය : 

         2006.01. 01- සට ක්රියාත්මක වන පරිදි   

      PL 1   - 2006: රු.[11,930-10 x 100 -10 x 110 -7 x 120 -15 x 130 -16,820  ] 
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        2009.01.01- සට ක්රියාත්මක වන පරිදි   

     PL 1  -2006 A:රු.[11,930-10 x 120 -10 x 130 -7 x 145 -15 x 160 – 17,845] 

     4.2  වරණ්ිෙල  ආකෘිය සහ සැම වරණ්ියකට අදාළ ආෙේභක ෙැටුප් පියෙෙ:             

මශ්රණ්ිය  අදාළ ආරම්භ්ක වැටුප්ත 
පියවර  PL 1   – 2006 

 
PL 1  – 2006 A 

 
111  1 වැනි පියවර  11,930   11,930  
11  12 වැනි පියවර  13,040   13,260    
1  22  වැනි පියවර  14,150    14,575  

    සැම පත්වීම් ලිපියකම වැටුප්ත මක්තය ,වැටුප්ත පරිමාණය සහ මශ්රණ්ි ආකෘතිය සඳහන්හ කළ යුතුය. එකම 
මස්වක ගණය තුළ,එක් මශ්රණ්ියක සට මවනත් මශ්ර්ණියකට  උසස ් ිරීමම්දී නව පත්වීම් ලිපියක් නිකුත් 
ිරීම අවශය මනාවන අතර උසස්ිරීම්  ලිපියක් නිකුත් ිරීම පමණක් ප්රමාණවත්ය. 

4.3  තනතුරුනාම  : 

     හුමදක්ම අවසථ්ානුගතව ක්රියා කටයුතු පැවරීම අරමුණු මකාට මගන මමම  ගණයට  

    බඳවා ගැමනන පුද්ගලයන්හ පිළිබඳ තනතුරු නාමය / තනතුර ප්රකාශ මේ. මස්වා ගණය  

    යටමත් තනතුරු නාමාවලියට අනුව මදනු ලැබූ කවර මහෝ පැවරීමක් (තනතුරක් ) අන්හ  

   තනතුරු දරන්හනන්හ මවත බාරදීම පත්වීම් සදුකරන අධිකාරියට / සිංවිධානමේ  

   ප්රධානියාට කළ හැිය. මස්වා ගණමේ වන සයලු තනතුරු දරන්හනන්හ මවත පැවමරන  

  රාජ්කාරි සම තත්ත්වමේ ලා සලකනු ලැමේ. සිංවිධානමේ ප්රධානියා විසන්හ  එය මස්වා අවශයතා , 
මජ්යෂ්ඨත්වය, පළපුරුද්ද සහ කුසලතා පදනම් මකාට මගන සදු කරනු ඇත. 

4.4   වසේක සංඛ්යාෙ : 

           කාර්යාල සහායක                    40             

           කම්කරු                            10  

           මේලා සටහන්හකරු                    380    

           මජ්යෂඨ් මේලා සටහන්හකරු              50  

           වාර්තා භ්ාරකරු                       01   

           ආරක්ෂක නියාමක                     22  
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      මස්වා ගණය ඇතුළත මශ්ර්ණියක සට  මවනත් මශ්රණ්ියකට උසස් ිරීමම් ක්රියාවලිමේදී  

සයලු මශ්රණ්ි ඒකාබද්ධ මසව්ක සිංඛයාවක් ඇතුළත ලා සැලමක්. මස්වක සිංඛයාව මලස  

මමහිදී අදහස ්වන්හමන්හ එකම මස්වා ගණය  යටමත්  ගැමනන සයලු මශ්රණ්ි සඳහා වන  

අනුමත සමසත් මස්වක සිංඛයාවයි.  

      4.5   කාර්යක්වෂමතා කඩඉම : 

        කාර්යක්ෂමතා කඩඉම විභ්ාගය මණ්ඩලයක් විසන්හ මමමහයවනු ලබන සථ්ාපිත       සම්මුඛ 
පරීක්ෂණයින්හ සමන්හවිත මේ.   

       මමම මස්වා ගණමේ සයලු කාර්ය මණ්ඩල සාමාිකයන්හ , 

      4.5 .1  මශ්රණ්ිය 111 ට පත්වීම ලද දින සට අවුරුදු 03 ක් ඇතුළත 1 වැනි කාර්යක්ෂමතා  

     කඩඉම පරීක්ෂණය සමත් විය යුතුය. 

     4.5 .2  මශ්රණ්ිය 11 ට උසස්වීම ලද දින සට අවුරුදු 03 ක් ඇතුළත 2  වැනි         
කාර්යක්ෂමතා කඩඉම පරීක්ෂණය සමත් විය යුතුය. 

     4.5 .3   මශ්රණ්ිය 1 ට උසස්වීම ලද දින සට අවුරුදු 05  ක් ඇතුළත  3   වැනි කාර්යක්ෂමතා 
කඩඉම පරීක්ෂණය සමත් විය යුතුය. 

