
ජජාතික පුසස්තකජාල හජා ප ප්රලලේඛන ලසසේවජා මණ්ඩලය

“ප ප්රජාථමික ශිලේපීය ලනනොවන” ලසසේවජා ගණලයේ තනතුරු සඳහජා බඳවජා ගගැනීලමේ පරිපජාටිය

ආයතනයයේ ලිපියගගොනු අඅංකය                :    10 - 03 - 57                               දිනය : 

කළමනනාකරණ යසසේවනා ලිපියගගොනු අඅංකය :                  දිනය : 

1. ලසසේවජා ගණය  

ප පනාථමික  -  ශිල්පීය යනගොවන 

2. (අ) ලසසේවජා ගණයට පගැවලරෙන කජාර්යයන්හි සස්වභජාවය පිළිබඳ ලපනොදු නිර්වචනය 

ආයතනයයහි කනාර්යයන් ඉටුකිරීම  හනා  පවත්වනායගන  යනාම  සඳහනා  අවශශ්ය වන  යපගොදු මූලික 

අවශශ්යතනාවන් අතුරින් නිශශ්චිත අර්ධ ශිල්පීය යහහෝ ශිල්පීය නිපුණතනාවකින් යතගොරව ඉටුකළ හහැකි 

මූලික කනාර්යයන් පවරනු ලබන බහුකනාර්ය යසසේවනා ගණයක් යලස යමම යසසේවනා ගණය සහැළයක්. 

යමම කනාර්ය පථයනට අයත් කනාර්ය අතුරින් ඕනනෑම කනාර්යභනාරයක් ආයතන ප පධනානියනා/පත්වීම 

බලධනාරියනා විසින් යමම යසසේවක ගණයට පවරනු ලහැයබ.    

(ආ) ලසසේවජා ගණයට අයත් තනතුරු :

 1. කනාර්යනාල සහනායක  

2. පුසශ්තකනාල සහනායක 

(ඇ) තනතුරෙට පගැවලරෙන කජාර්යයන්   :  

කජාර්යජාල සහජායක තනතුරෙ

v කනාර්යනාලයීය  අභශ්යන්තර  හනා  බනාහිර  පරිශ්රය  පිරිසිදුව  හනා  යසසෞඛශ්යය  ආරක්ෂිත  යලස 

පවත්වනායගන යනාමට අදනාළ වූ සියලුම කනාර්යයන් ඉටු කිරීම.

v මණ්ඩලයීය යතුරු යසසේවය සමබන්ධ කනාර්යයන් හනා නියමිත යවේලනාවට  අඅංශ විවවෘත කිරීයම 

හනා වහැසීයම කනාර්යයට අදනාළ කටයුතු කිරීම.

v අඅංශ  අතර  රනාජකනාරි ලිපි,  ලිපියගගොනු හනා  යපගොත්පත් ආදිය  යගන  යනායම කටයුතු හනා 

අඅංශවලට අවශශ්ය ගබඩනා ද්රවශ්ය යගන ඒයම කනාර්යය ඉටු කිරීම.

v තහැපනෑල සමබන්ධ කටයුතු ඉටු කිරීම. 
v කනාර්ය මණ්ඩලයයේ රනාජකනාරි කටයුතුවල දී ඔවුනට සහනාය වීම.

v පත්වීම බලධරයනා විසින් යහහෝ ඔහු විසින් බලය පවරනු ලබන නිලධරයක/නිලධනාරීන් 

විසින් ආයතනික යසසේවනා අවශශ්යතනාව අනුව පවරනු ලබන කනාර්යයන් ඉටු කිරීම.

1



පුසස්තකජාල සහජායක තනතුරෙ  

v ඡනායනා පිටපත් යන්ත/රියසහෝ ග පනාෆශ් යන්ත ප ක පක්රියනා කරවීයම කටයුතු හනා එම යන්ත මහැනවින් 

පවත්වනා යගන යනායම කනාර්යය ඉටු කිරීම.

v ඡනායනා පිටපත් යන්ත ප/රියසහෝ ග පනාෆශ් යන්ත ප ක පක්රියනා කරවීම සඳහනා අවශශ්ය කඩදනාසි,  තින්ත හනා  

අයනකත් අමු ද්රවශ්ය යතගොග ඇණවුම කරවීම හනා යතගොග පවත්වනායගන යනායම කටයුතු.

v ජනාතික පුසශ්තකනාලයයේ එකතූන් අවශශ්යතනා පරිදි කවුන්ටරවලට නිකත් කිරීම හනා ඒවනා නහැවත 

නිවහැරදිව රනාක්ක ගත කිරීයම කටයුතු ඉටු කිරීම.

v කියවීම ශනාලනා පිළියවළට හනා පිරිසිදුව පවත්වනා ගහැනීමට අවශශ්ය කනාර්යයන් ඉටු කිරීම. 

v අවශශ්ය අවසශ්ථනාවලදී අඅංශ අතර රනාජකනාරි ලිපි,  ලිපියගගොනු  හනා යපගොත් පත් ආදිය යගන  

යනායම කටයුතු කිරීම හනා ඒ පිළිබඳ යල්ඛන පවත්වනා යගන යනායම කටයුතු ඉටු කිරීම.

v යපගොත් පරිතශ්යනාග සඳහනා යපගොත් කට්ටල සකසශ් කිරීම,  ලහැයිසශ්තු ගත කිරීම හනා ඊට අදනාළ  

අයනකත් කනාර්යයන් ඉටු කිරිම.

v කනාර්ය මණ්ඩලයයේ රනාජකනාරි කටයුතුවල දී ඔවුනට සහනාය වීම.

v පත්වීම බලධරයනා විසින් යහහෝ ඔහු විසින් බලය පවරනු ලබන නිලධරයක/නිලධනාරීන් 

විසින් ආයතනික යසසේවනා අවශශ්යතනාව අනුව පවරනු ලබන කනාර්යයන් ඉටු කිරීම.

3. පත්වීලමේ සස්වභජාවය :

සශ්ථිර, යසසේවක අර්ථසනාධක අරමුදල හනා යසසේවනා නියුක්තයන්යගේ  භනාර අරමුදල් සඳහනා හිමිකම සහිත

4. වගැටුප් ක ප්රමය, කජාර්යක්ෂමතජා  කඩඉමේ හජා ලසසේවක වව්යුහය

4.1 යසසේවනා ගණයට අදනාළ වහැටුප් යක්ත අඅංකය හනා මනාසික වහැටුප් පරිමනාණය

2020.01.01 දින සිට

PL 1 -  2016 :  රු:24,750- 10x250 -10x270-7x300-15x330-37,000

4.2 යසසේවනා ගණයට අදනාළ යශ්රසේණි ක පමය හනා යශ්රසේණි ක පමයට අදනාළ ආරමභක මනාසික වහැටුප් පියවර 

ලශසේණය අදජාළ ආරෙමේභක වගැටුප් පියවරෙ PL 1 - 2016

III පියවර 01 24,750

II පියවර 12 27,520

I පියවර 22 30,250

යකයසසේ වුවද, වර්ෂ 2020.01.01 දින යතක් සිදු යකයරන බඳවනා ගහැනීම හනා  උසසශ් කිරීම  සඳහනා 

වහැටුප් යගවීම කළමනනාකරණ යසසේවනා චක්රයල්ඛ අඅංක 02/2016 හි II උපයල්ඛනය පරිදි සිදු කළ 

යුතුය.

සනෑම  පත්වීම ලිපියකම  වහැටුප් යක්ත  අඅංකය,  වහැටුප් පරිමනාණය  හනා  යශ්රසේණි වව්යුහය 

සමපූර්ණයයන්ම සඳහන් කළ යුතුය.  

2



යසසේවනා ගණය තුළ  යශ්රසේණියයන් යශ්රසේණියට උසසශ් කිරීයම දී අලුතින් පත්වීයම ලිපියක් නිකත් 

කිරීම අවශශ්ය යනගොවන අතර, උසසශ් කිරීයම ලිපියක් පමණක් නිකත් කිරිම සනෑයහසේ.

4.3 තනතුරු නජාමයන්

යමම යසසේවනා  ගණය සඳහනා  බඳවනා  ගනු ලබන්නන් සමබන්ධයයන් තනතුරු නනාමය සඳහන් 

යකයරනුයයේ හුයදක්ම අවසශ්ථනානුකූලව කනාර්යයන් පහැවරීම සඳහනා වන අතර, පත්වීම බලධනාරියනා 

විසින් යසසේවනා  ගණය  යටයත් වූ කවර  යසසේවකයකට  වුවද  තනතුරු උපයල්ඛනයයේ සඳහන් 

තනතුරු නනාමයන් අතුයරන් ඕනනෑම එකක් සහ කනාර්යයන් අතුරින් ඕනනෑම කනාර්ය භනාරයක් 

පවරනු ලහැබිය හහැකිය.   තනතුරු නනාමය කමක් වුවද,  ඒ  සියලුම යසසේවකයන් එකම යසසේවනා 

ගණයකට අයත් සමනාන තත්ත්වයයේ වූවන් යසසේ සහැලයක්. යසසේවනා අවශශ්යතනාවය, යජශ්යෂශ්ඨතනාවය, 

පළපුරුද්ද පදනම කරයගන ආයතන ප පධනානියනා විසින් රනාජකනාරි පවරනා යදනු ඇත.

4.4 ලසසේවක සසංඛඛජාව    

           තනතුරෙ   සසංඛඛජාව

1. කනාර්යනාල සහනායක 26

2. පුසශ්තකනාල සහනායක 16
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යශ්රසේණියයන් යශ්රසේණියට උසසශ් කිරීයම කනාර්යය සඳහනා  III,  II  හනා  I  යශ්රසේණි සියල්ල ඒකනාබද්ධ 

යසසේවක සඅංඛශ්යනාවට අයත් යසසේ සළකනු ලහැයබ.  අනුමත කරනු ලහැබ ඇති පරිදි යසසේවනා ගණයට 

අයත් සියලුම යශ්රසේණි සඳහනා වූ සමසශ්ත යසසේවක සඅංඛශ්යනාව යමමඟින් අදහසශ් යකයර්.

 
4.5 කජාර්යක්ෂමතජා කඩඉමේ 

පත්කිරීයම බලධනාරියනා  විසින් පත් යකයරන  මණ්ඩලයක් විසින් පවත්වනු ලබන  වව්යුහගත 

සමමුඛ පරීක්ෂණයකි.  

4.5.1 III වන යශ්රසේණියට පත්වී වසර තුන (03)ක් ගතවීමට යපර පළමු කනාර්යක්ෂමතනා කඩඉම 

පරීක්ෂණයයන් සමත්විය යුතුය.

4.5.2 II  වන  යශ්රසේණියට  උසසශ්  කිරීයමන් පසු වසර  තුන(03)ක් ගතවීමට  යපර  යදවන 

කනාර්යක්ෂමතනා කඩඉම පරීක්ෂණයයන් සමත්විය යුතුය.

4.5.3 I  වන  යශ්රසේණියට  උසසශ්  කිරීයමන් පසු වසර  පහ(05)ක් ගතවීමට  යපර  තුන්වන 

කනාර්යක්ෂමතනා කඩඉම පරීක්ෂණයයන් සමත්විය යුතුය.
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4.5.4 අදනාළ විෂය නිර්යද්ශය පහත  8  යඡේදයයේ සඳහන් යවේ.  ඉහත සඳහන් පරිදි නියමිත 

කනාලය  තුළ  අදනාළ  කනාර්යක්ෂමතනා  කඩඉම පරීක්ෂණ  සමත් යනගොවන  තහැනහැත්තන් 

පිළිබඳව  ආයතන  සඅංග්රහයයහි සහ  ආයතනික  කනාර්ය  පරිපනාටි සඅංග පහයයේ විධිවිධනාන 

අනුව ක පක්රියනාකරනු ලහැයබ.

4.5.5 අදනාළ කනාර්යක්ෂමතනා කඩඉම පරීක්ෂණ පත්වීම බලධනාරියනා විසින් යහහෝ ඔහු විසින් බලය 

පවරන ලද තහැනහැත්යතක් විසින්,පත්වීම බලධනාරියනා විසින් නියම කරන මනාර්යගහෝපයද්ශ 

පරිදි පහැවහැත්විය යුතුය.  යමම පරීක්ෂණ අවම වශයයන් වර්ෂයකට එක් වතනාවක් යහහෝ 

අවශශ්ය වන අවසශ්ථනාවන්හි අවශශ්ය වන ආකනාරයට පවත්වනු ලහැබිය යුතුය.

4.6 ඉහත  සඳහන් කනාර්යක්ෂමතනා  කඩඉම අවශශ්යතනාවනට  අමතරව  රජය  විසින් කලින් කල 

තීරණය   කරනු ලබන පරිදි අවශශ්යවන ප පවීණතනා හනා නිපුණතනාවන් ද සියලුම යසසේවකයින් විසින් 

නියමිත පරිදි ලබනාගත යුතු යවේ.

5. ශිලේපීය ලනනොවන ලසසේවජා ගණයට බඳවජා ගගැනීම

5.1 සුදුසුකමේ
කනාර්යනාල සහනායක 

බජාහිරෙ අයදුමේකරුවන් :

අධශ්යයන යපගොදු සහතික පත ප (සනාමනානශ්ය යපළ) විභනාගයයේදී යදවරකට යනගො වහැඩි වනාර ගණනක දී 

යටත් පිරිසයින් විෂයයන් යදක(02)කට සමමනාන සහිතව විෂයයන් හය(06)කින් සමත් වීම.

පුසශ්තකනාල සහනායක
i. පුසශ්තකනාල සහනායක තනතුරට බනාහිරින් බඳවනා යනගොගහැනීම.

ii.  මණ්ඩලයයේ කනාර්යනාල  සහනායක  ii යශ්රසේණිය  යහහෝ  ඊට  ඉහළ  යශ්රසේණියක  යසසේවනා  නියුක්ත 

නිලධනාරීන්යගේ යජශ්යෂශ්ඨතනාවය සහ කසලතනාවය පදනම කර ගනිමින් පුසශ්තකනාල සහනායක 

තනතුරට නියමිත රනාජකනාරි පහැවහැරීම.

5.2 වයස 

අවු:18 ට යනගො අඩු හනා අවු:45 ට යනගො වහැඩි අය විය යුතුය. 

5.3 ලවනත් 

සනෑම ඉල්ලුමකරුයවක් ම,

i. ශ පශ්රී ලඅංකනායවේ පුරවහැසියයක විය යුතුය.

ii. තනතුරට  පහැවයරන  කනාර්යයන් මහැනවින් ඉටු කිරීම  සඳහනා  යමන්ම දිවයියන් ඕනනෑම 

ප පයද්ශයක යසසේවය කිරීම සඳහනා අවශශ්ය වන කනායික හනා මනානසික යයහෝගශ්යතනාවයයන් යුක්ත 

විය යුතුය.

iii.විශිෂශ්ට චරිතයයන් යුක්ත විය යුතුය.
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5.4 බඳවජා ගගැනීලමේ ක ප්රමය

රජයයේ ගහැසට් පත පයයේ දහැන්වීම පළ කිරීම යහහෝ ප පසිද්ධ දහැන්වීම පළ කිරීම මඟින් අයදුමපත් 

කහැඳවීයමන් පසුව  පත්වීම බලධරයනා විසින් පත් කරනු ලබන මණ්ඩලයක් විසින් පවත්වනු 

ලබන වව්යුහගත සමමුඛ පරීක්ෂණයක් මඟින් යතහෝරනා ගහැනීයමන් පසු III යශ්රසේණියට බඳවනා ගනු 

ලහැයබ.

i. යමම යසසේවනා ගණයට සිදු කරනු ලබන සියලුම පත් කිරීම/බඳවනා ගහැනීම යමන්ම යසසේවනා 

ගණය තුළ උසසශ් කිරීම ද යමම පරිපනාටියයහි විධිවිධනානයනට තරයයේ අනුකූල වන පරිදි 

පමණක් සිදු කළ යුතුය.

ii. බඳවනා  ගහැනීයමන් පසු යසසේවයයේ යයදවීම  හනා  ඊට  ආනුෂනාඅංගික අයනකත් කරුණ 

සමබන්ධයයන් ආයතනික කනාර්ය පරිපනාටි සඅංග පහයයේ විධිවිධනාන අදනාළ යවේ.

iii. යමම බඳවනා ගහැනීම පරිපනාටියයේ සඳහන් සියලු කරුණ සමබන්ධයයන් යමහි දහැක්යවන 

විධිවිධනාන ආයතනික කනාර්ය පරිපනාටි සඅංග පහයයේ විධිවිධනාන අභිබවනා ක පක්රියනාත්මක විය යුතුය.

වව්යුහගත සමමුඛ පරීක්ෂණය සඳහනා ලකණ ලබනා යදන ආකනාරය.

අදනාළ පළපුරුද්ද ලකණ 20

අදනාළ අතියර්ක අධශ්යනාපනික සුදුසුකම ලකණ 20

සමමුඛ පරීක්ෂණයයේදී යපන්වන ලද කනාර්යය සනාධනය  ලකණ 60

මුළු ලකණ ගණන 100

හුයදක්ම  වව්යුහගත  සමමුඛ  පරීක්ෂණයයේ ලකණ අනුව  කසලතනා  අනුපිළියවලින් 

අයප්ක්ෂකයින් යතහෝරනා ගනු ලහැයබ.

5.5 ශිල්පීය යනගොවන යසසේවනා  ගණය සඳහනා  බඳවනා  ගනු ලබන්යන් යසසේවනා  ගණයයේ III  යශ්රසේණියට 

පමණි.  බඳවනා ගත යුතු සඅංඛශ්යනාව වනුයයේ යසසේවනා ගණයයේ ඒකනාබද්ධ යසසේවක සඅංඛශ්යනාව තුළ පහැවති 

පුරප්පනාඩු සඅංඛශ්යනාව යවේ.   .

5.6  සුදුසුකමේ ලබන දිනය

යසසේවයට/තනතුරට පත් කිරීම සඳහනා  වන බඳවනා  ගහැනීයම පරික්ෂණයට යපනී සිටීම සඳහනා 

අවශශ්ය සුදුසුකම සපුරනා ඇති යලසට පිළිගනු ලබන්යන් අයදුමකරු ඉහත 5.1,5.2  හනා  5.3  වන 

වගන්තිවල  සඳහන් අවශශ්ය සුදුසුකම අයදුමපත් භනාර  ගන්නනා  අවසනාන  දින  වනවිට  සනෑම 

ආකනාරයකින්ම  සමපූර්ණ කර ඇත්නම පමණකි.
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5.7 සස්ථිරෙ කිරීම

යසසේවයයේ/තනතුයර් III යශ්රසේණියට  පත් කරනු ලබන  යසසේවකයක වසර  තුන(03)ක  පරිවනාස 

කනාලයකට යටත්ව පත් කරනු ලබන අතර,  ඔහු/ඇය පරිවනාස කනාලය තුළ සිය රනාජකනාරි වහැඩ හනා 

හහැසිරීම  සතුටුදනායක  අන්දමින් පත්වනායගන  යගගොසශ්  තියබ නම හනා  පළමුවන  කනාර්යක්ෂමතනා 

කඩඉම පරීක්ෂණය සමත්වී තියබ නම පරිවනාස කනාලය අවසනානයයේදී යසසේවයයේ/තනතුයර් සශ්ථිර 

කරනු ලහැයබ.

5.8 බඳවජා ගගැනීලමේදී වගැටුප

යසසේවයයේ III  යශ්රසේණියට බඳවනා  ගනු ලබන තහැනහැත්තන් නියමිත වහැටුප් පරිමනාණයයේ ආරමභක 

පියවයරහි පිහිටුවනු ලහැබිය යුතුය.

6. උසසස්වීමේ

    කනාර්යසනාධනය පදනමකර ගත්  පහත දහැක්යවන ආකනාරයයේ උසසශ්වීම ක පමයක් හිමි යවේ.

6.1 ලසසේවජා ගණලයහි III ලශසේණලයේ සිට II ලශසේණයට උසසස් කිරීම 

            (අ) පූර්ව අවශඛතජා

i. පත්වීම සශ්ථිර කර තිබීම

ii. යසසේවනා  ගණයයේ III  යශ්රසේණියයේ අවම වශයයන් වසර දහය  (10)ක යසසේවනා  කනාලයක් 

සමපූර්ණ කර තිබීම හනා වහැටුප් වර්ධක දහය(10)ක් උපයනායගන තිබීම.  

iii. අනුමත කනාර්යසනාධන අගහැයීයම පරිපනාටිය අනුව උසසශ්වීයම දිනට යපරනාතුව වූ වසර 

දහය(10)ක් තුළ සනාමනානශ්ය මට්ටයම යහහෝ ඊට ඉහළ කනාර්ය සනාධනයක් යපන්නුම කර 

තිබීම.

iv. උසසශ්වීම දිනට  පූර්වනාසන්නතම  වසර  පහ(05)  තුළ  සතුටුදනායක  යසසේවනා  කනාලයක් 

සමපූර්ණ කර තිබීම.

v. අදනාළ මට්ටයම යදවන රනාජශ්ය භනාෂනා ප පවීණතනාව ලබනායගන තිබීම

vi. නියමිත කනාර්යක්ෂමතනා කඩඉම පරීක්ෂණය සමත්වී තිබීම

(ආ) උසසස්වීලමේ ක ප්රමය   

සුදුසුකම සමපූර්ණ  කරන  යසසේවකයන් විසින් නියමිත  ආකවෘති පත පය  මඟින් පත්වීම 

බලධනාරියනා  යවත  ඉල්ලීමක් කරනු ලහැබූ විට,සුදුසුකම පරීක්ෂනා  කිරීයමන් අනතුරුව 

සුදුසුකම ලබන දින සිට ක පක්රියනාත්මක වන පරිදි II යශ්රසේණියට උසසශ් කිරීම පත්වීම බලධනාරියනා 

විසින් සිදු කරනු ලහැයබ.
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6.2 ලසසේවජා ගණලයහි II ලශසේණලයේ සිට I ලශසේණයට උසසස් කිරීම

(අ) පූර්ව අවශඛතජා

i.   යසසේවනා  ගණයයේ II  යශ්රසේණියයේ අවම වශයයන් වසර නවය  (09)  ක යසසේවනා  කනාලයක් 

සමපූර්ණ කර තිබීම හනා වහැටුප් වර්ධක නවයක් උපයනායගන තිබීම.

ii. පූර්වනාසන්නතම  වසර  පහ  (05)  තුළ  සතුටුදනායක  යසසේවනා  කනාලයක් සමපූර්ණ  කර 

තිබීම.

iii. අනුමත කනාර්යසනාධනය අගහැයීයම පරිපනාටිය අනුව උසසශ්වීයම දිනට යපරනාතුව වූ වසර 

නවය(09)ක් තුළ සනාමනානශ්ය මට්ටයම යහහෝ ඊට ඉහළ කනාර්යසනාධනයක් යපන්නුම කර 

තිබීම.

iv.  අදනාළ කනාර්යක්ෂමතනා කඩඉම පරීක්ෂණ සියල්ල සමත්වී තිබීම.

(ආ) උසසස්වීලමේ ක ප්රමය

සුදුසුකම සමපූර්ණ  කරන  යසසේවකයන් විසින් නියමිත  ආකවෘති පත පය  මඟින් පත්වීම 

බලධනාරියනා යවත ඉල්ලීමක් කරනු ලහැබූ විට, පත්වීම බලධනාරියනා විසින් සුදුසුකම පරීක්ෂනා 

කිරීයමන් අනතුරුව  සුදුසුකම සමපූර්ණ  කළ  තහැනහැත්තන්I  යශ්රසේණියට  උසසශ්  කිරීම 

සුදුසුකම ලබන දින සිට ක පක්රියනාත්මක වන පරිදි පත්වීම බලධනාරියනා විසින් සිදු කරනු ලහැයබ.

7. අන්තර්ග ප්රහණය කිරීම.  (නියමිත දිනට යසසේවයයේ යයදී සිටින්නන්ට පමණක් අදනාළ යවේ.)

7.1 නව බඳවනා ගහැනීයම පරිපනාටිය ක පක්රියනාත්මක වන දිනය වන විට කළමනනාකරණ යසසේවනා චක පයල්ඛ 

අඅංක  30  මඟින් ලබනාදී ඇති ප පනාථමික-ශිල්පීය යනගොවන යසසේවනා ගණයයහි හනා ඊට අදනාළ  PL 1  

දරන  වහැටුප් පරිමනාණයයහි පිහිටුවනා ඇති ජනාතික පුසශ්තකනාල හනා ප පයල්ඛන යසසේවනා මණ්ඩලයයේ 

කනාර්ය මණ්ඩලයයහි නියුතු යසසේවකයින් සියලු යදනනාම එකී ක පක්රියනාත්මක  වන  දිනය වන විට  

පිහිටු වනු ලහැබ  සිටින යසසේවනා  ගණය  හනා  යශ්රසේණි පදනම යකගොට  ආයතන  සඅංග පහයයේ  VII  

පරිච්යඡේදයයේ 4 වගන්තියයේ විධිවිධනාන පරිදි ප පනාථමික-ශිල්පීය යනගොවන යසසේවනා ගණයට හනා PL 1 

දරන වහැටුප් පරිමනාණයට පහත සඳහන් පරිදි යශ්රසේණිගතව අන්තර්ග පහණය කරනු ලහැයබ.

7.2 යකයසසේ  වතුදු,  අන්තර්ග පහණය  යහසේතුයවන් අදනාළ  තහැනහැත්තනායගේ වහැටුප් වර්ධක  දිනයයහි 

යවනසක් සිදු යනගොවිය යුතු අතර, එම දිනය අන්තර්ග පහණයට යපර පහැවති වහැටුප් වර්ධක දිනය 

වශයයන් යනගොයවනසශ්ව ක පක්රියනාත්මකවිය යුතුය.  එයසසේම වහැටුප් පරිවර්තනයයේදී අදනාළ තහැනහැත්තනා 

අවසන්වරට  ලබමින් සිටි වහැටුප් පියවර  නව  වහැටුප් පියවරට  අනුරූපීවීම  මත  ආයතන 

සඅංග පහයයේ VII  පරිච්යඡේදයයේ 4.4  වගන්තිය අනුව ඊළඟ ඉහළ වහැටුප් පියවයර් තහැබීම ද සිදු 

යනගොකළ යුතුය. 
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7.3 යසසේවනා කනාලය ගණන් ගත යුත්යත් ඒ ඒ තනතුරට පත් කරන ලද දිනය පදනම කර යගනය.

(i) PL 1 -  III  යශ්රසේණිය

(අ)  PL  1  වහැටුප් පරිමනාණයයහි  III  යශ්රසේණියට  අදනාළ  වහැටුප් පියවර  ලබනා  දී ඇති 

තනතුරක  යහහෝ  යශ්රසේණියක  යටත් පිරියසයින් අවුරුදු 10  ක  යසසේවනා  කනාලයක් 

සමපූර්ණ කර නහැති යසසේවකයින්,  

(ආ)  ඉහත සඳහන් පරිදි III යශ්රසේණියට අදනාළ තනතුරක යහහෝ යශ්රසේණියක යටත් පිරියසයින් 

අවුරුදු 10  ක් යහහෝ  ඊට  වහැඩි යසසේවනා  කනාලයක් සමපූර්ණ  වුවද  II   යශ්රසේණියට 

අන්තර්ග පහණය කිරීමට අවශශ්ය යසසු සුදුසුකම සපුරනා යනගොමහැති යසසේවකයින්, 

PL 1 - හි III  යශ්රසේණියට අන්තර්ග පහණය යකයර්.

