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බස්නාහිර පළාත් තතාරතුරු තාක්ෂණ සම්පත් සංවර්ධන ආයතනය 

“තයෙෂ්ක මළානාමාර ”සසේවා ගණසේ තනතුරු සඳහා  

බඳවා ගැන සේ පරිපාටිය 

ආයතනසේ ලිපි සගානු අංකය : WP/ITRDI/A/01   දිනය : 2014.07.10 

කළමනාකරණ සසේවා ලිපි සගානු අංකය :    දිනය :2015.03.31 

ක්රියාමමක වන දිනය   :2015.04.01 

1. තස්වා ගණය :- “තයෙෂ්ක මළානාමාර ” 

2. (අ) “සයෙෂ්ඨේක කළමනාකාර “සසේවා ගණසේ තනතුරු දරන්නාට පැවසරන කාර්ය භාරය පිළිබඳ  

  සපාදුනිර්වචනය, 

 

ආයතනය පිහිටුවීමට අදාළ පණත මගින් ආයතනය සවත පවරනු ලබන කාර්යයන්සගන් 

ආයතනසයහි  විධායක නිලධාරියා විසින් ඉටු කළ යුතු කාර්යයන් අතුරින් තනතුරුගතව සුවිස ේෂී 

සකාට පවරා සදනු ලබන සයෙෂ්ඨේක කළමනාකරණ හා විධායක කාර්යයන්  

 

 (ආ) සසේවා ගණයට අයම තනතුර 

 අධෙක්ෂ්ඨ 

(ඇ) තනතුරට පැවසරන කාර්යයන් 

ආයතනසේ ප්රතිපපමතිප සේපාදන ම්ඩලලය විසින් ීරරණය කරනු ලබන ප්රතිපපමතිප ආයතනික වයුහය 

හරහා ක්රියාමමක කිරීසේ වගකීම අධෙක්ෂ්ඨ සවත පැවසර්    අනුව කළමනාකරණ ම්ඩලලසේ 

සමසහය වීම හා පාලනය යටසම කළමනාකරණ ම්ඩලලය විසින් පවරා සදනු ලබන බලතල හා 

කාර්යයන් ක්රියාමමක කරන්න් ආයතනසේ සසසු කාර්යය ම්ඩලලය සමසහය වීම හා ආයතනික 

සමසේථ අරමුණු ඉටුකර ගැනසේ වගකීම සමම තනතුරට පැවසර්  

(ඈ) පමවීසේ සේවභාවය 

සේීර , සසේවක අර්ථසාධක අරමුදලට හා සසේවා නියුක්තිපකයන්සේ භාරකාර අරමුදල් සඳහා හින්කේ 

සහිතය  

3. වැටුප් ක්රාය 

 3 1 සසේවා ගණයට අදාල වැටුප් සක්ත අංකය හා මාසික වැටුප් පරිමාණය 

  HM 1 –1රු 38,530 -15 X 1,100 –55,030   

3 2 සෑම පමවීේ ලිපියකම වැටුප් සක්ත අංකය, වැටුප් පරිමාණය සේපූරර්ණසයන්ම සඳහන් කළ යුතුය  

 3 3 සසේවක සංඛ්ොව : 01 යි 

 අධෙක්ෂ්ඨ 
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4. “තයෙෂ්ක මළානාමාර” තස්වා ගණතේ තනතුරු සඳහා බඳවාගැනීා. 

 4.1 සුදුසුමම් 

  4 1 1 බාහිර අයදුේකරුවන් 

  (අ) අධොපන සුදුසුකේ 

වි ේව විදොල ප්රතිපපාදන සකාන්ෂ්ඨන් සභාව විසින් පිළිගම වි ේව විදොලයක වොපාර 

පරිපාලනය / මානව සේපම කළමනාකරණය / සතාරතුරු තාක්ෂ්ඨණ විදොව / රායෙ 

පරිපාලනය  / ගණකාධිකරණය හා මූලෙ පරිපාලනය / පරිගණක විදොව විෂ්ඨයන්සගන් 

ලබාගම ප්රථම පපාධිය සම  විදොපතිප /  ාසේරපතිප පපාධියක් සහ  කළමනාකරණය සහ  

තාක්ෂ්ඨණ කළමනාකරණය පිළිබඳ ප ේචාම පපාධියක් සහ  පිළිගම වෘමීරය ආයතනයක 

ආශ්රිත සාමාකතකමවය ලබා තිපමම  

  සහ 

(ආ) පළපුරුද්ද 

පපාධි සුදුසුකේ ලබා ගැනසමන් පසුව රායෙ සංසේථාවක, වෙවසේථාපිත ම්ඩලලයක සහ  

පිළිගම සපෞද්ගලික අං සේ ආයතනයක කළමනාකරණ මට්ටසේ තනතුරක අවම ව සයන් 

වසර 15 ක පළපුරුද්ද  

  4 1 2 අභෙන්තර අයදුේකරුවන් 

i. ඉහත සඳහන් බාහිර අයඳුේකරුවන් සඳහා වන සුදුසුකේ සපුරා තිපමම  

ii. “මළානාමාර”(MM) සසේවා ගණසයහි I වන සරේණියෙසයහි අවම ව සයන් වසර 5 

ක අදාල විෂ්ඨය ක්සෂ්ඨේරසයහි සතුටුදායක සසේවා කාලයක් සේපූරර්ණකර තිපමම  

 4.2 වයස 

අවුරුදු 35 ට සනාඅඩු හා අවුරුදු 55 ට සනාවැඩි විය යුතුය  අභෙන්තර අයදුේකරුවන් සඳහා  

පපරිම වයසේ සීමාව බල සනාපායි  

 4.3 තවනත්  

   සෑම ඉල්ුේ කරුසවක්ම , 

i. ශ්රී ලංකාසප පුරවැසිසය ව විය යුතුය  
ii. තනතුරට පැවසරන කාර්යයන් මැනවින් ඉටුකිරීම සඳහා සමන්ම බසේනාහිර පළාසම 

ඕනෑම ප්රසද් යක සසේවය කිරීම සඳහා අව ෙ වන කායික හා මානසික 
සය ගෙතාවසයන් යුක්ත විය යුතුය  

iii. බසේනාහිර පළාසම සේිර පදිංචිකරුසව ව විය යුතුය  
iv. විශිෂ්ඨේට චරිතසයන් යුක්ත විය යුතුය  
v. ඉල්ුේපම කැඳවන අවසන් දිනය වන විට බසේනාහිර පළාත තුළ වසර 03 ක් 

අඛ්්ඩල පදිංචිය තහවුරු කළ යුතුය  
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 4.4 බඳවා ගැනීතම් ක්රාය 

පමවිේ බලධාරීයා විසින් ීරරණය කරනු ලබන පරිදි ප්රසිද්ධ දැන්වීේ පළකිරීම මගින් 

ඉල්ුේපම කැඳවීසමන් පසු පහත සඳහන් විකල්ප අතුරින් සය ගෙ විකල්පයක් මගින් බඳවා 

ගැනම සිදුකරනු ලැබිය හැකිය   

(a) වයුහගත සේමුඛ් පරීක්ෂ්ඨණයක් මගින් බාහිර අයදුේකරුවන් බඳවා ගැනම 

(b) වයුහගත සේමුඛ් පරීක්ෂ්ඨණයක් මගින් අභෙන්තර අයදුේකරුවන් බඳවා 

ගැනම  

 

i. සමම සසේවා ගණයට සිදු කරනු ලබන සියුම පමකිරීේ / බඳවා ගැනේ සමම 

පරිපාටිසයහි විධිවිධානයට තරසේ අනුකූල වන පරිදි පමණක් සිදු කළ යුතුය  

ii. බඳවා ගැනසමන් පසු සසේවසේ සයදවිම හා ඊට අනුෂ්ඨාංගික අසන වම කරුණු 

සේබන්ධසයන් ආයතනසංග්රහසේ විධිවිධාන අදාළ සප  

iii. සමම බඳවා ගැනේ පරිපාටිසේ සඳහන් සියළු කරුණු සේබන්ධසයන් සමහි 

දැක්සවන විධිවිධාන ආයතනසංග්රහසේ විධිවිධාන අිබබවා ක්රියාමමක විය යුතු ය  

4.4.1 වුහගත සම් ප පක්ක්ෂණය 

පමවීේ බලධාරියා විසින් නියම කරනු ලබන සේමුඛ් පරීක්ෂ්ඨණ ම්ඩලලයක් මගින් වයුහගත 

සේමුඛ් පරීක්ෂ්ඨණය පවමවනු ලැසේ  සුදුසුකේ ලැබූවන් අතුරින් අවම ව සයන් පුරප්පාඩු 

සංඛ්ොව සමන් සදගුණයක් වන සංඛ්ොවක් සේමුඛ් පරීක්ෂ්ඨණයට කැඳවනු ඇත ඉහළම 

ල වණු ලැබූවන් අතුරින්  වසලතා අනුපිළිසවළ අනුව සත රා ගැනම සිදු සකසර්  

  වයුහගත සේමුඛ් පරීක්ෂ්ඨණසේ ල ල වණු ලබා  ලම පහත දැක්සවන පරිදි සප  

   අදාළ අතිපසර්ක පළපුරුද්ද     ල වණු 30 

අදාළ අතිපසර්ක අධොපන / වෘමීරය  සුදුසුකේ   ල වණු 30 

අසන වම කාර්යය සාධනයන් හා  වසලතා   ල වණු 15 

සේමුඛ් පරීක්ෂ්ඨණසේ ල කාර්යය සාධනය     

 සපෞරුෂ්ඨය 10 

  වසලතාවය 15     ල වණු 25 

    ---------------- 

  මුළු ල වණු ගණන      100 

========== 

 4.5 සුදුසුමම් ලබන දිනය 

තනතුරට පම කිරීම සඳහා ඉල්ුේ කිරීම පිණියෙස අව ෙ සුදුසුකේ සපුරා ඇතිප සලසට පිළිගනු 

ලබන්සන් අයදුේකරු ඉහත 4 1, 4 2 හා 4 3 වගන්තිප වල සඳහන් අව ෙ සුදුසුකේ අයඳුේපම භාර 

ගන්නා අවසන් දිනය වන විට සෑම ආකාරයකින්ම සේපූරර්ණ කර ඇමනේ පමණියෙ   

 4.6 ස්ිර කික්ා 

බාහිර අයදුේකරුවන් අතුරින් තනතුරට පම කරනු ලබන නිලධාරීය ව වසර තුනක (03) පරිවාස 

කාලයකට යටමව පම කරණු ලබන අතර, ඔහු / ඇය පරිවාස කාලය තුළ සිය රායකාරී වැඩල හා 

හැසිරීම සතුටුදායක  අන්දන්න් පවමවාසගන සගාසේ තිපසේ නේ පරිවාස කාලය අවසානසේ  ල සසේවසේ 

තනතුසර් සේිර කරනු ලැසේ  සුදුසුකේ ලැමසේ සසේවා ගණසේ තනතුරක සිර කර සිටින අභෙන්තර 

අයදුේකරුවන් ව සයන් බඳවාගනු ලබන තැනැමතන් සසේවයට පම කිරීසේ ල එක් අවුරුදු 

වැඩලබැලීසේ / පරීක්ෂ්ඨණ කාලසීමාවක් නියම කරනු ලැබිය හැක  
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 4.7 බඳවා ගැනීතම් දී වැටුප 

බාහිර අයදුේකරුවන් අතුරින් බඳවාගැනසේ  ල අදාළ තැනැමතා වැටුප් පරිමාණසේ ආරේභක 

පියවසරහි පිහිටුවනු ලැබිය යුතුය අභෙන්තර අයදුේකරුවන් බඳවා ගැනසේ  ල පිහිටුවනු ලැබිය යුතු 

වැටුප් පියවර ආයතන සංග්රහසේ විධිවිධාන පරිදි ීරරණය කරනු ලැසේ  

5. තස්වතේ තයදී සිටින්නන්තේ අන්තර්රහණය කික්ා. 

  අදාල සනාසප  

6. පත්ිම් බලධාරියා 

  පමවිේ බලධාරියා වනුසේආයතනසේ අධෙක්ෂ්ඨ ම්ඩලලයයි  

7. අර්ථ නිරූපණ 

7 1 සමම බඳවා ගැනසේ පරිපාටියට අදාළ කාර්යයන් සඳහා “සතුටුදායක සසේවා කාලය” යනුසවන් 

අදහසේ කරනුසේ පසසේවීේ සඳහා ඉල්ුේ කරණ දිනට පූරර්වාසන්න සසේවා කාලය තුළ සයදුනු සියළු 

වැටුප් වර්ධක ලබා ඇමතා වූ ද,   කාලය තුළ කළ වරදකට (අවවාද කිරීමක් සහ  තදින් අවවාද 

කිරීමක් හැර) දඬුවමක් ලබා නැමතා වූ ද  සසේවා කාලයකි  

7 2 “නියන්ත දිනය” යනුසවන් අදහසේ කරනුසේ සමම බඳවාගැනසේ පරිපාටිය ක්රියාමමක විම ආරේභ 

වන දිනය සප  

 

 

බසේනාහිර පළාම සතාරතුරු තාක්ෂ්ඨණ සේපම සංවර්ධන ආයතනසේ “සයෙෂ්ඨේක කළමනාකාර ”සසේවා ගණසේ 

අධෙක්ෂ්ඨ තනතුරසඳහා බඳවා ගැන සේ හා පසසේ කිරීසේ පරිපාටිය අනුමත කිරීම නිර්සද්  කරන්  

 

දිනය:                                           අමසන :                                       

        නම :                                        

        ආයතන ප්රධානියා 

        නිල  මුද්රව 

 

බසේනාහිර පළාම සතාරතුරු තාක්ෂ්ඨණ සේපම සංවර්ධන ආයතනසේ “සයෙෂ්ඨේක කළමනාකාර ”සසේවා ගණසේ 

අධෙක්ෂ්ඨ තනතුරසඳහා බඳවා ගැන සේ හා පසසේ කිරීසේ පරිපාටිය අනුමත කිරීම නිර්සද්  කරන්  

 

දිනය :                                           අමසන :                                        

        නම :                                        

        අමාතොං  සල්කේ(බ ප) 

        නිල  මුද්රව 
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බසේනාහිර පළාම සතාරතුරු තාක්ෂ්ඨණ සේපම සංවර්ධන ආයතනසේ “සයෙෂ්ඨේක කළමනාකාර ”සසේවා ගණසේ 

අධෙක්ෂ්ඨතනතුරු සඳහා බඳවා ගැන සේ හා පසසේ කිරීසේ පරිපාටිය අනුමත කිරීම නිර්සද්  කරන්  

 

දිනය :                                           අමසන :                                        

        නම :                                        

        ප්රධාන සල්කේ (බ ප) 

        නිල  මුද්රව 

 

 

බසේනාහිර පළාම සතාරතුරු තාක්ෂ්ඨණ සේපම සංවර්ධන ආයතනසේ “සයෙෂ්ඨේක කළමනාකාර ”සසේවා ගණසේ 

අධෙක්ෂ්ඨතනතුරු සඳහා බඳවා ගැන සේ හා පසසේ කිරීසේ පරිපාටිය                               දින ගරු ආ්ඩුකාරතුමා 

විසින් අනුමත කරන ල ල  

දිනය :                                           අමසන :                                        

        නම :                                        

        ආ්ඩුකාර සල්කේ 

        නිල  මුද්රව 
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බස්නාහිර පළාත් තතාරතුරු තාක්ෂණ සම්පත් සංවර්ධන ආයතනය 

“මළානාමාර”තස්වා ගණතයහි තනතුරු සඳහා  

බඳවා ගැනී තම් පරිපාටිය 

ආයතනසේ ලිපි සගානු අංකය :  WP/ITRDI/A/01   දිනය : 2014.07.01 

කළමනාකරණ සසේවා ලිපි සගානු අංකය :    දිනය :2015.03.31 

ක්රියාමමක වන දිනය   :2015.04.01 

01. තස්වා ගණය :-  “මළානාමාර” 

02. (අ) “මළානාමාර” තස්වා ගණතේ තනතුරු දරන්නන්ට පැවතරන මාර්යභාරය පිළිබඳ තපාදු 

නිර්වචනය, 

 සපාදු සේවභාවය අනුව ප්රතිපපමතිප සධානය, විධානය / අණ  ලම, කළමනාකරණය හා   සේබන්ධ 
ීරරණ ගැනම යන කාර්යයන්ට ඇතුළම වූ ද ආයතනසේ ඉහළම විධායක නිලධාරියාට පැවසරන 
සමසේථ කාර්යභාරසේ අන්තර්ගත කාර්යයන් අතර සකාටසක් ව සයන් ගිණියෙය හැක්කා වූ ද 
කාර්යයන් අතුරින් ආයතනසේ ඉහල විධායක නිලධාරියාසේ කාර්යභාරයට පපසේථේබක / 
පහසුකාරක වන පරිදි තනතුරු විස ේෂිතව පවරා සදනු ලබන කාර්යයන්  

 

 (ආ) තස්වා ගණයට අයත් තනතුරු, 

  (i) සහකාර අධෙක්ෂ්ඨ (පුහුණු) 

  (ii) සහකාර අධෙක්ෂ්ඨ (සතාරතුරු හා සන්නිසපදන තාක්ෂ්ඨණ) 

  (iii) සහකාර අධෙක්ෂ්ඨ (මූලෙ) 

 

(ඇ) තනතුරට පැවතරන මාර්යයන් 

   (i) සහකාර අධෙක්ෂ්ඨ (පුහුණු) 

   (i) වාර්ෂික පුහුණු සැලැසේම සැකසීම  
   (ii) පාකමාලා සැකසීම  
   (iii) පාකමාලා පැවැමවීම අධීක්ෂ්ඨණය කිරීම  
   (iv) ප්ර ේන පර හා පාඩලේ සටහන් සැකසීම  
   (v) සද් න කටයුතු  
   (vi) සහතිපක පර සහ පැන්ීමසේ සටහන සැකසීම  
   (vii) කාල සටහන් සැකසීම  
   (viii) පරිපාලන කටයුතු වලට සහාය වීම  

(ix) වසර තුල ක්රියාමමක කිරීමට සැලසුේකර ඇතිප සියුම පුහුණු පාකමාලා නියන්ත 

පරිදි පැවැමසවන බවට වගබලා ගැනම 

(ii) සහකාර අධෙක්ෂ්ඨ (සතාරතුරු හා සන්නිසපදන තාක්ෂ්ඨණ) 

(i) ආයතනසේ සංයුක්ත / පපායමාර්ගික සැලසුමට අනුව සතාරතුරු හා සන්නිසපදන 
තාක්ෂ්ඨණ ප්රතිපපමතිප සහ ්රමසපද සංවර්ධනය කිරීම  

(ii) ආයතනසේ සතාරතුරු සන්නිසපදන අව ෙතා හඳුනාසගන   සඳහා අව ෙ පපාය 
මාර්ග හඳුන්වා  ලම, පුහුණුව හා නායකමවය ලබා  ලම  

(iii) ආයතනසේ කාර්යම්ඩලලයට සතාරතුරු හා සන්නිසපදන තාක්ෂ්ඨණසේ වටිනාකේ 
ප්ර සේථ සලස ලබා ගත හැකි වන පරිදි ඉසලක්සරානික නිපුණතා පුහුණුව ලබා  ලම  
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(iv) ආයතනසේ සතාරතුරු තාක්ෂ්ඨණ යටිතල පහසුකේ සංවර්ධනය කිරීම  
(v) කාර්යක්ෂ්ඨම හා ඵලදායී සසේවා සැපයීම සඳහා බාහිර පාර් ව කරුවන් සම  

සේබන්ධීකරණය  
(vi) සතාරතුරු හා සන්නිසපදන තාක්ෂ්ඨණියෙක වොපෘතිප කළමනාකරණ ය  
(vii) සතාරතුරු හා සන්නිසපදන පපසද් ණය  

 
  (iii) සහකාර අධෙක්ෂ්ඨ (මූලෙ) 

(i) ආයතනසේ අරමුණු ඉටු කිරීසමහිලා අව ෙ මූලෙ පාලනය සහ   සඳහා 
කළමණාකාරීමවයට සහාය වීම  

(ii) වාර්ෂික අය වැය සල්ඛ්ණය හා අවසන් ගිණුම පිළිසයල කිරීම  
(iii) ආයතනසේ බැං ව කටයුතු සමසහය වීම  
(iv) මූලෙ ආයතන සම  සේබන්ධීකරණය  
(v) සේථාවර හා යංගම වමකේ සල්ඛ්ණ පවමවාසගන යෑම හා සතාග සමීක්ෂ්ඨණ කටයුතු  
(vi) වාර්ෂික භා්ඩල සමීක්ෂ්ඨණ කටයුතු  

 
03  පත්ීතම් ස්වභාවය. 

සේීර , සසේවක අර්ථසාධක අරමුදලට හා සසේවා නියුක්තිපකයන්සේ භාරකාර අරමුදල් සඳහා හින්කේ 

සහිතය  

04. වැටුප් ක්රාය, මාර්යක්ෂාතා ම ඉම් පක්ක්ෂණය හා තස්වා වුහය 

  4.1 සසේවා ගණයට අදාල වැටුප් සක්ත අංකය හා මාසික වැටුප් පරිමාණය 

    MM  1 – 1- 2006 – රු  25, 640 – 3 x 665 – 7 x 735 – 15 x 925 – 46, 655 

 

4.2 සසේවා ගණයට අදාළ සරේණියෙ ්රමය හා සරේණියෙ ්රමයට අදාළ ආරේභක මාසික වැටුප් පියවර  

 

 

 

 

 

සෑම පමවීේ ලිපියකම වැටුප් සක්ත අංකය, වැටුප් පරිමාණය හා සරේණියෙ වයුහය සේපූරර්ණසයන්ම 
සඳහන් කළ යුතුය     සසේවා ගණය තුළ සරේණියෙසයන්  සරේණියෙයට පසසේ කිරීසේදි අුතිපන් පමවීේ 
ලිපියක් නි වම කිරීම අව ෙ සනාවන අතර, පසසේ කිරීසේ ලිපියක් පමණක් නි වම කිරීම සෑසහේ  

  4.3 සසේවක සංඛ්ොව : 03 කි  

   (i) සහකාර අධෙක්ෂ්ඨ (පුහුණු)     01 
   (ii) සහකාර අධෙක්ෂ්ඨ (සතාරතුරු හා සන්නිසපදන තාක්ෂ්ඨණ)  01 
   (iii) සහකාර අධෙක්ෂ්ඨ (මූලෙ)     01 
 

 පසසේ කිරීසේ කාර්යය සඳහා     තනතුසර්II හා I සරේණියෙ සියල්ල  කාබද්ධ සසේවක සංඛ්ොවක් සසේ 

සැලකියයුතුය  

 

 4.4 කාර්යක්ෂ්ඨමතා කඩලඉේ  

  කාර්යක්ෂ්ඨමතා කඩලඉේ පරීක්ෂ්ඨණ ලිඛිත විභාග ව සයන් පැවැමසප  

 

සරේණියෙය අදාල ආරේභක වැටුප් පියවර අදාල සරේණියෙසේ වැටුප් පියවර 

 MM 1 – 1 

II පියවර 01 රු 25,640 

I පියවර 12 රු 33,705 
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4 4 1 II වන සරේණියෙයට පම වී වසර (03) ක් ගතවීමට සපර පළමු කාර්යක්ෂ්ඨමතා කඩලඉේ 
පරීක්ෂ්ඨණසයන් සමම විය යුතුය  

4 4 2 I වන සරේණියෙයට පසසේ වී වසර (05) ක් ගතවීමට සපර සදවන කාර්යක්ෂ්ඨමතා කඩලඉේ 
පරීක්ෂ්ඨණසයන් සමම විය යුතුය  

4 4 3 කාර්යක්ෂ්ඨමතා කඩලඉේ සඳහා වන සපාදු ප්ර ේන පර සදහා වූ අදාළ විෂ්ඨය නිර්සද් ය 
පහත 08 සේදසේ සඳහන් සප  ඉහත සඳහන් පරිදි නියන්ත කාලය තුළ අදාළ 
කාර්යක්ෂ්ඨමතා කඩලඉේ පරීක්ෂ්ඨණය සමම සනාවන තැනැමතන් පිළිබඳව ආයතන 
සංග්රහසේ විධිවිධාන අනුව ක්රියා කරනු ලැසේ  

4 4 4 අදාළ කාර්යක්ෂ්ඨමතා කඩලඉේ පරීක්ෂ්ඨණ අවම ව සයන් වර්ෂ්ඨයකට එක් වතාවක් වම 
සහ  අව ෙ වන පරිදි අව ෙ වන විට ල පවමවනු ලැසේ  

4.5 ඉහත සඳහන් කාර්යක්ෂ්ඨමතා කඩලඉේ අව ෙතාවයන්ට අමතරව රයය විසින් කලින් කල 

ීරරණය කරණු ලබන පරිදි අව ෙ වන ප්රවීණතා හා නිපුණතාවන් ද සියුම තනතුරුධාරීන් 

විසින් නියන්ත පරිදි ලබා ගත යුතු සප  

05. “මළානාමාර” තස්වා ගණයට බඳවා ගැනීා. 

