බඳවා ගැනීමේ පරිපාටි සැකසීම
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-රාජ්යද මසවා මක ිෂන්  සාාව1

01

හැදි් වීම
රාජ්යා ස ේවය කාර්යක්ෂමව හා ඉහළ ඵලදායිතාවයකින් යුක්තව පවත්වාසෙන යාමට සමන්ම
සුදුසුකම් පුරන සියළු සදනාට මාන අව ්ථා ලබා සදමින් අදාළ තනතුරු වලට වඩාත්
ෙැලසපන දැනුම, කු ලතා හා ආකල්ප වලින් මන්විත පුද්ෙලයින් විනිවිදභාවයකින් යුක්තව
බඳවා ෙැනීම උසද ා විධිමත් බඳවා ෙැනීසම් පරිපාටි ක ් කළ යුතු වන්සන්ය.
යම් ස ේවා ෙණයකට වඩාත් සුදුසු පුද්ෙලයකු විධිමත්ව බඳවාෙැනීම ඳහා එම තනතුසරහි
්වභාවය, වෙකීම් හා හිමිකම්, බඳවා ෙැනීමට හා උ ්කිරීම් වලට අවශ්යා සුදුසුකම්,
බඳවාෙැනීසම් හා උ ් කිරීසම් ක්රපමසදදයන් හ ස ව
ේ ා සකොන්සද්සි යනාදිය බඳවා ෙැනීසම්
පරිපාටියක ඇතුළත් විය යුතුය.

1.1 බඳවා ගැනීමේ පරිපාටි අනුමත කිරීමේ බලතල
ශ්රී. ලංකා ප්රාජ්යාතාන්්රිික මාජ්යවා ජ ජ්යනරජ්යසආ ආඩුක්ක්රපම වාව ්ථාසද 55(3) වෙන්තිය හා එහි
61 ආ වෙන්තිය අදාළ සද.
ආඩුක්ක්රපම වාව ්ථාසද,
55 (3) වෙන්තිය - ආඩුක්ක්රපම වාව ්ථාසද විධි විධානයන්ට යටත්ව "රජ්යසආ නිළධරයන් පත්
කිරීම, උ ් කිරීම, ්ථාන මාරු කිරීම, ඔවුන් විෂසයහි විනය පාලනය කිරීම හ ස ේවසයන්
පහකිරීම සකොමිෂන් භාව සවත පවරනු ලැබිය යුත්සත් ය."
61 ආ වෙන්තිය - "සකොමිෂන් භාව විසින් අනාාකාරයකින් විධිවිධාන ල ව
් නු ලබන සතක්,
සම් පරිච්සේදය ක්රිගයාත්මක විම ආරම්භ වන දිනසආ  ජ රාජ්යා ස ේවයට අදාළව බලාත්මකව පැවති
සියලු රීති, නිසයෝෙ හා කාර්ය පරිපාටි, සම් පරිච්සේදය යටසත් රාජ්යා ස ව
ේ යට ම්බන්ධව ාදනු
ලැබූ සහෝ විධිවිධාන ල ්වනු ලැබූ රීති, නිසයෝෙ හා කාර්ය පරිපාටි වූවාක් ස ේ අවශ්යා සවන ්
කිරීම් හිතව, බලාත්මකව පවතින සල
ැලකිය යුත්සත් ය."
තවද, 2009.04.02 දින සිට ක්රිගයාත්මක වන පරිදි රාජ්යා ස ේවා සකොමිෂන් භා කාර්ය පරිපාටික
රීති ංග්රතහසආ 1 කාඩුඩය ද අදාළ සද.

1.2 රාජ්යද පරිපාල

ක්ර මඛ
සකම ෝධ ය කිරීම

අකක 06/2006 අනුව බඳවා ගැනීමේ පරිපාටි සකස් කිරීම හා

2006 වර්ෂසආ අයවැය සයෝජ්යනා අනුව, රාජ්යා ස ේවසආ වැටුප් ප්රාතිවයුබහෙත කිරීම උසද ා නිකුත්
කරන ලද ඉහත අංක ඳහන් චක්රපසල්යසආ විධිවිධාන ක්රිගයාත්මක කිරීම උසද ා පවත්නා බඳවා
ෙැනීසම් පරිපාටි ංසශ්යෝධනය කිරීම අදාළ පරිදි සිදු කළ යුතුසද.
06/2006 චක්රපසල්යය අනුව තනතුරු පහත ඳහන් පරිදි යලි කාඩුඩ ෙත කර ඇත.
I.

ප්රාාථමික මටටම -

ශිල්පීය සනොවන

II.

ප්රාාථමික මටටම -

අර්ධ ශිල්පීය

III.

ප්රාාථමික මටටම -

ශිල්පීය

IV.

කළමනාකරණ හකාරවරුන් -

තාක්ෂණික සනොවන

V.

කළමනාකරණ හකාරවරුන් -

තාක්ෂණික

VI.

ආශ්රිසත නිලධාරි
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VII.

ක්සෂේත්රකෙත / කාර්යාලෙත නිලධාරින්

VIII.

අධි පංතිසආ කළමනාකරණ හකාරවරුන්

IX.

විධායකයින්

X.

සජ්යාෂ්ව විධායකයින්

XI.

සපොලි ් ස ේවය හා අනිකුත් නියාමක ස ේවාවන්

XII.

අධිකරණ / නීති නිලධාරීන්

XIII.

ගුරුවරුන් / විදුහල්පතිවරුන්

XIV.

සහද ස ේවය, වවදා කර්මය ඳහා වූ පරිූරරක වතත්ීයය ස ේවාවන් / අතුරු වවදා
ස ේවාවන්

XV.

වවදා වතත්තිකයින්

XVI.

වවදා නිලධාරීන්

1.3 බඳවා ගැනීමේ පරිපාටි සකම ෝධ ය කිරීමේ අරමුණ හා වැෙගත්කම
 රාජ්යා පරිපාලන චක්රපසල්ය අංක 06/2006 අනුව, එක් එක් තනතුරු වලට අදාළ වෙකීම්,
පැවසරන කාර්යභාරය, බඳවා ෙැනීසම් සුදුසුකම් හ වැටුප් පරිමාණ හ අදාළ වන්නාවූ
අසනකුත් සුදුසුකම් මාන වන තනතුරු එක් ස ේවා ෙණයකට ඇතුලත් කිරීම.


ෑම තනතුරක් ඳහාම බඳවා ෙැනීසම් පරිපාටියක් ක ් කිරීම සවනුවට හැකි
අව ්ථාවකම එක් ස ේවා ෙණයක් ඳහා බඳවා ෙැනීසම් පරිපාටියක් ක ් කිරීම.

 බඳවා ෙැනීසම්, උ ් කිරීසම් හා කාර්යක්ෂමතා කඩඉම්වලට අදාළ ලිඛිත,
වතත්ීයය පරීක්ෂණ පැවැත්වීම වඩාත් විධිමත් කිරීම හා පහසු කිරීම.
 ස ේවා ෙණයක් ඳහා සේේණි උ

ම්මුය හා

් කිරීසම් ක්රපමයක් හදුන්වා  ජම.

 සුවිසශ්යේෂි කාර්ය ාධනයක් හිත නිලධරයින් ඳහා කඩිනම් උ

1.4

ෑම

එක් බඳවා ගැනීමේ පරිපාටියකට ඇතුළත් කරනු ලබ

්කිරීසම් ක්රපමයක් ඇති කිරීම.

ත තුරුවල මප දු ලක්නණ



වැටුප් පරිමාණ මාන වීම.



වෙකීම් හා කාර්යභාරයන් මාන මටටමක පැවීයම.



එක මාන බඳවා ෙැනීසම් ක්රපමයක් යටසත් බඳවා ෙත හැකි වීම.



බඳවා ෙැනීසම් මූලික සුදුසුකම් මාන වීම.



එක මාන උ



කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් මාන වීම. (එස ේවුවද, විෂය නිර්සද්ශ්යය තනතුසර් කාර්යභාරය

් කිරීසම් ක්රපමයක් තිබීම.

අනුව සවන ් විය හැකිය.)

1.5 බඳවා ගැනීමේ පරිපාටි සකස් කිරීමේදී අවධා ය මය මු කළ යුතු මූලික කරුණු,
I.

ශ්රී. ලංකා ප්රාජ්යාතාන්්රිික මාජ්යවා ජ ජ්යනරජ්යසආ ආඩුක්ක්රපම වාව ්ථාව.

II.

මතු දැක්සවන ලිපිසල්යන


බඳවා ෙැනීසම් ප්රාතිපත්තිවලට අදාළ සේේෂ්වාධිකරණ ීයරණ, අමාතා මඩුඩල ීයරණ.



රාජ්යා ස ේවා සකොමිෂන්

භාසද කාර්ය පරිපාටික රීති

ංග්රතහසආ අදාළ වන සකොට ්.
3

ංග්රතහය

හ ආයතන

 ඒ ඒ ආයතනවලට, තනතුරුවලට හා ස ව
ේ ාවලට විසශ්යේෂිතවූ අණපනත්.
 පවත්නා බඳවා ෙැනීසම් පරිපාටි.
 චක්රපසල්ය හා ඒ හා ම්බන්ධ අසනකුත් ීයරණ.
 ආයතනසආ ංවිධාන ටහන් / ංවිධාන වයුබහය.
 අනුමත කාර්ය මඩුඩල වි ත
් ර.
 බඳවා ෙැනීම් පරිපාටි ක ් කිරීමට අදාළ වන සවනත් ලිපිසල්යන
III. එක් එක් ස ේවා ෙණයන්ට අදාළ තනතුරු හදුනා ෙැනීම.
IV. පත්කිරීසම් බලධරයා හ පරිපාලන බලධරයා නිශ්ය්චිතව හදුනා ෙැනීම.
V. බඳවා ෙැනීසම් පරිපාටි සකටුම්පත අනුමැතිය
ඉදිරිපත් කරන අව ්ථාව වන විට එහි

ඳහා රාජ්යා ස ේවා සකොමිෂන්

භාව සවත

ඳහන් ස ේවා ෙණයට අයත් සියළු තනතුරු බඳවා

ෙැනීම් පරිපාටිය බලාත්මක වන දිනට වලංගු වන පරිදි කළමනාකරණ ස ේවා අධාක්ෂ
ජ්යනරාල් විසින් අනුමත කර තිබීම.
VI. අදාළ වැටුප් පරිමාණය ජ්යාතික වැටුප් හා ස ේවක ංයාා සකොමිෂන් භාව විසින් නිර්සද්ශ්ය කර

තිබීම හා විධිමත් අනුමැතිය තිබීම.

1.6

බඳවා ගැනීමේ පරිපාටි සකස් කිරීමට අොළ මප දු උපමෙස්


රාජ්යා ආයතනවල සපොදුසද පවතින පහත ඳහන් වැටුප් කාඩුඩවලට අදාළව සපොදු
උපසද ් සම් මඟ ඉදිරිපත් කර ඇත.විසශ්යේෂිත අව ථ
් ා වල ජ සමම උපසද ් මාලාවල
ඳහන් අධාාපන හා අසනක් සුදුසුකම් සවන ් විය හැකිය.
PL -01, PL -02, PL -03,
MN -01, MN -02, MN -03, MN -04, MN -05, MN -06,
MT -01, MT -02, MT -03,
SL -01, SL -03



සදපාර්තසම්න්තුෙත සහෝ එක් ස ේවාවකට පමණක් සීමාවන ස ේවා ෙණවලට අදාළ බඳවා
ෙැනීසම් පරිපාටි ඳහා විසශ්යේෂ උපසද ් සමයට ඇතුලත් කර සනොමැත.



MN-07 ඳහා සපොදු උපසද ් සමයට ඇතුලත් කර සනොමැති වුවත් ඒ ඳහා MN-07 බඳවා
ෙැනීම් පරිපාටි සකටුම්පතක ආදර්ශ්යයක් සමම සපොසතහි පිටු අංක 74 හි ඇතුලත් කර ඇත.



ශ්රී. ලංකා තාක්ෂණ ස ේවයට හා ශ්රී. ලංකා විදාාත්මක ස ේවයට අයත් තනතුරුවලට අදාලව
බඳවා ෙැනීම් පරිපාටි ක ් කිරීම / ංසශ්යෝධනය කිරීම රාජ්යා පරිපාලන චක්රපසල්ය 06/2006
ට අනුව ංසශ්යෝධිත එම වාව ්ථාවන්ට අනුූලල විය යුතුය. තවද ඒ ඳහා රාජ්යා පරිපාලන
හා ්වසද්ශ්ය කටයුතු අමාතාාංශ්යසආ සල්කම්සි නිර්සද්ශ්යය ද ඉදිරිපත් කල යුතුය.
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බඳවා ගැනීමේ පරිපාටි සකස් කිරීම.

2.1 සේමත ආකෘතිය


සියළු බඳවාෙැනීම් පරිපාටි ක ් කළ යුතු වන්සන් රාජ්යා ස ේවා සකොමිෂන් භා කාර්ය
පරිපාටික රීති 1 වන කාඩුඩසයහි 35 වන වෙන්තිසයහි ඳහන් ම්මත ආකතතියට
අනුවය. සමම උපසද ් මාලාව මඟ නිකුත් කරනු ලබන බඳවා ෙැනීසම් පරිපාටි ආකතතිය
ඉහත ඳහන් ම්මත ආකතතිය සල
ැලසක්.

2.2 ශීර්නය මයදීම


බඳවා ෙැනීසම් පරිපාටිය ඳහා ශීර්ෂය සය ජසම් ජ මුලින් ආයතනසආ නම ඳහන් කල යුතු
අතර සදවනුව අදාළ ස ේවා ෙණය ඳහන් කළ යුතුය.
උදා :-

විේාම වැටුප් සදපාර්තසම්න්තුසවහි
ප්රාාථමික- ශිල්පීය සනොවන ස ේවා ෙණය ඳහා වන
බඳවා ෙැනීසම් පරිපාටිය
කතෂිකර්ම අමාතාාංශ්යසයහි
ප්රාාථමික - අර්ධ ශිල්පීය ස ව
ේ ා ෙණය ඳහා වන
බඳවා ෙැනීසම් පරිපාටිය



තනතුර සහෝ තනතුරු අනුමත කළ ලිපිසආ සහෝ ලිපිවල සයොමු අංකය සහෝ අංක හා දිනය
සහෝ දින නියමිත ්ථානසආ ඳහන් කළ යුතුය.
(අදාළ ලිපිවල පිටපත්ද අමුණන්න.)



එක් සදපාර්තසම්න්තුවක එකම ස ේවා ෙණයකට අයත් තනතුරු වුවද ඉහත 1.5 යටසත්වූ
කරුණු සියල්ල ම්ූරර්ණ සනොවිම මත එකම බඳවා ෙැනීම් පරිපාටියකට ඇතුළත් කිරීමට
සනොහැකි වන අව ්ථාවල ජ එම පරිපාටි සවන සවනම ක ් කිරිම සුදුසුය.
උදා :-

ස ෞයා සදපාර්තසම්න්තුසද අතුරු වවදා ස ව
ේ සආ විවිධ ස ේවාවන්
ස ෞයා සදපාර්තසම්න්තුසවහි
අතුරු වවදා ස ේවා යඩුඩ 1 ස ේවා ෙණය ඳහා වන
බඳවා ෙැනීසම් පරිපාටිය
(විකිරණ ශිල්පීන් / ඖෂධසද ජන්)
ස ෞයා සදපාර්තසම්න්තුසවහි
අතුරු වවදා ස ේවා යඩුඩ 1 ස ේවා ෙණය ඳහා වන
බඳවා ෙැනීසම් පරිපාටිය
(දන්ත කාර්මික ශිල්පීන්)



බඳවා ෙැනීම් පරිපාටි සකටුම්පත ඳහා ආයතන අධාක්ෂ ජ්යනරාල්සි හා ජ්යාතික වැටුප් හා
ස ේවක ංයාා සකොමිෂන් භාසද නිර්සද්ශ්ය ලබා දුන් ලිපිවල සයොමු අංක හා දිනයන්
නියමිත තැන්හි ඳහන් කළ යුතුය.
(අදාළ ලිපිවල හතික කළ ඡායා පිටපත් අමුණන්න.)

5

2.3 පත්කිරීේ බලධරයා


පත්කිරීම් බලධරයා ඳහන් කිරීසම් ජ රාජ්යා ස ේවා සකොමිෂන් භාව විසින් කරනු ලබන
බඳවා ෙැනීමක් නම් රාජ්යා ස ේවා සකොමිෂන් භාව සල
ඳහන් කරන්න. රාජ්යා ස ේවා
සකොමිෂන් භාව විසින් බලය අභනිසයෝජ්යනය කර ඇති අව ්ථාවක එම බලය
අභනිසයෝජිත බලධරයා ඳහන් කරන්න.
උදා :-

දුම්රිය සදපාර්තසම්න්තුසද ප්රාාථමික ශිල්පීය ස ේවා ෙණය
ඳහා බලය
අභනිසයෝජිත බලධරයා දුම්රිය ාමානාාධිකාරී සද. එවිට පත් කිරීම් බලධරයා
“රාජ්යා ස ේවා සකොමිෂන් භාව විසින් බලය පවරන ලද දුම්රිය ාමානාාධිකාරී”
සල
ඳහන් කළ යුතුය.

2.4 මසවා ගණය පිළිබඳ විස්තර


ස ේවා ෙණය හා ඊට අයත් සේේණි ඳහන් කිරීසම් ජ රාජ්යා පරිපාලන චක්රපසල්ය අංක
06/2006 අනුව අදාළ ස ේවා ෙණසආ නම හා සේේණි කවසර්ද යන්න ජ්යාතික වැටුප් හා
ස ේවක ංයාා සකොමිෂන් භාසද නිර්සද්ශ්ය අනුව ඳහන් කළ යුතුය.



පැවසරන කාර්යභාරය පිළිබඳ සපොදු නිර්වචනය ඳහන් කිරීසම් ජ අදාළ ස ේවා ෙණයට
පැවසරන කාර්යභාරය ංක්ෂිප්තව දැක්විය යුතු සද. සම් ඳහා සමම උපසද ් මාලාසද
එක් එක් ස ේවා ෙණය ඳහා වූ විසශ්යේෂ උපසද ් යටසත් දක්වා ඇති සපොදු නිර්වචනයන්
උචිත පරිදි භාවිතා කළ යුතුය.



බඳවා ෙැනීසම් පරිපාටිය ම්බන්ධ ම්මත ආකතතිසයහි 6.1 අනු අංකය යටසත් ස ේවා
ෙණයට අයත් තනතුරු ංයාාව ාසප්ක්ෂව ඉහළ අෙයක් ෙන්නා විට අදාළ කරුණු
ඉදිරිපත් කිරීමට වැඩි ඉඩ ප්රාමාණයක් වැය වන බැවින් එම සකොට උපසල්යණයක් සල
ඉදිරිපත් කිරිම සුදුසුය.



තනතුරුවල ්වභාවය යන්සනන් අදාළ ස ේවා ෙණයට අයත් තනතුරු ්ථීර ද, විේාම වැටුප්
හිත ද නැද්ද යන්න අදහ ් සද. ඒ අනුව තනතුසර් ්වභාවය ඳහන් කළ යුතුය.

2.5 වැටුප
 රාජ්යා පරිපාලන චක්රපසල්ය අංක 06/2006 හා ඊට අනුෂාංගික චක්රපසල්ය වල විධිවිධාන අනුව
හා ජ්යාතික වැටුප් හා ස ේවක ංයාා සකොමිෂන් භාසද නිර්සද්ශ්ය මත වැටුප් සක්ත අංකය,
වැටුප් පරිමාණය හා සේේණි ක්රපමයට අදාළ ආරම්භක වැටුප් පියවර ඳහන් කළ යුතුය.
උදා :- ප්රාාථමික - ශිල්පීය සනොවන ස ේවා ෙණයට අදාළ සේේණි වන්සන් III, II, I හා විසශ්යේෂ
සේේණි සද.
මේණිය

ආරේාක වැටුප් පියවර

ආරේාක වැටුප් තලය (රු.)

III

1

11,730

II

12

13,060

I

22

14,375

විසශ්යේෂ

32

15,840
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2.6 බඳවා ගැනිමේ ්ර මය
 රාජ්යා ස ේවසආ යම් තනතුරක් / ස ේවා ෙණයක් ඳහා විවතත, සීමිත, කු ලතා යන ධාරාවන්
අතුරින් එක් ක්රපමයක් මඟින් සහෝ ක්රපම කිහිපයක් මඟින් බඳවා ෙත හැකිය. එක් එක් ධාරාව
අනුව බඳවා ෙනු ලබන ප්රාමාණය ප්රාතිශ්යතයක් සල දැක්විය යුතුය.(අදාළ වන පරිදි)


විවෘත ධාරාව මගි්  බඳවා ගැනීම.
අධාාපන හා/සහෝ වතත්ීයය සුදුසුකම් පදනම්
ෙැනීමකි.



කර ෙනිමින් කරනු ලබන බඳවා

සීිෂත ධාරාව මගි්  බඳවා ගැනීම.
රාජ්යා ස ේවසආ තනතුරු දරණ අය අතුරින් විසශ්යේෂිත නිර්ණායකයන් පදනම් කර
ෙනිමින් යම් තනතුරකට / ස ේවා ෙණයකට කරනු ලබන බඳවාෙැනීමකි.



කුසලතා ධාරාව මගි්  බඳවා ගැනීම.
රාජ්යා ස ේවසආ දැනුම පලපුරුද්ද හා කු ලතාවය ලබා ෙත් නිලධරයන් අතුරින් විසශ්යේෂ
නිර්නායකයන් පදනම් කර ෙනිමින් යම් තනතුරකට / ස ේවා ෙණයකට කරනු ලබන
බඳවා ෙැනීමකි.



බඳවා ෙන්නා ආකාරය යන්සනන් බඳවා ෙැනීසම් විධි ක්රපමය අදහ ් සද. එනම් තරඟ
විභාෙයක්, වයුබහෙත ම්මුය පරීක්ෂණයක් සහෝ වතත්ීයය පරීක්ෂණයක් යන විධික්රපම එකක්
සහෝ කිහිපයක් මඟින් බඳවා ෙැනීම සිදුකල හැකිය. ෙැලසපන පරිදි බඳවා ෙැනීසම් ආකාරය
ඳහන් කළ යුතුය.



තරඟ විභාෙයක් මඟින් බඳවා ෙන්නා විට ම්මත ආකතතිසආ ඇතුලත් විභාෙ / පරීක්ෂණ
වි ්තර ආකතතිය ම්ූරර්ණ කර ඇමුණුමක් සල ඉදිරිපත් කළ යුතුය.



වයුබහෙත ම්මුය පරීක්ෂණයන් පවත්වන අව ්ථාවල ජ ම්මත ආකතතිසයහි වයුබහෙත ම්මුය
පරීක්ෂණ වි ්තර ඳහා වන ආකතතිය ම්ූරර්ණ කර ඇමුණුමක් සල ඉදිරිපත් කළ යුතුය.



අසනකුත් සුදුසුකම් එක් එක් ස ේවා ෙණයට අයත් විසශ්යේෂ උපසද ් අනුව ඉදිරිපත් කළ යුතුය.


වයුබහෙත ම්මුය පරීක්ෂණයක් යනු, කලින් නියම කර ෙත් නිර්නායකයන් හා ලකුණු
ලබා සදන කරුණු අනුව යම්කිසි තනතුරකට අදාල සුදුසුකම් මැන බැලීමට කරනු
ලබන ම්මුය පරීක්ෂණයකි.



ාමානා ම්මුය පරීක්ෂණයක් යනු ුදසදක්ම පුද්ෙලයාසි කායික සුදුසුකම් පරික්ෂා
කිරීම හා/සහෝ ඔුදසි
හතිකපත්රක පරික්ෂා කිරීම වැනි කාර්යයන්
ඳහා
පවත්වන්නකි.



පුරප්පාක් ඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම සිදුකරනු ලබන්සන් රජ්යසආ ෙැ ට පත්රකසආ පළ කිරීම්
මගින්ද, ප්රාසිද්ධ දැන්වීම් පළකිරීම මගින්ද සහෝ සවනත් ක්රපමයක් මගින්ද යන්න පැහැදිලිව
ඳහන් කළ යුතුය.



තනතුසර් ්වභාවය අනුව රාජ්යා ස ේවසආ ්ිරර තනතුරක් දරන අය ඳහා උපරිම වය ් සීමාව
අදාල සදද යන්න ීයරණය කර ඳහන් කල යුතුය.
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2.7

කාර්යක්නමතා කඩඉේ


ඒ ඒ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් මත්විය යුත්සත් අදාළ බඳවාෙැනීසමන්/උ ් කිරීසමන් පසු
කවර ව රකට සපර ද, ඒ ඳහා පුරාලිය යුතු සුදුසුකම් සමොනවාද යන්න ඉතා පැහැදිළිව,
නිරවුල්ව, සවන සවනම ටහන් කළ යුතුය.



ස ේවා ෙණයට අදාළ විසශ්යේෂ උපසද ්ද සමම සේදය
යුතුය.



කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණ පිළිබඳව විභාෙ / වතත්ීයය පරීක්ෂණ වි ්තර ආකතතිය
ම්ූරර්ණ කර ඇමුණුමක් සල ඉදිරිපත් කළ යුතුය. එම ඇමුණුම් කවසර්ද යන්න
“කාර්යක්ෂමතා කඩඉසම් ව
් භාවය” ීයරසආ ටහන් කළ යුතුය.

කුමන කාර්යක්ෂමතා
කඩඉමද යන වෙ
1 වන
කඩඉම
2 වන
කඩඉම
3 වන
කඩඉම

කාර්යක්ෂමතා කඩඉම
මත්විය යුත්සත්
සකොපමණ ව ර
ෙණනකට සපරද

පුරාලීමට සපර

ැලකිල්ලට ෙත

කාර්යක්ෂමතා කඩඉසම් ව
් භාවය
ලිඛිත පරීක්ෂණය/වතත්ීයය
පරීක්ෂණය/ හතික
පාවමාලාව/සවනත්

කාර්යක්ෂමතා
කාර්යක්ෂමතා
කාර්යක්ෂමතා

ටහන
ෑම සේේණියක්
ඳහාම කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණයක් ඇතුලත් කිරීසමන්
නිලධාරීන්සි දැනුම හා කු ලතා වර්ධනයක් අසප්ක්ෂා කර ඇත. එබැවින් පළමුවන
කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණසආ ජ ාමානා කාර්යාල ක්රපම හා ආයතනික පරිපාලන
ක්රපමසදදයන් පිළිබඳව (උදා :ආයතන ංග්රතහය/මුදල් සරගුලාසි/කාර්ය පරිපාටි රීති ප්රා ම්පාදන
ක්රිගයාවලිය) දැනුමත් තමා ස ේවය කරන ආයතනයට හා තනතුරට පැවසරන කාර්යයන් පිළිබඳ
දැනුම හා අත්පත් කරෙත යුතු ප්රාවීණතාවයනුත් පිළිබඳව මැන බැලීමටත් සදවන හා තුන්වන
කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණවල ජ එම ක්සෂේත්රකයන් තුල සිදුවී ඇති පරිපාටිමය සවන ්වීම්
පිළිබඳව හ තනතුරට පැවසරන කාර්යයන්ට අදාළ නවාකරණයන් පිළිබඳව දැනුම හා
කු ලතා වර්ධනය මැන බැලීමටත් හැකිවන පරිදි එක් එක් කාර්යක්ෂමතා කඩඉම්
පරීක්ෂණයන්හි විෂය නිර්සද්ශ්යයන් ක ් විය යුතුය.

2.8

ාානා ප්රරවී තාවය


රාජ්යා භාෂාසද, අසනක් රාජ්යා භාෂාසද, හ අදාල වන්සන් නම් න්ධාන භාෂාසද ලබා
ෙත යුතු ප්රාවීණතා මටටම සමහි ඳහන් කළ යුතුය. සම් ඳහා රාජ්යා පරිපාලන චක්රපසල්ය
අංක 07/2007, හා ඊට අනුෂාංගික චක්රපසල්ය විධිවිධාන උපසද ් හා කලින් කලට සවන ්
වන භාෂා පිළිබඳ රාජ්යා ප්රාතිපත්ති ද ැලකිල්ලට ෙත යුතුය.
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2.9

මේණි උසස් කිරිේ





උ ් කිරීම ඳහා පුරා තිබිය යුතු අධාාපන සුදුසුකම්, වතත්ීයය සුදුසුකම්, ස ේවා කාලය,
තුටුදායක ස ේවය හා මත් විය යුතු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම හා සදපාර්තසම්න්තු
පරීක්ෂණයක් සද නම් එය ද සවනත් අවශ්යාතා සද නම් ඒවාද ඳහන් කළ යුතුය.
උ

් කිරීසම් ක්රපමය ද පැහැදිලිව ඳහන් කළ යුතුය.

සමම උපසද ් මාලාසද ඇතුළත් කර ඇති ස ේවා ෙණයට අදාළ විසශ්යේෂ උපසද ් ද සමම
සකොට
ම්ූරර්ණ කිරීමට සපර ැලකිල්ලට ෙත යුතුය.

2.10 ත තුරුවලට පත්කිරීම



ඒ ඒ සේේණියට අයත් තනතුරු, එම තනතුරු ඳහා අවශ්යා සුදුසුකම් හා සතෝරා ෙනු ලබන
ආකාරය සමහි ඳහන් කළ යුතුය. (අදාළ වන්සන්නම් පමණි.)
සතෝරා ෙනු ලබන්සන් වයුබහෙත ම්මුය පරීක්ෂණයක් මගින් නම් අදාළ ආකතතිය අනුව
වි ්තර ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
උදා :- යම්කිසි ස ේවා ෙණයක I සේේණිය ඳහා සුදුසුකම් පුරා ඇති සියළු නිලධරයන්
පුරප්පාක් සනො ළකා එම සේේණියට උ ් කළ හැක. එසහත් එම සේේණිය ඳහා
අනුමත තනතුරු ංයාාව සේේණියට උ ් කරනු ලබන ංයාාවට වඩා අක් විය
හැකිය. එවැනි අව ්ථාවල ජ වඩාත් සුදුසු නිලධරයන් සතෝරා ෙන්නා ආකාරය සමහි
ඳහන් කළ යුතුය.

2.11 මප දු මක ් මේසි


රාජ්යා ස ේවා සකොමිෂන් භා කාර්ය පරිපාටික රීති 1 කාඩුඩසයහි ඉහත ඳහන්
කරුණුවලට අදාළව දක්වා ඇති සපොදු සකොන්සද්සිවලට පරිබාහිර වන්නා වු සවනත් විසශ්යේෂ
සකොන්සද්සි කිසිවක් සද නම් එම විසශ්යේෂ සකොන්සද්සි සමොනවාදැයි අනුපිළිසවලින්
පැහැදිළිව හා නිශ්ය්චිතව ඳහන් කළ යුතුය.

2.12 අර්ථ නිරූප


රාජ්යා ස ේවා සකොමිෂන් භා කාර්ය පරිපාටික රීති 1 කාඩුඩසයහි
ඳහන් අර්ථ
නිරුපනවලට පරිබාහිර වන්නා වු විසශ්යේෂ අර්ථ නිරූපන කිසිවක් සද නම් ඒවා
අනුපිළිසවලින් පැහැදිළිව හා නිශ්ය්චිතව ඳහන් කළ යුතුය.



තුටුදායක ස ේවා කාලය :
තුටුදායක ස ව
ේ ා කාලයක් යනු රජ්යසආ නිලධරසයකු විසින් කාර්යක්ෂමව හා අනල ව
්
රාජ්යකාරිය ඉටු කිරීම මගින් ද, මත් විය යුතුව තිබූ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් නියමිත දිනට
මත්වීම මඟින්ද, ්ිරර කිරීම ඳහා අවශ්යා සුදුසුකම් ම්ූරර්ණ කිරීම මගින් ද එම කාලය තුල ජ
උපයා ෙත යුතුව තිබූ සියලුම වැටුප් වර්ධක උපයාසෙන ඇත්තා වූ හ ඔුද විසින් දක්වම්
ලැබිය යුතු වරදක් සිදු සනොකරන ලද්දා වූ කාල සීමාවක් වන්සන්ය.
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ක්රීාය ස ේවා කාලය :
“ ක්රීාය ස ව
ේ ා කාලය” යනු ්වකීය තනතුරට අදාළ වැටුප් ලබමින් තා වශ්යසයන්ම
රාජ්යකාරිසයහි සය ජ සිටි ස ේවා කාලය සද. රජ්යසයන් අනුමත ප්රාසූතත නිවාක් හැර අසනකුත්
සියළුම වැටුප් රහිත නිවාක් කාල පරිච්සේදයන් ක්රීාය ස ේවා කාලය ඳහා ෙණනය කරනු
සනොලබන්සන්ය.



නියමිත දිනට :
අදාළ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම මත්විය යුතු දිනය, “නියමිත දිනය” සල අදහ ් සකසර්.
සේේණි උ ්වීම්වල ජ නියමිත දිනට සහෝ ඊට සපර කාර්යක්ෂමතා කඩඉම මත්වන
නිලධාරීන්ට බඳවා ෙැනීම් පරිපාටිසආ ඳහන් පරිදි උ වී
් ම් ලැබීමට හිමිකම් ඇත. නියමිත
දිනට මත් සනොවන නිලධාරීන්සි උ ්වීම් දිනය කාර්යක්ෂමතා කඩඉම මත් වීමට
ප්රාමාද වූ කාලයට මාන කාලයකින් ප්රාමාද කළ යුතුය.
උදා: ව ර තුනක ජ මත් විය යුතු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම ව ර හතරකින් මත්
වුවසහොත් ව ර දහයකින් ලැබිය යුතු උ ් වීම ලැසබනුසආ ව ර එසකොළහකිනි.
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ඇමුණුේ සඳහා උපමෙස්

3.1

විාාග / පරීක්නණ පිළිබඳ විස්තර සඳහා ව
*

ඇමුණුම

බඳවා ෙැනීම් පරිපාටියට අදාළව පවත්වනු ලබන සියළුම විභාෙ සහෝ පරීක්ෂණවල වි ්තර
(බඳවා ෙැනීම්, උ ් කිරීම හා කාර්යක්ෂමතා කඩඉම්වලට අදාළ විභාෙ/පරීක්ෂණ) සමම
ආකතතිය අනුව ඉදිරිපත් කළ යුතුසද. ඒ අනුව විභාෙසආ සහෝ පරීක්ෂණසආ නම ඳහන්
කළ යුතුය.
උදා : - විේාම වැටුප් සදපාර්තසම්න්තුසවහි
ප්රාාථමික ශිල්පීය සනොවන ස ේවා ෙණය ඳහා වන
බඳවා ෙැනීසම් පරීක්ෂණය

*

පරීක්ෂණයට අයත්වන ප්රාශ්ය්න පත්රකය, ඒ ඳහා සවන් කර ඇති කාලය, මුළු ලකුණු හා මත්
ලකුණු සවන් සවන් වශ්යසයන් දැක්විය යුතුය.
උදා :-

*

කාලය

ාමානා දැනීම

පැය 01

මුළු ලකුණු

මත්වීමට
ලබාෙත යුතු
ලකුණු ප්රාමාණය

100

40

විභාෙය පවත්වන්සන් කවර බලධරයකු විසින්ද යන්නත්, අදාළ විභාෙය පවත්වනු ලබන
ආකාරයත් ඳහන් කළ යුතුය.
උදා :-

*

ප්රාශ්ය්ණ පත්රකය

පවත්වනු ලබන බලධරයා - විාාග මක මසාරිස් ජ්ය රාඛ
පවත්වනු ලබන්සන් සකොපමණ කාල සීමාවකට වරක්ද යන වෙ - වසරකට
මෙවරක්

එක් එක් ප්රාශ්ය්න පත්රකයට අදාළ විෂය නිර්සද්ශ්යය කවසර්ද යන්න පැහැදිලිව දක්වන්න.
උදා :ප්රර ් ප්රකය
ාමානා දැනීම

විනය නිර්මේ ය
ජ්යාතික කලාපීය හ සලෝකසආ විවිධ ංවිධාන පරි රයන්
තුළ පවතින
මාජ්යයීය,
ං ්කතතික, අධාාපනික,
විදාාත්මක, සද්ශ්යපාලනමය, ආර්ිරක හා අසනකුත් අදාළ
ාධකයන් ම්බන්ධව අසප්ක්ෂකයා තු දැනුවත්භාවය හ
අවසබෝධය මැන බැලීම.
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3.2

වු හගත සේමු පරීක්නණය පිළිබඳ විස්තර සඳහා ව
*

බඳවා ෙැනීම් පරිපාටියට අදාළව පවත්වනු ලබන සියළුම වයුබහෙත ම්මුය පරීක්ෂණවල
වි ්තර සමම ඇමුණුම අනුව ඉදිරිපත් කළ යුතුය. තවද බඳවා ෙැනීම්, උ ් කිරීම් හා
තනතුරුවලට පත් කිරීම් ම්බන්ධව වයුබහෙත ම්මුය පරීක්ෂණ පැවැත්විය හැකිය. එවැනි
පරීක්ෂණවල වි ්තර සමම ආකතතිසයහි පැහැදිලිව ඳහන් කළ යුතුය.
උදා :-

*

ඇමුණුම

සර්ගු සදපාර්තසම්න්තුසවහි
ප්රාාථමික ශිල්පීය සනොවන ස ේවා ෙණය ඳහා වන
බඳවා ෙැනීසම් ම්මුය පරීක්ෂණය

වයුබහෙත ම්මුය පරීක්ෂණසආ ජ ලකුණු ලබා සදන ක්සෂේත්රකයන් ඳහන් කළ යුතුය.