     4.5 .4     අදාළ විෂය නිර්මද්ශය 8 වන මේදය යටමත් ලබා දී ඇත. ිසයම් නිලධාරියකු, නියිත 
කාල වකවානුව තුළ  කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය සමත්වීමට අසමත් මේ නම් ,ඔහු / ඇය පිළිබඳව 
ආයතන සිංග්රහමේ ඇති විධි විධානයන්හට අනුව    හා ආයතනමේ ක්රියාපරිපාටි සිංග්රහමේ (අත්මපාමතහි ) 
සඳහන්හ පරිදි ක්රියා මකමරනු ඇත.     

      4.5 .5    කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය වසරකට වරක් මහෝ අවශය විට  හා අවශය  පරිදි 
පැවැත්විය හැිය 

 4.6      ඉහත සඳහන්හ කාර්යක්ෂමතා අවශයතාවන්හට අමතරව ,සයලු මස්වා  නියුක්තිකයන්හ විසන්හ රජ්ය 
මඟීන්හ වරින්හ වර      නිර්මද්ශ කරනු ලබන නිපුණතාවන්හ  සහ ශකයතාවන්හ අත් කර ගත යුතුය. 

05. නුපුහුණු වසේා ගණයට බඳොගැනීම : 

     5.1    සුදුසුකේ : 

      5.1.1    කාර්යාල සහායක / කේකරු / ආෙක්වෂක නියාමක : 

                 අ.මපා.ස.(සා/මප ) විභ්ාගයට මපනී සට  අවම වශමයන්හ විෂයයන්හ 02   ක් සමත්  

                 අය  
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5.1.2     වේලාසටහන්කරු / ොර්තා භාෙකරු : 

                 

 අ.මපා.ස.(සා/මප ) විභ්ාගයට මපනී සටගණිතය සහ භ්ාෂාව ඇතුළුව   අවම  වශමයන්හ විෂයයන්හ 04  ක් 
සමත් අය 

5.1.3   වෙයෂ්ඨ වේලාසටහන්කරු : 

         මජ්යෂ්ඨ මේලාසටහන්හකරු නම් වන තනතුර සඳහා ඍජු බඳවාගැනීමක් සදු මනාමේ. 

         ඒ සඳහා  මතෝරාගැනීම සදුවන්හමන්හ හුමදක්ම මජ්යෂ්ඨතාමේ සහ කුසලතාමේ  

         ඇති අනුපිළිමවලට ය. 

         5.2  ෙයස : 

         වයස අවුරුදු  18 ට මනාඅඩු  හා අවුරුදු 45 ට මනාවැඩි විය යුතුය. 

       5.3   වෙනත්ත : 

        සෑම අයදුේකරුෙකුම , 

              i  ශ්රී ලාිංික පුරවැසයකු විය යුතු අතර බසන්ාහිර පළාමත්  අවම වශමයන්හ  අවුරුදු තුනක 
(3 ) පදිිංචියක් තිබිය යුතුය. 

             ii   තනතුමර් රාජ්කාරි ඉටු  ිරීමට කායිකව හා මානසකව මයෝගය විය යුතු අතර  
බස්නාහිර පළාමත් මස්වය ිරීමට එකඟ විය යුතුය. 

            iii  විශිෂ්ට චරිතයක් ඇති අයකු විය යුතුය. 

      5.4     බඳො ගැනීවේ ක්රියා මාර්ගය : 

              පුවත්පත් දැන්හවීමින්හ  මහෝ ප්රසද්ධ දැන්හවීමක් මඟින්හ ඉල්ලුම්පත් කැඳවීමමන්හ පු  

               ස්ථාපිත සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් පැවැත්මවනු ඇත . 

        i    මමම ගණයට මකමරන සයලු බඳවා ගැනීම් සහ මසව්ා ගණය ඇතුළත උසස්වීම්  බඳවා 
ගැනීමම් පරිපාටිමේ ඇති   විධි විධානයන්හට   තරමේම අනුගත විය යුතුය.   

       ii .    ආයතනමේ  ක්රියා පරිපාටි සිංග්රහය (අත් මපාත ) බඳවා ගැනීමමන්හ පු මස්වා  මකාන්හමද්ස 
සහ අදාළ වන අන්හ කවර මහෝ කරුණු සම්බන්හධමයන්හ ඒ කායනව  මයාදා ගත  යුතුය . 

     iii.   බඳවා ගැනීමම්දී අදාල වන සයළු කරුණු සම්බන්හධමයන්හ කාර්ය පටිපාටි  සිංග්රහය අත්මපාමතහි 

දැක්මවන කරුණු ඇතිබව මමම බඳවා ගැනීමම් පරිපාටිමේ දැක්මවන විධිවිධාන බලපැවැත්මවන. 