  5.1 සුදුසුමම් 

   (i) සහමාර අධෙක්ෂ (ුහුණු) 

    බාහිර අයදුේකරුවන් 

වි ේව විදොල ප්රතිපපාදන සකාන්ෂ්ඨන් සභාව විසින් පිළිගම පරිගණක විදොව / 
සතාරතුරු තාක්ෂ්ඨණ විෂ්ඨයයන්සගන් ලබා ගම  පපාධිය  

   සහ 

පපාධි සුදුසුකේ ලබා ගැනසමන් පසු රායෙ සංසේථාවක, වෙවසේථාපිත ම්ඩලලයක 
සහ  පිළිගම සපෞද්ගලික අං සේ ආයතනයක අදාල ක්සෂ්ඨේරසේ වසර තුන (03) ක 
පළපුරුද්ද   

  අභෙන්තර අයදුේකරුවන් 

i. ඉහත සඳහන් බාහිර අයඳුේකරුවන් සඳහා වන සුදුසුකේ සපුරා තිපමම  
ii. අදාල තනතුරට පැවසරන විෂ්ඨය ක්සෂ්ඨේරයට අදාල කණියෙෂ්ඨේක කළමනාකාර 

සසේවා ගණසේ වසර (05) ක සතුටුදායක සසේවා කාලයක් සේපූරර්ණ කර 
තිපමම  
 

(ii) සහමාර අධෙක්ෂ (තතාරතුරු හා සන්නිතදදන තාක්ෂණ) 

 

බාහිර අයදුේකරුවන් 
 
වි ේව විදොල ප්රතිපපාදන සකාන්ෂ්ඨන් සභාව විසින් පිළිගම සතාරතුරු තාක්ෂ්ඨණ විදොව 
/ පරිගණක විදොව / පරිගණක ඉංකතසන්රු විදොව සහ  පරිගණක තාක්ෂ්ඨණයට 
අදාල විෂ්ඨයන්සගන් ලබා ගම  පපාධිය  

 සහ 
පපාධි සුදුසුකේ ලබා ගැනසමන් පසු රායෙ සංසේථාවක, වෙවසේථාපිත ම්ඩලලයක 
සහ  පිළිගම සපෞද්ගලික අං සේ ආයතනයක අදාල ක්සෂ්ඨේරසේ වසර තුන (03) ක 
පළපුරුද්ද  
 
අභෙන්තර අයදුේකරුවන් 

i. ඉහත සඳහන් බාහිර අයඳුේකරුවන් සඳහා වන සුදුසුකේ සපුරා තිපමම  
ii. අදාල තනතුරට පැවසරන විෂ්ඨය ක්සෂ්ඨේරයට අදාල කණියෙෂ්ඨේක කළමනාකාර 

සසේවා ගණසේ වසර (05) ක සතුටුදායක සසේවා කාලයක් සේපූරර්ණ කර 
තිපමම  
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(iii) සහමාර අධෙක්ෂ (ූලලෙ) 

බාහිර අයදුේකරුවන් 

වි ේව විදොල ප්රතිපපාදන සකාන්ෂ්ඨන් සභාව විසින් පිළිගම වොපාර පරිපාලන / 
ගණකාධිකරණය / මූලෙ කළමණාකරණ / වාණියෙයසප ලවිෂ්ඨයන්සගන් ලබා ගම 
පපාධිය  

සහ 

පපාධි සුදුසුකේ ලබා ගැනසමන් පසු රායෙ සංසේථාවක, වෙවසේථාපිත ම්ඩලලයක 
සහ  පිළිගම සපෞද්ගලික අං සේ ආයතනයක අදාල ක්සෂ්ඨේරසේ වසර තුන (03) ක 
පළපුරුද්ද  

අභෙන්තර අයදුේකරුවන් 

i. ඉහත සඳහන් බාහිර අයඳුේකරුවන් සඳහා වන සුදුසුකේ සපුරා තිපමම  
iii. අදාල තනතුරට පැවසරන විෂ්ඨය ක්සෂ්ඨේරයට අදාල කණියෙෂ්ඨේක කළමනාකාර 

සසේවා ගණසේ වසර (05) ක සතුටුදායක සසේවා කාලයක් සේපූරර්ණ කර 
තිපමම  

5.2 වයස 

අවුරුදු 22 ට සනාඅඩු විය යුතු අතර අවුරුදු 45 ට සනාවැඩි විය යුතුය  අභෙන්තර අයදුේකරුවන් 

සඳහා පපරිම වයසේ සීමාව බල සනාපායි  

5.3 තවනත්  

  සෑම ඉල්ුේ කරුසවක්ම , 

i. ශ්රී ලංකාසප පුරවැසිසය ව විය යුතුය  

ii. තනතුරට පැවසරන කාර්යයන් මැනවින් ඉටුකිරීම සඳහා සමන්ම බසේනාහිර පළාසම 

ඕනෑමප්රසද් යක සසේවය කිරීම සඳහා අව ෙවන කායික හා මානසික 

සය ගෙතාවසයන් යුක්ත විය යුතුය  

iii. බසේනාහිර පළාසම  සේිර පදිංචිකරුව ව විය යුතුය  

iv. විශිෂ්ඨේට චරිතසයන් යුමත විය යුතුය 

v. ඉල්ුේපම කැඳවන අවසන් දිනය වනවිට බසේනාහිර පළාත තුල වසර 03ක අඛ්්ඩල 
පදිංචිය තහවුරු කල යුතුය  
 

5.4 බඳවා ගැනීතම් ක්රාය 

 
කළමණාකරණ ම්ඩලලය විසින් ීරරණය කරනු ලබන පරිදි ප්රසිද්ධ දැන්වීේ සහ  පුවමපම දැන්වීේ 
මගින් ඉල්ුේ පම කැඳවා පමවීේ බලධාරියා විසින් පම සකසරන ම්ඩලලයක් විසින් පවමවනු 
ලබන වයුහගත සේමුඛ් පරීක්ෂ්ඨණයක් මගින් බඳවා ගනු ලැසේ   
 

i  සමම සසේවා ගණයට සිදු කරනු ලබන සියුම පමකිරීේ / බඳවා ගැනේ සමන්ම 
සසේවා ගණය තුළ පසසේ කිරීේ ද සමම පරිපාටිසයහි විධිවිධානයට තරසේ අනුකූල 
වන පරිදි පමණක් සිදු කළ යුතුය  

i i  බඳවා ගැනසමන් පසු සසේවසේ සයදවීම හා ඊට අනු ාංගික අසන වම කරුණු 
සේබන්ධසයන් ආයතනසංග්රහසේ විධිවිධාන අදාළ සප  

i ii. සමම බඳවා ගැනේ පරිපාටිසේ සඳහන් සියු කරුණු සේබන්ධසයන් සමහි 
දැක්සවන විධිවිධාන ආයතනසංග්රහසේ විධිවිධාන අිබබවා ක්රියාමමක විය යුතු ය  
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5.4.1 ිවෘත තරඟ ිභාගය : 

අදාල සනාසප 

  

5.4.2 වුහගත සම් ප පක්ක්ෂණය 

වයුහගත සේමුඛ් පරීක්ෂ්ඨණසේ  ල ල වණු  ලබා  ලම පහත සඳහන් පරිදි සප  

අදාළ පළපුරුද්ද     ල වණු 30 

අදාළ අතිපසර්ක අධොපන සුදුසුකේ  ල වණු 30 

අසන වම  වසලතා / කාර්යය සාධනය  ල වණු 15 

සේමුඛ් පරීක්ෂ්ඨණසේ ල දක්වන ලද  වසලතාව  ල වණු 25 

       ---------------- 

   මුළු ල වණු ගණන   100 

========== 

 වයුහගත සේමුඛ් පරීක්ෂ්ඨණයකින් පමණක් සත රා ගැසනන විට හුසදක්ම එම සේමුඛ් 

පරීක්ෂ්ඨණසේ ල ල වණු ලබාගන්නා  වසලතා අනුපිළිසවල මත සත රා ගනු ලැසේ  

 

5.5 බඳවා ගනු ලබන්නන් ඉහත කී සසේවා ගණසේ II සරේණියෙය ට පමණියෙ  බඳවා  ගත යුතු සංඛ්ොව සසේවා 

ගණය තුළ පවමනා පුරප්පාඩු සංඛ්ොව මත ීරරණය සකසර්  

5.6 සුදුසුමම් ලබන දිනය 

තනතුරට පම කිරීම සඳහා ඉල්ුේ කිරීම පිණියෙස අව ෙ සුදුසුකේ සපුරා ඇතිප සලසට පිළිගනු 

ලබන්සන් අයදුේකරු ඉහත 5 1, 5 2 හා 5 3 වන වගන්තිපවල සඳහන් අව ෙ සුදුසුකේ අයදුේපම භාර 

ගන්නා අවසාන දින වන විට සෑම ආකාරයකින්ම සේපූරර්ණ කර ඇමනේ පමණියෙ  

5.7 ස්ිර කික්ා 

බාහිර අයදුේකරුවන් අතුරින් තනතුසර් II සරේණියෙයට පම කරණු ලබන නිලධාරිය ව වසර තුනක 

(03) පරිවාස කාලයකට යටමව පම කරණු ලබන අතර, ඔහු / ඇය පරිවාස කාලය තුළ සිය රායකාරී 

වැඩල හා හැසිරීම සතුටුදායක  අන්දන්න් පවමවාසගන සගාසේ තිපසේ නේ හා පළමුවන කාර්යක්ෂ්ඨමතා 

කඩලඉේ පරීක්ෂ්ඨණය සමම වී තිපසේ නේ පරිවාස කාලය අවසානසේ  ල සසේවසේ /  තනතුසර් සේි ර 

කරනු ලැසේ සුදුසුකේ ලැමසේ සසේවා ගණසේ තනතුරක සේිර කර සිටින අභෙන්තර අයදුේකරුවන් 

එක් වසරක වැඩල බැලීසේ / පරීක්ෂ්ඨණ කාල සීමාවකට යටම සකසර්  

 5.8 බඳවා ගැනීතම් වැටුප  

බාහිර අයදුේකරුවන් අතුරින් බඳවා ගැනසේ ල අදාළ තැනැමතා වැටුප් පරිමාණසේ ආරේභක 

පියවසරහි පිහිටුවනු ලැබිය යුතුය අභෙන්තර අයදුේකරුවන් බඳවා ගැනසේ ල පිහිටුවනු ලැබිය යුතු 

වැටුප් පියවර ආයතන සංග්රහසේ VII පරිච්සේදසේ විධිවිධාන පරිදි ීරරණය කරණු ලැසේ  

6 උසස්ීා 

කාර්ය සාධනය පදනේ කර ගම පහත දැක්සවන ආකාරසේ පසසේවීේ ්රමයකින් සමන්විත සප  
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6 1 තස්වා ගණතයහි II තර්ණියේතේ සිට I තර්ණියේයට උසස් කික්ා  

6 1 1 සාමානෙ මට්ටසේ කාර්යසාධනය සපන්නුේ කරන්නන් : 

   (අ) පූරර්ව අව ෙතා 

    i. පමවීම සේීර කර තිපමම  
ii. සසේවා ගණසයහි II සරේණියෙසේ අවම ව සයන් වසර දහය (10) ක සසේවා 

කාලයක් සේපූරර්ණ කර තිපමම හා සියළු වැටුප් වර්ධක පපයා සගන තිපමම  
iii. අනුමත කාර්ය සාධන ඇගයීසේ පරිපාටිය අනුව පසසේවීසේ දිනට සපරාතුව වූ 

වසර දහය (10) තුළ සාමානෙ මට්ටසේ සහ  ඊට ඉහළ කාර්ය සාධානයක් 
සපන්නුේ කර තිපමම  

 iv පසසේවීසේ දිනට පූරර්වාසන්නතම වසර පහ (05) තුළ සතුටු දායක සසේවා 
කාලයක් සේපූරර්ණ කර තිපමම  

vi. නියන්ත කාර්යක්ෂ්ඨමතා කඩලඉේ පරීක්ෂ්ඨණය සමම වී තිපමම  
vii. අදාල මට්ටසේ සදවන රායෙ භාෂ්ඨා ප්රවීණතාව ලබා සගන තිපමම  

 

(ආ) පසසේ වීසේ ්රමය 

සුදුසුකේ සේපූරර්ණ කරන සසේවකයින් විසින් නියන්ත ආකෘතිප පරය මගින් පමවිේ 

බලධරියා සවත ඉල්ලීමක් කරණු ලැබූ විට සුදුසුකේ පරීක්ෂ්ඨා කිරිසමන් අනතුරුව 

සුදුසුකේ ලබන දින සිට ක්රියාමමක වන පරිදි I සරේණියෙයට පසසේ කිරීම පමවීේ 

බලධරයා විසින් සිදු කරනු ලැසේ  

07  තස්වතේ තයදි සිටින්නන් අන්තර්රහණය කික්ා 

    අදාල සනාසප  

08. මාර්යක්ෂාතා ම ඉම් පක්ක්ෂණය සඳහා ිෂය නිර්තේශය. 

8 1 පළවන  කාර්යක්ෂ්ඨමතා කඩලඉේ පරීක්ෂ්ඨණය  

පහත සඳහන් විෂ්ඨයයන්සගන් සමන්විත ලිඛිත පරීක්ෂ්ඨණයකි  

  (අ) සාමානෙපරිපාලනය සහ රායෙ ප්රතිපපමතිපය  
  (ආ) බසේනාහිර පළාම මූලෙ රීතිප සංග්රහය 
  (ඇ) කළමනාකරණය (සපාදු) 
 

 සාමානෙපරිපාලනය සහ රායෙ ප්රතිපපමතිපය 

 

යහපම කාර්යාල පරිපාටි, පරිපාලන ්රමසපද,   පිළිබඳ තමකාලීන ච්රසල්ඛ් 

පපසදසේ, ආයතන සංග්රහය සමන්ම තමකාලීන රායෙ ප්රතිපපමතිප පිළිබඳ 

අසප්ක්ෂ්ඨකයාසේ දැනුම පරීක්ෂ්ඨා කිරීම සඳහා වන ප්ර ේන පරයකි  

 

 බසේනාහිර පළාම මූලෙ රීතිප සංග්රහය 

රායෙ සංසේථා අං ය සකසරහි විස ේෂ්ඨ අවධානය ඇතිපව රායෙ මූලෙ ප්රතිපපමතිප සහ 

පරිපාටි පිළිබඳ අසප්ක්ෂ්ඨකයාසේ දැනුම සමමගින් මැන බැසල්  

 

 කළමනාකරණය (සපාදු) 

නිර්මාණශීලීව සිීරම, ප්ර ේන නිරාකරණය සහ ආයතන කළමනාකරණයට අදාලව 

අසප්ක්ෂ්ඨකයාසේ  වසලතාව  මැන බැලීම සඳහා වූ ප්ර ේන පරයකි    පිළිබඳව 
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සමන්ම කළමනාකරණ සිද්ධාන්තයනට අදාළ ප්ර ේන සමමගින් අසප්ක්ෂ්ඨකයා සවත 

සයාමු සකසර්  

සමම විභාගය සමම වීම සඳහා අසප්ක්ෂ්ඨකයන් එක් එක් ප්ර ේන පරය සඳහා ල වණු 40 % ක් 

ලබා ගත යුතුය  

 තනතුසරහි සේිර කරනු ලැමම සඳහා සමම කාර්යක්ෂ්ඨමතා කඩලඉේ පරීක්ෂ්ඨණය සමම විය 

යුතුය   

  

8.2 තදවන මාර්යක්ෂාතා ම ඉම් පක්ක්ෂණය 

අදාළ ක්සෂ්ඨේරය සේබන්ධසයන් ප ේචාම පපාධියක් ලබා තිපබිම 

සදවන කාර්යක්ෂ්ඨමතා කඩලඉේ පරීක්ෂ්ඨණය සඳහා ප්රමාණවමය  

09. පත්ිම් බලධාරියා 

  පමවිේ බලධාරියා වනුසේ ආයතනසේ කළමනාකරණ ම්ඩලලය යි  

10. අර්ථ නිරූපණ 

10 1 සමම බඳවා ගැනේ පරිපාටියට අදාල කාර්යයන් සඳහා  “සතුටුදායක සසේවා කාලය” 

යනුසවන් අදහසේ කරනුසේ පසසේවීේ සඳහා ඉල්ුේ කරණ දිනට පූරර්වාසන්න සසේවා කාලය 

තුළ සයදුනු සියුම වැටුප් වර්ධක ලබා ඇමතා වූ ද,   කාලය තුළ කළ වරදකට (අවවාද 

කිරීමක් සහ  තදින් අවවාද කිරීමක් හැර) දඬුවමක් ලබා නැමතා වූ ද  සසේවා කාලයකි  

10.2 “නියන්ත දිනය” යනුසවන් අදහසේ කරනුසේ සමම සසේවයට / බඳවා ගැනසේ පරිපාටිය 

ක්රියාමමක විම ආරේභ වන දිනය සප  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

බසේනාහිර පළාම සතාරතුරු තාක්ෂ්ඨණ සේපම සංවර්ධන ආයතනසේ “කළමනාකාර ”සසේවා ගණසේ අධෙක්ෂ්ඨ 

තනතුරසඳහා බඳවා ගැන සේ හා පසසේ කිරීසේ පරිපාටිය අනුමත කිරීම නිර්සද්  කරන්  
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දිනය:                                           අමසන :                                       

        නම :                                        

        ආයතන ප්රධානියා 

        නිල  මුද්රව 

 

බසේනාහිර පළාම සතාරතුරු තාක්ෂ්ඨණ සේපම සංවර්ධන ආයතනසේ “කළමනාකාර ”සසේවා ගණසේ අධෙක්ෂ්ඨ 

තනතුරසඳහා බඳවා ගැන සේ හා පසසේ කිරීසේ පරිපාටිය අනුමත කිරීම නිර්සද්  කරන්  

 

දිනය :                                           අමසන :                                        

        නම :                                        

        අමාතොං  සල්කේ(බ ප) 

        නිල  මුද්රව 

 

  

බසේනාහිර පළාම සතාරතුරු තාක්ෂ්ඨණ සේපම සංවර්ධන ආයතනසේ “කළමනාකාර ”සසේවා ගණසේ 

අධෙක්ෂ්ඨතනතුරු සඳහා බඳවා ගැන සේ හා පසසේ කිරීසේ පරිපාටිය අනුමත කිරීම නිර්සද්  කරන්  

 

දිනය :                                           අමසන :                                        

        නම :                                        

        ප්රධාන සල්කේ (බ ප) 

        නිල  මුද්රව 

 

බසේනාහිර පළාම සතාරතුරු තාක්ෂ්ඨණ සේපම සංවර්ධන ආයතනසේ “කළමනාකාර ”සසේවා ගණසේ 

අධෙක්ෂ්ඨතනතුරු සඳහා බඳවා ගැන සේ හා පසසේ කිරීසේ පරිපාටිය                               දින ගරු ආ්ඩුකාරතුමා 

විසින් අනුමත කරන ල ල  

දිනය :                                           අමසන :                                        

        නම :                                        

        ආ්ඩුකාර සල්කේ 

        නිල  මුද්රව 
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බසේනාහිර පළාම සතාරතුරු තාක්ෂ්ඨණ සේපම සංවර්ධන ආයතනය 

“මණියේෂ්ක මළානාමාර” සසේවා ගණසයහි තනතුරු සඳහා  

බඳවා ගැන සේ පරිපාටිය 

ආයතනසේ ලිපි සගානු අංකය : WP/ITRDI/A/01   දිනය :2014.07.10 

කළමනාකරණ සසේවා ලිපි සගානු අංකය :DMS/WP/0214  දිනය :2015.03.31 

ක්රියාමමක වන දිනය   :2015.04.01 

01 තස්වා ගණය : “මණියේෂ්ක මළානාමාර” 

02.         (අ) “මණියේෂ්ක මළානාමාර” තස්වා ගණතේ තනතුර දරන්නාට පැවතරන මාර්යයන්හි ස්වභාවය පිළිබඳ 

තපාදු නිර්වචනය. 

 ආයතනසයහි  සයෙෂ්ඨේක කළමනාකාර සහ කළමනාකාර සරේණියෙන්හි නියුක්ත වුවන්සේ 

කාර්ය භාරයට පරිපූරරක /සුසාධෙකාරක /  පපසේථේභක වන පරිදි විස ේෂිත සකාට 

කළමණාකාර /  සයෙෂ්ඨේක කළමනාකාර  සරේණියෙන්හි නිලධාරීන්සේ අධීක්ෂ්ඨණයට යටමව 

පවරා සදනු ලබන පරිපාලනමය, පිරිසේ කළමනාකාරණ සහ මූලෙ කළමනාකාරණ 

කාර්යයන්  

 (ආ) තස්වා ගණයට අයත් තනතුරු:   

(i) යාල පරිපාලක 

(ii) පරිපාලන නිලධාරී  

 

 (ඇ) තනතුරට පැවතරන මාර්යයන් : 

   (i) යාල පරිපාලම (තනතුරු 01 යි) 

 පරිගණක යාලය ක්රියාමමක කිරීම,සමසහ ය වීම හා ක්රියාමමක කිරීමට අව ෙ  

පපසදසේ ලබා  ලම  

 මෘදුකාංග හා දෘඩලාංග සද ෂ්ඨ හදුනා ගැනම හා   සේබන්ධ පිළියේ සය ලම  

 දමත, මෘදුකාංග සහ දෘඩලාංග ආරක්ෂ්ඨාව සඳහා යාල ආරක්ෂිත  සැලසුේ කිරීම, 

සේබන්ධීකරණය හා  ක්රියාමමක කිරීම  

 දමත අතිපසර්ක ආධාරක පරිපාලනය  

 යාල හා පද්ධතිප ආකෘතිපගත කිරීම (Configuration)  වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා සුදුසු 

මෘදුකාංග සහ දෘඩලාංග  අව ෙතා පිළිබඳ නිර්සද්  ලබා  ලම  

 පරිගණකයාල පද්ධතිප නඩලමතු කිරීම සහ  අව ෙ තාක්ෂ්ඨණියෙක දැනුම ලබා  ලම  

 පරිගණක හා පපාංග න්ල ල ගැනසේ ල හා නඩලමතු කිරීසේ ල තාක්ෂ්ඨණියෙක දැනුම ලබා 

 ලම  

 අන්තර්යාලය හරහා ලැසබන හා ලබා ගන්නා සතාරතුරු නියන්ත පරිදි ඉදිරිපම 

කිරීම   

 පරිගණක පද්ධතිප පරිපාලනය   

 පරිගණක සර්වර් නඩලමතුව හා අධීක්ෂ්ඨණය  

 මෘදුකාංග අධීක්ෂ්ඨණය හා නව මෘදුකාංග පරිගණක ගත කිරීම  

 ආයතනසේ සවේ අඩලවිය යාවමකාලීන කිරීම හා පවමවාසගන යාම  
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(ii) පරිපාලන නිලධාරී (තනතුරු 01 යි) 

 

 කාර්ය ම්ඩලලසේ පරිපාලන කටයුතු සඳහා සහාය වීම හා අධීක්ෂ්ඨණය  

 මානව සේපම සංවර්ධනය සඳහා සහාය වීම   

 කාර්ය ම්ඩලලසේ සුභ සාධන කටයුතු සමසහය වීම හා අධීක්ෂ්ඨණය  

 කාර්යාල කළමණාකාරණ සඳහා සහාය විම  

 පරිර නඩලමතු කටයුතු සමසහය වීම හා අධීක්ෂ්ඨණය  

 පරිගණක,කාර්යාල පපකරණ හා සතාග සපාම නිසි පරිදි පවමවාසගන යන බවට 

වග බලා ගැනම  

  කාර්යය ම්ඩලල පුහුණු හා පපසද් ණ කටයුතු  

 කාර්යය ම්ඩලල රැකියා විසේකර සැකසීම  

 මානව සේපම සැලසුේ කිරීම සහ පිරිසේ කළමණාකරණ කටයුතු  

 මුදල් ප්රකා ණ සමාසල චනය හා වි ේසල් ණය කිරීම   

 මුදල්ප්රවාහය වි ේසල් ණය කිරීම   

 අභෙන්තර මූලෙපාලනයක් ඇතිප කිරීම  

 වාහන පරිපාලනය  

03. පත්ීතම් ස්වභාවය 

සේීරය , සසේවක අර්ථසාධක අරමුදල හා සසේවා නියුක්තිපකයන්සේ භාරකාර අරමුදල් සඳහා හින්කේ සහිතය  

04  වැටුප් ක්රාය, තර්ණියේ වුහයහා මාර්යක්ෂාතා ම ඉම්. 

4 1 තස්වා ගණයට අදාල වැටුප් තක්ත අංමය හා ාාසිම වැටුප් ප්රාාණය 

 

JM 1 –1/ 2006 A - රු 20,525/- 10 X 365 – 18 X 550 – 34,075 

  

 4 2 තර්ණියේ වුහයහා තරණ්ියේයට අදාල ආරම්භම ාාසිම වැටුප් පියවර 

 

 

 

 

 

සෑම පමවීේ ලිපියකම වැටුප් සක්ත අංකය , වැටුප් පරිමාණය හා සරේණියෙ වයුහය සේපූරර්ණසයන්ම සඳහන් 

කළ යුතුය     සසේවා ගණය තුළ සරේණියෙසයන්  සරේණියෙයට පසසේ කිරීසේදි අුතිපන් පමවීසේ ලිපියක් නි වම 

කිරීම අව ෙ සනාවන අතර, පසසේ කිරීසේ ලිපියක් පමණක් නි වම කිරීම සෑසහේ  

4.3 තස්වම සංපොව 

 (i) යාල පරිපාලක  - 01 

(ii) පරිපාලනනිලධාරී - 01 

     ------ 

     02 

====  

 

සරේණියෙය අදාල  ආරේභක  වැටුප් පියවර JM 1- 1  

2006A 

11 පියවර 01 රු  20,525 

1 පියවර 12 රු  24,725 



16 
 

 

4.4 මාර්යක්ෂාතා ම ඉම්  

   කාර්යක්ෂ්ඨමතා කඩලඉේ පරීක්ෂ්ඨණය ලිඛිත පරීක්ෂ්ඨණයකි  

4.4.1 II වන සරේණියෙයට පම වි වසර තුන (03) ක් ගත වීමට සපර පළමු කාර්යක්ෂ්ඨමතා කඩලඉේ 
පරීක්ෂ්ඨණසයන් සමම විය යුතුය  

4.4.2 I වන සරේණියෙයට පසසේ වී වසර පහ (05) ක් ගත වීමට සපර සදවන කාර්යක්ෂ්ඨමතා කඩලඉේ 
පරීක්ෂ්ඨණසයන් සමම විය යුතුය  

4.4.3 අදාළ විෂ්ඨය නිර්සද් ය පහත 8 සේදසේ සඳහන් සප ඉහත සඳහන් පරිදි නියන්ත කාලය තුළ 
අදාළ කාර්යක්ෂ්ඨමතා කඩලඉේ පරීක්ෂ්ඨණසයන් සමම සනාවන තැනැමතන් පිළිබදව 
ආයතනසංග්රසයහි විධිවිධාන අනුව ක්රියා කරනු ලැසේ  

4.4.4. අදාල කාර්යක්ෂ්ඨමතා කඩලඉේ පරීක්ෂ්ඨණ අවම ව සයන් වර්ෂ්ඨයකට එක් වතාවක් සහ  අව ෙ 
වන පරිදි අව ෙ වන විට  ල පවමවනු ලැසේ  

4.5 ඉහත සඳහන් කාර්යක්ෂ්ඨමතා කඩලඉේ අව ෙතාවනට අමතරව රයය විසින් කලින් කල ීරරණය කරනු 

ලබන පරිදිඅව ෙවන ප්රවීණතා හා නිපුණතාවන් ද සියුම තනතුරුධාරීන් විසින් නියන්ත පරිදි 

ලබාගත යුතු සප  

05  “මණියේෂ්ක මළානාමාර”තස්වා ගණයට බඳවා ගැනිම් 

 

 5.1 සුදුසුමම්: 
   

යාල පරිපාලම 
 

  (අ) අධොපන සුදුසුකේ  
 

   බාහිර අයදුම්මරුවන් 
  

වි ේව විදොල ප්රතිපපාදන සකාන්ෂ්ඨන් සභාව විසින් පිළිගම පරිගණක විදොව / 
සතාරතුරු තාක්ෂ්ඨණ විදොව විෂ්ඨයයක් සහිතව  පපාධියක් ලබා තිපමම  
සහ  
පිළිගම වි ේව විදොලක පපාධියක් සහ වි ේව විදොල ප්රතිපපාදන සකාන්ෂ්ඨන් සභාව 
පිළිගම පරිගණක විදොව සහ   සතාරතුරු තාක්ෂ්ඨණ  විදොව පිළිබඳ ප ේචාම පපාධි 
ඩිප්සල මාවක් ලබා තිපමම සහ  අවම ව සයන් සතාරතුරු තාක්ෂ්ඨණය පිළිබඳ යාතිපක 
වෘමීරය සය ගෙතා (NVQ) 7 සවනි මට්ටසේ සහ  තෘීරය හා වෘමීරය අධොපන 
සකාන්ෂ්ඨන් සභාව විසින් පිළිගනු ලබන   හා සමාන සවනම සුදුසුකමක් ලබා තිපමම  

සහ, 

 (ආ) පළපුරුද්ද : 

පපාධි  සුදුසුකේ ලබා ගැනසමන් පසු රයසේ සදපාර්තසේන්තුවක සංසේථාවක / 

ම්ඩලලයක සහ   පිළිගම වාණියෙය ආයතනයක අදාල ක්සෂ්ඨේරසේ අවුරුදු සදකක 

පළපුරුද්ද  

පරිපාලන නිලධාක් 

(අ) අධොපන සුදුසුකේ 

 

බාහිර අයදුම්මරුවන් 

වි ේව විදොල ප්රතිපපාදන සකාන්ෂ්ඨන් සභාව විසින් පිළිගම මානව සේපම 
කළමණාකරන විෂ්ඨයය ඇතුලම පපාධියක් ලබා තිපමම  
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(ආ) පළපුරුද්ද 

පපාධිය ලබා ගැනසමන් පසු රායෙසංසේථාවක, ම්ඩලලයක, වෙසේථාපිත ආයතනයක 
සහ  පිළිගම සපෞද්ගලික ආයතනයක වසර සදකක සසේවා පලපුරුද්දක් ලබා තිපමම  

 

අභෙන්තර අයදුේකරුවන්. 

i. ඉහත සඳහන් බාහිර අයඳුේකරුවන් සඳහා වන සුදුසුකේ සපුරා 
තිපමම  

ii කළමනාකරණ සහකාර සසේවා ගණසයහි II වන සරේණියෙසේ අවම 
ව සයන් වසර 05 ක සතුටුදායක සසේවා කාලයක් සේපූරර්ණ කර 
තිපමම  

5.2 වයස 

අවුරුදු 22 ට සනාඅඩු හා අවුරුදු 45 ට සනාවැඩි විය යුතුය  අභෙන්තර අයදුේකරුවන්ට පපරිම වයසේ 

සීමාව අදාල සනාසප  

 5.3 තවනත් : 

  සෑම ඉල්ුේ කරුසවක්ම , 

i. ශ්රී ලංකාසප පුරවැසිසය ව විය යුතුය  

ii. තනතුරට පැවසරන කාර්යයන් මැනවින් ඉටුකිරීම සඳහා සමන්ම බසේනාහිර පළාසම 

ඕනෑමප්රසද් යක සසේවය කිරීම සඳහා අව ෙවන කායික හා මානසික 

සය ගෙතාවසයන් යුක්ත විය යුතුය  

iii. බසේනාහිර පළාසම  සේිර පදිංචිකරුව ව විය යුතුය  

iv. විශිෂ්ඨේට චරිතසයන් යුක්ත විය යුතුය 

v. ඉල්ුේපම කැඳවන අවසන් දිනය වනවිට බසේනාහිර පළාත තුල වසර 03ක අඛ්්ඩල 
පදිංචිය තහවුරු කල යුතුය  
 

 5.4 බඳවා ගැනීතම් ක්රාය: 