උදා:- අතිසර්ක අධාාපන සුදුසුකම්
අතිසර්ක වතත්ීයය සුදුසුකම්
*

ඇමුණුම් අංකෙත කිරීසම් ජ බඳවා ෙැනීසම් පරිපාටිසයහි අනු අංකයන්ට අනුරූප වන පරිදි
සයසදන විභාෙ, පරීක්ෂණ, වයුබහෙත ම්මුය පරීක්ෂණ අනුපිළිසවළ අනුෙමනය කළ යුතුය.
උදා:- ඇමුණුම 1 - ස ේවක ෙණයට අයත් තනතුරු පිළිබඳ සතොරතුරු
ඇමුණුම 2 - කාර්යක්ෂමතා කඩඉම
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04

අනුමැතියට ඉදිරිපත් කිරීම


බඳවා ෙැනීසම් පරිපාටි අනුමැතියට ඉදිරිපත් කිරීසම් ජ, නව බඳවා ෙැනීසම් පරිපාටි අනුමත
කරවා ෙැනීම හා පවතින බඳවා ෙැනීසම් පරිපාටි ංසශ්යෝධනය කිරීම යනුසවන් සදයාකාර
සද.
 රාජ්යද පරිපාල ක්ර මඛ
අනුමත කරවා ගැනීම. –

අකක 06/2006 අනුව

ව බඳවා ගැනීමේ පරිපාටි

I.

බඳවා ෙැනීසම් පරිපාටි සකටුම්පතක් රාජ්යා ස ේවා සකොමිෂන් භාව සවත අනුමැතිය ඳහා සයොමු
කිරීසම් ජ එහි අන්තර්ෙතය හා නිරවදාතාවය පිළිබඳව එම සදපාර්තසම්න්තු ප්රාධාන අනිවාර්යසයන්ම
වෙකීම දැරිය යුතුය.

II.

බඳවා ෙැනීසම් පරිපාටි ක ් කරනු ලබන්සන් ස ේවා ෙණයක් ඳහා වන බැවින් එම ස ේවා ෙණයට
අයත් සියළුම තනතුරු ඳහා විධිමත් අනුමැතියක් කළමනාකරණ ස ේවා සදපාර්තසම්න්තුසද අධාක්ෂ
ජ්යනරාල්සෙන් ලබා සෙන තිබිය යුතුය.

III. බඳවා ෙැනීසම් පරිපාටි සකටුම්පත ඳහා ආයතන අධාක්ෂ ජ්යනරාල්සි හ ජ්යාතික වැටුප් හා ස ේවක
ංයාා සකොමිෂන් භාසද අදාළ නිර්සද්ශ්ය ලබා ෙත යුතුය.
IV. ඉන් අනතුරුව සදපාර්තසම්න්තු ප්රාධාන විසින් ඉහත ඳහන් නිර්සද්ශ්ය ඇතුලත් කර ක ් කරන ලද
බඳවා ෙැනීම් පරිපාටි සකටුම්පත අදාළ සර්ඛීය අමාතාාංශ්ය සල්කම්සි නිර්සද්ශ්ය හිතව අනුමැතිය
ඳහා රාජ්යා ස ේවා සකොමිෂන් භාව සවත ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
V. රාජ්යා ස ේවා සකොමිෂන් භාසද අනුමැතිය ලැබීසමන් පසු ඒ බව අදාළ අමාතාාංශ්යසආ සල්කම් සවත
දන්වන අතර ඉන් අනතුරුව අනුමත බඳවා ෙැනීසම් පරිපාටිසආ පිටපත් හයක් (06) (බඳවා ෙැනීම්
පරිපාටිය අදාළ වන්සන් අමාතාාංශ්ය තනතුරකට නම් පිටපත් පහක් (05) ප්රාමාණවත් සද.) රාජ්යා ස ේවා
සකොමිෂන් භාසද සල්කම්සි අත් න ඳහා ඉදිරිපත් කල යුතුසද.
VI. රාජ්යා ස ේවා සකොමිෂන් භාසද සල්කම් විසින් අදාළ බඳවා ෙැනීම් පරිපාටිය අත් න් තැබීසමන් පසුව
සදපාර්තසම්න්තු ප්රාධාන (අදාළ සද නම්)
අදාළ අමාතාාංශ්යසආ සල්කම්
ජ්යාතික වැටුප් හා ස ේවක ංයාා සකොමිෂන් භා සල්කම්
ආයතන අධාක්ෂ ජ්යනරාල්
සවත එහි එක් පිටපතක් බැගින් යැවීමට කටයුතු කරනු ඇත.
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 රාජ්යද පරිපාල

ක්ර මඛ අකක 06/2006 ට අනුව අනුමත කර ඇති බඳවා ගැනීමේ
පරිපාටි සකම ෝධ ය කිරීම. –

I.

ඉහත විධි විධාන අනුව අනුමැතිය ලබා ෙත් බඳවා ෙැනීම් පරිපාටියක්, විවිධ සහේතු මත
පසු අව ්ථාවක ජ ංසශ්යෝධනය කිරීමට සිදුවිය හැක.

II.

ඒ අයුරින් බඳවා ෙැනීසම් පරිපාටියක් ංසශ්යෝධනය විය හැකි අව ්ථා කිහිපයක්
i. අනුමත තනතුරු ංයාාව සවන ් කිරීසම් ජ.
ii. බඳවා ෙැනීසම් ප්රාතිශ්යතයන්, බඳවා ෙැනීසම් සුදුසුකම් ංසශ්යෝධනය කිරීසම් ජ.
iii. බඳවා ෙැනීසම් හා කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණයන්ට අදාළ විෂය නිර්සද්ශ්යයන්
ංසශ්යෝධනය කිරීසම් ජ.

III. මීට අමතරව විසශ්යේෂ සහේතූන් මත බඳවා ෙැනීසම් පරිපාටි ංසශ්යෝධනය කිරීමට සිදුවිය හැකිය.
එවැනි අව ්ථාවක ජ ංසශ්යෝධනය කිරීමට අසප්ක්ෂිත කරුණු පැහැදිලිව ඳහන් කර
දැනටමත් අනුමත කර ඇති බඳවා ෙැනීසම් පරිපාටිසආ ංසශ්යෝධනය කිරීමට අසප්ක්ෂිත
කරුණු ඇතුලත් කරමින් ංසශ්යෝධිත බඳවා ෙැනීසම් පරිපාටියක් නැවත ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
IV. ංසශ්යෝධන ඳහා ඉදිරිපත් කිරීසම් ජ ංසශ්යෝධනය වන සකොට
පැහැදිලිව අදාළ ඇමුණුමට අනුව ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

හා ඊට සහේතු වන කරුණුද

V. තනතුරු ංයාාව සවන ් කිරීසම් ජ කළමනාකරණ ස ේවා සදපාර්තසම්න්තුසද අධාක්ෂ
ජ්යනරාල්සි අනුමැතිය ලබාෙත යුතුය.
VI. ංසශ්යෝධනය කරනු ලබන්සන් බඳවා ෙැනීසම් සහෝ උ ් කිරීසම් සුදුසුකම් නම් ඒ ඳහා
අනිවාර්යසයන්ම ජ්යාතික වැටුප් හා ස ේවක ංයාා සකොමිෂන් භාසද නිර්සද්ශ්ය ලබාසෙන
ඉදිරිපත් කළ යුතුය.


සකස ේ වුවද යම් යම් විසශ්යේෂිත තනතුරුවල ජ සමහි ඳහන් සුදුසුකම් සහෝ අසනකුත්
අවශ්යාතාවන්වල සවන ක
් ම් ඇති විය හැක. එවැනි අව ථ
් ාවක ජ එස ේ සවන ්වීමට සහේතුව
පැහැදිලිව ඳහන් කර ඒ ඳහා රාජ්යා ස ේවා සකොමිෂන් භාසද විසශ්යේෂ අනුමැතිය ලබා ෙත
යුතුය.
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ප්රරාථිෂක - ශිඛපීය ම ව මසවා ගණය (PL-01-2006-A) සඳහා
බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිය සේපූර්ණ කිරීමේදී පිළිපැදිය යුතු මප දු උපමෙස්

5.1

ප්රරාථිෂක-ශිඛපීය ම ව
පිළිබඳ මප දු නිර්වක ය


5.2

5.3

අවුරුදු 18 ට සනොඅක් හා අවුරුදු 45 ට සනොවැඩි වීම.

රජ්යසආ ෙැ ට පත්රකසආ දැන්වීම් පලකිරීම සහෝ ප්රාසිද්ධ දැන්වීම් පළකිරීම
දැන්වීම් පළ කිරීම මගින් අයදුම්පත් කැඳවනු ලැසබ්.

හ සවබ් අඩවිසආ

බඳවා ගැනීමේ ්ර මය


5.6

අධායන සපොදු හතික පත්රක ාමානා සපළ විභාෙසආ ජ සදවරකට සනොවැඩි වාර ෙනනක ජ
යටත් පිරිස යින් ම්මාන සදකක් හිතව විෂයන් හයක් මත්වී තිබීම.

අයදුේපත් කැඳවීමේ ්ර මය


5.5

හා වෘත්තීය සුදුසුකේ

වයස


5.4

කාර්යාාරය

ආයතනයන්හි කාර්යයන් ඉටුකිරීම හා පවත්වා සෙන යාම ඳහා අවශ්යා වන සපොදු මූලික
අවශ්යාතාවන් අතුරින් නිශ්ය්චිත අර්ධ ශිල්පීය සහෝ ශිල්පීය නිපුණතාවකින් සතොරව ඉටු කළ
හැකි මූලික කාර්යයන් පවරනු ලබන බුදකාර්ය ස ේවා ෙණයක් සල සමම ස ේවා ෙණය
ැලසක්. සමම කාර්ය පථයනට අයත් කාර්ය අතුරින් ඕනෑම කාර්යභාරයක්
සදපාර්තසම්න්තු ප්රාධාන/ පත්කිරීම් බලධරයා විසින් සමම ස ේවා ෙණයට අයත්
නිලධරසයකුට පවරනු ලැබිය හැකිය.

අධදාප


මසවා ගණමේ ත තුරු ෙර්  ් ට පැවමර

තරඟ විභාෙයක ප්රාතිඵල මත හා/සහෝ වයුබහෙත
ෙනු ලැසබ්.

ම්මුය පරීක්ෂණයක ප්රාතිඵල මත බඳවා

කාර්යක්නමතා කඩඉේ


පත්කිරීම් බලධරයා විසින් ීයරණය කරනු ලබන පරිදි ලිඛිත පරීක්ෂණයක් සහෝ වාචික
පරීක්ෂණයකි.



තනතුරට අදාළ පරිදි පරීක්ෂණසආ ්වභාවය නිශ්ය්චිතව ඳහන් කල යුතුය.



III වන සේේණියට බඳවාසෙන ව ර තුන (03) ක් ෙත වීමට සපර පළමු කාර්යක්ෂමතා
කඩඉම් පරීක්ෂණසයන් මත් වීම.



II වන සේේණියට උ ් වී ව ර තුන (03) ක් ෙත වීමට සපර සදවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම්
පරීක්ෂණසයන් මත් වීම.



I වන සේේණියට උ ් වී ව ර පහ (05) ක් ෙත වීමට සපර තුන්වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම්
පරීක්ෂණසයන් මත් වීම.



සමම පරීක්ෂණ වර්ෂයකට සදවතාවක් පවත්වනු ලැසබ්.
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අදාළ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණ පත්කිරීම් බලධරයා විසින් සහෝ ඔුද විසින් බලය
පවරන ලද බලධරයන් විසින්, පත්කිරීම් බලධරයා විසින් නියම කරනු ලබන
මාර්සෙෝපසද්ශ්ය පරිදි පැවැත්විය යුතුය.

මේණි උසස් කිරීම
කාර්ය ාධනය පදනම් කර ෙත් පහත දැක්සවන ආකාරසආ සේේණි උ
හිමි සද.

5.7


් කිරීම් ක්රපමයක්

5.7.1 මසවා ගණමයහි III මේණිමේ සිට II මේණියට සාමා ද ම්ටටමේ කාර්ය සාධ ය
අනුව උසස් කිරීම.


සපුරාලිය යුතු සුදුසුකේ :I.
II.

III.

පත්වීම ්ිරර කර තිබීම.
ස ේවා ෙණසආ III සේේණිසආ අවම වශ්යසයන් ව ර දහය (10) ක ක්රීාය හා තුටුදායක
ස ේවා කාලයක් ම්ූරර්ණ කර තිබීම හා වැටුප් වර්ධක දහය (10) ක් උපයාසෙන
තිබීම.
අනුමත කාර්ය ාධන ඇෙයීසම් පරිපාටිය අනුව උ ් කිරීසම් දිනට සපරාතුව වූ ව ර
දහය (10) ක් තුළ තුටුදායක මටටසම් සහෝ ඊට ඉහළ කාර්ය ාධනයක් සපන්නුම්
කර තිබීම.
උ ් කිරීසම් දිනට ූරර්වා න්නතම ව ර පහ(05) තුළ තුටුදායක ස ේවා කාලයක්
ම්ූරර්ණ කර තිබීම.
අදාළ මටටසම් අසනක් රාජ්යා භාෂා ප්රාවීණතාව ලබා සෙන තිබීම.
අදාළ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය නියමිත දිනට මත් වී තිබීම.

IV.
V.
VI.


උසස් කිරීමේ ්ර මය
සුදුසුකම් ම්ූරර්ණ කරන නිලධරයන් විසින් නියමිත ආකතති පත්රකය අනුව පත්කිරීම්
බලධරයා සවත ඉල්ලීමක් කරනු ලැබූ විට, සුදුසුකම් පරීක්ෂා කිරීසමන් අනතුරුව සුදුසුකම්
ලබන දින සිට ක්රිගයාත්මක වන පරිදි II සේේණියට උ ් කිරීම පත්කිරීම් බලධරයා විසින්
සිදු කරනු ලැසබ්.

5.7.2 මසවා ගණමයහි III මේණිමේ සිට II මේණියට සුවිම ෂී ම්ටටමේ කාර්ය සාධ ය
අනුව උසස් කිරීම.


සපුරාලිය යුතු සුදුසුකේ :I.
II.

III.
IV.
V.
VI.

පත්වීම ්ිරර කර තිබීම.
ස ේවා ෙණසආ III සේේණිසආ ව ර හය (06) ක ක්රීාය හා තුටුදායක ස ව
ේ ා කාලයක්
ම්ූරර්ණ කර තිබීම හා වැටුප් වර්ධක හය (06) ම නියමිත දිනට උපයාසෙන තිබීම.
අනුමත කාර්ය ාධන ඇෙයීසම් පරිපාටිය අනුව ූරර්වා න්න ව ර හය(06) තුළම
සුවිසශ්යේෂි කාර්ය ාධනයක් සපන්නුම් කර තිබීම.
උ ් කිරීසම් දිනට ූරර්වා න්නතම ව ර පහ(05)තුළ තුටුදායක ස ේවා කාලයක්
ම්ූරර්ණ කර තිබීම.
අදාළ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණ නියමිත දිනට මත් වී තිබීම.
අදාළ මටටසම් අසනක් රාජ්යා භාෂා ප්රාවීණතාව නියමිත කාලය තුළ ජ ලබා සෙන තිබීම.
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උසස් කිරීමේ ්ර මය
ඉහත සුදුසුකම් පුරාලන නිලධරයන්ට පත්කිරීම් බලධරයා අනුමත කරන ආයතනයක්
විසින් පවත්වනු ලබන ලිඛිත අභසයෝොතා පරීක්ෂණයකට සපනී සිටිය හැක. ඉන්
මත්වන්නන් විසින් නියමිත ආකතති පත්රකය අනුව පත්කිරීම් බලධරයා සවත ඉල්ලීමක්
කරනු ලැබූ විට, පත්කිරීම් බලධරයා විසින් සුදුසුකම් පරික්ෂා කරනු ලැසබ්. අදාළ ස සු
අවශ්යාතාවන් ද ම්ූරර්ණ කර ඇති නිලධරයන් පත්කිරීසම් දින සිට ව ර හය (06) ක්
ම්ූරර්ණ වන දිනට ක්රිගයාත්මක වන පරිදි II සේේණියට උ ් කිරීම පත්කිරීම් බලධරයා
විසින් සිදු කරනු ලැසබ්.
සටහ


සුවිසශ්යේෂී කාර්ය
ාධනය යටසත් උ ් කිරීම් ලබා  ජසම් ජ පවත්වනු ලබන
පරීක්ෂණසයන් මත්වීම ඳහා අවම වශ්යසයන් ලකුණු 60% ක් ලබා ෙත යුතුය. තවද,
සුවිසශ්යේෂී කාර්ය ාධනය යටසත් උ ් කිරීසම් පරීක්ෂණය වර්ෂයකට එක් වරක්
පවත්වනු ලැසබ්. එක් නිලධරයකුට සමම පරීක්ෂණයට සපනී සිටිය හැක්සක් එක්
වතාවක් පමණි.



නිලධරයකුට පාලනය කළ සනොහැකි සහේතුවක් මත නියමිත දිනට සුවිසශ්යේෂී කාර්ය
ාධනය යටසත් උ ් කිරීසම් පරීක්ෂණයට සපනී සිටීමට සනොහැකි වූ අව ්ථාවන්හි ජ
පසුව පැවැත්සවන අභසයෝොතා පරීක්ෂණයට එම නිලධරයාට සපනී සිටිය හැක.
එවැනි නිලධරයකු සුවිසශ්යේෂී කාර්ය ාධනය යටසත් උ ් කිරීම සිදු කරන දිනය සල
ලකනුසආ එම විභාෙය මත්වූ දින සද.

5.7.3 මසවා ගණමයහි II මේණිමේ සිට I මේණියට සාමා ද ම්ටටමේ කාර්ය සාධ ය අනුව
උසස් කිරීම.


සපුරාලිය යුතු සුදුසුකේ :I.

II.
III.

IV.



ස ේවා ෙණසආ II සේේණිසආ අවම වශ්යසයන් ව ර නවය (09) ක ක්රීාය හා තුටුදායක
ස ේවා කාලයක් ම්ූරර්ණ කර තිබීම හා වැටුප් වර්ධක නවය(09) ක් උපයාසෙන
තිබීම.
උ ් කිරීසම් දිනට ූරර්වා න්නතම ව ර පහ (05) තුළ තුටුදායක ස ේවා කාලයක්
ම්ූරර්ණ කර තිබීම.
අනුමත කාර්ය ාධන ඇෙයීසම් පරිපාටිය අනුව උ ් කිරීසම් දිනට සපරාතුව වූ ව ර
නවය (09) ක් තුළ තුටුදායක මටටසම් සහෝ ඊට ඉහළ කාර්ය ාධනයක් සපන්නුම්
කර තිබීම.
අදාළ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණ නියමිත දිනට මත් වී තිබීම.

උසස් කිරීමේ ්ර මය
සුදුසුකම් ම්ූරර්ණ කරන නිලධරයන් විසින් නියමිත ආකතති පත්රකය අනුව පත්කිරීම්
බලධරයා සවත ඉල්ලීමක් කරනු ලැබූ විට පත්කිරීම් බලධරයා විසින් සුදුසුකම් පරික්ෂා
කිරීසමන් අනතුරුව I සේේණියට උ ් කිරීම සුදුසුකම් ලබන දින සිට ක්රිගයාත්මක වන පරිදි
පත්කිරීම් බලධරයා විසින් සිදු කරනු ලැසබ්.
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5.7.4 මසවා ගණමයහි II මේණිමේ සිට I මේණියට සුවිම ෂී ම්ටටමේ කාර්ය සාධ ය අනුව
උසස් කිරීම.
 සපුරාලිය යුතු සුදුසුකේ :I.
II.
III.
IV.

ස ව
ේ ා ෙණසආ II සේේණිසආ ව ර අට (08) ක ක්රීාය හා තුටුදායක ස ේවා කාලයක්
ම්ූරර්ණ කර තිබීම හා වැටුප් වර්ධක අට (08) ම නියමිත දිනට උපයාසෙන තිබීම.
උ ් කිරීසම් දිනට ූරර්වා න්නතම ව ර පහ(05) තුළ තුටුදායක ස ේවා කාලයක්
ම්ූරර්ණ කර තිබීම.
අනුමත කාර්ය ාධන ඇෙයීසම් පරිපාටිය අනුව ූරර්වා න්න ව ර අට(08) තුළම
සුවිසශ්යේෂී කාර්ය ාධනයක් සපන්නුම් කර තිබීම.
අදාළ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණ නියමිත දිනට මත් වී තිබීම.

 උසස් කිරීමේ ්ර මය
සුදුසුකම් ම්ූරර්ණ කරන නිලධරයන් ඳහා පත්කිරීම් බලධරයා විසින් වයුබහෙත ම්මුය
පරීක්ෂණයක් පවත්වනු ලබන අතර එම වයුබහෙත ම්මුය පරීක්ෂණසයන් 50% ක් සහෝ ඊට
වැඩි ලකුණු ප්රාමාණයක් ලබා ෙන්නා නිලධරයන් II සේේණියට උ ් වී ව ර අට (08) ක්
ම්ූරර්ණ වන දින සිට ක්රිගයාත්මක වන පරිදි I සේේණියට උ ් කිරීම පත්කිරීම් බලධරයා
විසින් සිදු කරනු ලැසබ්.
5.7.5 මසවා ගණමයහි I මේණිමේ සිට විම න ්මර්ණියට උසස් කිරීම.


සපුරාලිය යුතු සුදුසුකේ :I. ස ේවා ෙණසආ I සේේණිසආ අවම වශ්යසයන් ව ර නවය (09) ක ක්රීාය හා තුටුදායක
ස ේවා කාලයක් ම්ූරර්ණ කර තිබීම හා වැටුප් වර්ධක නවය (09) ක් උපයාසෙන
තිබීම.
II. උ ් කිරීසම් දිනට ූරර්වා න්නතම ව ර පහ(05) තුළ තුටුදායක ස ේවා කාලයක්
ම්ූරර්ණ කර තිබීම.
III. අනුමත කාර්ය ාධන ඇෙයීසම් පරිපාටිය අනුව උ ් උ ් කිරීසම් දිනට සපරාතුව වූ
ව ර නවය(09) තුළ තුටුදායක මටටසම් සහෝ ඊට ඉහළ කාර්ය ාධනයක් සපන්නුම්
කර තිබීම.
IV. අදාළ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණ නියමිත දිනට මත් වී තිබීම.



උසස් කිරීමේ ්ර මය
සුදුසුකම් ම්ූරර්ණ කරන නිලධරයන් විසින් නියමිත ආකතති පත්රකය අනුව පත්කිරීම්
බලධරයා සවත ඉල්ලීමක් කරනු ලැබූ විට පත්කිරීම් බලධරයා විසින් සුදුසුකම් පරික්ෂා
කිරීසමන් අනතුරුව සුදුසුකම් ලබන දින සිට ක්රිගයාත්මක වන පරිදි විසශ්යේෂ සේේණියට උ ්
කිරීම පත්කිරිම් බලධරයා විසින් සිදු කරනු ලැසබ්.
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5.8

කාර්යය්  පැවරීම




සේේණිෙතව කාර්යයන් පැවරීමක් සිදු සනොකරන අතර සමම ස ේවා ෙණයට
පැවසරන කාර්යයන් අතුරින් ඕනෑම කාර්යයක් ස ේවසආ අවශ්යාතාව මත සජ්යාෂ්වතාව හා
කු ලතාව පදනම් සකොට සෙන ඕනෑම සේේණියක නිලධරයකුට සදපාර්තසම්න්තු ප්රාධාන
විසින් පවරනු ලැබිය හැක. (ආකතතිසආ 3.4 යටසත් ඇතුලත් කරන්න.)

සකලක්නය
1. සුවිසශ්යේෂී කාර්ය ාධනය ඇෙයීසම් ක්රපම සදදයක් රජ්යය විසින් හුනන්වා ජ
ක්රිගයාත්මක කරන සතක් දැනට ක්රිගයාත්මක වන වාර්ෂික කාර්ය ාධන
ඇෙයීසම් ජ තුටුදායක මටටම සහෝ ඊට ඉහළ කාර්ය ාධනයක් සපන්නුම්
කරනු ලැබ ඇති තැනැත්තන්ට සුවිසශ්යේෂි කාර්ය ාධනය යටසත් උ ් කිරීම්
ඳහා වන ලිඛිත අභසයෝොතා පරීක්ෂණය/ වයුබහෙත ම්මුය පරීක්ෂණය
ඳහා සපනී සිටීමට අව ්ථාව ල ා සදනු ලැසබ්.

2. සාමා ද ම්ටටමේ කාර්ය සාධ ය අනුව උසස් කිරීමේදී නියමිත දිනට
කාර්යක්ෂමතා කඩඉම
මත් සනොවන නිලධාරීන්සි උ ්වීම් දිනය
කාර්යක්ෂමතා කඩඉම මත් වීමට ප්රාමාද වූ කාලයට මාන කාලයකින් ප්රාමාද
කළ යුතුය.
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06

ප්රරාථිෂක - අර්ධ ශිඛපීය මසවා ගණය (PL-02-2006-A) සඳහා බඳවා
ගැනීමේ පරිපාටිය සේපූර්ණ කිරීමේදී පිළිපැදිය යුතු මප දු උපමෙස්

6.1

ප්රරාථිෂක- අර්ධ ශිඛපීය මසවා ගණමේ ත තුරු ෙර්  ් ට පැවමර
මප දු නිර්වක ය


6.2

කාර්යාාරය පිළිබඳ

ආයතනයන්හි කාර්යයන් ඉටුකිරීම හා පවත්වා සෙන යාසම් ජ අවශ්යා වන මූලික පහසුකම්
ම්පාදනයට අදාළ වන ඉදිකිරීම්, නඩත්තු හා අලුත්වැඩියා වැනි කාර්යයන් අතුරින්
තතීයයික හා වතත්ීයය අධාාපන සකොමිෂන් භාව විසින් නිෙමනය කරනු ලැබ ඇති පරිදි
ජ්යාතික වතත්ීයය කු ලතාවන්හි (N.V.Q.) සදවැනි සහෝ තුන්වැනි මටටසම් ප්රාවීණතා /
කාර්මික නිපුණතාවන් අවශ්යා වන්නා වූ කාර්යයන් සමම ස ේවා ෙණයට පැවසර්. සමම
කාර්යයන් අතුරින් පත්කිරීම් බලධරයා විසින් ඒ ඒ තනතුරට අදාළව විසශ්යේෂිත සකොට
දක්වනු ලබන කාර්යයන් තනතුරට පැවසර්.

අධදාප

හා වෘත්තීය සුදුසුකේ



අධායන සපොදු හතික පත්රක ාමානා සපළ විභාෙසආ ජ සදවරකට සනොවැඩි වාර ෙනනක ජ
යටත් පිරිස යින් ම්මාන සදකක් හිතව විෂයන් හයක් මත්වී තිබීම.



අදාළ තනතුරට නියමිත පරිදි තතීයයික හා වතත්ීයය අධාාපන සකොමිෂන් භාව විසින්
නිෙමනය කරනු ලැබ ඇති පරිදි ජ්යාතික වතත්ීයය කු ලතාවන්හි (N.V.Q.) අවම වශ්යසයන්
සදවන මටටසම් නිපුණතාවයක් ලබා සෙන තිබීම.
( අසප්ක්ෂිත නිපුණතා කවසර්දැයි පැහැදිලිව ඳහන් කිරීම.)

6.3

වයස


අවුරුදු 18 ට සනොඅක් හා අවුරුදු 45 ට සනොවැඩි වීම.
(රජ්යසආ ස ේවසආ ්ිරර තනතුරක් දරන අය ඳහා උපරිම වය ් සීමාව අදාළ සනොසද.)

6.4

අයදුේපත් කැඳවීමේ ්ර මය


6.5

හ සවබ් අඩවිසආ

බඳවා ගැනීමේ ්ර මය


6.6

රජ්යසආ ෙැ ට පත්රකසආ දැන්වීම් පලකිරීම සහෝ ප්රාසිද්ධ දැන්වීම් පළකිරීම
දැන්වීම් පළ කිරීම මගින් අයදුම්පත් කැඳවනු ලැසබ්.

තරඟ විභාෙයක ප්රාතිඵල මත හා/සහෝ වයුබහෙත ම්මුය පරීක්ෂණ ප්රාතිඵල මත බඳවා ෙනු
ලැසබ්.

කාර්යක්නමතා කඩඉේ


පත්කිරීම් බලධරයා විසින් ීයරණය කරනු ලබන පරිදි ලිඛිත පරීක්ෂණයක් හා නිපුණතා
පිළිබඳ ප්රාාසයෝගික පරීක්ෂණයක් සහෝ වයුබහෙත ම්මුය පරීක්ෂණයක් හා නිපුණතා පිළිබඳ
ප්රාාසයෝගික පරීක්ෂණයකි.
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III වන සේේණියට බඳවාසෙන ව ර තුන (03) ක් ෙත වීමට සපර පළමු කාර්යක්ෂමතා
කඩඉම් පරීක්ෂණසයන් මත් වීම.



II වන සේේණියට උ ් වී ව ර තුන (03) ක් ෙත වීමට සපර සදවන කාර්යක්ෂමතා
කඩඉම් පරීක්ෂණසයන් මත් වීම.



I වන සේේණියට උ ් වී ව ර පහ (05) ක් ෙත වීමට සපර තුන්වන කාර්යක්ෂමතා
කඩඉම් පරීක්ෂණසයන් මත් වීම.




6.7

තනතුරට අදාළ වන පරිදි පරීක්ෂණසආ ්වභාවය නිශ්ය්චිතව ඳහන් කරන්න.

සමම පරීක්ෂණ වර්ෂයකට සදවතාවක් පවත්වනු ලැසබ්.
අදාළ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණ පත්කිරීම් බලධරයා විසින් සහෝ ඔුද විසින් බලය
පවරන ලද බලධරයන් විසින්, පත්කිරීම් බලධරයා විසින් නියම කරනු ලබන
මාර්සෙෝපසද්ශ්ය පරිදි පැවැත්විය යුතුය.

මේණි උසස් කිරීම


කාර්ය ාධනය පදනම් කර ෙත් පහත දැක්සවන ආකාරසආ සේේණි උ
හිමිසද.

් කිරීසම් ක්රපමයක්

6.7.1 මසවා ගණමයහි III මේණිමේ සිට II මේණියට සාමා ද ම්ටටමේ කාර්ය සාධ ය
අනුව උසස් කිරීම.


සපුරාලිය යුතු සුදුසුකේ :I.
II.

III.

IV.
V.
VI.


පත්වීම ්ිරර කර තිබීම.
ස ේවා ෙණසආ III සේේණිසආ අවම වශ්යසයන් ව ර දහය (10) ක ක්රීාය හා තුටුදායක
ස ේවා කාලයක් ම්ූරර්ණ කර තිබීම හා වැටුප් වර්ධක දහය (10) ක් උපයාසෙන
තිබීම.
අනුමත කාර්ය ාධන ඇෙයීසම් පරිපාටිය අනුව උ ් කිරීසම් දිනට සපරාතුව වූ ව ර
දහය (10) ක් තුළ තුටුදායක මටටසම් සහෝ ඊට ඉහළ කාර්ය ාධනයක් සපන්නුම්
කර තිබීම.
උ ් කිරීසම් දිනට ූරර්වා න්නතම ව ර පහ(05) තුළ තුටුදායක ස ේවා කාලයක්
ම්ූරර්ණ කර තිබීම.
අදාළ මටටසම් අසනක් රාජ්යා භාෂා ප්රාවීණතාව ලබා සෙන තිබීම.
අදාළ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය නියමිත දිනට මත් වී තිබීම.
උසස් කිරීමේ ්ර මය

සුදුසුකම් ම්ූරර්ණ කරන නිලධරයන් විසින් නියමිත ආකතති පත්රකය අනුව පත්කිරීම්
බලධරයා සවත ඉල්ලීමක් කරනු ලැබූ විට, පත්කිරීම් බලධරයා විසින් සුදුසුකම් පරික්ෂා
කිරීසමන් අනතුරුව සුදුසුකම් ලබන දින සිට ක්රිගයාත්මක වන පරිදි II සේේණියට උ ් කිරීම
පත්කිරීම් බලධරයා විසින් සිදු කරනු ලැසබ්.
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6.7.2 මසවා ගණමයහි III මේණිමේ සිට II මේණියට සුවිම ෂී ම්ටටමේ කාර්ය සාධ ය අනුව
උසස් කිරීම.
 සපුරාලිය යුතු සුදුසුකේ :I. පත්වීම ්ිරර කර තිබීම.
II. ස ේවා ෙණසආ III සේේණිසආ ව ර හය (06) ක ක්රීාය හා තුටුදායක ස ේවා කාලයක්
ම්ූරර්ණ කර තිබීම හා වැටුප් වර්ධක හය (06) ම නියමිත දිනට උපයාසෙන තිබීම.
III. අනුමත කාර්ය ාධන ඇෙයීසම් පරිපාටිය අනුව ූරර්වා න්න ව ර හය(06) තුළම
සුවිසශ්යේෂි කාර්ය ාධනයක් සපන්නුම් කර තිබීම.
IV. උ ් කිරීසම් දිනට ූරර්වා න්නතම ව ර පහ(05)තුළ තුටුදායක ස ේවා කාලයක්
ම්ූරර්ණ කර තිබීම.
V. අදාළ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණ නියමිත දිනට මත් වී තිබීම.
VI. අදාළ මටටසම් අසනක් රාජ්යා භාෂා ප්රාවීණතාව නියමිත කාලය තුළ ජ ලබා සෙන තිබීම.


උසස් කිරීමේ ්ර මය
ඉහත සුදුසුකම් පුරාලන නිලධරයන්ට පත්කිරීම් බලධරයා අනුමත කරන ආයතනයක්
විසින් පවත්වනු ලබන ලිඛිත අභසයෝොතා පරීක්ෂණයකට සපනී සිටිය හැකිය. ඉන්
මත්වන්නන් විසින් නියමිත ආකතති පත්රකය අනුව පත්කිරීම් බලධරයා සවත ඉල්ලීමක්
කරනු ලැබූ විට, පත්කිරීම් බලධරයා විසින් සුදුසුකම් පරික්ෂා කරනු ලැසබ්. අදාළ ස සු
අවශ්යාතාවන් ද ම්ූරර්ණ කර ඇති නිලධරයන් පත්කිරීසම් දින සිට ව ර හය (06) ක්
ම්ූරර්ණ වන දිනට ක්රිගයාත්මක වන පරිදි II සේේණියට උ ් කිරීම පත්කිරීම් බලධරයා
විසින් සිදු කරනු ලැසබ්.
සටහ

සුවිසශ්යේෂී කාර්ය ාධනය යටසත් උ ් කිරීම් ලබා  ජසම් ජ පවත්වනු ලබන
පරීක්ෂණසයන් මත්වීම ඳහා අවම වශ්යසයන් ලකුණු 60% ක් ලබා ෙත යුතුය. තවද,
සුවිසශ්යේෂී කාර්ය ාධනය යටසත් උ ් කිරීසම් පරීක්ෂණය වර්ෂයකට එක් වරක්
පවත්වනු ලැසබ්. එක් නිලධරයකුට සමම පරීක්ෂණයට සපනී සිටිය හැක්සක් එක්
වතාවක් පමණි.


නිලධරයකුට පාලනය කළ සනොහැකි විසශ්යේෂ සහේතුවක් මත නියමිත දිනට සුවිසශ්යේෂී
කාර්ය ාධනය යටසත් උ ් කිරීසම් පරීක්ෂණයට සපනී සිටීමට සනොහැකි වූ
අව ්ථාවන්හි ජ පසුව පැවැත්සවන අභසයෝොතා පරීක්ෂණයට එම නිලධරයාට සපනී
සිටිය හැක. එවැනි නිලධරයකු සුවිසශ්යේෂී කාර්ය ාධනය යටසත් උ ් කිරීම සිදු කරන
දිනය සල
ලකනුසආ එම විභාෙය මත්වූ දින සද.

6.7.3 මසවා ගණමයහි II මේණිමේ සිට I මේණියට සාමා ද ම්ටටමේ කාර්ය සාධ ය අනුව
උසස් කිරීම.


සපුරාලිය යුතු සුදුසුකේ :I.

II.

ස ේවා ෙණසආ II සේේණිසආ අවම වශ්යසයන් ව ර නවය (09) ක ක්රීාය හා තුටුදායක
ස ේවා කාලයක් ම්ූරර්ණ කර තිබීම හා වැටුප් වර්ධක නවය (09) ක් උපයාසෙන
තිබීම.
උ ් කිරීසම් දිනට ූරර්වා න්නතම ව ර පහ (05) තුළ තුටුදායක ස ේවා කාලයක්
ම්ූරර්ණ කර තිබීම.
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III.

IV.


අනුමත කාර්ය ාධන ඇෙයීසම් පරිපාටිය අනුව උ ් කිරීසම් දිනට සපරාතුව වූ ව ර
නවය (09) ක් තුළ තුටුදායක මටටසම් සහෝ ඊට ඉහළ කාර්ය ාධනයක් සපන්නුම්
කර තිබීම.
අදාළ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණ නියමිත දිනට මත් වී තිබීම.

උසස් කිරීමේ ්ර මය
සුදුසුකම් ම්ූරර්ණ කරන නිලධරයන් විසින් නියමිත ආකතති පත්රකය අනුව පත්කිරීම්
බලධරයා සවත ඉල්ලීමක් කරනු ලැබූ විට පත්කිරීම් බලධරයා විසින් සුදුසුකම් පරික්ෂා
කිරීසමන් අනතුරුව I සේේණියට උ ් කිරීම සුදුසුකම් ලබන දින සිට ක්රිගයාත්මක වන පරිදි
පත්කිරීම් බලධරයා විසින් සිදු කරනු ලැසබ්.