117 
 

   5.5  සේමුඛ් පරීක්වෂණය : 

                   සම්මුඛ පරීක්ෂණමයදී ලකුණු ලබා මදන පිළිමවළ මමමස්ය : 

               අදාළ අමතර අධයාපන   ුදුුකම් සඳහා ..........    20  ලකුණු 

               අදාළ පළපුරුද්ද සඳහා .............................           20  ලකුණු  

               සම්මුඛ පරීක්ෂණමේ කාර්ය සාධන මට්ටම ............60   ලකුණු    

                                  ......100      

   

         හුමදක්ම සම්මුඛ පරීක්ෂණමයදී හිි වන කුසලතා පදනම මත මතෝරාගැනීම   සදු වනු ඇත. 

       5.5     නුපුහුණු ගණයට මකමරන සයලු බඳවාගැනීම් මශ්රණ්ිය 111පමණක් සදු වනු ඇත.   අදාළ 
මස්වා ගණමේ පවත්නා පුරප්තපාඩු සඛයාව මත  බඳවාගැනීම් සිංඛයාව තීරණය වනු ඇත. 

      5.6    අයදුේකිරීම සඳහා සුදුසුෙන දිනය : 

          අයදුම්කරුවකු තනතුරක් සඳහා ඉල්ලුම් ිරීමට ුදුස්සකු මලස සැලමකන්හමන්හ, ඉල්ලුම්  ිරීම 
සඳහා වන අවසන්හ දිනයට මපර , ඔහු /ඇය මේද අිංක 5.1 ,5.2  හා 5.3 යටමත් දක්වා ඇති පරිදි අවශය 
ුදුුකම් සපුරා ඇත්නම් පමණි. 

     5.7    වස්ෙවේ ස්ි ෙ කිරීම        

           මමම මස්වක ගණමේ මශ්රණ්ිය iii ට පත්මකමරන මස්වකමයක් , රාජ්කාරි    භ්ාරගත් දින සට  
අවුරුදු තුනක කාල පරාසයක් තුළ පරිවාස පදනම යටමත් තැමබනු ඇත.පරිවාස කාලය තුළ ඔහුමේ / ඇයමේ 
කාර්ය සාධනය හා හැසරීම සතුටුදායක මේ නම් සහ ප්රථම කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභ්ාගය  සම්පුර්ණ  මකාට 
ඇති නම්, ඔහු / ඇය පරිවාස කාලය නිමවූ දින සට තනතුමර් ස්ිර මකමරනු ඇත. 

    5.8    බඳො  ගැනීවේදී  ෙැටුප : 

               බඳවා ගැමනන්හනන්හ අදාළ වැටුප්ත පරිමාණමේ (ක්රමමේ) ආරම්භ්ක පියවමරහි  තැමබනු ඇත.  

    06     උසසක්ිරීේ :   

         කාර්ය සාධනය මත පදනම් වන  උසස්ි රීම් ක්රමමේදය පහත සඳහන්හ පරිදි වනු ඇත. 

        6.1   වසේක ගණවේ වරණ්ිය iii සිට  වරණ්ිය  ii ට උසස්කිරීේ ; 

            6.1.1.   සාමානය ක්රමවේදය : 
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                a)  පුර්ෙ අෙශයතා : 

• තනතුමර් ස්ිර කරනු ලැබ තිබිය යුතුය  
• මශ්රණ්ිය iii හි අවම වශමයන්හ වසර 10 ක මස්වා කාලයක් සම්පුර්ණ මකාට තිබිය 

යුතු අතර වැටුප්ත වර්ධක දහයක් (10) ක් උපයාමගන තිබිය යුතුය  
• අනුදත් කාර්ය සාධන අගැයුම් ක්රමමේදයට අනුගතව, උසස්කරනු ලැබීමට පුර්වමයන්හ 

වන අවුරුදු 10 ක කාල පරිච්මේදය තුළ සාමානය මහෝ සාමානයයට ඉහළ කාර්ය 
සාධන මට්ටමක් මපන්හවිය යුතුය  

• උසස්කරනු ලැබීමට මපර අවුරුදු 05 ක සතුටුදායක මස්වාවක් සම්පුර්ණ මකාට 
තිබිය යුතුය  

• මදවන භ්ාෂාව සම්බන්හධමයන්හ අවශය මට්ටමම් ප්රවීනතාවක් අත්මකාටමගන තිබිය 
යුතුය  

• නියිත කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් සාර්ථකමලස සම්පුර්ණ මකාට තිබිය යුතුය  
  

              b )  උසස ්කිරීවේ  විධිය : 

                   මස්වයයා විසන්හ හඳුන්හවාදී ඇති ඉල්ලුම්පත් ආකෘතිය මඟින්හ ුදුුකම් ඇති 
මස්වා නියුක්තිකයන්හ ඉල්ලීමක් කළ යුතුය.පත්ිරීම් කරන අධිකාරිය,අදාළ ුදුුකම් පිළිබඳ 
සමතයක්ෂණය ිරීමමන්හ පු, සයලු පුර්ව  අවශයතා සපුරාලන ලද දින සට ක්රියාත්මක වන පරිදි 
ුදුුකම් ඇති මස්වා නියුක්තිකයන්හ මශ්රණ්ිය 11 ට  උසස ්ිරීමට පියවර ගනු ඇත.  