(ii) PL 1 -  II යශ්රසේණිය 

(අ)  PL 1 වහැටුප් පරිමනාණයයහි III යශ්රසේණියට අදනාළ වහැටුප් පියවර ලබනා දී ඇති තනතුරක 

යහහෝ යශ්රසේණියක යටත් පිරියසයින් අවුරුදු 10 ක යහහෝ ඊට වහැඩි එයභත් අවු:20 කට 

අඩු යසසේවනා කනාලයක් සමපූර්ණ කර ඇති එයමන්ම නව බඳවනා ගහැනීයම පරිපනාටිය 

ක පක්රියනාත්මකවීමට  යපර  ක පක්රියනාත්මකව  පහැවහැති  බඳවනා  ගහැනීයම පරිපනාටිය   අනුව 

අයනකත් යසසේවනා අවශශ්යතනා සපුරනා ඇති යසසේවකයින්, 

(ආ) PL 1 වහැටුප් පරිමනාණයයහි II යශ්රසේණියට අදනාළ වහැටුප් පියවර ලබනා දී ඇති තනතුරක 

යහහෝ යශ්රසේණියක යටත් පිරියසයින් වසර 09 ක යසසේවනා කනාලයක් සමපූර්ණ කර නහැති 

යසසේවකයින්,

(ඇ)  ඉහත සඳහන් පරිදි II  යශ්රසේණියට අදනාළ තනතුරක යහහෝ  යශ්රසේණියක යසසේවනා කනාලය 

වසර 09 සමපූර්ණ වුවද නව බඳවනා ගහැනීයම පරිපනාටිය ක පක්රියනාත්මක වන දිනට යපර 

ක පක්රියනාත්මකව පහැවති බඳවනා ගහැනීයම පරිපනාටිය අනුව අවශශ්ය යසසු සුදුසුකම සපුරනා 

යනගොමහැති යසසේවකයින්,

PL 1 -  හි II  යශ්රසේණියට අන්තර්ග පහණය යකයර්.

(iii) PL 1 -  I යශ්රසේණිය

(අ)   ඉහත  සඳහන් පරිදි  III   යශ්රසේණියට  අදනාළ  තනතුරක  යහහෝ  යශ්රසේණියක  යටත් 

පිරියසයින් අවුරුදු 20  ක් යහහෝ  ඊට  වහැඩි යසසේවනා  කනාලයක් සමපූර්ණ  කර  ඇති 

එයමන්ම නව බඳවනා ගහැනීයම පරිපනාටිය ක පක්රියනාත්මක වන දිනට යපර ක පක්රියනාත්මකව 

පහැවහැති  බඳවනා ගහැනීයම පරිපනාටිය  අනුව  අයනකත් යසසේවනා  අවශශ්යතනා  සපුරනා  ඇති 

යසසේවකයින්, 
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(ආ)  ඉහත සඳහන් පරිදි II යශ්රසේණියට අදනාළ තනතුරක යහහෝ යශ්රසේණියක යටත් පිරියසයින් 

අවුරුදු 09  ක් යහහෝ  ඊට  වහැඩි යසසේවනා  කනාලයක් ඇති,  එයමන්ම  ඉහත  සඳහන් 

අයනකත් යසසේවනා අවශශ්යතනා සපුරනා ඇති යසසේවකයින් 

(ඇ) PL 1 වහැටුප් පරිමනාණයයහි I යශ්රසේණියට අදනාළ වහැටුප් පියවර ලබනාදී ඇති තනතුරක් 

දරන යසසේවකයින්.

    PL 1 -  හි I  යශ්රසේණියට අන්තර්ග පහණය යකයර්.

8.  කජාර්යක්ෂමතජා කඩඉමේ පරීක්ෂණ සඳහජා විෂය නිර්ලදේශය

8.1   1 වන කනාර්යක්ෂමතනා කඩඉම පරීක්ෂණය (පත්වීයම දින සිට වසර 03 ක් ඇතුළත සමත්විය 

   යුතුය) 

(අ) අදනාළ  යසසේවකයනා  තමනා  යසසේවය  කරන  ආයතනයට  පහැවයරන  කනාර්යයන් පිළිබඳව 

අවශශ්යවන පරිදි දහැනුම ලබනා ඇද්දහැයි මහැන බහැලීම.  (මණ්ඩලයයේ සඅංසශ්ථනාපනය, අරමුණ 

පිළිබඳ දහැනුම)

(ආ) සනාමනානශ්ය කනාර්යනාල ක්රම හනා ආයතනික පරිපනාලන ක්රමයවේදයන් පිළිබඳ තම යසසේවයට 

අදනාළ දහැනුම.  (මණ්ඩලයයේ සනාමනානශ්ය පරිපනාලනය හනා ක්රියනාකනාරිත්වය පිළිබඳ දහැනුම)

(ඇ) තනතුරට පහැවයරන විවිධ කනාර්යයන් පිළිබඳ ප්රමනාණවත් දහැනුමක් හනා  ප්රවීණතනාවයක් 

අත්පත් කර යගන ඇද්දහැයි මහැන බහැලීම.  (රැකියනා ක්යෂසේතය පිළිබඳ විෂය දහැනුම)

1 වන කනාර්යක්ෂමතනා කඩඉම පරීක්ෂණය සමත්වීම සඳහනා සනෑම අයප්ක්ෂකයකම අවම 

වශයයන් 40%ක ලකණ ප්රමනාණයක් ලබනාගත යුතුය.

සමමුඛ  පරීක්ෂණ  මණ්ඩලය  කළමනනාකරණ  මට්ටයම නිලධනාරීන් තියදයනකයගන් 

සමත් විය යුතුය.

යසසේවයයේ සශ්ථිර  කිරීම  සඳහනා  සනෑම  යසසේවකයයක්ම  යමම  කනාර්යක්ෂමතනා  කඩඉම 

පරීක්ෂණය සමත් විය යුතුය.

8.2  2 වන කනාර්යක්ෂමතනා කඩඉම පරීක්ෂණය (II වන යශ්රසේණියට උසසශ්වී වසර 03 ක් තුළ සමත්විය 

       යුතුය.)  

(අ)  පළමුවන කනාර්යක්ෂමතනා කඩඉම පරීක්ෂණයයේ දී ආවරණය වූ විෂයයනට අදනාළව ගත වූ 

 යසසේවනා කනාලය තුළ අදනාළ ක්යෂසේතය තුළ සිදු වී ඇති පරිපනාටිමය නීතිමය සඅංයශහෝධනයන් 

වහැනි යවනසශ්වීම පිළිබඳ  යසසේවකයනායගේ දහැනුම  සහ  ඔහුයගේ කනාර්යයනට  අදනාළ 

නවශ්යකරණයන් පිළිබඳ යසසේවකයනායගේ කසලතනා පිළිබඳ මහැන බහැලීම.  
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(කනාර්යනාල  ක්රම,  කනාර්යනාල  උපකරණ  භනාවිතය  හනා  නඩත්තුව,  යසසේවනා  සමපනාදනය  සහ 

මහජන සමබන්ධතනා පිළිබඳ දහැනුම)

2 වන කනාර්යක්ෂමතනා කඩඉම පරීක්ෂණය සමත්වීම සඳහනා සනෑම අයප්ක්ෂකයකම 40%ක 

ලකණ ප්රමනාණයක් ලබනාගත යුතුය.

සමමුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලය කළමනනාකරණ මට්ටයම නිලධනාරීන් තියදයනකයගන් සමත් 

විය යුතුය.

8.3 3 වන කනාර්යක්ෂමතනා කඩඉම පරීක්ෂණය (I වන යශ්රසේණියට උසසශ්වී වසර 05 ක් තුළ සමත්විය 

යුතුය) 

(අ)  යදවන කනාර්යක්ෂමතනා කඩඉම පරීක්ෂණයයේ දී ආවරණය වූ විෂයයනට අදනාළව ගත වූ 

 යසසේවනා කනාලය තුළ අදනාළ ක්යෂසේතය තුළ සිදු වී ඇති පරිපනාටිමය නීතිමය සඅංයශහෝධනයන් 

වහැනි යවනසශ්වීම පිළිබඳ  යසසේවකයනායගේ දහැනුම  සහ  ඔහුයගේ කනාර්යයනට  අදනාළ 

නවශ්යකරණයන් පිළිබඳ යසසේවකයනායගේ කසලතනා පිළිබඳ මහැන බහැලීම.  

(මණ්ඩලයීය සඅංවිධනාන වව්යුහය හනා ආඅංශික කනාර්යභනාරය, වවෘත්තීය ආචනාර ධර්ම හනා ඵලදනායි 

මහජන සමබන්ධතනා විධික්රම පිළිබඳ දහැනුම)

3 වන කනාර්යක්ෂමතනා කඩඉම පරීක්ෂණය සමත්වීම සඳහනා සනෑම අයප්ක්ෂකයකම 40%ක 

ලකණ ප්රමනාණයක් ලබනාගත යුතුය.

සමමුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලය කළමනනාකරණ මට්ටයම නිලධනාරීන් තියදයනකයගන් සමත් 

විය යුතුය.

9. කජාර්යයන් පගැවරීම

යශ්රසේණිගතව  කනාර්යයන් පහැවරීමක් සිදු යනගොකරන  අතර,  යමම  යසසේවනා  ගණයනට  පහැවයරන 

කනාර්යයන් අතුරින් ඕනනෑම කනාර්යයක් යසසේවයයේ අවශශ්යතනාව මත යජශ්යෂශ්ඨතනාව හනා කසලතනා පදනම 

යකගොටයගන ඕනනෑම යශ්රසේණියක යසසේවකයයකට ආයතන ප පධනානියනා විසින් පවරනු ලහැබිය හහැක.

10. පත්විමේ බලධජාරියජා 

ජනාතික පුසශ්තකනාල හනා ප පයල්ඛන යසසේවනා මණ්ඩලයයේ අධශ්යක්ෂ මණ්ඩලය.
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11. අර්ථ නිරූපණ 

11.1 යමම  බඳවනා  ගහැනීයම පරිපනාටියට  අදනාළ  කනාර්යයන් සඳහනා  “සතුටුදනායක  යසසේවනා 

කනාලය”යනුයවන් අදහසශ් කරනුයයේ උසසශ්වීම සඳහනා ඉල්ලුම කරන දිනට පූර්වනාසන්න යසසේවනා 

කනාලය තුළ යයදුනු සියලුම වහැටුප් වර්ධක ලබනා ඇත්තනා වූද,  ඒ කනාලය තුළ කළ වරදකට 

(අවවනාද  කිරීමක් යහහෝ  තදින් අවවනාද  කිරීමක් හහැර)  දඩුවමක් ලබනා  නහැත්තනා  වූද  යසසේවනා 

කනාලයකි.

11.2 “නියමිත දිනය” යනුයවන් අදහසශ් කරනුයයේ යමම බඳවනා ගහැනීයම පරිපනාටිය ක්රියනාත්මක වීම 

ආරමභ වන දිනය යවේ.

අනුමහැතිය සඳහනා ඉදිරිපත් කරමි.

ආයතන ප පධනානියනායගේ අත්සන දිනය:

(නිල මුද පනාව)

නිර්යද්ශ කරමි

යර්ඛීය අමනාතශ්යනාඅංශයයේ යල්කමයගේ අත්සන දිනය:

(නිල මුද පනාව)

අනුමත කරමි

කළමනනාකරණ යසසේවනා අධශ්යක්ෂ ජනරනාල් දිනය:

(නිල මුද පනාව)
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ජජාතික පුසස්තකජාල හජා ප ප්රලලේඛන ලසසේවජා මණ්ඩලය

“ප ප්රජාථමික අර්ධ ශිලේපීය” ලසසේවජා ගණලයේ තනතුරු සඳහජා බඳවජා ගගැනීලමේ පරිපජාටිය

ආයතනයයේ ලිපියගගොනු අඅංකය                :    10 - 03 - 57                               දිනය : 

කළමනනාකරණ යසසේවනා ලිපියගගොනු අඅංකය  :                                                      දිනය :

1. ලසසේවජා ගණය 

ප පනාථමික  -  අර්ධ ශිල්පීය

2. (අ) ලසසේවජා ගණයට පගැවලරෙන කජාර්යයන්හි සස්වභජාවය පිළිබඳ ලපනොදු නිර්වචනය 

ආයතනයයහි කනාර්යයන් ඉටුකිරීම හනා  පවත්වනායගන යනායමදී අවශශ්ය වන  මූලික පහසුකම 

සමපනාදනයට අදනාළ වන ඉඳිකිරීම, නඩත්තු හනා අලුත්වහැඩියනා වහැනි කනාර්යයන්  අතුරින් තවෘතීය 

හනා  වවෘත්තීය  අධශ්යනාපන  යකගොමිෂන් සභනාව  විසින් නිගමනය  කරනු ලහැබ  ඇති පරිදි ජනාතික 

වවෘත්තීය  කසලතනාවන්හි (NVQ)  යදවහැනි යහහෝ  තුන්වහැනි මට්ටමට  යනගොඅඩු මට්ටමක 

ප පවීණතනා/කනාර්මික නිපුණතනාවන් අවශශ්ය වන්නනා වූ කනාර්යයන් යමම යසසේවනා ගණයට පහැවයර්. 

යමම කනාර්යයන් අතුරින් පත් කිරීයම බලධනාරියනා විසින් ඒ ඒ තනතුරට අදනාළව වියශසේෂිත යකගොට 

දක්වනු ලබන කනාර්යයන් තනතුරට පහැවයර්.

(ආ) ලසසේවජා ගණයට අයත්වන තනතුරු : යපගොත් බහැඳුමකරු

(ඇ) තනතුරෙට පගැවලරෙන කජාර්යයන් :

ලපනොත් බගැඳුමේකරු

v වනාර්ෂිකව යවළුම වශයයන් එකතු කළ යුතු සඟරනා වහැනි යද් බහැඳීයම කනාර්යයන්

v ජනාතික පුසශ්තකනාල එකතුයවේ පහැරණි හනා දුර්ලභ ග පන්ථ එකතු අවශශ්ය පරිදි බහැඳීයම කනාර්යය

v ජනාතික එකතුවට එකතුවන පුවත්පත් බහනාලීම සඳහනා පුවත්පත් ඇසුරුම යපට්ටි සකසශ් 

කිරීම හනා සඟරනා තහැන්පත් කිරීමට අවශශ්ය සඟරනා යපට්ටි සහැකසීයම කනාර්යය

v අයලවිහයලහි අයලවි කිරීමට  අවශශ්ය ලිපිද පවශ්ය හනා  පරිග පහණ  යල්ඛන  සකසශ්  කිරීයම 

කනාර්යය

v සුචි පත පක්රිකනා සහැකසීයම කටයුතු

v මණ්ඩලයයේ යවනත් අඅංශවලට අවශශ්ය  යකයරන බහැඳුම කටයුතු කිරිම.

v ජනාතික  එකතුවට  අදනාළ  ධූමනායනය  කළයුතු යල්ඛන  හඳුනනා  ගහැනීම  හනා  යෆගොසශ්පීන් 

ධූමනායනය/ තයියමහෝල් ධූමනායනය කිරිමට අදනාළ කනාර්යයන්

v සඅංරක්ෂණ කටයුතුවලට අවශශ්ය වන ආස පහැත ජලය,  දුමමල යතල් ආදිය සකසශ් කිරීයම 

කටයුතු
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v ආයතනයට ලහැයබන  ඉල්ලීම පරිදි යවනත් පුසශ්තකනාලවල  යල්ඛන  යපගොත් පත් ආදිය 

ධූමනායනය කිරීයම කටයුතු

v යල්ඛන තහැන්පත් කර ඇති යපගොත් රනාක්ක කවෘමීන්යගන්, ක්ෂුද ප ජීවීන්යගන් හනා දූවිලි වලින් 

ආරක්ෂනාකර ගහැනීමට අවශශ්ය ප පතිකර්ම යයදීම

v සඅංරක්ෂණ අඅංශය මඟින් සඅංවිධනානය කරන පුහුණ වහැඩසටහන් සඳහනා සමපත් දනායකත්වය 

ලබනා දීම

v පත්වීම බලධරයනා විසින් යහහෝ ඔහු විසින් බලය පවරනු ලබන නිලධරයක/නිලධනාරීන් 

විසින් ආයතනික යසසේවනා අවශශ්යතනාව අනුව පවරනු ලබන කනාර්යයන් ඉටු කිරීම.

3. පත්වීලමේ සස්වභජාවය :

සශ්ථිර, යසසේවක අර්ථසනාධක අරමුදල හනා යසසේවනා නියුක්තයන්යගේ  භනාර අරමුදල් සඳහනා හිමිකම සහිත

4. වගැටුප් ක ප්රමය, කජාර්යක්ෂමතජා කඩඉමේ හජා ලසසේවක වව්යුහය

4.1 යසසේවනා ගණයට අදනාළ වහැටුප් යක්ත අඅංකය හනා මනාසික වහැටුප් පරිමනාණය 

2020.01.01 දින සිට

PL 2 -  2016  :  රු:25,750 – 10x270 – 10x300 – 10x330 - 12x350-38,950 

4.2   යසසේවනා ගණයට අදනාළ යශ්රසේණි ක පමය හනා යශ්රසේණි ක පමයට අදනාළ ආරමභක මනාසික වහැටුප් පියවර

ලශසේණය අදජාළ ආරෙමේභක වගැටුප් පියවරෙ PL 2 - 2016

III පියවර 01 25,750

II පියවර 12 28,750

I පියවර 22 31,780

යකයසසේ වුවද, වර්ෂ 2020.01.01 දින යතක් සිදු යකයරන බඳවනා ගහැනීම හනා  උසසශ් කිරීම  සඳහනා 

වහැටුප් යගවීම කළමනනාකරණ යසසේවනා චක්රයල්ඛ අඅංක 02/2016 හි II උපයල්ඛනය පරිදි සිදු කළ 

යුතුය.

සනෑම  පත්වීම ලිපියකම  වහැටුප් යක්ත  අඅංකය,  වහැටුප් පරිමනාණය  හනා  යශ්රසේණි වව්යුහය 

සමපූර්ණයයන්ම සඳහන් කළ යුතුය.  යසසේවනා ගණය තුළ යශ්රසේණියයන් යශ්රසේණියට උසසශ් කිරීයම 

දී අලුතින් පත්වීයම ලිපියක් නිකත් කිරීම  අවශශ්ය යනගොවන  අතර,  උසසශ්  කිරීයම ලිපියක් 

පමණක් නිකත් කිරිම සනෑයහසේ.

4.3 ලසසේවක සසංඛඛජාව  - යපගොත් බහැඳුමකරු  - 06

යශ්රසේණියයන් යශ්රසේණියට උසසශ් කිරීයම කනාර්යය සඳහනා  III,  II  හනා  I  යශ්රසේණි සියල්ල ඒකනාබද්ධ 

යසසේවක සඅංඛශ්යනාවට අයත් යසසේ සළකනු ලහැයබ.  අනුමත කරනු ලහැබ ඇති පරිදි යසසේවනා ගණයට 

අයත් සියලුම යශ්රසේණි සඳහනා වූ සමසශ්ත යසසේවක සඅංඛශ්යනාව යමමඟින් අදහසශ් යකයර්.
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4.4  කජාර්යක්ෂමතජා කඩඉමේ 

පත්කිරීයම බලධනාරියනා  විසින් පත් යකයරන  මණ්ඩලයක් විසින් පවත්වනු ලබන  වව්යුහගත 

සමමුඛ පරීක්ෂණයක් හනා නිපුණතනා පිළිබඳ ප්රනායයහෝගික පරීක්ෂණයකි.  

4.4.1 III වන යශ්රසේණියට පත්වී වසර තුන (03)ක් ගතවීමට යපර පළමු කනාර්යක්ෂමතනා කඩඉම 

         පරීක්ෂණයයන් සමත්විය යුතුය.

4.4.2 II  වන  යශ්රසේණියට උසසශ්  වී වසර තුන  (03)ක් ගතවීමට යපර යදවන කනාර්යක්ෂමතනා 

කඩඉම පරීක්ෂණයයන් සමත්විය යුතුය.

4.4.3 I  වන  යශ්රසේණියට උසසශ්  වී වසර පහ(05)ක් ගතවීමට යපර තුන්වන කනාර්යක්ෂමතනා  

කඩඉම පරීක්ෂණයයන් සමත්විය යුතුය.

4.4.4 අදනාළ විෂය නිර්යද්ශය පහත  8  යඡේදයයේ සඳහන් යවේ.  ඉහත සඳහන් පරිදි නියමිත  

කනාලය  තුළ  අදනාළ  කනාර්යක්ෂමතනා  කඩඉම පරීක්ෂණ  සමත් යනගොවන  තහැනහැත්තන් 

පිළිබඳව ආයතන සඅංග්රහය සහ ආයතනික කනාර්ය පරිපනාටි සඅංග පහය අනුව ක පක්රියනාකරනු  

ලහැයබ.

4.4.5 අදනාළ කනාර්යක්ෂමතනා කඩඉම පරීක්ෂණ අවම වශයයන් වර්ෂයකට එක් වතනාවක් යහහෝ 

අවශශ්ය වන අවසශ්ථනාවන්හිදී  අවශශ්යතනාව පරිදි පවත්වනු ලහැබිය යුතුය. 

4.5 ඉහත සඳහන් කනාර්යක්ෂමතනා කඩඉම අවශශ්යතනාවනට අමතරව රජය විසින් කලින් කල තීරණය 

කරනු ලබන පරිදි අවශශ්යවන ප පවීණතනා හනා නිපුණතනාවන් ද සියලුම යසසේවකයින් විසින් නියමිත 

පරිදි ලබනාගත යුතු යවේ.

5. අර්ධ ශිලේපීය ලසසේවජා ගණයට බඳවජා ගගැනීම

5.1 සුදුසුකමේ

යපගොත් බහැඳුමකරු

             5.1.1. බජාහිරෙ අයදුමේකරුවන් සඳහජා 

අධශ්යයන යපගොදු සහතික පත ප (සනාමනානශ්ය යපළ) විභනාගයයේදී යදවරකට යනගො වහැඩි වනාර 

ගණනක  දී යටත් පිරිසයින් විෂයන් යදක(02)කට  සමමනාන  සහිතව  විෂයයන් 

හය(06)කින් සමත් වී තිබීම.

සහ

තනතුයරහි කනාර්ය භනාරයට අදනාළව තවෘතීය හනා වවෘත්තීය අධශ්යනාපන යකගොමිෂන් සභනාව 

විසින් පිළි ගන්නනා ලද කනාර්මික/වවෘත්තීය පුහුණ ආයතනයකින් නිකත් කරන ජනාතික 

වවෘත්තීය  කසලතනාව  (NVQ)  යදවහැනි (02)  මට්ටමට  යනගොඅඩු මට්ටමක  ප්රවීණතනා 

සහතිකයක් ලබනා තිබීම.
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5.1.2 අභඛන්තරෙ අයදුමේකරුවන් සඳහජා (පහත 1 ලහහෝ 2)

1.  ඉහත සඳහන් බනාහිර අයදුමකරුවන් සඳහනා වන සුදුසුකම සපුරනා තිබීම.

2. අදනාළ ක්යෂසේතයයහි වසර පහ(05)ක පළපුරුද්ද සහ කනාර්මික විදශ්යනාලයකින්/වවෘත්තීය 

පුහුණ ආයතනයකින් අදනාළ  තනතුයරහි කනාර්ය  භනාරයට  අනුකූලවන,  වවෘත්තීය 

පරීක්ෂණයක  (Trade  Test)  දී තහවුරු යකයරන  ජනාතික  වවෘත්තීය  කසලතනාව 

(NVQ)  යදවහැනි (02)  මට්ටමට  යනගොඅඩු මට්ටමක  ප්රවීණතනාවය  සහිත ප්රනාථමික 

ශිල්පීය යනගොවන (PL 1) යසසේවනා ගණයයේ යසසේවකයින්

5.2 වයස

අවු:18 ට යනගො අඩු හනා අවු:45 ට යනගො වහැඩි අයවිය යුතුය.  (අභශ්යන්තර අයදුමකරුවන්ට උපරිම 

වයසශ් සීමනාව අදනාළ යනගොයවේ.)

5.3 ලවනත්

සනෑම ඉල්ලුමකරුයවක් ම,

i.    ශ පශ්රී ලඅංකනායවේ පුරවහැසියයක විය යුතුය.

ii. තනතුරට  පහැවයරන  කනාර්යයන් මහැනවින් ඉටු කිරීම  සඳහනා  යමන්ම  දිවයියන් ඕනනෑම 

ප පයද්ශයක යසසේවය කිරීම සඳහනා අවශශ්ය වන කනායික හනා මනානසික යයහෝගශ්යතනාවයයන් යුක්ත 

විය යුතුය.

iii. විශිෂශ්ට චරිතයයන් යුක්ත විය යුතුය.

5.4 බඳවජා ගගැනීලමේ ක ප්රමය

රජයයේ ගහැසට් පතයයේ යහහෝ ප්රසිද්ධ දහැන්වීම පළ කිරීම මඟින්  අයදුමපත් කහැඳවීයමන් පසුව 

තනතුරට අදනාළ වන වවෘත්තීය හනා වව්යුහගත සමමුඛ පරීක්ෂණයක ප්රතිඵල මත බඳවනා ගහැයන්. 

i. යමම යසසේවනා ගණයට සිදු කරනු ලබන සියලුම පත් කිරීම/බඳවනා ගහැනීම යමන්ම යසසේවනා 

ගණය තුළ උසසශ් කිරීම ද යමම පරිපනාටියයහි විධිවිධනානයනට තරයයේ අනුකූල වන පරිදි 

පමණක් සිදු කළ යුතුය.

ii බඳවනා  ගහැනීයමන් පසු යසසේවයයේ යයදවීම  හනා  ඊට  ආනුෂනාඅංගික අයනකත් කරුණ 

සමබන්ධයයන් ආයතනික කනාර්ය පරිපනාටි සඅංග පහයයේ විධිවිධනාන අදනාළ යවේ.

iii. යමම බඳවනා ගහැනීම පරිපනාටියයේ සඳහන් සියලු කරුණ සමබන්ධයයන් යමහි දහැක්යවන විධි 

විධනාන ආයතනික කනාර්ය පරිපනාටි සඅංග පහයයේ විධිවිධනාන අභිබවනා ක පක්රියනාත්මක විය යුතුය.

15



වව්යුහගත සමේමුඛ පරීක්ෂණය සඳහජා ලකුණු ලබජාලදන ආකජාරෙය

අදනාළ පළපුරුද්ද ලකණ 20

අදනාළ අතියර්ක අධශ්යනාපනික සුදුසුකම/කනාර්මික කසලතනා ලකණ 20

සමමුඛ පරීක්ෂණයයේදී යපන්වන ලද කනාර්යය සනාධනය ලකණ 60

                                     මුළු ලකණ ගණන  100

හුයදක්ම වව්යුහගත සමමුඛ පරීක්ෂණයයේ හනා  වවෘත්තීය පරීක්ෂණයයේ මුළු ලකණ අනුව 

කසලතනා අනුපිළියවළින් අයප්ක්ෂකයින් යතහෝරනා ගනු ලහැයබ.

5.5 අර්ධ ශිල්පීය යසසේවනා ගණය සඳහනා බඳවනාගනු ලබන්යන් යසසේවනා ගණයයේ III යශ්රසේණියට පමණි. III 

යශ්රසේණියට බඳවනා  ගහැනීයමදී යම වර්ෂයකදී පත් කළ යුතු යසසේවක සඅංඛශ්යනාව  වනුයයේ යසසේවනා 

ගණයට අදනාළ ඒකනාබද්ධ  යසසේවක සඅංඛශ්යනාව තුළ පහැවති පුරප්පනාඩු සඅංඛශ්යනාව යවේ.

5.6 සුදුසුකමේ ලබන දිනය

යසසේවයට/තනතුරට පත් කිරීම සඳහනා  වන බඳවනා  ගහැනීයම පරික්ෂණයට යපනී සිටීම සඳහනා 

අවශශ්ය සුදුසුකම සපුරනා ඇති යලසට පිළිගනු ලබන්යන් අයදුමකරු ඉහත 5.1, 5.2 හනා 5.3 වන 

වගන්තිවල  සඳහන් අවශශ්ය සුදුසුකම අයදුමපත් භනාර  ගන්නනා  අවසනාන  දින  වන  විට  සනෑම 

ආකනාරයකින්ම  සමපූර්ණ කර ඇත්නම පමණකි.