6.7.4 මසවා ගණමයහි II මේණිමේ සිට I මේණියට සුවිම ෂී ම්ටටමේ කාර්ය සාධ ය අනුව
උසස් කිරීම


සපුරාලිය යුතු සුදුසුකේ :I. ස ව
ේ ා ෙණසආ II සේේණිසආ ව ර අට (08) ක ක්රීාය හා තුටුදායක ස ේවා කාලයක්
ම්ූරර්ණ කර තිබීම හා වැටුප් වර්ධක අට (08) ම නියමිත දිනට උපයාසෙන තිබීම.
II. උ ් කිරීසම් දිනට ූරර්වා න්නතම ව ර පහ(05) තුළ තුටුදායක ස ේවා කාලයක්
ම්ූරර්ණ කර තිබීම.
III. අනුමත කාර්ය ාධන ඇෙයීසම් පරිපාටිය අනුව ූරර්වා න්න ව ර අට(08) තුළම
සුවිසශ්යේෂී කාර්ය ාධනයක් සපන්නුම් කර තිබීම.
IV. අදාළ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණ නියමිත දිනට මත් වී තිබීම.



උසස් කිරීමේ ්ර මය
සුදුසුකම් ම්ූරර්ණ කරන නිලධරයන් ඳහා පත්කිරීම් බලධරයා විසින් වයුබහෙත ම්මුය
පරීක්ෂණයක් පවත්වනු ලබන අතර එම වයුබහෙත ම්මුය පරීක්ෂණසයන් 50% ක් සහෝ ඊට
වැඩි ලකුණු ප්රාමාණයක් ලබා ෙන්නා නිලධරයන් II සේේණියට උ ් වී ව ර අට (08) ක්
ම්ූරර්ණ වන දින සිට ක්රිගයාත්මක වන පරිදි I සේේණියට උ ් කිරීම පත්කිරීම් බලධරයා
විසින් සිදු කරනු ලැසබ්.

6.7.5 මසවා ගණමයහි I මේණිමේ සිට විම න මේණියට උසස් කිරීම.


සපුරාලිය යුතු සුදුසුකේ :I.

II.
III.

IV.

ස ේවා ෙණසආ I සේේණිසආ අවම වශ්යසයන් ව ර නවය (09) ක ක්රීාය හා තුටුදායක
ස ේවා කාලයක් ම්ූරර්ණ කර තිබීම හා වැටුප් වර්ධක නවය (09) ක් උපයාසෙන
තිබීම.
උ ් කිරීසම් දිනට ූරර්වා න්නතම ව ර පහ(05) තුළ තුටුදායක ස ේවා කාලයක්
ම්ූරර්ණ කර තිබීම.
අනුමත කාර්ය ාධන ඇෙයීසම් පරිපාටිය අනුව උ ් කිරීසම් දිනට සපරාතුව වූ ව ර
නවය(09) තුළ තුටුදායක මටටසම් සහෝ ඊට ඉහළ කාර්ය ාධනයක් සපන්නුම් කර
තිබීම.
අදාළ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණ නියමිත දිනට මත් වී තිබීම.
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 උසස් කිරීමේ ්ර මය
සුදුසුකම් ම්ූරර්ණ කරන නිලධරයන් විසින් නියමිත ආකතති පත්රකය අනුව පත්කිරීම්
බලධරයා සවත ඉල්ලීමක් කරනු ලැබූ විට පත්කිරීම් බලධරයා විසින් සුදුසුකම් පරික්ෂා
කිරීසමන් අනතුරුව සුදුසුකම් ලබන දින සිට ක්රිගයාත්මක වන පරිදි විසශ්යේෂ සේේණියට උ ්
කිරීම පත්කිරීම් බලධරයා විසින් සිදු කරනු ලැසබ්.

6.8

කාර්යය්  පැවරීම
 සේේණිෙතව කාර්යයන් පැවරීමක් සිදු සනොකරන අතර සමම ස ේවා ෙණයට පැවසරන
කාර්යයන් අතුරින් ඕනෑම කාර්යයක් ස ේවසආ අවශ්යාතාව මත සජ්යාෂ්වතාව හා කු ලතාව
පදනම් සකොට සෙන ඕනෑම සේේණියක නිලධරයකුට සදපාර්තසම්න්තු ප්රාධාන විසින් පවරනු
ලැබිය හැක. (ආකතතිසආ 3.4 යටසත් ඇතුලත් කරන්න.)


සකලක්නය

1. සුවිසශ්යේෂී කාර්ය ාධනය ඇෙයීසම් ක්රපම සදදයක් රජ්යය විසින් හුනන්වා ජ ක්රිගයාත්මක කරන සතක්
දැනට ක්රිගයාත්මක වන වාර්ෂික කාර්ය ාධන ඇෙයීසම් ජ තුටුදායක මටටම සහෝ ඊට ඉහළ
කාර්ය ාධනයක් සපන්නුම් කරනුලැබ ඇති තැනැත්තන්ට සුවිසශ්යේෂි කාර්ය ාධනය යටසත්
උ ් කිරීම් ඳහා වන ලිඛිත අභසයෝොතා පරීක්ෂණය/ වයුබහෙත ම්මුය පරීක්ෂණය ඳහා
සපනී සිටීමට අව ්ථාව ල ා සදනු ලැසබ්.

2. සාමා ද ම්ටටමේ කාර්ය සාධ ය අනුව උසස් කිරීමේදී නියමිත දිනට කාර්යක්ෂමතා කඩඉම
මත් සනොවන නිලධාරීන්සි උ ්වීම් දිනය කාර්යක්ෂමතා කඩඉම මත් වීමට ප්රාමාද වූ
කාලයට මාන කාලයකින් ප්රාමාද කළ යුතුය
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07

ප්රරාථිෂක - ශිඛපීය මසවා ගණය (PL-03-2006-A) සඳහා බඳවා ගැනීමේ
පරිපාටිය සේපූර්ණ කිරීමේදී පිළිපැදිය යුතු මප දු උපමෙස්

7.1

ප්රරාථිෂක-ශිඛපීය මසවා ගණමේ ත තුරු ෙර්  ් ට පැවමර
නිර්වක ය


7.2

7.3

කාර්යාාරය පිළිබඳ මප දු

ආයතනයක් සවත පැවසරන කාර්යයන් ඉටුකිරීම හා පවත්වාසෙන යාම ඳහා වන මූලික
අවශ්යාතාවන් වන ඉදිකිරීම්, නඩත්තු, අලුත්වැඩියා, ආසලෝකකරණය වැනි මූලික
කාර්යයන් අතුරින් තතීයයික හා වතත්ීයය අධාාපන සකොමිෂන් භාව විසින් නිෙමනය
කරනු ලැබ ඇති පරිදි ජ්යාතික වතත්ීයය කු ලතාවන්හි (N.V.Q.) හතර (04) වැනි මටටසම්
කාර්මික පුුදණු
හතිකයක්/ප්රාවීණතා
හතිකයක් මගින් තහවුරු සකසරන
කාර්මික/ශිල්පීය/වතත්ීයය කු ලතාවයන් අවශ්යා වන කාර්යයන් පවරනු ලබන
තැනැත්තන්සෙන් හ ප්රාවාහන කාර්යයන්හි අවශ්යා වන සමෝටර් රථ ප්රාවාහන සකොම ාරි ්
ජ්යනරාල් විසින් නිකුත් සකසරන සමෝටර් රථ රියැදුරු බලපත්රකයක් දරන තැනැත්තන්සෙන්
මන්විත ස ේවා ෙණයකි.

අධදාප

හා වෘත්තිය සුදුසුකේ



අධායන සපොදු හතික පත්රක ාමානා සපළ විභාෙසආ ජ සදවරකට සනොවැඩි වාර ෙනනක ජ
යටත් පිරිස යින් ම්මාන සදකක් හිතව විෂයන් හයක් මත්වී තිබීම.



එක් එක් තනතුසරහි කාර්යභාරයට අදාළව තතීයයික හා වතත්ීයය අධාාපන සකොමිෂන්
භාව විසින් පිළිෙනු ලබන කාර්මික/වතත්ීයය පුුදණු ආයතනයකින් නිකුත් කරන ජ්යාතික
වතත්ීයය කු ලතාවන්හි (N.V.Q.) සිදවැනි (04) මටටමට සනොඅක් මටටමක ප්රාවීණතා
හතිකයක් ලබා තිබීම සහෝ රියැදුරන් ම්බන්ධසයන් නම් සමෝටර් රථ ප්රාවාහන
සකොම ාරි ් ජ්යනරාල් විසින් නිකුත් කළ සමෝටර් රථ පැදවීසම් බලපත්රකයක් ලබා තිබීම.
(අසප්ක්ෂිත ප්රාවීණතාවන් පැහැදිලිව ඳහන් කළ යුතුය.) සමෝටර් රථ රියැදුරන් රියැදුරු
බලපත්රකය ලැබීසමන් පසු අවම වශ්යසයන් ව ර තුන (03) ක පළපුරුද්ද ලබා තිබීම.

වයස


අවුරුදු 18 ට සනොඅක් හා අවුරුදු 45 ට සනොවැඩි වීම.
(රජ්යසආ ස ේවසආ ිර
් ර තනතුරක් දරන අය ඳහා උපරිම වය ් සීමාව අදාළ සනොසද.)

7.4

අයදුේපත් කැඳවීමේ ්ර මය


7.5

රජ්යසආ ෙැ ට පත්රකසආ දැන්වීම් පලකිරීම සහෝ ප්රාසිද්ධ දැන්වීම් පළකිරීම
දැන්වීම් පළ කිරීම මගින් අයදුම්පත් කැඳවනු ලැසබ්.

හ සවබ් අඩවිසආ

බඳවා ගැනීමේ ්ර මය


ඒ ඒ තනතුරට අදාළ වන පරිදි වූ වතත්ීයය හා/සහෝ වයුබහෙත ම්මුය පරීක්ෂණයක ප්රාතිඵල
මත බඳවා ෙැසන්.



ඒ ඒ තනතුරට අදාළ වන වතත්ීයය පරීක්ෂණය කුමක්ද යන්න නිශ්ය්චිතව හා
ඳහන් කළ යුතුය.
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වි ්තරව

7.6

කාර්යක්නමතා කඩඉේ




7.7

පත්කිරීම් බලධරයා විසින් ීයරණය කරනු ලබන පරිදි ලිඛිත පරීක්ෂණයක් හා නිපුණතා
පිළිබඳ ප්රාාසයෝගික පරීක්ෂණයක් සහෝ වාචික පරීක්ෂණයක් හා නිපුණතා පිළිබඳ
ප්රාාසයෝගික පරීක්ෂණයකි.
තනතුරට අදාළ වන පරිදි පරීක්ෂණසආ ්වභාවය නිශ්ය්චිතව ඳහන් කිරීම.



III වන සේේණියට බඳවාසෙන ව ර තුන (03) ක් ෙත වීමට සපර පළමු කාර්යක්ෂමතා
කඩඉම් පරීක්ෂණසයන් මත් වීම.



II වන සේේණියට උ ්වී ව ර තුන (03) ක් ෙත වීමට සපර සදවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම්
පරීක්ෂණසයන් මත් වීම.



I වන සේේණියට උ ්වී ව ර පහ (05) ක් ෙත වීමට සපර තුන්වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම්
පරීක්ෂණසයන් මත් වීම.



සමම පරීක්ෂණ වර්ෂයකට සදවතාවක් පවත්වනු ලැසබ්.



ඉහත කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණ පත්කිරීම් බලධරයා විසින් සහෝ ඔුද විසින් බලය
පවරන ලද බලධරයන් විසින්, පත්කිරීම් බලධරයා විසින් නියම කරනු ලබන
මාර්සෙෝපසද්ශ්ය පරිදි පැවැත්විය යුතුය.

මේණි උසස් කිරීම


කාර්ය ාධනය පදනම් කර ෙත් පහත දැක්සවන ආකාරසආ සේේණි උ
හිමි සද.

් කිරීසම් ක්රපමයක්

7.7.1 මසවා ගණමයහි III මේණිමේ සිට II මේණියට සාමා ද ම්ටටමේ කාර්ය සාධ ය අනුව
උසස් කිරීම.
 සපුරාලිය යුතු සුදුසුකේ :I.
II.
III.

IV.
V.
VI.


පත්වීම ්ිරර කර තිබීම.
ස ේවා ෙණසආ III සේේණිසආ අවම වශ්යසයන් ව ර දහය (10) ක ක්රීාය හා තුටුදායක
ස ේවා කාලයක් ම්ූරර්ණ කර තිබීම හා වැටුප් වර්ධක දහය (10) ක් උපයාසෙන තිබීම.
අනුමත කාර්ය ාධන ඇෙයීසම් පරිපාටිය අනුව උ ් කිරීසම් දිනට සපරාතුව වූ ව ර
දහය (10) ක් තුළ තුටුදායක මටටසම් සහෝ ඊට ඉහළ කාර්ය ාධනයක් සපන්නුම් කර
තිබීම.
උ ් කිරීසම් දිනට ූරර්වා න්නතම ව ර පහ(05) තුළ තුටුදායක ස ේවා කාලයක්
ම්ූරර්ණ කර තිබීම.
අදාළ මටටසම් අසනක් රාජ්යා භාෂා ප්රාවීණතාව ලබා සෙන තිබීම.
අදාළ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය නියමිත දිනට මත් වී තිබීම.
උසස් කිරීමේ ්ර මය
සුදුසුකම් ම්ූරර්ණ කරන නිලධරයන් විසින් නියමිත ආකතති පත්රකය අනුව පත්කිරීම්
බලධරයා සවත ඉල්ලීමක් කරනු ලැබූ විට, පත්කිරීම් බලධරයා විසින් සුදුසුකම් පරික්ෂා
කිරීසමන් අනතුරුව සුදුසුකම් ලබන දින සිට ක්රිගයාත්මක වන පරිදි II සේේණියට උ ් කිරිම
පත්කිරීම් බලධරයා විසින් සිදු කරනු ලැසබ්.
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7.7.2 මසවා ගණමයහි III මේණිමේ සිට II මේණියට සුවිම ෂී ම්ටටමේ කාර්ය සාධ ය
අනුව උසස් කිරීම.


සපුරාලිය යුතු සුදුසුකේ :I. පත්වීම ්ිරර කර තිබීම.
II. ස ේවා ෙණසආ III සේේණිසආ ව ර හය (06) ක ක්රීාය හා තුටුදායක ස ේවා කාලයක්
ම්ූරර්ණ කර තිබීම හා වැටුප් වර්ධක හය (06) ම නියමිත දිනට උපයාසෙන තිබීම.
III. අනුමත කාර්ය ාධන ඇෙයීසම් පරිපාටිය අනුව ූරර්වා න්න ව ර හය(06) තුළම
සුවිසශ්යේෂි කාර්ය ාධනයක් සපන්නුම් කර තිබීම.
IV. උ ් කිරීසම් දිනට ූරර්වා න්නතම ව ර පහ(05) තුළ තුටුදායක ස ේවා කාලයක්
ම්ූරර්ණ කර තිබීම.
V. අදාළ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණ නියමිත දිනට මත් වී තිබීම.
VI. අදාළ මටටසම් අසනක් රාජ්යා භාෂා ප්රාවීණතාව නියමිත කාලය තුළ ජ ලබා සෙන
තිබීම.



උසස් කිරීමේ ්ර මය
ඉහත සුදුසුකම් පුරාලන නිලධරයන්ට පත්කිරීම් බලධරයා අනුමත කරන ආයතනයක්
විසින් පවත්වනු ලබන ලිඛිත අභසයෝොතා පරීක්ෂණයකට සපනී සිටිය හැක. ඉන්
මත්වන්නන් විසින් නියමිත ආකතති පත්රකය අනුව පත්කිරීම් බලධරයා සවත ඉල්ලීමක්
කරනු ලැබූ විට, පත්කිරීම් බලධරයා විසින් සුදුසුකම් පරික්ෂා කරනු ලැසබ්. අදාළ ස සු
අවශ්යාතාවන් ද ම්ූරර්ණ කර ඇති නිලධරයන් පත්කිරීසම් දින සිට ව ර හය (06) ක්
ම්ූරර්ණ වන දිනට ක්රිගයාත්මක වන පරිදි II සේේණියට උ ් කිරීම පත්කිරීම් බලධරයා
විසින් සිදු කරනු ලැසබ්.

සටහ
 සුවිසශ්යේෂී කාර්ය ාධනය යටසත් උ ් කිරීම් ලබා  ජසම් ජ පවත්වනු ලබන
පරීක්ෂණසයන් මත්වීම ඳහා අවම වශ්යසයන් ලකුණු 60% ක් ලබා ෙත යුතුය. තවද,
සුවිසශ්යේෂී කාර්ය ාධනය යටසත් උ ් කිරීසම් පරීක්ෂණය වර්ෂයකට එක් වරක්
පවත්වනු ලැසබ්. එක් නිලධරයකුට සමම පරීක්ෂණයට සපනී සිටිය හැක්සක් එක්
වතාවක් පමණි.


නිලධරයකුට පාලනය කළ සනොහැකි විසශ්යේෂ සහේතුවක් මත නියමිත දිනට සුවිසශ්යේෂී
කාර්ය ාධනය යටසත් උ ් කිරීසම් පරීක්ෂණයට සපනී සිටීමට සනොහැකි වූ
අව ්ථාවන්හි ජ පසුව පැවැත්සවන අභසයෝොතා පරීක්ෂණයට එම නිලධරයාට සපනී
සිටිය හැක. එවැනි නිලධරයකු සුවිසශ්යේෂී කාර්ය ාධනය යටසත් උ ් කිරීම සිදු කරන
දිනය සල
ලකනුසආ එම විභාෙය මත්වූ දින සද.

7.7.3 මසවා ගණමයහි II මේණිමේ සිට I මේණියට සාමා ද ම්ටටමේ කාර්ය සාධ ය අනුව
උසස් කිරීම.


සපුරාලිය යුතු සුදුසුකේ :I.

II.

ස ේවා ෙණසආ II සේේණිසආ අවම වශ්යසයන් ව ර නවය (09) ක ක්රීාය හා තුටුදායක
ස ේවා කාලයක් ම්ූරර්ණ කර තිබීම හා වැටුප් වර්ධක නවය(09) ක් උපයාසෙන
තිබීම.
උ ් කිරීසම් දිනට ූරර්වා න්නතම ව ර පහ (05) තුළ තුටුදායක ස ේවා කාලයක්
ම්ූරර්ණ කර තිබීම.
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III.

IV.


අනුමත කාර්ය ාධන ඇෙයීසම් පරිපාටිය අනුව උ ් කිරීසම් දිනට සපරාතුව වූ ව ර
නවය (09) ක් තුළ තුටුදායක මටටසම් සහෝ ඊට ඉහළ කාර්ය ාධනයක් සපන්නුම්
කර තිබීම.
අදාළ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණ නියමිත දිනට මත් වී තිබීම.

උසස් කිරීමේ ්ර මය
සුදුසුකම් ම්ූරර්ණ කරන නිලධරයන් විසින් නියමිත ආකතති පත්රකය අනුව පත්කිරීම්
බලධරයා සවත ඉල්ලීමක් කරනු ලැබූ විට පත්කිරීම් බලධරයා විසින් සුදුසුකම් පරික්ෂා
කිරීසමන් අනතුරුව I සේේණියට උ ් කිරීම සුදුසුකම් ලබන දින සිට ක්රිගයාත්මක වන පරිදි
පත්කිරීම් බලධරයා විසින් සිදු කරනු ලැසබ්.

7.7.4 මසවා ගණමයහි II මේණිමේ සිට I මේණියට සුවිම ෂී ම්ටටමේ කාර්ය සාධ ය අනුව
උසස් කිරීම.
 සපුරාලිය යුතු සුදුසුකේ :ස ේවා ෙණසආ II සේේණිසආ ව ර අට (08) ක ක්රීාය හා
කාලයක් ම්ූරර්ණ කර තිබීම හා වැටුප් වර්ධක අට (08)
උපයාසෙන තිබීම.
II. උ ් කිරීසම් දිනට ූරර්වා න්නතම ව ර පහ(05) තුළ
කාලයක් ම්ූරර්ණ කර තිබීම.
III. අනුමත කාර්ය ාධන ඇෙයීසම් පරිපාටිය අනුව ූරර්වා න්න ව
සුවිසශ්යේෂී කාර්ය ාධනයක් සපන්නුම් කර තිබීම.
I.

තුටුදායක ස ේවා
ම නියමිත දිනට
තුටුදායක ස ේවා
ර අට (08) තුළම

IV. අදාළ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණ නියමිත දිනට මත් වී තිබීම.
 උසස් කිරීමේ ්ර මය
සුදුසුකම් ම්ූරර්ණ කරන නිලධරයන් ඳහා පත්කිරීම් බලධරයා විසින් වයුබහෙත ම්මුය
පරීක්ෂණයක් පවත්වනු ලබන අතර එම වයුබහෙත ම්මුය පරීක්ෂණසයන් 50% ක් සහෝ ඊට
වැඩි ලකුණු ප්රාමාණයක් ලබා ෙන්නා නිලධරයන් II සේේණියට උ ් වී ව ර අට (08) ක්
ම්ූරර්ණ වන දින සිට ක්රිගයාත්මක වන පරිදි I සේේණියට උ ් කිරීම පත්කිරීම් බලධරයා
විසින් සිදු කරනු ලැසබ්.

7.7.5 මසවා ගණමයහි I මේණිමේ සිට විම න මේණියට උසස් කිරීම.


සපුරාලිය යුතු සුදුසුකේ :ස ව
ේ ා ෙණසආ I සේේණිසආ අවම වශ්යසයන් ව ර නවය (09) ක ක්රීාය හා
තුටුදායක ස ේවා කාලයක් ම්ූරර්ණ කර තිබීම හා වැටුප් වර්ධක නවය (09) ක්
උපයාසෙන තිබීම.
II. උ ් කිරීසම් දිනට ූරර්වා න්නතම ව ර පහ(05) තුළ තුටුදායක ස ේවා
කාලයක් ම්ූරර්ණ කර තිබීම.
III. අනුමත කාර්ය ාධන ඇෙයීසම් පරිපාටිය අනුව උ ් කිරීසම් දිනට සපරාතුව වූ
ව ර නවය(09) තුළ තුටුදායක මටටසම් සහෝ ඊට ඉහළ කාර්ය ාධනයක්
සපන්නුම් කර තිබීම.
IV. අදාළ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණ නියමිත දිනට මත් වී තිබීම.
I.
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උසස් කිරීමේ ්ර මය
සුදුසුකම් ම්ූරර්ණ කරන නිලධරයන් විසින් නියමිත ආකතති පත්රකය අනුව පත්කිරීම්
බලධරයා සවත ඉල්ලීමක් කරනු ලැබූ විට පත්කිරීම් බලධරයා විසින් සුදුසුකම් පරික්ෂා
කිරීසමන් අනතුරුව සුදුසුකම් ලබන දින සිට ක්රිගයාත්මක වන පරිදි විසශ්යේෂ සේේණියට උ ්
කිරීම පත්කිරීම් බලධරයා විසින් සිදු කරනු ලැසබ්.

7.8

කාර්යය්  පැවරීම
සේේණිෙතව කාර්යයන් පැවරීමක් සිදු සනොකරන අතර සමම ස ේවා ෙණයනට පැවසරන
කාර්යයන් අතුරින් ඕනෑම කාර්යයක් ස ේවසආ අවශ්යාතාව මත සජ්යාෂ්වතාව හා කු ලතාව
පදනම් සකොට සෙන ඕනෑම සේේණියක නිලධරයකුට සදපාර්තසම්න්තු ප්රාධාන විසින් පවරනු
ලැබිය හැක.
(ආකතතිසආ 3.4 යටසත් ඇතුලත් කරන්න.)
 සකලක්නය
1. සුවිසශ්යේෂී කාර්ය ාධනය ඇෙයීසම් ක්රපම සදදයක් රජ්යය විසින් හුනන්වා ජ ක්රිගයාත්මක කරන
සතක් දැනට ක්රිගයාත්මක වන වාර්ෂික කාර්ය ාධන ඇෙයීසම් ජ තුටුදායක මටටම සහෝ ඊට
ඉහළ කාර්ය ාධනයක් සපන්නුම් කරනු ලැබ ඇති තැනැත්තන්ට සුවිසශ්යේෂි කාර්ය ාධනය
යටසත් උ ් කිරීම් ඳහා වන ලිඛිත අභසයෝොතා පරීක්ෂණය/ වයුබහෙත ම්මුය
පරීක්ෂණය ඳහා සපනී සිටීමට අව ්ථාව ල ා සදනු ලැසබ්.
2. සාමා ද ම්ටටමේ කාර්ය සාධ ය අනුව උසස් කිරීමේදී නියමිත දිනට කාර්යක්ෂමතා කඩඉම
මත් සනොවන නිලධාරීන්සි උ ්වීම් දිනය කාර්යක්ෂමතා කඩඉම මත් වීමට ප්රාමාද වූ
කාලයට මාන කාලයකින් ප්රාමාද කළ යුතුය.
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8.1

කළම ාකරණ සහකාර තාක්නණික ම ව - ණ්ඩ 2 මසවා ගණය
(MN-01-2006-A) සඳහා බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිය සේපූර්ණ කිරීමේදී
පිළිපැදිය යුතු මප දු උපමෙස්
කළම ාකරණ සහකාර තාක්නණික ම ව - ණ්ඩ 2 මසවා ගණමේ ත තුරු
ෙර්  ් ට පැවමර කාර්යාාරය පිළිබඳ මප දු නිර්වක ය


8.2

ආයතනයන්හි විධායක කළමනාකරණ හා පරිපාලන කාර්යයන්හි නියුතු වූවන්සි
කාර්යයන්ට උප ්ථම්භක හා/සහෝ පහසුකාරක කර්තවායන් අතුරින් තාක්ෂණික
්වභාවසආ සනොවන්නා වූද, ඒකල ්වරූපසආ වූද (Single Functional) කාර්යයන් සමම
ස ේවා ෙණයට පැවසර්. සමම ෙණසආ කාර්යයන් අතුරින් පත්කිරීම් බලධරයා විසින්
විසශ්යේෂසයන් නියම සකොට දක්වන ලද කාර්යයන් සමම ස ේවා ෙණයට අයත් නිලධරයන්
විසින් ඉටු කරනු ලැබිය යුතුය.

අධදාප

හා වෘත්තීය සුදුසුකේ

8.2.1 බාහිර (විවෘත) අයදුේකරුව්  සඳහා (අ) සිංහල/සදමළ/ඉංග්රීයසි භාෂාව, ෙණිතය හ තවත් විෂයන් සදකකට ම්මාන
ාමාර්ථයන් හිතව එකවර විෂයන් හයකින් (06) අධායන සපොදු හතික පත්රක
( ාමානා සපළ) විභාෙය මත්ව තිබීම.
හ
(ආ) අධායන සපොදු හතික පත්රක (උ ් සපළ) විභාෙසආ ජ අවම වශ්යසයන් විෂයයන්
එකක්වත් (01) ( ාමානා සපොදු පරීක්ෂණය හැර) මත්ව තිබීම.
හ
(ඇ) තනතුරට පැවසරන කාර්යයන්හි ්වභාවය අනුව අවශ්යා වන වතත්ීයය සුදුසුකම්,
පළපුරුද්ද ඇතුළු සවනත් සුදුසුකම්. (අවශ්යා සුදුසුකම් නිශ්ය්චිතව ඳහන් කරන්න.)
8.2.2. අාද් තර (සීිෂත) අයදුේකරුව්  සඳහා - (අොල අවස්ථාවලදී පමණි.)
I.

ප්රාාථමික සේේණිය - ශිල්පීය සනොවන, අර්ධ ශිල්පීය හ ශිල්පීය ස ේවා ෙණයන්හි
පහත "අ", "ආ" හ "ඇ" ඳහන් සුදුසුකම් ඇති නිලධරයන්ට සම් ඳහා අයදුම් කළ
හැකිය.
(අයදුම්කල හැකි තනතුරු නාමයන් උපසල්යනයක ඳහන් කරන්න.)
(අ) භාෂාව හ ෙණිතය ඇතුළුව අධායන සපොදු හතික පත්රක ාමානා සපළ විභාෙසආ ජ
සදවරකට සනොවැඩි වාර ෙනනක ජ යටත් පිරිස යින් ම්මාන සදකක් හිතව විෂයන්
හයකින් මත්වී තිබීම.
(ආ) තනතුරට පැවසරන කාර්යයන්හි ්වභාවය අනුව අවශ්යා වන වතත්ීයය සුදුසුකම්,
පළපුරුද්ද ඇතුළු සවනත් සුදුසුකම් ලබා තිබීම.(අවශ්යා සුදුසුකම් නිශ්ය්චිතව ඳහන්
කරන්න.)
(ඇ) රාජ්යා ස ේවසයහි
සිටිය යුතුය.

්ිරර පත්වීම් දැරිය යුතු අතර එම පත්වීම්වල
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්ිරර කරනු ලැබ

II.

නියමිත දිනය ූරර්වා න්නව රාජ්යා ස ේවසආ ්ිරර පත්වීමක් යටත් පිරිස යින් අවුරුදු
05 ක අයඩුඩ තුටුදායක ස ේවා කාලයක් ම්ූරර්ණ සකොට තිබිය යුතු අතර, ඒ බව
සදපාර්තසම්න්තු ප්රාධාන විසින් හතික කර තිබිය යුතුය.

සටහ
 යම් තනතුරකට ්ිරරව පත් කරනු ලැබීමට සපර ස ේවය කර ඇත්තා වූ සහෝ යම් තනතුරකට
්ිරර වශ්යසයන් පත්කිරීම ඳහා සකොන්සද්සියක් වශ්යසයන් ස ේවය කර ඇත්තා වූ පුුදණුවීසම්
කාල පරිච්සේදයක් ඉහත "II" සේදසයහි ඳහන් සුදුසුකම් ලැබීසමන් ප ් අවුරුදු කාල සීමාව
ඳහා ෙණන් ෙනු සනොලැසබ්. යම් තනතුරකට ්ිරර වශ්යසයන් පත් කරනු ලැබීමට සපර
ස ේවය කර ඇති තාවකාලික / අනියම් ස ේවා කාල පරිච්සේද ඉහත "II" සේදසයහි ඳහන්
සුදුසුකම් ලැබීසම් ප ් අවුරුදු කාල සීමාව ඳහා ෙණන් ෙනු සනොලැසබ්.
8.3

වයස


8.4

අවුරුදු 18 ට සනොඅක් හා අවුරුදු 30 ට සනොවැඩි වීම.

අයදුේපත් කැඳවීමේ ්ර මය
 රජ්යසආ ෙැ ට පත්රකසආ දැන්වීම් පලකිරීම සහෝ ප්රාසිද්ධ දැන්වීම් පළකිරීම
දැන්වීම් පළ කිරීම මගින් අයදුම්පත් කැඳවනු ලැසබ්.

8.5

හ සවබ් අඩවිසආ

බඳවා ගැනීමේ ්ර මය
*

බඳවා ෙන්නා ආකාරයන් 02 කි.
(i) ප්රාසිද්ධ දැන්වීම් මගින් බාහිර අයදුම්කරුවන්සෙන් ඉල්ලුම්පත් කැඳවා විවතත තරඟ
විභාෙයකින් හා/සහෝ වයුබහෙත ම්මුය පරීක්ෂණයක් මගින් බඳවා ෙැනීම.
(ii) අභාන්තරව ඉල්ලුම්පත් කැඳවා සීමිත තරඟ විභාෙයකින් හා/සහෝ වයුබහෙත ම්මුය
පරීක්ෂණයකින් අභාන්තර අයදුම්කරුවන් අතුරින් බඳවා ෙැනීම.

සටහ
ඉහත බඳවා ෙැනීසම් ධාරාවන් සදකම අනිවාර්ය සනොවන අතර අදාල පරිදි නියමිත ධාරාව
ඳහන් කරන්න.
8.6

කාර්යක්නමතා කඩඉේ


පත්කිරීම් බලධරයා විසින් ීයරණය කරනු ලබන පරිදි ලිඛිත පරීක්ෂණයක් සහෝ නිපුණතා
පිළිබඳ ප්රාාසයෝගික පරීක්ෂණයක් සහෝ වාචික පරීක්ෂණයක් හා නිපුණතා පිළිබඳ
ප්රාාසයෝගික පරීක්ෂණයකි.
 තනතුරට අදාළ වන පරිදි පරීක්ෂණසආ ්වභාවය නිශ්ය්චිතව ඳහන් කරන්න.


III වන සේේණියට බඳවාසෙන ව ර තුන (03) ක් ෙත වීමට සපර පළමු කාර්යක්ෂමතා
කඩඉම් පරීක්ෂණසයන් හා අදාළ වන්සන් නම් පරිෙණක පරීක්ෂණසයන් මත් වීම.



II වන සේේණියට උ ්වී ව ර තුන (03) ක් ෙත වීමට සපර සදවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම්
පරීක්ෂණසයන් මත් වීම.



I වන සේේණියට උ ්වී ව ර පහ (05) ක් ෙත වීමට සපර තුන්වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම්
පරීක්ෂණසයන් මත් වීම.



සමම පරීක්ෂණ වර්ෂයකට සදවතාවක් පවත්වනු ලැසබ්.
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8.7

ඉහත කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණ පත්කිරීම් බලධරයා විසින් සහෝ ඔුද විසින් බලය
පවරන ලද බලධරයන් විසින්, පත්කිරීම් බලධරයා විසින් නියම කරනු ලබන
මාර්සෙෝපසද්ශ්ය පරිදි පැවැත්විය යුතුය.

මේණි උසස් කිරීම


කාර්ය ාධනය පදනම් කර ෙත් පහත දැක්සවන ආකාරසආ සේේණි උ
හිමි සද.

් කිරීසම් ක්රපමයක්

8.7.1 මසවා ගණමයහි III මේණිමේ සිට II මේණියට සාමා ද ම්ටටමේ කාර්ය සාධ ය
අනුව උසස් කිරීම.


සපුරාලිය යුතු සුදුසුකේ :I. පත්වීම ්ිරර කර තිබීම.
II. ස ේවා ෙණසආ III සේේණිසආ අවම වශ්යසයන් ව ර දහය (10) ක ක්රීාය හා තුටුදායක
කාලයක් ම්ූරර්ණ කර තිබීම හා වැටුප් වර්ධක (10) ක් උපයාසෙන තිබීම.
III. අනුමත කාර්ය ාධන ඇෙයීම් පරිපාටිය අනුව උ ් කිරීසම් දිනට සපරාතුව වූ ව ර
දහය (10) ක් තුළ තුටුදායක මටටසම් සහෝ ඊට ඉහළ කාර්ය ාධනයක් සපන්නුම් කර
තිබීම.
IV. උ ් කිරීසම් දිනට ූරර්වා න්නතම ව ර පහ (05) තුළ තුටුදායක ස ේවා කාලයක්
ම්ූරර්ණ කර තිබීම.
V. අදාළ මටටසම් අසනක් රාජ්යා භාෂා ප්රාවීණතාව ලබා සෙන තිබීම.
VI. අදාළ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය නියමිත දිනට මත් වී තිබීම.



උසස් කිරීමේ ්ර මය
සුදුසුකම් ම්ූරර්ණ කරන නිලධරයන් II සේේණියට උ ් කිරීම ඳහා නියමිත ආකතති
පත්රකය අනුව පත්කිරීම් බලධරයා සවත අදාළ නිලධරයා විසින් ඉල්ලීමක් කරනු ලැබූ විට,
පත්කිරීම් බලධරයා විසින් සුදුසුකම් පරික්ෂා කිරීසමන් අනතුරුව සුදුසුකම් ලබන දින සිට
ක්රිගයාත්මක වන පරිදි සිදු කරනු ලැසබ්.

8.7.2 මසවා ගණමයහි III මේණිමේ සිට II මේණියට සුවිම ෂී ම්ටටමේ කාර්ය සාධ ය
අනුව උසස් කිරීම.


සපුරාලිය යුතු සුදුසුකේ :I. පත්වීම ්ිරර කර තිබීම.
II. ස ව
ේ ා ෙණසආ III සේේණිසආ ව ර හය (06) ක ක්රීාය හා තුටුදායක ස ේවා කාලයක්
ම්ූරර්ණ කර තිබීම හා වැටුප් වර්ධක හය (06) ම නියමිත දිනට උපයාසෙන තිබීම.
III. අනුමත කාර්ය ාධන ඇෙයීම් පරිපාටිය අනුව ූරර්වා න්නතම ව ර හය (06) තුළම
සුවිසශ්යේෂී කාර්ය ාධනයක් සපන්නුම් කර තිබීම.
IV. උ ් කිරීසම් දිනට ූරර්වා න්න ව ර පහ(05) තුළ තුටුදායක ස ේවා කාලයක්
ම්ූරර්ණ කර තිබීම.
V. අදාළ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය නියමිත දිනට මත් වී තිබීම.
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VI. අදාළ මටටසම් අසනක් රාජ්යා භාෂා ප්රාවීණතාව නියමිත කාලය තුළ ජ ලබා සෙන තිබීම.