ආයතනසේ කළමණාකරණ ම්ඩලලය විසින් ීරරණය කරනු ලබන පරිදි ප්රසිද්ධ දැන්වීමක් සහ  
පුවමපම දැන්වීමක්  මගින් ඉල්ුේ පර කැඳවීසමන් පසු පම වීේ බලධාරියා විසින් පමකරනු ලබන 
ම්ඩලලයක් මගින් පැවැමසවන වයුහගත සේමුඛ් පරීක්ෂ්ඨණයක ප්රතිපඵල මත සත රා ගැනසමන් 
බඳවා ගැනේ සිදුකසර්  

i. සමම සසේවා ගණයට සිදු කරනු ලබන සියුම පමකිරීේ / බඳවා ගැනේ සමන්ම  
සසේවා ගණය තුළ පසසේ කිරීේද සමම පරිපාටිසයහි විධිවිධානට තරසේ අනුකූල වන 
පරිදි පමණක් සිදු කළ යුතුය  

ii. බඳවා ගැනසමන් පසු සසේවසේ සයදවීම හා ඊට අනුෂ්ඨාංගික අසන වම කරුණු 
සේබන්ධසයන් ආයතනසංග්රහසේ විධිවිධාන අදාළ සප  

iii. සමම බඳවා ගැනේ පරිපාටිසේ සඳහන් සියු කරුණු සේබන්ධසයන් සමහි 
දැක්සවන විධිවිධාන ආයතනසංග්රහසේ විධිවිධාන අිබබවා ක්රියාමමක වියයුතු ය  

  5.4.1. ලිඛිත තර  විභාගය 

    අදාල සනාසප   
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5.4.2 වයුහගත සේමුඛ් පරික්ෂ්ඨණය :- 

වයුහගත සේමුඛ් පරික්ෂ්ඨණසේ ල ල වණු ලබා  ලම පහත සඳහන් පරිදි සප  

   අදාල අතිපසර්ක පලපුරුද්ද    ල වණු 30 
   අදාල අතිපසර්ක  සුදුසුකේ    ල වණු 30 
   සවනම  වසලතා හා කාර්යය සාධනයන්   ල වණු 15 
   සේමුඛ් පරික්ෂ්ඨණසේ ල දක්වන ලද  වසලතාව  ල වණු 25 
          ---------------- 
     මුළු ල වණු ගණන    100 

           ========= 

 

 වයුහගත සේමුඛ් පරීක්ෂ්ඨණසේ ලල වණු ලබා ගන්නා  වසලතා අනුපිළිසවල මත සත රා ගනු ලැසේ  

5.5 කණියෙෂ්ඨේක කළමනාකාර සසේවා ගණයට බඳවාගනු ලබන්සන් II සරේණියෙයට පමණියෙ  II සරේණියෙයට බඳවා 
ගත යුතු සංඛ්ොව සසේවා ගණසේ  කාබද්ධ සසේවක සංඛ්ොව තුළ පවමනා පුරප්පාඩු සංඛ්ොව අනුව 
ීරරණය සකසර්  

5.6 සුදුසුමම් ලබන දිනය  

 තනතුරට පමකිරීම සඳහා ඉල්ුේ කිරීම පිණියෙස අව ෙ සුදුසුකේ සපුරා ඇතිප සලසට පිළිගනු ලබන්සන්  
අයදුේකරු ඉහත 5 1, 5 2, හා 5 3 වන වගන්තිපවල සඳහන් අව ෙ සුදුසුකේ අයදුේපම භාර ගන්නා 
අවසාන දින වන විට සෑම ආකාරයකින්ම සේපූරර්ණ කර ඇතිපනේ පමණියෙ  

5.7 ස්ිර කික්ා  

 බාහිර අයදුේකරුවන් අතුරින් තනතුසර්  II සරේණියෙයට පම කරනු ලබන නිලධාරිසය ව වසර තුනක 

(03) පරිවාස කාලයකට යටමව පම කරනු ලබනු අතර, ඔහු / ඇය පරිවාස කාලය තුල සිය රායකාරී 

වැඩල හා හැසිරීම සතුටුදායක අන්දන්න් පවමවා සගන සගාසේ තිපසේ නේ හා පළමුවන කාර්යක්ෂ්ඨමතා 

කඩලඉේ පරීක්ෂ්ඨණය සමම වි තිපසේ නේ පරිවාස කාලය අවසානසේ  ල තනතුසර් සේිර කරනු 

ලැසේ දැනටමම ආයතනික සසේවසේ කිසියේ තනතුරක සේිර  කරනු ලැබ ඇතිප අභෙන්තර 

අයදුේකරුවන් බඳවා ගැනසමන් පසු එක් අවුරුදු වැඩල බැලීසේ / පරීක්ෂ්ඨණ කාලසීමාවකට යටම 

කරනු ලැබිය හැක  

5.8 බඳවා ගැනීතම් වැටුප 

බාහිර අයදුේකරුවන් අතුරින් බඳවාගැනසේ ල  අදාළ තැනැමතා වැටුප් පරිමාණසේ ආරේභක 
පියවසරහි පිහිටුවනු ලැබිය යුතුය අභෙන්තර අයදුේකරුවන් බඳවා ගැනසේ ල පිහිටුවනු ලැබිය යුතු 
වැටුප් පියවර ආයතන සංග්රහසේ VII පරිච්සේදසේ විධිවිධාන පරිදි ීරරණය කරනු ලැසේ.  

06. උසස්ීා 

කාර්ය සාධනය පදනේ කර ගම පහත දැක්සවන ආකාරසේ පසසේවීේ ්රමයකින් සමන්විත සප  

 6.1 තස්වා ගණතයහි II තර්ණියේතේ සිට I තර්ණියේයට උසස් කික්ා. 

6 1 1 සාමානෙ මට්ටසේ කාර්යසාධනය සපන්නුේ කරන්නන් : 
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   (අ) පූරර්ව අව ෙතා 

    i. පමවීම සේීර කර තිපමම  

ii. සසේවා ගණසයහි II සරේණියෙසේ අවම ව සයන් වසර දහය (10) ක සසේවා 

කාලයක් සේපූරර්ණ කර තිපමම හා සියළු වැටුප් වර්ධක පපයා සගන තිපමම  

iii. අනුමත කාර්ය සාධන ඇගයීසේ පරිපාටිය අනුව පසසේවීසේ දිනට සපරාතුව වූ 

වසර දහයක් (10) තුළ සාමානෙ මට්ටසේ සහ  ඊට ඉහළ කාර්ය සාධානයක් 

සපන්නුේ කර තිපමම  

iv. පසසේවීසේ දිනට පූරර්වාසන්නතම වසර පහ (05) තුළ සතුටු දායක සසේවා 

කාලයක් සේපූරර්ණ කර තිපමම  

v. අදාල කාර්යක්ෂ්ඨමතා කඩලඉේ පරීක්ෂ්ඨණය සමම වී තිපමම  

vi. අදාල මට්ටසේ සදවන රායෙ භාෂ්ඨා ප්රවීණතාව ලබා සගන තිපමම  

 

   (ආ) පසසේ වීසේ ්රමය 

සුදුසුකේ සේපූරර්ණ කරන සසේවකයින් විසින් නියන්ත ආකෘතිප පරය මගින් පමවිේ 
බලධරයා සවත ඉල්ලීමක් කරණු ලැබූ විට සුදුසුකේ පරීක්ෂ්ඨා කිරිසමන් අනතුරුව 
සුදුසුකේ ලබන දින සිට ක්රියාමමක වන පරිදි I  සරේණියෙයට පසසේ කිරීේ පමවීේ 
බලධරයා විසින් සිදු කරනු ලැසේ   

07. තස්වතේ තයදි සිටින්නන් අන්තර්රහණය කික්ා 

   අදාල සනාසප  

08. මාර්යක්ෂාතා ම ඉම් පක්ක්ෂණය සඳහා ිෂය නිර්තේශය. 

8.1 සෑම අසප්ක්ෂ්ඨකය වම පහත සඳහන් ආකාරසේ ලිඛිත විභාගයකට සපන සිටිය යුතුය  

   8.1.1 පළවන  මාර්යක්ෂාතා ම ඉම් පක්ක්ෂණය   

II වන සරේණියෙයට පම වූ දින සිට වසර 03 ක් ඇතුළත  ල සමම කාර්යක්ෂ්ඨමතා කඩලඉම 

සමම විය යුතු ය  

පහත සඳහන් විෂ්ඨයයන්සගන් ලිඛිත විභාගය සමන්විත සප  

01. කාර්යාල ්රම 

02. ගිණුේ ්රම 

03. විෂ්ඨය දැනුම 

(අ) කාර්යාල ්රම  

රායෙ ආයතනයක භාවිත වන කාර්යාල ්රම පිළිබඳ අව ෙ වන පරිදි අසප්ක්ෂ්ඨකයා 

ලබා ගත යුතු දැනුම සහ එම දැනුම අවසේථාසව චිත පරිදි අර්ථදායක හා ඵල දායක 

පරිද්සදන්  සයාදා ගැනසේ හැකියාව මැන බැසල්   

   (ආ) ගිණුේ ්රම 

බසේනාහිර පළාසම මූලෙ රීතිප සංග්රහය සහ මූලෙ පාලන ්රම පිළිබඳව 

අසප්ක්ෂ්ඨකයාසේ දැනුම සහ එම දැනුම ඵලදායක පරිදි සයාදා ගැනසමහිලා 

අසප්ක්ෂ්ඨකයාසේ හැකියාව මැන බැලීම සඳහා වන ප්ර ේන පරයකි  

 
(ඇ) විෂ්ඨය දැනුම 

තනතුරට අදාල වන පරිදි අදාල විෂ්ඨය පිළිබඳ අසප්ක්ෂ්ඨකයාසේ දැනුම මැන බැලීම 
සඳහා වන ප්ර ේන පරයකි  
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සමම කාර්යක්ෂ්ඨමතා කඩලඉේ පරීක්ෂ්ඨණසයන් සමම වීම සඳහා අසප්ක්ෂ්ඨකය ව විසින් අවම ව සයන් 
එක්  ප්ර ේන පරයක් සඳහා ල වණු 40 % ක් ලබා ගත යුතුය  

තනතුසර් සේිර කරනු ලැමම සඳහා සෑම අසප්ක්ෂ්ඨකය ව විසින්ම සමම කාර්යක්ෂ්ඨමතා කඩලඉේ 
රීක්ෂ්ඨණය සමම වීය යුතුය  

8.1.2 තදවන මාර්යක්ෂාතා ම ඉම් පක්ක්ෂණය 

I වන  සරේණියෙයට පසසේ වූ දින සිට වසර 05 ක් ඇතුළත ල සමම කාර්යක්ෂ්ඨමතා 

කඩලඉම සමම වීය යුතුය  

   පහත සඳහන් විෂ්ඨයයන්සගන් ලිඛිත විභාගය සමන්විත සප  

01. ආයතනික පරිපාටි 

02. රායෙ මූලෙ පාලන ්රමසපද 

03. තනතුරට අදාල විෂ්ඨය දැනුම 

ආයතනිම පරිපාටි 

කාර්ය පරිපාලන මූලධර්ම, වා ක්රියාමමක කිරීසේ වැදගමකම, ලිඛිත සංසද් න 
්රම, සගානුගත කිරීසේ ්රම හා ආකෘතිප පම සකසේ කිරීම පිළිබඳ අසප්ක්ෂ්ඨකයාසේ 
දැනුම සමන්ම අසප්ක්ෂ්ඨකයා සිය සසේවා කාලය තුල කාර්යාල ්රම පිළිබඳ ලබා ඇතිප 
ප්රවීණතාවයද ආයතන සංග්රහසේ සහ ආයතනික විධිවිධාන  සංග්රහසේ ඇතුළම 
කරුණු පිළිබඳ ඔහුසේ  දැනුම ද මැන බැසල්  

රායෙ ූලලෙ පාලන ක්රාතදද / බස්නාහිර පළාතත් ූලලෙ ක්ති සංරහය 

රායෙ ආයතනයන්හි භාවිත මූලෙ පාලන ්රම, මුදල් භාරකාරමවය, ආදායේ සහ 

සමීක්ෂ්ඨණ ම්ඩලල හා ගබඩලා / සතාග පාලන ්රමසපද පිළිබඳ අසප්ක්ෂ්ඨකයාසේ 

දැනුම මැන බැසල්  

තනතුරට අදාල ිෂය දැනුා 

පළමුවන කාර්යක්ෂ්ඨමතා කඩලඉේ පරික්ෂ්ඨණසේ ල ආවරණය වූ පරාසය තුළ 

අසප්ක්ෂ්ඨකයාසේ ගත වූ සසේවා කාලය තුල බිහිවී ඇතිප පරිපාටිමය හා නතිපමය 

නවෙකරණයන් පිළිබඳව ද සිය තනතුසරහි කාර්යයන් ඉටු කිරීසේ ල අසප්ක්ෂ්ඨකයා 

අමපම කරගම දැනුම හා ප්රවීණතාවය ද මැන බැලීසේ ප්ර ේන පරයකි  

සදවන කාර්යක්ෂ්ඨමතා කඩලඉේ පරික්ෂ්ඨණසයන් සමමවීම සඳහා අසප්ක්ෂ්ඨකය ව විසින් අවම 

ව සයන් ල වණු 40 % ක් ලබා ගත යුතුය  

09. පත්ිම් බලධාරියා 

   පමවිේ බලධාරියා ආයතනසේ කළමනාකරණ  ම්ඩලලයයි  

10  අර්ථ නිරූපණ 

10 1 සමම බඳවා ගැනේ පරිපාටියට අදාල කාර්යයන් සඳහා  “සතුටුදායක සසේවා කාලය” 
යනුසවන් අදහසේ කරනුසේ පසසේවීේ සඳහා ඉල්ුේ කරණ දිනට පූරර්වාසන්න සසේවා කාලය 
තුළ සයදුනු සියුම වැටුප් වර්ධක ලබා ඇමතා වූ ද,   කාලය තුළ කළ වරදකට (අවවාද 
කිරීමක් සහ  තදින් අවවාද කිරීමක් හැර) දඬුවමක් ලබා නැමතා වූ ද  සසේවා කාලයකි  

10.2 “නියන්ත දිනය” යනුසවන් අදහසේ කරනුසේ සමම සසේවයට / බඳවා ගැනසේ පරිපාටිය 

ක්රියාමමක විම ආරේභ වන දිනය සප  
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බසේනාහිර පළාම සතාරතුරු තාක්ෂ්ඨණ සේපම සංවර්ධන ආයතනසේ “කණියෙෂ්ඨේකකළමනාකාර ”සසේවා ගණසේ 

අධෙක්ෂ්ඨ තනතුරසඳහා බඳවා ගැන සේ හා පසසේ කිරීසේ පරිපාටිය අනුමත කිරීම නිර්සද්  කරන්  

 

දිනය:                                           අමසන :                                       

        නම :                                        

        ආයතන ප්රධානියා 

        නිල  මුද්රව 

 

බසේනාහිර පළාම සතාරතුරු තාක්ෂ්ඨණ සේපම සංවර්ධන ආයතනසේ “කණියෙෂ්ඨේක කළමනාකාර ”සසේවා ගණසේ 

අධෙක්ෂ්ඨ තනතුරසඳහා බඳවා ගැන සේ හා පසසේ කිරීසේ පරිපාටිය අනුමත කිරීම නිර්සද්  කරන්  

 

දිනය :                                           අමසන :                                        

        නම :                                        

        අමාතොං  සල්කේ(බ ප) 

        නිල  මුද්රව 

  

බසේනාහිර පළාම සතාරතුරු තාක්ෂ්ඨණ සේපම සංවර්ධන ආයතනසේ “කණියෙෂ්ඨේක කළමනාකාර ”සසේවා ගණසේ 

අධෙක්ෂ්ඨතනතුරු සඳහා බඳවා ගැන සේ හා පසසේ කිරීසේ පරිපාටිය අනුමත කිරීම නිර්සද්  කරන්  

 

දිනය :                                           අමසන :                                        

        නම :                                        

        ප්රධාන සල්කේ (බ ප) 

        නිල  මුද්රව 

 

බසේනාහිර පළාම සතාරතුරු තාක්ෂ්ඨණ සේපම සංවර්ධන ආයතනසේ “කණියෙෂ්ඨේක කළමනාකාර ”සසේවා ගණසේ 

අධෙක්ෂ්ඨතනතුරු සඳහා බඳවා ගැන සේ හා පසසේ කිරීසේ පරිපාටිය                               දින ගරු ආ්ඩුකාරතුමා 

විසින් අනුමත කරන ල ල  

දිනය :                                           අමසන :                                        

        නම :                                        

        ආ්ඩුකාර සල්කේ 

        නිල  මුද්රව 
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බස්නාහිර පළාත් තතාරතුරු තාක්ෂණ සම්පත් සංවර්ධන ආයතනය 

“ක්රියාත්ාම කිරිතම් / උපතේශන තස්වා” 

තස්වා ගණය සඳහා බඳවා ගැනීතම් පරිපාටිය. 

ආයතනසේ ලිපි සගානු අංකය :  WP/ITRDI/A/01  දිනය : 2014.07.10 

කළමනාකරණ සසේවා ලිපි සගානු අංකය :DMS/WP/0214  දිනය :2015.03.31 

ක්රියාමමක වන දිනය   :2015.04.01 

1. තස්වා ගණය : 

1.1 “ක්රියාත්ාම කික්තම් / උපතේශන තස්වා.” 

2. (අ)  තස්වා ගණයට පැවතරන මාර්යයන්හි ස්වභාවය පිළිබඳ තපාදු නිර්වචනය. 

 ආයතන සයහි විධායක, කළමනාකරණ හා පරිපාලන යන මට්ටේවල නියුතු වූවන්සේ කාර්යයන්ට 
පපසේථේභක හා / සහ  පහසුකාරක කර්තවෙන් අතුරින් විස ේෂිත තාක්ෂ්ඨණියෙක නිපුණතාවන්, එනේ 
බඳවා ගැනසේ මූලික සුදුසුකේ ව සයන් වි ේව විදොල ප්රතිපපාදන සකාන්ෂ්ඨන් සභාව විසින් පිළිගම 
වි ේව විදොලයකින් ලබා ගම ප්රථම පපාධියක් සහ    හා සමානයැයි වි ේව විදොල ප්රතිපපාදන 
සකාන්ෂ්ඨන් සභාව විසින් පිළිගම සුදුසුකේ අව ෙ වන්නා වූ ද ආයතනය පිහිටුවීසේ ප්රඥපප්තිපය පරිදි 
ආයතනයට පැවසරන ප්රමුඛ් කාර්යභාරය තුලින් පද්ගතවන්නා වූ ක්රියාමමක කිරීසේ පපසද් න 
සේවරූපසේ කාර්යයන් පවරනු ලබන්නා වූ සසේවා ගණයකි  

 (ආ) තස්වා ගණයට අයත් වන තනතුර 

  (i) සයෙෂ්ඨේක පපසද් ක - (Application Software and Graphic Designing) 

  (ii) පද්ධතිප වි ේසල්ෂ්ඨක  

  (iii) මෘදුකාංග සංවර්ධක  

(ඇ) තනතුරට පැවතරන මාර්යයන් 

  (i) තයෙෂ්ක උපතේශම -  (Application Software and Graphic Designing) 

 පර්සේ ණ ඇසුරින් ලබා ගන්නා දමත හා සතාරතුරු ආරසයන් ග්රාපිත (Graphic)නිර්මාණය 
කිරීම  

 ප්රබල දෘ ෙබලපෑමක් ඇතිපකරවිය හැකි ආකාරසේ ග්රාපිත සංකල්ප විසදුේ(Graphic 
designing Solution) නිර්මාණය කිරීම  

 ආයතනසේ වොපාරික අව ෙතාවයන්ට අනුකූලව ග්රාපිත (Graphic ) සංකල්ප වර්ධනය 
කිරීම  

 සතාරතුරු තාක්ෂ්ඨණ පපකරණ ඇතුළු අසන වම පුහුණු පපාංග ප්රමාණවම පරිදි සපයා 
ගැනිම, පරිගණක මෘදුකාංග හා අව ෙ දෘඩලාංග නඩලමතුව හා වැඩිදියුණු කිරීම  

 Word processing, Spread Sheet, Presentation Software, Data base, Programming 
Language (Java, Visual basic, Graphic  packages වැනි භාවිත මෘදුකාංග (Application 
Software) පිළිබඳ ඉහළ දැනුමක් තිපමම හා   සේබන්ධව සද් න පැවැමවීම  

 වසර තුල ක්රියාමමක කිරීමට සැලසුේකර ඇතිප සියළුම පුහුණු පාකමාලා නියන්ත පරිදි 
පැවැමසවන බවට වග බලා ගැනම  

 පාකමාලා සැකසීම, සද් න පැවැමවිම, ප්රාසය ගික පුහුණු සහ ඇගයීම, අධීක්ෂ්ඨණය  කිරීම  
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 දුරසේථ ඉගැන්නුම සහ වීඩිසය  සේමන්රණ පැවැමවීම වැනි නව තාක්ෂ්ඨණය කරා සයාමුවීම 
සහ භාවිතය  

 පාකමාලා වල තමවය හා අන්තර්ගතය ප්ර සේථ මට්ටන්න් පවමවාසගන යාම සඳහා 
අව ෙපර්සේෂ්ඨණ හා සංවර්ධන කටයුතු   
 

 (ii) පේධති ිශ්තේෂම (System Analyst) 

  පවතිපන මෘදුකාංග පද්ධතිප වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා සහ  වාටසහාය පිණියෙසසයාදා ගනු ලබන 

නව මෘදුකාංග වොපෘතිප තක්සසේරු කිරීසේ ල අව ෙ කාර්න්ක විස ේෂ්ඨඥපතාවය සහ නිර්සද්  

ලබා  ලමසමසහයුේ පද්ධතිප පර්සේෂ්ඨණය, සැලසුේ කිරීම, සවිකිරීම, සද   හදුනා ගැනම, 

නඩලමතුව සහ වැඩිදියුණු කිරීම  

 පවමනා පද්ධීරසයහි අනුතූලතාව (Compatibility) සහ පිරිවැය සඵලතාව( Cost 

Effectiveness) පිළිබඳව පර්සේෂ්ඨණ කිරීම මගින් පද්ධතිපසයහි කාර්යන්ෂ්ඨමතාව වැඩි කිරීම  

 මෘදුකාංග, දෘඩලාංග හා සේබන්ධතා (Connectivity) වලට අදාල සද   (Trouble shoot) 

හඳුනා සගන   සඳහා පිළියේ සය ලම  

 සියළුම නව වොපෘතිප සඳහා පද්ධතිප සංකල්ප (System Design)සහ කාර්යබාධ භාවිතය 

(Functional Applications)නිර්මාණ කටයුතු වල ල සහායවීම  

 සතාරතුරු තාක්ෂ්ඨණය කාර්යක්ෂ්ඨම සලස  භාවිතයට සයදවීම පිළිබඳව පුහුණු කිරීමට අව ෙ 

පපසද් නය ලබා  ලම  

 (iii) ාෘදුමාංග සංවර්ධම. (Software Developer) 

 ආයතනික මෘදුකාංග අව ෙතාවයන් වි ේසල් ණය කිරීම  

 නව මෘදුකාංග වැඩලසටහන් පර්සේෂ්ඨණය, නිර්මාණය සහ ලිවීම  

 නව මෘදුකාංග වැඩලසටහන් අමහදා බැලීම සහ සද   හඳුනා ගැනිම  

 පවතිපන වැඩලසටහන් වල නවීකරණය කළ යුතු සකාටසේ හඳුනා ගැනම වි ේසල් නය  සහ 

සංවර්ධනය කිරීම  

  කාර්න්ක පිරිවිතර නිර්මාණය  

 මෘදුකාංග සද   නිවැරදි කිරීම, පද්ධතිප නඩලමතුව හා සමසහය වීම  

 නව තාක්ෂ්ඨණය අධෙනය කිරීම හා හඳන්වා  ලම    

3   පත්ීතම් ස්වභාවය 

සේීර , සසේවක අර්ථසාධක අරමුදල හා සසේවා නියුක්තිපකයන්සේ භාරකාර අරමුදල් සඳහා හින්කේ 

සහිතය  

4. වැටුප් ක්රාය, තර්ණියේ වුහය හා මාර්යක්ෂාතා ම ඉම්. 

 4.1 තස්වා ගණයට අදාල වැටුප් තක්ත අංමය හා ාාසිම වැටුප් ප්රාාණය  

 MA 4- 2006 A - රු.18,230 – 10x365 – 15x450 – 5x550 – 31,380 

 4.2 තස්වා ගණයට අදාළ තර්ණියේ ක්රාය හා තර්ණියේයට අදාළ ආරම්භම වැටුප් පියවර  

සරේණියෙය අදාල ආරේභක 
වැටුප් පියවර 

MA 4 
2006 A 

III පියවර 01 රු 18,230 

II පියවර12 රු 22,330 
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සෑම පමවීසේ ලිපියකම  වැටුප් සක්ත අංකය, වැටුප් පරිමාණය හා සරේණියෙ වයුහය සේපූරර්ණසයන්ම සඳහන් 

කළ යුතුය      සසේවා ගණය තුළ සරේණියෙසයන් සරේණියෙයට පසසේ කිරීසේදි අුතිපන් පමවීසේ ලිපියක් නි වම 

කිරීම අව ෙ සනාවන අතර,  පසසේ කිරීසේ ලිපියක් පමණක් නි වම කිරීම සෑසහේ  

4.3 තස්වමසංපොව  

  සයෙෂ්ඨේක පපසද් ක 01 

   පද්ධතිපවි ේසල්ෂ්ඨක 01  

මෘදුකාංගසංවර්ධක 03 

    ------ 

    05    

    ====  

  

සසේවා ගණය තුළ සරේණියෙසයන් සරේණියෙයට පසසේ කිරීසේ කාර්යයන් සඳහා III, II සහ I සරේීමන් සියල්ල 

 කාබද්ධ සසේවක සංඛ්ොවට අයම සසේ සලකනු ලැසේ  

4.4 මාර්යක්ෂාතා ම ඉම්  

 කාර්යක්ෂ්ඨමතා කඩලඉේපරීක්ෂ්ඨණය ලිඛිත පරීක්ෂ්ඨණයකි  

 4 4 1  III වන සරේණියෙයට පසසේ කිරීසමන් පසු වසර තුනක් (03) ගත වීමට සපර පළමුවන කාර්යක්ෂ්ඨමතා 

කඩලඉේ පරික්ෂ්ඨණසයන් සමම විය යුතුය  

4.4.2 IIවන සරේණියෙයට පසසේ කිරීසමන් පසු වසර තුනක් (03) ගත වීමට සපර සදවන කාර්යක්ෂ්ඨමතා 

කඩලඉේ පරීක්ෂ්ඨණසයන් සමම විය යුතුය  

4.4.3 I වන සරේණියෙයට පසසේ කිරීසමන් පසු වසර පහක් (05) ගත වීමට සපර තුන් වන කාර්යක්ෂ්ඨමතා 

කඩලඉේ පරීක්ෂ්ඨණසයන් සමම විය යුතුය  

4.4.4 අදාළ විෂ්ඨය නිර්සද් ය පහත 08 සේදසේ සඳහන් සප  ඉහත සඳහන් පරිදි නියන්ක කාලය තුල  

අදාළ කාර්යක්ෂ්ඨමතා කඩලඉේ පරීක්ෂ්ඨණය සමම සනාවන තැනැමතන් පිළිබඳව ආයතන සංග්රහසේ 

සහ ආයතනික කාර්ය පරිපාටි සංග්රහසේ විධිවිධාන අනුව ක්රියා කරනු ලැසේ  

 4.4.5 කාර්යක්ෂ්ඨමතා කඩලඉේ විභාග පරීක්ෂ්ඨණ වර්ෂ්ඨයකට අවම ව සයන්  එක් වතාවක් සහ  අව ෙ  

  වන පරිදි අව ෙ වන විට ල පවමවනු ලැසේ   

 
4.5 ඉහත සඳහන් කාර්යක්ෂ්ඨමතා කඩලඉේ අව ෙතාවයනට අමතරව රයය විසින් කලින් කල ීරරණය කරණු 

ලබන පරිදි අව ෙ වන ප්රවීණතා හා නිපුණතාවන් ද සියුම සසේවකයින් විසින් නියන්ත පරිදි ලබා ගත යුතු 

සප  

5. ක්රියාත්ාම කික්තම් / උපතේශන තස්වා ගණයට බඳවා ගැනීා. 