5.7  සස්ථිරෙ කිරීම

බනාහිර අයදුමකරුවන් අතුරින් යසසේවනා ගණයයහි III  යශ්රසේණියට පත් කරනු ලබන යසසේවකයක 

වසර තුනක  (03)  පරිවනාස කනාලයකට යටත්ව පත් කරනු ලබන අතර,   ඔහු/ඇය පරිවනාස 

කනාලය තුළ සිය රනාජකනාරි වහැඩ හනා හහැසිරීම සතුටුදනායක අන්දමින් පත්වනායගන යගගොසශ් තියබ නම 

සහ  පළමුවන  කනාර්යක්ෂමතනා  කඩඉම පරීක්ෂණය  සමත්වී තියබ නම පරිවනාස  කනාලය 

අවසනානයයේදී යසසේවයයේ/තනතුයර් සශ්ථිර කරනු ලහැයබ. දහැනටමත් ආයතනයයේ යවනත් තනතුරක 

සශ්ථිර කරනු ලහැබ ඇති යසසේවකයින් වසර එක(01)ක වහැඩ බහැලීයම/පරීක්ෂණ  කනාලසීමනාවකට 

යටත්ව පත් කරනු ලහැයබ.

5.8  බඳවජා ගගැනීලමේදී වගැටුප  

බනාහිර අයදුමකරුවන් අතුරින් බඳවනා ගහැනීයමදී අදනාළ තහැනහැත්තනා වහැටුප් පරිමනාණයයේ ආරමභක 

පියවයරහි පිහිටුවනු ලහැබිය යුතුය. අභශ්යන්තර අයදුමකරුවන් බඳවනා ගහැනීයමදී පිහිටුවනු ලහැබිය 

යුතු වහැටුප් පියවර ආයතන සඅංග පහයයේ VII පරිච්යඡේදයයේ විධිවිධනාන පරිදි තීරණය කරනු ලහැයබ.
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6. උසසස්වීමේ

කනාර්යසනාධනය පදනමකර ගත් පහත දහැක්යවන ආකනාරයයේ උසසශ්වීම ක පමයක් හිමි යවේ.

6.1 ලසසේවජා ගණලයහි III ලශසේණලයේ සිට II ලශසේණයට උසසස් කිරීම

(අ) පූර්ව අවශඛතජා

i. පත්වීම සශ්ථිර කර තිබීම

ii. යසසේවනා ගණයයේ III  යශ්රසේණියයේ අවම වශයයන් වසර දහය  (10)  ක යසසේවනා කනාලයක් 

සමපූර්ණ කර තිබීම හනා වහැටුප් වර්ධක දහය(10)ක්  උපයනායගන තිබීම.

iii.  අනුමත කනාර්යසනාධන අගහැයීයම පරිපනාටිය අනුව උසසශ්වීයම දිනට යපරනාතුව වූ වසර 

දහය(10)ක්  තුළ සනාමනානශ්ය මට්ටයම යහහෝ ඊට ඉහළ කනාර්යසනාධනයක් යපන්නුම කර 

තිබීම. 

iv.   උසසශ්වීම දිනට පූර්වනාසන්නතම වසර පහ  (05)  තුළ සතුටුදනායක යසසේවනා  කනාලයක් 

සමපූර්ණ කර තිබීම.

v. අදනාළ මට්ටයම යදවන රනාජශ්ය භනාෂනා ප පවීණතනාව ලබනායගන තිබීම

vi. නියමිත කනාර්යක්ෂමතනා කඩඉම පරීක්ෂණය සමත්වී තිබීම.

(ආ) උසසස්වීලමේ ක ප්රමය

සුදුසුකම සමපූර්ණ  කරන  යසසේවකයන් විසින් නියමිත  ආකවෘති පත පය  මගින් පත්වීම 

බලධනාරියනා යවත ඉල්ලීමක් කරනු ලහැබූවිට,  පත්වීම බලධනාරියනා විසින් සුදුසුකම පරීක්ෂනා 

කිරීයමන් අනතුරුව සුදුසුකම ලබන දින සිට ක පක්රියනාත්මක වන පරිදි II  යශ්රසේණියට උසසශ් 

කිරීම පත්වීම බලධනාරියනා විසින් සිදු කරනු ලහැයබ.

6.2   ලසසේවජා ගණලයහි II ලශසේණලයේ සිට I ලශසේණයට උසසස් කිරීම

(අ) පූර්ව අවශඛතජා

i. යසසේවනා ගණයයේ II  යශ්රසේණියයේ අවම වශයයන් වසර නවය  (09)  ක යසසේවනා කනාලයක් 

සමපූර්ණ කර තිබීම හනා වහැටුප් වර්ධක නවයක් උපයනායගන තිබීම.

ii. පූර්වනාසන්නතම  වසර පහ  (05)  තුළ සතුටුදනායක  යසසේවනා  කනාලයක් සමපූර්ණ  කර 

තිබීම

iii. අනුමත කනාර්ය සනාධනය අගහැයීයම පරිපනාටිය අනුව උසසශ්වීයම දිනට යපරනාතුව වූ 

වසර  නවය  (09)  ක් තුළ  සනාමනානශ්ය මට්ටයම යහහෝ  ඊට  ඉහළ  කනාර්යසනාධනයක් 

යපන්නුම කර තිබීම.

iv. අදනාළ කනාර්යක්ෂමතනා කඩඉම පරීක්ෂණ සමත්වී තිබීම.
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(ආ) උසසස්වීලමේ ක ප්රමය

සුදුසුකම සමපූර්ණ  කරන  යසසේවකයන් විසින් නියමිත  ආකවෘති පත පය  මඟින් පත්වීම 

බලධනාරියනා යවත ඉල්ලීමක් කරනු ලහැබූවිට,  පත්වීම බලධනාරියනා විසින් සුදුසුකම පරීක්ෂනා 

කිරීයමන් අනතුරුව සුදුසුකම ලබන දින සිට  ක පක්රියනාත්මකවන පරිදි I  යශ්රසේණියට උසසශ් 

කිරීම පත්වීම බලධනාරියනා විසින් සිදු කරනු ලහැයබ.

7. ලසසේවලයේ ලයදී සිටින්නන් අන්තර්ග ප්රහණය  කිරීම.  (නියමිත  දිනට  යසසේවයයේ යයදී සිටින්නන්ට  

පමණක් අදනාළ යවේ.)

7.1 කළමනනාකරණ යසසේවනා  චක පයල්ඛ අඅංක  30  මඟින් ලබනා දී ඇති ප පනාථමික  -  ශිල්පීය යනගොවන 

යසසේවනා  ගණයයහි හනා  ඊට අදනාළ  PL 1  වහැටුප් පරිමනාණයයහි පිහිටු වනු ලහැබූ පහත සඳහන් 

තනතුරු දරන ජනාතික පුසශ්තකනාල හනා ප පයල්ඛන යසසේවනා මණ්ඩලයයහි යසසේවකයින් නව බඳවනා 

ගහැනීයම පරිපනාටිය ක පක්රියනාත්මක වන දිනයයේ සිට බලපවත්වන පරිදි ප පනාථමික -  අර්ධ ශිල්පීය 

යසසේවනා ගණයට හනා  PL 2  දරන  වහැටුප් පරිමනාණයට ආයතන සඅංග පහයයේ VII  පරිච්යඡේදයයේ  4 

වගන්තියයහි විධිවිධනානවලට පරිදි අන්තර්ග පහණය කරනු ලහැයබ.  

යපගොත් බහැඳුමකරු තනතුර

7.2 යකයසසේ  වතුදු,  අන්තර්ග පහණය  යහසේතුයවන් අදනාළ  තහැනහැත්තනායගේ වහැටුප් වර්ධක  දිනයයහි 

යවනසක් සිදු යනගොවිය යුතු අතර, එම දිනය අන්තර්ග පහණයට යපර පහැවති වහැටුප් වර්ධක දිනය 

වශයයන් යනගොයවනසශ්ව  ක පක්රියනාත්මක  විය  යුතුය.  එයසසේම  වහැටුප් පරිවර්තනයයේ දී අදනාළ 

තහැනහැත්තනා  අවසන් වරට ලබමින් සිටි වහැටුප් පියවර නව වහැටුප් පියවරට අනුරූපීවීම  මත 

ආයතන සඅංග පහයයේ VII පරිච්යඡේදයයේ 4.4 වගන්තිය අනුව ඊළඟ ඉහළ වහැටුප් පියවයර් තහැබීමද 

සිදු යනගොකළ යුතුය.

7.3 යසසේවනා කනාලය ගණන් ගත යුත්යත් ඒ ඒ තනතුරට පත් කරන ලද දිනය පදනම කරයගනය

(i) PL 2 -  III  යශ්රසේණිය

(අ) PL 2 වහැටුප් පරිමනාණයයහි III  යශ්රසේණියට අදනාළ වහැටුප් පියවර ලබනාදී ඇති තනතුරක 

යහහෝ යශ්රසේණියක යටත් පිරියසයින් අවුරුදු 10 ක යසසේවනා කනාලයක් සමපූර්ණ කර නහැති 

යසසේවකයින්  

(ආ) ඉහත සඳහන් පරිදි III  යශ්රසේණියට අදනාළ තනතුරට යහහෝ යශ්රසේණියක යටත් පිරියසයින් 

අවුරුදු 10 ක් යහහෝ  ඊට  වහැඩි යසසේවනා  කනාලයක් සමපූර්ණ  වුවද II යශ්රසේණියට  

අන්තර්ග පහණය කිරීමට අවශශ්ය යසසු සුදුසුකම සපුරනා යනගොමහැති යසසේවකයින් 

PL 2 හි  III  යශ්රසේණියට අන්තර්ග පහණය කරනු ලහැයබ.
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(ii) PL 2 -  II යශ්රසේණිය

(අ) ඉහත සඳහන් පරිදි III යශ්රසේණියට අදනාළ තනතුරක යහහෝ යශ්රසේණියක යටත් පිරියසයින් 

අවුරුදු 10 ක් යහහෝ ඊට වහැඩි එයභත් අවු:20 කට අඩු යසසේවනා කනාලයක් සමපූර්ණ කර 

ඇති  එයමන්ම නව බඳවනා ගහැනීයම පරිපනාටිය ක පක්රියනාත්මකවීමට යපර ක පක්රියනාත්මකව 

පහැවහැති  බඳවනා ගහැනීයම පරිපනාටිය  අනුව අයනකත් යසසේවනා අවශශ්යතනා සපුරනා ඇති 

යසසේවකයින්  

(ආ) PL 2 වහැටුප් පරිමනාණයයහි II  යශ්රසේණියට අදනාළ වහැටුප් පියවර ලබනාදී ඇති තනතුරක 

යහහෝ  යශ්රසේණියක යටත් පිරියසයින් වසර 09 ක යසසේවනා කනාලයක් සමපූර්ණ කර නහැති 

යසසේවකයින් 

(ඇ) ඉහත සඳහන් පරිදි II  යශ්රසේණියට අදනාළ තනතුරක යහහෝ  යශ්රසේණියක යසසේවනා කනාලය 

වසර 09 සමපූර්ණ වුවද නව බඳවනා ගහැනීයම පරිපනාටිය ක පක්රියනාත්මක වන දිනට යපර 

ක පක්රියනාත්මකව පහැවති බඳවනා ගහැනීයම පරිපනාටිය අනුව අවශශ්ය යසසු සුදුසුකම සපුරනා 

යනගොමහැති යසසේවකයින්.

PL 2 හි  II  යශ්රසේණියට අන්තර්ග පහණය කරනු ලහැයබ.

(iii) PL 2 -  I යශ්රසේණිය

(අ) ඉහත  සඳහන් පරිදි  III   යශ්රසේණියට  අදනාළ  තනතුරක  යහහෝ  යශ්රසේණියක  යටත් 

පිරියසයින් අවුරුදු 20 ක් යහහෝ  ඊට  වහැඩි යසසේවනා  කනාලයක් සමපූර්ණ  කර  ඇති 

එයමන්ම නව බඳවනා ගහැනීයම පරිපනාටිය ක පක්රියනාත්මක වන දිනට යපර ක පක්රියනාත්මකව 

පහැවහැති  බඳවනා ගහැනීයම පරිපනාටිය  අනුව අයනකත් යසසේවනා  අවශශ්යතනා  සපුරනා  ඇති 

යසසේවකයින්  

(ආ) ඉහත සඳහන් පරිදි II  යශ්රසේණියට අදනාළ තනතුරක යහහෝ යශ්රසේණියක යටත් පිරියසයින් 

අවුරුදු 09 ක් යහහෝ  ඊට  වහැඩි යසසේවනා  කනාලයක් ඇති,  එයමන්ම  ඉහත  සඳහන් 

අයනකත් යසසේවනා අවශශ්යතනා සපුරනා ඇති යසසේවකයින් 

(ඇ) PL 2 වහැටුප් පරිමනාණයයහි I  යශ්රසේණියට අදනාළ වහැටුප් පියවර ලබනාදී ඇති තනතුරක් 

දරන යසසේවකයින්.

PL 2 හි I  යශ්රසේණියට අන්තර්ග පහණය කරනු ලහැයබ.
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8.  කජාර්යක්ෂමතජා කඩඉමේ පරීක්ෂණ සඳහජා විෂය නිර්ලදේශය

8.1 1 වන කනාර්යක්ෂමතනා කඩඉම පරීක්ෂණය (පත්වීයම දින සිට වසර 03 ක් ඇතුළත සමත් විය 

          යුතුය.)

(අ)  අදනාළ යසසේවකයනා තමනා යසසේවය කරන ආයතනයට පහැවයරන කනාර්යයන් පිළිබඳව අවශශ්යවන 

පරිදි දහැනුම ලබනා ඇද්දහැයි මහැන බහැලීම.  (මණ්ඩලයයේ සඅංසශ්ථනාපනය, අරමුණ පිළිබඳ දහැනුම)

(ආ)සනාමනානශ්ය කනාර්යනාල ක්රම හනා ආයතනික පරිපනාලන ක්රමයවේදයන් පිළිබඳ තම යසසේවයට අදනාළ 

දහැනුම.  (මණ්ඩලයයේ සනාමනානශ්ය පරිපනාලනය හනා ක්රියනාකනාරිත්වය පිළිබඳ දහැනුම)

(ඇ)  තනතුරට  පහැවයරන  විවිධ  කනාර්යයන් පිළිබඳ  ප්රමනාණවත් දහැනුමක් හනා  ප්රවීණතනාවයක් 

අත්පත් කර යගන ඇද්දහැයි මහැන බහැලීම.  (රැකියනා ක්යෂසේතය පිළිබඳ විෂය දහැනුම)

වනාචික හනා ප්රනායයහෝගික පරීක්ෂණයකි  -  (ලකණ 100)

                  වනාචික පරීක්ෂණය -  (ලකණ 50)

(අයදුමකරුවන් පරීක්ෂණ  මණ්ඩලයක් යවත  කහැඳවනා  විෂය  නිර්යද්ශයට  අදනාළ  දහැනුම 

පරීක්ෂනා කරනු ලහැයබ.)

ප්රනායයහෝගික පරීක්ෂණය -  (ලකණ 50 – කනාලය පහැය 03 යි)

(ග්රන්ථයක්/පරිග්රහණ යල්ඛනයක් බහැඳුමකරණය පිළිබඳ හහැකියනාව පරීක්ෂනා කරනු ලහැයබ)

1  වන කනාර්යක්ෂමතනා කඩඉම පරීක්ෂණය සමත්වීම සඳහනා සනෑම අයප්ක්ෂකයකම අවම 

වශයයන් 40% ලකණ ප්රමනාණයක් ලබනා ගත යුතුය.

සමමුඛ  පරීක්ෂණ  මණ්ඩලය  කළමනනාකරණ  මට්ටයම නිලධනාරීන් තියදයනකයගන් 

සමන්විත විය යුතුය.

යසසේවයයහි සශ්ථිර  කිරීම  සඳහනා  සනෑම  යසසේවකයයක්ම  යමම  කනාර්යක්ෂමතනා  කඩඉම 

පරීක්ෂණය සමත් විය යුතුය.

8.2 2 වන කනාර්යක්ෂමතනා කඩඉම පරීක්ෂණය (II වන යශ්රසේණියට උසසශ්වී වසර 03 ක් තුළ සමත්විය 

යුතුය)  

                                                                                 
(අ)  පළමුවන කනාර්යක්ෂමතනා කඩඉම පරීක්ෂණයයේ දී මහැන බලන ලද පරනාසය ඇතුළත ගත වූ 

 යසසේවනා කනාලය තුළ අදනාළ ක්යෂසේතය තුළ සිදු වී ඇති පරිපනාටිමය නීතිමය සඅංයශහෝධනයන් 

වහැනි යවනසශ්වීම පිළිබඳ යසසේවකයනායගේ දහැනුම හනා ඒ සඳහනා වන දිශනාභිමුඛ වීම පිළිබඳ මහැන 

බහැලීම.

(කනාර්යනාල  ක්රම,  කනාර්යනාල  උපකරණ  භනාවිතය  හනා  නඩත්තුව,  යසසේවනා  සමපනාදනය  සහ 

මහජන සමබන්ධතනා පිළිබඳ දහැනුම-  ලිඛිත පරීක්ෂණය ලකණ 50 කනාලය පහැය 01 යි)  

20



(ආ)  තනතුරට අදනාළ ශිල්පීය කනාර්යයන් පිළිබඳ කසලතනාවන් සිය යජශ්යෂශ්ඨතනාවය ගහැලයපන 

මට්ටයමන් දියුණ කරයගන තියබ දහැයි මහැන බහැලීම. 

(වනාර  සඟරනා/පුවත්පත් බහැඳුමකරණ  හහැකියනාව  පරීක්ෂනා  කරනු ලහැයබ.  ප්රනායයහෝගික 

පරීක්ෂණය ලකණ 50 කනාලය පහැය 03 යි)

2  වන කනාර්යක්ෂමතනා කඩඉම පරීක්ෂණය සමත්වීම සඳහනා සනෑම අයප්ක්ෂකයකම අවම 

වශයයන් 40% ලකණ ප්රමනාණයක් ලබනා ගත යුතුය.

සමමුඛ  පරීක්ෂණ  මණ්ඩලය  කළමනනාකරණ  මට්ටයම නිලධනාරීන් තියදයනකයගන් 

සමන්විත විය යුතුය.

8.3 3 වන කනාර්යක්ෂමතනා කඩඉම පරීක්ෂණය (I වන යශ්රසේණියට උසසශ්වී වසර 05 ක් තුළ සමත්විය 

යුතුය)                                                                            

(අ)  යදවන කනාර්යක්ෂමතනා කඩඉම පරීක්ෂණයයේ දී මහැන බලන ලද පරනාසය ඇතුළත ගත වූ 

 යසසේවනා කනාලය තුළ අදනාළ ක්යෂසේතය තුළ සිදු වී ඇති පරිපනාටිමය නීතිමය සඅංයශහෝධනයන් 

වහැනි යවනසශ්වීම පිළිබඳ යසසේවකයනායගේ දහැනුම හනා ඒ සඳහනා වන දිශනාභිමුඛ වීම පිළිබඳ මහැන 

බහැලීම.

(මණ්ඩලයීය සඅංවිධනාන වව්යුහය හනා ආඅංශික කනාර්යභනාරය, වවෘත්තීය ආචනාර ධර්ම හනා ඵලදනායි 

මහජන සමබන්ධතනා විධික්රම පිළිබඳ දහැනුම-  ලිඛිත පරීක්ෂණය ලකණ 50 කනාලය පහැය 

01 යි)  

(ආ)  තනතුරට අදනාළ ශිල්පීය කනාර්යයන් පිළිබඳ කසලතනාවන් සිය යජශ්යෂශ්ඨතනාවය ගහැලයපන 

මට්ටයමන් දියුණ කරයගන තියබ දහැයි මහැන බහැලීම. (යල්ඛන ප්රතිසඅංසශ්කරණය/සුවියශසේෂ 

බහැඳුමකරණය පිළිබඳ හහැකියනාව පරීක්ෂනා කරනු ලහැයබ.  ප්රනායයහෝගික පරීක්ෂණය ලකණ 

50 කනාලය පහැය 03 යි)

3 වන කනාර්යක්ෂමතනා කඩඉම පරීක්ෂණය සමත්වීම සඳහනා සනෑම අයප්ක්ෂකයකම අවම 

වශයයන් 40% ලකණ ප්රමනාණයක් ලබනා ගත යුතුය.

සමමුඛ  පරීක්ෂණ  මණ්ඩලය  කළමනනාකරණ  මට්ටයම නිලධනාරීන් තියදයනකයගන් 

සමන්විත විය යුතුය.

9. කජාර්යයන් පගැවරීම

යශ්රසේණිගතව කනාර්යයන් පහැවරීමක් සිදු යනගොකරන  අතර,  යමම යසසේවනා  ගණය  යටයත් වූ අදනාළ  

තනතුරට නියමිත කනාර්යයන් අතුරින් ඕනනෑම කනාර්යයක් යසසේවයයේ අවශශ්යතනාව මත යජශ්යෂශ්ඨතනාව හනා 

කසලතනා පදනම යකගොටයගන ඕනනෑම යශ්රසේණියක යසසේවකයයකට ආයතන ප පධනානියනා විසින් පවරනු 

ලහැබිය හහැක.
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10. පත්වීමේ බලධජාරියජා 

ජනාතික පුසශ්තකනාල හනා ප පයල්ඛන යසසේවනා මණ්ඩලයයේ අධශ්යක්ෂ මණ්ඩලය

11. අර්ථ නිරූපණ 

11.1 යමම  බඳවනා  ගහැනීයම පරිපනාටියට  අදනාළ  කනාර්යයන් සඳහනා  “සතුටුදනායක  යසසේවනා  කනාලය” 

යනුයවන් අදහසශ් කරනුයයේ උසසශ්වීම සඳහනා ඉල්ලුම කරන දිනට පූර්වනාසන්න යසසේවනා කනාලය 

තුළ යයදුනු සියලුම වහැටුප් වර්ධක ලබනා ඇත්තනා වූද, ඒ කනාලය තුළ කළ වරදකට (අවවනාද 

කිරීමක් යහහෝ තදින් අවවනාද කිරීමක් හහැර) දඩුවමක් ලබනා නහැත්තනා වූද යසසේවනා කනාලයකි.

11.2 “නියමිත  දිනය” යනුයවන් අදහසශ්  කරනුයයේ යමම  යසසේවයට  බඳවනා  ගහැනීයම පරිපනාටිය 

ක පක්රියනාත්මකවීම ආරමභ වන දිනය යවේ.

අනුමහැතිය සඳහනා ඉදිරිපත් කරමි.

ආයතන ප පධනානියනායගේ අත්සන දිනය:

(නිල මුද පනාව)

නිර්යද්ශ  කරමි

යර්ඛීය අමනාතශ්යනාඅංශයයේ යල්කම යගේ අත්සන දිනය:

(නිල මුද පනාව)

අනුමත කරමි.

කළමනනාකරණ යසසේවනා අධශ්යක්ෂ ජනරනාල් දිනය:

(නිල මුද පනාව)
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ජජාතික පුසස්තකජාල හජා ප ප්රලලේඛන ලසසේවජා මණ්ඩලය 

“ප ප්රජාථමික ශිලේපීය” ලසසේවජා ගණලයේ තනතුරු සඳහජා බඳවජා ගගැනීලමේ පරිපජාටිය

ආයතනයයේ ලිපියගගොනු අඅංකය                :    10 - 03 - 57                               දිනය : 

කළමනනාකරණ යසසේවනා ලිපියගගොනු අඅංකය  :                   දිනය :

1. ලසසේවජා ගණය

ප පනාථමික  -  ශිල්පීය

2. (අ) ලසසේවජා ගණයට පගැවලරෙන කජාර්යයන්හි සස්වභජාවය පිළිබඳ ලපනොදු නිර්වචනය

ආයතනය  යවත පහැවයරන කනාර්යයන් ඉටු කිරීම හනා  පවත්වනායගන යනාම  සඳහනා  වන මූලික 

අවශශ්යතනාවන් වන  ඉදිකිරීම,  නඩත්තු,  අලුත්වහැඩියනා,  ආයලහෝකනය  වහැනි මූලික  කනාර්යයන් 

අතුරින් තවෘතීය හනා වවෘත්තීය අධශ්යනාපන යකගොමිෂන් සභනාව විසින් නිගමනය කරනු ලහැබ ඇති පරිදි 

ජනාතික වවෘත්තීය කසලතනාවන්හි (NVQ) හතර (04)වහැනි මට්ටයම කනාර්මික පුහුණ සහතිකයක්/ 

ප පවීණතනා සහතිකයක් මඟින් තහවුරු යකයරන කනාර්මික/ශිල්පීය/වවෘත්තීය කසලතනාවන් අවශශ්ය 

වන කනාර්යයන් පවරනු ලබන තහැනහැත්තන්යගන් සහ ප පවනාහන කනාර්යයන් හි දී අවශශ්ය වන, 

යමහෝටර් රථ  ප පවනාහන  යකගොමසනාරිසශ්  ජනරනාල්  විසින් නිකත් යකයරන  යමහෝටර් රථ  රියදුරු 

බලපත පයක් දරන තහැනහැත්තන්යගන් සමන්විත යසසේවනා ගණයකි.  

(ආ) ලසසේවජා ගණයට අයත් තනතුරු : රියදුරු

      විදුලි කනාර්මික

(ඇ) තනතුරෙට පගැවලරෙන කජාර්යයන් :

රියදුරු

v පවරනු ලබන  මණ්ඩලයීය  වනාහන  පරීක්ෂනාකනාරීව  සහ  සහැලකිලිමත්ව  පහැදවීම  හනා  එහි 

වගකීම දහැරීම.

v වනාහන නිසි කලට යසසේවනාකර ගහැනීම

v වනාහනවල සිදුවන සුළු යදහෝෂ නිවහැරදි කර ගහැනීම හනා අවශශ්ය නඩත්තු කටයුතු ඉටු කරවනා 

ගහැනීම.

v පවරනු ලබන වනාහනයයේ  සවි කිරීම,  උපනාඅංග හනා අමතර යකගොටසශ් පිළිබඳව හනා ඒවනායයේ 

ආරක්ෂනාව පිළිබඳ වගකීම දහැරීම

v වනාහන ධනාවන සටහන් නිසිපරිදි යනාවත්කනාලීනව පවත්වනායගන යනාම සහ  දදනිකව ඒවනා 

වනාහන භනාර නිලධනාරී යවත ඉදිරිපත් කර පරීක්ෂනා කරවනා ගහැනීම

v වනාහන පහැදවීයම දී සිදුවන හදිසි අනතුරු සමබන්ධව වහනාම අවශශ්ය කටයුතු කිරිම.

v පත්වීම බලධරයනා  විසින් යහහෝ ඔහු විසින් බලය පවරනු ලබන නිලධරයක/නිලධනාරීන් 

විසින් ආයතනික යසසේවනා අවශශ්යතනාව අනුව පවරනු ලබන කනාර්යයන් ඉටු කිරීම.
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v මණ්ඩලයීය  යගගොඩනහැගිල්යල් විදුලි රැහහැන් සවි කිරීම,  දදනික  විදුලි පහන් නඩත්තු 

කටයුතු කිරීයම කනාර්යයන් නඩත්තු නිලධනාරීයගේ අධීක්ෂණය යටයත් ඉටු කිරීම.

v මණ්ඩලයීය අභශ්යන්තර දුරකථන පද්ධතිය නිසි අයුරින් හනා විධිමත්ව පවත්වනා යගන යනාම 

සහ අදනාළ නිලධනාරීන් ලවනා නඩත්තු කරවනා ගහැනීම

v මධශ්යගත වනායුසමීකරණ පද්ධතියට අදනාළ යන්යතහෝපකරණ දදනිකව ක පක්රියනාත්මක කිරීයම 

කනාර්යයන් හනා යල්ඛන/වනාර්තනා ආදිය පවත්වනා යගන යනායම කටයුතු 

v යගගොඩනහැගිල්යල් ජලනල පද්ධතියට අදනාළ ජල යපගොමප විධිමත් යලස ක පක්රියනාත්මක කිරීම හනා 

ජලනල නඩත්තු කිරීමට අදනාළ කනාර්යයන් 

v මණ්ඩලයීය ශ පවණනාගනාරයයේ රනාජකනාරි කටයුතු  කිරීම  

v පත්වීම බලධරයනා විසින් යහහෝ ඔහු විසින් බලය පවරනු ලබන නිලධරයක/නිලධනාරීන් විසින් 

ආයතනික යසසේවනා අවශශ්යතනාව අනුව පවරනු ලබන කනාර්යයන් ඉටු කිරීම.