උසස් කිරීමේ ්ර මය
ඉහත සුදුසුකම් පුරාලන නිලධරයන්ට පත්කිරීම් බලධරයා අනුමත කරන ආයතනයක්
විසින් පවත්වනු ලබන ලිඛිත අභසයෝොතා පරීක්ෂණයකට සපනී සිටිය හැක. ඉන්
මත්වන්නන් විසින් නියමිත ආකතති පත්රකය අනුව පත්කිරීම් බලධරයා සවත ඉල්ලීමක්
කරනු ලැබූ විට, පත්කිරීම් බලධරයා විසින් සුදුසුකම් පරික්ෂා කරනු ලැසබ්. අදාළ ස සු
අවශ්යාතාවන් ද ම්ූරර්ණ කර ඇති නිලධරයන් පත්කිරීසම් දින සිට ව ර හය (06) ක්
ම්ූරර්ණ වන දිනට ක්රිගයාත්මක වන පරිදි II සේේණියට උ ් කිරීම පත්කිරීම් බලධරයා
විසින් සිදු කරනු ලැසබ්.
සටහ


සුවිසශ්යේෂී කාර්ය ාධනය යටසත් උ ් කිරීම් ලබා  ජසම් ජ පවත්වනු ලබන
පරීක්ෂණසයන් මත්වීම ඳහා අවම වශ්යසයන් ලකුණු 60% ක් ලබා ෙත යුතුය. තවද,
සුවිසශ්යේෂී කාර්ය ාධනය යටසත් උ ් කිරීසම් පරීක්ෂණය වර්ෂයකට එක් වරක්
පවත්වනු ලැසබ්. එක් නිලධරයකුට සමම පරීක්ෂණයට සපනී සිටිය හැක්සක් එක්
වතාවක් පමණි.



නිලධරයකුට පාලනය කළ සනොහැකි විසශ්යේෂ සහේතුවක් මත නියමිත දිනට සුවිසශ්යේෂී
කාර්ය ාධනය යටසත් උ ් කිරීසම් පරීක්ෂණයට සපනී සිටීමට සනොහැකි වූ
අව ්ථාවන්හි ජ පසුව පැවැත්සවන අභසයෝොතා පරීක්ෂණයට එම නිලධරයාට සපනී
සිටිය හැක. එවැනි නිලධරයකු සුවිසශ්යේෂී කාර්ය ාධනය යටසත් උ ් කිරීම සිදු කරන
දිනය සල
ලකනුසආ එම විභාෙය මත්වූ දින සද.

8.7.3 මසවා ගණමයහි II මේණිමේ සිට I මේණියට සාමා ද ම්ටටමේ කාර්ය සාධ ය අනුව
උසස් කිරීම.


සපුරාලිය යුතු සුදුසුකේ :I. ස ව
ේ ා ෙණසආ II සේේණිසආ අවම වශ්යසයන් ව ර දහය (10) ක ක්රීාය හා තුටුදායක
ස ව
ේ ා කාලයක් ම්ූරර්ණ කර තිබීම හා වැටුප් වර්ධක දහය(10) ක් උපයාසෙන තිබීම.
II. උ ් කිරීසම් දිනට ූරර්වා න්නතම ව ර පහ (05) තුළ
ම්ූරර්ණ කර තිබීම.

තුටුදායක ස ේවා කාලයක්

III. අනුමත කාර්ය ාධන ඇෙයීම් පරිපාටිය අනුව උ ් කිරීසම් දිනට සපරාතුව වූ ව ර
දහය (10) ක් තුළ තුටුදායක මටටසම් සහෝ ඊට ඉහළ කාර්ය ාධනයක් සපන්නුම් කර
තිබීම.
IV. අදාළ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණ නියමිත දිනට මත් වී තිබීම.


උසස් කිරීමේ ්ර මය
සුදුසුකම් ම්ූරර්ණ කරන නිලධරයන් I වන සේේණියට උ ් කිරීම ඳහා පත්කිරීම්
බලධරයා සවත අදාළ නිලධරයා විසින් නියමිත ආකතති පත්රකය අනුව ඉල්ලීමක් කරනු ලැබූ
විට පත්කිරීම් බලධරයා විසින් සුදුසුකම් පරික්ෂා කිරීසමන් අනතුරුව සුදුසුකම් ලබන දින
සිට ක්රිගයාත්මක වන පරිදි සිදු කරනු ලැසබ්.
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8.7.4 මසවා ගණමයහි II මේණිමේ සිට I මේණියට සුවිම ෂී ම්ටටමේ කාර්ය සාධ ය අනුව
උසස් කිරීම.


සපුරාලිය යුතු සුදුසුකේ :I. ස ව
ේ ා ෙණසආ II සේේණිසආ ව ර නවය (09) ක ක්රීාය හා තුටුදායක ස ේවා කාලයක්
ම්ූරර්ණ කර තිබීම හා වැටුප් වර්ධක නවය (09) ම නියමිත දිනට උපයාසෙන තිබීම.
II. උ ් කිරීසම් දිනට ූරර්වා න්නතම ව ර පහ(05) තුළ
ම්ූරර්ණ කර තිබීම.

තුටුදායක ස ේවා කාලයක්

III. අනුමත කාර්ය ාධන ඇෙයීම් පරිපාටිය අනුව ූරර්වා න්න ව ර නවය (09) තුළම
සුවිසශ්යේෂී කාර්ය ාධනයක් සපන්නුම් කර තිබීම.
IV. අදාළ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණ නියමිත දිනට මත් වී තිබීම.
 උසස් කිරීමේ ්ර මය
සුදුසුකම් ම්ූරර්ණ කරන නිලධරයන් ඳහා පත්කිරීම් බලධරයා විසින් වයුබහෙත ම්මුය
පරීක්ෂණයක් පවත්වනු ලබන අතර එම වයුබහෙත ම්මුය පරීක්ෂණසයන් 50% ක් සහෝ ඊට
වැඩි ලකුණු ප්රාමාණයක් ලබා ෙන්නා නිලධරයන් II සේේණියට උ ් වී ව ර නවය (09) ක්
ම්ූරර්ණ වන දින සිට ක්රිගයාත්මක වන පරිදි I සේේණියට උ ් කිරීම පත්කිරීම් බලධරයා විසින්
සිදු කරනු ලැසබ්.

8.8

කාර්යය්  පැවරීම


සේේණිෙතව කාර්යයන් පැවරීමක් සිදු සනොකරන අතර සමම ස ව
ේ ා ෙණයට පැවසරන
කාර්යයන් අතුරින් ඕනෑම කාර්යයක් ස ව
ේ සආ අවශ්යාතාව මත සජ්යාෂ්වතාව හා කු ලතාව
පදනම් සකොට සෙන ඕනෑම සේේණියක නිලධරයකුට සදපාර්තසම්න්තු ප්රාධාන විසින් පවරනු
ලැබිය හැක.(ආකතතිසආ 3.4 යටසත් ඇතුලත් කරන්න.)

 සකලක්නය
1. සුවිසශ්යේෂී කාර්ය ාධනය ඇෙයීසම් ක්රපම සදදයක් රජ්යය විසින් හුනන්වා ජ ක්රිගයාත්මක කරන
සතක් දැනට ක්රිගයාත්මක වන වාර්ෂික කාර්ය ාධන ඇෙයීසම් ජ තුටුදායක මටටම සහෝ ඊට
ඉහළ කාර්ය ාධනයක් සපන්නුම් කරනුලැබ ඇති තැනැත්තන්ට සුවිසශ්යේෂි කාර්ය ාධනය
යටසත් උ ් කිරීම් ඳහා වන ලිඛිත අභසයෝොතා පරීක්ෂණය/ වයුබහෙත ම්මුය
පරීක්ෂණය ඳහා සපනී සිටීමට අව ්ථාව ල ා සදනු ලැසබ්.
2. සාමා ද ම්ටටමේ කාර්ය සාධ ය අනුව උසස් කිරීමේදී නියමිත දිනට කාර්යක්ෂමතා කඩඉම
මත් සනොවන නිලධාරීන්සි උ ්වීම් දිනය කාර්යක්ෂමතා කඩඉම මත් වීමට ප්රාමාද වූ
කාලයට මාන කාලයකින් ප්රාමාද කළ යුතුය.
34
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කළම ාකරණ සහකාර - තාක්නණික ම ව - බහුකාර්ය ණ්ඩ 1
මසවා ගණය (MN-02-2006-A) සඳහා බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිය
සේපූර්ණ කිරීමේදී පිළිපැදිය යුතු මප දු උපමෙස්

9.1

කළම ාකරණ සහකාර තාක්නණික ම ව බහුකාර්ය - ණ්ඩ 1 මසවා ගණමේ
ත තුරු ෙර්  ් ට පැවමර කාර්යාාරය පිළිබඳ මප දු නිර්වක ය


ආයතනයන්හි විධායක, කළමනාකරණ හා පරිපාලන යන මටටම්වල නියුතු වූවන්සි
කාර්යයන්ට උප ්ථම්භක හා/සහෝ පහසුකාරක කර්තවායන් අතුරින් තාක්ෂණික ්වරූපසආ
සනොවන්නා වූද, බුදකාර්ය (Multi Functional) ්වරූපසආ වූද, තාක්ෂණික නිපුණතා හැර
සවනත් විසශ්යේෂිත නිපුණතාවන් අවශ්යා වන්නාවූද, කාර්යයන් සමම ස ේවා ෙණයට පැවසර්.
සමම ෙණසආ කාර්යයන් අතුරින් පත්කිරීම් බලධරයා විසින් සුවිසශ්යේෂ සකොට දක්වනු ලබන
කාර්යයන් සමම ස ේවා ෙණයට අයත් නිලධරයන් විසින් ඉටු කරනු ලැබිය යුතුය.

අධදාප

9.2

9.2.1

හා වෘත්තීය සුදුසුකේ
බාහිර (විවෘත) අයදුේකරුව්  සඳහා -

(අ) සිංහල/සදමළ/ඉංග්රීයසි භාෂාව, ෙණිතය හ තවත් විෂයයන් සදකකට ම්මාන
ාමාර්ථයන් හිතව එකවරක ජ විෂයයන් හයකින් (06) අධායන සපොදු හතික පත්රක
( ාමානා සපළ) විභාෙය මත්ව තිබීම.
හ
* අධායන සපොදු හතික පත්රක (උ ් සපළ) විභාෙසආ ජ සියලුම විෂයන්සෙන්
( ාමානා සපොදු පරීක්ෂණය හැර) එකවර මත්ව තිබීම. (පැරණි විෂය නිර්සද්ශ්යය
යටසත් විෂයයන් 03 කින් එකවර මත්ව තිබීම ප්රාමාණවත් සද.)

9.2.2

අාද් තර (සීිෂත) අයදුේකරුව්  සඳහා - (අොළ අවස්ථාවලදී පමණි)
අ) භාෂාව හ ෙණිතය ඇතුළුව අධායන සපොදු හතික පත්රක ාමානා සපළ
විභාෙසආ ජ සදවරකට සනොවැඩි වාර ෙනනක ජ යටත් පිරිස යින් ම්මාන සදකක්
හිතව විෂයන් හයකින් මත්වී තිබීම.
ආ) රජ්යසආ ස ේවසයහි ්ථීර පත්වීම් දැරිය යුතු අතර එම පත්වීම්වල ්ිරර කරනු ලැබ
සිටීම.
ඇ) නියමිත දිනට ූරර්වා න්නව රාජ්යා ස ේවසආ ්ිරර පත්වීමක යටත් පිරිස න් අවුරුදු
05ක අයඩුඩ තුටුදායක ස ේවා කාලයක් ම්ූරර්ණ සකොට තිබිය යුතු අතර ඒ බව
සදපාර්තසම්න්තු ප්රාධාන විසින් හතික කර තිබීම.

සටහ


අයදුම් කිරීම ඳහා සුදුසුකම් ලබන තනතුරු හුනනාසෙන ඇතුළත් කල යුතුය.



යම් තනතුරකට ්ිරරව පත් කරනු ලැබීමට සපර ස ව
ේ ය කර ඇත්තා වූ සහෝ යම් තනතුරකට
්ිරර වශ්යසයන් පත් කිරීම ඳහා සකොන්සද්සියක් වශ්යසයන් ස ේවය කර ඇත්තා වූ පුුදණු
වීසම් කාල පරිච්සේදයක් ඉහත (ආ) සේදසයහි ඳහන් සුදුසුකම් ලැබීසමන් ප ් අවුරුදු කාල
සීමාව ඳහා ෙණන් ෙනු සනොලැසබ්. යම් තනතුරකට ්ිරර වශ්යසයන් පත් කරනු ලැබීමට
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සපර ස ේවය කර ඇති ආසද්ශ්යක ස ේවා කාල පරිච්සේද ඉහත (ඇ) සේදසයහි
සුදුසුකම් ලැබීසම් ප ් අවුරුදු කාල සීමාව ඳහා ෙණන් ෙනු සනොලැසබ්.

ඳහන්

වයස

9.3


අවුරුදු 18 ට සනොඅක් හා අවුරුදු 30 ට සනොවැඩි වීම.
(සීමිත ධාරාසවන් බඳවා ෙැනීම් ඳහා උපරිම වය ් සීමාව අදාළ සනොසද.)

අයදුේපත් කැඳවීමේ ්ර මය

9.4


රජ්යසආ ෙැ ට පත්රකසආ දැන්වීම් පලකිරීම සහෝ ප්රාසිද්ධ දැන්වීම් පළකිරීම
දැන්වීම් පළ කිරීම මගින් අයදුම්පත් කැඳවනු ලැසබ්.

හ සවබ් අඩවිසආ

බඳවා ගැනීමේ ්ර මය

9.5


විවතත හ සීමිත තරඟ විභාෙයක ප්රාතිඵල මත බඳවා ෙනු ලැබිය යුතුය.



බාහිර අයදුම්කරුවන් ඳහා වූ විවතත තරඟ විභාෙයකින් පුරප්පාක් ංයාාසවන් සියයට
හැත්තෑව (70%) ක් හ අභාන්තර අයදුම්කරුවන් ඳහා වූ සීමිත තරඟ විභාෙයක් මගින්
සියයට තිහ (30%) ක් වන අනුපාතයට බඳවා ෙනු ලැසබ්.



සටහ
ඉහත බඳවා ෙැනීසම් ධාරාවන් සදකම අනිවාර්ය සනොවන අතර අදාල පරිදි නියමිත ධාරාව
ඳහන් කරන්න.

9.6


9.7

කාර්යක්නමතා කඩඉේ
තනතුරට අදාළ වන පරිදි පරීක්ෂණසආ ්වභාවය නිශ්ය්චිතව ඳහන් කළ යුතුය.



III වන සේේණියට බඳවාසෙන ව ර තුන (03) ක් ෙත වීමට සපර පළමු කාර්යක්ෂමතා
කඩඉම් පරීක්ෂණසයන් හා අදාළ වන්සන් නම් පරිෙණක පරීක්ෂණසයන් මත් වීම.



II වන සේේණියට උ ්වී ව ර තුන (03) ක් ෙත වීමට සපර සදවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම්
පරීක්ෂණසයන් මත් වීම.



I වන සේේණියට උ ්වී ව ර පහ (05) ක් ෙත වීමට සපර තුන්වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම්
පරීක්ෂණසයන් මත් වීම.



සමම පරීක්ෂණ වර්ෂයකට සදවතාවක් පවත්වනු ලැසබ්.



ඉහත කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණ පත්කිරීම් බලධරයා විසින් සහෝ ඔුද විසින් බලය
පවරන ලද බලධරයන් විසින්, පත්කිරීම් බලධරයා විසින් නියම කරනු ලබන
මාර්සෙෝපසද්ශ්ය පරිදි පැවැත්විය යුතුය.

මේණි උසස් කිරීම


කාර්ය ාධනය පදනම් කර ෙත් පහත දැක්සවන ආකාරසආ සේේණි උ
හිමි සද.
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් කිරීසම් ක්රපමයක්

9.7.1 මසවා ගණමයහි III මේණිමේ සිට II මේණියට සාමා ද ම්ටටමේ කාර්ය සාධ ය
අනුව උසස් කිරීම.


සපුරාලිය යුතු සුදුසුකේ :I.
II.

III.

IV.
V.
VI.


පත්වීම ්ිරර කර තිබීම.
ස ේවා ෙණසආ III සේේණිසආ අවම වශ්යසයන් ව ර දහය (10) ක ක්රීාය හා තුටුදායක
ස ේවා කාලයක් ම්ූරර්ණ කර තිබීම හා වැටුප් වර්ධක දහය (10) ක් උපයාසෙන
තිබීම.
අනුමත කාර්ය ාධන ඇෙයීම් පරිපාටිය අනුව උ ් කිරීසම් දිනට සපරාතුව වූ ව ර
දහය (10) ක් තුළ තුටුදායක මටටසම් සහෝ ඊට ඉහළ කාර්ය ාධනයක් සපන්නුම් කර
තිබීම.
උ ් කිරීසම් දිනට ූරර්වා න්නතම ව ර පහ (05) තුළ
ම්ූරර්ණ කර තිබීම.

තුටුදායක ස ේවා කාලයක්

අදාළ මටටසම් අසනක් රාජ්යා භාෂා ප්රාවීණතාව ලබා සෙන තිබීම.
අදාළ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය නියමිත දිනට මත් වී තිබීම.

උසස් කිරීමේ ්ර මය
සුදුසුකම් ම්ූරර්ණ කරන නිලධරයන් II සේේණියට උ ් කිරීම ඳහා පත්කිරීම් බලධරයා
සවත අදාළ නිලධරයා විසින් නියමිත ආකතති පත්රකය පරිදි ඉල්ලීමක් කරනු ලැබූ විට,
පත්කිරීම් බලධරයා විසින් සුදුසුකම් පරික්ෂා කිරීසමන් අනතුරුව සුදුසුකම් ලබන දින සිට
ක්රිගයාත්මක වන පරිදි සිදු කරනු ලැසබ්.

9.7.2 මසවා ගණමයහි III මේණිමේ සිට II මේණියට සුවිම ෂී ම්ටටමේ කාර්ය සාධ ය
අනුව උසස් කිරීම.


සපුරාලිය යුතු සුදුසුකේ :I. පත්වීම ්ිරර කර තිබීම.
II. ස ේවා ෙණසආ III සේේණිසආ ව ර හය (06) ක ක්රීාය හා තුටුදායක ස ේවා කාලයක්
ම්ූරර්ණ කර තිබීම හා වැටුප් වර්ධක හය (06) ම නියමිත දිනට උපයාසෙන තිබීම.
III. අනුමත කාර්ය ාධන ඇෙයීම් පරිපාටිය අනුව ූරර්වා න්න ව ර හය (06) තුළම
සුවිසශ්යේෂී කාර්ය ාධනයක් සපන්නුම් කර තිබීම.
IV. උ ් කිරීසම් දිනට ූරර්වා න්නතම ව ර පහ(05) තුළ
ම්ූරර්ණ කර තිබීම.

තුටුදායක ස ේවා කාලයක්

V. අදාළ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය නියමිත දිනට මත් වී තිබීම.
VI. අදාළ මටටසම් අසනක් රාජ්යා භාෂා ප්රාවීණතාව නියමිත කාලය තුළ ජ ලබා සෙන තිබීම.


උසස් කිරීමේ ්ර මය
ඉහත සුදුසුකම් පුරාලන නිලධරයන්ට පත්කිරීම් බලධරයා අනුමත කරන ආයතනයක්
විසින් පවත්වනු ලබන ලිඛිත අභසයෝොතා පරීක්ෂණයකට සපනී සිටිය හැක. ඉන්
මත්වන්නන් විසින් නියමිත ආකතති පත්රකය අනුව පත්කිරීම් බලධරයා සවත ඉල්ලීමක්
කරනු ලැබූ විට, පත්කිරීම් බලධරයා විසින් සුදුසුකම් පරික්ෂා කරනු ලැසබ්. අදාළ ස සු
අවශ්යාතාවන් ද ම්ූරර්ණ කර ඇති නිලධරයන් පත්කිරීසම් දින සිට ව ර හය (06) ක්
ම්ූරර්ණ වන දිනට ක්රිගයාත්මක වන පරිදි II සේේණියට උ ් කිරීම පත්කිරීම් බලධරයා
විසින් සිදු කරනු ලැසබ්.
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සටහ


සුවිසශ්යේෂී කාර්ය
ාධනය යටසත් උ ් කිරීම් ලබා  ජසම් ජ පවත්වනු ලබන
පරීක්ෂණසයන් මත්වීම ඳහා අවම වශ්යසයන් ලකුණු 60% ක් ලබා ෙත යුතුය. තවද,
සුවිසශ්යේෂී කාර්ය ාධනය යටසත් උ ් කිරීසම් පරීක්ෂණය වර්ෂයකට එක් වරක්
පවත්වනු ලැසබ්. එක් නිලධරයකුට සමම පරීක්ෂණයට සපනී සිටිය හැක්සක් එක්
වතාවක් පමණි.



නිලධරයකුට පාලනය කළ සනොහැකි විසශ්යේෂ සහේතුවක් මත නියමිත දිනට සුවිසශ්යේෂී
කාර්ය ාධනය යටසත් උ ් කිරීසම් පරීක්ෂණයට සපනී සිටීමට සනොහැකි වූ
අව ්ථාවන්හි ජ පසුව පැවැත්සවන අභසයෝොතා පරීක්ෂණයට එම නිලධරයාට සපනී
සිටිය හැක. එවැනි නිලධරයකු සුවිසශ්යේෂී කාර්ය ාධනය යටසත් උ ් කිරීම සිදු කරන
දිනය සල
ලකනුසආ එම විභාෙය මත්වූ දින සද.

9.7.3 මසවා ගණමයහි II මේණිමේ සිට I මේණියට සාමා ද ම්ටටමේ කාර්ය සාධ ය අනුව
උසස් කිරීම.


සපුරාලිය යුතු සුදුසුකේ :-

I.

ස ව
ේ ා ෙණසආ II සේේණිසආ අවම වශ්යසයන් ව ර දහය (10) ක ක්රීාය හා තුටුදායක
ස ව
ේ ා කාලයක් ම්ූරර්ණ කර තිබීම හා වැටුප් වර්ධක දහය(10) ක් උපයාසෙන තිබීම.

II.

උ ් කිරීසම් දිනට ූරර්වා න්නතම ව ර පහ (05) තුළ
ම්ූරර්ණ කර තිබීම.

තුටුදායක ස ේවා කාලයක්

III. අනුමත කාර්ය ාධන ඇෙයීම් පරිපාටිය අනුව උ ් කිරීසම් දිනට සපරාතුව වූ ව ර
දහය (10) ක් තුළ තුටුදායක මටටසම් සහෝ ඊට ඉහළ කාර්ය ාධනයක් සපන්නුම් කර
තිබීම.
IV. අදාළ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණ නියමිත දිනට මත් වී තිබීම.


උසස් කිරීමේ ්ර මය
සුදුසුකම් ම්ූරර්ණ කරන නිලධරයන් I වන සේේණියට උ ් කිරීම ඳහා පත්කිරීම්
බලධරයා සවත අදාළ නිලධරයා විසින් නියමිත ආකතති පත්රකය අනුව ඉල්ලීමක් කරනු ලැබූ
විට පත්කිරීම් බලධරයා විසින් සුදුසුකම් පරික්ෂා කිරීසමන් අනතුරුව සුදුසුකම් ලබන දින
සිට ක්රිගයාත්මක වන පරිදි සිදු කරනු ලැසබ්.

9.7.4 මසවා ගණමයහි II මේණිමේ සිට I මේණියට සුවිම ෂී ම්ටටමේ කාර්ය සාධ ය අනුව
උසස් කිරීම.


සපුරාලිය යුතු සුදුසුකේ :I.
II.

ස ව
ේ ා ෙණසආ II සේේණිසආ ව ර නවය (09) ක ක්රීාය හා තුටුදායක ස ේවා කාලයක්
ම්ූරර්ණ කර තිබීම හා වැටුප් වර්ධක නවය (09) ම නියමිත දිනට උපයාසෙන තිබීම.
උ ් කිරීසම් දිනට ූරර්වා න්නතම ව ර පහ(05) තුළ
ම්ූරර්ණ කර තිබීම.

තුටුදායක ස ේවා කාලයක්

III. අනුමත කාර්ය ාධන ඇෙයීම් පරිපාටිය අනුව ූරර්වා න්න ව ර නවය (09) තුළම
සුවිසශ්යේෂී කාර්ය ාධනයක් සපන්නුම් කර තිබීම.
IV. අදාළ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණ නියමිත දිනට මත් වී තිබීම.
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9.8

උසස් කිරීමේ ්ර මය
සුදුසුකම් ම්ූරර්ණ කරන නිලධරයන් ඳහා පත්කිරීම් බලධරයා විසින් වයුබහෙත ම්මුය
පරීක්ෂණයක් පවත්වනු ලබන අතර එම වයුබහෙත ම්මුය පරීක්ෂණසයන් 50% ක් සහෝ ඊට
වැඩි ලකුණු ප්රාමාණයක් ලබා ෙන්නා නිලධරයන් II සේේණියට උ ් වී ව ර නවය (09) ක්
ම්ූරර්ණ වන දින සිට ක්රිගයාත්මක වන පරිදි I සේේණියට උ ් කිරීම පත්කිරීම් බලධරයා
විසින් සිදු කරනු ලැසබ්.

කාර්යය්  පැවරීම


සේේණිෙතව කාර්යයන් පැවරීමක් සිදු සනොකරන අතර සමම ස ේවා ෙණයට පැවසරන
කාර්යයන් අතුරින් ඕනෑම කාර්යයක් ස ේවසආ අවශ්යාතාව මත සජ්යාෂ්වතාව හා කු ලතාව
පදනම් සකොට සෙන ඕනෑම සේේණියක නිලධරයකුට සදපාර්තසම්න්තු ප්රාධාන විසින් පවරනු
ලැබිය හැක.
(ආකතතිසආ 3.4 යටසත් ඇතුලත් කරන්න.)



සකලක්නය

1. සුවිසශ්යේෂී කාර්ය ාධනය ඇෙයීසම් ක්රපම සදදයක් රජ්යය විසින් හුනන්වා ජ ක්රිගයාත්මක කරන
සතක් දැනට ක්රිගයාත්මක වන වාර්ෂික කාර්ය ාධන ඇෙයීසම් ජ තුටුදායක මටටම සහෝ ඊට
ඉහළ කාර්ය ාධනයක් සපන්නුම් කරනු ලැබ ඇති තැනැත්තන්ට සුවිසශ්යේෂි කාර්ය ාධනය
යටසත් උ ් කිරීම් ඳහා වන ලිඛිත අභසයෝොතා පරීක්ෂණය/ වයුබහෙත ම්මුය
පරීක්ෂණය ඳහා සපනී සිටීමට අව ්ථාව ල ා සදනු ලැසබ්.

2. සාමා ද ම්ටටමේ කාර්ය සාධ ය අනුව උසස් කිරීමේදී නියමිත දිනට කාර්යක්ෂමතා කඩඉම
මත් සනොවන නිලධාරීන්සි උ ්වීම් දිනය කාර්යක්ෂමතා කඩඉම මත් වීමට ප්රාමාද වූ
කාලයට මාන කාලයකින් ප්රාමාද කළ යුතුය.
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10

අධීක්නණ කළම ාකරණ සහකාර - තාක්නණික ම ව / තාක්නණික
මසවා ගණය (MN-03-2006-A) සඳහා බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිය
සේපූර්ණ කිරීමේදී පිළිපැදිය යුතු මප දු උපමෙස්

10.1

අධීක්නණ කළම ාකරණ සහකාර - තාක්නණික ම ව /තාක්නණික මසවා ගණමේ
ත තුරු ෙර්  ් ට පැවමර කාර්යාාරය පිළි බඳ මප දු නිර්වක ය


ආයතනයන්හි විධායකසආ කාර්යයන්ට උප ්ථම්භක වන ස ේ විධායකය විසින් නිශ්ය්චිත
සකොට පවරනු ලබන පිරි ් පාලනය, මුදල් භාරකාරිත්වය හා මුදල් පරිහරණය අධීක්ෂණය
හා සමසහයුම් යන කාර්යයන් ඇතුළත් බුදකාර්ය (Multi Functional) ්වරූපසආ
කාර්යයන් ඉටු කරන ස ේවා ෙණයකි.

10.2 අධදාප

හා වෘත්තීය සුදුසුකේ

10.2.1 සිංහල/සදමළ/ඉංග්රීයසි භාෂාව, ෙණිතය හ තවත් විෂයයන් සදකකට ම්මාන ාමාර්ථයන්
හිතව එකවර විෂයයන් හයකින් (06) අධායන සපොදු හතික පත්රක ( ාමානා සපළ)
විභාෙය මත්ව තිබීම.
හ
*

අධායන සපොදු හතික පත්රක (උ ් සපළ) විභාෙසආ ජ සියලුම විෂයන්සෙන් ( ාමානා සපොදු
පරීක්ෂණය හැර) එකවර මත්ව තිබීම. (පැරණි විෂය නිර්සද්ශ්යය යටසත් විෂයයන් 03 කින්
එකවර මත්ව තිබීම ප්රාමාණවත් සද.)



තාක්ෂණික ෙණසආ තනතුරු ඳහා ඉහත අධාාපන සුදුසුකම් වලට අමතරව තතීයයික හ
වතත්ීයය අධාාපන සකොමිෂම් භාව විසින් ීයරණය කරනු ලබන පරිදි ජ්යාතික වතත්ීයය
කු ලතා (N.V.Q.) පහ (05) සහෝ හය (06) මටටසම් කු ලතා අවශ්යා සද.



අදාළ තනතුරු අනුව සයෝො වතත්ීයය කු ලතා කවසර්දැයි ඳහන් කිරීම.

10.2.2

අාද් තර (සීිෂත) අයදුේකරුව්  සඳහා - (අොළ අවස්ථාවලදී පමණි)

අ) අධායන සපොදු හතික පත්රක ාමානා සපළ විභාෙසආ ජ භාෂාව හ ෙණිතය ඇතුළුව
සදවරකට සනොවැඩි වාර ෙනනක ජ යටත් පිරිස යින් ම්මාන සදකක් හිතව විෂයන්
හයකින් මත්වී තිබීම.
ආ) රජ්යසආ ස ේවසයහි ්ථීර පත්වීම් දැරිය යුතු අතර එම පත්වීම්වල ිර
් ර කරනු ලැබ සිටීම.
ඇ) නියමිත දිනට ූරර්වා න්නව රාජ්යා ස ේවසආ ්ිරර පත්වීමක යටත් පිරිස න් අවුරුදු 05ක
අයඩුඩ තුටුදායක ස ේවා කාලයක් ම්ූරර්ණ සකොට තිබිය යුතු අතර ඒ බව
සදපාර්තසම්න්තු ප්රාධාන විසින් හතික කර තිබීම.
සටහ



අයදුම් කිරීම ඳහා සුදුසුකම් ලබන තනතුරු හුනනාසෙන ඇතුළත් කල යුතුය.
යම් තනතුරකට ්ිරරව පත් කරනු ලැබීමට සපර ස ේවය කර ඇත්තා වූ සහෝ යම් තනතුරකට
්ිරර වශ්යසයන් පත් කිරීම ඳහා සකොන්සද්සියක් වශ්යසයන් ස ේවය කර ඇත්තා වූ පුුදණු වීසම්
කාල පරිච්සේදයක් ඉහත (ආ) සේදසයහි ඳහන් සුදුසුකම් ලැබීසමන් ප ් අවුරුදු කාල සීමාව
ඳහා ෙණන් ෙනු සනොලැසබ්. යම් තනතුරකට ්ිරර වශ්යසයන් පත් කරනු ලැබීමට සපර
ස ේවය කර ඇති ආසද්ශ්යක ස ේවා කාල පරිච්සේද ඉහත (ඇ) සේදසයහි ඳහන් සුදුසුකම්
ලැබීසම් ප ් අවුරුදු කාල සීමාව ඳහා ෙණන් ෙනු සනොලැසබ්.
40

10.3

වයස


අවුරුදු 18 ට සනොඅක් හා අවුරුදු 30 ට සනොවැඩි වීම.
(සීමිත ධාරාසවන් බඳවා ෙැනීම් ඳහා උපරිම වය ් සීමාව අදාළ සනොසද.)

10.4

අයදුේපත් කැඳවීමේ ්ර මය
 රජ්යසආ ෙැ ට පත්රකසආ දැන්වීම් පලකිරීම සහෝ ප්රාසිද්ධ දැන්වීම් පළකිරීම
දැන්වීම් පළ කිරීම මගින් අයදුම්පත් කැඳවනු ලැසබ්.

හ සවබ් අඩවිසආ

බඳවා ගැනීමේ ්ර මය
 තරඟ විභාෙයකින් හා/සහෝ වයුබහෙත ම්මුය පරීක්ෂණයක් මගින් බඳවා ෙත යුතුය.

10.5

10.6

කාර්යක්නමතා කඩඉේ


තනතුරට අදාළ වන පරිදි ලිඛිත පරීක්ෂණයක් ද, වයුබහෙත ම්මුය පරීක්ෂණයක් ද යන්න
නිශ්ය්චිතව ඳහන් කළ යුතුය.

 තනතුරට අදාළ වන පරිදි පරීක්ෂණසආ ්වභාවය නිශ්ය්චිතව ඳහන් කළ යුතුය.

10.7



III වන සේේණියට බඳවාසෙන ව ර තුන (03) ක් ෙත වීමට සපර පළමු කාර්යක්ෂමතා
කඩඉම් පරීක්ෂණසයන් හා අදාළ වන්සන් නම් පරිෙණක පරීක්ෂණසයන් මත් වීම.



II වන සේේණියට උ ්වී ව ර තුන (03) ක් ෙත වීමට සපර සදවන කාර්යක්ෂමතා
කඩඉම් පරීක්ෂණසයන් මත් වීම.



I වන සේේණියට උ ්වී ව ර පහ (05) ක් ෙත වීමට සපර තුන්වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම්
පරීක්ෂණසයන් මත් වීම.



සමම පරීක්ෂණ වර්ෂයකට සදවතාවක් පවත්වනු ලැසබ්.



ඉහත කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණ පත්කිරීම් බලධරයා විසින් සහෝ ඔුද විසින් බලය
පවරන ලද බලධරයන් විසින්, පත්කිරීම් බලධරයා විසින් නියම කරනු ලබන
මාර්සෙෝපසද්ශ්ය පරිදි පැවැත්විය යුතුය.

මේණි උසස් කිරීම


කාර්ය ාධනය පදනම් කර ෙත් පහත දැක්සවන ආකාරසආ සේේණි උ
හිමි සද.

් කිරීම් ක්රපමයක්

10.7.1 මසවා ගණමයහි III මේණිමේ සිට II මේණියට සාමා ද ම්ටටමේ කාර්ය සාධ ය
අනුව උසස් කිරීම.


සපුරාලිය යුතු සුදුසුකේ :I. පත්වීම ්ිරර කර තිබීම.
II. ස ව
ේ ා ෙණසආ III සේේණිසආ අවම වශ්යසයන් ව ර දහය (10) ක ක්රීාය හා තුටුදායක
ස ව
ේ ා කාලයක් ම්ූරර්ණ කර තිබීම හා වැටුප් වර්ධක දහය(10) ක් උපයාසෙන තිබීම.
III. අනුමත කාර්ය ාධන ඇෙයීම් පරිපාටිය අනුව උ ් කිරීසම් දිනට සපරාතුව වූ ව ර
දහය (10) ක් තුළ තුටුදායක මටටසම් සහෝ ඊට ඉහළ කාර්ය ාධනයක් සපන්නුම් කර
තිබීම.
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IV. උ ් කිරීසම් දිනට ූරර්වා න්නතම ව ර පහ(05) තුළ
ම්ූරර්ණ කර තිබීම.

තුටුදායක ස ේවා කාලයක්

V. අදාළ මටටසම් අසනක් රාජ්යා භාෂා ප්රාවීණතාව ලබා සෙන තිබීම.
VI. අදාළ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය නියමිත දිනට මත් වී තිබීම.



උසස් කිරීමේ ්ර මය
සුදුසුකම් ම්ූරර්ණ කරන නිලධරයන් II ශ්ය්සර්ණියට උ ් කිරීම දහා පත්කිරීම්
බලධරයා සවත අදාළ නිලධරයා විසින් නියමිත ආකතති පත්රකය අනුව ඉල්ලීමක් කරනු ලැබූ
විට, පත්කිරීම් බලධරයා විසින් සුදුසුකම් පරීක්ෂා කිරීසමන් අනතුරුව සුදුසුකම් ලබන දින
සිට ක්රිගයාත්මක වන පරිදි සිදු කරනු ලැසබ්.

10.7.2



මසවා ගණමයහි III මේණිමේ සිට II මේණියට සුවිම ෂී ම්ටටමේ කාර්ය සාධ ය
අනුව උසස් කිරීම.
සපුරාලිය යුතු සුදුසුකේ :I. පත්වීම ්ිරර කර තිබීම.
II. ස ේවා ෙණසආ III සේේණිසආ ව ර හය (06) ක ක්රීාය හා තුටුදායක ස ේවා
කාලයක් ම්ූරර්ණ කර තිබීම හා වැටුප් වර්ධක හය (06) ම නියමිත දිනට
උපයාසෙන තිබීම.
III. අනුමත කාර්ය ාධන ඇෙයීසම් පරිපාටිය අනුව ූරර්වා න්න ව ර හය (06) තුළම
සුවිසශ්යේෂී කාර්ය ාධනයක් සපන්නුම් කර තිබීම.
IV. උ ් කිරීසම් දිනට ූරර්වා න්නතම ව ර පහ (05) තුළ
කාලයක් ම්ූරර්ණ කර තිබීම.