 5.1 සුදුසුමම්  

  5.1.1 බාහිර අයදුම්මරුවන් 

  (I) තයෙෂ්ක උපතේශම, පේධති ිශ්තේෂම, ාෘදුමාංග සංවර්ධම 

I පියවර 23 රු 27,280 
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  (අ) වි ේව විදොල ප්රතිපපාදන සකාන්ෂ්ඨන් සභාව විසින් පිළිගම පරිගණක විදොව / සතාරතුරු 

තාක්ෂ්ඨණියෙක විදොව විෂ්ඨයක් සහිතව පපාධියක් ලබා තිපමම සහ පරිගණකක්සෂ්ඨේරසේ අවුරුදු 

03 ක වෘමීරය පළපුරුද්ද ලබා තිපමම   

     සහ  

(ආ) පිළිගම වි ේව විදොලයක පපාධියක්  

    සහ 

වි ේව විදොල ප්රතිපපාදන සකාන්ෂ්ඨන් සභාව පිළිගම පරිගණක විදොව සහ  සතාරතුරු 

තාක්ෂ්ඨණ විදොව පිළිබඳ ප ේචාම පපාධි ඩිප්සල මාවක් ලබා තිපමම   

පරිගණක ක්සෂ්ඨේරසේ අවුරුදු 02 ක වෘමීරය පළපුරුද්දක් ලබා තිපමම     

    සහ  

  (ඇ) අවම ව සයන් සතාරතුරු තාක්ෂ්ඨණය පිළිබඳ යාතිපක වෘමීරය සය ගෙතා (NVQ) 7 සවනි 

මට්ටම සහ  තෘීරය හා වෘමීරය අධොපන සකාන්ෂ්ඨන් සභාව විසින් පිළිගනු ලබන   හා 

සමාන සවනම සුදුසුකමක් සහ සතාරතුරු තාක්ෂ්ඨණ ක්සෂ්ඨේරසේ අවුරුදු 03 ක වෘමීරය 

පළපුරුද්දක් ලබා තිපමම  

5.1.2. අභෙන්තර අයුමම්මරුවන්  

i. ඉහත සඳහන් බාහිර අයඳුේකරුවන් සඳහා වන සුදුසුකේ සපුරා තිපමම  

ii. කළමනාකරණ සහකාර තාක්ෂ්ඨණ (MA 2)සසේවා ගණසයහි අදාල ක්සෂ්ඨේරසේ තනතුරක 

වසර අට (08) ක සතුටුදායක සසේවා කාලයක් සේපූරර්ණ කර තිපමම  

 5.2 වයස  

අවුරුදු 22 ට සනාඅඩු හා අවුරුදු 45 ට සනාවැඩි අය විය යුතුය  අභෙන්තර අයදුේකරුවන්ට පපරිම 

වයසේ සීමාව අදාළ සනාසප  

5.3 තවනත්, 

සෑම ඉල්ුේ කරුසවක්ම , 

i. ශ්රී ලංකාසප පුරවැසිසය ව විය යුතුය  

ii. තනතුරට පැවසරන කාර්යයන් මැනවින් ඉටුකිරීම සඳහා සමන්ම බසේනාහිර පළාසම 
ඕනෑම ප්රසද් යක සසේවය කිරීම සඳහා අව ෙ වන කායික හා මානසික 
සය ගෙතාවසයන් යුක්ත විය යුතුය  

iii. බසේනාහිර පළාසම සේිර පදිංචිකරුසව ව විය යුතුය  

iv. විශිෂ්ඨේට චරිතසයන්යුක්ත විය යුතුය  

v. ඉල්ුේපම කැදවන අවසන් දිනය වන විට බසේනාහිර පළාත තුල වසර 03ක් අඛ්්ඩල 
පදිංවිය තහවුරු කල යුතුය 

 

5.4 බඳවා ගැනීතම් ක්රාය 

ආයතනසේහි කළමණාකරණ ම්ඩලලය විසින් ීරරණය කරනු ලබන පරිදි රයසේ ගැසට් 

පරසේ සහ  ප්රසිද්ධ දැන්වීේ පළකිරීම මගින් අයදුේපම කැඳවීසමන් පසුව     තනතුරට 

අදාළ වන පරිදි වූ පමවීම බලධාරියා විසින් පමකරනු ලබන ම්ඩලලයක් මගින් පැවැමසවන 

වයුහගත සේමුඛ් පරීක්ෂ්ඨනයක ප්රතිපඵල මත බඳවා ගනු ලැසේ  
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I  සමම සසේවා ගණයට සිදු කරනු ලබන සියුම පමකිරීේ / බඳවා ගැනේ සමන්ම 

සසේවා ගණය   තුළ පසසේ කිරීේ ද සමම පරිපාටිසේ විධිවිධානයනට තරසේ අනුකූල 

වන පරිදි පමණක් සිදු කළ යුතුය  

ii  බඳවා ගැනසමන් පසු සසේවසේ සයදවීම හා ඊට අනු ාංගික අසන වම කරුණු 

සේබන්ධසයන් ආයතනසංග්රහසේ විධිවිධාන අදාල සප  

Iii  සමම බඳවා ගැනේ පරිපාටිසේ සඳහන් සියු කරුණු සේබන්ධසයන් සමහි 

දැක්සවන විධිවිධාන ආයතනසංග්රහසේ විධිවිධාන අිබබවා ක්රියාමමක විය යුතුය  

5.4.1 ලිඛිත තරඟ ිභාගය 

   අදාල සනාසප 

 5.4.2 වුහගත සම් ප පරික්ෂණය :- 

වයුහගත සේමුඛ් පරික්ෂ්ඨණසේ ල ල වණු ලබා  ලම පහත සඳහන් පරිදි සප  

  අදාළ පලපුරුද්ද      ල වණු 30 

  අදාළ අතිපසර්ක සුදුසුකේ     ල වණු 30 

  සවනම කාර්යය සාධනයන් /  වසලතා    ල වණු 15 

  සේමුඛ් පරික්ෂ්ඨණසේ ල දක්වන ලද  වසලතාව  ල වණු 25 

         ---------------- 

    මුළු ල වණු ගණන    100  

          ========== 

 වයුහ ගත සේමුඛ් පරීක්ෂ්ඨණයකින් පමණක්සත රා ගැසනන විට හුසදක්ම එම සේමුඛ් පරීක්ෂ්ඨණසේ ල 

ල වණු ලබා ගන්නා  වසලතා අනුපිළිසවල මත සත රා ගනු ගැසේ  

 

5.5 බඳවාගනු ලබන්සන් ඉහත කී සසේවා ගණසේ III සරේණියෙයට පමණියෙ  III සරේණියෙයට බඳවා ගැනසේ  ල යේ 

වර්ෂ්ඨයක  ල බඳවා ගත යුතු සංඛ්ොව සසේවා ගණසේ  කාබද්ධ සසේවක සංඛ්ොව තුළ පැවතිප පුරප්පාඩු 

සංඛ්ොව  මත ීරරණය සකසර්  

5.6  සුදුසුමම් ලබන දිනය 

තනතුරට පම කිරීම සඳහා වන බඳවා ගැනසේ පරීක්ෂ්ඨණයට සපන සිටීම සඳහා අව ෙ සුදුසුකේ සපුරා 

ඇතිප සලසට පිළිගනු ලබන්සන් අයදුේකරු ඉහත 5 1, 5 2 හා 5 3 වන වගන්තිපවල සඳහන් අව ෙ 

සුදුසුකේ අයදුේපම භාර ගන්නා අවසාන දින වන විට සෑම ආකාරයකින්ම සේපූරර්ණ කර ඇමනේ 

පමණියෙ  

5.7 ස්ිර කික්ා 

  බාහිර අයදුේකරුවන් අතුරින් සසේවසේ / තනතුසර් III සරේීමයට පම කරනු ලබන නිලධාරිසය ව තුන් 

වසරක (03) පරිවාස කාලයකට යටමව පම කරනු ලබන අතර, ඔහු / ඇය පරිවාස කාලය තුළ සිය 

රායකාරී වැඩල හා හැසිරීම  සතුටුදායක  අන්දන්න් පවමවාසගන සගාසේ තිපසේ නේ හා පළමුවන 

කාර්යක්ෂ්ඨමතා කඩලඉේ පරීක්ෂ්ඨණය සමම වී තිපසේ නේ පරිවාස කාලය අවසානසේ  ල  තනතුසර් සේිර 

කරනු ලැසේ අභෙන්තර අයදුේකරුවන් අතරින් සත රා ගනු ලබන දැනටම ආයතනසේ කිසියේ 
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තනතුරක සේීර කරනු ලැබ ඇතිප අය එක් වසරක වැඩලබැලීසේ / පරීක්ෂ්ඨණ කාලපරිච්සේදයකට යටමව 

බඳවා ගනු ලැබිය හැක  

5.8  බඳවා ගැනීතම් වැටුප 

බාහිර අයදුේකරුවන් අතුරින් බඳවා ගැනසේ ල අදාළ තැනැමතා වැටුප් පරිමාණසේ ආරේභක 

පියවසරහි පිහිටුවුනු ලැබිය යුතුය  අභෙන්තර අයඳුේකරුවන් බඳවා ගැනසේ  ල පිහිටුවනු ලැබිය යුතු 

වැටුප් පියවර ආයතන සංග්රහසේ VII පරිච්සේදසේ විධිවිධාන පරිදි ීරරණය කරණු ලැසේ  

 

06. උසස්ීම්. 

කාර්යසාධනය පදනේ කර ගම පහත දැක්සවන ආකාරසේ පසසේවීසේ ්රමයක් හින් සප  

6.1 තනතුතර් / තස්වතේ III තර්ණියේතේ සිට II තර්ණියේයට උසස් කික්ා  

6 1 1 සාමානෙ මට්ටසේ කාර්යසාධනය සපන්නුේ කරන්නන්  

  (අ) පූරර්ව අව ෙතා 

    i. පමවීම සේීර කර තිපමම  

ii. සසේවා ගණසයහි III සරේණියෙසේ අවම ව සයන් වසර දහය (10) ක සසේවා 
කාලයක් සේපූරර්ණ කර තිපමම හා වැටුප් වර්ධක දහය (10) ක් පපයා සගන 
තිපමම  

iii. අනුමත කාර්යසාධන ඇගයීසේ පරිපාටිය අනුව පසසේවීසේ දිනට සපරාතුව වූ 
වසර දහය (10) ක් තුළ සාමානෙ මට්ටසේ සහ  ඊට ඉහළ කාර්ය සාධානයක් 
සපන්නුේ කර තිපමම  

iv පසසේවීේ දිනට පූරර්වාසන්නතම වසර පහ (05) තුළ සතුටු දායක සසේවා 
කාලයක් සේපූරර්ණ කර තිපමම  

v. අදාල මට්ටසේ සදවන රායෙ භාෂ්ඨා ප්රවීණතාව ලබා සගන තිපමම  

(ආ) පසසේ වීසේ ්රමය 

සුදුසුකේ සේපූරර්ණ කරන සසේවකයින් II සරේණියෙයට පසසේ කිරීම පමවිේ බලධරියා 

විසින් හඳුන්වා සදනු ලැබූ ආකෘතිපය මගින් පමවිේ බලධරියා සවත අදාළ සසේවකයා 

විසින් ඉල්ලීමක් කරණු ලැබූ විට පමවිේ බලධරියා විසින් සුදුසුකේ පරීක්ෂ්ඨා 

කිරිසමන් අනතුරුව සුදුසුකේ ලබන දින සිට ක්රියාමමක වන පරිදි සිදු කරනු ලැසේ  

6.2  තස්වා ගණතයහි II  තර්ණියේතේ සිට I තර්ණියේයට  උසස් කික්ා  

6 2 1 සාමානෙ මට්ටසේ කාර්යසාධනය සපන්නුේ කරන්නන් : 

(අ) පූරර්ව අව ෙතා 

i. සසේවා ගණසයහි II සරේණියෙසේ අවම ව සයන් වසර දහය (10) ක සසේවා 

කාලයක් සේපූරර්ණ කර තිපමම හා වැටුප් වර්ධක සියල්ල  පපයා සගන තිපමම  

ii. අනුමත කාර්යසාධන ඇගයීසේ පරිපාටිය අනුව පසසේවීසේ දිනට සපරාතුව වූ 

වසර දහය (10) ක් තුළ සාමානෙ මට්ටසේ සහ  ඊට ඉහළ කාර්යසාධානයක් 

සපන්නුේ කර තිපමම  
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iii. පසසේ වීසේ දිනට පූරර්වාසන්නතම  වසර පහ (05) තුළ සතුටු දායක සසේවා 

කාලයක් සේපූරර්ණ කර තිපමම  

(ආ) පසසේ වීසේ  ්රමය 

සුදුසුකේ සේපූරර්ණ කරන සසේවකයින් I සරේණියෙයට  පසසේ කිරීම පමවීේ බලධාරීයා 

විසින් හඳුන්වා සදනු ලැබූ ආකෘතිපය මගින් පමවීේ බලධාරීයා සවත අදාළ සසේවකයා 

විසින් ඉල්ලීමක් කරනු ලැබූ විට පමවීේ බලධාරීයා විසින්  සුදුසුකේ පරීක්ෂ්ඨා 

කිරීසමන් අනතුරුව සුදුසුකේ ලබන දින සිට ක්රියාමමක වන පරිදි සිදු කරනු ලැසේ  

 

 

7. තස්වතේ තයදි සිටින්නන් අන්තර්රහණය කිරිා 

  අදාල සනාසප   

8. මාර්යක්ෂාතා ම ඉම් පක්ක්ෂණ සඳහා ිෂය නිර්තේශය. 

 8.1  I වන  මාර්යක්ෂාතා ම ඉම් පක්ක්ෂණය (පමවීසේ දින සිට වසර 03 ක් ඇතුලත සමම විය යුතුය ) 

  විභාග විෂ්ඨයයන් පහත දැක්සවන පරිදි සප  

  (අ) කාර්යාල ්රම  

  (ආ) ගිණුේ ්රම  

 

 (අ) කාර්යාල ්රම  

  තනතුරට අදාළ වන පරිදි රායෙ අං සේ කාර්යාලවල භාවිතා වන කාර්යල ්රම 

පිළිබඳවමූලික දැනුම හා එම දැනුම ප්රාසය ගිකව භාවිතා කිරීසේ හැකියාව පරීක්ෂ්ඨා කිරීම හා 

රායකාරී ලිපි සල්ඛ්න මැනවින් අවසබ ධ සකාට සගන පැහැදිළි හා සංක්ෂිප්ත සටහන් මගින් 

තම අදහසේ / නිරීක්ෂ්ඨණ නි ේචිත අන්දන්න් ඉදිරිපම කිරීසේ හැකියාව සහ නිසය ගය අනුව 

ලිපියක් සකටුේපම කිරීසේ හැකියාව ද පරික්ෂ්ඨා සකසර්  

 (ආ) ගිණුේ ්රමය  

  තනතුරට අදාල වන පරිදි රායෙ අං සේ කාර්යාල වල භාවිතා වන මූළික ගිණුේ සපාම හා  

මූලෙ පාලන කාර්යයන් පිළිබඳ අවසබ ධය හා දැනුම මැනම අසප්ක්ෂ්ඨා සකසර්  

 පළමු වන කාර්යක්ෂ්ඨමතා කඩලඉේ පරීක්ෂ්ඨණසයන් සමම වීම සඳහා අසප්ක්ෂ්ඨකසය ව විසින් අවම 

ව සයන් එක් එක් ප්ර ේණ පරය ල වණු 40% ක් ලබා ගත යුතුය  

 සසේවසේ සේිර කරනු ලැමම සඳහා සැම අසප්ක්ෂ්ඨකසය වම විසින් සමම කාර්යක්ෂ්ඨමතා කඩලඉේ 

පරීක්ෂ්ඨණය සමම විය යුතුය  

8.2 තදවන මාර්යක්ෂාතා ම ඉම් පක්ක්ෂණය. 

 II වන  සරේණියෙයට පසසේවි වසර 03 ක් තුළ සමම විය යුතුය  

 අසප්ක්ෂ්ඨකයින් පහත සඳහන් විෂ්ඨයයන්ට සපන සිටිය යුතුය  

 (i) ආයතන පරිපාටි 

 (ii) විෂ්ඨය දැනුම  

 (iii) සපාදු ප්ර ේන පරය  
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ආයතන පරිපාටි  

ආයතන සංග්රහසේ විධිවිධාන පිළිබඳ අසප්ක්ෂ්ඨකයාසේ දැනුම මැන බැලීම අසප්ක්ෂ්ඨා සකසර්  

 ිෂය දැනුා  

 සසේවකයා විසින් සිය සසේවා කාලය තුළ තම තනතුරට පැවසරන විෂ්ඨය ක්සෂ්ඨේරයට අදාළව සිදු වී ඇතිප 

පරිගණක ක්සෂ්ඨේරසේ ඇතිපවූ නවෙකරණයන් පිළිබඳව ලබා ඇතිප දැනුම සමන්ම නිල කාර්යන්ට 

අදාලව තම පලපුරුද්ද තුලින් අසප්ක්ෂ්ඨකයා ලබා ඇතිප   වසලතාව මැනබැලීම සමමගින් අසප්ක්ෂ්ඨා 

සකසර්  

  

 තපාදු ප්රශ්න ප්රය  

 සමම ප්ර ේන පරය පහත දැක්සවන පරිදි සකාටසේ සදකකින් යුක්ත සප  

(i) අසප්ක්ෂ්ඨකයාටඉදිරිපම සකසරන ප්රකා යක් සහ  සාකච්ඡාාවක වාර්තාවක් කියවා 

වාර්තාවක් අවසබ ධ සකාට සගන ලිපියක් සහ  වාර්තාවක් සකසේ කිරීම  

(ii) කාලීන සමායසයහි පවමනා සංසිද්ධීන් වටහා ගැනසේ හා විග්රහ කිරීසමහිලා 

අසප්ක්ෂ්ඨකයාසේ හැකියාව මැන බැලීම  

සදවන කාර්යක්ෂ්ඨමතා කඩලඉේ පරීක්ෂ්ඨණසයන් සමම වීම සඳහා අසප්ක්ෂ්ඨකය ව විසින් අවම 

ව සයන් ල වණු 40% ක් ලබා ගත යුතුය  

8.3 තුන් වන මාර්යක්ෂාතා ම ඉම් පක්ක්ෂණය  

 1 වන සරේණියෙයට පසසේ වී වසර පහ (05) ක් තුළ සමම විය යුතුය  

 අසප්ක්ෂ්ඨකයන් පහත සඳහන් විෂ්ඨයන් ඇතුළම ලිඛිත විභාගයකට සපීර සිටිය යුතුය  

1. විෂ්ඨය දැනුම  

2. කාර්යාල පරිපාටීනට අදාල ගැටළු - (බහුවරණ ප්ර ේන පතුය) 

ිෂය දැනුා. 

පළමුවැනි සහ සදවැනි කාර්යක්ෂ්ඨමතා කඩලඉේ පරීක්ෂ්ඨණ වල ල අදාල කරගම වෂ්ඨයයන් සේබන්ධව 

සසේවකයාසේ ගත වූ සසේවා කාලය තුළ සිදු වූ පරිගණක ක්සෂ්ඨේර නවෙකරණයන් පිළිබඳ 

අසප්කෂ්ඨකයාසේ දැනුම මැනබැලීම සඳහා වූ ප්ර ේන පරයකි  

මාර්යාල පරිපාටියට අදාල ගැටළු. 

තමා දරණ තනතුරට අදාළ වන පරිදි කාර්යාල පරිපාටින් පිළිබඳ අසප්ක්ෂ්ඨකයා විසින් අනිවාර්යසයන් 

දතයුතුව ඇතිප සකාටසේ පිළිබඳ ඔහුසේ දැනුම මැනබැලීම සඳහා වන ප්ර ේන පරයකි  

සතවන කාර්යක්ෂ්ඨමතා කඩලඉේ පරීක්ෂ්ඨණසයන් සමම වීම සඳහා අසප්ක්ෂ්ඨකය ව විසින් අවම 

ව සයන් ල වණු 40% ක් ලබා ගත යුතුය  

9. පත්ිම් බලධාරියා. 

   පමවිේ බලධාරියා වනුසේ ආයතනසේ කළමණාකරණ  ම්ඩලලය සප  

 

10  අර්ථ නිරූපණ 
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10 1 සමම බඳවා ගැනේ පරිපාටියට අදාල කාර්යයන් සඳහා  “සතුටුදායක සසේවා කාලය” 

යනුසවන් අදහසේ කරනුසේ පසසේවීේ සඳහා ඉල්ුේ කරණ දිනට පූරර්වාසන්න සසේවා කාලය 

තුළ සයදුනු සියුම වැටුප් වර්ධක ලබා ඇමතා වූ ද,   කාලය තුළ කළ වරදකට (අවවාද 

කිරීමක් සහ  තදින් අවවාද කිරීමක් හැර) දඬුවමක් ලබා නැමතා වූ ද  සසේවා කාලයකි  

10.2 “නියන්ත දිනය” යනුසවන් අදහසේ කරනුසේ සමම බඳවා ගැනසේ පරිපාටිය ක්රියාමමක විම 

ආරේභ වන දිනය සප  

 

 

 

බසේනාහිර පළාම සතාරතුරු තාක්ෂ්ඨණ සේපම සංවර්ධන ආයතනසේ “ක්රියාමමක කිරීසේ / පපසද් න 

සසේවා ”සසේවා ගණසේ තනතුරුසඳහා බඳවා ගැන සේ හා පසසේ කිරීසේ පරිපාටිය අනුමත කිරීම නිර්සද්  කරන්  

 

දිනය:                                           අමසන :                                       

        නම :                                        

        ආයතන ප්රධානියා 

        නිල  මුද්රව 

 

බසේනාහිර පළාම සතාරතුරු තාක්ෂ්ඨණ සේපම සංවර්ධන ආයතනසේ “ක්රියාමමක කිරීසේ / පපසද් න 

සසේවා ”සසේවා ගණසේ තනතුරුසඳහා බඳවා ගැන සේ හා පසසේ කිරීසේ පරිපාටිය අනුමත කිරීම නිර්සද්  කරන්  

 

දිනය :                                           අමසන :                                        

        නම :                                        

        අමාතොං  සල්කේ(බ ප) 

        නිල  මුද්රව 

  

බසේනාහිර පළාම සතාරතුරු තාක්ෂ්ඨණ සේපම සංවර්ධන ආයතනසේ “ක්රියාමමක කිරීසේ / පපසද් න 

සසේවා ”සසේවා ගණසේ තනතුරු සඳහා බඳවා ගැන සේ හා පසසේ කිරීසේ පරිපාටිය අනුමත කිරීම නිර්සද්  කරන්  

 

දිනය :                                           අමසන :                                        

        නම :                                        

        ප්රධාන සල්කේ (බ ප) 

        නිල  මුද්රව 
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බසේනාහිර පළාම සතාරතුරු තාක්ෂ්ඨණ සේපම සංවර්ධන ආයතනසේ “ක්රියාමමක කිරීසේ / පපසද් න 

සසේවා ”සසේවා ගණසේ තනතුරු සඳහා බඳවා ගැන සේ හා පසසේ කිරීසේ පරිපාටිය                               දින ගරු 

ආ්ඩුකාරතුමා විසින් අනුමත කරන ල ල  

දිනය :                                           අමසන :                                        

        නම :                                        

        ආ්ඩුකාර සල්කේ 

        නිල  මුද්රව 

 

 

බස්නාහිර පළාත් තතාරතුරු තාක්ෂණ සම්පත් සංවර්ධන ආයතනය 

“මළානාමරණ සහමාර”(තාක්ෂණ) 

සසේවා ගණසේ තනතුරු සඳහා බඳවා ගැන සේ පරිපාටිය 

ආයතනසේ ලිපි සගානු අංකය : WP/ITRDI/A/01   දිනය : 2014.07.10 

කළමනාකරණ සසේවා ලිපි සගානු අංකය :DMS/WP/0214  දිනය : 2015.03.31 

ක්රියාමමක වන දිනය   :2015.04.01 

1  තස්වා ගණය : 

 1.1 “මළානාමරණ සහමාර”(තාක්ෂණ) 

2  (අ) තස්වා ගණයට පැවතරන මාර්යයන්හි ස්වභාවය පිළිබඳ තපාදු නිර්වචනය. 

 ආයතන සයහි විධායක, කළමනාකරණ හා පරිපාලන යන මට්ටේවල නියුතු වූවන්සේ කාර්යයන්ට 
පපසේථේභක හා / සහ  පහසුකාරක කර්තවෙන් අතුරින් විස ේෂිත තාක්ෂ්ඨණියෙක නිපුණතාවන්, එනේ 
තෘීරය හා වෘමීරය අධොපන සකාන්ෂ්ඨන් සභාව විසින්  ීරරණය කරනු ලබන පරිදි යාතිපක වෘමීරය 
 වසලතා මට්ටේ පහ (05) සහ  ඊට ඉහළ මට්ටමක් යටතට ගැසනන්නා වූ තාක්ෂ්ඨණ විදො 
පාකමාලාවක් සාර්ථකව හදාරා හින්කර ගත යුතු නිපුණතා අව ෙ වන කාර්යයන් සමම සසේවා 
ගණයට පැවසර් සමම ගණසේ කාර්යයන් අතුරින් පමවීේ බලධාරියා විසින් සුවිස ේෂී සකාට දක්වනු 
ලබන කාර්යයන් සමම සසේවා ගණයට අයම සසේවකයින් විසින් ඉටු කරනු ලැබිය හැක  

 (ආ) තස්වා ගණයට අයත් වන තනතුරු 

  (i) පපසද් ක 
  (ii) සතාරතුරු තාක්ෂ්ඨණ සහකාර 
 

 (ඇ) තනතුරට පැවතරන මාර්යයන් 

  (i) පපසද් ක 

 පුහුණු අව ෙතා හඳුනා ගැනම සහ වි ේසල්ෂ්ඨණය 

 පුහුණු වන්නන්සේ නිපුණතා මට්ටේ අවසබ ධකර ගැනම සඳහා කාර්යසාධන    

 තක්සසේරු කිරීම  

 නිපුණතා අව ෙතාවයන්ට සය ගෙ වන පරිදි පුහුණු පාකමාලා සකසේ කිරීම  

 අම පත්රිකා, අම සපාම සහ පුහුණු පාකමාලාවලට අව ෙ සවනම ද්රවෙ සකසේ කිරීම  

 සතාරතුරු තාක්ෂ්ඨණ පපකරණ ඇතුළු අව ෙ අසන වම සේපම පිළිසයල කිරීම  

 පුහුණු පාකමාලාවන් පැවැම වීම  

 පුහුණු පාකමාලාසප සඵලතාවය පිළිබඳව ඇගයීම  
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 ආයතනසේ නිපුණතා අව ෙතා වලට අදාළව බාහිර සසේවා ,සපයන්නන්, සවනම 
පුහුණු ආයතන සහ විභාග ආයතන සම  සේබන්ධීකරණය  

 පුහුණු සංවර්ධනයට සහ සේපම සයදවීමට අදාල නිවැරදි සතාරතුරු පවමවා   
සගනයෑම  

  (ii)  සතාරතුරු තාක්ෂ්ඨණ සහකාර 

 යාල සහ ආරක්ෂ්ඨක කළමණාකරණය සඳහා සහය වීම  

 දමත ගබඩලාකරණය සඳහා සහාය වීම  

 පද්ධතිප සංවර්ධනය  සඳහා සහාය වීම  

 නව සර්වර් න්ල ල ගැනම, ක්රියාමමක කිරීම සහ අදාල තාක්ෂ්ඨණියෙක කටයුතු වලට 
සහාය වීම  

 පරිගණක මුද්රණ යන්ර සහ පරිගණක භාවිත කරන්නන් සඳහා අව ෙ කාර්න්ක 
සහාය  ලබා  ලම  

 පරිගණක භාවිත කරන්නන් සඳහා අව ෙ පුහුණුව  

 System Update, Virus checking, Back up of data කටයුතු වලට සහාය වීම  
 

3. පත්ීතම් ස්වභාවය 

සේීර , සසේවක අර්ථසාධක අරමුදල හා සසේවා නියුක්තිපකයන්සේ භාරකාර අරමුදල් සඳහා හින්කේ 

සහිතය  

4  වැටුප් ක්රාය, මාර්යක්ෂාතා ම යිම් හා තස්වම වුහය. 