3. පත්වීලමේ සස්වභජාවය :

සශ්ථිර, යසසේවක අර්ථසනාධක අරමුදල හනා යසසේවනා නියුක්තයන්යගේ  භනාර අරමුදල් සඳහනා හිමිකම සහිත

4. වගැටුප් ක ප්රමය, කජාර්යක්ෂමතජා කඩඉමේ හජා ලසසේවක වව්යුහය

4.1 යසසේවනා ගණයට අදනාළ වහැටුප් යක්ත අඅංකය හනා මනාසික වහැටුප් පරිමනාණය

2020.01.01 දින සිට

PL 3 -  2016  :   රු:26,290-10x270-10x300-10x330-12x350-39,490 

4.2  යසසේවනා ගණයට අදනාළ යශ්රසේණි ක පමය හනා යශ්රසේණි ක පමයට අදනාළ ආරමභක මනාසික වහැටුප් පියවර

ලශසේණය අදජාළ ආරෙමේභක වගැටුප් පියවරෙ PL 3 - 2016

III පියවර 01 26,290

II පියවර 12 29,290

I පියවර 22 32,320

යකයසසේ වුවද, වර්ෂ 2020.01.01 දින යතක් සිදු යකයරන බඳවනා ගහැනීම හනා  උසසශ් කිරීම  සඳහනා 

වහැටුප් යගවීම කළමනනාකරණ යසසේවනා චක්රයල්ඛ අඅංක 02/2016 හි II උපයල්ඛනය පරිදි සිදු කළ 

යුතුය.

සනෑම  පත්වීම ලිපියකම  වහැටුප් යක්ත  අඅංකය,  වහැටුප් පරිමනාණය  හනා  යශ්රසේණි වව්යුහය 

සමපූර්ණයයන්ම සඳහන් කළ යුතුය.  යසසේවනා ගණය තුළ යශ්රසේණියයන් යශ්රසේණියට උසසශ් කිරීයම 

දී අලුතින් පත්වීයම ලිපියක් නිකත් කිරීම  අවශශ්ය යනගොවන  අතර,  උසසශ්  කිරීයම ලිපියක් 

පමණක් නිකත් කිරිම සනෑයහසේ.
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4.3   ලසසේවක සසංඛඛජාව  

තනතුරෙ සසංඛඛජාව

රියදුරු               06

විදුලි කනාර්මික    01  

යශ්රසේණියයන්  යශ්රසේණියට උසසශ් කිරීයම කනාර්යය සඳහනා  III, II  හනා  I  යශ්රසේණි සියල්ල ඒකනාබද්ධ 

යසසේවක සඅංඛශ්යනාවට අයත් යසසේ සළකනු ලහැයබ.  අනුමත කරනු ලහැබ ඇති පරිදි යසසේවනා ගණයට 

අයත් සියලුම යශ්රසේණි සඳහනා වූ සමසශ්ත යසසේවක සඅංඛශ්යනාව යමමඟින් අදහසශ් යකයර්.

4.4  කජාර්යක්ෂමතජා කඩඉමේ 

පත්කිරීයම බලධනාරියනා විසින් පත් කරනු ලබන මණ්ඩලයක් විසින් පවත්වනු ලබන වව්යුහගත 

සමමුඛ පරීක්ෂණයක් හනා නිපුණතනා පිළිබඳ ප පනායයහෝගික පරීක්ෂණයකි.

4.4.1 III වන යශ්රසේණියට පත්වී වසර තුන (03) ක් ගතවීමට යපර පළමු කනාර්යක්ෂමතනා කඩඉම 

පරීක්ෂණයයන් සමත්විය යුතුය.

4.4.2 II  වන  යශ්රසේණියට උසසශ්වී වසර තුන  (03)  ක් ගතවීමට යපර යදවන කනාර්යක්ෂමතනා   

කඩඉම පරීක්ෂණයයන් සමත්විය යුතුය.

4.4.3  I වන යශ්රසේණියට උසසශ්වී වසර වසර පහ (05) ක් ගතවීමට යපර තුන්වන කනාර්යක්ෂමතනා 

කඩඉම පරීක්ෂණයයන් සමත්විය යුතුය.

4.4.4  අදනාළ විෂය නිර්යද්ශය පහත 8 යඡේදයයේ සඳහන් යවේ.  ඉහත සඳහන් පරිදි නියමිත කනාලය 

තුළ  අදනාළ  කනාර්යක්ෂමතනා  කඩඉම පරීක්ෂණ  සමත් යනගොවන  තහැනහැත්තන් පිළිබඳව 

ආයතන සඅංග්රහයයේ සහ ආයතනික කනාර්ය පරිපනාටි සඅංග පහය අනුව ක පක්රියනා කරනු  ලහැයබ.

4.4.5  අදනාළ කනාර්යක්ෂමතනා කඩඉම පරීක්ෂණ වර්ෂයකට අවම වශයයන් එක් වතනාවක් යහහෝ 

අවශශ්ය වන විටක දී අවශශ්ය වන පරිදි පවත්වනු ලහැයබ.  

4.5 ඉහත සඳහන් කනාර්යක්ෂමතනා කඩඉම අවශශ්යතනාවනට අමතරව රජය විසින් කලින් කල තීරණය 

කරනු ලබන පරිදි අවශශ්යවන ප පවීණතනා හනා නිපුණතනාවන්ද සියලුම යසසේවකයින් විසින් නියමිත 

පරිදි ලබනාගත යුතු යවේ.
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5. ශිලේපීය ලසසේවජා ගණයට බඳවජා ගගැනීම

5.1 සුදුසුකමේ

5.1.1 රියදුරු තනතුර

බජාහිරෙ අයදුමේකරුවන් සඳහජා 

අධඛජාපන සුදුසුකමේ 

අධශ්යයන යපගොදු සහතික පත ප (සනාමනානශ්ය යපළ) විභනාගයයේදී යදවරකට යනගො වහැඩි වනාර ගණනක 

දී යටත් පිරියසයින් විෂයයන් යදකකට (02) සමමනාන සහිතව විෂයයන් හය(06)කින් සමත් 

වීම.

ප්රවීණතජා

යමහෝටර් රථ ප පවනාහන යකගොමසනාරිසශ් ජනරනාල් විසින් නිකත් කළ බර වනාහන පහැදවීම සඳහනා වූ 

යමහෝටර් රථ පහැදවීයම බලපත පයක් ලබනා තිබීම සහ රියදුරු බලපත පය ලහැබීයමන් පසු රිය පහැදවීම 

සමබන්ධයයන් අවම වශයයන් වසර තුන (03)ක පළපුරුද්දක් ලබනා තිබීම.

අභඛන්තරෙ අයදුමේකරුවන් සඳහජා 

ප්රනාථමික අර්ධ ශිල්පීය (PL 2) යහහෝ ප්රනාථමික ශිල්පීය යනගොවන (PL 1) යසසේවනා ගණයක වසර 

පහ (05)ක සතුටුදනායක යසසේවනා කනාලයක් සමපූර්ණ කර තිබීම 

සහ

යමහෝටර් රථ ප පවනාහන යකගොමසනාරිසශ් ජනරනාල් විසින් නිකත් කළ බර වනාහන පහැදවීම සඳහනා වූ 

යමහෝටර් රථ පහැදවීයම බලපත පයක් ලබනා තිබීම සහ රියදුරු බලපතය ලබනා ගහැනීයමන් පසු රිය 

පහැදවීම සමබන්ධයයන් අවම වශයයන් වසර තුන(03)ක පළපුරුද්දක් ලබනා තිබීම.

5.1.2 විදුලි කනාර්මික තනතුර

බජාහිරෙ අයදුමේකරුවන් සඳහජා 

අධඛජාපන සුදුසුකමේ

අධශ්යයන යපගොදු සහතික පත ප (සනාමනානශ්ය යපළ) විභනාගයයේදී යදවරකට යනගො වහැඩි වනාර ගණනක 

දී යටත් පිරියසයින් විෂයයන් යදක(02)කට සමමනාන සහිතව විෂයයන් හය(06)කින් සමත් 

වීම. 

සහ  

ශිලේපීය නිපුණතජා

තනතුයරහි කනාර්යභනාරයට අදනාළව  තවෘතීය හනා වවෘත්තීය අධශ්යනාපන යකගොමිෂන් සභනාව විසින් 

පිළිගන්නනා  ලද  කනාර්මික/වවෘත්තීය  පුහුණ ආයතනයකින් නිකත් කරන ජනාතික  වවෘත්තීය  

කසලතනා (NVQ) හතර (04)වහැනි  මට්ටමට යනගො අඩු මට්ටමක ප්රවීණතනා සහතිකයක් ලබනා 

තිබීම. 
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අභඛන්තරෙ අයදුමේකරුවන් සඳහජා (පහත 1 ලහහෝ 2)

 1. ඉහත සඳහන් බනාහිර අයදුමකරුවන් සඳහනා වන සුදුසුකම සපුරනා තිබීම.

 2. අදනාළ ක්යෂසේතයයහි වසර පහ(05)ක පළපුරුද්ද සහ කනාර්මික විදශ්යනාලයකින්/වවෘත්තීය 

පුහුණ ආයතනයකින් අදනාළ තනතුයරහි කනාර්යභනාරයට අනුකූලවන,  ජනාතික වවෘත්තීය 

කසලතනා  (NVQ)  හතර  (04)  වහැනි  මට්ටමට  යනගො  අඩු මට්ටමක  වවෘත්තීය 

පරීක්ෂණයකින් (Trade Test) සමත්වන ප්රනාථමික අර්ධ ශිල්පීය (PL 2) යහහෝ ප්රනාථමික 

ශිල්පීය යනගොවන (PL 1) යසසේවනා ගණයක යසසේවකයින්.

5.2 වයස

අවු:18 ට යනගො අඩු හනා අවු:45 ට යනගො වහැඩි අය විය යුතුය.  (අභශ්යන්තර අයදුමකරුවන්ට උපරිම 

වයසශ් සීමනාව අදනාළ යනගොයවේ.)

5.3  ලවනත්

සනෑම ඉල්ලුමකරුයවක් ම ,

(i). ශ පශ්රී ලඅංකනායවේ පුරවහැසියයක විය යුතුය.

(ii) තනතුරට  පහැවයරන  කනාර්යයන් මහැනවින් ඉටු කිරීම  සඳහනා  යමන්ම  දිවයියන් ඕනනෑම 

ප පයද්ශයක යසසේවය කිරීම සඳහනා අවශශ්ය වන කනායික හනා මනානසික යයහෝගශ්යතනාවයයන් යුක්ත 

විය යුතුය.

(iii) විශිෂශ්ට චරිතයයන් යුක්ත විය යුතුය.

5.4 බඳවජා ගගැනීලමේ ක ප්රමය

රජයයේ ගහැසට් පතයයේ යහහෝ ප්රසිද්ධ දහැන්වීම පළ කිරීම මගින් අයදුමපත් කහැඳවීයමන් පසුව ඒ ඒ 

තනතුරට අදනාළ පරිදි වූ වවෘත්තීය හනා වව්යුහගත සමමුඛ පරීක්ෂණයක ප්රතිඵල මත බඳවනා ගහැයන්. 

i. යමම යසසේවනා ගණයට සිදු කරනු ලබන සියලුම පත් කිරීම/බඳවනා ගහැනීම යමන්ම යසසේවනා 

ගණය තුළ උසසශ් කිරීම ද යමම පරිපනාටියයහි විධිවිධනානයනට තරයයේ අනුකූල වන පරිදි 

පමණක් සිදු කළ යුතුය.

ii. බඳවනා  ගහැනීයමන් පසු යසසේවයයේ යයදවීම  හනා  ඊට  ආනුෂනාඅංගික අයනකත් කරුණ 

සමබන්ධයයන් ආයතනික කනාර්ය පරිපනාටියයේ සඅංග පහ විධිවිධනාන අදනාළ යවේ.

iii. යමම බඳවනා ගහැනීම පරිපනාටියයේ සඳහන් සියලු කරුණ සමබන්ධයයන් යමහි දහැක්යවන  

විධිවිධනාන ආයතනික කනාර්ය පරිපනාටි සඅංග පහයයේ විධිවිධනාන අභිබවනා ක පක්රියනාත්මක විය යුතුය.
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වව්යුහගත සමමුඛ පරීක්ෂණය සඳහනා ලකණ ලබනායදන ආකනාරය 

අදනාළ පළපුරුද්ද ලකණ 20

අදනාළ අතියර්ක අධශ්යනාපනික සුදුසුකම ලකණ 20

සමමුඛ පරීක්ෂණයයේදී යපන්වන ලද කනාර්ය සනාධනය ලකණ 60

                    මුළු ලකණ ගණන 100

           

හුයදක්ම වව්යුහගත සමමුඛ පරීක්ෂණයයේ හනා  වවෘත්තීය පරීක්ෂණයයේ මුළු ලකණ අනුව 

කසලතනා අනුපිළියවළින් අයප්ක්ෂකයින් යතහෝරනා ගනු ලහැයබ.

5.5 බඳවනා  ගනු ලබන්යන් ඉහතකී යසසේවනා  ගණයයහි III  යශ්රසේණියට පමණි.III  යශ්රසේණියට  බඳවනා 

ගහැනීයම දී යම වර්ෂයකදී පත්කළ යුතු යසසේවක සඅංඛශ්යනාව වනුයයේ යසසේවනා ගණයට අදනාළ යසසේවක 

සඅංඛශ්යනාව තුළ පහැවති පුරප්පනාඩු සඅංඛශ්යනාව යවේ. 

5.6   සුදුසුකමේ ලබන දිනය

යසසේවයට/තනතුරට පත් කිරීම සඳහනා  වන බඳවනා  ගහැනීයම පරික්ෂණයට යපනී සිටීම සඳහනා 

අවශශ්ය සුදුසුකම සපුරනා ඇති යලසට පිළිගනු ලබන්යන් අයදුමකරු ඉහත 5.1, 5.2 හනා 5.3 වන 

වගන්තිවල  සඳහන් අවශශ්ය සුදුසුකම අයදුමපත් භනාර  ගන්නනා  අවසනාන  දින  වනවිට  සනෑම 

ආකනාරයකින්ම  සමපූර්ණ කර ඇත්නම පමණකි.

5.7  සස්ථිරෙ කිරීම

බනාහිර අයදුමකරුවන් අතුරින් යසසේවයයේ/තනතුයර් III  යශ්රසේණියට පත් කරනු ලබන යසසේවකයක 

වසර තුනක (03) පරිවනාස කනාලයකට යටත්ව පත් කරනු ලබන අතර, ඔහු/ඇය පරිවනාස කනාලය 

තුළ සිය රනාජකනාරි වහැඩ හනා හහැසිරීම සතුටුදනායක අන්දමින් පත්වනායගන යගගොසශ් තියබ නම  සහ 

පළමුවන කනාර්යක්ෂමතනා කඩඉම පරීක්ෂණය සමත්වී තියබ නම පරිවනාස කනාලය අවසනානයයේදී 

යසසේවයයේ/තනතුයර් සශ්ථිර කරනු ලහැයබ.   අභශ්යන්තරව බඳවනා ගනු ලබන දහැනටමත් ආයතනයයේ 

තනතුරක  සශ්ථිර  කරනු ලහැබ  ඇති තහැනහැත්තන් එක් අවුරුදු වහැඩ  බහැලීයම/පරීක්ෂණ 

කනාලසීමනාවකට යටත්ව පත් කරනු ලහැයබ.

5.8 බඳවජා ගගැනීලමේදී වගැටුප  

බනාහිර අයදුමකරුවන් අතරින් බඳවනා ගහැනීයමදී අදනාළ තහැනහැත්තනා වහැටුප් පරිමනාණයයේ ආරමභක 

පියවයරහි පිහිටුවනු ලහැබිය යුතුය. අභශ්යන්තර අයදුමකරුවන් බඳවනා ගහැනීයමදී පිහිටුවනු ලහැබිය 

යුතු වහැටුප් පියවර ආයතන සඅංග පහයයේ VII පරිච්යඡේදයයේ විධිවිධනාන පරිදි තීරණය කරනු ලහැයබ. 

28



6. උසසස්වීමේ

    කනාර්යසනාධනය පදනමකර ගත් පහත දහැක්යවන ආකනාරයයේ උසසශ්වීම ක පමයක් හිමි යවේ.

6.1   ලසසේවජා ගණලයහි III ලශසේණලයේ සිට II ලශසේණයට උසසස් කිරීම

          (අ) පූර්ව අවශඛතජා

i. පත්වීම සශ්ථිර කර තිබීම

ii. යසසේවනා ගණයයේ III  යශ්රසේණියයේ අවම වශයයන් වසර දහය  (10)  ක යසසේවනා කනාලයක් 

සමපූර්ණ කර තිබීම හනා වහැටුප් වර්ධක දහය(10)ක් උපයනායගන තිබීම.

iii. අනුමත කනාර්යසනාධන අගහැයීයම පරිපනාටිය අනුව උසසශ්වීයම දිනට යපරනාතුව වූ වසර 

දහය(10 ක්) තුළ සනාමනානශ්ය මට්ටයම යහහෝ ඊට ඉහළ කනාර්යසනාධනයක් යපන්නුම කර 

තිබීම. 

iv. උසසශ්වීම දිනට පූර්වනාසන්නතම වසර පහ  (05)  තුළ සතුටුදනායක යසසේවනා  කනාලයක් 

සමපූර්ණ කර තිබීම.

v. අදනාළ මට්ටයම යදවන රනාජශ්ය භනාෂනා ප පවීණතනාව ලබනායගන තිබීම

vi. අදනාළ කනාර්යක්ෂමතනා කඩඉම පරීක්ෂණය සමත්වී තිබීම

(ආ) උසසස්වීලමේ ක ප්රමය

සුදුසුකම සමපූර්ණ  කරන  යසසේවකයන් විසින් නියමිත  ආකවෘති පත පය  මඟින් පත්වීම 

බලධනාරියනා යවත ඉල්ලීමක් කරනු ලහැබූ විට, පත්වීම බලධනාරියනා විසින් සුදුසුකම පරීක්ෂනා 

කිරීයමන් අනතුරුව සුදුසුකම ලබන දින සිට ක පක්රියනාත්මක වන පරිදි II  යශ්රසේණියට උසසශ් 

කිරීම පත්වීම බලධනාරියනා විසින් සිදු කරනු ලහැයබ.

  6.2 ලසසේවජා ගණලයහි II ලශසේණලයේ සිට I ලශසේණයට උසසස් කිරීම

(අ) පූර්ව අවශඛතජා

i. යසසේවනා ගණයයේ II  යශ්රසේණියයේ අවම වශයයන් වසර නවය  (09)  ක යසසේවනා කනාලයක් 

   සමපූර්ණ කර තිබීම හනා වහැටුප් වර්ධක නවය(09)ක් උපයනායගන තිබීම.

ii. පූර්වනාසන්නතම වසර පහ (05) තුළ සතුටුදනායක යසසේවනා කනාලයක් සමපූර්ණ කර 

තිබීම.

iii. අනුමත කනාර්යසනාධනය අගහැයීයම පරිපනාටිය අනුව උසසශ්වීයම දිනට යපරනාතුව වූ වසර 

නවය (09) ක් තුළ සනාමනානශ්ය මට්ටයම යහහෝ ඊට ඉහළ කනාර්යසනාධනයක් යපන්නුම 

කර තිබීම.

iv. අදනාළ කනාර්යක්ෂමතනා කඩඉම පරීක්ෂණ සමත්වී තිබීම.
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(ආ) උසසස්වීලමේ ක ප්රමය

සුදුසුකම සමපූර්ණ  කරන  යසසේවකයන් විසින් නියමිත  ආකවෘති පත පය  මඟින් පත්වීම 

බලධනාරියනා යවත ඉල්ලීමක් කරනු ලහැබූ විට, පත්වීම බලධනාරියනා විසින් සුදුසුකම පරීක්ෂනා 

කිරීයමන් අනතුරුව සුදුසුකම ලබන දින සිට  ක පක්රියනාත්මකවන පරිදි I  යශ්රසේණියට උසසශ් 

කිරීම පත්වීම බලධනාරියනා විසින් සිදු කරනු ලහැයබ.

7.  ලසසේවලයේ ලයදී සිටින්නන් අන්තර්ග ප්රහණය කිරීම.  (නියමිත දිනට යසසේවයයේ යයදී සිටින්නන්ට     

  පමණක් අදනාළ යවේ.)

7.1 නව බඳවනා ගහැනීයම පරිපනාටිය ක පක්රියනාත්මක දිනය වන විට කළමනනාකරණ යසසේවනා චක පයල්ඛ අඅංක 

30 මඟින් ලබනා දී ඇති ප පනාථමික  -  ශිල්පීය යසසේවනා ගණයයහි හනා ඊට අදනාළ  PL 3  දරන  වහැටුප් 

පරිමනාණයයහි  පිහිටුවනා  ඇති ජනාතික  පුසශ්තකනාල  හනා  ප පයල්ඛන  යසසේවනා  මණ්ඩලයයේ කනාර්ය 

මණ්ඩලයයේ නියුතු යසසේවකයින් සියලු යදනනාම එකී ක පක්රියනාත්මක වන දිනය වන විට පිහිටුවනු 

ලහැබ සිටින යසසේවනා ගණය හනා යශ්රසේණි පදනම යකගොට ආයතන සඅංග පහයයේ VII පරිච්යඡේදයයේ 4 වන 

වගන්තියයේ විධිවිධනාන පරිදි ප පනාථමික ශිල්පීය යසසේවනා ගණයට හනා PL 3 දරන වහැටුප් පරිමනාණයට 

පහත සඳහන් පරිදි යශ්රසේණිගතව අන්තර්ග පහණය කරනු ලහැයබ.  

7.2  කළමනනාකරණ යසසේවනා චක පයල්ඛ අඅංක 30 ට මඟින් ලබනා දී ඇති  ප පනාථමික - අර්ධ ශිල්පීය යසසේවනා 

ගණයයහි හනා  ඊට අදනාළ  PL 2  වහැටුප් පරිමනාණයයහි  පිහිටුවනු ලහැබූ පහත සඳහන් තනතුරු 

දරන ජනාතික පුසශ්තකනාල හනා ප පයල්ඛන යසසේවනා මණ්ඩලයයහි යසසේවකයින් නව බඳවනා ගහැනීයම 

පරිපනාටිය ක පක්රියනාත්මක වන දිනයයේ සිට බලපවත්වන පරිදි ප පනාථමික ශිල්පීය  යසසේවනා ගණයට හනා 

PL 3  දරන  වහැටුප් පරිමනාණයට  ආයතන  සඅංග පහයයේ VII  පරිච්යඡේදයයේ 4  වන  වගන්තියයේ 

විධිවිධනාන පරිදි අන්තර්ග පහණය කරනු ලහැයබ.  

විදුලි කනාර්මික තනතුර

7.3 යකයසසේ වතුදු අන්තර්ග පහණය  යහසේතුයවන් අදනාළ  තහැනහැත්තනායගේ වහැටුප් වර්ධක  දිනයයහි 

යවනසක් සිදු යනගොවිය යුතු අතර, එම දිනය අන්තර්ග පහණයට යපර පහැවති වහැටුප් වර්ධක දිනය 

වශයයන් යනගොයවනසශ්ව ක පක්රියනාත්මක විය යුතුය.  එයසසේම වහැටුප් පරිවර්තනයයේදී අදනාළ තහැනහැත්තනා 

අවසන් වරට  ලබමින් සිටි වහැටුප් පියවර  නව  වහැටුප් පියවරට  අනුරූපීවීම  මත  ආයතන 

සඅංග පහයයේVII  පරිච්යඡේදයයේ 4.4  වගන්තිය  අනුව  ඊළඟ  ඉහළ  වහැටුප් පියවයර් තහැබීමද  සිදු 

යනගොකළ යුතුය.

7.4 යසසේවනා කනාලය ගණන් ගත යුත්යත් ඒ ඒ තනතුරට පත්  කරන ලද දිනය පදනම කරයගන ය

(i) PL 3 -  III  යශ්රසේණිය

(අ) PL 3 වහැටුප් පරිමනාණයයහි  III  යශ්රසේණියට අදනාළ වහැටුප් පියවර ලබනාදී ඇති තනතුරක 

යහහෝ යශ්රසේණියක යටත් පිරියසයින් අවුරුදු 10 ක යසසේවනා කනාලයක් සමපූර්ණ කර නහැති 

යසසේවකයින්  
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(ආ) ඉහත සඳහන් පරිදි III යශ්රසේණියට අදනාළ තනතුරක යහහෝ යශ්රසේණියක යටත් පිරියසයින් 

අවුරුදු 10 ක් යහහෝ  ඊට  වහැඩි යසසේවනා  කනාලයක් සමපූර්ණ  වුවද  II   යශ්රසේණියට 

අන්තර්ග පහණය කිරීමට අවශශ්ය යසසු සුදුසුකම සපුරනා යනගොමහැති යසසේවකයින් 

PL 3 හි -  III  යශ්රසේණියට අන්තර්ග පහණය කරනු ලහැයබ.

(ii) PL 3 -  II යශ්රසේණිය

(අ) ඉහත සඳහන් පරිදි III  යශ්රසේණියට අදනාළ තනතුරක යහහෝ යශ්රසේණියක යටත් පිරියසයින් 

අවුරුදු 10 ක් යහහෝ ඊට වහැඩි එයභත් අවු:20 කට අඩු යසසේවනා කනාලයක් සමපූර්ණ කර 

ඇති නව බඳවනා ගහැනීයම පරිපනාටිය ක පක්රියනාත්මක වන දිනට යපර ක පක්රියනාත්මකව පහැවහැති 

බඳවනා ගහැනීයම පරිපනාටිය  අනුව අයනකත් යසසේවනා අවශශ්යතනා සපුරනා ඇති යසසේවකයින්  

(ආ)  PL 3 වහැටුප් පරිමනාණයයහි II  යශ්රසේණියට අදනාළ වහැටුප් පියවර ලබනාදී ඇති තනතුරක 

යහහෝ  යශ්රසේණියක යටත් පිරියසයින් වසර  09 ක යසසේවනා කනාලයක් සමපූර්ණ කර නහැති 

යසසේවකයින් 

(ඇ) ඉහත සඳහන් පරිදි II යශ්රසේණියට අදනාළ තනතුරක යහහෝ යශ්රසේණියක යසසේවනා කනාලය වසර 

09  සමපූර්ණ  වුවද  නව  බඳවනා  ගහැනීයම පරිපනාටිය  ක පක්රියනාත්මක  වන  දිනට  යපර 

ක පක්රියනාත්මකව පහැවති බඳවනා  ගහැනීයම පරිපනාටිය අනුව අවශශ්ය යසසු සුදුසුකම සපුරනා 

යනගොමහැති යසසේවකයින්.

    PL 3 හි   II  යශ්රසේණියට අන්තර්ග පහණය කරනු ලහැයබ.

(iii) PL 3 -  I යශ්රසේණිය

(අ)  ඉහත සඳහන් පරිදි  III  යශ්රසේණියට අදනාළ තනතුරක යහහෝ යශ්රසේණියක යටත් පිරියසයින් 

අවුරුදු 20 ක් යහහෝ ඊට වහැඩි යසසේවනා කනාලයක් සමපූර්ණ කර ඇති එයමන් ම, නව  

බඳවනා  ගහැනීයම පරිපනාටිය ක පක්රියනාත්මක වන දිනට යපර ක පක්රියනාත්මකව පහැවති බඳවනා  

ගහැනීයම පරිපනාටිය අනුව අයනකත් යසසේවනා අවශශ්යතනා සපුරනා ඇති යසසේවකයින්  

(ආ) ඉහත සඳහන් පරිදි II  යශ්රසේණියට අදනාළ තනතුරක යහහෝ යශ්රසේණියක යටත් පිරියසයින් 

අවුරුදු 09 ක් යහහෝ ඊට වහැඩි යසසේවනා කනාලයක් ඇති, එයමන්ම අදනාළ කනාලය තුළ වහැටුප් 

වර්ධක සියල්ල උපයනායගන ඇති හනා ඉහත සඳහන් අයනකත් යසසේවනා අවශශ්යතනා සපුරනා 

ඇති යසසේවකයින් 

(ඇ) PL 3 වහැටුප් පරිමනාණයයහි I  යශ්රසේණියට අදනාළ වහැටුප් පියවර ලබනාදී ඇති තනතුරක්/ 

යශ්රසේණියක් දරන යසසේවකයින්.