තුටුදායක ස ේවා

V. අදාළ මටටසම් අසනක් රාජ්යා භාෂා ප්රාවීණතාව නියමිත කාලය තුළ ජ ලබා සෙන
තිබීම.
VI. අදාළ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණ නියමිත දිනට මත් වී තිබීම

 උසස් කිරීමේ ්ර මය
ඉහත සුදුසුකම් පුරාලන නිලධරයන්ට පත්කිරීම් බලධරයා අනුමත කරන ආයතනයක්
විසින් පවත්වනු ලබන ලිඛිත අභසයෝොතා පරීක්ෂණයකට සපනී සිටිය හැක. ඉන්
මත්වන්නන් විසින් නියමිත ආකතති පත්රකය අනුව පත්කිරීම් බලධරයා සවත ඉල්ලීමක්
කරනු ලැබූ විට, පත්කිරීම් බලධරයා විසින් සුදුසුකම් පරික්ෂා කරනු ලැසබ්. අදාළ ස සු
අවශ්යාතාවන් ද ම්ූරර්ණ කර ඇති නිලධරයන් පත්කිරීසම් දින සිට ව ර හය (06) ක්
ම්ූරර්ණ වන දිනට ක්රිගයාත්මක වන පරිදි II සේේණියට උ ් කිරීම පත්කිරීම් බලධරයා
විසින් සිදු කරනු ලැසබ්.
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සටහ


සුවිසශ්යේෂී කාර්ය ාධනය යටසත් උ ් කිරීම් ලබා  ජසම් ජ පවත්වනු ලබන
පරීක්ෂණසයන් මත්වීම ඳහා අවම වශ්යසයන් ලකුණු 60% ක් ලබා ෙත යුතුය. තවද,
සුවිසශ්යේෂී කාර්ය ාධනය යටසත් උ ් කිරීසම් පරීක්ෂණය වර්ෂයකට එක් වරක්
පවත්වනු ලැසබ්. එක් නිලධරයකුට සමම පරීක්ෂණයට සපනී සිටිය හැක්සක් එක්
වතාවක් පමණි.



නිලධරයකුට පාලනය කළ සනොහැකි විසශ්යේෂ සහේතුවක් මත නියමිත දිනට සුවිසශ්යේෂී
කාර්ය ාධනය යටසත් උ ් කිරීසම් පරීක්ෂණයට සපනී සිටීමට සනොහැකි වූ
අව ්ථාවන්හි ජ පසුව පැවැත්සවන අභසයෝොතා පරීක්ෂණයට එම නිලධරයාට සපනී
සිටිය හැක. එවැනි නිලධරයකු සුවිසශ්යේෂී කාර්ය ාධනය යටසත් උ ් කිරීම සිදු කරන
දිනය සල
ලකනුසආ එම විභාෙය මත්වූ දින සද.

10.7.3 මසවා ගණමයහි II මේණිමේ සිට I මේණියට සාමා ද ම්ටටමේ කාර්ය සාධ ය
අනුව උසස් කිරීම.


සපුරාලිය යුතු සුදුසුකේ :I.

II.

ස ව
ේ ා ෙණසආ II සේේණිසආ අවම වශ්යසයන් ව ර දහය (10) ක ක්රීාය හා
තුටුදායක ස ේවා කාලයක් ම්ූරර්ණ කර තිබීම හා වැටුප් වර්ධක දහය (10) ක්
උපයාසෙන තිබීම.
උ ් කිරීසම් දිනට ූරර්වා න්නතම ව ර පහ(05) තුළ
කාලයක් ම්ූරර්ණ කර තිබීම.

තුටුදායක ස ේවා

III.

අනුමත කාර්ය ාධනය ඇෙයීම් පරිපාටිය අනුව උ ් කිරීසම් දිනට සපරාතුව වූ
ව ර දහය (10) ක් තුළ තුටුදායක සහෝ ඊට ඉහළ කාර්ය ාධනයක් සපන්නුම්
කර තිබීම.

IV.

අදාළ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණ නියමිත දිනට මත් වී තිබීම.

 උසස් කිරීමේ ්ර මය
සුදුසුකම් ම්ූරර්ණ කරන නිලධරයන් I වන සේේණියට උ ් කිරීම දහා පත්කිරීම්
බලධරයා සවත අදාළ නිලධරයා විසින් නියමිත ආකතති පත්රකය අනුව ඉල්ලීමක් කරනු
ලැබූ විට පත්කිරීම් බලධරයා විසින් සුදුසුකම් පරීක්ෂා කිරීසමන් අනතුරුව සුදුසුකම්
ලබන දින සිට ක්රිගයාත්මක වන පරිදි සිදු කරනු ලැසබ්.
10.7.4 මසවා ගණමයහි II මේණිමේ සිට I මේණියට සුවිම ෂී ම්ටටමේ කාර්ය සාධ ය අනුව
උසස් කිරීම.


සපුරාලිය යුතු සුදුසුකේ :-

I. ස ේවා ෙණසආ II සේේණිසආ ව ර නවය (09) ක ක්රීාය හා තුටුදායක ස ේවා
කාලයක් ම්ූරර්ණ කර තිබීම හා වැටුප් වර්ධක නවය (09) ම නියමිත දිනට
උපයාසෙන තිබීම.
II. උ ් කිරීසම් දිනට ූරර්වා න්නතම ව ර පහ(05) තුළ තුටුදායක ස ේවා කාලයක්
ම්ූරර්ණ කර තිබීම.
III. අනුමත කාර්ය ාධනය ඇෙයීම් පරිපාටිය අනුව ූරර්වා න්න ව ර නවය (09) තුළම
සුවිසශ්යේෂී කාර්ය ාධනයක් සපන්නුම් කර තිබීම.
IV. අදාළ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණ නියමිත දිනට මත් වී තිබීම.
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 උසස් කිරීමේ ්ර මය
සුදුසුකම් ම්ූරර්ණ කරන නිලධරයන් ඳහා පත්කිරීම් බලධරයා විසින් වයුබහෙත ම්මුය
පරීක්ෂණයක් පවත්වනු ලබන අතර එම වයුබහෙත ම්මුය පරීක්ෂණසයන් 50% ක් සහෝ
ඊට වැඩි ලකුණු ප්රාමාණයක් ලබා ෙන්නා නිලධරයන් II සේේණියට උ ් වී ව ර නවය
(09) ක් ම්ූරර්ණ වන දින සිට ක්රිගයාත්මක වන පරිදි I සේේණියට උ ් කිරීම පත්කිරීම්
බලධරයා විසින් සිදු කරනු ලැසබ්.

කාර්යය්  පැවරීම

10.8

 සේේණිෙතව කාර්යයන් පැවරීමක් සිදු සනොකරන අතර සමම ස ව
ේ ා ෙණයට පැවසරන
කාර්යයන් අතුරින් ඕනෑම කාර්යයක් ස ේවසආ අවශ්යාතාව මත සජ්යාෂ්වතාව හා කු ලතාව
පදනම් සකොට සෙන ඕනෑම සේේණියක නිලධරයකුට සදපාර්තසම්න්තු ප්රාධාන විසින් පවරනු
ලැබිය හැක.(ආකතතිසආ 3.4 යටසත් ඇතුලත් කරන්න.)



සකලක්නය

1. සුවිසශ්යේෂී කාර්ය ාධනය ඇෙයීසම් ක්රපම සදදයක් රජ්යය විසින් හුනන්වා ජ ක්රිගයාත්මක කරන
සතක් දැනට ක්රිගයාත්මක වන වාර්ෂික කාර්ය ාධන ඇෙයීසම් ජ තුටුදායක මටටම සහෝ ඊට
ඉහළ කාර්ය ාධනයක් සපන්නුම් කරනුලැබ ඇති තැනැත්තන්ට සුවිසශ්යේෂි කාර්ය ාධනය
යටසත් උ ් කිරීම් ඳහා වන ලිඛිත අභසයෝොතා පරීක්ෂණය/ වයුබහෙත ම්මුය
පරීක්ෂණය ඳහා සපනී සිටීමට අව ්ථාව ල ා සදනු ලැසබ්.

2. සාමා ද ම්ටටමේ කාර්ය සාධ ය අනුව උසස් කිරීමේදී නියමිත දිනට කාර්යක්ෂමතා කඩඉම
මත් සනොවන නිලධාරීන්සි උ ්වීම් දිනය කාර්යක්ෂමතා කඩඉම මත් වීමට ප්රාමාද වූ
කාලයට මාන කාලයකින් ප්රාමාද කළ යුතුය.
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ආශ්රිලත නිලධාරී මසවා ගණය (MN-04-2006-A) සඳහා බඳවා ගැනීමේ
පරිපාටිය සේපූර්ණ කිරීමේදී පිළිපැදිය යුතු මප දු උපමෙස්

ආශ්රිසත නිලධර ෙණසආ තනතුරු ඳහා දැනටමත් ස ේවා වාව ්ථාවක් අනුමතව පවතින බැවින් එම
වාව ්ථාසද විධිවිධාන අනුව එම ස ේවයට අන්තර්ග්රතහණය වියහැකි තනතුරු දහා බඳවා ෙැනීම්
පරිපාටි ක ් කිරීම අවශ්යා සනොවන බැවින් අන්තර්ග්රතහණ ක්රිගයාවලිය අව ානසආ ජ එස ේ
අන්තර්ග්රතහණය සනොවූ තැනැත්තන්ට සීමා වන පරිදි උ ් කිරීසම් පරිපාටි පමණක් ක ් කල
යුතුය.ඉදිරි බඳවා ෙැනීම් ඒකාබද්ධ ස ේවා වාව ්ථාව යටසත් විය යුතුය.එම නි ා ඒ පිළිබඳ සපොදු
උපසද ් සමයට ඇතුලත් කර සනොමැත.
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ක්මන්රකගත/කාර්යාලගත - ණ්ඩ 2 මසවා ගණය (MN-05-2006-A)
සඳහා බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිය සේපූර්ණ කිරීමේදී පිළිපැදිය යුතු මප දු
උපමෙස්

12.1

ක්මන්රකගත/කාර්යාලගත -

ණ්ඩ 2 මසවා ගණමේ ත තුරු ෙර්  ් ට පැවමර

කාර්යාාරය පිළිබඳ මප දු නිර්වක ය


12.2

තනතුරට පැවසරන ප්රාධාන කාර්යභාරය වශ්යසයන් කිසියම් පනතක්/ආඥා පනතක්/
ප්රාඥප්තියක් මගින් නිල නාමසයන් විසශ්යේෂිත සකොට පවරනු ලබන බලාත්මක කිරීසම්/
නියාමනය කිරීසම්/ විධිමත් කිරීසම් වනතික කාර්යයන් විධායක නිලධරයන්සි අධීක්ෂණය
යටසත් පැවසරන්නා වූද බඳවා ෙැනීසම් මූලික සුදුසුකමක් වශ්යසයන් පිළිෙත් විශ්ය්ව
විදාාලයකින් ලබාෙත් උපාධියක් අධාාපන සුදුසුකම් සල අවශ්යා වන්නා වූද ස ේවා
ෙණයකි.

අධදාප

හා වෘත්තීය සුදුසුකේ



විශ්ය්ව විදාාල ප්රාතිපාදන සකොමිෂන් භාව විසින් පිළිෙත් විශ්ය්ව විදාාලයකින් උපාධියක් ලබා
තිබීම.( නිශ්ය්චිත විෂය ක්සෂේත්රකයක් හිත උපාධිධාරීන් අවශ්යා වන්සන් නම් එම ක්සෂේත්රකයන්
ඳහන් කළ යුතුය.)



තනතුරට පැවසරන කාර්යයන්හි ්වභාවය අනුව අවශ්යා වන වතත්ීයය සුදුසුකම්, පළපුරුද්ද හා
සවනත් සුදුසුකම් සද. (අවශ්යා සුදුසුකම් නිශ්ය්චිතව ඳහන් කළ යුතුය.)

12.3


12.4


12.5


වයස
අවුරුදු 21 ට සනොඅක් හා අවුරුදු 35 ට සනොවැඩි වීම.

අයදුේපත් කැඳවීමේ ්ර මය
රජ්යසආ ෙැ ට පත්රකසආ දැන්වීම් පලකිරීම සහෝ ප්රාසිද්ධ දැන්වීම් පළකිරීම හ සවබ් අඩවිසආ දැන්වීම්
පළ කිරීම මගින් අයදුම්පත් කැඳවනු ලැසබ්.

බඳවා ගැනීමේ ්ර මය
තරඟ විභාෙයක් හ වයුබහෙත/ ාමානා
බඳවා ෙනු ලැසබ්.

ම්මුය පරීක්ෂණයක ප්රාතිඵල මත අයදුම්කරුවන්

 ඒ ඒ ආයතන වල අවශ්යාතාවයන් අනුව විවතත හා සිමීත ධාරාවන් යටසත් බඳවාෙනු ලබන
ප්රාතිශ්යතයන් දැක්විය යුතුය.

12.6

කාර්යක්නමතා කඩඉේ


තනතුරට අදාළ වන පරිදි ලිඛිත පරීක්ෂණයක් ද, වයුබහෙත
යන්න නිශ්ය්චිතව ඳහන් කළ යුතුය.



තනතුරට අදාළ වන පරිදි පරීක්ෂණසආ ්වභාවය නිශ්ය්චිතව ඳහන් කළ යුතුය.



II වන සේේණියට බඳවාසෙන ව ර තුන (03) ක් ෙත වීමට සපර පළමු කාර්යක්ෂමතා
කඩඉම් පරීක්ෂණසයන් හා අදාළ වන්සන් නම් පරිෙණක පරීක්ෂණසයන් මත් වීම.



I වන සේේණියට උ ්වී ව ර පහ (05) ක් ෙත වීමට සපර සදවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම්
පරීක්ෂණසයන් මත් වීම.
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ම්මුය පරීක්ෂණයක් ද

12.7



සමම පරීක්ෂණ වර්ෂයකට සදවතාවක් පවත්වනු ලැසබ්.



අදාළ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණ පත්කිරීම් බලධරයා විසින් සහෝ ඔුද විසින් බලය
පවරන ලද බලධරයන් විසින්, පත්කිරීම් බලධරයා විසින් නියම කරනු ලබන
මාර්සෙෝපසද්ශ්ය පරිදි පැවැත්විය යුතුය.

මේණි උසස් කිරීම


කාර්ය ාධනය පදනම් කර ෙත් පහත දැක්සවන ආකාරසආ සේේණි උ
ක්රපමයක් හිමි සද.

් කිරීසම්

12.7.1

මසවා ගණමයහි II මේණිමේ සිට I මේණියට සාමා ද ම්ටටමේ කාර්ය
අනුව උසස් කිරීම.

සාධ ය



සපුරාලිය යුතු සුදුසුකේ :I. පත්වීම ්ිරර කර තිබීම.

II. ස ව
ේ ා ෙණසආ II සේේණිසආ අවම වශ්යසයන් ව ර දහය (10) ක ක්රීාය හා තුටුදායක
ස ව
ේ ා කාලයක් ම්ූරර්ණ කර තිබීම හා වැටුප් වර්ධක දහය(10) ක් උපයාසෙන තිබීම.
III. අනුමත කාර්ය ාධන ඇෙයීම් පරිපාටිය අනුව උ ් කිරීසම් දිනට සපරාතුව වූ ව ර
දහය (10) ක් තුළ තුටුදායක මටටසම් සහෝ ඊට ඉහළ කාර්ය ාධනයක් සපන්නුම් කර
තිබීම.
IV. උ ් කිරීසම් දිනට ූරර්වා න්නතම ව ර පහ(05) තුළ
ම්ූරර්ණ කර තිබීම.

තුටුදායක ස ේවා කාලයක්

V. අදාළ මටටසම් අසනක් රාජ්යා භාෂා ප්රාවීණතාව ලබා සෙන තිබීම.
VI. අදාළ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය නියමිත දිනට මත් වී තිබීම.


උසස් කිරීමේ ්ර මය
සුදුසුකම් ම්ූරර්ණ කරන නිලධරයන් I සේේණියට උ ් කිරීම ඳහා පත්කිරීම්
බලධරයා සවත අදාළ නිලධරයා විසින් නියමිත ආකතති පත්රකය අනුව ඉල්ලීමක් කරනු
ලැබූ විට, පත්කිරීම් බලධරයා විසින් සුදුසුකම් පරීක්ෂා කිරීසමන් අනතුරුව සුදුසුකම්
ලබන දින සිට ක්රිගයාත්මක වන පරිදි සිදු කරනු ලැසබ්.

12.7.2


මසවා ගණමයහි II මේණිමේ සිට I මේණියට සුවිම ෂී ම්ටටමේ කාර්ය
අනුව උසස් කිරීම.

සාධ ය

සපුරාලිය යුතු සුදුසුකේ :I. පත්වීම ්ිරර කර තිබීම.
II. ස ව
ේ ා ෙණසආ II සේේණිසආ ව ර හය (06) ක ක්රීාය හා තුටුදායක ස ේවා කාලයක්
ම්ූරර්ණ කර තිබීම හා වැටුප් වර්ධක හය (06) ම නියමිත දිනට උපයාසෙන තිබීම.
III. අනුමත කාර්ය ාධන ඇෙයීසම් පරිපාටිය අනුව ූරර්වා න්නතම ව ර හය (06) තුළම
සුවිසශ්යේෂී කාර්ය ාධනයක් සපන්නුම් කර තිබීම.
IV. උ ් කිරීසම් දිනට ූරර්වා න්න ව ර පහ (05) තුළ
ම්ූරර්ණ කර තිබීම.

තුටුදායක ස ේවා කාලයක්

V. අදාළ මටටසම් අසනක් රාජ්යා භාෂා ප්රාවීණතාව නියමිත කාලය තුළ ජ ලබා සෙන තිබීම.
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VI. අදාළ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය නියමිත දිනට මත් වී තිබීම.
 උසස් කිරීමේ ්ර මය
ඉහත සුදුසුකම් පුරාලන නිලධරයන්ට පත්කිරීම් බලධරයා අනුමත කරන ආයතනයක්
විසින් පවත්වනු ලබන ලිඛිත අභසයෝොතා පරීක්ෂණයකට සපනී සිටිය හැක. ඉන්
මත්වන්නන් විසින් නියමිත ආකතති පත්රකය අනුව පත්කිරීම් බලධරයා සවත ඉල්ලීමක්
කරනු ලැබූ විට, පත්කිරීම් බලධරයා විසින් සුදුසුකම් පරික්ෂා කරනු ලැසබ්. අදාළ ස සු
අවශ්යාතාවන් ද ම්ූරර්ණ කර ඇති නිලධරයන් පත්කිරීසම් දින සිට ව ර හය (06) ක්
ම්ූරර්ණ වන දිනට ක්රිගයාත්මක වන පරිදි I සේේණියට උ ් කිරීම පත්කිරීම් බලධරයා
විසින් සිදු කරනු ලැසබ්.
සටහ
 සුවිසශ්යේෂී කාර්ය
ාධනය යටසත් උ ් කිරීම් ලබා  ජසම් ජ පවත්වනු ලබන
පරීක්ෂණසයන් මත්වීම ඳහා අවම වශ්යසයන් ලකුණු 60% ක් ලබා ෙත යුතුය. තවද,
සුවිසශ්යේෂී කාර්ය ාධනය යටසත් උ ් කිරීසම් පරීක්ෂණය වර්ෂයකට එක් වරක්
පවත්වනු ලැසබ්. එක් නිලධරයකුට සමම පරීක්ෂණයට සපනී සිටිය හැක්සක් එක්
වතාවක් පමණි.
 නිලධරයකුට පාලනය කළ සනොහැකි විසශ්යේෂ සහේතුවක් මත නියමිත දිනට සුවිසශ්යේෂී
කාර්ය ාධනය යටසත් උ ් කිරීසම් පරීක්ෂණයට සපනී සිටීමට සනොහැකි වූ
අව ්ථාවන්හි ජ පසුව පැවැත්සවන අභසයෝොතා පරීක්ෂණයට එම නිලධරයකුට සපනී
සිටිය හැක. එවැනි නිලධරයකු සුවිසශ්යේෂී කාර්ය ාධනය යටසත් උ ් කිරීම සිදු කරන
දිනය සල
ලකනුසආ එම විභාෙය මත්වූ දින සද.

12.8

කාර්යය්  පැවරීම




සේේණිෙතව කාර්යයන් පැවරීමක් සිදු සනොකරන අතර සමම ස ේවා ෙණයට පැවසරන
කාර්යයන් අතුරින් ඕනෑම කාර්යයක් ස ේවසආ අවශ්යාතාව මත සජ්යාෂ්වතාව හා කු ලතාව
පදනම් සකොට සෙන ඕනෑම සේේණියක නිලධරයකුට සදපාර්තසම්න්තු ප්රාධාන විසින්
පවරනු ලැබිය හැක.(ආකතතිසආ 3.4 යටසත් ඇතුළත් කරන්න.)

සකලක්නය
1. සුවිසශ්යේෂී කාර්ය ාධනය ඇෙයීසම් ක්රපම සදදයක් රජ්යය විසින් හුනන්වා ජ
ක්රිගයාත්මක කරන සතක් දැනට ක්රිගයාත්මක වන වාර්ෂික කාර්ය ාධන ඇෙයීසම් ජ
තුටුදායක මටටම සහෝ ඊට ඉහළ කාර්ය ාධනයක් සපන්නුම් කරනු ලැබ ඇති
තැනැත්තන්ට සුවිසශ්යේෂි කාර්ය ාධනය යටසත් උ ් කිරීම් ඳහා වන ලිඛිත
අභසයෝොතා පරීක්ෂණය ඳහා සපනී සිටීමට අව ්ථාව ල ා සදනු ලැසබ්.

2. සාමා ද ම්ටටමේ කාර්ය සාධ ය අනුව උසස් කිරීමේදී නියමිත දිනට
කාර්යක්ෂමතා කඩඉම
මත් සනොවන නිලධාරීන්සි උ ්වීම් දිනය
කාර්යක්ෂමතා කඩඉම මත් වීමට ප්රාමාද වූ කාලයට මාන කාලයකින් ප්රාමාද
කළ යුතුය.
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13

ක්මන්රකගත/කාර්යාලගත නිලධාරි- ණ්ඩ 1 මසවා ගණය (MN-062006-A) සඳහා බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිය සේපූර්ණ කිරීමේදී පිළිපැදිය
යුතු මප දු උපමෙස්

13.1

ක්මන්රකගත/ කාර්යාලගත නිලධාරි 1 ණ්ඩමේ මසවා ගණමේ ත තුරු ෙර්  ් ට
පැවමර කාර්යාාරය පිළිබඳ මප දු නිර්වක ය
 කාර්යයන්හි ්වභාවය අනුව තත් කාර්යයන් ඉටු කිරීම ඳහා බඳවා ෙැනීසම් අව ්ථාසද ජ
අවම මූලික අධාාපන සුදුසුකම් වශ්යසයන් පිළිෙත් විශ්ය්ව විදාාලයකින් පිරිනැසමන උපාධි
සුදුසුකම් මඟ පශ්ය්චාත් උපාධි සුදුසුකම් සහෝ ඒ මාන සවනත් ප්රාවීණතා සහෝ වතත්ීයය
කු ලතා අවශ්යා වන්නා වූද ආයතනසආ විධායක නිලධරයන්සි හ ආයතන ප්රාධානීන්සි
කාර්යයනට තජුවම උප ්ථම්භක වන්නා වූද විධායක නිලධරයන්සි තජු අධීක්ෂණය
යටසත් පවරනු ලබන්නා වූද කාර්යයන් සද.

අධදාප

13.2

හා මව ත් සුදුසුකේ



විශ්ය්ව විදාාල ප්රාතිපාදන සකොමිෂන් භාව විසින් පිළිෙත් විශ්ය්ව විදාාලයකින් ලබාෙත්
උපාධියක් මඟ පශ්ය්චාත් උපාධි සුදුසුකම් සහෝ නිශ්ය්චිත ප්රාවීණතා/ කු ලතා. (නිශ්ය්චිත විෂය
ක්සෂේත්රකයක් හිත උපාධිධාරීන් අවශ්යා වන්සන් නම් එම ක්සෂේත්රකයන් ඳහන් කළ යුතුය.)



තනතුරට පැවසරන කාර්යයන්හි ්වභාවය අනුව අවශ්යා වන වතත්ීයය සුදුසුකම්,
පළපුරුද්ද, සවනත් සුදුසුකම්. (අවශ්යා සුදුසුකම් නිශ්ය්චිතව ඳහන් කළ යුතුය.)

වයස

13.3


අවුරුදු 21 ට සනොඅක් හා අවුරුදු 35 ට සනොවැඩි වීම.

අයදුේපත් කැඳවීමේ ්ර මය

13.4


රජ්යසආ ෙැ ට පත්රකසආ දැන්වීම් පලකිරීම සහෝ ප්රාසිද්ධ දැන්වීම් පළකිරීම
දැන්වීම් පළ කිරීම මගින් අයදුම්පත් කැඳවනු ලැසබ්.

හ සවබ් අඩවිසආ

13.5 බඳවා ගැනීමේ ්ර මය
 විවතත තරඟ විභාෙයක් මඟින් හා /සහෝ වයුබහෙත
අයදුම්කරුවන් බඳවා ෙනු ලැසබ්.
 සීමිත තරඟ විභාෙයකින් හා/සහෝ වයුබහෙත
අයදුම්කරුවන් බඳවා ෙනු ලැසබ්.
13.6

ම්මුය පරීක්ෂණයක් මඟින්

ම්මුය පරීක්ෂණයක් මඟින් අභාන්තර

කාර්යක්නමතා කඩඉේ
 තනතුරට අදාළ වන පරිදි ලිඛිත පරීක්ෂණයක් ද වයුබහෙත ම්මුය පරීක්ෂණයක් ද යන්න
නිශ්ය්චිතව ඳහන් කළ යුතුය.
 තනතුරට අදාළ පරිදි පරීක්ෂණසආ ්වභාවය නිශ්ය්චිතව ඳහන් කළ යුතුය.
 II වන සේේණියට බඳවාසෙන ව ර තුන (03) ක් ෙත වීමට සපර පළමු කාර්යක්ෂමතා
කඩඉම් පරීක්ෂණසයන් හා අදාළ වන්සන් නම් පරිෙණක පරීක්ෂණසයන් මත්වීම.
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 I වන සේේණියට උ ්වී ව ර පහ (05) ක් ෙත වීමට සපර සදවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම්
පරීක්ෂණසයන් මත්වීම.
 සමම පරීක්ෂණ වර්ෂයකට සදවතාවක් පවත්වනු ලැසබ්.
 අදාළ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණ පත්කිරීම් බලධරයා විසින් සහෝ ඔුද විසින් බලය
පවරන ලද බලධරයන් විසින්, පත්කිරීම් බලධරයා විසින් නියම කරනු ලබන
මාර්සෙෝපසද්ශ්ය පරිදි පැවැත්විය යුතුය.
13.7

මේණි උසස් කිරීම
 කාර්ය ාධනය පදනම් කර ෙත් පහත දැක්සවන ආකාරසආ උ

වී
් ම් ක්රපමයක් හිමි සද.

13.7.1 මසවා ගණමයහි II මේණිමේ සිට I මේණියට සාමා ද ම්ටටමේ කාර්ය
අනුව උසස් කිරීම.


සාධ ය

සපුරාලිය යුතු සුදුසුකේ :I. පත්වීම ්ිරර කර තිබීම.
II. ස ව
ේ ා ෙණසආ II සේේණිසආ අවම වශ්යසයන් ව ර දහය (10) ක ක්රීාය හා
තුටුදායක ස ේවා කාලයක් ම්ූරර්ණ කර තිබීම හා නියමිත වැටුප් වර්ධක දහය
(10) ක් උපයාසෙන තිබීම.
III.

අනුමත කාර්ය ාධන ඇෙයීම් පරිපාටිය අනුව උ ් කිරීසම් දිනට සපරාතුව වූ
ව ර දහය (10) ක් තුළ තුටුදායක මටටසම් සහෝ ඊට ඉහළ කාර්ය ාධනයක්
සපන්නුම් කර තිබීම.

IV. උ ් කිරීසම් දිනට ූරර්වා න්නතම ව ර පහ (05) තුළ
කාලයක් ම්ූරර්ණ කර තිබීම.
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V. අදාළ මටටසම් අසනක් රාජ්යා භාෂා ප්රාවීණතාව ලබා සෙන තිබීම.
VI. අදාළ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය නියමිත දිනට මත් වී තිබීම.


උසස් කිරීමේ ්ර මය
සුදුසුකම් ම්ූරර්ණ කරන නිලධරයන් I වන සේේණියට උ ් කිරීම ඳහා පත්කිරීම් බලධරයා
සවත අදාළ නිලධරයා විසින් නියමිත ආකතති පත්රකය අනුව ඉල්ලීමක් කරනු ලැබූ විට පත්කිරීම්
බලධරයා විසින් සුදුසුකම් පරීක්ෂා කිරීසමන් අනතුරුව සුදුසුකම් ලබන දින සිට ක්රිගයාත්මක වන
පරිදි සිදු කරනු ලැසබ්.

13.7.2


මසවා ගණමයහි II මේණිමේ සිට I මේණියට සුවිම ෂී ම්ටටමේ කාර්ය
අනුව උසස් කිරීම.
සපුරාලිය යුතු සුදුසුකේ :I.

සාධ ය

පත්වීම ්ිරර කර තිබීම.

ස ේවා ෙණසආ II සේේණිසආ ව ර හය (06) ක ක්රීාය හා තුටුදායක ස ව
ේ ා
කාලයක් ම්ූරර්ණ කර තිබීම හා වැටුප් වර්ධක හය (06) ම නියමිත දිනට
උපයාසෙන තිබීම.
III. අනුමත කාර්ය ාධන ඇෙයීම් පරිපාටිය අනුව ූරර්වා න්න ව ර හය (06) තුළම
සුවිසශ්යේෂී කාර්ය ාධනයක් සපන්නුම්කර තිබීම.
II.

IV. උ ් කිරීසම් දිනට ූරර්වා න්නතම ව ර පහ (05) තුළ
කාලයක් ම්ූරර්ණ කර තිබීම.
50
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V. අදාළ මටටසම් අසනක් රාජ්යා භාෂා ප්රාවීණතාව නියමිත කාලය තුළ ජ ලබා සෙන
තිබීම.
VI. අදාළ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණ නියමිත දිනට මත් වී තිබීම.


උසස් කිරීමේ ්ර මය
ඉහත සුදුසුකම් පුරාලන නිලධරයන්ට පත්කිරීම් බලධරයා අනුමත කරන ආයතනයක්
විසින් පවත්වනු ලබන ලිඛිත අභසයෝොතා පරීක්ෂණයකට සපනී සිටිය හැක. ඉන්
මත්වන්නන් විසින් නියමිත ආකතති පත්රකය අනුව පත්කිරීම් බලධරයා සවත ඉල්ලීමක්
කරනු ලැබූ විට, පත්කිරීම් බලධරයා විසින් සුදුසුකම් පරික්ෂා කරනු ලැසබ්. අදාළ ස සු
අවශ්යාතාවන් ද ම්ූරර්ණ කර ඇති නිලධරයන් පත්කිරීසම් දින සිට ව ර හය (06) ක්
ම්ූරර්ණ වන දිනට ක්රිගයාත්මක වන පරිදි I සේේණියට උ ් කිරීම පත්කිරීම් බලධරයා
විසින් සිදු කරනු ලැසබ්.
සටහ
 සුවිසශ්යේෂී කාර්ය ාධනය යටසත් උ ් කිරීම් ලබා  ජසම් ජ පවත්වනු ලබන
පරීක්ෂණසයන් මත්වීම ඳහා අවම වශ්යසයන් ලකුණු 60% ක් ලබා ෙත යුතුය.
තවද, සුවිසශ්යේෂී කාර්ය ාධනය යටසත් උ ් කිරීසම් පරීක්ෂණය වර්ෂයකට එක්
වරක් පවත්වනු ලැසබ්. එක් නිලධරයකුට සමම පරීක්ෂණයට සපනී සිටිය හැක්සක්
එක් වතාවක් පමණි.
 නිලධරයකුට පාලනය කළ සනොහැකි විසශ්යේෂ සහේතුවක් මත නියමිත දිනට සුවිසශ්යේෂී
කාර්ය ාධනය යටසත් උ ් කිරීසම් පරීක්ෂණයට සපනී සිටීමට සනොහැකි වූ
අව ්ථාවන්හි ජ පසුව පැවැත්සවන අභසයෝොතා පරීක්ෂණයට එම නිලධරයකුට
සපනී සිටිය හැක. එවැනි නිලධරයකු සුවිසශ්යේෂී කාර්ය ාධනය යටසත් උ ් කිරීම
සිදු කරන දිනය සල
ලකනුසආ එම විභාෙය මත්වූ දින සද.

13.8

කාර්යය්  පැවරීම


සේේණිෙතව කාර්යයන් පැවරීමක් සිදු සනොකරන අතර සමම ස ේවා ෙණයට පැවසරන
කාර්යයන් අතුරින් ඕනෑම කාර්යයක් ස ේවසආ අවශ්යාතාව මත සජ්යාෂ්වතාව හා කු ලතාව
පදනම් සකොට සෙන ඕනෑම සේේණියක නිලධරයකුට සදපාර්තසම්න්තු ප්රාධාන විසින්
පවරනු ලැබිය හැක.(ආකතතිසආ 3.4 යටසත් ඇතුලත් කරන්න.



සකලක්නය

1. සුවිසශ්යේෂී කාර්ය ාධනය ඇෙයීසම් ක්රපම සදදයක් රජ්යය විසින් හුනන්වා ජ ක්රිගයාත්මක කරන
සතක් දැනට ක්රිගයාත්මක වන වාර්ෂික කාර්ය ාධන ඇෙයීසම් ජ තුටුදායක මටටම සහෝ ඊට
ඉහළ කාර්ය ාධනයක් සපන්නුම් කරනු ලැබ ඇති තැනැත්තන්ට සුවිසශ්යේෂි කාර්ය ාධනය
යටසත් උ ් කිරීම් ඳහා වන ලිඛිත අභසයෝොතා පරීක්ෂණය ඳහා සපනී සිටීමට
අව ථ
් ාව ල ා සදනු ලැසබ්.

2. සාමා ද ම්ටටමේ කාර්ය සාධ ය අනුව උසස් කිරීමේදී නියමිත දිනට කාර්යක්ෂමතා කඩඉම
මත් සනොවන නිලධාරීන්සි උ ්වීම් දිනය කාර්යක්ෂමතා කඩඉම මත් වීමට ප්රාමාද වූ
කාලයට මාන කාලයකින් ප්රාමාද කළ යුතුය.
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14.

කළම ාකරණ සහකාර තාක්නණ ණ්ඩය-3 මසවා ගණය (MT-012006-A) සඳහා බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිය සේපූර්ණ කිරීමේදී පිළිපැදිය
යුතු මප දු උපමෙස්

14.1

කළම ාකරණ සහකාර තාක්නණ 3 ණ්ඩමේ මසවා ගණමේ ත තුරු ෙර්  ් ට
පැවමර කාර්යාාරය පිළිබඳ මප දු නිර්වක ය
 ආයතනයන්හි විධායක, කළමනාකරණ හා පරිපාලන යන මටටම්වල නියුතු වූවන්සි
කාර්යයන්ට උප ්ථම්භක හා/සහෝ පහසුකාරක කර්තවායන් අතුරින් විසශ්යේෂිත තාක්ෂණික
නිපුණතාවයන්, එනම් තතීයයික හා වතත්ීයය අධාාපන සකොමිෂන් භාව විසින් ීයරණය
කරනු ලබන පරිදි ජ්යාතික වතත්ීයය කු ලතා (N.V.Q.) මටටම පහ (5) යටතට ෙැසනන්නා
වූ අදාළ තාක්ෂණික පාවමාලාවක් ාර්ථකව හදාරා හිමිකර ෙත යුතු නිපුණතා අවශ්යා වන
කාර්යයන් සමම ස ේවා ෙණයට පැවසර්. සමම ෙණසආ කාර්යයන් අතුරින් පත්කිරීම්
බලධරයා විසින් සුවිසශ්යේෂී සකොට දක්වනු ලබන කාර්යයන් සමම ස ේවා ෙණයට අයත්
නිලධරයන් විසින් ඉටු කරනු ලැබිය යුතුය.

14.2

අධදාප

හා වෘත්තීය සුදුසුකේ

 සිංහල/ සදමළ/ ඉංිරීසි භාෂාව ෙණිතය හ තවත් විෂයයන් සදකකට ම්මාන
ාමාර්ථයන් හිතව එක් වරක  ජ විෂයයන් හයකින් (06) අධායන සපොදු හතික පත්රක
( ාමානා සපළ) විභාෙය මත් වී තිබීම.
 එක් එක් තනතුසරහි කාර්යභාරයට අදාළව තතීයයික හා වතත්ීයය අධාාපන සකොමිෂන්
භාව විසින් පිළිෙනු ලබන ජ්යාතික වතත්ීයය කු ලතා (N.V.Q.) පහ (05) මටටමට
ඇතුළත් වන්නා වූ අදාළ තාක්ෂණික පාවමාලාවක් ාර්ථකව හදාරා හතික ලබා තිබීම.
(ඒ ඒ තනතුර අනුව අදාළ පාවමාලාව කුමක්ද යන්න සහෝ අදාළ ක්සෂේත්රකය කුමක්ද යන්න
පැහැදිලිව ඳහන් කරන්න.)
සටහ
“තාක්ෂණ හායක” තනතුර ඳහා පමණක් අධාාපන සුදුසුකම “භාෂාව සහෝ ාහිතාය,
ෙණිතය හ විදාාව ඇතුළුව සදවරකට සනොවැඩි වාර ෙණනක ජ විෂයන් හයකින් (06)
අධායන සපොදු හතික පත්රක ( ා.සපළ) විභාෙය මත් වී තිබීම.” සල ඇතුලත් කරන්න.
14.3

වයස


14.4

අවුරුදු 18 ට සනොඅක් හා අවුරුදු 35 ට සනොවැඩි වීම.