  6.1.2      සුවිවශෂ්ී ක්රමවේදය : 

        (a )  පුර්ෙ අෙශයතා : 

• තනතුමර් ස්ිර කරනු ලැබ තිබිය යුතුය 
• බඳවා ගනු ලැබූ දින සට මශ්රණ්ිය iii හි අඛණ්ඩව අවුරුදු 06    සතුටුදායක 

මස්වා කාලයක්  සම්පුර්ණ මකාට තිබිය යුතු  
අතර එම කාලය තුළ නියිත සයලු වැටුප්ත වර්ධක උපයා  
මගන තිබිය යුතුය.  

• උසස් කරනුලබීමට ආසන්හනතම පුර්ව අවුරුදු සයක සමසත්  වසේා කාලය 
තුළම, මස්වා නියුක්තිකයා ුවිමශෂ්ී මට්ටමක / සාමානය  මට්ටමට වැඩි ඉහළ 
තලයක කාර්ය සාධනයක්  මපන්හවා තිබිය යුතුය.  

• උසස්කරනු ලැබීමට මපරවූ ආසන්හනතම අවුරුදු 05 තුළ  සතුටුදායක මස්වාවක් 
සම්පුර්ණ මකාට තිබිය යුතුය  

• නියිත කාල ඇතුළත කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් සාර්ථකමලස සම්පුර්ණ මකාට 
තිබිය යුතුය  

• මදවන භ්ාෂාව සම්බන්හධමයන්හ අවශය මට්ටමම් ප්රවීනතාවක් අත්මකාටමගන 
තිබිය යුතුය 
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            b )    උසස ්කිරීවේ විධිය : 

                  අවුරුදු 05 ක මස්වා කාලයක් ඇති සහ අමනක්  පුර්ව අවශයතා සපුරා ඇති අයට 
උසස ්වීම් සඳහා අයදුම් කළ හැිය.  මම්  සඳහා පැවැත්මවන  ලිඛිත මයෝගයතා පරීක්ෂණමයන්හ සමත් 
වන අය පමණක්, ඔවුන්හ මශ්රණ්ිය 111 හි අවුරුදු 06 ක  මස්වා කාලය සම්පුර්ණ වන දින සට ක්රියාත්මක 
වන පරිදි,පත්ිරීම් සදුකරන අධිකාරිය විසන්හ මශ්ර්ණිය 11 ට උසස ්කරනු ඇත. 

   මශ්රණ්ිය 111  ට පත්වීම ලැබීමමන්හ පු එළමෙන ආසන්හනතම  අවුරුදු  05 ක කාලය තුළ      
අඛණ්ඩව ුවිමශ්ෂී කාර්ය සාධන මට්ටමක් මපන්හවා ඇති මස්වා නියුක්තිකයන්හ, ුවිමශෂ්ී / සාමානය මට්ටමට 
ඉහළ කාර්ය සාධන මට්ටම ඇති අය උසස ්ිරීම සඳහා වන මයෝගයතා පරීක්ෂණයට,ඔවුන්හමේ   අවුරුදු 05 
මස්වා කාලය සම්පුර්න වූ දින සට මපනී සටීමට ුදුුකම් ලබනු ඇත. මස්වා නියුක්තිකයන්හට මමමලස 
පරීක්ෂණයට හිඳ ගැනීමට අවසථ්ාව ලැමබන්හමන්හ  එක්  වරක් පමණි. 

6.2   වරණ්ිය 11 සිට වරණ්ිය 1  

   6.2.1    සාමානය ක්රමවේදය : 

                a)  පුර්ෙ අෙශයතා : 

•  මශ්රණ්ිය ii හි අවම වශමයන්හ වසර 09  ක මස්වා කාලයක් සම්පුර්ණ      මකාට 
තිබිය යුතු අතර වැටුප්ත වර්ධක නවයක් (09 )  උපයාමගන තිබිය යුතුය  

• උසස්කරනු ලැබීමට මපර අවුරුදු 05 ක සතුටුදායක මස්වාවක් සම්පුර්ණ මකාට 
තිබිය යුතුය  

• අනුදත් කාර්ය සාධන අගැයුම් ක්රමමේදයට අනුගතව, උසස්කරනු ලැබීමට පුර්වමයන්හ 
වන අවුරුදු 09  ක කාල පරිච්මේදය තුළ සාමානය  මහෝ සාමානයයට ඉහළ කාර්ය 
සාධන මට්ටමක් මපන්හවිය යුතුය  