PL 3 හි  I  යශ්රසේණියට අන්තර්ග පණය කරනු ලහැයබ.
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8. කජාර්යක්ෂමතජා කඩඉමේ පරීක්ෂණ සඳහජා විෂය නිර්ලදේශය

8.1  1 වන කනාර්යක්ෂමතනා කඩඉම පරීක්ෂණය  (පත්වීයම දින සිට වසර 03 ක් ඇතුළත 

සමත් විය යුතුය.)

(අ)  අදනාළ  යසසේවකයනා  තමනා  යසසේවය  කරන  ආයතනයට  පහැවයරන  කනාර්යයන් පිළිබඳව 

අවශශ්යවන පරිදි දහැනුම ලබනා ඇද්දහැයි මහැන බහැලීම. (මණ්ඩලයයේ සඅංසශ්ථනාපනය, අරමුණ හනා 

ක්රියනාකනාරිත්වය පිළිබඳ දහැනුම)

(ආ) සනාමනානශ්ය කනාර්යනාල  ක්රම  හනා  ආයතනික  පරිපනාලන  ක්රමයවේදයන් පිළිබඳ  තම  යසසේවයට 

අදනාළ දහැනුම.  (මණ්ඩලයයේ සනාමනානශ්ය පරිපනාලනය හනා ක්රියනාකනාරිත්වය පිළිබඳ දහැනුම)

(ඇ)  තනතුරට  පහැවයරන  විවිධ  කනාර්යයන් පිළිබඳ  ප්රමනාණවත් දහැනුමක් හනා  ප්රවීණතනාවයක් 

අත්පත් කර යගන ඇද්දහැයි මහැන බහැලීම.  (රැකියනා ක්යෂසේතය පිළිබඳ විෂය දහැනුම)

රියදුරු තනතුර සඳහනා

(යමහෝටර් රථ යනාන්ත්රික විදශ්යනාව පිළිබඳ මූලික දහැනුම,  විදශ්යනාත්මක හනා පිරිමහැසුමදනායක රිය 

පහැදවීම පිළිබඳ දහැනුම - වනාචික පරීක්ෂණය - ලකණ 100)

විදුලි කනාර්මික තනතුර සඳහනා

(විදුලි කනාර්මික  ශිල්පය  පිළිබඳ  විෂයය  දහැනුම,  විදුලි කනාර්මික  උපකරණ  භනාවිතය  හනා 

නඩත්තුව - වනාචික පරීක්ෂණයකි -  ලකණ 100)

1  වන කනාර්යක්ෂමතනා කඩඉම පරීක්ෂණය සමත්වීම සඳහනා සනෑම අයප්ක්ෂකයකම අවම 

වශයයන් 40% ලකණ ප්රමනාණයක් ලබනා ගත යුතුය.

සමමුඛ  පරීක්ෂණ  මණ්ඩලය  කළමනනාකරණ  මට්ටයම නිලධනාරීන් තියදයනකයගන් 

සමන්විත විය යුතුය.

රියදුරු තනතුර සඳහනා සමමුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලයයේ සඅංයුතිය වනුයයේ

i.   යමහෝටර්රථ  ප්රවනාහන  යකගොමසනාරිසශ්  යදපනාර්තයමන්තුයවේ නියයහෝජිත  යහහෝ  යමහෝටර් 

කනාර්මික ඉඅංජියන්රුවරයයක/තනාක්ෂණික ශිල්පී

ii.    යපගොලිසශ් රථවනාහන අඅංශයයේ නියයහෝජිත

iii.   කළමනනාකරණ මට්ටයම නිලධනාරියයක

යසසේවයයහි සශ්ථිර  කිරීම  සඳහනා  සනෑම  යසසේවකයයක්ම  යමම  කනාර්යක්ෂමතනා  කඩඉම 

පරීක්ෂණය සමත් විය යුතුය.
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8.2 2 වන කනාර්යක්ෂමතනා කඩඉම පරීක්ෂණය (II වන යශ්රසේණියට උසසශ්වී වසර 03 ක් තුළ සමත්විය 

යුතුය)  

                                                                                 
(අ)  පළමුවන කනාර්යක්ෂමතනා කඩඉම පරීක්ෂණයයේ දී මහැන බලන ලද පරනාසය ඇතුළත ගත වූ 

 යසසේවනා  කනාලය තුළ අදනාළ ක්යෂසේතයයහි සිදු වී ඇති පරිපනාටිමය නීතිමය යවනසශ්වීම හනා 

නවශ්යකරණය පිළිබඳ දහැනුම හනා  ඒ සඳහනා  වන දිශනාභිමුඛ වීම පිළිබඳ මහැන බහැලීම හනා 

යසසේවකයනායගේ ශිල්පීය ප්රවීණතනාවය ඔහුයගේ යජශ්යෂශ්තනාවයට ගහැලයපන පරිදි වර්ධනය වී 

ඇද්දහැයි මහැන බහැලීම.

(ආ)  තනතුරට අදනාළ ශිල්පීය කනාර්යයන් පිළිබඳ කසලතනාවන් සිය යජශ්යෂශ්ඨතනාවය ගහැලයපන 

මට්ටයමන් දියුණ කරයගන තියබ දහැයි මහැන බහැලීම. 

රියදුරු තනතුර 

(ආරක්ෂිත රිය  පහැදවීම  හනා  වනාහන  නඩත්තුව,  යසසේවනා  වගකීම  හනා  ආචනාර  ධර්ම  වනාචික 

පරීක්ෂණයකි ලකණ 100)  

විදුලි කනාර්මික තනතුර

(කනාර්යනාල ක්රම,  ද්රවශ්ය/මූලශ්ය ඇසශ්තයමන්තු පිළියයල කිරීයම දහැනුම වනාචික පරීක්ෂණයකි 

ලකණ 100)  

2  වන කනාර්යක්ෂමතනා කඩඉම පරීක්ෂණය සමත්වීම සඳහනා සනෑම අයප්ක්ෂකයකම අවම 

වශයයන් 40% ලකණ ප්රමනාණයක් ලබනා ගත යුතුය.

සමමුඛ  පරීක්ෂණ  මණ්ඩලය  කළමනනාකරණ  මට්ටයම නිලධනාරීන් තියදයනකයගන් 

සමන්විත විය යුතුය.

රියදුරු තනතුර සඳහනා සමමුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලයයේ සඅංයුතිය වනුයයේ

i.   යමහෝටර්රථ  ප්රවනාහන  යකගොමසනාරිසශ්  යදපනාර්තයමන්තුයවේ නියයහෝජිත  යහහෝ  යමහෝටර් 

කනාර්මික ඉඅංජියන්රුවරයයක/තනාක්ෂණික ශිල්පී

ii.    යපගොලිසශ් රථවනාහන අඅංශයයේ නියයහෝජිත

iii.   කළමනනාකරණ මට්ටයම නිලධනාරියයක
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8.3 3 වන කනාර්යක්ෂමතනා කඩඉම පරීක්ෂණය (I වන යශ්රසේණියට උසසශ්වී වසර 05 ක් තුළ සමත්විය 

යුතුය) 

(අ)  යදවන කනාර්යක්ෂමතනා කඩඉම පරීක්ෂණයයේ දී මහැන බලන ලද පරනාසය ඇතුළත ගත වූ 

 යසසේවනා කනාලය තුළ අදනාළ ක්යෂසේතය තුළ සිදු වී ඇති පරිපනාටිමය නීතිමය යවනසශ්වීම හනා 

නවශ්යකරණය පිළිබඳ දහැනුම හනා  ඒ සඳහනා  වන දිශනාභිමුඛ වීම පිළිබඳ මහැන බහැලීම හනා 

යසසේවකයනායගේ ශිල්පීය ප්රවීණතනාවය ඔහුයගේ  යජශ්යෂශ්ඨතනාවයට ගහැලයපන පරිදි වර්ධනය වී 

ඇද්දහැයි මහැන බහැලීම.

(ආ)  තනතුරට අදනාළ ශිල්පීය කනාර්යයන් පිළිබඳ කසලතනාවන් සිය යජශ්යෂශ්ඨතනාවය ගහැලයපන 

මට්ටයමන් දියුණ කරයගන තියබ දහැයි මහැන බහැලීම. 

රියදුරු තනතුර 

(මණ්ඩලයීය සඅංවිධනානය වව්යුහය හනා  ආඅංශික කනාර්යභනාරය හනා  කනාර්යනාල ක්රම යනාන්ත්රික 

යදහෝෂ හඳුනනා ගහැනීම හනා අලුත්වහැඩියනාව පිළිබඳ දහැනුම  ලිඛිත පරීක්ෂණයකි ලකණ 100 

කනාලය පහැය 02 යි)  

විදුලි කනාර්මික තනතුර 

(මණ්ඩලයීය  සඅංවිධනානය  වව්යුහය  හනා  ආඅංශික  කනාර්යභනාරය,  වවෘත්තීය  ආචනාර  ධර්ම  හනා 

ඵලදනායි මහජන සමබන්ධතනා විධි ක්රම පිළිබඳ දහැනුම ලිඛිත පරීක්ෂණය කි ලකණ 100 

කනාලය පහැය 02 යි)  

3  වන කනාර්යක්ෂමතනා කඩඉම පරීක්ෂණය සමත්වීම සඳහනා සනෑම අයප්ක්ෂකයකම අවම 

වශයයන් 40% ලකණ ප්රමනාණයක් ලබනා ගත යුතුය.

9. කජාර්යයන් පගැවරීම

යශ්රසේණිගතව කනාර්යයන් පහැවරීමක් සිදු යනගොකරන  යහයින්,  යමම යසසේවනා  ගණය  යටයත් වූ අදනාළ 

තනතුරට පහැවයරන ඕනනෑම කනාර්යයක් යසසේවයයේ අවශශ්යතනාව මත යජශ්යෂශ්ඨතනාව හනා කසලතනා පදනම 

යකගොට යගන ඕනනෑම යශ්රසේණියක යසසේවකයයකට ආයතන ප පධනානියනා විසින් පවරනු ලහැබිය හහැක.

10.  පත්වීමේ බලධජාරියජා 

 ජනාතික පුසශ්තකනාල හනා ප පයල්ඛන යසසේවනා මණ්ඩලයයේ අධශ්යක්ෂ මණ්ඩලය
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11.  අර්ථ නිරූපණ 

11.1 යමම බඳවනා  ගහැනීයම පරිපනාටියට අදනාළ කනාර්යයන් සඳහනා  “සතුටුදනායක යසසේවනා  කනාලය” 

අදහසශ්  කරනුයයේ උසසශ්වීම සඳහනා  ඉල්ලුම කරන  දිනට පූර්වනාසන්න යසසේවනා  කනාලය  තුළ 

යයදුනු සියලුම  වහැටුප් වර්ධක  ලබනා  ඇත්තනා  වූද,  ඒ  කනාලය  තුළ කළ වරදකට  (අවවනාද 

කිරීමක් යහහෝ තදින් අවවනාද කිරීමක් හහැර) දඩුවමක් ලබනා නහැත්තනා වූද යසසේවනා කනාලයකි.

11.2 “නියමිත  දිනය” යනුයවන් අදහසශ්  කරනුයයේ යමම  යසසේවයට  බඳවනා  ගහැනීයම පරිපනාටිය 

ක පක්රියනාත්මකවීම ආරමභ වන දිනය යවේ.

අනුමහැතිය සඳහනා ඉදිරිපත් කරමි.

ආයතන ප පධනානියනායගේ අත්සන දිනය:

(නිල මුද පනාව)

නිර්යද්ශ කරමි

යර්ඛීය අමනාතශ්යනාඅංශයයේ යල්කම යගේ අත්සන දිනය:

(නිල මුද පනාව)

අනුමත කරමි.

කළමනනාකරණ යසසේවනා අධශ්යක්ෂ ජනරනාල් දිනය:

(නිල මුද පනාව)                 

35



ජජාතික පුසස්තකජාල හජා ප ප්රලලේඛන ලසසේවජා මණ්ඩලය 

''කළමනජාකරෙණ සහකජාරෙ (තජාක්ෂණක ලනනොවන)'' ලසසේවජා ගණලයේ තනතුරු සඳහජා බඳවජා 

ගගැනීලමේ පරිපජාටිය 

ආයතනයයේ ලිපියගගොනු අඅංකය                :   10 - 03 - 57                 දිනය :  

කළමනනාකරණ යසසේවනා ලිපියගගොනු අඅංකය :                  දිනය : 

1.  ලසසේවජා ගණය

කළමනනාකරණ සහකනාර (තනාක්ෂණික යනගොවන) 

2. (අ) ලසසේවජා ගණයට පගැවලරෙන කජාර්යයන්හි සස්වභජාවය පිළිබඳ ලපනොදු නිර්වචනය

ආයතනයයහි විධනායක හනා පරිපනාලන මට්ටමවල නියුතු වූවන්යගේ කනාර්යයන්ට උපසශ්ථමභක හනා 

/යහහෝ පහසුකනාරක කර්තවශ්යයන් අතුරින් තනාක්ෂණික සශ්වභනාවයයේ යනගොවන්නනා වූ කනාර්යයන් 

යමම යසසේවනා  ගණයට පහැවයර්.  යමම ගණයයේ කනාර්යයන් අතුරින් පත්වීම බලධනාරියනා විසින් 

සුවියශසේෂ යකගොට  දක්වනු ලබන  කනාර්යයන් යමම  යසසේවනා  ගණයට අයත් යසසේවකයින් විසින් 

ඉටුකරනු ලහැබිය යුතුය. 

(ආ) ලසසේවජා ගණයට අයත් තනතුරු  :  

කළමනනාකරණ සහකනාර

(ඇ) තනතුරෙට පගැවලරෙන කජාර්යයන් :

කළමනජාකරෙණ සහකජාරෙ 

v මණ්ඩලයයේ විධනායක, කළමනනාකරණ සහ පරිපනාලන කනාර්යයන්ට උපසශ්තමභක හනා පහසු 

කනාරක  වන්නනා  වූ,පරිගණක  වදන් සහැකසුම,යතුරුලියන,  ගබඩනාකරණය,  මුදල් 

භනාරකනාරත්වය, ගිණම සටහන් තහැබීම, ලිපියල්ඛන සමපනාදනය වහැනි වියශසේෂ නිපුනත්වයක් 

අවශශ්ය වන්නනා වූ බහුවිධ රනාජකනාරි ඉටු කිරීම සහ ආශ්රිත වගකීම දහැරීම.

vපවරනු ලබන රනාජකනාරි වලට අදනාළ ලිපියගගොනු නඩත්තු කිරීයම කනාර්යයන් 

v රනාජකනාරි ලිපි යල්ඛන සකසශ් කර ගහැනීම හනා ඊට අදනාළ කනාර්යයන් ඉටු කිරිම.

3.  පත්වීලමේ සස්වභජාවය :  

සශ්ථිර, යසසේවක අර්ථසනාධක අරමුදල හනා යසසේවනා නියුක්තයන්යගේ  භනාර අරමුදල් සඳහනා හිමිකම සහිත
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4. වගැටුප් ක ප්රමය, ලශසේණ වව්යුහය හජා කජාර්යක්ෂමතජා කඩඉමේ 

4.1 යසසේවනා ගණයට අදනාළ වහැටුප් යක්ත අඅංකය හනා මනාසික වහැටුප් පරිමනාණය:

2020.01.01 දින සිට

MA  1- 1 -  2016  :   රු:27,910 - 10x300 – 7x350 -  4x495 - 20x660 – 48,540

4.2 යසසේවනා ගණයට අදනාළ යශ්රසේණි ක පමය හනා යශ්රසේණි ක පමයට අදනාළ ආරමභක මනාසික වහැටුප් පියවර

ලශසේණය අදජාළ ආරෙමේභක වගැටුප් පියවරෙ MA 1 - 1  - 2016

III පියවර 01 27,910

II පියවර 12 31,260

I පියවර 23 36,000

යකයසසේ වුවද, වර්ෂ 2020.01.01 දින යතක් සිදු යකයරන බඳවනා ගහැනීම හනා  උසසශ් කිරීම  සඳහනා 

වහැටුප් යගවීම කළමනනාකරණ යසසේවනා චක්රයල්ඛ අඅංක 02/2016 හි II උපයල්ඛනය පරිදි සිදු කළ 

යුතුය.

සනෑම  පත්වීම ලිපියකම  වහැටුප් යක්ත  අඅංකය,  වහැටුප් පරිමනාණය  හනා  යශ්රසේණි වව්යුහය 

සමපූර්ණයයන්ම සඳහන් කළ යුතුය.  ඒ ඒ යසසේවනා ගණය තුළ  යශ්රසේණියයන් යශ්රසේණියට උසසශ් 

කිරීයමදී අලුතින් පත්වීයම ලිපියක් නිකත් කිරීම අවශශ්ය යනගොවන අතර, උසසශ් කිරීයම ලිපියක් 

පමණක් නිකත් කිරිම සනෑයහසේ.

4.3 ලසසේවක සසංඛඛජාව  

තනතුරු          සසංඛඛජාව  

කළමනනාකරණ සහකනාර 36  

යශ්රසේණියයන් යශ්රසේණියට උසසශ් කිරීයම කනාර්යය සඳහනා  III,  II  හනා  I  යශ්රසේණි සියල්ල ඒකනාබද්ධ 

යසසේවක සඅංඛශ්යනාවක් යටයත් වූ යලස සහැලයක්.  අනුමත කරනු ලහැබ ඇති පරිදි යහහෝ වනාර්ෂික 

ඇසශ්තයමන්තුවල දහැක්යවන පරිදි යසසේවනා ගණයට අයත් සියලුම යශ්රසේණි සඳහනා වූ සමසශ්ත යසසේවක 

සඅංඛශ්යනාව  යමමඟින් අදහසශ්  යකයර්.     

4.4  කජාර්යක්ෂමතජා කඩඉමේ 

කනාර්යක්ෂමතනා කඩඉම පරීක්ෂණය ලිඛිත පරීක්ෂණයකි.  

4.4.1 III වන යශ්රසේණියට පත්වී වසර තුන (03)ක් ගතවීමට යපර පළමු කනාර්යක්ෂමතනා කඩඉම 

පරීක්ෂණයයන් හනා අදනාළ වන්යන්නම, පරිගණක පරීක්ෂණය සමත් විය යුතුය.

4.4.2 II වන  යශ්රසේණියට  උසසශ්  කිරීයමන් පසු වසර  තුන(03)ක් ගතවීමට  යපර  යදවන 

කනාර්යක්ෂමතනා කඩඉම පරීක්ෂණයයන් සමත්විය යුතුය.
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4.4.3 I  වන  යශ්රසේණියට  උසසශ්  කිරීයමන් පසු වසර  පහ  (05)ක් ගතවීමට  යපර  තුන්වන 

කනාර්යක්ෂමතනා කඩඉම පරීක්ෂණයයන් සමත්විය යුතුය.

4.4.4 අදනාළ විෂය නිර්යද්ශය පහත  8 යඡේදයයේ සඳහන් යවේ.  ඉහත සඳහන් පරිදි නියමිත 

කනාලය  තුළ  අදනාළ  කනාර්යක්ෂමතනා  කඩඉම පරීක්ෂණ  සමත් යනගොවන  තහැනහැත්තන් 

පිළිබඳව ආයතන සඅංග්රහයයේ සහ ආයතනික කනාර්ය පරිපනාටි සඅංග පහයයේ විධිවිධනාන අනුව 

ක පක්රියනාකරනු ලහැයබ.

4.4.5 කනාර්යක්ෂමතනා කඩඉම විභනාග පරීක්ෂණ වර්ෂයකට අවම වශයයන් එක් වතනාවක් යහහෝ 

අවශශ්ය වන විටකදී අවශශ්යවන පරිදි පවත්වනු  ලහැයබ. 

4.5  ඉහත සඳහන් කනාර්යක්ෂමතනා කඩඉම අවශශ්යතනාවනට අමතරව රජය විසින් කලින් කල තීරණය 

කරනු ලබන පරිදි අවශශ්යවන ප පවීණතනා හනා නිපුණතනාවන්ද සියලුම යසසේවකයින් විසින් නියමිත 

පරිදි ලබනාගත යුතු යවේ.

5.  කළමනජාකරෙණ සහකජාරෙ (තජාක්ෂණක ලනනොවන) ලසසේවජා ගණයට බඳවජා ගගැනීම

5.1 සුදුසුකමේ  

කළමනනාකරණ සහකනාර 

බජාහිරෙ අයදුමේකරුවන් සඳහජා 

(අ)  අධශ්යයන යපගොදු සහතික පත (සනාමනානශ්ය යපළ) විභනාගයයේදී 

i. සිඅංහල/යදමළ භනාෂනාව

ii. ගණිතය

iii. ඉඅංග්රීසි භනාෂනාව යන විෂයයන් ඇතුළුව විෂයයන් හතර (04)කට සමමනාන සනාමනාර්ථයන්

සහිතව එකවර විෂයයන් හය (06)කින් සමත්ව තිබීම

(ආ) අධශ්යයන යපගොදු සහතික පත ප (උසසශ්  යපළ)  විභනාගයයේදී අවම වශයයන් විෂයයන් තුන  

(03)ක් (සනාමනානශ්ය යපගොදු පරීක්ෂණය හහැර) සමත්ව තිබීම

(ඇ) පරිගණක යයදුම භනාවිතය පිළිබඳ මනාස තුන(03)කට යනගො අඩු පනාඨමනාලනාවක් හදනාරනා සමත්ව 

තිබීම  සහ  මණ්ඩලය  විසින් පවත්වනු ලබන  වවෘත්තීය  පරීක්ෂණයකින්(Trade  Test) 

සමත්වීම.

අභඛන්තරෙ අයදුමේකරුවන් සඳහජා (පහත 1 ලහහෝ 2)

1. ඉහත සඳහන් බනාහිර අයදුමකරුවන් සඳහනා වන සුදුසුකම සපුරනා තිබීම.

2. (අ)  ප්රනාථමික යශ්රසේණිය  -  ශිල්පීය යනගොවන  (PL 1),  අර්ධ ශිල්පීය  (PL 2),  ශිල්පීය  

(PL3), යසසේවනා ගණයක වසර පහ (05)ක සතුටුදනායක යසසේවනා කනාලයක් සමපූර්ණ 

කර තිබීම
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(ආ) අධශ්යයන යපගොදු සහතික පත (සනාමනානශ්ය යපළ) විභනාගයයේදී 

i. සිඅංහල/යදමළ භනාෂනාව

ii. ගණිතය යන විෂයයන් ඇතුළුව විෂයයන් හතර(04)කට සමමනාන සනාමනාර්ථයන් 

සහිතව එකවර විෂයයන් හය (06)කින් සමත්ව තිබීම

(ඇ) පරිගණක  යයදුම භනාවිතය  පිළිබඳ  මනාස  තුන(03)කට යනගො  අඩු පනාඨමනාලනාවක් 

හදනාරනා  සමත්ව  තිබීම  සහ  මණ්ඩලය  විසින් පවත්වනු ලබන  වවෘත්තීය 

පරීක්ෂණයකින් (Trade Test) සමත්වීම.

(ඈ) යසසේවයයේ සශ්ථිර පත්වීම දහැරිය යුතු අතර, එම පත්වීම වල සශ්ථිර කරනු ලහැබ සිටිය 

            යුතුය.

(ඉ) නියමිත  දිනට  පූර්වනාසන්නව  සශ්ථිර  පත්වීමක  යටත් පිරියසයින් අවුරුදු 05 ක 

අඛණ්ඩ සතුටුදනායක යසසේවනා කනාලයක් සමපූර්ණ යකගොට තිබිය යුතුය.    

    
සටහන :-  යම තනතුරකට සශ්ථිරව පත් කරනු ලහැබීමට යපර යසසේවය කර ඇත්තනා 

වූ යහහෝ  යම තනතුරකට  සශ්ථිර  වශයයන් පත් කිරීම  සඳහනා 

යකගොන්යද්සියක් වශයයන් යසසේවය  කර  ඇත්තනා  වූ පුහුණවීයම 

කනාලපරිච්යඡේදයක් ඉහත “ඉ” යඡේදයයහි සඳහන් සුදුසුකම ලහැබීයම පසශ් 

අවුරුදු කනාල සීමනාව සඳහනා ගණන් ගනු යනගොලහැයබ.  යම තනතුරකට 

සශ්ථිර  වශයයන් පත් කරනු  ලහැබීමට  යපර  යසසේවය  කර  ඇති 

තනාවකනාලික/අනියම යසසේවනා  කනාලපරිච්යඡේද  ඉහත  “ඉ”  යඡේදයයහි 

සඳහන් සුදුසුකම ලහැබීයම පසශ් අවුරුදු කනාලසීමනාව සඳහනා ගණන් ගනු 

යනගොලහැයබ.  

5.2  වයස

අවු:18 ට යනගො අඩු හනා අවු:45 ට යනගො වහැඩි අය විය යුතුය. (අභශ්යන්තර අයදුමකරුවන්ට උපරිම 

වයසශ් සීමනාව අදනාළ යනගොයවේ.)

5.3 ලවනත්

සනෑම ඉල්ලුමකරුයවක් ම,

(i) ශ පශ්රී ලඅංකනායවේ පුරවහැසියයක විය යුතුය.

(ii) තනතුරට පහැවයරන කනාර්යයන් මහැනවින් ඉටු කිරීම සඳහනා  යමන්ම දිවයියන් ඕනනෑම  

ප පයද්ශයක යසසේවය කිරීම සඳහනා අවශශ්ය වන කනායික හනා මනානසික යයහෝගශ්යතනාවයයන් යුක්ත 

විය යුතුය.

(iii) විශිෂශ්ට චරිතයයන් යුක්ත විය යුතුය.
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5.4 බඳවජා ගගැනීලමේ ක ප්රමලවේදය

පත්වීම බලධනාරියනා  විසින් තීරණය  කරනු ලබන  පරිදි පුවත්පත් දහැන්වීමකින් යහහෝ  ප්රසිද්ධ 

දහැන්වීමකින් ඉල්ලුමපත් කහැඳවනා ලිඛිත තරග විභනාගයක හනා/යහහෝ පත්වීම බලධනාරියනා විසින් පත් 

කරනු ලබන මණ්ඩලයක් මගින් පහැවහැත්යවන වව්යුහගත සමමුඛ පරීක්ෂණයක ප්රතිඵල මත 

බඳවනා ගනු ලහැයබ.    

ඒ ඒ අවසශ්ථනායවේ දී පවත්නනා පුරප්පනාඩු සඅංඛශ්යනාව පදනම යකගොට යගන පුරප්පනාඩු සඅංඛශ්යනායවන් 

සියයට හහැත්තනෑවක් (70%) බනාහිර අයදුමකරුවන්යගන් සහ සියයට තිහක් (30%) අභශ්යන්තර 

අයදුමකරුවන්යගන් ද වන අනුපනාතයට බඳවනාගහැනීම සිදු යකයර්.  

 i.   යමම යසසේවනා ගණයට සිදු කරනු ලබන සියලුම පත් කිරීම/බඳවනා ගහැනීම යමන්ම යසසේවනා  

  ගණය තුළ උසසශ් කිරීම ද යමම පරිපනාටියයහි විධිවිධනානයනට තරයයේ අනුකූල වන පරිදි 

  පමණක් සිදු කළ යුතුය.

ii. බඳවනා  ගහැනීයමන් පසු යසසේවයයේ යයදවීම  හනා  ඊට  ආනුෂනාඅංගික අයනකත් කරුණ 

සමබන්ධයයන් ආයතනික කනාර්ය පරිපනාටි සඅංග පහයයේ විධිවිධනාන අදනාළ යවේ.

iii. යමම බඳවනා ගහැනීම පරිපනාටියයේ සඳහන් සියලු කරුණ සමබන්ධයයන් යමහි දහැක්යවන  

විධිවිධනාන ආයතනික කනාර්ය පරිපනාටි සඅංග පහයයේ විධිවිධනාන අභිබවනා ක පක්රියනාත්මක විය යුතුය.