 4.1 තස්වා ගණයට අදාළ වැටුප් තක්ත අංමය හා ාාසිම වැටුප් පරිාාණය  

  MA 2 – 2 - 2006 A රු 14610 – 10x145 – 7x170 -4x290 – 20x345 – 25,310 

 4.2 තස්වා ගණයට අදාලතර්ණියේ ක්රාය හා තර්ණියේ ක්රායට අදාල ආරම්භම ාාසිම වැටුප් පියවර 

 

  

 

 

 

සෑම පමවීසේ ලිපියකම  වැටුප් සක්ත අංකය, වැටුප් පරිමාණය හා සරේණියෙ වයුහය සේපූරර්ණසයන්ම සඳහන් 

කළ යුතුය  සසේවා ගණය තුළ සරේණියෙසයන් සරේණියෙයට පසසේ කිරීසේදි අුතිපන් පමවීසේ ලිපියක් නි වම කිරීම 

අව ෙ සනාවන අතර,  පසසේ කිරීසේ ලිපියක් පමණක් නි වම කිරීම සෑසහේ  

4.3 තස්වම සංපොව  

 පපසද් ක     06 

 සතාරතුරු තාක්ෂ්ඨණ සහකාර   06 

     ------- 

        12 

      ===== 

සරේණියෙය අදාල ආරේභක 
වැටුප් පියවර 

MA 2 -2 
2006 A 

III පියවර 1 14610 

II පියවර 12 16230 

I පියවර 23 18755 



33 
 

සසේවා ගණය තුළ සරේණියෙසයන් සරේණියෙයට පසසේ කිරීසේ කාර්යයන් සඳහා තනතුරු සියල්ල  කාබද්ධ 

සසේවක සංඛ්ොවට අයම සසේ සලකනු ලැසේ අනුමත කරනු ලැබ ඇතිප පරිදි සසේවා ගණයට අයම සියුම 

සරේණියෙ සඳහා වූ සසේවක සංඛ්ොව සමමගින් අදහසේ සකසර්  

4.4 මාර්යක්ෂාතා ම ඉම්පක්ක්ෂණය ලිඛිත පක්ක්ෂණයකි  

4 4 1 III වන සරේණියෙයට පමවි වසර තුන (03) ක් ගත විමට  සපර පළමු කාර්යක්ෂ්ඨමතා කඩලඉේ 
පරීක්ෂ්ඨණසයන් සමම විය යුතුය  

4 4 2 II වන සරේණියෙයට පසසේ වී වසර තුනක් (03) ගත වීමට සපර සදවන කාර්යක්ෂ්ඨමතා කඩලඉේ 
පරීක්ෂ්ඨණසයන් සමම විය යුතුය  

4 4 3 I වන සරේණියෙයට පසසේ වී වසර පහක් (05) ගත වීමට සපර තුන් වන කාර්යක්ෂ්ඨමතා 
කඩලඉේ පරීක්ෂ්ඨණසයන් සමම විය යුතුය  

4 4 4 අදාළ විෂ්ඨය නිර්සද් ය පහත 08 සේදසේ සඳහන් සප  ඉහත සඳහන් පරිදි නියන්ක 
කාලය තුල  අදාළ කාර්යක්ෂ්ඨමතා කඩලඉේ පරීක්ෂ්ඨණය සමම සනාවන තැනැමතන් 
පිළිබඳව ආයතන සංග්රහසේ විධිවිධාන අනුව ක්රියා කරනු ලැසේ  

4 4 5 අදාල කාර්යක්ෂ්ඨමතා කඩලඉේ වර්ෂ්ඨයකට අවම ව සයන් එක් වතාවක් සහ  අව ෙ වන 
පරිදිඅව ෙ අවසේථාවන්හි ල පවමවනු ලැසේ  

4.5 ඉහත සඳහන් කාර්යක්ෂ්ඨමතා කඩලඉේ අව ෙතාවයනට අමතරව රයය විසින් කලින් කල ීරරණය 

කරණු ලබන පරිදි අව ෙ වන ප්රවීණතා හා නිපුණතාවන් ද සියුම සසේවකයින් විසින් නියන්ත පරිදි 

ලබා ගත යුතු සප  

5. මළානාමරණ සහමාර - තාක්ෂණ පාණ් ය 2 - තසව්ා ගණයට බඳවා ගැනීා. 

5.1 සුදුසුමම්  

5.1.1 තාක්ෂණියේම නිුහණතා / ප්රීණතා 

  උපතේශම/තතාරතුරු තාක්ෂණ සහමාර 

(අ)  තෘීරය හා වෘමීරය අධොපන සකාන්ෂ්ඨන් සභාව විසින් පිළිගම ආයතනයකින් යාතිපක 
වෘමීරය  වසලතා (N.V.Q.) පහ (05) මට්ටමට අඩු සනාවන්නා වූ (ඩිප්සල මා) 
සතාරතුරු තාක්ෂ්ඨණියෙක පාකමාලාවක් හදාරා සහතිපක ලබා තිපමම  

  සහ 

 පිළිගම ආයතනයක සතාරතුරු තාක්ෂ්ඨණ පපසද් කය ව ව සයන් අවුරුදු සදකක 
(02) පළපුරුද්දක් ලබා තිපමම  

  5.1.2 අභෙන්තර අයදුේකරුවන් ඉහත සඳහන් බාහිර අයදුේකරුවන් සඳහා වන සුදුසුකේ සපුරා තිපමම 

 5.2 වයස  

අවුරුදු 18 ට සනාඅඩු හා අවුරුදු 45 ට සනාවැඩි විය යුතුය අභෙන්තර අයදුේකරුවන්ට පපරිම වයසේ 

සීමාව අදාළ සනාසප  

5.3 තවනත්, 

සෑම ඉල්ුේ කරුසවක්ම , 

i. ශ්රී ලංකාසප පුරවැසිසය ව විය යුතුය  
ii. තනතුරට පැවසරන කාර්යයන් මැනවින් ඉටුකිරීම සඳහා සමන්ම බසේනාහිර පළාසම 

ඕනෑම ප්රසද් යක සසේවය කිරීම සඳහා අව ෙ වන කායික හා මානසික 
සය ගෙතාවසයන් යුක්ත විය යුතුය  

   iii බසේනාහිර පළාසම සේිර පදිංචිකරුසව ව විය යුතුය  
iv විශිෂ්ඨේට චරිතසයන්යුක්ත විය යුතුය  
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v ඉල්ුේපම කැදවන අවසන් දිනය වන විට බසේනාහිර පළාත තුල වසර 03ක් අඛ්්ඩල 
පදිංවිය තහවුරු කල යුතුය 

5.4 බඳවා ගැනීතම් ක්රාය 

ආයතනසයහි කළමනාකරණ ම්ඩලලය විසින් ීරරණය කරනු ලබන පරිදි රයසේ ගැසට් 

පරසේ සහ  ප්රසිද්ධ දැන්වීේ පළකිරීම මගින් අයදුේපම කැඳවීසමන් පසුව     තනතුරට 

අදාළ වන පරිදි වූ පමවීම බලධාරියා විසින් පමකරනු ලබන ම්ඩලලයක් මගින් පැවැමසවන 

වයුහගත සේමුඛ් පරීක්ෂ්ඨණයක ප්රතිපඵල මත බඳවා ගනු ලැසේ  

I  සමම සසේවා ගණයට සිදු කරනු ලබන සියුම පමකිරීේ / බඳවා ගැනේ සමන්ම 

සසේවා ගණය   තුළ පසසේ කිරීේ ද සමම පරිපාටිසේ විධිවිධානයනට තරසේ අනුකූල 

වන පරිදි පමණක් සිදු කළ යුතුය  

ii  බඳවා ගැනසමන් පසු සසේවසේ සයදවීම හා ඊට අනු ාංගික අසන වම කරුණු 

සේබන්ධසයන් ආයතනසංග්රහසේ විධිවිධාන අදාල සප  

Iii  සමම බඳවා ගැනේ පරිපාටිසේ සඳහන් සියු කරුණු සේබන්ධසයන් සමහි 

දැක්සවන විධිවිධාන ආයතනසංග්රහසේ විධිවිධාන අිබබවා ක්රියාමමක විය යුතුය  

  

5.4.1 ලිඛිත තරඟ ිභාගය (උදාහරණ) 

  ලිඛිත තර  විභාගය සඳහා වූ විෂ්ඨය නිර්සද්ෂ්ඨය පහත දැක්සප  

(අ) භාෂ්ඨා ප්රවීණතාව 

(ආ) අිබසය ගෙතා පරීක්ෂ්ඨණය  

(ඇ) තනතුරට අදාල වන පරිදි විෂ්ඨය දැනුම 

 

භාෂා ප්රීණතාව 

ප්රකා නය, අවසබ ධය , අක්ෂ්ඨර විනොසය, සරළ වොකරණ රීතිප භාවිතය යන 

කරුණු පිළිබඳව අසප්ක්ෂ්ඨකයාසේ හැකියාව මැන බැලිම සඳහා වන ප්ර ේන පරයකි  

අභිතයෝගෙතා පක්ක්ෂණය  

තනතුරට පැවසරන නිල කාර්යයන් මනාව ඉටුකිරීම සඳහා  අසප්ක්ෂ්ඨකයාසේ 

අිබසය ගෙතාවය සහ හැකියාව  මැන බැලිම සඳහා වන ප්ර ේන පරයකි  

තනතුරට අදාල වන පරිදි ිෂය දැනුා 

තනතුරට අදාළ වන පරිදි අදාළ විෂ්ඨය සේබන්ධසයන් අසප්ක්ෂ්ඨකයාසේ දැනුම 

මැනම සඳහා වන ප්ර ේන පරයකි  

බඳවා ගැනසේ විභාගය සමමවීම සඳහා අසප්ක්ෂ්ඨකයන් විසින් එක් එක් විෂ්ඨයයක් 

සඳහා අවම ව සයන් ල වණු 40% ක් ද, විෂ්ඨයයන් තුන සඳහා එකතුව අවම 

ව සයන් 50% ක් ලබා ගත යුතුය   

  5.4.2 වුහගත සම් ප පරික්ෂණය :- 

වයුහගත සේමුඛ් පරික්ෂ්ඨණසේ ල ල වණු ලබා  ලම පහත සඳහන් පරිදි සප  

  අදාළ අතිපසර්ක පලපුරුද්ද    ල වණු 30 

  අදාළ අමතර අධොපන / වෘමීරය  සුදුසුකේ  ල වණු 30 

  සවනම  වසලතා හා කාර්යය සාධනයන්   ල වණු 15 

  සේමුඛ් පරික්ෂ්ඨණසේ ල දක්වන ලද  වසලතාව  ල වණු 25 
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         ---------------- 

    මුළු ල වණු ගණන    100  

          ========== 

 
 වයුහගත සේමුඛ් පරීක්ෂ්ඨණයකින් පමණක් සත රා ගැසනන විට හුසදක්ම එම සේමුඛ් 

පරීක්ෂ්ඨණසේ ල ල වණු ලබාගන්නා  වසලතා අනුපිලිසවල මත සත රා ගනු ලැසේ  

 

5.5 බඳවාගනු ලබන්සන් ඉහත කී සසේවා ගණසේ III සරේණියෙයට පමණියෙ  III සරේණියෙයට බඳවා ගැනසේ  ල යේ 

වර්ෂ්ඨයක  ල පම කළ යුතු සංඛ්ොව වනුසේ සසේවා ගණසේ  කාබද්ධ සසේවක සංඛ්ොව තුළ පැවතිප 

පුරප්පාඩු සංඛ්ොව සප   

5.6 සුදුසුමම් ලබන දිනය  

  තනතුරට පමකිරීම සඳහා වන බඳවා ගැනසේ පරීක්ෂ්ඨණයට සපන සිටීම සඳහා අව ෙ සුදුසුකේ සපුරා 
ඇතිප සලසට පිළිගනු ලබන්සන් අයදුේකරු ඉහත 5 1, 5 2 හා 5 3 වන වගන්තිපවල සඳහන් අව ෙ 
සුදුසුකේ අයදුේපම භාර ගන්නා අවසාන දින වන විට සෑම ආකාරයකින්ම සේපූරර්ණ කර ඇමනේ 
පමණකි  

 5.7 ස්ිර කික්ා  

 බාහිර අයදුේකරුවන් අතුරින් තනතුසර්  III සරේණියෙයට පම කරනු ලබන නිලධාරිසය ව තුන් වසරක 

(03) පරිවාස කාලයකට යටමව පම කරනු ලබන අතර, ඔහු / ඇය පරිවාස කාලය තුල සිය රායකාරී 

වැඩල හා හැසිරීම සතුටුදායක අන්දන්න් පවමවා සගන සගාසේ තිපසේ නේ සහ පළමුවන කාර්යක්ෂ්ඨමතා 

කඩලඉේ පරීක්ෂ්ඨණය සමම ව තිපසේ නේ පරිවාස කාලය අවසානසේ  ල තනතුසර් සේිර කරනු ලැසේ  

අභෙන්තර අයදුේකරුවන් අතරින් දැනටම ආයතනසේ කිසියේ තනතුරක සේිර  කරනු ලැබ ඇතිප 

අය ව සත රාගනු ලැබු විට එක් අවුරුදු වැඩල බැලීසේ / පරීක්ෂ්ඨණ කාලසීමාවකට යටම කරනු ලැබිය 

හැක  

5.8 බඳවා ගැනීතම් දී වැටුප 

බාහිර අයදුේකරුවන් අතුරින් බඳවාගැනසේ ල  අදාළ තැනැමතා වැටුප් පරිමාණසේ ආරේභක 

පියවසරහි පිහිටුවනු ලැබිය යුතුය අභෙන්තර අයදුේකරුවන් බඳවා ගැනසේ ල පිහිටුවනු ලැබිය යුතු 

වැටුප් පියවර ආයතන සංග්රහසේ VII පරිච්සේදසේ විධිවිධාන පරිදි ීරරණය කරනු ලැසේ  

6. උසස්ීා 

කාර්ය සාධනය පදනේ කර ගම පහත දැක්සවන ආකාරසේ පසසේවීේ ්රමයක් හින් සප  

6.1 තස්වා ගණතයහි III තර්ණියේතේ සිටII තර්ණියේයට උසස් කික්ා  

6 1 1 සාමානෙ මට්ටසේ කාර්යසාධනය සපන්නුේ කරන්නන් 

(අ) පූරර්ව අව ෙතා 

    i. පමවීම සේීර කර තිපමම  

ii. සසේවා ගණසයහි III සරේණියෙසේ අවම ව සයන් වසර දහය (10) ක සසේවා 

කාලයක් සේපූරර්ණ කර තිපමම හා සියළු වැටුප් වර්ධක සියල්ල පපයා සගන 

තිපමම  

iii. අනුමත කාර්ය සාධන ඇගයීසේ පරිපාටිය අනුව පසසේවීසේ දිනට සපරාතුව වූ 

වසර දහයක් (10) තුළ සාමානෙ මට්ටසේ සහ  ඊට ඉහළ කාර්ය සාධනයක් 

සපන්නුේ කර තිපමම  

iv. පසසේවීේ දිනට පූරර්වාසන්නතම වසර පහ (05) තුළ සතුටු දායක සසේවා 

කාලයක් සේපූරර්ණ කර තිපමම  

v. අදාල මට්ටසේ සදවන රායෙ භාෂ්ඨා ප්රවීණතාව ලබා සගන තිපමම  
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vi. නියන්ත කාර්යක්ෂ්ඨමතා කඩලඉේ පරීක්ෂ්ඨණය සමම වී තිපමම  

 (ආ) පසසේ වීසේ ්රමය 

සුදුසුකේ සේපූරර්ණ කරන සසේවකයින් විසින් නියන්ත ආකෘතිප පරය මගින් පමවිේ බලධරයා 
සවත ඉල්ලීමක් කරණු ලැබූ විට පමවීේ බලධාරියා විසින් සුදුසුකේ පරීක්ෂ්ඨා කිරිසමන් 
අනතුරුව සුදුසුකේ ලබන දින සිට ක්රියාමමක වන පරිදි II සරේණියෙයට පසසේ කිරීේ පමවීේ 
බලධරයා විසින් සිදු කරනු ලැසේ   

6.2 තස්වා ගණතයහි II  තර්ණියේතේ සිට I තර්ණියේයට  උසස් කික්ා  

6.2.1 සාාානෙ මාර්යසාධනය තපන්නුම් මරන්නන්: 

(අ) පූරර්ව අව ෙතා 

i. සසේවා ගණසයහි II සරේණියෙසේ අවම ව සයන් වසර දහය (10) ක සසේවා 
කාලයක් සේපූරර්ණ කර තිපමම හා සියළු වැටුප් වර්ධකසියල්ල  පපයා සගන 
තිපමම  

ii. පූරර්වාසන්න වසර පහ (05) තුළ සතුටු දායක සසේවා කාලයක් සේපූරර්ණ කර 
තිපමම  

iii. අනුමත කාර්ය සාධනය ඇගයීසේ පරිපාටිය අනුව පසසේවීසේ දිනට සපරාතුව 
වූ වසර දහය (10) තුළ සාමානෙ මට්ටසේ සහ  ඊට ඉහළ කාර්ය සාධානයක් 
සපන්නුේ කර තිපමම  

i v. නියන්ත කාර්යක්ෂ්ඨමතා කඩලඉේ පරීක්ෂ්ඨණ සමම වී තිපමම  
 

(ආ) පසසේ වීසේ  ්රමය 

සුදුසුකේ සේපූරර්ණ කරන සසේවකයින් විසින් නියන්ත ආකෘතිප පරය මගින් පමවීේ 
බලධාරීයා සවත ඉල්ලීමක් කරණු ලැබූ විට පමවීේ බලධාරීයා විසින් සුදුසුකේ 
පරීක්ෂ්ඨා කිරීසමන් අනතුරුව සුදුසුකේ ලබන දින සිට ක්රියාමමක වන පරිදි I 
සරේණියෙයට  පසසේ කිරීම පමවීේ බලධාරීයා විසින් සිදු කරනු ලැසේ  

7  තස්වතේ තයදි සිටින්නන් අන්තර්රහණය කිරිා 

    අදාල සනාසප 

8. මාර්යක්ෂාතා ම ඉම් පක්ක්ෂණය සඳහා ිෂය නිර්තේශය. 

8 1 පහත සඳහන් සංරචකයන් ආවරණය වන පරිදි     තනතුරට අදාළව විෂ්ඨය නිසද් ය සකසේ කළ 

යුතුය  

 8.1.1 පළවන  මාර්යක්ෂාතා ම ඉා (පමවීසේ දින සිට වසර 03 ක් ඇතුලත සමම විය යුතුය ) 

  විෂ්ඨයයන්, 

1. කාර්යාල පරිපාලනය සහ පිරිසේ පාලන පරිපාටි 

2. මූලෙ පරිපාලන පරිපාටි 

සාමානෙ කාර්යාල ්රම සහ පිරිසේ පාරිපාලන ්රමසපදයන් සහ මූලෙ පරිපාලන 
පරිපාටින්පිළිබඳව තම සසේවයට අදාල දැනුම, 01 වන හා 02 වන ප්ර ේන පර මගින් මැන බැලිය 
යුතුය  
සමම කාර්යක්ෂ්ඨමතා කඩලඉේ පරීක්ෂ්ඨණසයන් සමම වීම සඳහා අසප්ක්ෂ්ඨකසය ව විසින් අවම 

ව සයන් එක් එක් ප්ර ේන පරය සඳහා ල වණු 40% ක් ලබා ගත යුතුය  
සසේවසේ සේීර කරනු ලැමම සඳහා සෑම අසප්ක්ෂ්ඨකසය ව විසින්ම සමම කාර්යක්ෂ්ඨමතා කඩලඉේ පරීක්ෂ්ඨණය 

සමම විය යුතුය  

8.1.2 තදවන මාර්යක්ෂාතා ම ඉම් පක්ක්ෂණය  
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  II වන සරේණියෙයට පසසේවී වසර 03 ක් තුළ සමම විය යුතුය  

  පහත පරිදි සඳහන් විෂ්ඨයයන් සගන් සමන්විත ලිඛිත පරීක්ෂ්ඨණයක් පැවැමසප  

  විෂ්ඨයන්, 

1. කාර්යාල පරිපාලනය / පිරිසේ පාලන පරිපාටිය 

2. මූලෙ පරිපාලන පරිපාටි/ බසේනාහිර පළාම මූලෙරීතිප සංග්රහය 

3. තාක්ෂ්ඨණියෙක විෂ්ඨය(සතාරතුරු තාක්ෂ්ඨණ) 

  

 (අ) පළමු වන කාර්යක්ෂ්ඨමතා කඩලඉේ පරීක්ෂ්ඨණසේ  ල මැන බලන ලද පරාසය ඇතුළත ගත වූ 
සසේවා කාලය තුළ අදාළ ක්සෂ්ඨේරසයහි සිදු වී ඇතිප පරිපාටිමය, නතිපමය සවනසේ වීේ හා 
නවෙකරණය පිළිබඳ  දැනුම හා   සඳහා වන දි ාිබමුඛ් විම පිළිබඳ මැන බැලීම 1 වන හා 2 
වන ප්ර ේන පර වලින් සිදු කළ යුතුය  

 (ආ) තනතුරට අදාළ තාක්ෂ්ඨණියෙක කාර්යයන් පිළබඳව  වසලතාවයන් සිය සයෙෂ්ඨකතාව ගැලසපන 
මට්ටන්න් දියුණු කරසගන තිපසේ දැයි මැන බැලීම 3 වන ප්ර ේන පරය මගින් සිදු කළ යුතුය  

 සදවන කාර්යක්ෂ්ඨමතා කඩලඉේ පරීක්ෂ්ඨණසයන් සමම වීම සදහා අසප්ක්ෂ්ඨකය ව විසින් අවම ව සයන් 
එක් එක් ප්ර ේන පරයසඳහා ල වණු 40% ක් ලබා ගත යුතුය  

9. පත්ිම් බලධාරියා 

   පමවිේ බලධාරියා  ආයතනසේ කළමනාකරණ ම්ඩලලය සප  

10  අර්ථ නිරූපණ 

10 1 සමම බඳවා ගැනසේ පරිපාටියට අදාළ කාර්යයන් සඳහා “සතුටුදායක සසේවා කාලය” යනුසවන් 

අදහසේ කරනුසේ පසසේවීේ සඳහා ඉල්ුේ කරණ දිනට පූරර්වාසන්න සසේවා කාලය තුළ සයදුනු සියළුම 

වැටුප් වර්ධක ලබා ඇමතා වූ ද,   කාලය තුළ කළ වරදකට (අවවාද කිරීමක් සහ  තදින් අවවාද 

කිරීමක් හැර) දඬුවමක් ලබා නැමතා වූ ද  සසේවා කාලයකි  

10 2 “නියන්ත දිනය” යනුසවන් අදහසේ කරනුසේ සමම බඳවාගැනසේ පරිපාටිය ක්රියාමමක විම ආරේභ 

වන දිනය සප 

 

බසේනාහිර පළාම සතාරතුරු තාක්ෂ්ඨණ සේපම සංවර්ධන ආයතනසේ “කළමනාකරණ සහකාර”(තාක්ෂ්ඨණ) 

සසේවා ගණසේ තනතුරුසඳහා බඳවා ගැන සේ හා පසසේ කිරීසේ පරිපාටිය අනුමත කිරීම නිර්සද්  කරන්  

 

දිනය:                                           අමසන :                                       

        නම :                                        

        ආයතන ප්රධානියා 

        නිල  මුද්රව 

 

බසේනාහිර පළාම සතාරතුරු තාක්ෂ්ඨණ සේපම සංවර්ධන ආයතනසේ “කළමනාකරණ සහකාර”(තාක්ෂ්ඨණ) 

සසේවා ගණසේ තනතුරුසඳහා බඳවා ගැන සේ හා පසසේ කිරීසේ පරිපාටිය අනුමත කිරීම නිර්සද්  කරන්  
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දිනය :                                           අමසන :                                        

        නම :                                        

        අමාතොං  සල්කේ(බ ප) 

        නිල  මුද්රව 

 

  

බසේනාහිර පළාම සතාරතුරු තාක්ෂ්ඨණ සේපම සංවර්ධන ආයතනසේ “කළමනාකරණ සහකාර”(තාක්ෂ්ඨණ) 

සසේවා ගණසේ තනතුරු සඳහා බඳවා ගැන සේ හා පසසේ කිරීසේ පරිපාටිය අනුමත කිරීම නිර්සද්  කරන්  

 

දිනය :                                           අමසන :                                        

        නම :                                        

        ප්රධාන සල්කේ (බ ප) 

        නිල  මුද්රව 

 

 

බසේනාහිර පළාම සතාරතුරු තාක්ෂ්ඨණ සේපම සංවර්ධන ආයතනසේ “කළමනාකරණ සහකාර”(තාක්ෂ්ඨණ) 

සසේවා ගණසේ තනතුරු සඳහා බඳවා ගැන සේ හා පසසේ කිරීසේ පරිපාටිය                               දින ගරු 

ආ්ඩුකාරතුමා විසින් අනුමත කරන ල ල  

දිනය :                                           අමසන :                                        

        නම :                                        

        ආ්ඩුකාර සල්කේ 

        නිල  මුද්රව 
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බස්නාහිර පළාත් තතාරතුරු තාක්ෂණ සම්පත් සංවර්ධන ආයතනය 

“මළානාමරණ සහමාර” (තාක්ෂණියේම තනාවන) 

තස්වා ගණතේ තනතුරු සඳහා බඳවා ගැනී තම් පරිපාටිය 

 
ආයතනසේ ලිපි සගානු අංකය : WP/ITRDI/A/01   දිනය : 2014.07.10 

කළමනාකරණ සසේවා ලිපි සගානු අංකය :    දිනය : 

ක්රියාමමක වන දිනය   :2015.04.01 

1  තස්වා ගණය : 

 1 1 “මළානාමරණ සහමාර” (තාක්ෂණියේම තනාවන) 

2    (අ) තස්වා ගණයට පැවතරන මාර්යයන්හි ස්වභාවය පිළිබඳ තපාදු නිර්වචනය. 

සතාරතුරු තාක්ෂ්ඨණ සේපම සංවර්ධන ආයතනසේ විධායක හා පරිපාලන මට්ටේවල නියුතු 
වුවන්සේ කාර්යයන්ට පපසේථේභක හා / සහ  පහසුකාරක කර්තවෙයන් අතුරින් තාක්ෂ්ඨණියෙක 
සේවභාවසේ සනාවන්නා වූ කාර්යයන් සමම සසේවා ගණයට පැවසර්  සමම ගණසේ කාර්යයන් 
අතුරින් පමවීේ බලධාරියා විසින් සුවිස ේෂි සකාට දක්වනු ලබන කාර්යයන් සමම සසේවා 
ගණයට අයම සසේවකයින් විසින් ඉටු කරනු ලැබිය යුතුය  

(ආ) තනතුරු නාමයන්  

 මළානාමරණ සහමාර 

(ඇ) තනතුරට පැවසරන කාර්යයන් : 

 මළානාමරණ සහමාර 
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වාර්ථා තැමම,සංඛ්ො සල්ඛ්න පවමවාසගන යාම,:සගානු කළමණාකරණය,සතාග සල්ඛ්ණ 

පවමවාසගන යාම,සපෞද්ගලිකලිපිසගානුවලට අදාල කටයුතු,ගිණුේ කටයුතු,සන්නිසපදන 

හා ප්රවාහන අං සේ  කටයුතු සැපයුේ හා සසේවා කටයුතු යනාදි කටයුතු ඉටු කිරීම මගින් 

විධායක හා පරිපාලන නිලධාරීන්ට සහාය වීම  

3.  පත්ීතම් ස්වභාවය 

සේීර , සසේවක අර්ථසාධක අරමුදලට හා සසේවා නියුක්තිපකයන්සේ භාරකාර අරමුදල් සඳහා හින්කේ 

සහිතය  

4.  වැටුප් ක්රාය, තර්ණියේ වුහය හා මාර්යක්ෂාතා ම ඉම්. 

 4.1 සසේවා ගණයට අදාල වැටුප් සක්ත අංකය හා මාසික වැටුප් ප්රමාණය :  

  MA 1 -1- 2006 A – Rs.13540 – 10 X 145 – 7 X 170 – 4 X 240 – 20 X320 23,450 

 4 2 සසේවා ගණයට අදාල සරේණියෙ ්රමය හා සරේණියෙයට අදාල ආරේභක වැටුප් පියවර : * 

සරේණියෙය අදාල  ආරේභක  
වැටුප් පියවර 

MA 1- 1 
2006 A 

III පියවර 01 13,450 

II පියවර 12 15,070 

I පියවර 23 17,370 

 

සෑම පමවීේ ලිපියකම වැටුප් සක්ත අංකය, වැටුප් පරිමාණය හා සරේණියෙ වයුහය සේපූරර්ණායන්ම 
සඳහන් කළ යුතුය     සසේවා ගණය තුළ සරේණියෙසයන්  සරේණියෙයට පසසේ කිරීසේදි අුතිපන් පමවීසේ 
ලිපියක් නි වම කිරීම අව ෙ සනාවන අතර, පසසේ කිරීසේ ලිපියක් පමණක් නි වම කිරීම සෑසහේ  

 4.3 තස්වම සංපොව :. 