• නියිත කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් සාර්ථකමලස සම්පුර්ණ මකාට තිබිය යුතුය  
  

              b )  උසස ්කිරීවේ  විධිය : 

                මස්වයයා විසන්හ හඳුන්හවාදී ඇති ඉල්ලුම්පත් ආකෘතිය මඟින්හ ුදුුකම් ඇති මස්වා 
නියුක්තිකයන්හ ඉල්ලීමක් කළ යුතුය.පත්ිරීම් කරන අධිකාරිය,අදාළ ුදුුකම් පිළිබඳ සමතයක්ෂණය ිරීමමන්හ 
පු, සයලු පුර්ව  අවශයතා සපුරාලන ලද දින සට ක්රියාත්මක වන පරිදි ුදුුකම් ඇති මස්වා නියුක්තිකයන්හ 
මශ්රණ්ිය 1 ට  උසස ්ිරීමට පියවර ගනු ඇත.       

6.2.2   සුවිවශ්ෂී ක්රමවේදය : 

        (a )  පුර්ෙ අෙශයතා : 
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•  මශ්රණ්ිය ii හි අවම වශමයන්හ වසර 08  ක මස්වා කාලයක් සම්පුර්ණ      මකාට 
තිබිය යුතු අතර සයලු වැටුප්ත වර්ධක උපයාමගන තිබිය යුතුය  

• උසස්කරනු ලැබීමට මපර අවුරුදු 05 ක සතුටුදායක මස්වාවක් සම්පුර්ණ මකාට 
තිබිය යුතුය  

• උසස්කරනු ලැබීමට පුර්වමයන්හ වන අවුරුදු අටක (08   )  සමසත්   කාල 
පරිච්මේදය තුළ සාමානය  මහෝ සාමානයයට ඉහළ කාර්ය සාධන මට්ටමක්  
මස්වකයා මපන්හවා තිබිය  යුතුය  

• නියිත කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් සාර්ථකමලස සම්පුර්ණ මකාට තිබිය යුතුය  
  

              b )  උසස ්කිරීවේ  විධිය : 

                   මස්වයයා විසන්හ හඳුන්හවාදී ඇති ඉල්ලුම්පත් ආකෘතිය මඟින්හ ුදුුකම් ඇති 
මස්වා නියුක්තිකයන්හ ඉල්ලීමක් කළ යුතුය.පත්ිරීම් කරන අධිකාරිය,අදාළ ුදුුකම් පිළිබඳ 
සමතයක්ෂණය ිරීමමන්හ පු, සයලු පුර්ව  අවශයතා සපුරාලන ලද දින සට  
ක්රියාත්මක වන පරිදි ුදුුකම් ඇති මසව්ා නියුක්තිකයන්හ මශ්ර්ණිය 1 ට  උසස් ිරීමට පියවර ගනු 
ඇත.උසස්වීම ක්රියාත්මක වන්හමන්හ ඔවුන්හ මශ්රණ්ිය 11 හි අවුරුදු 08  ක  
මස්වා කාලය සම්පුර්ණ කළ දින සටය 

      7.    දැනට වස්ෙවේ නියුක්වත වසේකයන් අන්තර්රහණය කිරීම (වමම බඳො ගැනීවේ           
ක්රියා පරිපාටිය ක්රියාත්තමක ෙන දින ෙනවිට වස්ෙවේ නියුක්වත වස්ෙකයන් සඳහා පමණක්ව අදාළ ෙනු ඇත.) 

       7.1   මමම බඳවා ගැනීමම් පරිපාටිය ක්රියාත්මක  වන දින වනවිට, MSD චක්රමල්ඛ අිංක 30 
යටමත් වැටුප්ත මක්ත PL 1   අනුව පිහිටවනු ලැබ සටි සහ ප්රාථමික මට්ටම - නුපුහුණු මස්වා ගණයට 
අයත්ව බස්නාහිෙ පළාවත්ත පළාත්ත  මාර්ගසථ් මගී ප්රොහන අධිකාරිවේ කාර්ය මණ්ඩලමේ සටි සයලු 
මස්වා නියුක්තිකයන්හ   ආණ්ඩුමේ ආයතන සිංග්රහමේ vii වන පරිච්මේදමේ 4 වන   වගන්හතිමේ  විධි 
විධාන පරිදි , වැටුප්ත මක්ත PL 1 යටමත් ගැමනන ප්රාථමික මට්ටම - නුපුහුණු ගණයට අයත් අනුරූපී 
මශ්රණ්ියකට  අන්හතර්ග්රහණය මකමරනු ඇත. 