            5.4.1 ලිඛිත තරෙග විභජාගය

විභනාගය සඳහනා වන විෂය නිර්යද්ශය පහත සඳහන් පරිදි යවේ.

              විෂයය                                                      කජාලය          ලකුණු

(අ) භනාෂනා ප්රවීණතනාව පහැය 01,1/2 100

(ආ) අභියයහෝගශ්යතනා පරීක්ෂණය හනා සනාමනානශ්ය දහැනීම පහැය 01 100

(ඇ) පරිගණක පරීක්ෂණය පහැය 01 100

                                              මුළු ලකණ ගණන                      300

භජාෂජා ප්රවීණතජාව :

ප්රකනාශනය, අවයබහෝධය, අක්ෂර විනශ්යනාසය සහ සනාමනානශ්ය වශ්යනාකරණ රීති භනාවිතය යන 

කරුණ යකයරහි අයප්ක්ෂකයනායගේ කසලතනාවය මහැන බහැලීම සඳහනා වන ප්රශශ්න පතයකි.

අභිලයහෝගඛතජා පරීක්ෂණය හජා සජාමජානඛ දගැනීම :

තනතුරට  පහැවයරන  කනාර්යයන් මනනාව  ඉටු කිරීම  සඳහනා  අයප්ක්ෂකයන් තුළ  ඇති 

අභියයහෝගශ්යතනාව හනා කසලතනාව ද වර්තමනාන තත්ත්වයන් පිළිබඳ ඔහුයගේ/ඇයයගේ දහැනුම 

ද පරීක්ෂනා කිරීම සඳහනා වන ප්රශශ්න පතයකි.
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පරිගණක පරීක්ෂණය :

 යතගොරතුරු තනාක්ෂණයට අදනාළ මූලික සඅංකල්ප සහ පරිගණක භනාවිතයට අදනාළ විවිධ   

 භනාවිතනාවන් සහ යගගොනු කළමනනාකරණය පිළිබඳ අයප්ක්ෂකයනායගේ දහැනුම හනා හහැකියනාව 

 මහැන බහැලීම සඳහනා වන පරීක්ෂණයකි.

බඳවනා ගහැනීයම විභනාගය සමත්වීම සඳහනා අයප්ක්ෂකයන් විසින් එක් එක් විෂයයක් 

සඳහනා අවම වශයයන් ලකණ 40%ක්ද විෂයයන් තුන සඳහනා එකතුව අවම වශයයන්

50%  ක්ද  ලබනාගත  යුතුය.  සමමුඛ  පරීක්ෂණය  සඳහනා  කහැඳවනු ලබන  බනාහිර 

අයප්ක්ෂකයන් විභනාගයයේ දී ලකණ ලබනා ගහැනීයම අනුපිළියවළ අනුව තීරණය යකයර්. 

යකයසසේ  යවතත්,  විභනාගය  සමත් වන  සියලුම  අභශ්යන්තර  අයදුමකරුවන් සමමුඛ 

පරික්ෂණය සඳහනා කහැඳවනු ලහැයබ.

5.4.2 සමේමුඛ පරීක්ෂණය  

බඳවනා ගහැනීම සඳහනා වන වව්යුහගත සමමුඛ පරික්ෂණය සඳහනා ලකණ ලබනා දීම පහත 

සඳහන් පරිදි යවේ.  

අදනාළ පළපුරුද්ද ලකණ 30

අදනාළ අතියර්ක අධශ්යනාපන සුදුසුකම ලකණ 30

අනිකත් කසලතනා/කනාර්යය සනාධනය ලකණ 15

සමමුඛ පරීක්ෂණයයේදී දක්වන ලද කසලතනාවය ලකණ 25

මුළු ලකණ ගණන 100

v ලිඛිත තරග විභනාගයක් සහ වව්යුහගත සමමුඛ පරීක්ෂණයක් මගින් බඳවනා ගනු ලබන 

විට තරග විභනාගයයන් ලබනා ගත් ලකණ එකතුව 60%ක් සහ සමමුඛ පරීක්ෂණයයේ දී 

ලබනා ගත් ලකණ 40%ක් වශයයන් යගන කසලතනා අනුපිළියවළ මත යතහෝරනා ගහැනීම 

සිදු යකයර්.

v වව්යුහගත සමමුඛ පරීක්ෂණයකින් පමණක්  යතහෝරනා ගහැයනන විට හුයදක්ම එම සමමුඛ 

පරීක්ෂණයයේ දී ලකණ ලබනා ගන්නනා කසලතනා අනුපිළියවළ මත යතහෝරනා ගනු ලහැයබ.

5.5 කළමනනාකරණ සහකනාර  (තනාක්ෂණික යනගොවන)  යසසේවනා  ගණය සඳහනා  බඳවනා ගනු ලබන්යන් 

යසසේවනා ගණයයේ III  යශ්රසේණියට පමණි.  බඳවනා ගත යුතු සඅංඛශ්යනාව යසසේවනා ගණය තුළ පවත්නනා 

පුරප්පනාඩු සඅංඛශ්යනාව මත තීරණය යකයර්. 

5.6 සුදුසුකමේ ලබන දිනය

යසසේවයට/තනතුරට පත් කිරිම සඳහනා  වන බඳවනා  ගහැනීයම පරීක්ෂණයට යපනි සිටීම සඳහනා 

අවශශ්ය සුදුසුකම සපුරනා ඇති යලසට පිළිගනු ලබන්යන් අයදුමකරු ඉහත 5.1, 5.2 හනා 5.3 යන 

වගන්තිවල  සඳහන් අවශශ්ය සුදුසුකම අයදුමපත් භනාර  ගන්නනා  අවසනාන  දින  වන  විට  සනෑම 

ආකනාරයකින්ම සමපූර්ණ කර ඇත්නම පමණකි.
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5.7  සස්ථිරෙ කිරීම

යසසේවයයේ/තනතුයර් III  යශ්රසේණියට  බනාහිර  අයදුමකරුවන් අතරින් පත් කරනු ලබන 

නිලධනාරියයක තුන් වසරක (03) පරිවනාස කනාලයකට යටත්ව පත් කරනු ලබන අතර, ඔහු/ඇය 

පරිවනාස කනාලය තුළ සිය රනාජකනාරි වහැඩ හනා හහැසිරීම සතුටුදනායක අන්දමින් පවත්වනායගන යගගොසශ් 

තියබ නම සහ  පළමුවන කනාර්යක්ෂමතනා  කඩඉම පරීක්ෂණය  සමත්ව  තියබ නම,  පරිවනාස 

කනාලය අවසනානයයේ දී යසසේවයයේ /තනතුයර් සශ්ථිර කරනු ලහැයබ.  පත් කිරීම සිදුකරන අවසශ්ථනාව 

වන විට ද ආයතනික යසසේවයයේ තනතුරක සශ්ථිර කරනු ලහැබ ඇති තහැනහැත්තන් එක් අවුරුදු වහැඩ 

බහැලීයම/පරීක්ෂණ කනාලසීමනාවකට යටත්ව පත් කරනු ලහැයබ.  

5.8 බඳවජා ගගැනීලමේදී වගැටුප  

බනාහිර අයදුමකරුවන් අතරින් බඳවනා ගහැනීයමදී අදනාළ තහැනහැත්තනා වහැටුප් පරිමනාණයයේ ආරමභක 

පියවයරහි පිහිටුවනු ලහැබිය යුතුය.  අභශ්යන්තර අයදුමකරුවන් බඳවනා ගහැනීයමදී පිහිටුවනු ලහැබිය 

යුතු වහැටුප් පියවර ආයතන සඅංග පහයයේ VII පරිච්යඡේදයයේ විධිවිධනාන පරිදි තීරණය කරනු ලහැයබ. 

6.  උසසස්වීමේ

කනාර්යසනාධනය පදනමකර ගත් පහත දහැක්යවන ආකනාරයයේ උසසශ්වීම ක පමයක් හිමි යවේ.

6.1  ලසසේවජා ගණලයහි III ලශසේණලයේ සිට II ලශසේණයට උසසස් කිරීම :-

(අ) පූර්ව අවශඛතජා

(i) පත්වීම සශ්ථිර කර තිබීම

(ii) යසසේවනා ගණයයේ III යශ්රසේණියයේ අවම වශයයන් වසර දහය(10) ක යසසේවනා කනාලයක්

සමපූර්ණ කර තිබීම හනා වහැටුප් වර්ධක දහය(10)ක් උපයනායගන තිබීම.

(iii)  අනුමත කනාර්යසනාධන අගහැයීයම පරිපනාටිය අනුව උසසශ්වීයම දිනට යපරනාතුව වූ වසර 

දහය(10)ක් තුළ සනාමනානශ්ය මට්ටයම යහහෝ ඊට ඉහළ කනාර්යසනාධනයක් යපන්නුම කර 

තිබීම. 

(iv) උසසශ්වීම දිනට පූර්වනාසන්නතම වසර පහ  (05)  තුළ සතුටුදනායක යසසේවනා  කනාලයක් 

සමපූර්ණ කර තිබීම.

(v)   අදනාළ මට්ටයම යදවන රනාජශ්ය භනාෂනා ප පවීණතනාව ලබනායගන තිබීම

(vi)  නියමිත කනාර්යක්ෂමතනා කඩඉම පරීක්ෂණය සමත්වී තිබීම.
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(ආ) උසසස්වීලමේ ක ප්රමය

සුදුසුකම සමපූර්ණ කරන යසසේවකයන් II යශ්රසේණියට  උසසශ් කිරීම පත්වීම බලධනාරියනා විසින් 

හඳුන්වනා යදනු ලහැබූ ආකවෘතිය මඟින් පත්වීම බලධනාරියනා  යවත අදනාළ යසසේවකයනා විසින් 

ඉල්ලීමක් කරනු ලහැබූ විට,  පත්වීම බලධනාරියනා විසින්  සුදුසුකම පරීක්ෂනා  කිරීයමන් 

අනතුරුව සුදුසුකම ලබන දින සිට ක පක්රියනාත්මක වන පරිදි සිදු කරනු ලහැයබ.

6.2  ලසසේවජා ගණලයහි II ලශසේණලයේ සිට I ලශසේණයට උසසස් කිරීම

(අ) පූර්ව අවශඛතජා

(i)   යසසේවනා ගණයයේ II  යශ්රසේණියයේ අවම වශයයන් වසර දහය  (10)  ක යසසේවනා  කනාලයක් 

සමපූර්ණ කර තිබීම හනා වහැටුප් වර්ධක 10 ක් උපයනායගන තිබීම.

(ii) පූර්වනාසන්න වසර පහ (05) තුළ සතුටුදනායක යසසේවනා කනාලයක් සමපූර්ණ කර තිබීම.

(iii) අනුමත කනාර්යසනාධනය අගහැයීයම පරිපනාටිය අනුව උසසශ්වීයම දිනට යපරනාතුව වූ වසර 

දහය (10) ක් තුළ සනාමනානශ්ය මට්ටයම යහහෝ ඊට ඉහළ කනාර්යසනාධනයක් යපන්නුම 

කර තිබීම.

(iv) අදනාළ කනාර්යක්ෂමතනා කඩඉම පරීක්ෂණය සමත්වී තිබීම.

(ආ) උසසස්වීලමේ ක ප්රමය

සුදුසුකම සමපූර්ණ කරන යසසේවකයින් I යශ්රසේණියට උසසශ් කිරීම සඳහනා පත්වීම බලධනාරියනා 

විසින් හඳුන්වනා යදනු ලහැබූ ආකවෘතිය මඟින් පත්වීම බලධනාරියනා යවත අදනාළ යසසේවකයනා 

විසින් ඉල්ලීමක් කරනු ලහැබූ විට පත්වීම බලධනාරියනා විසින් සුදුසුකම පරීක්ෂනා කිරීයමන් 

අනතුරුව සුදුසුකම ලබන දින සිට ක පක්රියනාත්මකවන පරිදි සිදු කරනු ලහැයබ.

7. ලසසේවලයේ ලයදී සිටින්නන් අන්තර්ග ප්රහණය කිරීම.  (නියමිත දිනට යසසේවයයේ යයදී සිටින්නන්ට   

 පමණක් අදනාළ යවේ.)

7.1 නව බඳවනා ගහැනීයම පරිපනාටිය ක පක්රියනාත්මක දිනය වන විට කළමනනාකරණ යසසේවනා චක පයල්ඛ 

අඅංක 30 මඟින් ලබනා දී ඇති කළමනනාකරණ සහකනාර තනාක්ෂණික යනගොවන යසසේවනා ගණයයහි 

හනා ඊට අදනාළ MA 1-1  වහැටුප් පරිමනාණයයහි  පිහිටුවනා ඇති ජනාතික පුසශ්තකනාල හනා ප පයල්ඛන 

යසසේවනා මණ්ඩලයයේ කනාර්ය මණ්ඩලයයේ නියුතු යසසේවකයින් සියලු යදනනාම එකී ක පක්රියනාත්මක වන 

දිනය  වන  විට  පිහිටු වනු ලහැබ  සිටින  යසසේවනා  ගණය  හනා  යශ්රසේණි පදනම යකගොට  ආයතන 

සඅංග පහයයේ VII  පරිච්යඡේදයයේ 4  වන වගන්තියයේ විධිවිධනාන පරිදි  කළමනනාකරණ සහකනාර 

(තනාක්ෂණික යනගොවන)  යසසේවනා ගණයට හනා  MA 1-1  වහැටුප් පරිමනාණයට පහත සඳහන් පරිදි 

යශ්රසේණිගතව අන්තර්ග පහණය කරනු ලහැයබ.  
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7.2 යකයසසේ  වතුදු අන්තර්ග පහණය  යහසේතුයවන් අදනාළ  තහැනහැත්තනායගේ වහැටුප් වර්ධක  දිනයයහි 

යවනසක් සිදු යනගොවිය යුතු අතර,  එම දිනය අන්තර්ග පහණයට යපර පහැවති වහැටුප් වර්ධක 

දිනය වශයයන් යනගොයවනසශ්ව ක පක්රියනාත්මක විය යුතුය.  එයසසේම වහැටුප් පරිවර්තනයයේදී අදනාළ 

තහැනහැත්තනා අවසන් වරට ලබමින් සිටි වහැටුප් පියවර නව වහැටුප් පියවරට අනුරූපීවීම මත 

ආයතන  සඅංග පහයයේ VII  පරිච්යඡේදයයේ 4.4  වගන්තිය  අනුව  ඊළඟ  ඉහළ  වහැටුප් පියවයර් 

තහැබීමද සිදු යනගොකළ යුතුය.

7.3 යසසේවනා කනාලය ගණන් ගත යුත්යත් ඒ ඒ තනතුරට පත්  කරන ලද දිනය පදනම කරයගන ය

(i ) MA 1 -  1 -  III යශ්රසේණිය

(අ) MA 1 - 1  වහැටුප් පරිමනාණය යටයත් III  යශ්රසේණියට අදනාළ වහැටුප් නියමකර ඇති 

තනතුරක යහහෝ  යශ්රසේණියක  යටත් පිරියසයින් අවුරුදු 10 ක  යසසේවනා  කනාලයක් 

සමපූර්ණ කර නහැති යසසේවකයින්  

(ආ) III යශ්රසේණියට  අදනාළ  වහැටුප් නියමකර  ඇති තනතුරක  යහහෝ  යශ්රසේණියක  යටත් 

පිරියසයින් අවුරුදු 10 ක යසසේවනා කනාලයක් සමපූර්ණ වුවද II යශ්රසේණියට අන්තර්ග පහණය 

කිරීම සඳහනා අවශශ්ය යසසු සුදුසුකම සපුරනා යනගොමහැති යසසේවකයින් 

MA 1 -  1 හි  III  යශ්රසේණියට අන්තර්ග පහණය කරනු ලහැයබ.

(ii) MA 1 -  1 -  II යශ්රසේණිය

(අ)  ඉහත සඳහන් පරිදි  III   යශ්රසේණියට අදනාළ වහැටුප් නියමකර ඇති තනතුරක  යහහෝ 

යශ්රසේණියක යටත් පිරියසයින් අවුරුදු 10 කට යනගො අඩු එයභත් අවු:20 කට අඩු යසසේවනා 

කනාලයක් සමපූර්ණ කර ඇති හනා නව බඳවනා ගහැනීයම පරිපනාටිය ක පක්රියනාත්මකවීමට යපර 

ක පක්රියනාත්මකව පහැවහැති බඳවනා  ගහැනීයම පරිපනාටිය  අනුව අයනකත් යසසේවනා  අවශශ්යතනා 

සපුරනා ඇති යසසේවකයින්  

(ආ) MA 1-1 වහැටුප් පරිමනාණයයහි II  යශ්රසේණියට අදනාළ වහැටුප් නියමකර ඇති තනතුරක 

  යහහෝ යශ්රසේණියක යටත් පිරියසයින් වසර 10 ක යසසේවනා කනාලයක් සමපූර්ණ කර නහැති 

  යසසේවකයින් 

(ඇ)  ඉහත  සඳහන් පරිදි II  යශ්රසේණියට  අදනාළ  වහැටුප් නියමකර  ඇති තනතුරක  යහහෝ  

යශ්රසේණියක යසසේවනා කනාලය වසර 10 සමපූර්ණ වුව ද, ඉහත සඳහන් අයනකත් අවශශ්යතනා 

සපුරනා යනගොමහැති යසසේවකයින්  

  MA 1 -  1 හි  II  යශ්රසේණියට අන්තර්ග පහණය කරනු ලහැයබ.
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(iii) MA 1 -  1 -  I යශ්රසේණිය

(අ) ඉහත සඳහන් පරිදි  III  යශ්රසේණියට අදනාළ වහැටුප් නියමකර ඇති යහහෝ යශ්රසේණියක යටත් 

පිරියසයින් අවුරුදු 20 ක් යහහෝ ඊට වහැඩි යසසේවනා කනාලයක් සමපූර්ණ කර ඇති හනා නව  

බඳවනා ගහැනීයම පරිපනාටිය ක පක්රියනාත්මකවීමට යපර ක පක්රියනාත්මකව පහැවහැති  බඳවනා ගහැනීයම 

පරිපනාටිය  අනුව අයනකත් යසසේවනා අවශශ්යතනා සපුරනා ඇති යසසේවකයින්  

(ආ)  ඉහත  සඳහන් පරිදි II   යශ්රසේණියට  අදනාළ  වහැටුප් නියමකර  ඇති තනතුරක  යහහෝ 

යශ්රසේණියක යටත් පිරියසයින් වසර 10 ක් යහහෝ ඊට වහැඩි යසසේවනා කනාලයක් සමපූර්ණ කර 

ඇති හනා ඉහත සඳහන් අයනකත් යසසේවනා අවශශ්යතනා සපුරනා ඇති යසසේවකයින් 

(ඇ) MA 1-1 වහැටුප් පරිමනාණයයේ I යශ්රසේණියට අදනාළ වහැටුප් නියමකර ඇති තනතුරක යහහෝ 

යශ්රසේණියක් යටයත් වහැටුප් ලබන යසසේවකයින්  

  MA 1 -  1 හි  I  යශ්රසේණියට අන්තර්ග පහණය කරනු ලහැයබ.

8.  කජාර්යක්ෂමතජා කඩඉමේ පරීක්ෂණ සඳහජා විෂය නිර්ලදේශය  

8.1 1  වන කනාර්යක්ෂමතනා කඩඉම පරීක්ෂණය (පත්වීයම දින සිට වසර 03 ක් ඇතුළත සමත්විය 

යුතුය.)

        විභනාග විෂයයන් පහත දහැක්යවන පරිදි යවේ.

 (අ)  විෂයය නිර්ලදේශය :

            විෂයය                            කජාලය ලකුණු

i.  කනාර්යනාල ක පම                             පහැය 01 100

ii. මූලශ්ය පරිපනාලන ක්රමයවේද පිළිබඳ මූලික දහැනුම            පහැය 01 100

iii. විෂයබද්ධ දහැනුම/ප්රවීණතනා පිළිබඳ පරීක්ෂණය           පහැය 01 100

                                              මුළු ලකණ ගණන                              300

කජාර්යජාල ක ප්රම

ජනාතික  පුසශ්තකනාල  හනා  ප පයල්ඛන  යසසේවනා  මණ්ඩලයයේ ජනාතික  අරමුණ හනා  සඅංවිධනානය, 

කනාර්යනාල ක්රම පිළිබඳ මූලික දහැනුම,  එම දහැනුම ප්රනායයහෝගිකව භනාවිතනා කිරීයම හහැකියනාව, 

රනාජකනාරි ලිපි යල්ඛන අවයබහෝධ යකගොට යගන පහැහහැදිලි හනා සඅංෂිප්ත සටහන් මගින් තම 

අදහසශ්/නිරීක්ෂණ නිශශ්චිත අන්දමින් ඉදිරිපත් කිරීයම හහැකියනාව සහ නියයහෝග අනුව ලිපි 

යකටුමපත් කිරීයම හහැකියනාව මහැනිය හහැකි වන පරිදි සකසශ් යකයරන  ප්රශශ්න පතයකි.
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මූලඛ පරිපජාලන ක්රමලවේද පිළිබඳ මූලික දගැනුම

ජනාතික පුසශ්තකනාල හනා ප පයල්ඛන යසසේවනා මණ්ඩලයයේ ගිණමකරණ කටයුතු සඳහනා භනාවිතනා 

වන මූලික යල්ඛන, යපගොත් පත් සහ ඒවනායයේ අරමුණ පිළිබඳ අවයබහෝධය මහැනිය හහැකි පරදි 

සකසශ්  යකයරන  ප්රශශ්න පතයකි.

විෂයබදේධ දගැනුම/ප්රවීණතජා පිළිබඳ පරීක්ෂණය 

තනතුරට පහැවයරන කනාර්යයන් පිළිබඳ අයප්ක්ෂකයනා යගේ දහැනුම/ප්රවීණතනා යමමගින් මහැන 

බහැයල්.

(ආ) පරීක්ෂණ ක්රමලවේදය :  ලිඛිත පරීක්ෂණයකි

යමම  කනාර්යක්ෂමතනා  කඩඉම පරීක්ෂණයයන් සමත්වීම  සඳහනා  අයප්ක්ෂකයක විසින් 

අවම වශයයන් 40%ක් ලබනාගත යුතුය.

යසසේවයයේ සශ්ථිර කරනු ලහැබීම සඳහනා සනෑම අයප්ක්ෂකයක විසින්ම යමම කනාර්යක්ෂමතනා 

කඩඉම පරීක්ෂණය සමත්විය යුතුය.

8.2  2  වන කනාර්යක්ෂමතනා කඩඉම පරීක්ෂණය  (II යශ්රසේණියට උසසශ් වී වසර 03 ක් තුළ සමත්විය 

        යුතුය.)

        විභනාග විෂයයන් පහත දහැක්යවන පරිදි යවේ.

 (අ)  විෂයය නිර්ලදේශය :

            විෂයය                 කජාලය              ලකුණු

i.    කනාර්යනාල පරිපනාටි පහැය 02 100

ii.   විෂයය දහැනුම              පහැය 02 100

iii.  යපගොදු ප්රශශ්න පතය පහැය 02 100

                          මුළු ලකණ ගණන                                   300   

 

කජාර්යජාල පරිපජාටි 

කනාර්යනාල සඅංවිධනානය, සඅංයද්ශනය සහ පරිපනාලන යරගුලනාසි පිළිබඳ දහැනුම මහැනිය හහැකිවන 

පරිදි සකසශ් යකයරන ප්රශශ්න පතයකි.  පරිපනාලන යරගුලනාසි යටයත් ආයතන සඅංග්රහයයේ II, 

IV, V, VI, VII, VIII. XII, XVI, XXIV, XXVII,  XXVIII, XXXIII  පරිච්යඡේද අදනාළ 

යවේ.
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විෂයය දගැනුම                 

පළමුවන කනාර්යක්ෂමතනා කඩඉම පරීක්ෂණයයේ දී මහැන බලන ලද පරනාසය ඇතුළත ගත වූ 

යසසේවනා  කනාලය තුළ අදනාළ ක්යෂසේතයයහි සිදු වී ඇති පරිපනාටිමය නීතිමය යවනසශ්වීම හනා 

නවශ්යකරණයන් පිළිබඳ  අයප්ක්ෂකයනායගේ දහැනුම  සහ  සිය  යසසේවනා  කනාලය  තුළ  තමනාට 

පහැවයරන කනාර්යයන් පිළිබඳ අයප්ක්ෂකයනා ලබනා ඇති ප්රවීණතනාව මහැන බහැලීම සඳහනා වන 

ප්රශශ්න පතයකි. 

ලපනොදු ප්රශස්න පත්රය

යමම ප්රශශ්න පතය යකගොටසශ්  යදකකින් යුක්ත යවේ.  

I. කිසියම ප්රකනාශයක් යහහෝ සනාකච්ඡනාවක සටහනක් කියවනා අවයබහෝධ යකගොටයගන ලිපියක් 

හනා/යහහෝ වනාර්තනාවක් පිළියයල කිරීම.

II. කනාලීන සමනාජයීය සිදුවීම පිළිබඳ අවයබහෝධ යකගොටයගන විග්රහකර දහැක්වීම ඉල්ලීම  

හහැකියනාව මහැනීම.

(ආ)  පරීක්ෂණ ක්රමලවේදය  :  ලිඛිත පරීක්ෂණයකි

යමම  පරීක්ෂණයයන් සමත්වීම  සඳහනා  අයප්ක්ෂකයක විසින් අවම  වශයයන් ලකණ 

40%ක් ලබනා ගත යුතුය.

8.3  3 වන කනාර්යක්ෂමතනා කඩඉම පරීක්ෂණය (I යශ්රසේණියට උසසශ් වී වසර 05 ක් තුළ සමත්විය      

       යුතුය)

 (අ)  විෂයය නිර්ලදේශය :

            විෂයය                              කජාලය     ලකුණු

i.  විෂයනානුබද්ධ දහැනීම           පහැය 02 100

ii. කනාර්යනාල පරිපනාටීන්ට අදනාළ ගහැටලු පහැය 02 100

200

  විෂයජානුබදේධ දගැනීම

පළමු හනා යදවන කනාර්යක්ෂමතනා කඩඉම පරීක්ෂණයන්හි විෂය නිර්යද්ශයනට ඇතුළත් 

කරුණ පිළිබඳ නිලධනාරියනායගේ දහැනුම හනා කසලතනාවන් ඔහුයගේ යජශ්යෂශ්ඨතනාවට සරිලන 

පරිදි වහැඩිදියුණ වී තියබද යන්න හනා ගත වූ කනාලය තුළ එකී ක්යෂසේතයන්හි සිදුව ඇති 

නවශ්යකරණයන් පිළිබඳ  ඔහුයගේ දහැනුවත් වී තිබීම පිළිබඳ  මහැන  බහැලීම  සඳහනා  වන 

පරීක්ෂණයකි.

කජාර්යජාල පරිපජාටීන්ට අදජාළ ගගැටල

කනාර්යනාල පරිපනාලනයට අදනාළ වන ගහැටලුවකට ගත යුතු ක්රියනා මනාර්ග විභනාග වන පරිදි 

බහුවරණ ප්රශශ්න පතයකට පිළිතුරු සහැපයිය යුතු යවේ.

47



(ආ) පරීක්ෂණ ක්රමයවේදය :  ලිඛිත පරීක්ෂණයකි

යමම පරීක්ෂණයයන් සමත්වීම සඳහනා අයප්ක්ෂකයක විසින් අවම වශයයන් ලකණ 

40%ක් ලබනා ගත යුතුය.

9.  පත්වීමේ බලධජාරියජා 

       ජනාතික පුසශ්තකනාල හනා ප පයල්ඛන යසසේවනා මණ්ඩලයයේ අධශ්යක්ෂ මණ්ඩලය

10.  අර්ථ   නිරූපණ

10.1යමම  බඳවනා  ගහැනීම පරිපනාටියට  අදනාළ  කනාර්යයන් සඳහනා  “සතුටුදනායක  යසසේවනා  කනාලය” 

යනුයවන් අදහසශ් කරනුයයේ උසසශ්වීම සඳහනා ඉල්ලුම කරන දිනට පූර්වනාසන්න යසසේවනා කනාලය 

තුළ යයදුනු සියලුම වහැටුප් වර්ධක ලබනා ඇත්තනා වූද,  ඒ කනාලය තුළ කළ වරදකට  (අවවනාද 

කිරීමක් යහහෝ තදින් අවවනාද කිරිමක් හහැර) දඩුවමක් ලබනා නහැත්තනා  වූද, යසසේවනා කනාලයකි.