අයදුේපත් කැඳවීමේ ්ර මය


රජ්යසආ ෙැ ට පත්රකසආ දැන්වීම් පලකිරීම සහෝ ප්රාසිද්ධ දැන්වීම් පළකිරීම
දැන්වීම් පළ කිරීම මගින් අයදුම්පත් කැඳවනු ලැසබ්

හ සවබ් අඩවිසආ

බඳවා ගැනීමේ ්ර මය

14.5


ඒ ඒ තනතුරට අදාළ වන පරිදි වූ පරීක්ෂණයක ප්රාතිඵල මත බඳවා ෙැසන්. (ඒ ඒ තනතුරට
අදාළ වන පරීක්ෂණය කුමක්ද යන්න නිශ්ය්චිතව ඳහන් කළ යුතුය. තරඟ විභාෙයක් හ
ප්රාාසයෝගික පරීක්ෂණයක්/ වයුබහෙත ම්මුය පරීක්ෂණයක් යන විකල්ප අතුරින් එකක්
සහෝ ංකලනයක්ද නිශ්ය්චිත වශ්යසයන් බඳවා ෙැනීසම් පරිපාටිසආ/ ස ේවා වාව ්ථාසද
ඳහන් කරනු ලැබිය යුතුය.
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14.6

කාර්යක්නමතා කඩඉේ
 තනතුරට අදාළ වන පරිදි ලිඛිත පරීක්ෂණයක් ද වයුබහෙත ම්මුය පරීක්ෂණයක් ද යන්න
නිශ්ය්චිතව ඳහන් කළ යුතුය.
 තනතුරට අදාළ පරිදි පරීක්ෂණසආ ්වභාවය නිශ්ය්චිතව ඳහන් කළ යුතුය.
 III වන සේේණියට බඳවාසෙන ව ර තුන (03) ක් ෙත වීමට සපර පළමු කාර්යක්ෂමතා
කඩඉම් පරීක්ෂණසයන් මත් වීම.
 II වන සේේණියට උ ්වී ව ර තුන (03) ක් ෙත වීමට සපර සදවන කාර්යක්ෂමතා
කඩඉම් පරීක්ෂණසයන් මත් වීම.
 I වන සේේණියට උ ්වී ව ර පහ (05) ක් ෙත වීමට සපර තුන්වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම්
පරීක්ෂණසයන් මත් වීම.
 සමම පරීක්ෂණ වර්ෂයකට සදවතාවක් පවත්වනු ලැසබ්.
 අදාළ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණ පත්කිරීම් බලධරයා විසින් සහෝ ඔුද විසින් බලය
පවරන ලද බලධරයන් විසින්, පත්කිරීම් බලධරයා විසින් නියම කරනු ලබන
මාර්සෙෝපසද්ශ්ය පරිදි පැවැත්විය යුතුය.

14.7

මේණි උසස් කිරීම
 කාර්ය ාධනය පදනම් කර ෙත් පහත දැක්සවන ආකාරසආ සේේණි උ
හිමි සද.

් කිරීසම් ක්රපමයක්

14.7.1 මසවා ගණමයහි III මේණිමේ සිට II මේණියට සාමා ද ම්ටටමේ කාර්ය
සාධ ය අනුව උසස් කිරීම.


සපුරාලිය යුතු සුදුසුකේ :I. පත්වීම ්ිරර කර තිබීම.
II. ස ව
ේ ා ෙණසආ III සේේණිසආ අවම වශ්යසයන් ව ර දහය (10) ක ක්රීාය හා
තුටුදායක ස ේවා කාලයක් ම්ූරර්ණ කර තිබීම හා වැටුප් වර්ධක දහය (10) ක්
උපයාසෙන තිබීම.
III. අනුමත කාර්ය ාධන ඇෙයීම් පරිපාටිය අනුව උ ් කිරීසම් දිනට සපරාතුව වූ
ව ර දහය (10) ක් තුළ තුටුදායක මටටසම් සහෝ ඊට ඉහළ කාර්ය ාධනයක්
සපන්නුම් කර තිබීම.
IV. උ ් කිරීසම් දිනට ූරර්වා න්නතම ව ර පහ (05) තුළ
කාලයක් ම්ූරර්ණ කර තිබීම.

තුටුදායක ස ේවා

V. අදාළ මටටසම් අසනක් රාජ්යා භාෂා ප්රාවීණතාව ලබා සෙන තිබීම.
VI. අදාළ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණ නියමිත දිනට මත් වී තිබීම.



උසස් කිරීමේ ්ර මය
සුදුසුකම් ම්ූරර්ණ කරන නිලධරයන් II සේේණියට උ ් කිරීම ඳහා පත්කිරීම්
බලධරයා සවත අදාළ නිලධරයා විසින් නියමිත ආකතති පත්රකය අනුව ඉල්ලීමක් කරනු
ලැබූ විට, පත්කිරීම් බලධරයා විසින් සුදුසුකම් පරීක්ෂා කිරීසමන් අනතුරුව සුදුසුකම්
ලබන දින සිට ක්රිගයාත්මක වන පරිදි සිදු කරනු ලැසබ්.
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14.7.2 මසවා ගණමයහි III මේණිමේ සිට II මේණියට සුවිම ෂී ම්ටටමේ කාර්ය සාධ ය
අනුව උසස් කිරීම.


සපුරාලිය යුතු සුදුසුකේ :I.
II.

පත්වීම ්ිරර කර තිබීම.
ස ේවා ෙණසආ III සේේණිසආ ව ර හය (06) ක ක්රීාය හා
කාලයක් ම්ූරර්ණ කර තිබීම හා වැටුප් වර්ධක හය(06)
උපයාසෙන තිබීම.

III.

අනුමත කාර්ය ාධන ඇෙයීම් පරිපාටිය අනුව ූරර්වා න්න ව ර හය(06) තුළම
සුවිසශ්යේෂී කාර්ය ාධනයක් සපන්නුම්කර තිබීම.

IV.

උ ් කිරීසම් දිනට ූරර්වා න්නතම ව ර පහ (05) තුළ
කාලයක් ම්ූරර්ණ කර තිබීම.

V.

තුටුදායක ස ේවා

අදාළ මටටසම් අසනක් රාජ්යා භාෂා ප්රාවීණතාව නියමිත කාලය තුළ ජ ලබා සෙන
තිබීම.

VI.


තුටුදායක ස ේවා
ම නියමිත දිනට

අදාළ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණ නියමිත දිනට මත් වී තිබීම.

උසස් කිරීමේ ්ර මය
ඉහත සුදුසුකම් පුරාලන නිලධරයන්ට පත්කිරීම් බලධරයා අනුමත කරන ආයතනයක්
විසින් පවත්වනු ලබන ලිඛිත අභසයෝොතා පරීක්ෂණයකට සපනී සිටිය හැක. ඉන්
මත්වන්නන් විසින් නියමිත ආකතති පත්රකය අනුව පත්කිරීම් බලධරයා සවත ඉල්ලීමක්
කරනු ලැබූ විට, පත්කිරීම් බලධරයා විසින් සුදුසුකම් පරික්ෂා කරනු ලැසබ්. අදාළ ස සු
අවශ්යාතාවන් ද ම්ූරර්ණ කර ඇති නිලධරයන් පත්කිරීසම් දින සිට ව ර හය (06) ක්
ම්ූරර්ණ වන දිනට ක්රිගයාත්මක වන පරිදි II සේේණියට උ ් කිරීම පත්කිරීම් බලධරයා
විසින් සිදු කරනු ලැසබ්.
සටහ



සුවිසශ්යේෂී කාර්ය
ාධනය යටසත් උ ් කිරීම් ලබා  ජසම් ජ පවත්වනු ලබන
පරීක්ෂණසයන් මත්වීම ඳහා අවම වශ්යසයන් ලකුණු 60% ක් ලබා ෙත යුතුය. තවද,
සුවිසශ්යේෂී කාර්ය ාධනය යටසත් උ ් කිරීසම් පරීක්ෂණය වර්ෂයකට එක් වරක්
පවත්වනු ලැසබ්. එක් නිලධරයකුට සමම පරීක්ෂණයට සපනී සිටිය හැක්සක් එක්
වතාවක් පමණි.



නිලධරයකුට පාලනය කළ සනොහැකි විසශ්යේෂ සහේතුවක් මත නියමිත දිනට සුවිසශ්යේෂී
කාර්ය ාධනය යටසත් උ ් කිරීසම් පරීක්ෂණයට සපනී සිටීමට සනොහැකි වූ
අව ්ථාවන්හි ජ පසුව පැවැත්සවන අභසයෝොතා පරීක්ෂණයට එම නිලධරයාට සපනී
සිටිය හැක. එවැනි නිලධරයකු සුවිසශ්යේෂී කාර්ය ාධනය යටසත් උ ් කිරීම සිදු කරන
දිනය සල
ලකනුසආ එම විභාෙය මත්වූ දින සද.

14.7.3


මසවා ගණමයහි II මේණිමේ සිට I මේණියට සාමා ද ම්ටටමේ කාර්ය
අනුව උසස් කිරීම.

සාධ ය

සපුරාලිය යුතු සුදුසුකේ :I. ස ව
ේ ා ෙණසආ II සේේණිසආ අවම වශ්යසයන් ව ර දහය (10) ක ක්රීාය හා
තුටුදායක ස ේවා කාලයක් ම්ූරර්ණ කර තිබීම හා වැටුප් වර්ධක දහය (10) ක්
උපයාසෙන තිබීම.
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II. අනුමත කාර්ය ාධන ඇෙයීම් පරිපාටිය අනුව උ ් කිරීසම් දිනට සපරාතුව වූ
ව ර දහය(10) ක් තුළ තුටුදායක මටටසම් සහෝ ඊට ඉහළ කාර්ය ාධනයක්
සපන්නුම් කර තිබීම.
III. උ ් කිරීසම් දිනට ූරර්වා න්නතම ව ර පහ (05) තුළ තුටුදායක ස ේවා
කාලයක් ම්ූරර්ණ කර තිබීම.
IV. අදාළ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණ නියමිත දිනට මත් වී තිබීම.


උසස් කිරීමේ ්ර මය
සුදුසුකම් ම්ූරර්ණ කරන නිලධරයන් විසින් නියමිත ආකතති පත්රකය අනුව පත්කිරීම්
බලධරයා සවත ඉල්ලීමක් කරනු ලැබූ විට පත්කිරීම් බලධරයා විසින් සුදුසුකම් පරීක්ෂා
කිරීසමන් අනතුරුව සුදුසුකම් ලබන දින සිට ක්රිගයාත්මක වන පරිදි I වන සේේණියට උ ්
කිරීම පත්කිරීම් බලධරයා විසින් සිදු කරනු ලැසබ්.

14.7.4 මසවා ගණමයහි II මේණිමේ සිට I මේණියට සුවිම ෂී ම්ටටමේ කාර්ය
අනුව උසස් කිරීම.


සාධ ය

සපුරාලිය යුතු සුදුසුකේ :I. ස ේවා ෙණසආ II සේේණිසආ ව ර නවය (09) ක ක්රීාය හා තුටුදායක ස ේවා
කාලයක් ම්ූරර්ණ කර තිබීම හා වැටුප් වර්ධක නවය (09) ම නියමිත දිනට
උපයාසෙන තිබීම.
II. අනුමත කාර්ය ාධන ඇෙයීම් පරිපාටිය අනුව ූරර්වා න්න ව ර නවය (09) තුළම
සුවිසශ්යේෂී කාර්ය ාධනයක් සපන්නුම්කර තිබීම.
III. උ ් කිරීසම් දිනට ූරර්වා න්නතම ව ර පහ (05) තුළ තුටුදායක ස ව
ේ ා කාලයක්
ම්ූරර්ණ කර තිබීම.
IV. අදාළ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණ නියමිත දිනට මත් වී තිබීම.

 උසස් කිරීමේ ්ර මය
සුදුසුකම් ම්ූරර්ණ කරන නිලධරයන් ඳහා පත්කිරීම් බලධරයා විසින් වයුබහෙත ම්මුය
පරීක්ෂණයක් පවත්වනු ලබන අතර එම වයුබහෙත ම්මුය පරීක්ෂණසයන් 50% ක් සහෝ ඊට
වැඩි ලකුණු ප්රාමාණයක් ලබා ෙන්නා නිලධරයන් II සේේණියට උ ් වී ව ර නවය (09) ක්
ම්ූරර්ණ වන දින සිට ක්රිගයාත්මක වන පරිදි I සේේණියට උ ් කිරීම පත්කිරීම් බලධරයා
විසින් සිදු කරනු ලැසබ්.

14.8

කාර්යය්  පැවරීම
 සේේණිෙතව කාර්යයන් පැවරීමක් සිදු සනොකරන අතර සමම ස ේවා ෙණයට පැවසරන
කාර්යයන් අතුරින් ඕනෑම කාර්යයක් ස ේවසආ අවශ්යාතාව මත සජ්යාෂ්වතාව හා කු ලතාව
පදනම් සකොට සෙන ඕනෑම සේේණියක නිලධරයකුට සදපාර්තසම්න්තු ප්රාධාන විසින් පවරනු
ලැබිය හැක.(ආකතතිසආ 3.4 යටසත් ඇතුලත් කරන්න.)
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 සකලක්නය
1. සුවිසශ්යේෂී කාර්ය ාධනය ඇෙයීසම් ක්රපම සදදයක් රජ්යය විසින් හුනන්වා ජ ක්රිගයාත්මක කරන
සතක් දැනට ක්රිගයාත්මක වන වාර්ෂික කාර්ය ාධන ඇෙයීසම් ජ තුටුදායක මටටම සහෝ ඊට
ඉහළ කාර්ය ාධනයක් සපන්නුම් කරනු ලැබ ඇති තැනැත්තන්ට සුවිසශ්යේෂි කාර්ය ාධනය
යටසත් උ ් කිරීම් ඳහා වන ලිඛිත අභසයෝොතා පරීක්ෂණය/ වයුබහෙත ම්මුය
පරීක්ෂණය ඳහා සපනී සිටීමට අව ්ථාව ල ා සදනු ලැසබ්.

2. සාමා ද ම්ටටමේ කාර්ය සාධ ය අනුව උසස් කිරීමේදී නියමිත දිනට කාර්යක්ෂමතා
කඩඉම මත් සනොවන නිලධාරීන්සි උ ්වීම් දිනය කාර්යක්ෂමතා කඩඉම මත් වීමට
ප්රාමාද වූ කාලයට මාන කාලයකින් ප්රාමාද කළ යුතුය.
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15 කළම ාකරණ සහකාර තාක්නණ ණ්ඩය-2 මසවා ගණය
(MT-02-2006-A) සඳහා බඳවා ගැනීේ පරිපාටිය සේපූර්ණ කිරීමේදී
පිළිපැදිය යුතු මප දු උපමෙස්
15.1

කළම ාකරණ සහකාර තාක්නණ 2 ණ්ඩමේ මසවා ගණමේ ත තුරු ෙර්  ් ට
පැවමර කාර්යාාරය පිළිබඳ මප දු නිර්වක ය


15.2

15.3

ආයතනයන්හි විධායක, කළමනාකරණ හා පරිපාලන යන මටටම්වල නියුතු වූවන්සි
කාර්යයන්ට උප ්ථම්භක හා/සහෝ පහසුකාරක කර්තවායන් අතුරින් විසශ්යේෂිත
තාක්ෂණික නිපුණතාවයන්, එනම් තතීයයික හා වතත්ීයය අධාාපන සකොමිෂන් භාව
විසින් ීයරණය කරනු ලබන පරිදි ජ්යාතික වතත්ීයය කු ලතා (N.V.Q.) මටටම හය (6)
යටතට ෙැසනන්නා වූ ද පාවමාලා කාල සීමාව මා 13 හ 24 අතර වූ අදාළ තාක්ෂණික
පාවමාලාවක් ාර්ථකව හදාරා හිමිකර ෙත යුතු නිපුණතා අවශ්යා වන කාර්යයන් සමම
ස ේවා ෙණයට පැවසර්. සමම ෙණසආ කාර්යයන් අතුරින් පත්කිරීම් බලධරයා විසින්
සුවිසශ්යේෂී සකොට දක්වනු ලබන කාර්යයන් සමම ස ේවා ෙණයට අයත් නිලධරයන් විසින්
ඉටු කරනු ලැබිය යුතුය.

අධදාප

හා වෘත්තීය සුදුසුකේ



සිංහල/ සදමළ/ ඉංග්රීයසි භාෂාව, ෙණිතය හ තවත් විෂයයන් සදකකට ම්මාන
ාමාර්ථයන් හිතව එක් වරක  ජ විෂයයන් හයකින් (06) අධායන සපොදු හතික පත්රක
( ාමානා සපළ) විභාෙය මත් වී තිබීම.



අධායන සපොදු හතික පත්රක (උ ් සපළ) විභාෙසආ ජ විදාා විෂය ධාරාසවන් සියළුම
විෂයයන්සෙන් ( ාමානා සපොදු පරීක්ෂණය හැර) මත්ව තතීයයික අධාාපන
පාවමාලාවක් හැදෑරීම ඳහා අවශ්යා ාධන මටටම ලබා තිබීම. (පැරණි විෂය
නිර්සද්ශ්යය යටසත් විෂයයන් 03 කින් එකවර මත්ව තිබීම ප්රාමාණවත් සද.)



එක් එක් තනතුසරහි කාර්යභාරයට අදාළව තතීයයික හා වතත්ීයය අධාාපන
සකොමිෂන් භාව විසින් පිළිෙනු ලබන ජ්යාතික වතත්ීයය කු ලතා (N.V.Q.) හය (06)
මටටමට ඇතුළත් වන්නා වූ අදාළ තාක්ෂණික පාවමාලාවක් ාර්ථකව හදාරා
හතික ලබා තිබීම.



ඒ ඒ තනතුර අනුව අදාළ පාවමාලාව කුමක්ද යන්න සහෝ අදාළ ක්සෂේත්රකය කුමක්ද
යන්න පැහැදිලිව ඳහන් කළ යුතුය.

වයස


අවුරුදු 18 ට සනොඅක් හා අවුරුදු 35 ට සනොවැඩි අය විය යුතුය.
(රජ්යසආ ස ේවසආ ිර
් ර තනතුරක් දරන අය ඳහා උපරිම වය ් සීමාව අදාළ සනොසද.)

15.4

අයදුේපත් කැඳවීමේ ්ර මය


15.5

රජ්යසආ ෙැ ට පත්රකසආ දැන්වීම් පලකිරීම සහෝ ප්රාසිද්ධ දැන්වීම් පළකිරීම හ සවබ් අඩවිසආ
දැන්වීම් පළ කිරීම මගින් අයදුම්පත් කැඳවනු ලැසබ්.

බඳවා ගැනීමේ ්ර මය


ඒ ඒ තනතුරට අදාළ වන පරිදි වූ පරීක්ෂණයක ප්රාතිඵල මත බඳවා ෙැසන්. (ඒ ඒ
තනතුරට අදාළ වන පරීක්ෂණය කුමක්ද යන්න නිශ්ය්චිතව ඳහන් කළ යුතුය. තරඟ
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විභාෙයක් හ ප්රාාසයෝගික පරීක්ෂණයක්/ වයුබහෙත ම්මුය පරීක්ෂණයක් යන විකල්ප
අතුරින් එකක් සහෝ ංකලනයක්ද නිශ්ය්චිත වශ්යසයන් බඳවා ෙැනීසම් පරිපාටිසආ/
ස ේවා වාව ථ
් ාසද ඳහන් කරනු ලැබිය යුතුය.)
15.6

15.7

කාර්යක්නමතා කඩඉේ


පත්කිරීසම් බලධරයා විසින් ීයරණය කරනු ලබන පරිදි ලිඛිත පරීක්ෂණයක් සහෝ
වයුබහෙත ම්මුය පරීක්ෂණයකි.



තනතුරට අදාළ පරිදි පරීක්ෂණසආ ්වභාවය නිශ්ය්චිතව ඳහන් කළ යුතුය.



III වන සේේණියට බඳවාසෙන ව ර තුන (03) ක් ෙත වීමට සපර පළමු කාර්යක්ෂමතා
කඩඉම් පරීක්ෂණසයන් මත් වීම.



II වන සේේණියට උ ්වි ව ර තුන (03) ක් ෙත විමට සපර සදවන කාර්යක්ෂමතා
කඩඉම් පරීක්ෂණසයන් මත් වීම..



I වන සේේණියට උ ්වි ව ර පහ (05) ක් ෙත වීමට සපර තුන්වන කාර්යක්ෂමතා
කඩඉම් පරීක්ෂණසයන් මත් වීම.



සමම පරීක්ෂණ වර්ෂයකට සදවතාවක් පවත්වනු ලැසබ්.



අදාළ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණ පත්කිරීම් බලධරයා විසින් සහෝ ඔුද විසින්
බලය පවරන ලද බලධරයන් විසින්, පත්කිරීම් බලධරයා විසින් නියම කරනු ලබන
මාර්සෙෝපසද්ශ්ය පරිදි පැවැත්විය යුතුය.

මේණි උසස් කිරීම

15.7.1


කාර්ය ාධනය පදනම් කර ෙත් පහත දැක්සවන ආකාරසආ සේේණි උ
ක්රපමයක් හිමි සද.

් කිරීසම්

මසවා ගණමයහි III මේණිමේ සිට II මේණියට සාමා ද ම්ටටමේ කාර්ය
සාධ ය අනුව උසස් කිරීම.
සපුරාලිය යුතු සුදුසුකේ
I. පත්වීම ්ිරර කර තිබීම.
II. ස ව
ේ ා ෙණසආ III සේේණිසආ අවම වශ්යසයන් ව ර දහය (10) ක ක්රීාය හා
තුටුදායක ස ේවා කාලයක් ම්ූරර්ණ කර තිබීම හා වැටුප් වර්ධක දහය (10) ක්
උපයාසෙන තිබීම.
III. අනුමත කාර්ය ාධන ඇෙයීම් පරිපාටිය අනුව උ ් කිරීසම් දිනට සපරාතුව වූ ව ර
දහය(10) ක් තුළ තුටුදායක මටටසම් සහෝ ඊට ඉහළ කාර්ය ාධනයක් සපන්නුම්
කර තිබීම.
IV. උ ් කිරීසම් දිනට ූරර්වා න්නතම ව ර පහ (05) තුළ
කාලයක් ම්ූරර්ණ කර තිබීම.

තුටුදායක ස ේවා

V. අදාළ මටටසම් අසනක් රාජ්යා භාෂා ප්රාවීණතාව ලබා සෙන තිබීම.
VI. අදාළ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණ නියමිත දිනට මත් වී තිබීම.
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උසස්කිරීමේ ්ර මය
සුදුසුකම් ම්ූරර්ණ කරන නිලධරයන් II සේේණියට උ ් කිරීම ඳහා පත්කිරීම්
බලධරයා සවත අදාළ නිලධරයා විසින් නියමිත ආකතති පත්රකය අනුව ඉල්ලීමක් කරනු
ලැබූ විට, පත්කිරීම් බලධරයා විසින් සුදුසුකම් පරීක්ෂා කිරීසමන් අනතුරුව සුදුසුකම්
ලබන දින සිට ක්රිගයාත්මක වන පරිදි සිදු කරනු ලැසබ්.

මසවා ගණමයහි III මේණිමේ සිට II මේණියට
සාධ ය අනුව උසස් කිරීම.

15.7.2


සුවිම ෂි ම්ටටමේ කාර්ය

සපුරාලිය යුතු සුදුසුකේ
I. පත්වීම ්ිරර කර තිබීම.
II. ස ේවා ෙණසආ III සේේණිසආ ව ර හය (06) ක ක්රීාය හා තුටුදායක ස ේවා
කාලයක් ම්ූරර්ණ කර තිබීම හා වැටුප් වර්ධක (06) ම නියමිත දිනට උපයාසෙන
තිබීම.
III. අනුමත කාර්ය ාධන ඇෙයීම් පරිපාටිය අනුව ූරර්වා න්න ව ර හය (06) තුළම
සුවිසශ්යේෂී කාර්ය ාධනයක් සපන්නුම්කර තිබීම.
IV. උ ් කිරීසම් දිනට ූරර්වා න්නතම ව ර පහ (05) තුළ
කාලයක් ම්ූරර්ණ කර තිබීම.

තුටුදායක ස ේවා

V. අදාළ මටටසම් අසනක් රාජ්යා භාෂා ප්රාවීණතාව නියමිත කාලය තුළ ජ ලබා සෙන
තිබීම.
VI. අදාළ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණ නියමිත දිනට මත් වී තිබීම.


උසස් කිරීමේ ්ර මය
ඉහත සුදුසුකම්
පුරාලන නිලධරයන්ට පත්කිරීම් බලධරයා අනුමත කරන
ආයතනයක් විසින් පවත්වනු ලබන ලිඛිත අභසයෝොතා පරීක්ෂණයකට සපනී සිටිය
හැක. ඉන් මත්වන්නන් විසින් නියමිත ආකතති පත්රකය අනුව පත්කිරීම් බලධරයා
සවත ඉල්ලීමක් කරනු ලැබූ විට, පත්කිරීම් බලධරයා විසින් සුදුසුකම් පරික්ෂා කරනු
ලැසබ්. අදාළ ස සු අවශ්යාතාවන් ද ම්ූරර්ණ කර ඇති නිලධරයන් පත්කිරීසම් දින
සිට ව ර හය (06) ක් ම්ූරර්ණ වන දිනට ක්රිගයාත්මක වන පරිදි II සේේණියට උ ්
කිරීම පත්කිරීම් බලධරයා විසින් සිදු කරනු ලැසබ්.




සටහ
සුවිසශ්යේෂී කාර්ය ාධනය යටසත් උ ් කිරීම් ලබා  ජසම් ජ පවත්වනු ලබන
පරීක්ෂණසයන් මත්වීම ඳහා අවම වශ්යසයන් ලකුණු 60% ක් ලබා ෙත යුතුය.
තවද, සුවිසශ්යේෂී කාර්ය ාධනය යටසත් උ ් කිරීසම් පරීක්ෂණය වර්ෂයකට එක්
වරක් පවත්වනු ලැසබ්. එක් නිලධරයකුට සමම පරීක්ෂණයට සපනී සිටිය
හැක්සක් එක් වතාවක් පමණි.
නිලධරයකුට පාලනය කළ සනොහැකි විසශ්යේෂ සහේතුවක් මත නියමිත දිනට
සුවිසශ්යේෂී කාර්ය ාධනය යටසත් උ ් කිරීසම් පරීක්ෂණයට සපනී සිටීමට
සනොහැකි වූ අව ්ථාවන්හි ජ පසුව පැවැත්සවන අභසයෝොතා පරීක්ෂණයට එම
නිලධරයාට සපනී සිටිය හැක. එවැනි නිලධරයකු සුවිසශ්යේෂී කාර්ය ාධනය
යටසත් උ ් කිරීම සිදු කරන දිනය සල
ලකනුසආ එම විභාෙය මත්වූ දින
සද.
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15.7.3 මසවා ගණමයහි II මේණිමේ සිට I මේණියට සාමා ද ම්ටටමේ කාර්ය සාධ ය
අනුව උසස් කිරීම.


සපුරාලිය යුතු සුදුසුකේ
I.

ස ේවා ෙණසආ II සේේණිසආ අවම වශ්යසයන් ව ර දහය (10) ක ක්රීාය හා තුටුදායක
ස ේවා කාලයක් ම්ූරර්ණ කර තිබීම හා වැටුප් වර්ධක දහය (10) ක් උපයාසෙන
තිබීම.

II.

අනුමත කාර්ය ාධන ඇෙයීම් පරිපාටිය අනුව උ ් කිරීසම් දිනට සපරාතුව වූ ව ර
දහය(10) ක් තුළ තුටුදායක මටටසම් සහෝ ඊට ඉහළ කාර්ය ාධනයක් සපන්නුම් කර
තිබීම.

III.

උ ් කිරීසම් දිනට ූරර්වා න්නතම ව ර පහ (05) තුළ
ම්ූරර්ණ කර තිබීම.

තුටුදායක ස ේවා කාලයක්

IV.

අදාළ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණ නියමිත දිනට මත් වී තිබීම.

 උසස් කිරීමේ ්ර මය
සුදුසුකම් ම්ූරර්ණ කරන නිලධරයන් I වන සේේණියට උ ් කිරීම ඳහා පත්කිරීම්
බලධරයා සවත අදාළ නිලධරයා විසින් නියමිත ආකතති පත්රකය අනුව ඉල්ලීමක් කරනු ලැබූ
විට පත්කිරීම් බලධරයා විසින් සුදුසුකම් පරීක්ෂා කිරීසමන් අනතුරුව සුදුසුකම් ලබන දින
සිට ක්රිගයාත්මක වන පරිදි සිදු කරනු ලැසබ්.
15.7.4 මසවා ගණමයහි II මේණිමේ සිට I මේණියට සුවිම ෂි ම්ටටමේ කාර්ය සාධ ය අනුව
උසස් කිරීම.


සපුරාලිය යුතු සුදුසුකේ
I. ස ේවා ෙණසආ II සේේණිසආ ව ර නවය (09) ක ක්රීාය හා තුටුදායක ස ේවා
කාලයක් ම්ූරර්ණ කර තිබීම හා වැටුප් වර්ධක නවය (09) ම නියමිත දිනට
උපයාසෙන තිබීම.
II. අනුමත කාර්ය ාධන ඇෙයීම් පරිපාටිය අනුව ූරර්වා න්න ව ර නවය (09)
තුළම සුවිසශ්යේෂී කාර්ය ාධනයක් සපන්නුම්කර තිබීම.
III. උ ් කිරීසම් දිනට ූරර්වා න්නතම ව ර පහ (05) තුළ
කාලයක් ම්ූරර්ණ කර තිබීම.

තුටුදායක ස ේවා

IV. අදාළ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණ නියමිත දිනට මත් වී තිබීම.



උසස් කිරීමේ ්ර මය
සුදුසුකම් ම්ූරර්ණ කරන නිලධරයන් ඳහා පත්කිරීම් බලධරයා විසින් වයුබහෙත ම්මුය
පරීක්ෂණයක් පවත්වනු ලබන අතර එම වයුබහෙත ම්මුය පරීක්ෂණසයන් 50% ක් සහෝ
ඊට වැඩි ලකුණු ප්රාමාණයක් ලබා ෙන්නා නිලධරයන් II සේේණියට උ ් වී ව ර නවය
(09) ක් ම්ූරර්ණ වන දින සිට ක්රිගයාත්මක වන පරිදි I සේේණියට උ ් කිරීම පත්කිරීම්
බලධරයා විසින් සිදු කරනු ලැසබ්.

60
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15.8




සේේණිෙතව කාර්යයන් පැවරීමක් සිදු සනොකරන අතර සමම ස ේවා ෙණයට පැවසරන
කාර්යයන් අතුරින් ඕනෑම කාර්යයක් ස ේවසආ අවශ්යාතාව මත සජ්යාෂ්වතාව හා කු ලතාව
පදනම් සකොට සෙන ඕනෑම සේේණියක නිලධරයකුට සදපාර්තසම්න්තු ප්රාධාන විසින්
පවරනු ලැබිය හැක.(ආකතතිසආ 3.4 යටසත් ඇතුලත් කරන්න.)

සකලක්නය

1. සුවිසශ්යේෂී කාර්ය ාධනය ඇෙයීසම් ක්රපම සදදයක් රජ්යය විසින් හුනන්වා ජ ක්රිගයාත්මක කරන
සතක් දැනට ක්රිගයාත්මක වන වාර්ෂික කාර්ය ාධන ඇෙයීසම් ජ තුටුදායක මටටම සහෝ ඊට
ඉහළ කාර්ය ාධනයක් සපන්නුම් කරනු ලැබ ඇති තැනැත්තන්ට සුවිසශ්යේෂි කාර්ය ාධනය
යටසත් උ ් කිරීම් ඳහා වන ලිඛිත අභසයෝොතා පරීක්ෂණය/ වයුබහෙත ම්මුය
පරීක්ෂණය ඳහා සපනී සිටීමට අව ්ථාව ල ා සදනු ලැසබ්.

2. සාමා ද ම්ටටමේ කාර්ය සාධ ය අනුව උසස් කිරීමේදී නියමිත දිනට කාර්යක්ෂමතා කඩඉම
මත් සනොවන නිලධාරීන්සි උ ්වීම් දිනය කාර්යක්ෂමතා කඩඉම මත් වීමට ප්රාමාද වූ
කාලයට මාන කාලයකින් ප්රාමාද කළ යුතුය.
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කළම ාකරණ සහකාර තාක්නණ ණ්ඩය -1 මසවා ගණය (MT-032006-A) සඳහා බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිය සේපූර්ණ කිරීමේදී පිළිපැදිය
යුතු මප දු උපමෙස්

16.1 කළම ාකරණ සහකාර තාක්නණ 1 ණ්ඩමේ මසවා ගණමේ ත තුරු ෙර්  ් ට
පැවමර කාර්යාාරය පිළිබඳ මප දු නිර්වක ය


16.2

ආයතනයන්හි විධායක, කළමනාකරණ හා පරිපාලන යන මටටම්වල නියුතු වූවන්සි
කාර්යයන්ට උප ්ථම්භක හා/සහෝ පහසුකාරක කර්තවායන් අතුරින් විසශ්යේෂිත
තාක්ෂණික නිපුණතාවයන්, එනම් තතීයයික හා වතත්ීයය අධාාපන සකොමිෂන් භාව
විසින් ීයරණය කරනු ලබන පරිදි ජ්යාතික වතත්ීයය කු ලතා (N.V.Q.) මටටම හය (6)
යටතට ෙැසනන්නා වූ ද පාවමාලා කාල සීමාව මා 24 ට වැඩි වූද අදාළ තාක්ෂණික
පාවමාලාවක් ාර්ථකව හදාරා හිමිකර ෙත යුතු නිපුණතා අවශ්යා වන කාර්යයන් සමම
ස ේවා ෙණයට පැවසර්. සමම ෙණසආ කාර්යයන් අතුරින් පත්කිරීම් බලධරයා විසින්
සුවිසශ්යේෂී සකොට දක්වනු ලබන කාර්යයන් සමම ස ේවා ෙණයට අයත් නිලධරයන් විසින්
ඉටු කරනු ලැබිය යුතුය.

අධදාප

හා වෘත්තීය සුදුසුකේ



සිංහල/ සදමළ/ ඉංග්රීයසි භාෂාව, ෙණිතය හ තවත් විෂයයන් සදකකට ම්මාන
ාමාර්ථයන් හිතව එක් වරක  ජ විෂයයන් හයකින් (06) අධායන සපොදු හතික පත්රක
( ාමානා සපළ) විභාෙය මත් වී තිබීම.



අධායන සපොදු හතික පත්රක (උ ් සපළ) විභාෙසආ ජ විදාා විෂය ධාරාසවන් සියළුම
විෂයයන්සෙන් ( ාමානා සපොදු පරීක්ෂණය හැර)
මත්ව තතීයයික අධාාපන
පාවමාලාවක් හැදෑරීම ඳහා අවශ්යා ාධන මටටම ලබා තිබීම. (පැරණි විෂය නිර්සද්ශ්යය
යටසත් විෂයයන් 03 කින් එකවර මත්ව තිබීම ප්රාමාණවත් සද.)



එක් එක් තනතුසරහි කාර්යභාරයට අදාළව තතීයයික හා වතත්ීයය අධාාපන සකොමිෂන්
භාව විසින් පිළිෙනු ලබන ජ්යාතික වතත්ීයය කු ලතා (N.V.Q.) හය (06) මටටමට
සනොඅක් තරාතිරමක වූ ද පාවමාලා කාලසීමාව මා 24 කට වැඩි වූ ද අදාළ තාක්ෂණික
පාවමාලාවක් ාර්ථකව හදාරා හතික ලබා තිබීම.



අසප්ක්ෂිත ප්රාවීණතාවන් පැහැදිලිව ඳහන් කළ යුතුය.

වයස

16.3


අවුරුදු 18 ට සනොඅක් හා අවුරුදු 35 ට සනොවැඩි වීම.
(රජ්යසආ ස ේවසආ ිර
් ර තනතුරක් දරන අය ඳහා උපරිම වය ් සීමාව අදාළ සනොසද.)

16.4

අයදුේපත් කැඳවීමේ ්ර මය


රජ්යසආ ෙැ ට පත්රකසආ දැන්වීම් පලකිරීම සහෝ ප්රාසිද්ධ දැන්වීම් පළකිරීම
දැන්වීම් පළ කිරීම මගින් අයදුම්පත් කැඳවනු ලැසබ්.

හ සවබ් අඩවිසආ

16.5 බඳවා ගැනීමේ ්ර මය


ඒ ඒ තනතුරට අදාළ වන පරිදි වූ පරීක්ෂණයක ප්රාතිඵල මත බඳවා ෙැසන්. (ඒ ඒ තනතුරට
අදාළ වන පරීක්ෂණය කුමක්ද යන්න නිශ්ය්චිතව ඳහන් කළ යුතුය. තරඟ විභාෙයක් හ
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ප්රාාසයෝගික පරීක්ෂණයක්/ වයුබහෙත ම්මුය පරීක්ෂණයක් යන විකල්ප අතුරින් එකක්
සහෝ ංකලනයක්ද නිශ්ය්චිත වශ්යසයන් බඳවා ෙැනීසම් පරිපාටිසආ/ ස ේවා වාව ්ථාසද
ඳහන් කරනු ලැබිය යුතුය.)

16.6

16.7

කාර්යක්නමතා කඩඉේ


පත්කිරීම් බලධරයා විසින් ීයරණය කරනු ලබන පරිදි ලිඛිත පරීක්ෂණයක් සහෝ වයුබහෙත
ම්මුය පරීක්ෂණයකි.