7.2 මකමස ්වුවද, අදාළ මස්වකයාමේ වැටුප්ත වර්ධක දිනය අන්හතර්ග්රහණයට මපර පැවතී  

    මලසම මනාමවනස්ව පවතිනු ඇත.එමසම් , අදාළ මසව්කයා දැනට ලබින්හ පවතින  

 වැටුප්ත පියවර අභිනව වැටුප්ත පියවර හා සම වන තත්ත්වය තුළ , ආණ්ඩුමේ ආයතන  

සිංග්රහමේ vii වන පරිච්මේදමේ 4.4 වගන්හතිය ප්රකාර , ඔහු / ඇය ඊළඟ ඉහළ වැටුප්ත  

පියවමරහි මනාතැබිය යුතුය. 

7.3  මස්වා කාලය සලකා බැලිය යුතු වන්හමන්හ අදාළ මස්වා ගණයට පත්කරන ලද දින  

     පදනම් මකාට මගනය.   
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    (i )   PL 1  --වරණ්ිය  111  

a)    MSD  චක්රමල්ඛ අිංක 30 යටමත් ,මශ්රණ්ිය  111  හි PL 1   වැටුප්ත පරිමාණමේ 
වැටුප්ත පියවරයන්හ ලබා දුන්හ  තනතුරක මහෝ මශ්රණ්ියක අවුරුදු  10 මේ අවම මස්වා කාලය 
සපුරා මනාමැති මසව්කමයෝ,  

 b)  ඉහත සඳහන්හ මශ්රණ්ියක / තනතුරක, අවම වශමයන්හ අවුරුදු 10 ක මස්වා  

කාලයක් සපුරා ඇති , එමහත් මශ්රණ්ිය 11 ට අන්හතර්ග්රහණය කරගැනීම 
සඳහා අවශය තත්ත්වයන්හ සපුරා මනාමැති මස්වකමයෝ , 
 
PL 1  - මශ්රණ්ිය 111 ට අන්හතර්ග්රහණය මකමරනු ඇත. 

 (ii)  PL 1  -වරණ්ිය  11   

      a. ඉහත දක්වා ඇති මශ්ර්ණිය 111 ට අයත් වන තනතුරක මහෝ මශ්රණ්ියක අවුරුදු  

         20 කට  අඩු එමහත් අවම මලස අවුරුදු 10 ක මස්වා කාලයක් සපුරා ඇති සහ නව           
බඳවා ගැනීමම් පරිපාටිය ක්රියාත්මක වන දිනට මපර ක්රියාත්මකව පැවති  බඳවා ගැනීමම් පරිපාටිමේ සඳහන්හ 
පරිදි අවශය තත්ත්වයන්හ සපුරා ඇති මස්වකමයෝ,      

  b.  ඉහත ප්රකාශ කරන ලද අයුරු මශ්රණ්ිය 11 හි PL 1  වැටුප්ත පරිමාණමේ වැටුප්ත පියවර ලබා මදනු 
ලැබ ඇති  තනතුරක මහෝ මශ්රණ්ියක අවුරුදු  09  ක  අවම මස්වා කාලය සපුරා මනාමැති  

      මස්වකමයෝ,  

  c. මශ්රණ්ිය 11 ට අදාළ තනතුරක මහෝ මශ්රණ්ියක අවුරුදු 09 ක අවම මසව්ා කාලය සපුරා  

      ඇති, එමහත් නව බඳවා ගැනීමම් පරිපාටිය ක්රියාත්මක වන දිනට මපර ක්රියාත්මකව පැවති  බඳවා 
ගැනීමම් පරිපාටිමේ සඳහන්හ පරිදි උසස්ි රීම සඳහා අවශය තත්ත්වයන්හ සපුරා මනාමැති මස්වකමයෝ, 

      PL 1 - මශ්රණ්ිය 11 තුළට අන්හතර්ග්රහණය මකමරනු ඇත.  

  (iii )    PL 1  -වරණ්ිය 1  

            a.   ඉහත දක්වා ඇති පරිදි PL 1  - මශ්රණ්ිය 111 ට අයත් වන තනතුරක මහෝ මශ්රණ්ියක 
අවුරුදු 20 ක අවම මස්වා කාලයක්  සපුරා ඇති සහ නව බඳවා ගැනීමම් පරිපාටිය ක්රියාත්මක වන දිනට 
මපර ක්රියාත්මකව පැවති  බඳවා ගැනීමම් පරිපාටිමේ සඳහන්හ පරිදි උසසව්ීම සඳහා අවශය තත්ත්වයන්හ සපුරා 
ඇති මස්වකමයෝ,      

  b. ඉහත දක්වා ඇති මලස ,මශ්රණ්ිය 11 ට අදාළ තනතුරක මහෝ මශ්රණ්ියක අවුරුදු 09 ක  අවම මසව්ා 
කාලය සපුරා  ඇති සහ ඉහත සඳහන්හ පරිදි අවශය තත්ත්වයන්හ සපුරා ඇති මස්වකමයෝ, 
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  c. MSD චක්රමල්ඛ අිංක 30 යටමත් මශ්රණ්ිය 1 හි PL 1   පරිමාණමේ වැටුප්ත පියවර ලබා  

      මදනු ලැබ ඇති මස්වකමයෝ , 

      PL 1  -මශ්රණ්ිය 1 තුළට අන්හතර්ග්රහණය මකමරනු ඇත.       