 මළානාමරණ සහමාර  - 08 
සරේණියෙසයන්  සරේණියෙයට පසසේ කිරීසේ කාර්යය සඳහා 111, 11 හා 1සරේණියෙන් සියල්ල 
 කාබද්ධ සසේවක සංඛ්ොවක් යටසම වු සලස සැලසක් අනුමත කරනු ලැබ ඇතිප පරිදි සහ  
වාර්ෂික ඇසේතසේන්තු වල දැක්සවන පරිදි සසේවා ගණයට අයම සියළුම සරේණියෙ සඳහා වු 
සමසේථ සසේවක සංඛ්ොව ,සමමගින් අදහසේ සකසර්  

4.4 මාර්යක්ෂාතා ම ඉම්  

  කාර්යක්ෂ්ඨමතා කඩලඉේ පරීක්ෂ්ඨණය ලිඛිත පරීක්ෂ්ඨණයකි  

4.4.1 III වන සරේණියෙයට පමවී වසර තුනක් (03) ගත වීමට සපර පළමු කාර්යක්ෂ්ඨමතා කඩලඉේ 
පරීක්ෂ්ඨණසයන් හා අදාළ වන්සන් නේ පරිගණක පරීක්ෂ්ඨණසයන් සමම විය යුතුය  

4 4 2 II වන සරේණියෙයට පසසේ කිරීසමන් පසු වසර තුනක් (03) ගත වීමට සපර සදවන 
කාර්යක්ෂ්ඨමතා කඩලඉේ පරීක්ෂ්ඨණසයන් සමම විය යුතුය  

4 4 3 I වන සරේණියෙයට පසසේ කිරීසමන් පසු වසර පහක් (05) ගත වීමට සපර තුන් වන 
කාර්යක්ෂ්ඨමතා කඩලඉේ පරීක්ෂ්ඨණසයන් සමම විය යුතුය  

4 4 4 අදාළ විෂ්ඨය නිර්සද් ය පහත 08 සේදසේ සඳහන් සප  ඉහත සඳහන් පරිදි නියන්ක කාලය තුල  
අදාළ කාර්යක්ෂ්ඨමතා කඩලඉේ පරීක්ෂ්ඨණසයන් සමම සනාවන තැනැමතන් පිළිබඳව ආයතන 
සංග්රහසේ විධිවිධාන අනුව ක්රියා කරනු ලැසේ  

  4 4 5 කාර්යක්ෂ්ඨමතා කඩලඉේ විභාග පරීක්ෂ්ඨණ වර්ෂ්ඨයකට අවම ව සයන් එක් වතාවක් සහ   
  අව ෙ වන විටක ල අව ෙ වන පරිදි පවමවනු ලැසේ  
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4 5 ඉහත සඳහන් කාර්යක්ෂ්ඨමතා කඩලඉේ අව ෙතාවයනට අමතරව රයය විසින් කලින් කල ීරරණය 

කරණු ලබන පරිදි අව ෙ වන ප්රවීණතා හා නිපුණතාවන් ද සියුම සසේවකයින් විසින් නියන්ත පරිදි 

ලබා ගත යුතු සප  

5. “මළානාමරණ සහමාර” (තාක්ෂණියේම තනාවන) තස්වා ගණයට බඳවා ගැනිම් 

 

 5.1 සුදුසුමම් (අනිවාර්ය තපාදු සුදුසුමම්) 

  5.1.1 බාහිර අයදුම්මරුවන් 

   අධොපන 
   (අ) අධෙයන සපාදු සහතිපක පර (සාමානෙ සපළ) විභාගසේ ල 
    i. සිංහල / සදමළ 
    i i. ගණියෙතය 

 යන විෂ්ඨයයන් ඇතුළුව විෂ්ඨයයන් හතර (04) කට සේමාන සාමාර්ථයන් සහිතව එකවර 
විෂ්ඨයයන් (06) කින් සමමව තිපමම  

   හා 

(ආ) අධෙයන සපාදු සහතිපක පර (පසසේ සපළ) විභාගසේ ල අවම ව සයන් විෂ්ඨයයන් 
තුනක් (සාමානෙ සපාදු පරීක්ෂ්ඨණය හැර) සමමව තිපමම  

5.1.2 අභෙන්තර අයදුම්මරුවන්  

(අ) ප්රාථන්ක සරේණියෙය - ශිල්ීය සනාවන, අර්ධ ශිල්ීය සහ ශිල්ීය සසේවා ගණයන්හි 
පහත “ආ” , “ඇ “ සහ “ ඉ“ සඳහන් සුදුසුකේ ඇතිප සසේවකයිනට සේ සඳහා අයදුේ 
කල හැකිය  

 
(ආ) අධෙයන සපාදු සහතිපක පර (සාමානෙ සපළ) විභාගසේ ල 

i. සිංහල / සදමළ 
    i i. ගණියෙතය 

යන විෂ්ඨයයන් ඇතුළුව විෂ්ඨයයන් හතර (04) කට සේමාන සාමාර්ථයන් සහිතව එකවර 
විෂ්ඨයයන් හය (06) කින් සමමව තිපමම  

(ඇ) පරිගණක වදන් සැකසුම / යතුරු ලියනය පිළිබඳ තෘීරය හා වෘමීරය අධොපන 

සකාන්ෂ්ඨන් සභාව විසින් පිළිගන්නා පාකමාලාවක් හදාරා තිපමම සහ  සවනම   හා 

සමාන මට්ටසේ නිපුණතාවයන් ලබා ගැනම  

(ඇ) සසේවසේ සේිර පමවීේ දැරිය යුතු අතර එම පමවීේවල සේිර කරනු ලැබ සිටිය යුතුය  

(ඉ) නියන්ත දිනට පූරර්වාසන්නව සේිර පමවීමක යටම පිරිසසයින් අවුරුදු 05 ක 

අඛ්්ඩලසතුටු දායක සසේවා කාලයක් සේපූරර්ණ සකාට තිපමය යුතුය  

සටහන් :-(1)  යේ තනතුරකට සේීරව පම  කරනු ලැමමට සපර සසේවය කර ඇමතා වු  සහ  යේ 
තනතුරකට සේිර ව සයන් පම කිරීම සඳහා සකාන්සද්සියක් ව සයන් සසේවය කර 
ඇමතා වූ පුහුණුවීසේ කාල පරිච්සේදයක් ඉහත “ආ” සේදසයහි සඳහන් සුදුසුකේ 
ලැමසේ පසේ අවුරුදු කාල සීමාව සඳහා ගණන් ගනු සනාලැසේ  යේ තනතුරකට 
සේීර ව සයන් පම කරනු ලැමමට සපර සසේවය කර ඇතිප තාවකාලික / අනියේ 
සසේවා කාල පරිච්සේද  ඉහත “ආ” සේදසයහි සඳහන් සුදුසුකේ ලැමසේ පසේ අවුරුදු 
කාල සීමාව සඳහා ගණන් ගනු සනාලැසේ  

5.2 වයස 

අවුරුදු 18 ට සනාඅඩු හා අවුරුදු 45 ට සනාවැඩි අය  විය යුතුය  අභෙන්තර 

අයදුේකරුවන් සඳහා පපරිම වයසේ සීමාව අදාල සනාසප  

 5.3 තවනත්: 
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සෑම ඉල්ුේ කරුසවක්ම , 

i. ශ්රී ලංකාසප පුරවැසිසය ව විය යුතුය  
ii. තනතුරට පැවසරන කාර්යයන් මැනවින් ඉටුකිරීම සඳහා සමන්ම බසේනාහිර පළාසම 

ඕනෑම ප්රසද් යක සසේවය කිරීම සඳහා අව ෙ වන කායික හා මානසික 
සය ගෙතාවසයන් යුක්ත විය යුතුය  

   iii බසේනාහිර පළාසම සේිර පදිංචිකරුසව ව විය යුතුය  
iv විශිෂ්ඨේට චරිතසයන්යුක්ත විය යුතුය  
v ඉල්ුේපම කැදවන අවසන් දිනය වන විට බසේනාහිර පළාත තුල වසර 03ක් අඛ්්ඩල 

පදිංවිය තහවුරු කල යුතුය 
 

5.4 බඳවා ගැනීතම් ක්රාතදදය: 

ආයතනසේ කළමණාකරණ ම්ඩලලය විසින් ීරරණය කරනු ලබන පරිදි පුවමපම 
දැන්වීමකින් සහ  ප්රසිද්ධ දැන්වීමකින් ඉල්ුේ පර කැඳවා පමවීේ බලධාරියා විසින් පම 
කරනු ලබන ම්ඩලලයක් මගින් පැවැමසවන වයුහගත සේමුඛ් පරීක්ෂ්ඨණයක  ප්රතිපඵල මත 
බඳවා ගැනු ලැසේ  

i. සමම සසේවා ගණයට සිදු කරනු ලබන සියුම පමකිරීේ / බඳවා ගැනේ සමන්ම  
සසේවා ගණය තුළ පසසේ කිරීේද සමම පරිපාටිසයහි විධිවිධානයන්ට තරසේ 
අනුකූල වන පරිදි පමණක් සිදු කළ යුතුය  

ii. බඳවා ගැනසමන් පසු සසේවසේ සයදවීම හා ඊට අනු ාංගික අසන වම කරුණු 
සේබන්ධසයන් ආයතනසංග්රහසේ විධිවිධාන අදාළ සප  

iii. සමම බඳවා ගැනේ පරිපාටිසේ සඳහන් සියු කරුණු සේබන්ධසයන් සමහි 
දැක්සවන විධිවිධාන ආයතනසංග්රහසේ විධිවිධාන අිබබවා ක්රියාමමක වියයුතු ය  

5.4.1 ලිඛිත තරඟ ිභාගය  

  ලිඛිත තර  විභාගය සඳහා වන විෂ්ඨය නිර්සද්ෂ්ඨය පහත සඳහන් පරිදි සප (පදාහරණ) 

(අ) භාෂ්ඨා ප්රවීණතාව 

(ආ) අිබසය ගෙතා පරීක්ෂ්ඨණය හා සාමානෙ දැනම 

(ඇ) පරිගණක පරීක්ෂ්ඨණය (තනතුර සඳහා අව ෙවන්සන්  නේ පමණියෙ) 

භාෂා ප්රීණතාව 

ප්රකා නය, අවසබ ධය , අක්ෂ්ඨර විනොසය සහ සමානෙ වොකරණ රීතිප භාවිතය යන 

කරුණු සකසරහි අසප්ක්ෂ්ඨකයාසේ  වසලතාව මැන බැලිම සඳහා වන ප්ර ේන පරයකි  

අභිතයෝගෙතා පක්ක්ෂණය හා සාාානෙ දැනීා 

තනතුරට පැවසරන කාර්යයන් මනාව ඉටුකිරීම සඳහා අසප්ක්ෂ්ඨකයා තුල ඇතිප 

අිබසය ගෙතාව හා  වසලතාව ද වර්තමාන තමවයන් පිළිබඳ ඔහුසේ දැනුමද පරීක්ෂ්ඨා 

කිරීම සඳහා වන  ප්ර ේන පරයකි  

පරිගණම පක්ක්ෂණය 

සතාරතුරු තාක්ෂ්ඨණයට අදාල මූලික සංකල්ප සහ පරිගණක භාවිතයට අදාල විවිධ 

භාවිතාවන් සහ සගානු කළමණාකරණය පිළිබඳ අසප්ක්ෂ්ඨකයාසේ දැනුම හා 

හැකියාව මැන බැලීම සඳහා වන පරීක්ෂ්ඨණයකි  

බඳවා ගැනසේ විභාගය සමමවීම සඳහා අසප්ක්ෂ්ඨකයන් විසින් එක් එක් විෂ්ඨයයක් සඳහා අවම 

ව සයන් ල වණු  40% ක් ද, විෂ්ඨයයන් තුන සඳහා එකතුව අවම ව සයන් 50% ක් ද ලබා ගත යුතුය  

සේමුඛ් පරීක්ෂ්ඨණය සඳහා කැඳවනු ලබන බාහිර අසප්ක්ෂ්ඨකයන් විභාගසේ ල ල වණු ලබා 
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ගැනසේඅනුපිළිසවල අනුව ීරරණය සකසර් සකසසේ සවතම විභාගය සමමවන සියළුම අභෙන්තර 

අයදුේකරුවන් සේමුඛ් පරීක්ෂ්ඨණය සඳහා කැඳවනු ලැසේ  

  

5.4.2 වයුහගතසේමුඛ් පරීක්ෂ්ඨණය 

බදවා ගැනම සඳහා වන වයුහගත සේමුඛ් පරීක්ෂ්ඨණය සඳහා ල වණු  ලබා  ලම පහත සඳහන් 

පරිදි සප  

අදාළ පළපුරුද්ද     ල වණු 30 

අදාළ අතිපසර්ක අධොපන සුදුසුකේ  ල වණු 30 

අසන වම  වසලතා / කාර්යය සාධනය  ල වණු 15 

සේමුඛ් පරීක්ෂ්ඨණසේ ල දක්වන ලද  වසලතාව  ල වණු 25 

       ---------------- 

   මුළු ල වණු ගණන   100 

========== 

 වයුහගත සේමුඛ් පරීක්ෂ්ඨණසේ ල ල වණු ලබාගන්නා  වසලතා මත සත රා ගනු ලැසේ  

 

 

 

5.5 “කළමණාකාර සහකාර (තාක්ෂ්ඨණියෙක සනාවන )” සසේවා ගණය සඳහා බඳවා ගනු ලබන්සන් සසේවා 

ගණසේ III  සරේණියෙයට පමණියෙ  බඳවා ගත යුතු සංඛ්ොව සසේවා ගණය තුළ පවමනා පුරප්පාඩු සංඛ්ොව 

මත ීරරණය සකසර්   

5.6 සුදුසුමම් ලබන දිනය 

තනතුරට පම කිරීම සඳහා වන බඳවාගැනම පරීක්ෂ්ඨණයට සපන සිටීම සඳහා අව ෙ සුදුසුකේ සපුරා 

ඇතිප සලසට පිළිගනු ලබන්සන් අයදුේකරු ඉහත 5 1, 5 2 හා 5 3 වන වගන්තිපවල සඳහන් අව ෙ 

සුදුසුකේ අයදුේපම භාර ගන්නා අවසාන දින වන විට සෑම ආකාරයකින්ම සේපූරර්ණ කර ඇමනේ 

පමණියෙ  

5.7 ස්ිර කික්ා 

තනතුසර් III සරේණියෙයට බාහිර අයදුේකරුවන් අතුරින් පම කරණු ලබන නිලධාරිය ව වසර තුනක (03) 

පරිවාස කාලයකට යටමව පම කරණු ලබන අතර, ඔහු / ඇය පරිවාස කාලය තුළ සිය රායකාරී වැඩල 

හා හැසිරීම සතුටුදායක  අන්දන්න් පවමවාසගන සගාසේ තිපසේ නේ හා 1 වන කාර්යක්ෂ්ඨමතා කඩලඉේ 

පරීක්ෂ්ඨණය සමම වී තිපසේ නේ පරිවාස කාලය අවසානසේ  ල තනතුසර් සේිර කරනු ලැසේ පම කිරීම 

සිදු සකසරන අවසේථාව වන විට ද ආයතනික සසේවසේ තනතුරක සේිර කරනු ලැබ ඇතිප තැනැමතන් 

එක් අවුරුදු  වැඩල බැලීසේ / පරීක්ෂ්ඨණ කාල සීමාවකට යටමව පම කරනු ලැසේ  

5.8 බඳවා ගැනීතම් දී වැටුප  

බාහිර අයදුේකරුවන් අතුරින් බඳවා ගැනසේ ල අදාළ තැනැමතා වැටුප් පරිමාණසේ ආරේභක 

පියවසරහි පිහිටුවනු ලැබිය යුතුය අභෙන්තර අයදුේකරුවන් බඳවා ගැනසේ ල පිහිටුවනු ලැබිය යුතු 

වැටුප් පියවර ආයතන සංග්රහසේ VII පරිච්සේදසේ විධිවිධාන පරිදි ීරරණය කරණු ලැසේ  
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6. උසස්ීා 

කාර්ය සාධනය පදනේ කර ගම පහත දැක්සවන ආකාරසේ පසසේවීේ ්රමයක් හින් සප  

6.1 තස්වා ගණතයහි III  තර්ණියේතේ සිට II  තර්ණියේයට උසස් කික්ා  

6.1.1 සාාානෙ ා්ටතම් මාර්යසාධනය තපන්නුම් මරන්නන්: 

   (අ) පූරර්ව අව ෙතා 

    i. පමවීම සේීර කර තිපමම  

ii. සසේවා ගණසේ III සරේණියෙසේ අවම ව සයන් වසර දහය (10) ක සසේවා 

කාලයක් සේපූරර්ණ කර තිපමම හා නියන්ත වැටුප් වර්ධක සියල්ල පපයා 

සගන තිපමම  

iii. අනුමත කාර්ය සාධන ඇගයීසේ පරිපාටිය අනුව පසසේවීසේ දිනට සපරාතුව වූ 

වසර දහයක් (10) තුළ සාමානෙ මට්ටසේ සහ  ඊට ඉහළ කාර්ය සාධානයක් 

සපන්නුේ කර තිපමම  

iv. පසසේවීසේ දිනට පූරර්වාසන්නතම වසර පහ (05) තුළ සතුටු දායක  

සසේවා කාලයක් සේපූරර්ණ කර තිපමම  

v. අදාල මට්ටසේ සදවන රායෙ භාෂ්ඨා ප්රවීණතාව ලබා සගන තිපමම 

vi. නියන්ත කාර්යක්ෂ්ඨමතා කඩලඉේ පරීක්ෂ්ඨණය සමම වී තිපමම  

   (ආ) පසසේ වීසේ ්රමය 

සුදුසුකේ සේපූරර්ණ කරන සසේවකයන් II සරේණියෙයට පසසේ කිරීම පමවිේ බලධරයා 
විසින් හඳුන්වා සදනු ලැබූ ආකෘතිපය මගින් පමවිේ බලධරයා සවත අදාළ සසේවකයා  

 

විසින් ඉල්ලීමක් කරනු ලැබූ විට පමවීේ බලධාරීයා විසින් සුදුසුකේ පරීක්ෂ්ඨා 
කිරීසමන් අනතුරුව සුදුසුකේ ලබන දින සිට ක්රියාමමක වන පරිදි සිදු කරනු ලැසේ  

 6.2 තස්වා ගණතයහි II  තර්ණියේතේ සිට I තර්ණියේයට  උසස් කික්ා. 

6.2.1 සාාානෙ  මාර්යසාධනය තපන්නුම් මරන්නන්: 

   (අ) පූරර්ව අව ෙතා 

i. සසේවා ගණසයහි II සරේණියෙසේ අවම ව සයන් වසර දහය (10) ක සසේවා 
කාලයක් සේපූරර්ණ කර තිපමම හා සියළු වැටුප් වර්ධක පපයා සගන තිපමම 

ii. පූරර්වාසන්න වසර පහ (05) තුළ සතුටු දායක සසේවා කාලයක් සේපූරර්ණ කර 
තිපමම  

iii. අනුමත කාර්ය සාධනය ඇගයීසේ පරිපාටිය අනුව පසසේවීසේ දිනට සපරාතුව 
වූ වසර දහය (10) ක් තුළ සාමානෙ මට්ටසේ සහ  ඊට ඉහළ කාර්ය 
සාධානයක් සපන්නුේ කර තිපමම  

i v. අදාල කාර්යක්ෂ්ඨමතා කඩලඉේ පරීක්ෂ්ඨණ සමම වී තිපමම  

(ආ) පසසේ වීසේ ්රමය 

සුදුසුකේ සේපූරර්ණ කරන සසේවකයින් I සරේණියෙයට පසසේ කිරීම සඳහා පමවීේ 
බලධාරීයා විසින් හඳුන්වා සදනු ලැබූ ආකෘතිපය මගින් පමවීේ බලධාරියාසවත අදාල 
සසේවකයා විසින් ඉල්ලීමක් කරනු ලැබූ විට පමවීේ බලධාරියා විසින් සුදුසුකේ 
පරීක්ෂ්ඨා කිරීසමන් අනතුරුව සුදුසුකේ ලබන දින සිට ක්රියාමමක වන පරිදි I 
වනසරේණියෙයට පසසේ කිරීම පමවීේ බලධාරීයා විසින් සිදු කරනු ලැසේ  

7. තස්වතේ තයදි සිටින්නන් අන්තර්රහණය කිරිා 

    අදාල සනාසප 

8. මාර්යක්ෂාතා ම ඉම් පක්ක්ෂණය සඳහා ිෂය නිර්තේශය. 
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 8.1 පළවන  කාර්යක්ෂ්ඨමතා කඩලඉම (පමවීසේ දින සිට වසර 03 ක් ඇතුලත සමම විය යුතුය ) 

  විභාග විෂ්ඨයන් පහත ඇක්සවන පරිදි සප  

විෂ්ඨය    ල වණු   කාලය   පවමවන ආකාරය  

 කාර්යාල ්රම   100  පැය 01  ලිඛිත ප්ර ේන පරයකි  

 මූලෙ පරිපාලන ්රම   100  පැය 01  ලිඛිත ප්ර ේන පරයකි  

 සපදය පිළිබඳ මූලික දැනුම 

 විෂ්ඨය බද්ධ දැනුම /   100  පැය ½  ලිඛිත ප්ර ේන පරයකි  

 ප්රවීණතා පිළිබඳ පරීක්ෂ්ඨණය 

 (අ) මාර්යාල ක්රා 

  සංසේථා,ම්ඩලල සහ වෙවසේථාපිත ආයතන ඇතුළු රායෙ ආයතනයන්හි භාවිතා වන කාර්යාල 
්රම පිළිබඳව මූලික දැනුම හා එම දැනුම භාවිතසයහි ලා අසප්ක්ෂ්ඨකයාසේ හැකියාව, නිල 
සල්ඛ්න මනාව සමරුේ ගැනම හා තම නිරීක්ෂ්ඨණ මැනවින් ඉදිරිපම කිරීම, රායකාරී ලිපියක් 
තමා සවතලැසබන පපසදසේ පරිදි නිවැරදිව සැකසීම යන කරුණු පිළිබඳ හැකියාව ද මැන 
බැසල්   

 (ආ) ූලලෙ පරිපාලන ක්රා තදදය පිළිබඳ දැනුා 

  (i) සතාරතුරු තාක්ෂ්ඨණ සේපම සංවර්ධන ආයතනය ද ඇතුළු රායෙ ආයතනයන්හි 

මුදල් පරිපාලන හා මූලෙ කළමනාකරණය පළාම මූලෙ රීතිප සංග්රහය පිළිබඳ මූලික 

දැනුම  

  (i i) වාර්ෂික අය වැය සල්ඛ්ණය, ආදායේ හා වියදේ පිළිබඳව දැනුම පරීක්ෂ්ඨාවට ලක් 

සකසර්  

 (ඇ) ිෂය බේධ දැනුා / ප්රීනතා පිළිබඳ පක්ක්ෂණය  

  (i) ආයතනසේ කාර්යන් ඉටුකිරීසේ ල     විෂ්ඨයයන් පිළිබඳ ලබා ඇතිප දැනුම හා 

ප්රවිනතාව  පරීක්ෂ්ඨාවට ලක් සකසර්  

  (i i) පරිගණක භාවිතය පිළිබඳ ප්රාසය ගික පරීක්ෂ්ඨණයක් ද සේ යටසම පරීක්ෂ්ඨාවට ලක් 

සප  

 සමම කාර්යක්ෂ්ඨමතා කඩලඉේ පරීක්ෂ්ඨණසයන් සමම වීම සඳහා අසප්ක්ෂ්ඨකය ව විසින් අවම ව සයන් 

ල වණු 40 % ක් ලබා ගත යුතුය සසේවය සේී ර කරනු ලැමම සඳහා සෑම අසප්ක්ෂ්ඨකසය ව විසින්ම 

කාර්යක්ෂ්ඨමතා කඩලඉේ පරීක්ෂ්ඨණය සමම වීය යුතුය  

 8.2 තදවන මාර්යක්ෂාතා ම ඉම් පක්ක්ෂණය 

  2 වන සරේණියෙයට පසසේ වී වසර 03 ක් තුල සමම විය යුතුය  

  විභාග විෂ්ඨයයන් පහත දැක්සවන පරිදි සප  

 කාර්යාල පරිපාටි 

 විෂ්ඨය දැනුම  

 සපාදු ප්ර ේන පරය 

 (අ) මාර්යාල පරිපාටි 
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ආයතනසංග්රහසේ අඩලංගු විධිවිධාන පිළිබඳ දැනුම පරීක්ෂ්ඨා සකසර් සමහි ල බඳවා ගැනේ, පසසේ 

කිරිේ, විනය කටයුතු, මූලෙ පාලනය, අය වැය ඇසේතසේන්තුව සහ පරිපාලනය හා 

කළමනාකරණය පිළිබඳ දැනුම  පරීක්ෂ්ඨාවට ලක් සකසර්  

(ආ) ිෂය දැනුා  

පළමු වන කාර්යක්ෂ්ඨමතා කඩලඉේ පරීක්ෂ්ඨණ සේ ල මැන බලන ලද පරාසය ඇතුළත ගත වූ සසේවා 

කාලය තුල අදාල ක්සෂ්ඨේරසයහි සිදුවී ඇතිප පරිපාටිමය, නතිපමය සවනසේවීේ හා නවෙකරණයන් 

පිළිබඳ අසප්ක්ෂ්ඨකයාසේ දැනුම සහ සිය සසේවා කාලය තුළ තාමාට පැවරුන කාර්යයන් පිළිබඳ 

ලබා ඇතිප ප්රවීනතාව මැන බැලීම සඳහා වන ප්ර ේන පරයකි  

 (ඇ) තපාදු ප්රශ්න ප්රය  

  සමම ප්ර ේන පරය සකාටසේ සදකකින් යුක්ක සප  

(i) කිසියේ ප්රකා යක් සහ  සාකච්යාවක සටහනක් කියවා අවසබ ධ සකාට සගන ලිපියක් 
හා / සහ  වාර්තාවක් පිළිසයල කිරීම  

(ii) කාලීන සමාජීය සිදුවීේ පිළිබඳ අවසබ ධ සකාට සගන විග්රහ කර දැක්වීම පිළිබඳ 
හැකියාව මැන බැලීම  

සමම පරීක්ෂ්ඨණසයන් සමමවිම සඳහා අසප්ක්ෂ්ඨකසය ව විසින් අවම ව සයන් ල වණු 40 % ක් 

ලබා ගත යුතුය  

 8.3 තතවන මාර්යක්ෂාතා ම ඉම් පක්ක්ෂණය 

  පලවන සරේණියෙයට පසසේ වී වසර 05 ක් තුළ සමම විය යුතුය  

   

 විෂ්ඨය 

 විෂ්ඨයානුබද්ධ දැනුම  

 කාර්යාල පරිපාටීන්ට අදාල ගැටළු 

 (අ) ිෂයානුබේධ දැනුා  

පළමු හා සදවන කාර්යක්ෂ්ඨමතා කඩලඉේ පරීක්ෂ්ඨණයන්හි විෂ්ඨය නිර්සද් යන්ට ඇතුළම කරුණු 

පිළිබඳ අදාල නිලධාරියාසේ දැනුම හා  වසලතාවන් ඔහුසේ සයෙෂ්ඨේකතාවට සරිලන පරිදි වැඩි 

දියුණු වී තිපසේද යන්න හා ගතවු කාලය තුළ එකී ක්සෂ්ඨේරසයහි සිදුව ඇතිප නවෙකරණයන් 

පිළිබඳ ඔහුසේ දැනුවම වී තිපමම පිළිබඳ මැන බැලීම සඳහා වන පරීක්ෂ්ඨණයකි  

 (ආ) මාර්යාල පරිපාටීන්ට අදාල ගැටළු  

කාර්යාල පරිපාලනයට අදාල වන  ගැටළුවකට ගතයුතු ක්රියා මාර්ග විභාග වන පරිදි බහුවරණ 

ප්ර ේන පරයනට පිළිතුරු සැපයිය යුතු සප  

9. පත්ිම් බලධාරියා 

   පමවිේ බලධාරියා ආයතනසේ කළමණාකරණ ම්ඩලලය සප  

10   අර්ථ නිරූපණ 

10 1 සමම බඳවා ගැනේ පරිපාටියට අදාල කාර්යයන් සඳහා  “සතුටුදායක සසේවා කාලය” 

යනුසවන් අදහසේ කරනුසේ පසසේවීේ සඳහා ඉල්ුේ කරණ දිනට පූරර්වාසන්න සසේවා කාලය 
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තුළ සයදුනු සියුම වැටුප් වර්ධක ලබා ඇමතා වූ ද,   කාලය තුළ කළ වරදකට (අවවාද 

කිරීමක් සහ  තදින් අවවාද කිරීමක් හැර) දඬුවමක් ලබා නැමතා වූ ද  සසේවා කාලයකි  

10.2 “නියන්ත දිනය” යනුසවන් අදහසේ කරනුසේ සමම බඳවා ගැනසේ පරිපාටිය ක්රියාමමක විම 

ආරේභ වන දිනය සප  

 

 

බසේනාහිර පළාම සතාරතුරු තාක්ෂ්ඨණ සේපම සංවර්ධන ආයතනසේ “කළමනාකරණ සහකාර” (තාක්ෂ්ඨණියෙක 

සනාවන)සසේවා ගණසේ තනතුරුසඳහා බඳවා ගැන සේ හා පසසේ කිරීසේ පරිපාටිය අනුමත කිරීම නිර්සද්  කරන්  

 

දිනය:                                           අමසන :                                       

        නම :                                        

        ආයතන ප්රධානියා 

        නිල  මුද්රව 

 

බසේනාහිර පළාම සතාරතුරු තාක්ෂ්ඨණ සේපම සංවර්ධන ආයතනසේ “කළමනාකරණ සහකාර” (තාක්ෂ්ඨණියෙක 

සනාවන)සසේවා ගණසේ තනතුරුසඳහා බඳවා ගැන සේ හා පසසේ කිරීසේ පරිපාටිය අනුමත කිරීම නිර්සද්  කරන්  

 

දිනය :                                           අමසන :                                        

        නම :                                        

        අමාතොං  සල්කේ(බ ප) 

        නිල  මුද්රව 

 

  

බසේනාහිර පළාම සතාරතුරු තාක්ෂ්ඨණ සේපම සංවර්ධන ආයතනසේ “කළමනාකරණ සහකාර” (තාක්ෂ්ඨණියෙක 

සනාවන)සසේවා ගණසේ තනතුරු සඳහා බඳවා ගැන සේ හා පසසේ කිරීසේ පරිපාටිය අනුමත කිරීම නිර්සද්  කරන්  

 

දිනය :                                           අමසන :                                        

        නම :                                        

        ප්රධාන සල්කේ (බ ප) 

        නිල  මුද්රව 
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බසේනාහිර පළාම සතාරතුරු තාක්ෂ්ඨණ සේපම සංවර්ධන ආයතනසේ “කළමනාකරණ සහකාර” (තාක්ෂ්ඨණියෙක 

සනාවන)සසේවා ගණසේ තනතුරු සඳහා බඳවා ගැන සේ හා පසසේ කිරීසේ පරිපාටිය                               දින ගරු 

ආ්ඩුකාරතුමා විසින් අනුමත කරන ල ල  

දිනය :                                           අමසන :                                        

        නම :                                        

        ආ්ඩුකාර සල්කේ 

        නිල  මුද්රව 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

බස්නාහිර පළාත් තතාරතුරු තාක්ෂණ සම්පත් සංවර්ධන ආයතනය 

“ප්රාථක ම ල්ේීය”  සසේවා ගණසේ තනතුරු සඳහා  

බඳවා ගැනසේ පරිපාටිය. 