තනතුරට අදාළ පරිදි පරීක්ෂණසආ ්වභාවය නිශ්ය්චිතව ඳහන් කළ යුතුය.



III වන සේේණියට බඳවාසෙන ව ර තුන (03) ක් ෙත වීමට සපර පළමු කාර්යක්ෂමතා
කඩඉම් පරීක්ෂණසයන් මත් වීම.



II වන සේේණියට උ ්වී ව ර තුන (03) ක් ෙත වීමට සපර සදවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම්
පරීක්ෂණසයන් මත් වීම.



I වන සේේණියට උ ්වී ව ර පහ (05) ක් ෙත වීමට සපර තුන්වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම්
පරීක්ෂණසයන් මත් වීම.



සමම පරීක්ෂණ වර්ෂයකට සදවතාවක් පවත්වනු ලැසබ්.



අදාළ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණ පත්කිරීම් බලධරයා විසින් සහෝ ඔුද විසින් බලය
පවරන ලද බලධරයන් විසින්, පත්කිරීම් බලධරයා විසින් නියම කරනු ලබන
මාර්සෙෝපසද්ශ්ය පරිදි පැවැත්විය යුතුය.

මේණි උසස් කිරීම


කාර්ය ාධනය පදනම් කර ෙත් පහත දැක්සවන ආකාරසආ උ

්කිරීම් ක්රපමයක් හිමි සද.

16.7.1 මසවා ගණමයහි III මේණිමේ සිට II මේණියට සාමා ද ම්ටටමේ කාර්ය සාධ ය
අනුව උසස් කිරීම.


සපුරාලිය යුතු සුදුසුකේ
I. පත්වීම ්ිරර කර තිබීම.
II. ස ව
ේ ා ෙණසආ III සේේණිසආ අවම වශ්යසයන් ව ර දහය (10) ක ක්රීාය හා
තුටුදායක ස ේවා කාලයක් ම්ූරර්ණ කර තිබීම හා වැටුප් වර්ධක දහය (10) ක්
උපයාසෙන තිබීම.
III. අනුමත කාර්ය ාධන ඇෙයීම් පරිපාටිය අනුව උ ් කිරීසම් දිනට සපරාතුව වූ ව ර
දහය(10) ක් තුළ තුටුදායක මටටසම් සහෝ ඊට ඉහළ කාර්ය ාධනයක් සපන්නුම්
කර තිබීම.
IV. උ ් කිරීසම් දිනට ූරර්වා න්නතම ව ර පහ (05) තුළ තුටුදායක ස ේවා කාලයක්
ම්ූරර්ණ කර තිබීම.
V. අදාළ මටටසම් අසනක් රාජ්යා භාෂා ප්රාවීණතාව ලබා සෙන තිබීම.
VI. අදාළ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණ නියමිත දිනට මත් වී තිබීම.
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උසස්කිරීමේ ්ර මය
සුදුසුකම් ම්ූරර්ණ කරන නිලධරයන් II සේේණියට උ ් කිරීම ඳහා පත්කිරීම් බලධරයා
සවත අදාළ නිලධරයා විසින් නියමිත ආකතති පත්රකය අනුව ඉල්ලීමක් කරනු ලැබූ විට,
පත්කිරීම් බලධරයා විසින් සුදුසුකම් පරීක්ෂා කිරීසමන් අනතුරුව සුදුසුකම් ලබන දින සිට
ක්රිගයාත්මක වන පරිදි සිදු කරනු ලැසබ්.

16.7.2 මසවා ගණමයහි III මේණිමේ සිට II මේණියට සුවිම ෂී කාර්ය සාධ ය අනුව
උසස්කිරීම.


සපුරාලිය යුතු සුදුසුකේ
I.
II.

ස ේවා ෙණසආ III සේේණිසආ ව ර හය (06) ක ක්රීාය හා තුටුදායක ස ේවා
කාලයක් ම්ූරර්ණ කර තිබීම හා වැටුප් වර්ධක හය (06) ම නියමිත දිනට
උපයාසෙන තිබීම.

III.

අනුමත කාර්ය ාධන ඇෙයීම් පරිපාටිය අනුව ූරර්වා න්න ව ර හය (06) තුළම
සුවිසශ්යේෂී කාර්ය ාධනයක් සපන්නුම්කර තිබීම.

IV.

උ ් කිරීසම් දිනට ූරර්වා න්නතම ව ර පහ (05) තුළ තුටුදායක ස ේවා කාලයක්
ම්ූරර්ණ කර තිබීම.

V.

අදාළ මටටසම් අසනක් රාජ්යා භාෂා ප්රාවීණතාව නියමිත කාලය තුළ ජ ලබා සෙන
තිබීම.

VI.


පත්වීම ්ිරර කර තිබීම.

අදාළ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණ නියමිත දිනට මත් වී තිබීම.

උසස් කිරීමේ ්ර මය
ඉහත සුදුසුකම් පුරාලන නිලධරයන්ට පත්කිරීම් බලධරයා අනුමත කරන ආයතනයක්
විසින් පවත්වනු ලබන ලිඛිත අභසයෝොතා පරීක්ෂණයකට සපනී සිටිය හැක. ඉන්
මත්වන්නන් විසින් නියමිත ආකතති පත්රකය අනුව පත්කිරීම් බලධරයා සවත ඉල්ලීමක්
කරනු ලැබූ විට, පත්කිරීම් බලධරයා විසින් සුදුසුකම් පරික්ෂා කරනු ලැසබ්. අදාළ ස සු
අවශ්යාතාවන් ද ම්ූරර්ණ කර ඇති නිලධරයන් පත්කිරීසම් දින සිට ව ර හය (06) ක්
ම්ූරර්ණ වන දිනට ක්රිගයාත්මක වන පරිදි II සේේණියට උ ් කිරීම පත්කිරීම් බලධරයා
විසින් සිදු කරනු ලැසබ්.





සටහ
සුවිසශ්යේෂී කාර්ය ාධනය යටසත් උ ් කිරීම් ලබා  ජසම් ජ පවත්වනු ලබන
පරීක්ෂණසයන් මත්වීම ඳහා අවම වශ්යසයන් ලකුණු 60% ක් ලබා ෙත යුතුය. තවද,
සුවිසශ්යේෂී කාර්ය ාධනය යටසත් උ ් කිරීසම් පරීක්ෂණය වර්ෂයකට එක් වරක්
පවත්වනු ලැසබ්. එක් නිලධරයකුට සමම පරීක්ෂණයට සපනී සිටිය හැක්සක් එක්
වතාවක් පමණි.
නිලධරයකුට පාලනය කළ සනොහැකි විසශ්යේෂ සහේතුවක් මත නියමිත දිනට සුවිසශ්යේෂී
කාර්ය ාධනය යටසත් උ ් කිරීසම් පරීක්ෂණයට සපනී සිටීමට සනොහැකි වූ
අව ්ථාවන්හි ජ පසුව පැවැත්සවන අභසයෝොතා පරීක්ෂණයට එම නිලධරයාට සපනී
සිටිය හැක. එවැනි නිලධරයකු සුවිසශ්යේෂී කාර්ය ාධනය යටසත් උ ් කිරීම සිදු කරන
දිනය සල
ලකනුසආ එම විභාෙය මත්වූ දින සද.
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16.7.3 මසවා ගණමයහි II මේණිමේ සිට I මේණියට සාමා ද ම්ටටමේ කාර්ය සාධ ය
අනුව උසස් කිරීම.


සපුරාලිය යුතු සුදුසුකේ

I.

ස ව
ේ ා ෙණසආ II සේේණිසආ අවම වශ්යසයන් ව ර දහය (10) ක ක්රීාය හා තුටුදායක
ස ව
ේ ා කාලයක් ම්ූරර්ණ කර තිබීම හා වැටුප් වර්ධක දහය (10) ක් උපයාසෙන තිබීම.

II.

අනුමත කාර්ය ාධන ඇෙයීම් පරිපාටිය අනුව උ ් කිරීසම් දිනට සපරාතුව වූ ව ර
දහය (10) ක් තුළ තුටුදායක මටටසම් සහෝ ඊට ඉහළ කාර්ය ාධනයක් සපන්නුම් කර
තිබීම.

III.

උ ් කිරීසම් දිනට ූරර්වා න්නතම ව ර පහ (05) තුළ
ම්ූරර්ණ කර තිබීම.

IV.

අදාළ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණ නියමිත දිනට මත් වී තිබීම.



තුටුදායක ස ේවා කාලයක්

උසස් කිරීමේ ්ර මය
සුදුසුකම් ම්ූරර්ණ කරන නිලධරයන් I සේේණියට උ ් කිරීම ඳහා පත්කිරීම් බලධරයා
සවත අදාළ නිලධරයා විසින් නියමිත ආකතති පත්රකය අනුව ඉල්ලීමක් කරනු ලැබූ විට
පත්කිරීම් බලධරයා විසින් සුදුසුකම් පරීක්ෂා කිරීසමන් අනතුරුව සුදුසුකම් ලබන දින සිට
ක්රිගයාත්මක වන පරිදි සිදු කරනු ලැසබ්.

16.7.4 මසවා ගණමයහි II මේණිමේ සිට I මේණියට සුවිම ෂී කාර්ය සාධ ය අනුව උසස්
කිරීම.


සපුරාලිය යුතු සුදුසුකේ
I.

ස ේවා ෙණසආ II සේේණිසආ ව ර නවය (09) ක ක්රීාය හා තුටුදායක ස ේවා
කාලයක් ම්ූරර්ණ කර තිබීම හා වැටුප් වර්ධක නවය (09) ම නියමිත දිනට
උපයාසෙන තිබීම.

II. අනුමත කාර්ය ාධන ඇෙයීම් පරිපාටිය අනුව ූරර්වා න්න ව ර නවය (09) තුළම
සුවිසශ්යේෂී කාර්ය ාධනයක් සපන්නුම්කර තිබීම.
III.

උ ් කිරීසම් දිනට ූරර්වා න්නතම ව ර පහ (05) තුළ
කාලයක් ම්ූරර්ණ කර තිබීම.

තුටුදායක ස ේවා

IV.

අදාළ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණ නියමිත දිනට මත් වී තිබීම.

 උසස් කිරීමේ ්ර මය
සුදුසුකම් ම්ූරර්ණ කරන නිලධරයන් ඳහා පත්කිරීම් බලධරයා විසින් වයුබහෙත ම්මුය
පරීක්ෂණයක් පවත්වනු ලබන අතර එම වයුබහෙත ම්මුය පරීක්ෂණසයන් 50% ක් සහෝ
ඊට වැඩි ලකුණු ප්රාමාණයක් ලබා ෙන්නා නිලධරයන් II සේේණියට උ ් වී ව ර නවය
(09) ක් ම්ූරර්ණ වන දින සිට ක්රිගයාත්මක වන පරිදි I සේේණියට උ ් කිරීම පත්කිරීම්
බලධරයා විසින් සිදු කරනු ලැසබ්.
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16.8 කාර්යය්  පැවරීම


සේේණිෙතව කාර්යයන් පැවරීමක් සිදු සනොකරන අතර සමම ස ේවා ෙණයට පැවසරන
කාර්යයන් අතුරින් ඕනෑම කාර්යයක් ස ේවසආ අවශ්යාතාව මත සජ්යාෂ්වතාව හා
කු ලතාව පදනම් සකොට සෙන ඕනෑම සේේණියක නිලධරයකුට සදපාර්තසම්න්තු ප්රාධාන
විසින් පවරනු ලැබිය හැක.(ආකතතිසආ 3.4 යටසත් ඇතුලත් කරන්න.)



සකලක්නය

1. සුවිසශ්යේෂී කාර්ය ාධනය ඇෙයීසම් ක්රපම සදදයක් රජ්යය විසින් හුනන්වා ජ ක්රිගයාත්මක කරන
සතක් දැනට ක්රිගයාත්මක වන වාර්ෂික කාර්ය ාධන ඇෙයීසම් ජ තුටුදායක මටටම සහෝ ඊට
ඉහළ කාර්ය ාධනයක් සපන්නුම් කරනු ලැබ ඇති තැනැත්තන්ට සුවිසශ්යේෂි කාර්ය ාධනය
යටසත් උ ් කිරීම් ඳහා වන ලිඛිත අභසයෝොතා පරීක්ෂණය/ වයුබහෙත ම්මුය
පරීක්ෂණය ඳහා සපනී සිටීමට අව ්ථාව ල ා සදනු ලැසබ්.

2. සාමා ද ම්ටටමේ කාර්ය සාධ ය අනුව උසස් කිරීමේදී නියමිත දිනට කාර්යක්ෂමතා කඩඉම
මත් සනොවන නිලධාරීන්සි උ ්වීම් දිනය කාර්යක්ෂමතා කඩඉම මත් වීමට ප්රාමාද වූ
කාලයට මාන කාලයකින් ප්රාමාද කළ යුතුය.
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17

විධායක මසවා ගණය (SL-01-2006) සඳහා බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිය
සේපූර්ණ කිරීමේදී පිළිපැදිය යුතු මප දු උපමෙස්

17.1

විධායක මසවා ගණමේ ත තුරු ෙර්  ් ට පැවමර
නිර්වක ය

කාර්යාාරය පිළිබඳ මප දු

සපොදු ්වභාවය අනුව ප්රාතිපත්ති ම්පාදනය, විධානය/අණ  ජම, කළමනාකරණය හා ඒ
ම්බන්ධ ීයරණ ෙැනීම යන කාර්යයන්ට ඇතුළත් වූ ද ආයතනසආ ඉහළම විධායක
නිලධාරියාට පැවසරන ම ථ
් කාර්ය භාරසආ අන්තර්ෙත කාර්යයන් අතරින් තනතුර
නිශ්ය්චිත සකොට පවරාසදනු ලබන කාර්යයන් පැවසරන ස ේවා ෙණයකි.

17.2

අධදාප

හා මව ත් සුදුසුකේ

17.2.1 බාහිර (විවෘත) අයදුේකරුව්  සඳහා  විශ්ය්ව විදාාල ප්රාතිපාදන සකොමිෂන් භාව විසින් පිළිෙනු ලැබූ විශ්ය්ව විදාාලයකින්
ලබාෙත් උපාධියක් සහෝ උපාධියට මාන සුදුසුකමක් සල රාජ්යා ස ේවා
සකොමිෂන් භාව විසින් පිළිෙනු ලැබූ සුදුසුකම් ලබා තිබීම. (අවශ්යා අව ්ථා වල ජ
උපාධිය සහෝ අසනකුත් සුදුසුකම් වලට අදාළ ක්සෂේත්රකය ඳහන් කළ යුතුය.)
දැනටමත් ස ේවා වාව ්ථාවල සහෝ බඳවා ෙැනීම් පරිපාටිවල ඳහන් සුදුසුකම
උපාධියක් සල
ඳහන් වන විට ඊට මාන සුදුසුකම් ලබා තිබීම යන සකොට
අලුතින් ඇතුළත් සනොකළ යුතුය.


ටහන :
නීති නිලධාරී තනතුරට බඳවා ෙැනීසම් ජ අධාාපන සුදුසුකම් සල විශ්ය්ව විදාාල
ප්රාතිපාදන සකොමිෂන්
භාව විසින් පිළිෙත් නීතිය පිළිබඳ උපාධියක්
/සේේෂ්වාධිකරණසආ නීීයඥයකු වශ්යසයන් දිවුරුම්  ජ තිබීම සල කළ යුතු අතර
පළපුරුද්ද සල සේේෂ්වාධිකරණසආ නීීයඥයකු වශ්යසයන් දිවුරුම් ජසමන් පසුව
ව ර තුන (03) කට සනොඅක් ක්රීාය වතත්ීයය පළපුරුද්දක් ලබා තිබීම සල
ඳහන් කළ යුතුය.

17.2.2 අාද් තර (සීිෂත) අයදුේකරුව්  සඳහා (අව ද අවස්ථාව් ී  දී)  අදාළ සුදුසුකම් ලැබීසම් නිශ්ය්චිත ස ේවාවක උපාධිධරසයකු සනොවන තැනැත්සතක්
නම් ව ර දහයක (10) ්ිරර, ක්රීාය ස ේවා කාලයක් සහෝ උපාධිධරසයකු නම්
ව ර පහක (5) ිර
් ර, ක්රීාය ස ේවා කාලයක් ම්ූරර්ණ වීම. ( සුදුසුකම් ලැබීම
ඳහා වන නිශ්ය්චිත ස ේවාවන් ඳහන් කළ යුතුය.)
 අයදුම්පත් කැඳවන නිසදදනය මගින් නියම කර ඇති දිනට ූරර්වා න්න ව ර පහ
(05) ක තුටුදායක ස ේවා කාලයක් ලබා තිබීම.

17.2.3 අාද් තර (කුසලතා) අයදුේකරුව්  සඳහා (අව ද අවස්ථාව් ී  දී)
සටහ
* සීමිත හා කු ලතා ධාරාව යටසත් බඳවා ෙැනීම බඳවා ෙැනීම් පරිපාටි වලට
ඇතුලත් කළ යුත්සත් දැනට ක්රිගයාත්මක වන බඳවා ෙැනීම් පරිපාටිවල සමම ධාරා
වලින් බඳවා ෙැනීමට ප්රාතිපාදන ල ්වා ඇති අව ්ථාවල  ජ පමණි.
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17.3

වයස


වය අවුරුදු 21 ට සනොඅක් හා අවුරුදු 35 ට සනොවැඩි වීම.
(සීමිත හා කු ලතා මත බඳවා ෙැනීසම් ජ උපරිම වය ් සීමාව අදාළ සනොසද.)

17.4

අයදුේපත් කැෙවීමේ ්ර මය


රජ්යසආ ෙැ ට පත්රකසආ දැන්වීම් පලකිරීම සහෝ ප්රාසිද්ධ දැන්වීම් පළකිරීම
දැන්වීම් පළ කිරීම මගින් අයදුම්පත් කැඳවනු ලැසබ්.

හ සවබ් අඩවිසආ

බඳවා ගැනීමේ ්ර මය

17.5
17.5.1

විවෘත තරඟ විාාගයක් මත බඳවා ගැනීම



පත්කිරීම් බලධරයා විසින් ීයරණය කරනු ලබන පරිදි විභාෙ සකොම ාරි ් ජ්යනරාල්
විසින් සහෝ පත්කිරීම් බලධරයා විසින් බලය පවරනු ලබන ආයතනයක් විසින් සහෝ
විවතත තරඟ විභාෙය පවත්වනු ලැසබ්. ලිඛිත පරීක්ෂණසආ සියලුම ප්රාශ්ය්න පත්රකවලට
සපනී සිට අවම වශ්යසයන් ෑම ප්රාශ්ය්න පත්රකයක් ඳහාම 40%ක් බැගින් ලකුණු ලබාෙත
යුතුය. ( ම්මුය පරීක්ෂණය ඳහා කැඳවනු ලබන්සන් ඇතිවන පුරප්පාක් ංයාාව
අනුව වන අතර බඳවා ෙනු ලබන්සන් කු ලතා අනුපිළිසවල අනුවය.)



විවතත තරඟ විභාෙසයන් බඳවා ෙන්නා අයදුම්කරුවන් ඳහා සුදුසුකම් පරීක්ෂා
කිරීම ඳහා පමණක් ම්මුය පරීක්ෂණයක් පවත්වනු ලැසබ්. ම්මුය පරීක්ෂණසආ  ජ
ලකුණු ලබා සදනු සනොලැසබ්.



වයුබහෙත ම්මුය පරීක්ෂණයක් පැවැත්විය යුතු යැයි ීයරණය කරනු ලබන
අව ්ථාවක පත්වීම් බලධරයා විසින් අනුමත කරන ලද පරීක්ෂණ මඩුඩලයක් මගින්
වයුබහෙත ම්මුය පරීක්ෂණයක් පවත්වනු ලැසබ්. මුළු ලකුණු ප්රාමාණය අදාළ
ස ේවාවන් හා තනතුරු අනුව සවන ් සද.

17.5.2

සීිෂත තරඟ විාාගයක් මත බඳවා ගැනීම
 පත්කිරීම් බලධරයා විසින් ීයරණය කරනු ලබන පරිදි විභාෙ සකොම ාරි ්
ජ්යනරාල් විසින් සහෝ සවනත් බලධරයකු විසින් සීමිත තරඟ විභාෙය පවත්වනු
ලැසබ්. ලිඛිත පරීක්ෂණසආ සියළුම ප්රාශ්ය්න පත්රකවලට සපනී සිට ෑම ප්රාශ්ය්න පත්රකයක්
ඳහාම අවම වශ්යසයන් 40%ක් බැගින් ලකුණු ලබා ෙත යුතුය. ( ම්මුය
පරීක්ෂණය ඳහා කැඳවනු ලබන්සන් ඇතිවන පුරප්පාක් ංයාාව අනුව වන අතර
බඳවා ෙනු ලබන්සන් කු ලතා අනුපිළිසවල අනුවය.)
 බඳවා ෙැනීසම් පරිපාටි සහෝ ස ේවා වාව ්ථාවල තරඟ විභාෙයක් පැවැත්විය යුතු
බවට ඳහන් කර සනොමැති අව ්ථාවල ජ සීමිත සහෝ කු ලතා මත බඳවා
ෙැනීමක ජ පත්කිරීම් බලධරයා විසින් අනුමත කරන ලද ක්රපමසදදය ඳහන් කළ
යුතුය.
 සීමිත තරඟ විභාෙසආ ප්රාතිඵල මත, බඳවා ෙන්නා විට ම්මුය පරීක්ෂණයක්
පවත්වනු ලබන්සන් සුදුසුකම් පරීක්ෂා කර බැලීම ඳහා පමණක් වන අතර
ලකුණු ලබා  ජමක් සිදුකරනු සනොලැසබ්.
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17.5.3 කුසලතා මත බඳවා ගැනීම
 පත්කිරීම් බලධරයා ීයරණය කරන පරිදි විභාෙ සකොම ාරි ් විසින් සහෝ අනුමත
බලධරයකු විසින් පවත්වනු ලබන ලිඛිත පරීක්ෂණයක හා/සහෝ වයුබහෙත ම්මුය
පරීක්ෂණයක ප්රාතිඵල මත සතෝරාෙනු ලැසබ්.
17.6

17.7

කාර්යක්නමතා කඩඉේ


පත්කිරීම් බලධරයා විසින් ීයරණය කරනු ලබන පරිදි ලිඛිත පරීක්ෂණයක් සහෝ වයුබහෙත
ම්මුය පරීක්ෂණයකි.



තනතුරට අදාළ පරිදි පරීක්ෂණසආ ්වභාවය නිශ්ය්චිතව ඳහන් කළ යුතුය.



III වන සේේණියට බඳවාසෙන ව ර තුන (03) ක් ෙත වීමට සපර පළමු කාර්යක්ෂමතා
කඩඉම් පරීක්ෂණසයන් මත් වීම.



II වන සේේණියට උ ්වී ව ර තුන (03) ක් ෙත විමට සපර සදවන කාර්යක්ෂමතා
කඩඉම් පරීක්ෂණසයන් මත් වීම.



I වන සේේණියට උ ්වී පසු ව ර පහ (05) ක් ෙත වීමට සපර තුන්වන කාර්යක්ෂමතා
කඩඉම් පරීක්ෂණසයන් මත් වීම.



කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් ඳහා වන සපොදු ප්රාශ්ය්න පත්රක ඳහා වූ අදාළ විෂය නිර්සද්ශ්යය ඳහා
දැනටම අදාළ ස ේවා වාව ථ
් ාවල ඳහන් විෂය නිර්සද්ශ්යය සයොදා ෙත හැකිය. සමයට
අමතරව එක් එක් ස ේවාවක්/තනතුරක් ඳහා වන විසශ්යේෂ අවශ්යාතාවන් ද ආවරණය වන
පරිදි විෂය නිර්සද්ශ්යය ක ් කර ෙත යුතුය.



සමම පරීක්ෂණ වර්ෂයකට සදවතාවක් පැවැත්සද.



අදාළ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණ පත්කිරීම් බලධරයා විසින් සහෝ ඔුද විසින් බලය
පවරන ලද බලධරයන් විසින්, පත්කිරීම් බලධරයා විසින් නියම කරනු ලබන
මාර්සෙෝපසද්ශ්ය පරිදි පැවැත්විය යුතුය.

මේණි උසස් කිරීම


කාර්ය ාධනය පදනම් කර ෙත් පහත දැක්සවන ආකාරසආ උ
මන්විත සද.

්කිරීම් ක්රපමයකින්

17.7.1 මසවා ගණමේ III මේණිමේ සිට II මේණියට සාමා ද ම්ටටමේ කාර්ය සාධ ය
අනුව උසස් කිරීම.


සපුරාලිය යුතු අව දතා
I. පත්වීම ්ිරර කර තිබීම.
II. ස ව
ේ ා ෙණසආ III සේේණිසආ අවම වශ්යසයන් ව ර දහය (10) ක ක්රීාය හා
තුටුදායක ස ේවා කාලයක් ම්ූරර්ණ කර තිබීම හා වැටුප් වර්ධක දහය (10) ක්
උපයාසෙන තිබීම.
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III. අනුමත කාර්ය ාධන ඇෙයීම් පරිපාටිය අනුව උ ් කිරීසම් දිනට සපරාතුව වූ ව ර
දහය(10) ක් තුළ තුටුදායක මටටසම් සහෝ ඊට ඉහළ කාර්ය ාධනයක් සපන්නුම්
කර තිබීම.
IV. උ ් කිරීසම් දිනට ූරර්වා න්නතම ව ර පහ (05) තුළ තුටුදායක ස ේවා කාලයක්
ම්ූරර්ණ කර තිබීම.
V. අදාළ මටටසම් අසනක් රාජ්යා භාෂා ප්රාවීණතාව ලබා සෙන තිබීම.
VI. අදාළ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණ නියමිත දිනට මත් වී තිබීම.
 උසස් කිරීමේ ්ර මය
සුදුසුකම් ම්ූරර්ණ කරන නිලධරයන් විසින් නියමිත ආකතති පත්රකය අනුව පත්කිරිම්
බලධරයා සවත ඉල්ලීමක් කරනු ලැබූ විට, සුදුසුකම් පරීක්ෂා කිරීසමන් අනතුරුව සුදුසුකම්
ලබන දින සිට ක්රිගයාත්මක වන පරිදි II සේේණියට උ ් කිරීම පත්කිරීම් බලධරයා විසින්
සිදු කරනු ලැසබ්.

17.7.2 මසවා ගණමේ III මේණිමේ සිට II මේණියට සුවිම ෂී ම්ටටමේ කාර්ය සාධ ය අනුව
උසස් කිරීම.


සපුරාලිය යුතු අව දතා
I.
II.

පත්වීම ්ිරර කර තිබීම.
ස ේවා ෙණසආ III සේේණිසආ ව ර හය (06) ක ක්රීාය හා තුටුදායක ස ේවා
කාලයක් ම්ූරර්ණ කර තිබීම හා වැටුප් වර්ධක (06) ම නියමිත දිනට උපයාසෙන
තිබීම.

III. අනුමත කාර්ය ාධන ඇෙයීම් පරිපාටිය අනුව ූරර්වා න්න ව ර හය (06) තුළම
සුවිසශ්යේෂී කාර්ය ාධනයක් සපන්නුම්කර තිබීම.
IV.

උ ් කිරීසම් දිනට ූරර්වා න්නතම ව ර පහ (05) තුළ
කාලයක්
ම්ූරර්ණ කර තිබීම.

තුටුදායක ස ේවා

V. අදාළ මටටසම් අසනක් රාජ්යා භාෂා ප්රාවීණතාව නියමිත කාලය තුළ ජ ලබා සෙන
තිබීම.
VI. අදාළ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණ නියමිත දිනට මත් වී තිබීම.


උසස් කිරීමේ ්ර මය
ඉහත සුදුසුකම් පුරාලන නිලධරයන්ට පත්කිරීම් බලධරයා අනුමත කරන ආයතනයක්
විසින් පවත්වනු ලබන ලිඛිත අභසයෝොතා පරීක්ෂණයකට සපනී සිටිය හැක. ඉන්
මත්වන්නන් විසින් නියමිත ආකතති පත්රකය අනුව පත්කිරීම් බලධරයා සවත ඉල්ලීමක්
කරනු ලැබූ විට, පත්කිරීම් බලධරයා විසින් සුදුසුකම් පරික්ෂා කරනු ලැසබ්. අදාළ ස සු
අවශ්යාතාවන් ද ම්ූරර්ණ කර ඇති නිලධරයන් පත්කිරීසම් දින සිට ව ර හය (06) ක්
ම්ූරර්ණ වන දිනට ක්රිගයාත්මක වන පරිදි II ශ්ය්සර්ණියට උ ් කිරීම පත්කිරීම් බලධරයා
විසින් සිදු කරනු ලැසබ්.
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සටහ


සුවිසශ්යේෂී කාර්ය
ාධනය යටසත් උ ් කිරීම් ලබා  ජසම් ජ පවත්වනු ලබන
පරීක්ෂණසයන් මත්වීම ඳහා අවම වශ්යසයන් ලකුණු 60% ක් ලබා ෙත යුතුය. තවද,
සුවිසශ්යේෂී කාර්ය ාධනය යටසත් උ ් කිරීසම් පරීක්ෂණය වර්ෂයකට එක් වරක්
පවත්වනු ලැසබ්. එක් නිලධරයකුට සමම පරීක්ෂණයට සපනී සිටිය හැක්සක් එක්
වතාවක් පමණි.



නිලධරයකුට පාලනය කළ සනොහැකි විසශ්යේෂ සහේතුවක් මත නියමිත දිනට සුවිසශ්යේෂී කාර්ය
ාධනය යටසත් උ ් කිරීසම් පරීක්ෂණයට සපනී සිටීමට සනොහැකි වූ අව ්ථාවන්හි ජ
පසුව පැවැත්සවන අභසයෝොතා පරීක්ෂණයට එම නිලධරයාට සපනී සිටිය හැක.
එවැනි නිලධරයකු සුවිසශ්යේෂී කාර්ය ාධනය යටසත් උ ් කිරීම සිදු කරන දිනය සල
ලකනුසආ එම විභාෙය මත්වූ දින සද.

17.7.3 මසවා ගණමයහි II මේණිමේ සිට I මේණියට උසස් කිරීම


සපුරාලිය යුතු සුදුසුකේ :I.

අදාළ ක්සෂේත්රකසආ පශ්ය්චාත් උපාධියක් ලබා තිබීම. (අදාළ ක්සෂේත්රකයන් නිශ්ය්චිතව
ඳහන් කළ යුතුය.)

II.

ස ේවා ෙණසආ II සේේණිසආ ව ර හතක (07) ක ක්රීාය හා තුටුදායක ස ේවා
කාලයක් ම්ූරර්ණ කර තිබීම හා නියමිත වැටුප් වර්ධක හතක (07) ක් උපයාසෙන
තිබීම.

III. උ ් කිරීසම් දිනට ූරර්වා න්නතම ව ර පහ (05) තුළ තුටුදායක ස ේවා කාලයක්
ම්ූරර්ණ කර තිබීම.
IV. අනුමත කාර්ය ාධන ඇෙයීම් පරිපාටිය අනුව උ ් කිරීසම් දිනට සපරාතුව වූ ව ර
හත (07) තුළම තුටුදායක මටටසම් සහෝ ඊට ඉහළ කාර්ය ාධනයක් සපන්නුම් කර
තිබීම.
V. අදාළ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණ නියමිත දිනට මත් වී තිබීම.

 උසස් කිරීමේ ක්රමය
සුදුසුකම් ම්ූරර්ණ කරන නිලධරයන් විසින් නියමිත ආකතති පත්රකය අනුව පත්කිරීම් බලධරයා
සවත ඉල්ලීමක් කරනු ලැබූ විට, පත්කිරීම් බලධරයා විසින් සුදුසුකම් පරික්ෂා කිරීසමන්
අනතුරුව සුදුසුකම් ලබන දින සිට ක්රිගයාත්මක වන පරිදි I සේේණියට උ ් කිරීම පත්කිරීම්
බලධරයා විසින් සිදු කරනු ලැසබ්.

17.8

කාර්යය්  පැවරීම
 සේේණිෙතව කාර්යයන් පැවරීමක් සිදු සනොකරන අතර සමම ස ේවා ෙණයට පැවසරන
කාර්යයන් අතුරින් ඕනෑම කාර්යයක් ස ේවසආ අවශ්යාතාව මත සජ්යාෂ්වතාව හා
කු ලතාව පදනම් සකොට සෙන ඕනෑම සේේණියක නිලධරයකුට සදපාර්තසම්න්තු ප්රාධාන
විසින් පවරනු ලැබිය හැක. (ආකතතිසආ 3.4 යටසත් ඇතුලත් කරන්න.)
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සකලක්නය
1. සුවිසශ්යේෂී කාර්ය ාධනය ඇෙයීසම් ක්රපම සදදයක් රජ්යය විසින් හුනන්වා ජ ක්රිගයාත්මක
කරන සතක් දැනට ක්රිගයාත්මක වන වාර්ෂික කාර්ය ාධන ඇෙයීසම් ජ තුටුදායක
මටටම සහෝ ඊට ඉහළ කාර්ය ාධනයක් සපන්නුම් කරනුලැබ ඇති තැනැත්තන්ට
සුවිසශ්යේෂි කාර්ය ාධනය යටසත් උ ් කිරීම් ඳහා වන ලිඛිත අභසයෝොතා
පරීක්ෂණය ඳහා සපනී සිටීමට අව ්ථාව ල ා සදනු ලැසබ්.

2. සාමා ද ම්ටටමේ කාර්ය සාධ ය අනුව උසස් කිරීමේදී නියමිත දිනට
කාර්යක්ෂමතා කඩඉම
මත් සනොවන නිලධාරීන්සි උ වී
් ම් දිනය
කාර්යක්ෂමතා කඩඉම මත් වීමට ප්රාමාද වූ කාලයට මාන කාලයකින් ප්රාමාද
කළ යුතුය.
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18

මජ්යදන්ව විධායක මසවා ගණයට/ත තුරට (SL-3-2006) සඳහා බඳවා

ගැනීමේ පරිපාටිය සේපූර්ණ කිරීමේදී පිළිපැදිය යුතු මප දු උපමෙස්
18.1

මජ්යදන්ව විධායක මසවා ගණමේ ත තුරු ෙර්  ් ට පැවමර
නිර්වක ය


18.2

කාර්යාාරය පිළිබඳ මප දු

අභමතානු ාරී බලය හිමිවන්නා වූද, ප්රාතිපත්ති ම්පාදනය, විධානය හා ීයරණ ෙැනීසම්
කාර්යයට තජුවම ඇතුළත් වන්නා වුද, කාර්යභාරයක් පැවසරන ස ේවා ෙණයකි.

මසවා ගණයට / ත තුරට පත්කිරීමට අොළ අධදාප

හා මව ත් සුදුසුකේ

I. අදාළ ක්සෂේත්රකසආ පශ්ය්චාත් උපාධියක් ලබා තිබිය යුතුය.
II.

උ ් කිරීම් ඳහා සුදුසුකම් ලබන දිනට විධායක නිලධර ෙණසආ පළමු සේේණිසආ
ව ර පහ (05) ක ක්රිගය හා තුටුදායක ස ේවා කාලයක් ම්පුර්ණ කර තිබීම හා පළමු
සේේණියට උ ් කිරීසමන් පසු වැටුප් වර්ධක පහ (05) ක් උපයාසෙන තිබීම.

III. උ ් කිරීම් ඳහා සුදුසුකම් ලබන දිනට සුදුසුකම් ලබන ස ේවා ෙණසආ / තනතුරුවලට
අදාළ විධායක සේේණිසආ ව ර 18 කට සනොඅක් ක්රීාය ස ේවා කාලයක් ම්පුර්ණ කර
තිබීම.
IV. උ ් කිරීම් ඳහා සුදුසුකම් ලබන දිනට පුර්වා න්න ව ර 5 තුළ වාර්ෂික කාර්ය
ාධනය තුටුදායක සහෝ ඉහළ මටටමක පැවීයම.
V. උ ් කිරීම් ඳහා සුදුසුකම් ලබන දිනට ූරර්වා න්නතම ව ර පහ (05) තුළ
තුටුදායක ස ේවා කාලයක් තිබීම හා විනායානුූලල දඬුවමකට ලක් සනොවී තිබීම.
18.3

පත්කිරීේ ්ර මය
I. රාජ්යා ස ේවා සකොමිෂන් භාව විසින් අනුමත කරනු ලබන ලකුණු පරිපාටියට අනුව
ම්මුය පරීක්ෂණ මඩුඩලයක් විසින් ම්මුය පරීක්ෂණයට භාජ්යනය කර එහි ප්රාතිඵල
අනුව අදාළ තනතුරකට / සේේණියට පත්කරනු ලැසබ්.
II.

ම්මුය පරීක්ෂණවල ජ සජ්යාෂ්වත්වය හා කු ලතාවය

ැලකිල්ලට ෙනු ලැසබ්.

III. පවත්නා පුරප්පාක්වලට අනුව ඉහළම ලකුණු ලබාෙත් නිලධරයන් පත්වීම් බලධරයා

විසින් අදාළ ස ේවා ෙණයට/ තනතුරට පත්කරනු ලැසබ්.
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(MN 7- 2006 (A) මසවා ගණයට අොල ආෙර් ආකෘතිය)

........................................................................................................... හි
කළම ාකරණ සහකාර අධිප් තිය සඳහා ව
බඳවා ගැනීමේ පටිපාටිය
(මමහි * ලකුණ මය ො ඇති තැ්  වල ආයත යට අනුකූල ව

01. සේබ් ධ ව

පරිදි අොළ කරුණු ඇතුළත් කළ යුතුය.)