08.   කාර්යක්වෂමතා කඩ ඉේ පරීක්වෂණය සඳහා විෂය නිර්වද්ශය : 

   8.1   සැම තනතුරකටම අදාළ පහත සඳහන්හ අිංග (සිංරචක ) අන්හතර්ගත වන පරිදි විෂය නිර්මද්ශය 
සකස ්කළ යුතුය. 

ප්රථම කාර්යක්වෂමතා කඩ ඉම පරීක්වෂණය (වරණ්ිය 111  ට පත්තීම ලද දින සිට ෙසෙ 03 ක්ව 
ඇතුළත සේපුර්ණ කළ යුතුය. 

a. තනතුරකට නියුක්ත මකාට ඇති මස්වකයා ආයතනමේ භූිකාව හා ක්රියා කටයුතු  
පිළිබඳ ප්රමාණවත් මලස දැනුවත් මකමනකුද යන්හන පරීක්ෂා ිරීම. 

b. දරන තනතුරට අදාලව , සාමානය කාර්යාල ක්රමමේද හා ආයතනමය කටයුතු  
පිළිබඳ මස්වකයා සතු අවමබෝධය පිරික්සීම  

c. තනතුරට පවරනු ලැබ ඇති කටයුතු සම්බන්හධමයන්හ ඇති දැනුම , කුසලතා සහ ප්රවීණතා පිළිබඳ 
පිරික්සා බැලීම. 

        ප්රථම කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය සමත් වීම සඳහා  සෑම අයදුම්කරුවකුම  

        අවම වශමයන්හ 40 % ලකුණු මට්ටම ලබා ගත යුතුය. 

 

    සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලයට ආයතනමේ විධායක නිලධාරින්හ මදමදනකුමගන්හ  

    සමන්හවිත විය යුතු අතර එයින්හ එක් නිලධාරියකු පරිපාලන ශාඛාමවන්හ ද ,එක්  

    නිලධාරියකු අදාළ මදපාර්තමම්න්හතුමවන්හ / මස්වා අිංශමයන්හ ද විය යුතුය. 

    

  තනතුමර් ස්ිර කරනු ලැබීමට අයදුම්කරුවන්හ මමම කාර්යක්ෂමතා කඩඉම්  

  පරීක්ෂණමයන්හ සමත් විය යුතුය.  

  8.1.2    වදෙන  කාර්යක්වෂමතා කඩ ඉම පරීක්වෂණය (වරණ්ිය 11 ට උසස්ීම ලද දින සිට ෙසෙ 03 ක්ව 
ඇතුළත සේපුර්ණ කළ යුතුය.) 

ප්රථම කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණයන්හට ඇතුළත් වුනු විෂයයන්හ සම්බන්හධමයන්හ ඔහු / ඇය මස්වය කරින්හ 
සටිය කාල වකවානුව තුළදී අදාළ ක්මෂ්ත්රවල සදුකරන ලද පරිපාටිමය සහ නීතිමය නවයකරණයන්හ  පිළිබඳව 
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අදාළ මස්වකයා සතු දැනුම විමසා බැලීමටත් සහ ඔහු / ඇය ලද පත්වීමට අදාළව  නවයකරණ විධීන්හ මයාදා 
ගැනීම පිළිබඳව අයදුම්කරු සතුව  ඇති කුසලතාව පිළිබඳ අගැයීමක් ිරීමටත් මමම පරීක්ෂණමයන්හ අදහස් 
මකමර්.  

ප්රථම කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය සමත් වීම සඳහා  සෑම අයදුම්කරුවකුම  අවම වශමයන්හ 40 % 
ලකුණු මට්ටම ලබා ගත යුතුය. 

 සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලයට ආයතනමේ විධායක නිලධාරින්හ මදමදනකුමගන්හ සමන්හවිත විය යුතු අතර එයින්හ 
එක් නිලධාරියකු පරිපාලන ශාඛාමවන්හ ද ,එක්  නිලධාරියකු අදාළ මදපාර්තමම්න්හතුමවන්හ / මස්වා අිංශමයන්හ ද 
විය යුතුය. 

 8.1.3    වතෙන කාර්යක්වෂමතා කඩ ඉම පරීක්වෂණය (වරණ්ිය 1  ට උසස්ීම ලද දින සිට ෙසෙ 05  ක්ව 
ඇතුළත සේපුර්ණ කළ යුතුය.) 

 ඉහත 8.1.2 මේදය යටමත් ඇති අිංග / සිංරචක උචිත පරිදි මයාදා ගත යුතුය.  