 10.2  “නියමිත දිනය” යනුයවන් අදහසශ් කරනුයයේ යමම බඳවනා ගහැනීයම පරිපනාටිය ක්රියනාත්මකවීම

   ආරමභවන දිනය යවේ.

අනුමහැතිය සඳහනා ඉදිරිපත් කරමි.

ආයතන ප පධනානියනායගේ අත්සන දිනය:

(නිල මුද පනාව)

නිර්යද්ශ කරමි

යර්ඛීය අමනාතශ්යනාඅංශයයේ යල්කම යගේ අත්සන දිනය:

(නිල මුද පනාව)

අනුමත කරමි.

කළමනනාකරණ යසසේවනා අධශ්යක්ෂ ජනරනාල් දිනය

(නිල මුද පනාව)                             
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ජජාතික පුසස්තකජාල හජා ප ප්රලලේඛන ලසසේවජා මණ්ඩලය

“කළමනජාකරෙණ සහකජාරෙ තජාක්ෂණ” ලසසේවජා ගණලයේ තනතුරු සඳහජා බඳවජා ගගැනීලමේ පරිපජාටිය

ආයතනයයේ ලිපියගගොනු අඅංකය                 :   10 - 03 - 57                                   දිනය :

කළමනනාකරණ යසසේවනා ලිපියගගොනු අඅංකය  :                  දිනය :

1. ලසසේවජා ගණය     

කළමනනාකරණ සහකනාර - තනාක්ෂණ   

2. (අ) ලසසේවජා ගණයට පගැවලරෙන කජාර්යයන්හි සස්වභජාවය පිළිබඳ ලපනොදු නිර්වචනය 

ආයතනයයහි විධනායක,  කළමනනාකරණ  හනා  පරිපනාලන  යන  මට්ටමවල  නියුතු වූවන්යගේ 

කනාර්යයන්ට උපසශ්ථමභක හනා/යහහෝ පහසුකනාරක කර්තවශ්යයන් අතුරින් වියශසේෂිත තනාක්ෂණික 

නිපුණතනාවන්,  එනම තවෘතීය හනා වවෘත්තීය අධශ්යනාපන යකගොමිෂන් සභනාව විසින් තීරණය කරනු 

ලබන  පරිදි ජනාතික  වවෘත්තීය  කසලතනා  මට්ටම පහ  (5)  යහහෝ  ඊට  ඉහළ  මට්ටමක් යටතට 

ගහැයනන්නනා  වූ තනාක්ෂණ  විදශ්යනා  පනාඨමනාලනාවක් සනාර්ථකව  හදනාරනා  හිමිකර  ගතයුතු නිපුණතනා 

අවශශ්ය වන  කනාර්යයන් යමම  යසසේවනා  ගණයට  පහැවයර්.   යමම  ගණයයේ කනාර්යයන් අතුරින් 

පත්වීම බලධනාරියනා විසින් සුවියශසේෂ යකගොට දක්වනු ලබන කනාර්යයන් යමම යසසේවනා ගණයට අයත් 

යසසේවකයින් විසින් ඉටුකරනු ලහැබිය යුතුය. 

(ආ) ලසසේවජා ගණයට අයත් තනතුරු : 1. යතගොරතුරු සහකනාර 

2. යතගොරතුරු තනාක්ෂණ සහකනාර 

3. යල්ඛන සඅංරක්ෂක  

(ඇ) තනතුරෙට පගැවලරෙන කජාර්යයන් :

ලතනොරෙතුරු සහකජාරෙ  

v ජනාතික පුසශ්තකනාල හනා  ප පයල්ඛන යසසේවනා  මණ්ඩලයයේ පුසශ්තකනාල සහයයහෝගීතනා,  ප පතිග පහණ, 

පනාඨක යසසේවනා, ග පන්ථ විඥනාපන පනාලන, පුසශ්තකනාල පර්යයේෂණ, සඅංරක්ෂණ හනා ප්රතිෂශ්ඨනාපන, 

වශ්යනාප්ති යසසේවනා,  අධශ්යනාපන හනා පුහුණ,  ප පකනාශන හනා ග පන්ථ සඅංවර්ධන යන අඅංශවලට අයත් 

කනාර්යභනාරය ඉටු කිරීම සඳහනා අදනාළ අඅංශ ප පධනානීන්ට සහනාය වීම.

ලතනොරෙතුරු තජාක්ෂණ සහකජාරෙ  

vනියමිත මවෘදුකනාඅංගය භනාවිත යකගොට ජනාතික පුසශ්තකනාලයට සහ අයනකත් පුසශ්තකනාල සඳහනා

දත්ත පදනම නිර්මනාණය කිරියම කටයුතු සහ ඊට අදනාළ උපයදසශ් ලබනා දීයම කටයුතු 

   v පුහුණ පනාඨමනාලනා සඳහනා යද්ශන පහැවහැත්වීම සහ සහනාය දහැක්වීම

   v විවිධ අඅංශවල අවශශ්යතනාවයන්ට අනුව පරිගණක තනාක්ෂණික සහනාය ලබනාදීම
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ලලේඛන සසංරෙක්ෂක

v ජනාතික පුසශ්තකනාල එකතුවට අයත් ප පතිසඅංසශ්කරණය කළයුතු තත්ත්වයයේ යල්ඛන අයනකත් 

සියලුම හඳුනනා ගහැනීයම කනාර්යය

   v එම යල්ඛන හනා පුසශ්තකනාල ද පවශ්ය අවශශ්ය පරිදි ප පතිසඅංසශ්කරණය කිරීයම කටයුතු  

v යල්ඛන පරිශලනයයේදී සිදුවන යල්ඛන යගගොනු ගහැලවීම,  ඉරීම,  කහැඩීම,  පුසශ්  බහැඳීම හනා  

දිරනාපත් වීම වහැනි හනානිද යවේයන් වහැනි කඩනා සතුන්යගන් යල්ඛනවලට සිදුවන හනානිද අවම  

කර ගහැනීම සඳහනා අවශශ්ය රසනායනික යබයභත් ගහැල්වීම කටයුතු.

3. පත්වීලමේ සස්වභජාවය :

සශ්ථිර, යසසේවක අර්ථසනාධක අරමුදල හනා යසසේවනා නියුක්තයන්යගේ  භනාර අරමුදල් සඳහනා හිමිකම සහිත

4. වගැටුප් ක ප්රමය, කජාර්යක්ෂමතජා කඩඉමේ හජා ලසසේවක වව්යුහය

4.1 යසසේවනා ගණයට අදනාළ වහැටුප් යක්ත අඅංකය හනා මනාසික වහැටුප් පරිමනාණය :

2020.01.01 දින සිට

MA  2 - 1 -  2016     රු:30,310 – 10x300 – 7x350 – 4x495 – 20x660 – 50,940

4.2  යසසේවනා ගණයට අදනාළ යශ්රසේණි ක පමය හනා යශ්රසේණි ක පමයට අදනාළ ආරමභක මනාසික වහැටුප් පියවර :

ලශසේණය අදජාළ ආරෙමේභක වගැටුප් පියවරෙ MA 2 – 1 – 2016 

III පියවර 01 30,310

II පියවර 12 33,660

I පියවර 23 38,400

යකයසසේ වුවද, වර්ෂ 2020.01.01 දින යතක් සිදු යකයරන බඳවනා ගහැනීම හනා  උසසශ් කිරීම  සඳහනා 

වහැටුප් යගවීම කළමනනාකරණ යසසේවනා චක්රයල්ඛ අඅංක 02/2016 හි II උපයල්ඛනය පරිදි සිදු කළ 

යුතුය.

සනෑම  පත්වීම ලිපියකම  වහැටුප් යක්ත  අඅංකය,  වහැටුප් පරිමනාණය  හනා  යශ්රසේණි වව්යුහය 

සමපූර්ණයයන්ම සඳහන් කළ යුතුය.  යසසේවනා ගණය තුළ යශ්රසේණියයන් යශ්රසේණියට උසසශ් කිරීයම 

දී අලුතින් පත්වීයම ලිපියක් නිකත් කිරීම  අවශශ්ය යනගොවන  අතර,  උසසශ්  කිරීයම ලිපියක් 

පමණක් නිකත් කිරිම සනෑයහසේ.

4.3  ලසසේවක සසංඛඛජාව :  

                         තනතුරෙ           සසංඛඛජාව

     1.   යතගොරතුරු සහකනාර 50

2.   යතගොරතුරු තනාක්ෂණ සහකනාර 01 

3.   යල්ඛන සඅංරක්ෂක 02 

 50



යසසේවනා ගණය තුළ යශ්රසේණියයන් යශ්රසේණියට උසසශ් කිරීයම කනාර්යය සඳහනා  III,  II  හනා  I  යශ්රසේණි 

සියල්ල ඒකනාබද්ධ යසසේවක සඅංඛශ්යනාවට අයත් යසසේ සළකනු ලහැයබ.  අනුමත කරනු ලහැබ ඇති පරිදි 

යසසේවනා  ගණයට අයත් සියලුම  යශ්රසේණි සඳහනා වූ සමසශ්ත යසසේවක සඅංඛශ්යනාව  යමමඟින්  අදහසශ් 

යකයර්.

4.4  කජාර්යක්ෂමතජා කඩඉමේ 

කනාර්යක්ෂමතනා කඩඉම පරීක්ෂණය ලිඛිත පරීක්ෂණයකි.  

4.4.1 III වන යශ්රසේණියට පත්වී වසර තුන (03)ක් ගතවීමට යපර පළමු කනාර්යක්ෂමතනා කඩඉම 

පරීක්ෂණයයන්  සමත්විය යුතුය.

4.4.2 II  වන  යශ්රසේණියට උසසශ්වී වසර තුන  (03)ක් ගතවීමට යපර යදවන කනාර්යක්ෂමතනා 

කඩඉම පරීක්ෂණයයන් සමත්විය යුතුය.

4.4.3 I  වන  යශ්රසේණියට උසසශ්වී වසර පහ  (05)ක් ගතවීමට යපර තුන්වන කනාර්යක්ෂමතනා 

කඩඉම පරීක්ෂණයයන් සමත්විය යුතුය.

4.4.4 අදනාල විෂය නිර්යද්ශය පහත  8  යඡේදයයේ සඳහන් යවේ.  ඉහත සඳහන් පරිදි නියමිත 

කනාලය  තුළ  අදනාළ  කනාර්යක්ෂමතනා  කඩඉම පරීක්ෂණ  සමත් යනගොවන  තහැනහැත්තන් 

පිළිබඳව ආයතන සඅංග්රහයයේ හනා ආයතනික කනාර්ය පරිපනාටි සඅංග පහයයේ විධිවිධනාන අනුව 

ක පක්රියනාකරනු ලහැයබ.

4.4.5  අදනාළ කනාර්යක්ෂමතනා කඩඉම වර්ෂයකට අවම වශයයන් එක් වතනාවක් යහහෝ අවශශ්යවන 

පරිදි අවශශ්ය අවසශ්ථනාවන්හිදී පවත්වනු  ලහැයබ. 

4.5.ඉහත සඳහන් කනාර්යක්ෂමතනා කඩඉම  අවශශ්යතනාවනට අමතරව රජය විසින් කලින් කල තීරණය 

කරනු ලබන පරිදි අවශශ්යවන ප පවීණතනා හනා නිපුණතනාවන්ද සියලුම යසසේවකයින් විසින් නියමිත 

පරිදි ලබනාගත යුතු යවේ.

5. කළමනජාකරෙණ සහකජාරෙ තජාක්ෂණක ලසසේවජා ගණයට බඳවජා ගගැනීම

5.1 සුදුසුකමේ 

5.1.1.   යතගොරතුරු සහකනාර 

බජාහිරෙ අයදුමේකරුවන් සඳහජා

                        අධඛජාපන
(අ) අධශ්යයන යපගොදු සහතික  පත ප (සනාමනානශ්ය යපළ) විභනාගයයේදී, 

i. සිඅංහල/යදමළ භනාෂනාව

ii. ගණිතය

iii.ඉඅංග්රීසි භනාෂනාව ඇතුළුව විෂයයන් 04 කට සමමනාන සහිතව එකවර විෂයයන් 

06 කින් සමත්ව තිබීම.
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(ආ) අධශ්යයන යපගොදු සහතික පත ප (උසසශ් යපළ) විභනාගයයේදී අවම වශයයන් විෂයයන් 

තුන(03)ක් (සනාමනානශ්ය යපගොදු පරීක්ෂණය හහැර) සමත්ව තිබීම.

(ඇ) පරිගණක  යයදුම භනාවිතය  පිළිබඳ  මනාස  තුන(03)කට  යනගො  අඩු පනාඨමනාලනාවක් 

හදනාරනා  සමත්ව  තිබීම  සහ  මණ්ඩලය  විසින් පවත්වනු ලබන  වවෘත්තීය 

පරීක්ෂණයකින් (Trade Test) සමත්වීම.

තජාක්ෂණක නිපුණතජා/ප්රවීණතජා

පිළිගත් විශශ්වවිදශ්යනාලයක/ශ්රී ලඅංකනා පුසශ්තකනාල සඅංගමයයේ පුසශ්තකනාල හනා විඥනාපන විදශ්යනාව 

පිළිබඳ තුන්(03) අවුරුදු ඩිප්යලහෝමනා පනාඨමනාලනායවේ පළමු අදියර සමත්ව තිබීම.  

    
අභඛන්තරෙ අයදුමේකරුවන් සඳහජා (පහත 1 ලහහෝ 2)

1. ඉහත සඳහන් බනාහිර අයදුමකරුවන් සඳහනා වන සුදුසුකම සපුරනා තිබීම.

2. (අ)  ප්රනාථමික යශ්රසේණිය - ශිල්පීය යනගොවන (PL 1), අර්ධ ශිල්පීය (PL 2) හනා ශිල්පීය 

     (PL 3) යසසේවනා ගණයක වසර පහ (05)ක සතුටුදනායක යසසේවනා කනාලයක් සමපූර්ණ 

      කර තිබීම   

(ආ)  අධශ්යයන යපගොදු සහතික පත (සනාමනානශ්ය යපළ) විභනාගයයේදී 

i.  සිඅංහල/යදමළ භනාෂනාව

ii. ගණිතය  යන  විෂයයන් ඇතුළුව  විෂයයන් හතර(04)කට  සමමනාන  

සනාමනාර්ථයන් සහිතව යදවතනාවකට යනගො වහැඩි වනාර ගණනක දි විෂයයන් 

හය (06)කින් සමත්ව තිබීම

(ඇ) පරිගණක යයදුම භනාවිතය පිළිබඳ මනාස තුන(03)කට යනගො අඩු පනාඨමනාලනාවක් 

හදනාරනා  සමත්ව  තිබීම  සහ  මණ්ඩලය  විසින් පවත්වනු ලබන  වවෘත්තීය 

පරීක්ෂණයකින් (Trade Test) සමත්වීම.

             
(ඈ) පිළිගත් විශශ්වවිදශ්යනාලයක/ශ්රී ලඅංකනා  පුසශ්තකනාල  සඅංගමයයේ පුසශ්තකනාල  හනා 

විඥනාපන  විදශ්යනාව  පිළිබඳ  තුන්(03)  අවුරුදු ඩිප්යලහෝමනා  පනාඨමනාලනායවේ පළමු 

අදියර සමත්ව තිබීම. 
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5.1.2 යල්ඛන සඅංරක්ෂක

බජාහිරෙ අයදුමේකරුවන් සඳහජා 

අධඛජාපන

(අ) අධශ්යයන යපගොදු සහතික  පත ප (සනාමනානශ්ය යපළ) විභනාගයයේදී 

i. සිඅංහල/යදමළ භනාෂනාව

ii. ගණිතය

iii. විදශ්යනාව

iv. ඉඅංග්රීසි භනාෂනාව යන විෂයයන්ට සමමනාන සනාමනාර්ථයන් සහිතව එකවර විෂයයන්

හයකින් (06) සමත්ව තිබීම.                   

(ආ)  අධශ්යයන  යපගොදු සහතික  පත ප (උසසශ්  යපළ)  විභනාගයයේදී යභසෞතික  විදශ්යනාව  සහ 

රසනායන  විදශ්යනාව  සහිතව  විෂයයන් 03 කින් (සනාමනානශ්ය යපගොදු පරීක්ෂණය  හහැර) 

සමත් වීම.

සටහන  :- ලිඛිත තරග විභනාගයක හනා/යහහෝ වව්යුහගත සමමුඛ පරීක්ෂණයක ප්රතිඵල 

මත යතහෝරනා ගනු ලබන අයප්ක්ෂකයන් යල්ඛන සඅංරක්ෂණ කටයුතු පිළිබඳ වසර 

යදක(02)ක පුහුණ කනාලයකට යටත් කරනු ලහැයබ.

අභඛන්තරෙ අයදුමේකරුවන් සඳහජා (පහත 1 ලහහෝ 2 ලහහෝ 3)

1. ඉහත සඳහන් බනාහිර අයදුමකරුවන් සඳහනා වන සුදුසුකම සපුරනා තිබීම.

2. (අ)   ජනාතික පුසශ්තකනාල හනා ප්රයල්ඛන යසසේවනා  මණ්ඩලයයේ ප්රනාථමික අර්ධ ශිල්පීය 

යසසේවනා  ගණයයේ (PL  2)  යපගොත් බහැඳුමකරුවක යලස  වසර  පහ(05)ක 

සතුටුදනායක යසසේවනා කනාලයක් සමපූර්ණ කර තිබීම

(ආ)  අධශ්යයන යපගොදු සහතික පත (සනාමනානශ්ය යපළ) විභනාගයයේදී 

i. සිඅංහල/යදමළ භනාෂනාව

ii. ගණිතය යන විෂයයන් ඇතුළුව විෂයයන් හතර(04)කට සමමනාන 

සනාමනාර්ථයන් සහිතව යදවතනාවකට යනගො වහැඩි වනාර ගණනක දි විෂයයන් 

හය (06)කින් සමත්ව තිබීම

සටහන : 

අභශ්යන්තර අයදුමකරුවන්යගන් ඉහත  1  යහහෝ  2  සුදුසුකම යටයත් වව්යුහගත සමමුඛ 

පරික්ෂණයන් මගින් යතහෝරනා  ගනු ලබන  තහැනහැත්තන් යල්ඛන  සඅංරක්ෂණ  කටයුතු 

පිළිබඳ වසර යදක(02)ක පුහුණ කනාලයකට යටත් කරනු ලහැයබ.
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3.  ජනාතික පුසශ්තකනාල හනා ප්රයල්ඛන යසසේවනා මණ්ඩලයයේ ප්රනාථමික අර්ධශිල්පීය යසසේවනා 

ගණයයේ (PL 2) යපගොත් බහැඳුමකරුවක යලස වසර පහ (05)ක  සතුටුදනායක යසසේවනා 

කනාලයක් සමපූර්ණ කර තිබීම

සහ

තවෘතීය  හනා  වවෘත්තීය  අධශ්යනාපන  යකගොමිෂන් සභනාව  විසින් පිළි ගන්නනා  ලද 

කනාර්මික/වවෘත්තීය  පුහුණ ආයතනයකින් අදනාළ  තනතුයරහි කනාර්ය  භනාරයට 

අනුකූලව නිකත් කරන ජනාතික වවෘත්තීය කසලතනා (NVQ) පසශ් (05) වහැනි මට්ටමට 

යනගො අඩු මට්ටමක වවෘත්තීය පරීක්ෂණයකින් (Trade Test) සමත් වීම. 

5.1.3 යතගොරතුරු තනාක්ෂණ සහකනාර 

බජාහිරෙ අයදුමේකරුවන් සඳහජා

                        අධඛජාපන

(අ) අධශ්යයන යපගොදු සහතික  පත ප (සනාමනානශ්ය යපළ) විභනාගයයේදී, 

i. සිඅංහල/යදමළ භනාෂනාව

ii. ගණිතය

iii.විදශ්යනාව

iv. ඉඅංග්රීසි භනාෂනාව යන විෂයයන්ට සමමනාන සනාමනාර්ථයන් සහිතව එකවර විෂයයන් 

හයකින්  (06) සමත්ව තිබීම 

(ආ) අධශ්යයන යපගොදු සහතික පත ප (උසසශ් යපළ)  විභනාගයයේදී යභසෞතික විදශ්යනාව විෂයය 

සහිතව විෂයන් 03 කින් (සනාමනානශ්ය යපගොදු පරීක්ෂණය හහැර) සමත්වීම.

(ඇ) පරිගණක  වහැඩසටහන් සමපනාදනය/යතගොරතුරු තනාක්ෂණය  පිළිබඳව  තවෘතීය  හනා 

වවෘත්තීය අධශ්යනාපන යකගොමිෂන් සභනාව විසින් පිළි ගන්නනා ලද කනාර්මික/වවෘත්තීය 

පුහුණ ආයතනයකින් නිකත් කරන ජනාතික වවෘත්තීය කසලතනා  (NVQ) පහ (05) 

වහැනි මට්ටමට යනගොඅඩු මට්ටමක ප්රවීණතනා සහතිකයක් ලබනා තිබීම.

අභඛන්තරෙ අයදුමේකරුවන් සඳහජා 

ඉහත සඳහන් බනාහිර අයදුමකරුවන් සඳහනා වන සුදුසුකම සපුරනා තිබීම.

5.2  වයස

අවු:18 ට යනගො අඩු හනා අවු:35 ට යනගො වහැඩි අය විය යුතුය.  (අභශ්යන්තර අයදුමකරුවන්ට උපරිම 

වයසශ් සීමනාව අදනාළ යනගොයවේ.)    
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5.3  ලවනත්
සනෑම ඉල්ලුමකරුයවක් ම,

(i) ශ පශ්රී ලඅංකනායවේ පුරවහැසියයක විය යුතුය 

(ii) තනතුරට  පහැවයරන  කනාර්යයන් මහැනවින් ඉටු කිරීම  සඳහනා  යමන්ම  දිවයියන් ඕනනෑම 

ප පයද්ශයක යසසේවය කිරීම සඳහනා අවශශ්ය වන කනායික හනා මනානසික යයහෝගශ්යතනාවයයන් යුක්ත 

විය යුතුය.

(iii) විශිෂශ්ට චරිතයයන් යුක්ත විය යුතුය.

5.4  බඳවජා ගගැනීලමේ ක ප්රමය

පත්වීම බලධරයනා  විසින් තීරණය  කරනු ලබන පරිදි රජයයේ ගහැසට්  පත පයයේ යහහෝ  ප්රසිද්ධ 

දහැන්වීම පළ කිරිම මගින් අයදුමපත් කහැඳවීයමන් පසුව ඒ ඒ තනතුරට අදනාළ වන පරිදි වූ ලිඛිත 

තරග  විභනාගයක  හනා/යහහෝ  පත්වීම බලධනාරියනා  විසින් පත් කරනු ලබන  මණ්ඩලයක් මගින් 

පහැවහැත්යවන වව්යුහගත සමමුඛ පරීක්ෂණයක ප්රතිඵල මත බඳවනා ගනු ලහැයබ.  

    ඒ ඒ අවසශ්ථනායවේ දී පවත්නනා පුරප්පනාඩු සඅංඛශ්යනාව පදනම යකගොට යගන පුරප්පනාඩු සඅංඛශ්යනායවන් 

සියයට හහැත්තනෑවක් (70%) බනාහිර අයදුමකරුවන්යගන් සහ සියයට තිහක් (30%) අභශ්යන්තර 

අයදුමකරුවන්යගන් ද වන අනුපනාතයට බඳවනා ගහැනීම සිදු යකයර්.  

i. යමම යසසේවනා ගණයට සිදු කරනු ලබන සියලුම පත් කිරීම/බඳවනා ගහැනීම යමන්ම යසසේවනා 

ගණය තුළ උසසශ් කිරීම ද යමම පරිපනාටියයහි විධිවිධනානයනට තරයයේ අනුකූල වන පරිදි 

පමණක් සිදු කළ යුතුය.

ii. බඳවනා  ගහැනීයමන් පසු යසසේවයයේ යයදවීම  හනා  ඊට  ආනුෂනාඅංගික  අයනකත් කරුණ 

සමබන්ධයයන් ආයතනික කනාර්ය පරිපනාටි සඅංග පහයයේ විධිවිධනාන අදනාළ යවේ.

iii. යමම බඳවනා ගහැනීම පරිපනාටියයේ සඳහන් සියලු කරුණ සමබන්ධයයන් යමහි දහැක්යවන 

විධිවිධනාන ආයතනික කනාර්ය පරිපනාටි සඅංග පහයයේ විධිවිධනාන අභිබවනා ක පක්රියනාත්මක විය යුතුය.

5.4.1 ලිඛිත තරෙග විභජාගය

විභනාගය සඳහනා වන විෂය නිර්යද්ශය පහත දහැක්යවේ.  

           විෂයය  කජාලය              ලකුණු

   (අ) භනාෂනා ප්රවීණතනාව පහැය 01,1/2 100

   (ආ)   අභියයහෝගශ්යතනා පරීක්ෂණය  පහැය 01 100

   (ඇ)  තනතුරට අදනාළ වන පරිදි විෂය දහැනුම  පහැය 01 100

                     මුළු ලකණ ගණන 300
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 භජාෂජා ප්රවීණතජාව 

 ප්රකනාශනය, අවයබහෝධය, අක්ෂර විනශ්යනාසනය, සරල වශ්යනාකරණ රීති භනාවිතය යන 

 කරුණ පිළිබඳව අයප්ක්ෂකයනායගේ හහැකියනාව මහැන බහැලීම සඳහනා වන ප්රශශ්න පතයකි.

අභිලයහෝගඛතජා පරීක්ෂණය

තනතුරට  පහැවයරන  නිල  කනාර්යයන් මනනාව  ඉටු කිරීම  සඳහනා  අයප්ක්ෂකයනායගේ 

අභියයහෝගශ්යතනාව හනා හහැකියනාව මහැන බහැලීම සඳහනා වන ප්රශශ්න පතයකි.

                        තනතුරෙට අදජාළ වන පරිදි විෂය දගැනුම

තනතුරට අදනාළ වන පරිදි අදනාළ විෂය සමබන්ධයයන් අයප්ක්ෂකයනායගේ දහැනුම මහැන 

බහැලීම සඳහනා වන ප්රශශ්න පතයකි.

බඳවනා  ගහැනීයම විභනාගය සමත්වීම සඳහනා  අයප්ක්ෂකයන් විසින් එක් එක් විෂයයක් 

සඳහනා  අවම  වශයයන් ලකණ 40%ක්ද  විෂයයන් තුන(03)  සඳහනා  එකතුව  අවම 

වශයයන් 50%ක්ද ලබනා ගත යුතුය.

5.4.2 වව්යුහගත සමේමුඛ පරීක්ෂණය

වව්යුහගත සමමුඛ පරීක්ෂණයයේ දී ලකණ ලබනා දීම පහත සඳහන් පරිදි යවේ.

අදනාළ අමතර පළපුරුද්ද ලකණ 30

අදනාළ අමතර අධශ්යනාපන/වවෘත්තීය සුදුසුකම ලකණ 30

යවනත් කසලතනා හනා කනාර්ය සනාධනයන් ලකණ      15   

සමමුඛ පරීක්ෂණයයේ දී දක්වන ලද කසලතනාවය ලකණ 25

              මුළු ලකණ ගණන 100

v ලිඛිත තරග විභනාගයක් සහ වව්යුහගත සමමුඛ පරීක්ෂණයක් මගින් බඳවනා ගනු ලබන 

විට තරග විභනාගයයන් ලබනා ගත් ලකණ එකතුව 60%ක් සහ සමමුඛ පරීක්ෂණයයේ 

දී ලබනා ගත් ලකණ 40%ක් වශයයන් යගන කසලතනා අනුපිළියවල මත යතහෝරනා  

ගහැනීම සිදු යකයර්.

v වව්යුහගත සමමුඛ පරීක්ෂණයකින් පමණක් යතහෝරනා  ගහැයනන විට හුයදක්ම එම  

සමමුඛ පරීක්ෂණයයේ දී ලකණ ලබනා ගන්නනා කසලතනා අනුපිළියවල මත යතහෝරනා  

ගනු ලහැයබ.
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5.5 බඳවනා  ගනු ලබන්යන් ඉහතකී යසසේවනා  ගණයයේ III  යශ්රසේණියට පමණි.   III  යශ්රසේණියට බඳවනා 

ගහැනීයමදී යම වර්ෂයකදී පත්කළ යුතු සඅංඛශ්යනාව වනුයයේ  යසසේවනා  ගණයයේ ඒකනාබද්ධ යසසේවක 

සඅංඛශ්යනාව තුළ පහැවති පුරප්පනාඩු සඅංඛශ්යනාව යවේ.