ආයතනසේ ලිපි සගානු අංකය : WP/ITRDI/A/01  දිනය :2014.07.10 

කළමනාකරණ සසේවා ලිපි සගානු අංකය :    දිනය : 

ක්රියාමමක වන දිනය   :2015.04.01 

1. තස්වා ගණය : ප්රාථක ම - ල්ේීය  

2  (අ) තස්වා ගණයට පැවතරන මාර්යයන්හි ස්වභාවය පිළිබඳ  තපාදු නිර්වචනය. 

සතාරතුරු තාක්ෂ්ඨණ සේපම සංවර්ධන ආයතනය සවත පැවසරන කාර්යයන් ඉටු කිරීම හා 
පවමවාසගන යාම සඳහා වන මූලික අව ෙතාවයන් වන ප්රවාහන කාර්යයන්හි  ල අව ෙ වන, 
සම ටර් රථ ප්රවාහන සකාමසාරිසේ යනරාල් විසින් නි වම සකසරන සම ටර් රථ රියදුරු 
බලපරයක් දරණ තැනැමතන්සගන් සමන්විත සසේවා ගණයකි  

(ආ) තස්වා ගණයට අයත් තනතුරු  

  01  රියදුරු  
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(ඇ) තනතුරට පැවතරන මාර්යයන් 

  01  රියදුරු  

(i) ආයතනසේ කළමණාකාරීමවසේ  පපසදසේ පරිදි ආයතනසේ අව ෙතාවයන් 
සේපූරර්ණ කිරීම සඳහා ආරක්ෂ්ඨාකාරීව ආයතනසේ ආයතනසේ වාහන පැදවීම  

(ii) වාහන වල අුමවැඩියා සහ සසේවා පිළිබඳව කළමනාකාරිමවය දැනුවම කිරීම  
(iii) වාහන නඩලමතු කිරීම  
(iv) වාහන වලට අදාල ධාවන සටහන් සපාම පවමවාසගන යාම  
(v) හදිසි අනතුරු පිළිබඳව කළමනාකාරිමවය දැනුවම කිරීම  

3. පත් ීතම් ස්වභාවය. 

සේීර, සසේවක අර්ථසාධක අරමුදලට හා සසේවා නියුක්තිපකයන්සේ භාරකාර අරමුදල් සඳහා හින්කේ සහිතය  

4. වැටුප් ක්රාය, මාර්යක්ෂාතා ම ඉම් හා තස්වම වුහය. 

  4.1 තස්වා ගණයට අදාල වැටුප් තක්ත අංමය හා ාාසිම වැටුප් ප්රාාණය  

   PL 3 – 2006 A: රු12,670 – 10X130 - 10 X145 - 10 X160 – 12 X170 – 19,060 

  4.2 තස්වා ගණයට අදාළ තර්ණියේ ක්රාය හා තර්ණියේ ක්රායට අදාළ ආරම්භම ාාසිම වැටුප් පියවර 

 

 

 

 

 

සෑම පමවීසේ ලිපියකම  වැටුප් සක්ත අංකය, වැටුප් පරිමාණය හා සරේණියෙ වයුහය සේපූරර්ණසයන්ම සඳහන් 

කළ යුතුය  සසේවා ගණය තුළ සරේණියෙසයන් සරේණියෙයට පසසේ කිරීසේදි අුතිපන් පමවීසේ ලිපියක් නි වම කිරීම 

අව ෙ සනාවන අතර,  පසසේ කිරීසේ ලිපියක් පමණක් නි වම කිරීම සෑසහේ 

4.3 තස්වම සංපොව -  

 රියදුරු - 02  

සරේණියෙසයන් සරේීමයට පසසේ කිරීසේ කාර්යය සඳහා III, II, හා I සරේණියෙ සියල්ල  කාබද්ධ සසේවක 

සංඛ්ොවට අයම සසේ සලකනු  ලැසේ  අනුමත කරුණු ලැබ ඇතිප පරිදි සසේවා ගණයට අයම සියුම 

සරේණියෙ සඳහා වූ සමසේථ සසේවක සංඛ්ොව සමමගින් අදහසේ සකසර්  

4.4 කාර්යක්ෂ්ඨමතා කඩලඉේ  

පමකිරීසේ බලධාරියා විසින් පම කරණු ලබන ම්ඩලලයක් විසින් පවමවනු ලබන වයුහගත සේමුඛ් 

පරීක්ෂ්ඨණයක් හා 

නිපුණතා පිළිබඳ 

ප්රාසය ගික 

පරීක්ෂ්ඨණයකි  

4 4 1 III වන සරේණියෙයට පමවි වසර තුන (03) ක් ගත විමට  සපර පළමු කාර්යක්ෂ්ඨමතා කඩලඉේ පරීක්ෂ්ඨණසයන් සමම විය යුතුය  

4 4 2 II වන සරේණියෙයට පසසේ කිරීසමන් පසු වසර තුනක් (03) ගත වීමට සපර සදවන කාර්යක්ෂ්ඨමතා කඩලඉේ පරීක්ෂ්ඨණසයන් සමම විය යුතුය  

 
සරේණියෙය 

අදාළ ආරේභක 
වැටුප් පියවර 

PL 3 – 2006 A 

III පියවර 01 රු:12,670 

II පියවර 02 රු:14,115 

I පියවර 22 රු:15,580 



50 
 

4 4 3 I වන සරේණියෙයට පසසේවී වසර පහක් (05) ගත වීමට සපර තුන් වන කාර්යක්ෂ්ඨමතා කඩලඉේ 

පරීක්ෂ්ඨණසයන් සමම විය යුතුය  

4 4 4 අදාළ විෂ්ඨය නිර්සද් ය පහත 08 සේදසේ සඳහන් සප  ඉහත සඳහන් පරිදි නියන්ක කාලය තුල  

අදාළ කාර්යක්ෂ්ඨමතා කඩලඉේ පරීක්ෂ්ඨණ සමම සනාවන තැනැමතන් පිළිබඳව ආයතන 

සංග්රහසේ විධිවිධාන අනුව ක්රියා කරනු ලැසේ  

4 4 5 අදාල කාර්යක්ෂ්ඨමතා කඩලඉේ පරීක්ෂ්ඨණ වර්ෂ්ඨයකට අවම ව සයන් එක් වතාවක් සහ  අව ෙ 

වන විටක  ල අව ෙ වන පරිදි පවමවනු ලැසේ  

4.5 ඉහත සඳහන් කාර්යක්ෂ්ඨමතා කඩලඉේ අව ෙතාවනට අමතරව රයය විසින් කලින් කල ීරරණය කරණු ලබන 

පරිදි අව ෙ වන ප්රවීණතා හා නිපුණතාවන් ද සියුම සසේවකයින් විසින් නියන්ත පරිදි ලබා ගත යුතු සප  

05. ල්ේීය තස්වා ගණයට බඳවා ගැනීා. 

 5.1 සුදුසුමම්  

  5 1 1  අධෙයන 

අධෙයන සපාදු සහතිපක පර සාමානෙ  සපළ විභාගසේ  ල සදවරකට සනාවැඩි වාර ගණනකින් යටම 
පිරිසසයින් සේමාන සදකක් (02) සහිතව විෂ්ඨයන් 06 කින් සමම වීම  

  5 1 2 ශිල්ීය නිපුණතා / ප්රවීණතා 

   රියදුරු 

සම ටර් රථ ප්රවාහන සකාමසාරිසේ යනරාල් විසින් නි වම කළ සම ටර් රථ පැදවීසේ බලපරයක් ලබා 
තිපමම  සම ටර් රථ රියදුරන් රියදුරු බලපර ලැමසමන් පසු අවම ව සයන් වසර තුන (03) ක 
පළපුරුද්ද ලබා තිපබිය යුතුය  

5.2 වයස 

අවුරුදු 18 ට සනාඅඩු හා අවුරුදු 45 ට සනාවැඩි අය විය යුතුය අභෙන්තර අයදුේකරුව වට පපරිම වයසේ 

සීමාව අදාළ සනාසප  

 

 

5.3 තවනත්:  

සෑම ඉල්ුේ කරුසවක්ම , 

 

i. ශ්රී ලංකාසප පුරවැසිසය ව විය යුතුය  

ii. තනතුරට පැවසරන කාර්යයන් මැනවින් ඉටුකිරීම සඳහා සමන්ම බසේනාහිර පළාසම 

ඕනෑම ප්රසද් යක සසේවය කිරීම සඳහා අව ෙ වන කායික හා මානසික 

සය ගෙතාවසයන් යුක්ත විය යුතුය  

   iii බසේනාහිර පළාසම සේිර පදිංචිකරුසව ව විය යුතුය  

iv විශිෂ්ඨේට චරිතසයන්යුක්ත විය යුතුය  

v ඉල්ුේපම කැදවන අවසන් දිනය වන විට බසේනාහිර පළාත තුල වසර 03ක් අඛ්්ඩල 

පදිංවිය තහවුරු කල යුතුය 

5.4  බඳවා ගැනීතම් ක්රාය: 

රයසේ ගැසට් පරසේ සහ  ප්රසිද්ධ දැන්වීේ පළ කිරීේ මගින් අයදුේපම කැඳවීසමන් පසුව     

තනතුරට අදාළ වන පරිදි වූ වයුහගත සේමුඛ් පරීක්ෂ්ඨණයක හා ප්රසය ගික පරීක්ෂ්ඨණයක ප්රතිපඵල මත 

බඳවා ගැසන්  



51 
 

i  සමම සසේවා ගණයට සිදු කරන ලබනු සියුම පමකිරීේ / බඳවා ගැනේ සමන්ම  සසේවා ගණය   තුළ 

පසසේ කිරීේ ද සමම පරිපාටිසයහි විධිවිධානයනට තරසේ අනුකූල වන පරිදි පමණක් සිදු කළ යුතුය  

ii  බඳවා ගැනසමන් පසු සසේවසේ සයදවීම හා ඊට අනුෂ්ඨාංගික අසන වම කරුණු සේබන්ධසයන් 

ආයතනසංග්රහසේ විධිවිධාන අදාල සප  

iii  සමම බඳවා ගැනේ පරිපාටිසේ සඳහන් සියු කරුණු සේබන්ධසයන් සමහි දැක්සවන විධිවිධාන 

ආයතනසංග්රහසේ විධිවිධාන අිබබවා ක්රියාමමක විය යුතුය  

වයුහගත සේමුඛ් පරීක්ෂ්ඨණය සඳහා ල වණු ලබා සදන ආකාරය  

   අදාල පලපුරුද්ද      ල වණු 20 

   අදාල අතිපසර්ක අධොපන සුදුසුකේ   ල වණු 20 

   සේමුඛ් පරික්ෂ්ඨණසේ ල සපන්වන ලද කාර්යය සාධනය ල වණු 60 

        ---------------- 

     මුළු ල වණු ගණන  100   

         ========== 

 ප්රාතයෝක ම පරික්ෂණය 

වයුහගත පරික්ෂ්ඨණසේ ල ල වණු ලබා ගන්නා  වසලතා අනුපිළිසවල මත සත රා ගන්නා අය 

ප්රසය ගික පරීක්ෂ්ඨණයට කැඳවනු ලැසේ ප්රසය ගික පරීක්ෂ්ඨණය සම ටර් රථ ප්රවාහන 

සදපාර්ථසේන්තුසප සම ටර්  රථ පරික්ෂ්ඨකසය ව,රථ වාහන සපාලීසිසේ නිලධාරිසය ව හා 

ආයතනසේ විධායක නිලධාරිසය වසගන් සමන්විත පරීක්ෂ්ඨණ ම්ඩලලයක් මගින් සිදු කරනු 

ලැසේ  

 ප්රසය ගික පරීක්ෂ්ඨණසේ ල ලබා ගන්නා ලද  වසලතා අනුපිළිසවල මත සත රා ගනු ලැසේ  

 5.5 බඳවා ගනු ලබන්සන් ඉහත කී සසේවා ගණසේ III සරේණියෙයට පමණියෙ  

  

 

 

 5.6 සුදුසුමම් ලබන දිනය 

තනතුරට පම කිරීම සඳහා වන බඳවා ගැනසේ පරීක්ෂ්ඨණයට සපන සිටීම සඳහා අව ෙ සුදුසුකේ 

සපුරා ඇතිප සලසට පිළිගනු ලබන්සන් අයදුේකරු ඉහත 5 1, 5 2 හා  5 3 වන වගන්තිපවල සඳහන් 

අව ෙ සුදුසුකේ අයදුේපම භාර ගන්නා අවසාන දින වන විට සෑම ආකාරයකින්ම සේපූරර්ණ කර 

ඇමනේ පමණියෙ  

5.7 ස්ිර කික්ා 

බාහිර අයදුේකරුවන් අතුරින් තනතුසර් III සරේණියෙයට පම කරනු ලබන සසේවකසය ව වසර තුනක 
(03) පරිවාස කාලයකට යටමව පම කරණු ලබන අතර, ඔහු / ඇය පරිවාස කාලය තුළ සිය රායකාරී 
වැඩල හා හැසිරීම සතුටුදායක  අන්දන්න් පවමවාසගන සගාසේ තිපසේ නේ සහ පළමුවන කාර්යක්ෂ්ඨමතා 
කඩලඉේ පරීක්ෂ්ඨණය සමම වී තිපසේ නේ පරිවාස කාලය අවසානසේ  ල තනතුසර් සේිර කරනු 
ලැසේ අභෙන්තරව බඳවා ගනු ලබන දැනටම ආයතනසේ තනතුරක සේිර කරනු ලැබ ඇතිප 
තැනැමතන් එක් අවුරුදු වැඩල බැලීසේ / පරික්ෂ්ඨණ කාල සීමාවකට යටමව පම කරනු ලැසේ  

5.8  බඳවා ගැනීතම් වැටුප 
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බාහිර අයදුේකරුවන් අතුරින් බඳවා ගැනසේ ල අදාළ තැනැමතා වැටුප් පරිමාණසේ ආරේභක 

පියවසරහි පිහිටුවුනු ලැබිය යුතුය  අභෙන්තර අයඳුේකරුවන් බඳවා ගැනසේ  ල පිහිටුවනු ලැබිය යුතු 

වැටුප් පියවර ආයතන සංග්රහසේ VII පරිච්සේදසේ විධිවිධාන පරිදි ීරරණය කරණු ලැසේ  

06. උසස්ීම්. 

 කාර්යසාධනය පදනේ කර ගම පහත දැක්සවන ආකාරසේ පසසේවීේ ්රමයක් හින් සප  

 6.1 තස්වා ගණතයහි III තර්ණියේතේ සිට II තර්ණියේයට උසස් කික්ා  

6 1 1 සාමානෙ මට්ටසේ කාර්යසාධනය සපන්නුේ කරන්නන් : 

   (අ) පූරර්ව අව ෙතා 

    i. පමවීම සේීර කර තිපමම  

ii. සසේවා ගණසයහි III සරේණියෙසේ අවම ව සයන් වසර දහය (10) ක සසේවා 

කාලයක් සේපූරර්ණ කර තිපමම හා සියළු වැටුප් වර්ධක පපයා සගන තිපමම  

iii. අනුමත කාර්යසාධන ඇගයීසේ පරිපාටිය අනුව පසසේවීසේ දිනට සපරාතුව වූ 

වසර දහයක් (10) තුළ සාමානෙ මට්ටසේ සහ  ඊට ඉහළ කාර්ය සාධානයක් 

සපන්නුේ කර තිපමම  

iv පසසේවීේ දිනට පූරර්වාසන්නතම වසර පහ (05) තුළ සතුටු දායක සසේවා 

කාලයක් සේපූරර්ණ කර තිපමම  

v. අදාල මට්ටසේ සදවන රායෙ භාෂ්ඨා ප්රවීණතාව ලබා සගන තිපමම   

vi. අදාල කාර්යක්ෂ්ඨමතා කඩලඉේ පරීක්ෂ්ඨණය සමම වී තිපමම  

(ආ) පසසේ වීසේ ්රමය 

සුදුසුකේ සේපූරර්ණ කරන සසේවකයින් විසින් නියන්ත ආකෘතිප පරය මගින් පමවිේ 

බලධරියා සවත ඉල්ලීමක් කරණු ලැබූ විට පමවිේ බලධරියා විසින් සුදුසුකේ 

පරීක්ෂ්ඨා කිරිසමන් අනතුරුව සුදුසුකේ ලබන දින සිට ක්රියාමමක වන පරිදි II 

සරේණියෙයට පසසේ කිරීේ පමවීේ බලධරයා විසින් සිදු කරනු ලැසේ  

6.2. තස්වා ගණතයහි II තර්ණියේතේ සිට I තර්ණියේයට උසස් කික්ා 

   

6 2 1සාමානෙ කාර්යසාධනය සපන්නුේ කරන්නන්  

  (අ) පූරර්ව අව ෙතා 

i. සසේවසේ IIසරේණියෙසේ වසර නවය (09) ක අඛ්්ඩල සසේවා කාලයක් සේපූරර්ණ 
කර තිපමම හා අදාල කාලයට නියන්ත වැටුප් වර්ධක සියල්ල පපයා සගන 
තිපමම  

ii. පූරර්වාසන්න වසර පහ (05) ක් තුල සතුටු දායක සසේවා කාලයක් සේපූරර්ණ 
කර තිපමම  

iii. අනුමත කාර්ය සාධනය ඇගයීසේ පරිපාටිය අනුව පසසේ වීසේ දිනට සපරාතුව 
වූ වසර නවය (09) ක් තුල සාමානෙ මට්ටසේ සහ  ඊට ඉහළ කාර්ය 
සාධනයක් සපන්නුේ කර තිපමම  

vii. අදාල කාර්යක්ෂ්ඨමතා කඩලයිේ පරීක්ෂ්ඨණය සමම වී තිපමම  

   (ආ) පසසේ වීසේ ්රමය 

සුදුසුකේ සේපූරර්ණ කරන සසේවකයින් විසින් නියන්ත ආකෘතිප පරය මගින් පමවිේ 

බලධරියා සවත ඉල්ලීමක් කරණු ලැබූ විට පමවිේ බලධරියා විසින් සුදුසුකේ 

පරීක්ෂ්ඨා කිරිසමන් අනතුරුව සුදුසුකේ සේපූරර්ණ කළ තැනැමතන් I සරේණියෙයට  
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පසසේ කිරීම සුදුසුකේ ලබන දින සිට ක්රියාමමක වන පරිදි පමවීේ බලධාරියා විසින් 

සිදු කරනු ලැසේ  

7. අන්තර්රහණය කික්ා. 

රියදුරු තනතුසර් දැනට සසේවසේ නියුතු සසේවකයින් වසර 10 ක් සේපූරර්ණ කර 

සනාමැමසම නේ 111 සරේණියෙයට අන්තර්ග්රහණය කරනු ලැසේ  

 

8  මාර්යක්ෂාතා ම ඉම් පක්ක්ෂණය සඳහා ිෂය නිර්තේශය. 

 8.1 පළවන  මාර්යක්ෂාතා ම ඉම් පක්ක්ෂණය (පමවීසේ දින සිට වසර 03 ක් ඇතුලත සමම විය 

යුතුය ) 

 (අ) අදාළ සසේවකයා  සසේවය කරන ආයතනයට පැවසරන කාර්යයන් පිළිබදව අව ෙ වන පරිදි 

දැනුම ලබා ඇද්දැ යි මැන බැලීම  

(ආ) සාමානෙ කාර්යාල ්රම හා ආයතනික පරිපාලන ්රමසපදයන් පිළිබඳව තම සසේවයට අදාළ 

දැනුම මැන බැලිම  

 (ඇ) තනතුරට පැවසරන විවිධ කාර්යයන් පිළිබඳ ප්රමාණවම දැනුමක් හා ප්රවීණතාවක් අමපම 

කර සගන ඇම දැයි මැන බැලීම  

 

 I වන  කාර්යක්ෂ්ඨමතා කඩලඉේ පරීක්ෂ්ඨණය සමම වීම සඳහා සෑම අසප්ක්ෂ්ඨකසය ව ම අවම ව සයන් 

40% ල වණු ප්රමාණයක් ලබා ගත යුතුය  

 සේමුඛ් පරීක්ෂ්ඨණ ම්ඩලලය ආයතනසේ විධායක නිලධාරීන් සදසදසන වසගන් සමන්විත විය 

යුතුය  

 සසේවසේ සේිර කිරීම සදහා සෑම සසේවකසයක්ම  සමම කාර්යක්ෂ්ඨමතා කඩලඉේ පරීක්ෂ්ඨණය සමම 

විය යුතුය  

 

 

 

8.2 තදවන  මාර්යක්ෂාතා ම ඉම් පක්ක්ෂණය  

  සදවන  සරේණියෙයට පසසේවී  වසර 03 ක් තුළ සමම විය යුතුය  

  (අ)  පළමු වන කාර්යක්ෂ්ඨමතා කඩලයිේ පරීක්ෂ්ඨණසේ  ල මැන බලන ලද පරාසය ඇතුළත ගත වූ 

සසේවා කාලය තුළ අදාළ ක්සෂ්ඨේරසයහි සිදු වී ඇතිප පරිපාටිමය, නතිපමය සවනසේවීේ හා 

නවෙකරණය පිළිබඳ දැනුම හා   සඳහා වන දි ාහිමුඛ් වීම පිළිබඳ මැන බැලීම  

 (ආ) තනතුරට අදාළ ශිල්ීය කාර්යයන් පිළිබඳ  ව ලතාවන් සිය සයෙෂ්ඨේකතාව ගැලසපන 

මට්ටන්න් දියුණු කර සගන තිපසේදැ යි මැනබැලීම  

 2 වන කාර්යක්ෂ්ඨමතා කඩලඉේ පරීක්ෂ්ඨණය සමම විම සඳහා සෑම අසප්ක්ෂ්ඨකය වම 40% ල වණු 

ප්රමාණයක් ලබා ගත යුතුය  

 සේමුඛ් පරීක්ෂ්ඨණ ම්ඩලලය ආයතනසයහි විධායක නිලධාරීන් සදසදසන වසගන් සමන්විත විය 

යුතු ය  

8.3 තතවන මාර්යක්ෂාතා ම ඉම් පක්ක්ෂණය  
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 පළවන  සරේණියෙයට පසසේවී වසර 05 ක් තුළ සමම විය යුතුය  

  (අ)  සදවන කාර්යක්ෂ්ඨමතා කඩලඉේ පරීක්ෂ්ඨණසේ  ල මැන බලන ලද පරාසය ඇතුළත ගත වූ සසේවා 

කාලය තුළ අදාළ ක්සෂ්ඨේරසයහි සිදු වී ඇතිප පරිපාටිමය, නතිපමය සවනසේවීේ හා නවෙකරණය 

පිළිබඳ දැනුම හා   සඳහා වන දි ාිබමුඛ් වීම පිළිබඳ මැන බැලීම  

 (ආ) තනතුරට අදාළ ශිල්ීය කාර්යයන් පිළිබඳ  වසලතාවන් සිය සයෙෂ්ඨේකතාව ගැලසපන 

මට්ටන්න් දියුණු කර සගන තිපසේදැ යි මැනබැලීම  

 

 3 වන කාර්යක්ෂ්ඨමතා කඩලඉේ පරීක්ෂ්ඨණය සමම වීම සඳහා සෑම අසප්ක්ෂ්ඨකසය ව ම 40 % ල වණු 

ප්රමාණයක් ලබා ගත යුතුය  

 සේමුඛ් පරීක්ණ ම්ඩලලය ආයතනසේ විධායක නිලධාරීන් සදසදසන වසගන් සමන්විත විය යුතු ය  

9. මාර්යයන් පැවක්ා 

සරේණියෙගතව කාර්යයන් පැවරීමක් සිදු සනාකරන සහයින් සමම සසේවා ගණය යටසම වූ අදාළ තනතුරට 

පැවසරන ඕනෑම කාර්යයක් සසේවසේ අව ෙතාව මත සයෙෂ්ඨේකතාව හා  වසලතාව පදනේ සකාට ඕනෑම 

සරේණියෙයක සසේවකසය වට ආයතන ප්රධානියා විසින් පවරනු ලැබිය හැක  

10. පත්ිම් බලධාරියා 

 ආයතනසයහි කළමනාකරණ ම්ඩලලය සප  

11. අර්ථ නිරූපණ 

11 1 සමම බඳවා ගැනේ පරිපාටියට අදාල කාර්යයන් සඳහා  “සතුටුදායක සසේවා කාලය” යනුසවන් 

අදහසේ කරනුසේ පසසේවීේ සඳහා ඉල්ුේ කරණ දිනට පූරර්වාසන්න සසේවා කාලය තුළ සයදුනු 

සියළුම වැටුප් වර්ධක ලබා ඇමතා වූ ද,   කාලය තුළ කළ වරදකට (අවවාද කිරීමක් සහ  තදින් 

අවවාද කිරීමක් හැර) දඬුවමක් ලබා නැමතා වූ ද  සසේවා කාලයකි  

11.2 “නියන්ත දිනය” යනුසවන් අදහසේ කරනුසේ සමම සසේවයට / බඳවා ගැනසේ පරිපාටිය ක්රියාමමක 

විම ආරේභ වන දිනය සප  

 

 

 

බසේනාහිර පළාම සතාරතුරු තාක්ෂ්ඨණ සේපම සංවර්ධන ආයතනසේ “ප්රාථන්ක ශිල්ීය”සසේවා ගණසේ 

තනතුරුසඳහා බඳවා ගැන සේ හා පසසේ කිරීසේ පරිපාටිය අනුමත කිරීම නිර්සද්  කරන්  

 

දිනය:                                           අමසන :                                       

        නම :                                        

        ආයතන ප්රධානියා 

        නිල  මුද්රව 

 

බසේනාහිර පළාම සතාරතුරු තාක්ෂ්ඨණ සේපම සංවර්ධන ආයතනසේ “ප්රාථන්ක ශිල්ීය”සසේවා ගණසේ 

තනතුරුසඳහා බඳවා ගැන සේ හා පසසේ කිරීසේ පරිපාටිය අනුමත කිරීම නිර්සද්  කරන්  



55 
 

 

දිනය :                                           අමසන :                                        

        නම :                                        

        අමාතොං  සල්කේ(බ ප) 

        නිල  මුද්රව 

 

  

බසේනාහිර පළාම සතාරතුරු තාක්ෂ්ඨණ සේපම සංවර්ධන ආයතනසේ “ප්රාථන්ක ශිල්ීය”සසේවා ගණසේ තනතුරු 

සඳහා බඳවා ගැන සේ හා පසසේ කිරීසේ පරිපාටිය අනුමත කිරීම නිර්සද්  කරන්  

 

දිනය :                                           අමසන :                                        

        නම :                                        

        ප්රධාන සල්කේ (බ ප) 

        නිල  මුද්රව 

 

බසේනාහිර පළාම සතාරතුරු තාක්ෂ්ඨණ සේපම සංවර්ධන ආයතනසේ “ප්රාථන්ක ශිල්ීය”සසේවා ගණසේ තනතුරු 

සඳහා බඳවා ගැන සේ හා පසසේ කිරීසේ පරිපාටිය                               දින ගරු ආ්ඩුකාරතුමා විසින් අනුමත කරන 

ල ල  

දිනය :                                           අමසන :                                        

        නම :                                        

        ආ්ඩුකාර සල්කේ 

        නිල  මුද්රව 

බස්නාහිර පළාත් තතාරතුරු තාක්ෂණ සම්පත් සංවර්ධන ආයතනය 

“ප්රාථක ම ල්ේීය තනාවන”තස්වා ගණතේ තනතුරු සඳහා 

බඳවා ගැනී තම් පරිපාටිය  
ආයතනසේ ලිපි සගානු අංකය : WP/ITRDI/A/01   දිනය :2014.07.10 

කළමනාකරණ සසේවා ලිපි සගානු අංකය :    දිනය : 

ක්රියාමමක වන දිනය   :2015.04.01 

1. තස්වා ගණය : “ප්රාථක ම ල්ේීය තනාවන” 

2. (අ) තස්වා ගණයට පැවතරන මාර්යයන්හි ස්වභාවය පිළිබඳ තපදු නිර්වචනය. 