ආයත

1.1

සදපාර්තසම්න්තුව

සයොමු අංකය : ........................... දිනය : ....................

1.2

අමාතාාංශ්යය

සයොමු අංකය : ........................... දිනය : ....................

1.3 කළමනාකරණ ස ේවා අධාක්ෂ
ජ්යනරාල් විසින් තනතුරු අනුමත කිරීම :

සයොමු අංකය : ........................... දිනය : ....................

1.4 ආයතන අධාක්ෂ ජ්යනරාල්සි
නිර්සද්ශ්යය :

සයොමු අංකය : ........................... දිනය : ....................

1.5 ජ්යාතික වැටුප් හා ස ේවක ංයාා සකොමිෂන්
භාසද නිර්සද්ශ්යය :
සයොමු අංකය : ........................... දිනය : ....................
1.6 රාජ්යා ස ේවා සකොමිෂන් භාසද අනුමැතිය: සයොමු අංකය : ........................... දිනය : ....................

02. පත් කිරීේ බලධරයා : රාජ්යා ස ේවා සකොමිෂන් භාව
03. මසවා ගණය පිළිබඳ විස්තර
3.1
3.2
3.3

ස ේවා ෙණය
: කළමනාකරණ හකාර අධි පන්තිය
සේේණි : විසශ්යේෂ සේේණිය
පැවසරන කාර්ය භාරය පිළිබඳ සපොදු නිර්වචනය:
අනුමත තනතුරු ංයාාවට සීමා වන පරිදි අභාන්තර බඳවා ෙැනීසම් ක්රිගයාවලියක් මගින් බඳවා ෙනු
ලබන, සජ්යාෂ්ව විධායක හා විධායක නිලධාරීන්සි කාර්යභාරයට පරිූරරක /සු ාධාකාරක
/උප ්ථම්භක වන පරිදි එම නිලධාරීන්සි අධීක්ෂණයට යටත්ව තනතුරු විසශ්යේෂිත සකොට පවරා
සදනු ලබන පරිපාලනමය / පිරි ් කළමනාකරණ හ මූලා කළමනාකරණ කාර්යයන් පැවසරන
නිලධර ෙණයකි.

3.4

කාර්යයන් පැවරීම : ....................................................................................................................

04. ත තුමරහි / ත තුරුවල ස්වාාවය: ්ිරර විේාම වැටුප් හිත
05. වැටුප්
5.1

වැටුප් සක්ත අංකය: MN 7-2006 (ඒ)

5.2

වැටුප් පරිමාණය

5.3

සේේණි ක්රපමයට අදාළ ආරම්භක වැටුප් පියවර :

: 20,030 – 11 x 365 – 18 x 500 – 33,045/-

සේේණිය
විසශ්යේෂ

ආරම්භක වැටුප් පියවර
*01
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ආරම්භක වැටුප් තලය (රු.)
* 20,030/-

06.
6.1

මසවා ගණයට අයත් ත තුර / ත තුරු
අනුමත තනතුරු නාම, අනුමත තනතුරු ංයාාව හා ඒවාට පැවසරන කාර්යයන් :
අනුමත තනතුරු නාම අනුමත

තනතුරු කාර්යයන්

ංයාාව
*

*

*සදපාර්තසම්න්තු ප්රාධානියා විසින් තනතුරට අදාළව පවරනු
ලබන අසනකුත් කාර්යයන්.

6.2

07.
7.1

ඒකාබද්ධ නිලධර ංයාාව : *

බඳවා ගැනීමේ ්ර මය : වයුබහෙත

ම්මුය පරීක්ෂණයක ප්රාතිඵල මත බඳවා ෙනු ලැසබ්.

බඳවා ෙන්නා ප්රාතිශ්යතයන් :
ධාරාව
විවතත
සීමිත
කු ලතා

7.2

7.3

* ප්රරති තය
අදාළ සනොසද
*
*

විවෘත බඳවා ගැනීම : අදාළ සනොසද

සීිෂත බඳවා ගැනීම
7.3.1

බඳවා ෙන්නා සේේණිය : විසශ්යේෂ සේේණිය

7.3.2

සුදුසුකම් :
7.3.2.1

අධාාපන සුදුසුකම්

: (* අදාළ පරිදි ඇතුලත් කරන්න.)

7.3.2.2

වතත්ීයය සුදුසුකම්

: (* අදාළ පරිදි ඇතුලත් කරන්න.)

7.3.2.3

පළපුරුද්ද

: (* අදාළ පරිදි ඇතුලත් කරන්න.)

7.3.2.4

කායික සුදුසුකම්

: ෑම අසප්ක්ෂකසයකුම ශ්රී. ලංකාසද ඕනෑම ප්රාසද්ශ්යයක
ස ේවය කිරීමටත් තනතුසර් රාජ්යකාරි ඉටු කිරීමටත්
ප්රාමාණවත් ශ්යාරීරික හා මානසික සයෝොතාවසයන්
යුක්ත විය යුතුය.

7.3.2.5

සවනත්

: තනතුරට බඳවා ෙැනීම ඳහා අවශ්යා සියළුම සුදුසුකම්
අයදුම්පත් කැඳවීසම් නිසදදනසආ / ෙැ ට පත්රකසආ
ඳහන් වන දිනට ෑම ආකාරයකින්ම ම්ූරර්ණ කර
තිබිය යුතුය.
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7.3.3. වය
7.3.3.1

අවම සීමාව

: අදාළ සනොසද.

7.3.3.2

උපරිම සීමාව

: (*අදාළ පරිදි ඇතුලත් කරන්න.)

7.3.4 බඳවා ෙැනීසම් ක්රපමය
7.3.4.1

:

ලිඛිත විභාෙය

* සීමිත තරෙ විභාලයක /වයුබහෙත
පරීක්ෂණයක ප්රාතිඵල මත බඳවා ෙනු ලැසබ්.

ම්මුය

: (*අදාළ පරිදි ඇතුලත් කරන්න.)

විෂයන්

උපරිම ලකුණු ප්රාමාණය

මත් ලකුණු ප්රාමාණය

7.3.4.1.1 පවත්වන බලධරයා

: (*අදාළ පරිදි ඇතුලත් කරන්න.)

7.3.4.2

: *අදාළ සනොසද.

වතත්ීයය පරීක්ෂණය

විෂයන්

උපරිම ලකුණු ප්රාමාණය

7.3.4.2.1 පවත්වන බලධරයා

මත් ලකුණු ප්රාමාණය

: (*අදාළ පරිදි ඇතුලත් කරන්න.)

ඉටුකර ෙැනීමට අසප්ක්ෂිත අරමුණු : (*අදාළ පරිදි ඇතුලත් කරන්න.)
7.3.4.3.1

ාමානා ම්මුය පරීක්ෂණය:

(*වයුබහෙත ම්මුය පරීක්ෂණසආ ජම සුදුසුකම් ද පරීක්ෂා කරනු ලැසබ්.)
7.3.4.4

වයුබහෙත ම්මුය පරීක්ෂණය:
(*අදාළ පරිදි ඇතුලත් කරන්න.)

ලකුණු ලබා සදනු ලබන
ප්රාධාන ශීර්ෂ

උපරිම ලකුණු ප්රාමාණය

සතෝරා ෙැනීමට ලකා බලනු
ලබන අවම ලකුණු ප්රාමාණය

7.3.4.4.1 වයුබහෙත ම්මුය පරීක්ෂණ මඩුඩලය පත්කරන බලධරයා :
(*අදාළ පරිදි ඇතුලත් කරන්න.)
7.3.5

අයදුම්පත් කැඳවීසම් ක්රපමය: *රජ්යසආ ෙැ ට පත්රකසආ සහෝ ප්රාසිද්ධ දැන්වීම් පළකිරීම සහෝ අභාන්තර
නිසදදනයක් හ සවබ් අඩවිසආ දැන්වීම් පළ කිරීම මගින් අයදුම්පත්
කැඳවනු ලැසබ්.

08. කාර්යක්නමතා කඩඉේ

: අදාළ සනොසද.

09.

: අදාළ සනොසද.

ාානා ප්රරවීණතාව

10. මේණි උසස් කිරීේ

: අදාළ සනොසද.
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11. ත තුරුවලට පත්කිරීම : අදාළ සනොසද.
12. රාජ්යා ස ේවා සකොමිෂන් භා කාර්ය පටිපාටික රීතිවල දැක්සවන සපොදු සකොන්සද්සිවලට පරිබාහිර
වන්නාවූ සකොන්සද්සි : අදාළ සනොසද.

13. රාජ්යා ස ේවා සකොමිෂන් භා කාර්ය පටිපාටික රීතිවල දැක්සවන අර්ථ නිරූපණවලට පරිබාහිර වන්නා
වූ අර්ථ නිරූපණ:
“ ක්රීාය ස ේවා කාලය” යනු ්වකීය තනතුරට අදාළ වැටුප් ලබමින් තා වශ්යසයන්ම රාජ්යකාරිසයහි සය ජ සිටි
ස ේවා කාලය සද. රජ්යසයන් අනුමත ප්රාසූතත නිවාක් හැර අසනකුත් සියළුම වැටුප් රහිත නිවාක් කාල පරිච්සේදයන්
ක්රීාය ස ේවා කාලය ඳහා ෙණනය කරනු සනොලබන්සන්ය.

14. සේේණි ක්රපමයට අන්තර්ග්රතහණය
15.

: *අදාළ සනොසද.

ෑම පත්වීමක් ම්බන්ධසයන්ම රාජ්යා ස ේවා සකොමිෂන් භාසද අංක 1589/30 හා 2009.02.20 දිනැති
අති විසශ්යේෂ ෙැ ට පත්රකසයන් ප්රාකාශිත කාර්ය පරිපාටික රීති වල දැක්සවන සකොන්සද්සි හා ආයතන
ංග්රතහසආ විධිවිධාන අදාළ සද.

16. සමම බඳවා ෙැනීසම් පරිපාටිසආ විධිවිධාන

ල ා සනොමැති යම් කරුණක් සවසතොත් ඒ
ම්බන්ධසයන් රාජ්යා ස ව
ේ ා සකොමිෂන් භාව විසින් ීයරණය කරනු ලැසබ්.

ක ් කසළේ : අත් න : ........................

පරීක්ෂා කසළේ : ...........................................
(විෂය භාර මාඩුඩලික නිලධාරියා)
නිර්සද්ශ්ය කර ඉදිරිපත් කරමි.

දිනය

: .............................

අත් න

: ...............................................
(සදපාර්තසම්න්තු ප්රාධාන)

නම

: ...............................................

තනතුර

: ...............................................

නිල මුද්රාව

: ...............................................

සයොමු අංකය : .....................................
................................................................ හි කළමනාකරණ හකාර අධිපන්තිය ඳහා සයෝජිත සමම බඳවා
ෙැනීසම් පටිපාටිය අනුමත කිරීම නිර්සද්ශ්ය කරමි.

දිනය

: .............................
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අත් න
නම

: ...............................................
: ...............................................
සල්කම්
........................... අමාතාාංශ්යය

නිල මුද්රාව

: ...............................................

සයොමු අංකය : ......................................
.............................................................. හි කළමනාකරණ හකාර අධිපන්තිය ඳහා සයෝජිත
සමම බඳවා ෙැනීසම් පරිපාටිය ..................... දින රාජ්යා ස ේවා සකොමිෂන් භාව විසින් අනුමත කරන ල ජ.
අත් න : ...........................................................
නම
: ...........................................................
සල්කම්
රාජ්යා ස ේවා සකොමිෂන් භාව
දිනය

: .................................

නිල මුද්රාව
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: ...............................................

(උපමෙස්මාලාමේ සඳහ්  ආකෘතිය)
(රාජ්යා ස ේවා සකොමිෂන් භා කාර්ය පටිපාටික රීති 1 වන කාඩුඩසආ
35 වන වෙන්තිසයහි ඳහන් “ ම්මත ආකතතිය”)

........................................................................................................... හි
.................................................................................................... සඳහා
ව
බඳවා ගැනීමේ පටිපාටිය
01. සේබ් ධ ව

ආයත

1.1

සදපාර්තසම්න්තුව :

සයොමු අංකය : ...........

දිනය : .................

1.2

අමාතාාංශ්යය :

සයොමු අංකය : ...........

දිනය : ................

1.3

කළමනාකරණ ස ේවා අධාක්ෂ
ජ්යනරාල් විසින් තනතුරු අනුමත කිරීම :

සයොමු අංකය : ...........

දිනය : ................

1.4

ආයතන අධාක්ෂ ජ්යනරාල්සි
නිර්සද්ශ්යය :

සයොමු අංකය : .........

දිනය : ...............

1.5
1.6

ජ්යාතික වැටුප් හා ස ේවක ංයාා සකොමිෂන්
භාසද නිර්සද්ශ්යය :
සයොමු අංකය : ...........
රාජ්යා ස ේවා සකොමිෂන් භාසද අනුමැතිය: සයොමු අංකය : ...........

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

02. පත් කිරීේ බලධරයා : ...........................................................................................................
03. මසවා ගණය පිළිබඳ විස්තර
3.1
3.2
3.3
3.4

ස ේවා ෙණය
: .......................................................................................................................
සේේණි : .................................................................................................................................
පැවසරන කාර්ය භාරය පිළිබඳ සපොදු නිර්වචනය: .........................................................................
කාර්යයන් පැවරීම : ....................................................................................................................

04. ත තුමරහි / ත තුරුවල ස්වාාවය: ....................................................................................
05. වැටුප්
5.1

වැටුප් සක්ත අංකය: ...................................................................................................................

5.2

වැටුප් පරිමාණය

5.3

සේේණි ක්රපමයට අදාළ ආරම්භක වැටුප් පියවර :
සේේණිය

: ...................................................................................................................

ආරම්භක වැටුප් පියවර
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ආරම්භක වැටුප් තලය (රු.)

06.

මසවා ගණයට අයත් ත තුර / ත තුරු

6.1 අනුමත තනතුරු නාම, අනුමත තනතුරු ංයාාව හා ඒවාට පැවසරන කාර්යයන් :
අනුමත තනතුරු නාම තනතුර

අනුමත අනුමත

සේේණිය

6.2

07.

තනතුරු කාර්යයන්

ංයාාව

ඒකාබද්ධ නිලධර ංයාාව : .....................................................................................................................

බඳවා ගැනීමේ ්ර මය

7.1 බඳවා ෙන්නා ප්රාතිශ්යතයන් :
ධාරාව
විවතත
සීමිත
කු ලතා

ප්රරති තය

7.2 විවෘත බඳවා ගැනීම
7.2.1

බඳවා ෙන්නා සේේණිය : ...................................................................................................

7.2.2

සුදුසුකම් :
7.2.2.1

අධාාපන සුදුසුකම්

: ................................................................................

7.2.2.2

වතත්ීයය සුදුසුකම්

: ................................................................................

7.2.2.3

පළපුරුද්ද

: ................................................................................

7.2.2.4

කායික සුදුසුකම්

: ................................................................................

7.2.2.5

සවනත්

: ................................................................................

ටහන:
රාජ්යා ස ේවා සකොමිෂන් භාව විසින් ීයරණය කරනු ලබන විසශ්යේෂ අව ්ථා වල ජ (උදා: නීති නිලධාරී තනතුරට
බඳවා ෙැනීම) සමම ආකතතිය පහත පරිදි සවන ් විය හැක.
7.2.2.1

අධාාපන/වතත්ීයය සුදුසුකම් : ..........................................................................

7.2.2.2

පළපුරුද්ද

: ................................................................................

7.2.2.3

කායික සුදුසුකම්

: ................................................................................

7.2.2.4

සවනත්

: ................................................................................

80

7.2.3

7.2.4

වය :
7.2.3.1

අවම සීමාව

: ................................................................................

7.2.3.2

උපරිම සීමාව

: ................................................................................

බඳවා ෙැනීසම් ක්රපමය
7.2.4.1

:

ලිඛිත විභාෙය

විෂයන්

උපරිම ලකුණු ප්රාමාණය

7.2.4.1.1 පවත්වන බලධරයා
7.2.4.2

මත් ලකුණු ප්රාමාණය

: ................................................................................

වතත්ීයය පරීක්ෂණය

විෂයන්

උපරිම ලකුණු ප්රාමාණය

7.2.4.2.1 පවත්වන බලධරයා
7.2.4.3

මත් ලකුණු ප්රාමාණය

: ................................................................................

ාමානා ම්මුය පරීක්ෂණය

ඉටුකර ෙැනීමට අසප්ක්ෂිත අරමුණු :
7.2.4.3.1

ාමානා ම්මුය පරීක්ෂණ මඩුඩලය පත්කරන බලධරයා :.............................

7.2.4.4

වයුබහෙත ම්මුය පරීක්ෂණය

ලකුණු ලබා සදනු ලබන
ප්රාධාන ශීර්ෂ

උපරිම ලකුණු ප්රාමාණය

සතෝරා ෙැනීමට ලකා බලනු
ලබන අවම ලකුණු ප්රාමාණය

7.2.4.4.1 වයුබහෙත ම්මුය පරීක්ෂණ මඩුඩලය පත්කරන බලධරයා : .............................
7.2.5
7.3

අයදුම්පත් කැඳවීසම් ක්රපමය

: ......................................................................................

සීිෂත බඳවා ගැනීම
7.3.1

බඳවා ෙන්නා සේේණිය : ...................................................................................................

7.3.2

සුදුසුකම් :
7.3.2.1

අධාාපන සුදුසුකම්

: ................................................................................

7.3.2.2

වතත්ීයය සුදුසුකම්

: ................................................................................

7.3.2.3

පළපුරුද්ද

: ................................................................................

7.3.2.4

කායික සුදුසුකම්

: ................................................................................
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7.3.2.5

සවනත්

: ................................................................................

7.3.3.1

අවම සීමාව

: ................................................................................

7.3.3.2

උපරිම සීමාව

: ................................................................................

7.3.3. වය

7.3.4

බඳවා ෙැනීසම් ක්රපමය
7.3.4.1

:

ලිඛිත විභාෙය

විෂයන්

උපරිම ලකුණු ප්රාමාණය

7.3.4.1.1 පවත්වන බලධරයා
7.3.4.2

: ................................................................................

වතත්ීයය පරීක්ෂණය

විෂයන්

උපරිම ලකුණු ප්රාමාණය

7.3.4.2.1 පවත්වන බලධරයා
7.3.4.3

මත් ලකුණු ප්රාමාණය

මත් ලකුණු ප්රාමාණය

: ................................................................................

ාමානා ම්මුය පරීක්ෂණය

ඉටුකර ෙැනීමට අසප්ක්ෂිත අරමුණු :
7.3.4.3.1
7.3.4.4

ාමානා ම්මුය පරීක්ෂණ මඩුඩලය පත්කරන බලධරයා : .............................
වයුබහෙත ම්මුය පරීක්ෂණය

ලකුණු ලබා සදනු ලබන
ප්රාධාන ශීර්ෂ

උපරිම ලකුණු ප්රාමාණය

සතෝරා ෙැනීමට ලකා බලනු
ලබන අවම ලකුණු ප්රාමාණය

7.3.4.4.1 වයුබහෙත ම්මුය පරීක්ෂණ මඩුඩලය පත්කරන බලධරයා : .............................
7.3.5
7.4

අයදුම්පත් කැඳවීසම් ක්රපමය

: ......................................................................................

කුසලතා පෙ ම මත බඳවා ගැනීම
7.4.1

බඳවා ෙන්නා සේේණිය : ...................................................................................................

7.4.2

සුදුසුකම් :
7.4.2.1

අධාාපන සුදුසුකම්

: ................................................................................

7.4.2.2

වතත්ීයය සුදුසුකම්

: ................................................................................

7.4.2.3

පළපුරුද්ද

: ................................................................................
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7.4.3

7.4.4

7.4.2.4

කායික සුදුසුකම්

: ................................................................................

7.4.2.5

සවනත්

: ................................................................................

7.4.3.1

අවම සීමාව

:................................................................................

7.4.3.2

උපරිම සීමාව

:...............................................................................

වය

බඳවා ෙැනීසම් ක්රපමය
7.4.4.1

:

ලිඛිත විභාෙය

විෂයන්

උපරිම ලකුණු ප්රාමාණය

7.4.4.1.1 පවත්වන බලධරයා
7.4.4.2

: ................................................................................

වතත්ීයය පරීක්ෂණය

විෂයන්

උපරිම ලකුණු ප්රාමාණය

7.4.4.2.1 පවත්වන බලධරයා
7.4.4.3

මත් ලකුණු ප්රාමාණය

මත් ලකුණු ප්රාමාණය

: ................................................................................

ාමානා ම්මුය පරීක්ෂණය

ඉටුකර ෙැනීමට අසප්ක්ෂිත අරමුණු :
7.4.4.3.1
7.4.4.4

ාමානා ම්මුය පරීක්ෂණ මඩුඩලය පත්කරන බලධරයා : .............................
වයුබහෙත ම්මුය පරීක්ෂණය

ලකුණු ලබා සදනු ලබන
ප්රාධාන ශීර්ෂ

උපරිම ලකුණු ප්රාමාණය

සතෝරා ෙැනීමට ලකා බලනු
ලබන අවම ලකුණු ප්රාමාණය

7.4.4.4.1 වයුබහෙත ම්මුය පරීක්ෂණ මඩුඩලය පත්කරන බලධරයා : .............................
7.4.5

අයදුම්පත් කැඳවීසම් ක්රපමය

: ......................................................................................

(ලිඛිත විභාෙ/වතත්ීයය පරීක්ෂණ/වයුබහෙත ම්මුය පරීක්ෂණ පිළිබඳ වි ්තර අදාළ
කිරීමට සනොහැකි නම් ඇමුණුම් මගින් ඉදිරිපත් කරන්න.)
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්ථානවල

ඳහන්

08. කාර්යක්නමතා කඩඉේ
8.1
කුමන කාර්යක්ෂමතා
කඩඉමද යන වෙ

1
වන
කඩඉම
2
වන
කඩඉම
3
වන
කඩඉම

කාර්යක්ෂමතා කඩඉම
මත්විය යුත්සත්
සකොපමණ ව ර
ෙණනකට සපරද

කාර්යක්ෂමතා කඩඉසම් ්වභාවය
ලිඛිත පරීක්ෂණය/වතත්ීයය
පරීක්ෂණය/ හතික පාවමාලාව/සවනත්

කාර්යක්ෂමතා
කාර්යක්ෂමතා
කාර්යක්ෂමතා

8.2 කාර්යක්ෂමතා කඩඉමි පවත්වනු ලබන්සන් සකොපමණ කාලයකට වරක්ද : ........................................
8.3 කාර්යක්ෂමතා කඩඉමිවලට අදාළ පරීක්ෂණ පවත්වනු ලබන බලධරයින් කවුරුන්ද :
1 වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම ....................................................................................
2 වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම ....................................................................................
3 වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම ....................................................................................

09.

ාානා ප්රරවීණතාව
9.1
භාෂාව
රාජ්යා භාෂාව
අසනක් රාජ්යා භාෂාව
න්ධාන භාෂාව (අදාළ වන්සන් නම් පමණි.)

01.
02.
03.

10.

ලබා ෙත යුතු ප්රාවීණතාව

මේණි උසස් කිරීේ
10.1

III ව

මේණිමේ සිට II මේණියට උසස් කිරීම

10.1.1

ාමානා කාර්ය ාධනය අනුව
10.1.1.1
10.1.1.2

පුරාලිය යුතු සුදුසුකම් : ..........................................................
උ ් කිරීසම් ක්රපමය
: ..........................................................

10.1.2 සුවිසශ්යේෂි කාර්ය ාධනය අනුව
10.1.2.1
10.1.2.2
10.2

පුරාලිය යුතු සුදුසුකම් : ..........................................................
උ ් කිරීසම් ක්රපමය
: ...........................................................

II ව මේණිමේ සිට I මේණියට උසස් කිරීම
10.2.1 ාමානා කාර්ය ාධනය අනුව
10.2.1.1
10.2.1.2

පුරාලිය යුතු සුදුසුකම් : ..........................................................
උ ් කිරීසම් ක්රපමය
: ..........................................................
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10.2.2 සුවිසශ්යේෂි කාර්ය ාධනය අනුව
10.2.2.1
10.2.2.2
10.3

Iව

පුරාලිය යුතු සුදුසුකම් : ..........................................................
උ ් කිරීසම් ක්රපමය
: ...........................................................

මේණිමේ සිට විම න මේණියට උසස් කිරීම
10.3.1 ාමානා කාර්ය ාධනය අනුව
10.3.1.1
10.3.1.2

පුරාලිය යුතු සුදුසුකම් : ..........................................................
උ ් කිරීසම් ක්රපමය
: ..........................................................

11. ත තුරුවලට පත්කිරීම.
11.1 සුදුසුකම්
තනතුර

(අව ද මේ

සුදුසුකම්

සතෝරා ෙනු ලබන ආකාරය

ේ, ඇමුණුමක් ාාවිතා කර්  )

12. රාජ්යා ස ේවා සකොමිෂන් භා කාර්ය පටිපාටික රීතිවල දැක්සවන සපොදු සකොන්සද්සිවලට පරිබාහිර
වන්නාවූ සකොන්සද්සි : ..............................................................................................................

13. රාජ්යා ස ේවා සකොමිෂන් භා කාර්ය පටිපාටික රීතිවල දැක්සවන අර්ථ නිරූපණවලට පරිබාහිර
වන්නා වූ අර්ථ නිරූපණ: ...........................................................................................................

14. සේේණි ක්රපමයට අන්තර්ග්රතහණය (බ.ෙැ.ප. ක්රිගයාත්මක වන දිනට ස ේවසආ නියුතුවූවන් ඳහා පමණක්
අදාළ සද.අවශ්යා නම් ඇමුණුමකින් ඉදිරිපත් කරන්න.අන්තර්ග්රතහණය අදාළ සනොවන අව ්ථා වල ජ අදාළ සනොසද
යනුසවන් ඳහන් කරන්න.)
.................................................................................................................................................
ක ් කසළේ : අත් න : ........................

පරීක්ෂා කසළේ : ...........................................
(විෂය භාර මාඩුඩලික නිලධාරියා)

නිර්සද්ශ්ය කර ඉදිරිපත් කරමි.

දිනය

: .............................
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අත් න

: ...............................................
(සදපාර්තසම්න්තු ප්රාධාන)

නම

: ...............................................

තනතුර

: ...............................................

නිල මුද්රාව

: ...............................................

සයොමු අංකය : .....................................
................................................................ හි ......................................................................................
තනතුර ඳහා සයෝජිත සමම බඳවා ෙැනීසම් පටිපාටිය අනුමත කිරීම නිර්සද්ශ්ය කරමි.

දිනය

: .............................

අත් න
නම

: ...............................................
: ...............................................
සල්කම්
........................... අමාතාාංශ්යය

නිල මුද්රාව

: ...............................................

සයොමු අංකය : ......................................
.............................................................. හි ......................................................................... ඳහා වන
සමම බඳවා ෙැනීසම් පටිපාටිය ..................... දින රාජ්යා ස ේවා සකොමිෂන් භාව විසින් අනුමත කරන ල ජ.
අත් න : ...........................................................
නම
: ...........................................................
සල්කම්
රාජ්යා ස ේවා සකොමිෂන් භාව
දිනය

: .................................

නිල මුද්රාව
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විාාග /වෘත්තීය පරීක්නණ පිළිබඳ විස්තර
01. විභාෙසආ / වතත්ීයය පරීක්ෂණසආ නම

: ........................................................................................

02. විභාෙය / වතත්ීයය පරීක්ෂණය පිළිබඳ වි ්තර

:

ප්රාශ්ය්ණ පත්රකය / විෂය ක්සෂේත්රකය

කාලය

මුළු ලකුණු

මත් ලකුණු

03. පවත්වනු ලබන බලධරයා :
....................................................................................................................................................
04. පවත්වනු ලබන්සන් සකොපමණ කාලසීමාවකට වරක්ද යන වෙ :
...............................................................................................................................................
05. විභාෙය

දහා වන විෂය නිර්සද්ශ්යය :
ප්රාශ්ය්ණ පත්රකසආ නම

විෂය නිර්සද්ශ්යය

අත් න .....................................................
(සදපාර්තසම්න්තු ප්රාධාන )
නම

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

තනතුර

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

දිනය

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

නිල මුද්රාව .....................................................
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වු හගත සේමු පරීක්නණ පිළිබඳ ආකෘතිය

01. පරීක්ෂණසආ නම:................................................................................................................................
02.

ම්මුය පරීක්ෂණය ඳහා ලකුණු ලබා සදන ක්සෂේත්රක හ ලකුණු ප්රාමාණයන්:
ලකුණු ලබා සදනු ලබන ප්රාධාන
ක්සෂේත්රක

03.

උපරිම ලකුණු ප්රාමාණය

සතෝරා ෙැනීමට ලකා බලනු
ලබන අවම ලකුණු ප්රාමාණය

ම්මුය පරීක්ෂණය පවත්වනු ලබන බලධරයා : .........................................................................................................

04. වයුබහෙත ම්මුය පරීක්ෂණය පවත්වනු ලබන්සන් සකොපමණ කාලසීමාවකට වරක්ද යන වෙ :......................................
ක ් කසළේ : අත් න : ..................................
(විෂය භාර කණිෂ්ව මාඩුඩලික නිලධාරියා)
නම
.....................................................
තනතුර .....................................................
දිනය
.....................................................

පරීක්ෂා කසළේ : අත් න.................................
(විෂය භාර සජ්යාෂ්ව මාඩුඩලික නිලධාරියා)
නම
.....................................................
තනතුර ....................................................
දිනය
.....................................................

අත් න : ..................................
(සදපාර්තසම්න්තු ප්රාධානියා)
නම
.....................................................
තනතුර

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

දිනය

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

ටහන: බඳවා ෙැනීසම් පරිපාටිය අනුව II සේේණිසආ සිට I සේේණියට සුවිසශ්යේෂී කාර්ය ාධනය යටසත් උ ් කිරීම්
ලබා සදනු ලබන්සන් වයුබහෙත ම්මුය
පරීක්ෂණයක් මගින් නම් එවැනි අව ්ථා වල ජ ලකුණු ලබා සදනු
ලබන ප්රාධාන ක්සෂේත්රක හා ලකුණු ප්රාමාණයන් පහත පරිදි ඇතුලත් කරන්න.
ලකුණු ලබා සදනු ලබන ප්රාධාන ක්සෂේත්රක

1. රාජ්යකාරී කටයුතුවල ජ ආයතනයට දක්වන ලද
විසශ්යේෂ දායකත්වයන් (එක් දායකත්වයක්
ඳහා ලකුණු 05 බැගින්)
2. කාර්ය ාධනය ඇෙයීම (උ ් කිරීසම් දිනට
ූරර්වා න්න ව ර 05 ඳහා)
ඉතා සහොඳයි - ලකුණු 09
සහොඳයි

උපරිම ලකුණු ප්රාමාණය
50

45
50%

- ලකුණු 06

තුටුදායකයි - ලකුණු 03
3.

මත් ලකුණු

ම්මුය පරීක්ෂණසආ ජ දක්වන ලද කු ලතාවය

05
100
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රා.ප.ක. 06/ 2006 අනුව සකස් කර ලෙ බ. ගැ. පටිපාටිය පසුව සකම ෝධ ය ව
අවස්ථාවක සකම ෝධිත බ. ගැ. පටිපාටි සමග ඉදිරිපත්කල යුතු උපමඛ ය

සකම ෝධ ය කළ යුතු පවත් ා
මක ටස්



මයෝජිත සකම ෝධ ය

සකම ෝධ ය කිරීමට
මහතුව

ංසශ්යෝධිත බඳවා ෙැනීසම් පටිපාටි සකටුම්පසතහි සයෝජිත ංසශ්යෝධන අන්තර්ෙත කර එම
යටින් රතු ඉරි ඇද සපන්විය යුතුය.
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මේණි උසස්වීේ ලබා ගැනීම සඳහා  අ අයදුේප්රකය

1. නිළධරයා පිළිබඳ මත රතුරු
1.1

අයදුම්කරුසි ම්ූරර්ණ නම

:

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

1.2

හැදුනුම්පත් අංකය

:

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

1.3

ස ේවා ්ථානය හ එහි ලිපිනය

:

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

1.4

අයත්වන ස ේවය හා තනතුර

:

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

1.5

අයත්වන ස ේවා ෙණය හා සේේණිය

:

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

2. පත්වීම පිළිබඳ මත රතුරු
2.1

පත්වීම් දිනය

:

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

2.2

පත්වීම ්ථීර කළ දිනය

:

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

2.3

මත්වූ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම හා මත් දිනය :
මත්වූ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම

2.4

මත්විය යුතු දිනය

මත්වූ දිනය

මත්වූ භාෂා ප්රාවීනතා මටටම හා මත් දිනය :
මත්වූ භාෂා ප්රාවීනතා මටටම

මත්විය යුතු දිනය

මත්වූ දිනය

3. උසස් වීමට අොළ මත රතුරු
3.1

උ

් වීමට අසප්ක්ෂිත සේේණිය

:

3.2

උ

්වීමට අසප්ක්ෂිත ධාරාව

:

3.3.1
3.3.2

II / I / විසශ්යේෂ
ාමානා / සුවිසශ්යේෂි

අවශ්යා ක්රීාය ස ේවා කාලය ම්ූරර්ණ කර තිසබ්ද?

ඔද / නැත

ක්රීාය ස ේවා කාලය ම්ූරර්ණ කළ දිනය : .......................................................
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3.3.3

අසප්ක්ෂිත

ක්රිගය ස ේවා කාලය තුල

තුටුදායක මටටසම් සහෝ ඊට ඉහළ මටටසම්

කාර්ය ාධනයක් සපන්නුම්කර තිසබ්ද?
3.3.4

ඔද / නැත

නියමිත වැටුප් වර්ධක සියල්ල උපයාසෙන තිසබ්ද?
උ

්වීමට ූරර්වා න්න ප ් ව ර තුල

තුටුදායක ස ේවා කාලයක්

තිසබ්ද?

ම්ූරර්ණ කර

ඔද / නැත

3.3.5

විනය දඬුවම් ලබා තිසබ්ද?

ඔද / නැත

3.4.6

සුවිසශ්යේෂී කාර්ය ාධනය යටසත් වූ ලිඛිත විභාෙය මත්වූ දිනය : .......................

3.4.7

විභාෙසආ ජ ලබා ෙත් ලකුණු ප්රාමාණය

3.4.8

සුවිසශ්යේෂී කාර්ය ාධනය යටසත් වූ ලිඛිත විභාෙයට සපනී සිටි වාර ෙනන : ......

3.4.9

නියමිත දිනට සුවිසශ්යේෂී කාර්ය ාධනය

: .......................................................

මත්වීමට සනොහැකි වූසආ නම් ඊට සහේතු

4

ඔද / නැත

ඳහා වූ අභසයෝොතා පරීක්ෂණය
: ...........................................

අයදුේකරුමේ ප්රරකා ය
ඉහත

ඳහන් සියළු සතොරතුරු

තා හා නිවැරදි බවත්, මා හට විරුද්ධව සනොනිමි විනය

පරීක්ෂණයක් සනොමැති බවත් ............................. දින සිට ාමානා කාර්ය ාධනය / සුවිසශ්යේෂි
කාර්ය ාධනය යටසත් II / I / විසශ්යේෂ සේේණියට උ

්වීමට අදාළ සුදුසුකම්

පුරා ඇති බවත්

හතික කරමි.
දිනය : ....................................

....................................
නිලධරයාසි අත් න
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5

මෙපාර්තමේ් තු ප්රරධා මේ නිර්මේ ය
ඉහත

ඳහන්

සියළු

සතොරතුරු

තා

හා

නිවැරදි

බවත්,

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

ඉහත

නම

ඳහන්

මහතා/සමනවිය/මහත්මිය

.............................................................. ස ේවා ෙණසආ ............................. සේේණියට
ාමානා කාර්ය ාධනය / සුවිසශ්යේෂි කාර්ය ාධනය යටසත් උ

් කිරීම

ඳහා වූ සියළු කරුණු

ම්ූරර්ණ කර ඇති බවටත් ැහීමට පත් සවමි. ඒ අනුව එම නිලධරයා ඉහත ශ්ය්සර්ණියට උ

්

කිරීම නිර්සද්ශ්ය කර අනුමැතියට ඉදිරිපත් කරමි.

6

නම

: ...............................................

අත් න

: ...............................................

දිනය

: ...............................................

නිල මුද්රාව

: ...............................................

අමාතදාක මඛකේමේ නිර්මේ ය
සදපාර්තසම්න්තු ප්රාධාන විසින් ඉහතින් දක්වා ඇති කරුණු නිවැරදි බවත් / නිවැරදි සනොවන
බවත් ඒ අනුව ඉහත නිර්සද්ශ්ය හා එකඟ වන බවත් / එකඟ සනොවන බවත් කාරුණිකව දන්වමි.

7

නම

: ...............................................

අත් න

: ...............................................

දිනය

: ...............................................

නිල මුද්රාව

: ...............................................

රාජ්යද මසවා මක ිෂන්  සාාමේ මඛකේ/ පත්වීේ බලධරයා ,
ඉහත ඳහන් සියළු සතොරතුරු තා හා නිවැරදි බවත්, ඒ අනුව ................................... මහතා/
මහත්මිය/ සමනවිය ............... ස ේවා ෙණසආ .................. සේේණියට ාමානා කාර්ය ාධනය /
සුවිසශ්යේෂි කාර්ය ාධනය යටසත්.......................... දින සිට උ

් කිරීම නිර්සද්ශ්ය කර

අනුමැතියට ඉදිරිපත් කරමි.
නම

: ...............................................

අත් න

: ...............................................

දිනය

: ...............................................

නිල මුද්රාව

: ...............................................
(පරිපාලන බලධරයා)
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