    ප්රථම කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය සමත් වීම සඳහා  සෑම අයදුම්කරුවකුම  

    අවම වශමයන්හ 40 % ලකුණු මට්ටම ලබා ගත යුතුය. 

    සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලයට ආයතනමේ විධායක නිලධාරින්හ මදමදනකුමගන්හ  

    සමන්හවිත විය යුතු අතර එයින්හ එක් නිලධාරියකු පරිපාලන ශාඛාමවන්හ ද ,එක්  

    නිලධාරියකු අදාළ මදපාර්තමම්න්හතුමවන්හ / මස්වා අිංශමයන්හ ද විය යුතුය. 

09. .  සුවිවශෂ්ී කාර්ය සාධනය මත උසස ්කීරීම සඳහා විෂය නිර්වද්ශය : 

     a )   අභිවයෝගයතා පරීක්වෂණය :  

               සාමානය කාර්ය සාධන මට්ටමට වැඩි කාර්යක්ෂමතාවින්හ යුතුව තමා මවත පැවමරන 
සයලු රාජ්කාරි ඉටුිරීම සඳහා අවශය දැනුම ,කුසලතා සහ ආකල්ප අදාළ මසව්ා නියුක්තිකයා අත්මකාට 
මගන තිමේද යන්හන පික්සා බැමලන ලිඛිත පරීක්ෂණයි , මමය.  

       b )   සාමාර්ථයක් ලැබීමට අවම වශමයන්හ 50 %  ලකුණු ලබා ගත යුතුය. 

      c )    සාමානය මට්ටමට වැඩි ඉහළ කාර්ය සාධන මට්ටමක් ඇති මසව්ා නියුක්තිකයන්හ සඳහා මමම 
පරීක්ෂණය වාර්ිකව පැවැත්මවනු ඇත. 

10. ොෙකාරි පැෙරීම : 

      රාජ්කාරි පැවරීම මශ්රණ්ි පදනම් මකාට මගන සදු මනාවනු ඇත.මමම ගණමේ මස්වා  

       නියුක්තිකයන්හ මවත පැවමරන රාජ්කාරි හා ක්රියා කටයුතු යටමත් ගැමනන රාජ්කාරි  
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       හා ක්රියා කටයුතු කවර මහෝ මශ්රණ්ියක කවර මහෝ මකනකුට පැවරීම සදු කළ හැි  

      අතර ,එය මසව්ා අවශයතා , මජ්යෂඨ්ත්වය, පළපුරුද්ද සහ කුසලතා පදනම් මකාට  

     මගන සදු වනු ඇත. 

     11.   පත්තකිරීේ සිදුකෙන අධිකාරිය ෙන්වන් බස්නාහිෙ පළාවත්ත පළාත්ත මාර්ගස්ථ      ප්රොහන 
අධිකාරිවේ අධයක්වෂ මණ්ඩලය යි . 

        12 .   නිර්ෙචනය : 

         12 .1     මමම බඳවා ගැනීමම් පරිපාටිය තුළ පැනනැමගන සයලු අවස්ථාවල දී “ සතුටුදායක 
මස්වා කාලය “ යන්හමනන්හ අදහස ්වන්හමන්හ ,උසස්වීම සඳහා ඉල්ලුම් කරනු ලබන දිනයට පුර්වමයන්හ වන 
ආසන්හනතම කාල පරිච්මේදය තුළ  නිලධාරියා විසන්හ නියිත සයලු වැටුප්ත වර්ධක උපයාමගන ඇති තත්ත්වය 
සහ එම කාලය තුළ නිලධාරියා විසන්හ  සදු කරන ලද ිසදු වරදක් සඳහා ( අවවාද ිරීමක් මහෝ තරමේ 
අවවාද ිරීමක් හැර ) දඬුවමකට යටත් මකාට මනාමැතිව ඇති තත්ත්වය යි.   

         12 .2   “ නියිත දිනය “ යනු මමම බඳවා ගැනීමම් පරිපාටිය ක්රියාත්මක මකමරන දිනය යි. 

                                              උක්වත බඳො ගැනීවේ පරිපාටිය නිර්වද්ශ කෙන ලදී 
. 
    
          දිනය :................................               ......................................................    

                                                                                                                              
ප්රධාන විධායක නිලධාරියාවේ අත්තසන  

                                                     (නිල මුද්රාව ) 
                                                                                                                                         

          නිවද්ශ වකාට අනුමැිය සඳහා ඉදිරිපත්ත කෙන ලදී . 
දිනය :..................................                                             
          ........................................ 
         අමාතයංශ වල්කේවේ අත්තසන  
         (නිල මුද්රාව )    
 .                    
උක්වත බඳො ගැනීවේ පරිපාටිය අනුමත කෙන ලදී .                                                                                                                                   

                                                                                                                              
දිනය :...........................                           ............................................  

                                                                                  
අධයක්වෂ වෙනොල්  

කළමනාකෙණ වසේා වදපාර්තවේන්තුෙ   