සතාරතුරු තාක්ෂ්ඨණ සේපම සංවර්ධන ආයතනසේ කාර්යයන් ඉටු කිරීම හා පවමවා සගන යාම 

සඳහා අව ෙ වන සපාදු මූලික අව ෙතාවන් අතුරින් නි ේචිත අර්ධ ශිල්ීය සහ  ශිල්ීය 

නිපුණතාවයකින් සතාරව ඉටු කළ හැකි මූලික කාර්යයන් පවරනු ලබන බහුකාර්ය සසේවා 
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ගණයක් සලස සමම සසේවා ගණය සැලසක්  සමම කාර්ය පථයනට අයම කාර්ය අතුරින් ඕනෑම 

කාර්ය භාරයක් ආයතන ප්රධානියා / පමවීේ බලධාරියා විසින් සමම සසේවක ගණයට පවරනු 

ලැසේ  

(ආ) තස්වා ගණයට අයත් තනතුරු  

 කාර්යාල සහායක  

 (ඇ) තනතුරට පැවතරන මාර්යයන්  

 කාර්යාලවල කටයුතු පවමවාසගන යාම සඳහා අදාල නිලධාරීන්ට සහාය වීම  

 කාර්යාල හා පපකරණ පිරිසිදුව හා නිසි පරිදි පවමවාසගන යාම සඳහා අව ෙ කටයුතු කිරීම  

 නියන්ත සපලාවට කාර්යාල විවෘත කිරීම, වැසීම, විදුලි පපකරණ නිසිපරිදි හාපපසදසේ පරිදි 
පරිහරණය කිරීම  

 කාර්යාල කටයුතු අවසානසේදි විදුලි පපකරණ නිසිපරිදි විසන්ධි කිරීම හා  වාසේ 
සුරක්ෂිතභාවය පවමවාසගන යාම  

 අධීක්ෂ්ඨණ නිලධාරීන් විසින් පවරනු ලබන කාර්යයන් ඉටු කිරීම  

3. පත් ීතම් ස්වභාවය. 

සේීර, සසේවක අර්ථසාධක අරමුදලට හා සසේවා නියුක්තිපකයන්සේ භාරකාර අරමුදල් සඳහා හින්කේ සහිතය  

 

4. වැටුප් ක්රාය, මාර්යක්ෂාතා ම ඉම් හා තස්වම වුහය. 

  4.1 තස්වා ගණයට අදාල වැටුප් තක්ත අංමය හා ාාසිම වැටුප් ප්රාාණය 

   PL  1 – 2006 A :රු 11,930 – 10X120 – 10X130 – 7X145 – 15X160 – 17,845 

  4.2 තස්වා ගණයට අදාල තර්ණියේ ක්රාය හා තර්ණියේ ක්රායට අදාළ ආරම්භම ාාසිම වැටුප් පියවර 

 

 

 

 

 

සෑම පමවීසේ ලිපියකම  වැටුප් සක්ත අංකය, වැටුප් පරිමාණය හා සරේණියෙ වයුහය සේපූරර්ණසයන්ම සඳහන් 

කළ යුතුය  සසේවා ගණය තුළ සරේණියෙසයන් සරේණියෙයට පසසේ කිරීසේදි අුතිපන් පමවීසේ ලිපියක් නි වම කිරීම 

අව ෙ සනාවන අතර,  පසසේ කිරීසේ ලිපියක් පමණක් නි වම කිරීම සෑසහේ  

4.3 තනතුරු නාායන්  

සමම සසේවා ගණය සඳහා බඳවා ගනු ලබන්නන් සේබන්ධසයන් තනතුරු නාමය සඳහන් 

සකසරනුසේ 

හුසදක්ම 

අවසේථානුකූලව 

කාර්යයන් පැවරීම 

සඳහා වන අතර, 

පමවීේ බලධාරීයා 

විසින් සසේවා 

සරේණියෙය අදාළ ආරේභක 

වැටුප් පියවර 

PL 1 – 2006 A 

III පියවර 01 රු:11,930 

II පියවර 12 රු:13,260 

I පියවර 22 රු:14,575 
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ගණය යටසම වූ කවර සසේවකසය වට වුවද තනතුරු පපසල්ඛ්ණසේ සඳහන් තනතුරු නාමයන් 

අතුරින් ඕනෑම එකක් සහ කාර්යයන් අතුරින් ඕනෑම කාර්ය භාරයක් පවරනු ලැබිය හැකිය තනතුරු 

නාමය  වමක් වුව ද,   සියුම සසේවකයන් එකම සසේවා ගණයකට අයම සමාන තමමවසේ වූවන් 

සසේ සැලසක් සසේවා අව ෙතාවය, සයෙෂ්ඨේකතාවය, පළපුරුද්ද පදනේ කර සගන ආයතන ප්රධානියා 

විසින් රායකාරි පවරා සදනු ඇත  

4.4 තස්වම සංපොව: 

කාර්යාල සහායක - 04 

සරේණියෙසයන් සරේණියෙයට පසසේ කිරීසේ කාර්යය සඳහා III, II හා I සරේණියෙ සියල්ල  කාබද්ධ සසේවක 

සංඛ්ොවට අයම සසේ සලකනු ලැසේ අනුමත කරණු ලැබ ඇතිප පරිදි සසේවා ගණයට අයම සියුම 

සරේණියෙ සඳහා වූ සමසේථ සසේවක සංඛ්ොව සමමගින් අදහසේ සකසර්   

4.5 මාර්යක්ෂාතා ම ඉම්  

පමකිරීසේ බලධාරියා විසින් පම සකසරන ම්ඩලලයක් විසින් පවමවනු ලබන වයුහගත සේමුඛ් 

පරීක්ෂ්ඨණයකි  

4 5 1 III වන සරේණියෙයට පමවි වසර තුන (03) ක් ගත විමට  සපර පළමු කාර්යක්ෂ්ඨමතා කඩලඉේ 

පරීක්ෂ්ඨණසයන් සමම විය යුතුය  

4 5 2 II වන සරේණියෙයට පසසේ කිරීසමන් පසු වසර තුනක් (03) ගත වීමට සපර සදවන කාර්යක්ෂ්ඨමතා 

කඩලඉේ පරීක්ෂ්ඨණසයන් සමම විය යුතුය  

4 5 3 I වන සරේණියෙයට පසසේ කිරීසමන් පසු වසර පහක් (05) ගත වීමට සපර තුන් වන 

කාර්යක්ෂ්ඨමතා කඩලඉේ පරීක්ෂ්ඨණසයන් සමම විය යුතුය  

4 5 4 අදාළ විෂ්ඨය නිර්සද් ය පහත 08 සේදසේ සඳහන් සප  ඉහත සඳහන් පරිදි නියන්ත කාලය තුල 

අදාළ කාර්යක්ෂ්ඨමතා කඩලඉේ පරීක්ෂ්ඨණ සමම සනාවන තැනැමතන් පිළිබඳව ආයතන 

සංග්රහසයහි  සහ ආයතනික කාර්ය පරිපාටි සංග්රහසේ විධිවිධාන අනුව ක්රියා කරනු ලැසේ  

4 5 5 අදාල කාර්යක්ෂ්ඨමතා කඩලඉේ පරීක්ෂ්ඨණ පමවීේ බලධාරියා විසින් සහ  ඔහු විසින් බලය 

පවරණ ලද තැනැමසතක් විසින්, පමවීේ බලධාරියා විසින් නියම කරණු ලබන 

මාර්සග පසද්  පරිදි පැවැමවිය යුතුය සමම පරීක්ෂ්ඨණ අවම ව සයන් වර්ෂ්ඨයකට එක් 

වතාවක් සහ  අව ෙ වන අවසේථාවන්හි අව ෙ වන ආකාරයට පවමවනු ලැබිය යුතුය 

 

4.6 ඉහත සඳහන් කාර්යක්ෂ්ඨමතා කඩලඉේ අව ෙතාවනට අමතරව රයය විසින් කලින් කල ීරරණය 

කරණු ලබන පරිදි අව ෙ වන ප්රවීණතා හා නිපුණතාවන් ද සියුම සසේවකයින් විසින් නියන්ත පරිදි 

ලබා ගත යුතු සප  

 

 

5. ල්ේීය තනාවන තස්වා ගණයට බඳවා ගැනීා. 

  5.1 සුදුසුමම්  

 අධොපන 

 

අධෙයන සපාදු සහතිපක පර (සාමානෙ  සපළ) විභාගයට සපන සිටීම   

5.2 වයස 
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  අවුරුදු 18 ට සනාඅඩු හා අවුරුදු 45 ට සනාවැඩි විය යුතුය  

5.3 තවනත්:  

සෑම ඉල්ුේ කරුසවක්ම , 

i. ශ්රී ලංකාසප පුරවැසිසය ව විය යුතුය  
ii. තනතුරට පැවසරන කාර්යයන් මැනවින් ඉටුකිරීම සඳහා සමන්ම බසේනාහිර පළාසම ඕනෑම 

ප්රසද් යක සසේවය කිරීම සඳහා අව ෙ වන කායික හා මානසික සය ගෙතාවසයන් යුක්ත විය 
යුතුය   

iii බසේනාහිර පළාසම සේිර පදිංචිකරුසව ව විය යුතුය  
iv විශිෂ්ඨේට චරිතසයන්යුක්ත විය යුතුය  
v ඉල්ුේපම කැදවන අවසන් දිනය වන විට බසේනාහිර පළාත තුල වසර 03ක් අඛ්්ඩල පදිංවිය 

තහවුරු කල යුතුය 
 

5.4  බඳවා ගැනීතම් ක්රාය: 

රයසේ ගැසට් පරසේ දැන්වීේ පළ කිරීම සහ  ප්රසිද්ධ දැන්වීේ පළ කිරීේ මගින් අයදුේපම 

කැඳවීසමන් පසුව පමවීේ බලධාරියා විසින් පමකරනු ලබන ම්ඩලලයක් විසින් පවමවනු ලබන  

වයුහගත සේමුඛ් පරීක්ෂ්ඨණයක් මගින් සත රා ගැනසමන් පසු III සරේණියෙයට බඳවා ගනු ලැසේ  

I සමම සසේවා ගණයට සිදු කරනු ලබන සියුම පමකිරීේ / බඳවා ගැනේ සමන්ම  සසේවා ගණය   තුළ 

පසසේ කිරීේ ද සමම පරිපාටිසේ විධිවිධානයනට තරසේ අනුකූල වන පරිදි පමණක් සිදු කළ යුතුය  

ii බඳවා ගැනසමන් පසු සසේවසේ සයදවීම හා ඊට අනුෂ්ඨාංගික අසන වම කරුණු සේබන්ධසයන් 

ආයතනික කාර්ය පරිපාටි සංග්රහසේ විධිවිධාන අදාල සප  

Iii සමම බඳවා ගැනේ පරිපාටිසේ සඳහන් සියු කරුණු සේබන්ධසයන් සමහි දැක්සවන විධිවිධාන 

ආයතනික කාර්ය පරිපාටි සංග්රහසේ විධිවිධාන අිබබවා ක්රියාමමක විය යුතුය  

වයුහගත සේමුඛ් පරීක්ෂ්ඨණය සඳහා ල වණු ලබා සදන ආකාරය  

   අදාල පලපුරුද්ද      ල වණු 20 

   අදාල අතිපසර්ක අධොපන සුදුසුකේ   ල වණු 20 

   සේමුඛ් පරික්ෂ්ඨණසේ ල සපන්වන ලද කාර්යය සාධනය ල වණු 60 

        ---------------- 

   මුළු ල වණු ගණන    100  

          ========== 

 
හුසදක් ම වයුහගත සේමුඛ් පරීක්ෂ්ඨණසේ ල වණු අනුව  වසලතා අනුපිළිසවලින් අසප්ක්ෂ්ඨකයින් 

සත රා ගනු ලැසේ  

5.5 ශිල්ීය සනාවන සසේවා ගණය සඳහා බඳවා ගනු ලබන්සන් සසේවා ගණ සේ III සරේණියෙයට පමණියෙ  

බඳවා ගත යුතු සංඛ්ොව වනුසේ සසේවා ගණසේ  කාබද්ධ සසේවක සංඛ්ොව තුළ පැවතිප පුරප්පාඩු 

සංඛ්ොව සප  

 

5.6  සුදුසුමම් ලබන දිනය 

තනතුරට පම කිරීම සඳහා වන බඳවා ගැනසේ පරීක්ෂ්ඨණයට සපන සිටීම සඳහා අව ෙ සුදුසුකේ 

සපුරා ඇතිප සලසට පිළිගනු ලබන්සන් අයදුේකරු ඉහත 5 1, 5 2 සහ  5 3 වන වගන්තිපවල සඳහන් 

අව ෙ සුදුසුකේ අයදුේපම භාර ගන්නා අවසාන දින වන විට සෑම ආකාරයකින්ම සේපූරර්ණ කර 

ඇමනේ පමණියෙ  
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5.7  ස්ිර කික්ා 

තනතුසර් III සරේණියෙයට පම කරනු ලබන සසේවකසය ව වසර තුනක (03) පරිවාස කාලයකට යටමව 

පම කරණු ලබන අතර, ඔහු / ඇය පරිවාස කාලය තුළ සිය රායකාරී වැඩල හා හැසිරීම සතුටුදායක  

අන්දන්න් පවමවාසගන සගාසේ තිපසේ නේ හා පළමුවන කාර්යක්ෂ්ඨමතා කඩලඉේ පරීක්ෂ්ඨණය සමම වී 

තිපසේ නේ පරිවාස කාලය අවසානසේ  ල  තනතුසර් සේිර කරනු ලැසේ  

5.8  බඳවා ගැනීතම් වැටුප 

සසේවසේ III සරේණියෙයට බඳවා ගනු ලබන තැනැමතන් නියන්ත වැටුප් පරිමාණසේ ආරේභක 

පියවසරහි පිහිටුවනු ලැබිය යුතුය   

6 උසස්ීා 

කාර්ය සාධනය පදනේ කර ගම පහත දැක්සවන ආකාරසේ පසසේවීේ ්රමයක් හින් සප  

6.1 තස්වා ගණතයහි III තර්ණියේතේ සිට II තර්ණියේයට උසස් කික්ා  

6.1.1 සාාානෙ ා්ටතම් මාර්යසාධනය තපන්නුම් මරන්නන්: 

   (අ) පූරර්ව අව ෙතා 

    i. පමවීම සේීර කර තිපමම  

ii. සසේවා ගණසයහි III සරේණියෙසේ අවම ව සයන් වසර දහය (10) ක සසේවා 
කාලයක් සේපූරර්ණ කර තිපමම හා සියළු වැටුප් වර්ධක පපයා සගන තිපමම  

iii. අනුමත කාර්ය සාධන ඇගයීසේ පරිපාටිය අනුව පසසේවීසේ දිනට සපරාතුව වූ 
වසර දහයක් (10) තුළ සාමානෙ මට්ටසේ සහ  ඊට ඉහළ කාර්ය සාධානයක් 
සපන්නුේ කර තිපමම  

i. පසසේවීසේ දිනට පූරර්වාසන්නතම වසර පහ (05) තුළ සතුටු දායක සසේවා 
කාලයක් සේපූරර්ණ කර තිපමම  

v. අදාල මට්ටසේ සදවන රායෙ භාෂ්ඨා ප්රවීණතාව ලබා සගන තිපමම 
vi. නියන්ත කාර්යක්ෂ්ඨමතා කඩලඉේ පරීක්ෂ්ඨණය සමම වී තිපමම  

(ආ) පසසේ වීසේ ්රමය 

සුදුසුකේ සේපූරර්ණ කරන සසේවකයින් විසින් නියන්ත ආකෘතිප පරය මගින් පමවිේ 

බලධරයා සවත ඉල්ලීමක් කරණු ලැබූ විට සුදුසුකේ පරීක්ෂ්ඨා කිරිසමන් අනතුරුව 

සුදුසුකේ ලබන දින සිට ක්රියාමමක වන පරිදි II සරේණියෙයට පසසේ කිරීම පමවීේ 

බලධරයා විසින් සිදු කරනු ලැසේ  

6.2 තස්වා ගණතයහි II  තර්ණියේතේ සිට I තර්ණියේයට  උසස් කික්ා. 

6 2 1 සාමානෙ කාර්යසාධනය සපන්නුේ කරන්නන් : 

(අ) පූරර්ව අව ෙතා 

i. සසේවා ගණසයහි II සරේණියෙසේ අවම ව සයන් වසර නවය (09) ක සසේවා 

කාලයක් සේපූරර්ණ කර තිපමම හා වැටුප් වර්ධක නවයක් පපයා සගන තිපමම 

ii. පූරර්වාසන්න වසර පහ (05) තුළ සතුටු දායක සසේවා කාලයක් සේපූරර්ණ කර 

තිපමම  
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iii. අනුමත කාර්ය සාධන ඇගයීසේ පරිපාටිය අනුව පසසේවීසේ දිනට සපරාතුව වූ 

වසර නවය (09) ක් තුළ සාමානෙ මට්ටසේ සහ  ඊට ඉහළ කාර්ය සාධානයක් 

සපන්නුේ කර තිපසේ  

i v. අදාල කාර්යක්ෂ්ඨමතා කඩලඉේ පරීක්ෂ්ඨණ සියල්ල සමම වී තිපමම  

(ආ) පසසේ වීසේ  ්රමය 

සුදුසුකේ සේපූරර්ණ කරන සසේවකයින් විසින් නියන්ත ආකෘතිප පරය මගින් පමවීේ 

බලධාරීයා සවත ඉල්ලීමක් කරණු ලැබූ විට පමවීේ බලධාරියා විසින් සුදුසුකේ 

පරීක්ෂ්ඨා කිරීසමන් අනතුරුව සුදුසුකේ සේපූරර්ණ කළ තැනැමතන් I සරේණියෙයට  පසසේ 

කිරීම සුදුසුකේ ලබන දින සිට ක්රියාමමක වන පරිදි  පමවීේ බලධාරීයා විසින් සිදු 

කරනු ලැසේ  

7. අන්තර්රහණය කික්ා. 

නියන්ත දිනයට සසේවසේ සය ල සිටින්නන්ට පමණක් අදාල සප  

 

PL – 1 වැටුප් පරිමාණසයහි ආරේභ පියවර ලබා දි ඇතිප හා වසර 10ක් සේපූරර්ණ කර 

සනාමැතිප සසේවකයන් සමම බඳවා ගැනේ පරිපාටිය යටසම III සරේණියෙයට අන්තර්ග්රහණය 

කරනු ලැසේ   

8. මාර්යක්ෂාතා ම ඉම් පක්ක්ෂණය සඳහා ිෂය නිර්තේශය. 

8.1 I වන  මාර්යක්ෂාතා ම ඉා පක්ක්ෂණය - වාචිම පක්ක්ෂණය 

  8.1.1පමවීසේ දින සිට වසර 03 ක් ඇතුලත සමම විය යුතුය  

 (අ) අදාළ සසේවකයා තමා  සසේවය කරන ආයතනයට පැවසරන කාර්යයන් 

පිළිබදව අව ෙ වන පරිදි දැනුම ලබා ඇද්දැ යි මැන බැලීම  

 (ආ) සාමානෙ කාර්යාල ්රම හා ආයතනික පරිපාලන ්රමසපදයන් පිළිබඳව තම 

සසේවයට අදාළ දැනුම  

 (ඇ) තනතුරට පැවසරන විවිධ කාර්යයන් පිළිබඳ ප්රමාණවම දැනුමක් හා 

ප්රවීණතාවක් අමපම කර සගන ඇම දැයි මැන බැලීම  

 I වන  කාර්යක්ෂ්ඨමතා කඩලඉේ පරීක්ෂ්ඨණය සමම වීම සඳහා සෑම අසප්ක්ෂ්ඨකසය ව ම අවම 

ව සයන් 40% ල වණු ප්රමාණයක් ලබා ගත යුතුය  

 සේමුඛ් පරීක්ෂ්ඨණ ම්ඩලලය ආයතනසයහි විධායක නිලධාරීන් සදසදසන වසගන් සමන්විත විය 

යුතු ය  

 සසේවසේ සේිර කිරීම සදහා සෑම සසේවකසයක්ම  සමම කාර්යක්ෂ්ඨමතා කඩලඉේ පරීක්ෂ්ඨණය සමම 

විය යුතුය  

8.1.2 තදවන  මාර්යක්ෂාතා ම ඉා පක්ක්ෂණය - වාචිම පක්ක්ෂණය 

 සදවන සරේණියෙයට පසසේ වී වසර 03 ක් ඇතුලත සමම විය යුතුය 

 පළමු වන කාර්යක්ෂ්ඨමතා කඩලඉේ පරීක්ෂ්ඨණ සේ ල ආවරණය වූ විෂ්ඨයනට අදාළව ගත වූ සසේවා 

කාලය තුළ අදාළ  ක්සෂ්ඨේරය තුළ සිදුවී ඇතිප පරිපාටිමය, නතිපමය සංස  ධනයන් වැනි සවනසේවීේ 

පිළිබඳ සසේවකයාසේ දැනුම සහ ඔහුසේ කාර්යයනට අදාළ නවෙකරණයන් පිළිබඳ සසේවකයාසේ 

 වසලතා පිළිබඳ මැන බැලීම  
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 සදවන කාර්යක්ෂ්ඨමතා කඩලඉේ පරීක්ෂ්ඨණය සමම වීම සඳහා සෑම අසප්ක්ෂ්ඨකසය ව ම 40% ල වණු 

ප්රමාණයක් ලබා ගත යුතුය  

 සේමුඛ් පරීක්ෂ්ඨණ ම්ඩලලය ආයතනසේ පාලන අං ය සහ අදාළ අං ය නිසය යනය වන පරිදි 

ආයතනසයහි විධායක නිලධාරීන් සදසදසන වසගන් සමන්විත විය යුතු ය  

 

8.1.3තතවන මාර්යක්ෂාතා ම ඉම් පක්ක්ෂණය - වාචිම පක්ක්ෂණය 

  පලවන සරේණියෙයට පසසේ වී වසර 05 ක් ඇතුලත සමම විය යුතුය  

 (අ) ඉහත 8 1 2 නිර්සද් ය සය ගෙ පරිදි සයාදා ගත යුතු සප  

 සතවන කාර්යක්ෂ්ඨමතා කඩලඉේ පරීක්ෂ්ඨණය සමම වීම සඳහා සෑම අසප්ක්ෂ්ඨකසය ව ම 40% ල වණු 

ප්රමාණයක් ලබා ගත යුතුය  

 සේමුඛ් පරීක්ෂ්ඨණ ම්ඩලලය ආයතනසයහි විධායක නිලධාරීන් සදසදසන වසගන් සමන්විත විය 

යුතු ය  

   

8. මාර්යයන් පැවක්ා 

සරේණියෙගතව කාර්යයන් පැවරීමක් සිදු සනාකරන අතර සමම සසේවා ගණයට පැවසරන කාර්යයන් අතුරින් 

ඕනෑම කාර්යයක් සසේවසේ  අව ෙතාවය මත  සයෙෂ්ඨේකතාව හා  වසලතාව පදනේ සකාට සගන ඕනෑම 

සරේණියෙයක සසේවකසය වට ආයතන ප්රධානියා විසින් පවරනු ලැබිය හැක  

9. පත්ිම් බලධාරියා 

 පමවිේ බලධාරියා වනුසේ ආයතනසේ කළමනාකරණ ම්ඩලලය සප  

10. අර්ථ නිරූපණ 

10 1 සමම බඳවා ගැනේ පරිපාටියට අදාල කාර්යයන් සඳහා  “සතුටුදායක සසේවා කාලය” 

යනුසවන් අදහසේ කරනුසේ පසසේවීේ සඳහා ඉල්ුේ කරණ දිනට පූරර්වාසන්න සසේවා කාලය 

තුළ සයදුනු සියුම වැටුප් වර්ධක ලබා ඇමතා වූ ද,   කාලය තුළ කළ වරදකට (අවවාද 

කිරීමක් සහ  තදින් අවවාද කිරීමක් හැර) දඬුවමක් ලබා නැමතා වූ ද  සසේවා කාලයකි  

10.2 “නියන්ත දිනය” යනුසවන් අදහසේ කරනුසේ සමමබඳවා ගැනසේ පරිපාටිය ක්රියාමමක විම 

ආරේභ වන දිනය සප  

  

   

බසේනාහිර පළාම සතාරතුරු තාක්ෂ්ඨණ සේපම සංවර්ධන ආයතනසේ “ප්රාථන්ක ශිල්ීය සනාවන”සසේවා ගණසේ 

තනතුරුසඳහා බඳවා ගැන සේ හා පසසේ කිරීසේ පරිපාටිය අනුමත කිරීම නිර්සද්  කරන්  

 

දිනය:                                           අමසන :                                       

        නම :                                        

        ආයතන ප්රධානියා 
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        නිල  මුද්රව 

 

බසේනාහිර පළාම සතාරතුරු තාක්ෂ්ඨණ සේපම සංවර්ධන ආයතනසේ “ප්රාථන්ක ශිල්ීය සනාවන”සසේවා ගණසේ 

තනතුරුසඳහා බඳවා ගැන සේ හා පසසේ කිරීසේ පරිපාටිය අනුමත කිරීම නිර්සද්  කරන්  

 

දිනය :                                           අමසන :                                        

        නම :                                        

        අමාතොං  සල්කේ(බ ප) 

        නිල  මුද්රව 

 

  

බසේනාහිර පළාම සතාරතුරු තාක්ෂ්ඨණ සේපම සංවර්ධන ආයතනසේ “ප්රාථන්ක ශිල්ීය සනාවන”සසේවා ගණසේ 

තනතුරු සඳහා බඳවා ගැන සේ හා පසසේ කිරීසේ පරිපාටිය අනුමත කිරීම නිර්සද්  කරන්  

 

දිනය :                                           අමසන :                                        

        නම :                                        

        ප්රධාන සල්කේ (බ ප) 

        නිල  මුද්රව 

 

බසේනාහිර පළාම සතාරතුරු තාක්ෂ්ඨණ සේපම සංවර්ධන ආයතනසේ “ප්රාථන්ක ශිල්ීය සනාවන”සසේවා ගණසේ 

තනතුරු සඳහා බඳවා ගැන සේ හා පසසේ කිරීසේ පරිපාටිය                               දින ගරු ආ්ඩුකාරතුමා විසින් 

අනුමත කරන ල ල  

දිනය :                                           අමසන :                                        

        නම :                                        

        ආ්ඩුකාර සල්කේ 

        නිල  මුද්රව    