5.6  සුදුසුකමේ ලබන දිනය

යසසේවයට/තනතුරට පත් කිරිම සඳහනා  වන බඳවනා  ගහැනීයම පරීක්ෂණයට යපනී සිටීම සඳහනා 

අවශශ්ය සුදුසුකම සපුරනා ඇති යලසට පිළිගනු ලබන්යන් අයදුමකරු ඉහත 5.1, 5.2 හනා 5.3 වන 

වගන්ති වල සඳහන් අවශශ්ය සුදුසුකම අයදුමපත් භනාර  ගන්නනා  අවසනාන  දින  වනවිට  සනෑම 

ආකනාරයකින්ම සමපූර්ණ කර ඇත්නම පමණකි.

5.7 සස්ථිරෙ කිරීම

බනාහිර  අයදුමකරුවන් අතුයරන් යසසේවයයේ/තනතුයර් III  යශ්රසේණියට  පත් කරනු ලබන 

නිලධනාරියයක තුන් වසරක (03) පරිවනාස කනාලයකට යටත්ව පත් කරනු ලබන අතර, ඔහු/ඇය 

පරිවනාස කනාලය තුළ සිය රනාජකනාරි වහැඩ හනා හහැසිරීම සතුටුදනායක අන්දමින් පවත්වනායගන යගගොසශ් 

තියබ නම සහ පළමුවන කනාර්යක්ෂමතනා කඩඉම පරීක්ෂණය සමත්ව තියබ නම,  පරිවනාස 

කනාලය  අවසනානයයේදී යසසේවයයේ/තනතුයර් සශ්ථිර  කරනු ලහැයබ.   අභශ්යන්තර  අයදුමකරුවන් 

අතරින් දහැනටම ආයතනයයේ කිසියම තනතුරක සශ්ථිර කරනු ලහැබ ඇති අයක යතහෝරනා ගනු ලහැබූ 

විට එක් අවුරුදු වහැඩ බහැලීයම/පරීක්ෂණ කනාලසීමනාවකට යටත් කරනු ලහැබිය හහැකිය.

5.8 බඳවජා ගගැනීලමේදී වගැටුප

බනාහිර අයදුමකරුවන් අතුරින් බඳවනා ගහැනීයමදී අදනාළ තහැනහැත්තනා වහැටුප් පරිමනාණයයේ ආරමභක 

පියවයරහි  පිහිටු වනු ලහැබිය යුතුය.  අභශ්යන්තර අයදුමකරුවන් බඳවනා ගහැනීයමදී පිහිටුවනු 

ලහැබිය යුතු වහැටුප් පියවර ආයතන සඅංග පහයයේ VII පරිච්යඡේදයයේ විධිවිධනාන පරිදි තීරණය කරනු 

ලහැයබ.

6. උසසස්වීමේ

     කනාර්ය සනාධනය පදනම කරගත් පහත දහැක්යවන ආකනාරයයේ උසසශ්වීම ක පමයක් හිමි යවේ.  

6.1 ලසසේවජා ගණලයහි III ලශසේණලයේ සිට II ලශසේණයට උසසස් කිරීම:-

         (අ) පූර්ව අවශඛතජා

(i)   පත්වීම සශ්ථිර කර තිබීම

(ii)  යසසේවනා ගණයයේ III  යශ්රසේණියයේ අවම වශයයන් වසර දහය (10)  ක යසසේවනා කනාලයක් 

සමපූර්ණ කර තිබීම හනා වහැටුප් වර්ධක දහය (10)ක් උපයනායගන තිබීම.

(iii)  අනුමත කනාර්යසනාධන අගහැයීයම පරිපනාටිය අනුව උසසශ්වීයම දිනට යපරනාතුව වූ වසර 

දහය(10)ක්  තුළ සනාමනානශ්ය මට්ටයම යහහෝ ඊට ඉහළ කනාර්ය සනාධනයක් යපන්නුම 

කර තිබීම.
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(iv)  උසසශ්වීම දිනට පූර්වනාසන්නතම වසර පහ  (05)  තුළ සතුටුදනායක යසසේවනා කනාලයක් 

සමපූර්ණ කර තිබීම.

(v)   අදනාළ මට්ටයම යදවන රනාජශ්ය භනාෂනා ප පවීණතනාව ලබනා යගන තිබීම

(vi) නියමිත කනාර්යක්ෂමතනා කඩඉම පරීක්ෂණය සමත්වී තිබීම.

(ආ) උසසස්වීලමේ ක ප්රමය

සුදුසුකම සමපූර්ණ කරන යසසේවකයන් විසින් නියමිත ආකවෘති පත පය මඟින් පත්වීම 

බලධනාරියනා  යවත  ඉල්ලීමක් කරනු ලහැබූ විට,  පත්වීම බලධනාරිය  විසින්  සුදුසුකම 

පරීක්ෂනා  කිරීයමන් අනතුරුව  සුදුසුකම ලබන  දින  සිට  ක පක්රියනාත්මක  වන  පරිදි II 

යශ්රසේණියට උසසශ් කිරිම පත්වීම බලධනාරියනා විසින් සිදු කරනු ලහැයබ.

6.2  ලසසේවජා ගණලයහි II ලශසේණලයේ සිට I ලශසේණයට උසසස් කිරීම

(අ) පූර්ව අවශඛතජා

(i) යසසේවනා ගණයයේ II  යශ්රසේණියයේ අවම වශයයන් වසර දහය (10)  ක යසසේවනා කනාලයක් 

සමපූර්ණ කර තිබීම හනා වහැටුප් වර්ධක 10 ක් උපයනා යගන තිබීම.

(ii) පූර්වනාසන්න වසර පහ (05) තුළ සතුටුදනායක යසසේවනා කනාලයක් සමපූර්ණ කර තිබීම.

(iii) අනුමත කනාර්යසනාධනය අගහැයීම පරිපනාටිය අනුව උසසශ්වීයම දිනට යපරනාතුව වූ වසර 

දහය (10) ක් තුළ සනාමනානශ්ය මට්ටයම යහහෝ ඊට ඉහළ කනාර්යසනාධනයක් යපන්නුම 

කර තිබීම.

(iv) නියමිත කනාර්යක්ෂමතනා කඩඉම පරීක්ෂණ සමත්වී තිබීම.

 (ආ) උසසස්වීලමේ ක ප්රමය

සුදුසුකම සමපූර්ණ කරන යසසේවකයින් විසින් නියමිත ආකවෘතිය මඟින් පත්වීම බලධනාරියනා 

යවත ඉල්ලීමක් කරනු ලහැබූ විට පත්වීම බලධනාරියනා විසින් සුදුසුකම පරීක්ෂනා කිරීයමන් 

අනතුරුව සුදුසුකම ලබන දින සිට ක පක්රියනාත්මකවන පරිදි I යශ්රසේණියට උසසශ් කිරිම පත්වීම 

බලධනාරියනා විසින් සිදු කරනු ලහැයබ.
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7.  ලසසේවලයේ ලයදී සිටින්නන් අන්තර්ග ප්රහණය කිරීම.  (නියමිත දිනට යසසේවයයේ යයදී සිටින්නන්ට     

 පමණක් අදනාළ යවේ.) 

7.1 නව බඳවනා ගහැනීයම පරිපනාටිය ක පක්රියනාත්මක දිනය වන විට කළමනනාකරණ යසසේවනා චක පයල්ඛ අඅංක 

30 මඟින් ලබනා දී ඇති කළමනනාකරණ සහකනාර තනාක්ෂණික යසසේවනා ගණයයහි හනා ඊට අදනාළ MA 

2-1  දරන  වහැටුප් පරිමනාණයයහි  පිහිටුවනා  ඇති ජනාතික  පුසශ්තකනාල  හනා  ප පයල්ඛන  යසසේවනා 

මණ්ඩලයයේ කනාර්ය මණ්ඩලයයහි නියුතු යසසේවකයින් සියලු යදනනාම එකී ක පක්රියනාත්මක වන දිනය 

වන විට පිහිටු වනු ලහැබ සිටින යසසේවනා ගණය හනා යශ්රසේණි පදනම යකගොට ආයතන සඅංග පහයයේ VII 

පරිච්යඡේදයයේ 4  වගන්තියයේ විධිවිධනාන  පරිදි  කළමනනාකරණ  සහකනාර  තනාක්ෂණික  යසසේවනා 

ගණයට හනා MA 2-1 වහැටුප් පරිමනාණයට පහත සඳහන් පරිදි යශ්රසේණිගතව අන්තර්ග පහණය කරනු 

ලහැයබ.  

7.2 යකයසසේ  වතුදු අන්තර්ග පහණය  යහසේතුයවන් අදනාළ  තහැනහැත්තනායගේ වහැටුප් වර්ධක  දිනයයහි 

යවනසක් සිදු යනගොවිය යුතු අතර, එම දිනය අන්තර්ග පහණයට යපර පහැවති වහැටුප් වර්ධක දිනය 

වශයයන් යනගොයවනසශ්ව ක පක්රියනාත්මක විය යුතුය.  එයසසේම වහැටුප් පරිවර්තනයයේදී අදනාළ තහැනහැත්තනා 

අවසන් වරට  ලබමින් සිටි වහැටුප් පියවර  නව  වහැටුප් පියවරට  අනුරූපීවීම  මත  ආයතන  

සඅංග පහයයේ VII  පරිච්යඡේදයයේ 4.4  වගන්තිය අනුව ඊළඟ ඉහළ වහැටුප් පියවයර් තහැබීමද සිදු 

යනගොකළ යුතුය.

7.3 යසසේවනා කනාලය ගණන් ගත යුත්යත් ඒ ඒ තනතුරට පත්  කරන ලද දිනය පදනම කරයගන ය

(i) MA 2 -  1 -  III  යශ්රසේණිය

 (අ) MA 2 -  1   වහැටුප් පරිමනාණයයහි III   යශ්රසේණියට අදනාළ වහැටුප් පියවර ලබනා දී ඇති 

තනතුරක යහහෝ යශ්රසේණියක යටත් පිරියසයින් අවුරුදු 10 ක යසසේවනා කනාලයක් සමපූර්ණ 

කර නහැති යසසේවකයින්  

(ආ) ඉහත සඳහන් පරිදි III  යශ්රසේණියට අදනාළ තනතුරක යහහෝ යශ්රසේණියක යටත් පිරියසයින් 

අවුරුදු 10 ක් යහහෝ   ඊට  වහැඩි යසසේවනා  කනාලයක් සමපූර්ණ  වුවද  II   යශ්රසේණියට 

අන්තර්ග පහණය කිරීම සඳහනා අවශශ්ය යසසු සුදුසුකම සපුරනා යනගොමහැති යසසේවකයින් 

MA 2 -  1 හි  III  යශ්රසේණියට අන්තර්ග පහණය කරනු ලහැයබ.  

(ii)  MA 2 -  1 -  II යශ්රසේණිය

(අ)  ඉහත සඳහන් පරිදි  III  යශ්රසේණියට අදනාළ තනතුරක යහහෝ යශ්රසේණියක යටත් පිරියසයින් 

අවුරුදු 10 කට යහහෝ ඊට වහැඩි එයභත් අවු:20 කට අඩු යසසේවනා කනාලයක් සමපූර්ණ කර 

ඇති එයමන්ම  නව බඳවනා ගහැනීයම පරිපනාටිය ක පක්රියනාත්මකවීමට යපර ක පක්රියනාත්මකව  

පහැවහැති බඳවනා  ගහැනීයම පරිපනාටිය  අනුව අයනකත් යසසේවනා  අවශශ්යතනා සපුරනා  ඇති 

යසසේවකයින්  
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(ආ)  MA 2-1  වහැටුප් පරිමනාණයයහි II   යශ්රසේණියට  අදනාළ  වහැටුප් පියවර  ලබනා  දී ඇති 

තනතුරක  යහහෝ  යශ්රසේණියක  යටත් පිරියසයින් වසර  10  (දහය)ක  යසසේවනා  කනාලයක් 

සමපූර්ණ කර යනගොමහැති යසසේවකයින් 

(ඇ)  ඉහත සඳහන් පරිදි II  යශ්රසේණියට අදනාළ තනතුරක යහහෝ  යශ්රසේණියක  යසසේවනා  කනාලය 

වසර 10 සමපූර්ණ වුවද, I යශ්රසේණියට අන්තර්ග පහණය කිරීමට අවශශ්ය යසසු සුදුසුකම 

සපුරනා යනගොමහැති යසසේවකයින්  


MA 2 -  1 හි  II  යශ්රසේණියට අන්තර්ග පහණය කරනු ලහැයබ.

(iii) MA 2 -  1 -  I යශ්රසේණිය

(අ) ඉහත සඳහන් පරිදි  III  යශ්රසේණියට අදනාළ තනතුරක යහහෝ යශ්රසේණියක යටත් පිරියසයින් 

අවුරුදු 20 ක් යහහෝ ඊට වහැඩි යසසේවනා කනාලයක් සමපූර්ණ කර ඇති එයමන්ම නව බඳවනා 

ගහැනීයම පරිපනාටිය  ක්රියනාත්මක වන දිනට යපර ක්රියනාත්මකව පහැවති බඳවනා ගහැනීයම 

පරිපනාටිය අනුව අයනකත් යසසේවනා අවශශ්යතනා සපුරනා ඇති යසසේවකයින්  

(ආ) ඉහත  සඳහන් පරිදි II   යශ්රසේණියට  අදනාළ  වහැටුප් නියමකර  ඇති තනතුරක  යහහෝ 

යශ්රසේණියක  යටත් පිරියසයින් අවුරුදු 10 ක  යහහෝ  ඊට  වහැඩි යසසේවනා  කනාලයක් ඇති, 

එයමන්ම නව බඳවනා  ගහැනීයම පරිපනාටිය ක පක්රියනාත්මක වන දිනට යපර ක පක්රියනාත්මකව 

පහැවති  බඳවනා ගහැනීයම පරිපනාටිය අනුව අයනකත්  අවශශ්යතනා සපුරනා ඇති යසසේවකයින් 

(ඇ)  MA 2  -  1  වහැටුප් පරිමනාණයයහි I   යශ්රසේණියට අදනාළ වහැටුප් පියවර ලබනා  දී ඇති 

තනතුරක යහහෝ යශ්රසේණියක යසසේවකයින්.

MA 2 -  1 හි  I   යශ්රසේණියට අන්තර්ග පහණය කරනු ලහැයබ.

8. කජාර්යක්ෂමතජා කඩඉමේ පරීක්ෂණ සඳහජා විෂය නිර්ලදේශය   

8.1   1 වන කනාර්යක්ෂමතනා කඩඉම (පත්වීයම දින සිට වසර 03 ක් ඇතුළත සමත්විය යුතුය.)

   පහත සඳහන් විෂයයන්යගන් ලිඛිත පරීක්ෂණය සමන්විත යවේ.

  විෂයය නිර්ලදේශය 

විෂයය                                 කජාලය            ලකුණු

i.  කනාර්යනාල පරිපනාලනය හනා පිරිසශ්පනාලන පරිපනාටි           පහැය 02 100

ii. මූලශ්ය පරිපනාලන පරිපනාටි                       පහැය 02      100

                  මුළු ලකණ ගණන                 200
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කජාර්යජාල පරිපජාලනය හජා පිරිසස්පජාලන පරිපජාටි  

සනාමනානශ්ය කනාර්යනාල  ක්රම සහ  පිරිසශ්  පනාලන  ක්රමයවේදයන් පිළිබඳ  මූලික දහැනුම,  එම  දහැනුම 

ප්රනායයහෝගිකව භනාවිතනා කිරීයම හහැකියනාව, රනාජකනාරි ලිපියල්ඛන අවයබහෝධ යකගොට යගන පහැහහැදිලි 

හනා  සඅංක්ෂිප්ත  සටහන් මගින් තම  අදහසශ්/නිරීක්ෂණ  නිශශ්චිත  අන්දමින් ඉදිරිපත් කිරීයම 

හහැකියනාව සහ නියයහෝග අනුව ලිපි යකටුමපත් කිරීයම හහැකියනාව මහැනිය හහැකිවන පරදි සකසශ් 

යකයරන ප්රශශ්න පතයකි.

මූලඛ පරිපජාලන පරිපජාටි  

ආයතනයයේ ගිණමකරණ කටයුතු සඳහනා භනාවිතනා වන මූලික යල්ඛන, යපගොත් පත් සහ ඒවනායයේ 

අරමුණ පිළිබඳ අවයබහෝධය මහැනිය හහැකි පරදි සකසශ්  යකයරන ප්රශශ්න පතයකි.

යමම කනාර්යක්ෂමතනා කඩඉම පරීක්ෂණයයන් සමත්වීම සඳහනා  අයප්ක්ෂකයක විසින් අවම 

වශයයන් 40%ක් ලබනාගත යුතුය.

යසසේවයයේ සශ්ථිර කරනු ලහැබීම සඳහනා සනෑම අයප්ක්ෂකයක විසින්ම යමම කනාර්යක්ෂමතනා කඩඉම 

පරීක්ෂණය සමත්විය යුතුය.

8.2  2 වන කනාර්යක්ෂමතනා කඩඉම පරීක්ෂණය  (II යශ්රසේණියට උසසශ් වී වසර 03 ක් තුළ සමත්විය 

   යුතුය.)

   පහත සඳහන් විෂයයන්යගන් ලිඛිත පරීක්ෂණය සමන්විත යවේ.

 විෂයය නිර්ලදේශය :

            විෂයය                                            කජාලය                  ලකුණු

i.  කනාර්යනාල පරිපනාලනය හනා පිරිසශ්පනාලන පරිපනාටි   පහැය 02 100

ii. මූලශ්ය පරිපනාලන පරිපනාටි                       පහැය 02      100

iii. තනාක්ෂණික විෂයය                                           පහැය 02 100

                                              මුළු ලකණ ගණන                              300

කජාර්යජාල පරිපජාලනය හජා පරිපජාලන ලරෙගුලජාසි

කනාර්යනාල සඅංවිධනානය, සඅංයද්ශනය සහ පරිපනාලන යරගුලනාසි පිළිබඳ දහැනුම මහැනිය හහැකිවන 

පරිදි සකසශ් යකයරන ප්රශශ්න පතයකි.  පරිපනාලන යරගුලනාසි යටයත් ආයතන සඅංග්රහයයේ II, 

IV, V, VI, VII, VIII, XII, XVI, XXIV, XXVII,  XXVIII, XXXIII  පරිච්යඡේද අදනාළ 

යවේ.
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 මූලඛ පරිපජාලන පරිපජාටි    

රජයයේ මුලශ්ය පරිපනාලන  විධිවිධනාන  සහ  ගිණමකරණ  ක්රියනාවලිය  පිළිබඳ  දහැනුම  මහැනිය 

හහැකිවන පරදි සකසශ් යකයරන ප්රශශ්න පතයකි.  රජයයේ මුලශ්ය පරිපනාලනය යටයත් මුදල් 

යරගුලනාසි I, III, VI, VII, XIII, XIV පරිච්යඡේද අදනාළ යවේ. 

තජාක්ෂණක විෂයය    

තනතුරට  අදනාළ  තනාක්ෂණික  කනාර්යයන් පිළිබඳ  කසලතනාවයන් සිය  යජශ්යෂශ්ඨතනාවයට 

ගහැලයපන මට්ටයමන් දියුණ කරයගන තියබ දහැයි මහැන බහැලිය හහැකි වන පරිදි පවත්වනු 

ලබන පරීක්ෂණයකි.

2  වන  කනාර්යක්ෂමතනා  කඩඉම පරීක්ෂණයයන් සමත්වීම  සඳහනා  අයප්ක්ෂකයක විසින් 

අවම වශයයන් ලකණ 40%ක් ලබනා ගත යුතුය.

8.3  3  වන කනාර්යක්ෂමතනා කඩඉම පරීක්ෂණය (I යශ්රසේණියට උසසශ් වී වසර  05 ක් තුළ සමත්විය  

  යුතුය)   

            පහත සඳහන් විෂයයයයන් ලිඛිත පරීක්ෂණය සමන්විත යවේ.             

විෂයය නිර්ලදේශය :

            විෂයය                      කජාලය              ලකුණු

i.  සනාමනානශ්ය කළමනනාකරණය           පහැය 03           100

සජාමජානඛ කළමනජාකරෙණය

ආයතනයයේ මුලශ්ය, මනානව සමපත් හනා වශ්යනාපවෘති කළමනනාකරණය පිළිබඳ මූලික  සඅංකල්ප මත 

ප්රනායයහෝගික භනාවිතය පිළිබඳ දහැනුම මහැනිය හහැකි වන පරිදි සකසශ් යකයරන  ප්රශශ්න පතයකි.

3  වන කනාර්යක්ෂමතනා කඩඉම පරීක්ෂණයයන් සමත්වීම සඳහනා  අයප්ක්ෂකයක විසින් අවම 

වශයයන් ලකණ 40%ක් ලබනා ගත යුතුය.

9. පත්වීමේ බලධජාරියජා 

ජනාතික පුසශ්තකනාල හනා ප පයල්ඛන යසසේවනා මණ්ඩලයයේ අධශ්යක්ෂ මණ්ඩලය
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10. අර්ථ නිරූපණ

10.1 යමම බඳවනා  ගහැනීම පරිපනාටියට අදනාළ කනාර්යයන් සඳහනා “සතුටුදනායක යසසේවනා  කනාලය”  

යනුයවන් අදහසශ්  කරනුයයේ උසසශ්වීම සඳහනා  ඉල්ලුම කරන දිනට පූර්වනාසන්න යසසේවනා  

කනාලය තුළ යයදුනු සියලුම වහැටුප් වර්ධක ලබනා ඇත්තනා වූද, ඒ කනාලය තුළ කළ වරදකට 

(අවවනාද කිරීමක් යහහෝ තදින් අවවනාද කිරිමක් හහැර)  දඩුවමක් ලබනා නහැත්තනා  වූද,  යසසේවනා  

කනාලයකි.

10.2 “නියමිත දිනය” යනුයවන් අදහසශ් කරනුයයේ  යමම බඳවනා ගහැනීයම පරිපනාටි ක පක්රියනාත්මකවීම 

ආරමභ වන දිනය යවේ.

අනුමහැතිය සඳහනා ඉදිරිපත් කරමි.

ආයතන ප පධනානියනායගේ අත්සන දිනය:

(නිල මුද පනාව)

නිර්යද්ශ කරමි

යර්ඛීය අමනාතශ්යනාඅංශයයේ යල්කම යගේ අත්සන දිනය:

(නිල මුද පනාව)

අනුමත කරමි

කළමනනාකරණ යසසේවනා අධශ්යක්ෂ ජනරනාල් දිනය:

(නිල මුද පනාව)
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ජජාතික පුසස්තකජාල හජා ප ප්රලලේඛන ලසසේවජා මණ්ඩලය

“ආශ ප්රශ්රිත නිලධජාරී” ලසසේවජා ගණලයේ තනතුරු සඳහජා බඳවජා ගගැනීලමේ පරිපජාටිය

ආයතනයයේ ලිපියගගොනු අඅංකය                :  10 - 03 - 57                                   දිනය : 

 
කළමනනාකරණ යසසේවනා ලිපියගගොනු අඅංකය :                                                      දිනය :    

 

1. ලසසේවජා ගණය   

ආශ පක්රිත නිලධනාරී  

2. (අ) ලසසේවජා ගණයට පගැවලරෙන කජාර්යයන්හි සස්වභජාවය පිළිබඳ ලපනොදු නිර්වචනය

ආයතනික අරමුණ ඉටු කිරීයම කනාර්යයන්හි දී යජශ්යෂශ්ඨ කළමනනාකනාර/කළමනනාකනාර මට්ටමවල 

කනාර්ය භනාරයට උපසශ්ථමභක වන්නනා වූ, විමර්ශන, යතගොරතුරු හනා දත්ත රැසශ්කිරීම/විශශ්යල්ෂණය 

/සමපනාදනය, වනාර්තනා සමපනාදනය,  සමීක්ෂණ වහැනි කනාර්යයන් අතුරින් නිශශ්චිත කනාර්ය භනාරයක් 

වූ ද,  බඳවනා  ගහැනීයම මූලික සුදුසුකම වශයයන් පිළිගත් විශශ්වවිදශ්යනාලයක උපනාධියක් අවශශ්ය 

වන්නනා වූ ද, කනාර්ය භනාරයන් පහැවයරන යසසේවනා ගණයකි.  

(ආ) තනතුරු නජාමය : පුසශ්තකනාල සඅංවර්ධන සහකනාර

(ඇ) තනතුරෙට පගැවලරෙන කජාර්යයන් :

පුසශ්තකනාල සඅංවර්ධන සහකනාර 

ජනාතික පුසශ්තකනාල හනා ප පයල්ඛන යසසේවනා  මණ්ඩලය විසින් සිදු කළ යුතු කනාර්ය භනාරය සඳහනා 

අවශශ්ය විමර්ශන, යතගොරතුරු හනා දත්ත රැසශ් කිරීම/විශශ්යල්ෂණය/සමපනාදනය, වනාර්තනා සමපනාදනය 

හනා සමීක්ෂණ වහැනි කනාර්යයන් ඉටු කිරීම.

3.  පත්වීලමේ සස්වභජාවය :

     සශ්ථිර, යසසේවක අර්ථසනාධක අරමුදල හනා යසසේවනා නියුක්තයන්යගේ  භනාර අරමුදල් සඳහනා හිමිකම සහිත

4.  වගැටුප් ක ප්රමය, ලශසේණ වව්යුහය හජා කජාර්යක්ෂමතජා කඩඉමේ 

4.1 යසසේවනා ගණයට අදනාළ වහැටුප් යක්ත අඅංකය හනා මනාසික වහැටුප් පරිමනාණය:

2020.01.01 දින සිට

MA  3-  2016  :   රු:32,200 – 10x445 – 11x660 – 10x730 – 05x750 – 54,960
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4.2  යසසේවනා ගණයට අදනාළ යශ්රසේණි ක පමය හනා යශ්රසේණි ක පමයට අදනාළ ආරමභක මනාසික වහැටුප් පියවර

ලශසේණය අදජාළ ආරෙමේභක වගැටුප් පියවරෙ MA 3 - 2016

III පියවර 01 32,200

II පියවර 12 37,310

I පියවර 23  44,640

යකයසසේ වුවද, වර්ෂ 2020.01.01 දින යතක් සිදු යකයරන බඳවනා ගහැනීම හනා  උසසශ් කිරීම  සඳහනා 

වහැටුප් යගවීම කළමනනාකරණ යසසේවනා චක්රයල්ඛ අඅංක 02/2016 හි II උපයල්ඛනය පරිදි සිදු කළ 

යුතුය.

සනෑම  පත්වීම ලිපියකම  වහැටුප් යක්ත  අඅංකය,  වහැටුප් පරිමනාණය  හනා  යශ්රසේණි  වව්යුහය 

සමපූර්ණයයන්ම  සඳහන් කළ යුතුය.  ඒ ඒ යසසේවනා ගණය තුළ  යශ්රසේණියයන් යශ්රසේණියට උසසශ් 

කිරීයමදී අලුතින් පත්වීයම ලිපියක් නිකත් කිරීම අවශශ්ය යනගොවන අතර, උසසශ් කිරීයම ලිපියක් 

පමණක් නිකත් කිරිම සනෑයහසේ.

4.3  ලසසේවක සසංඛඛජාව   :  

      තනතුරෙ සසංඛඛජාව

      පුසශ්තකනාල සඅංවර්ධන සහකනාර    12

යශ්රසේණියයන්  යශ්රසේණියට උසසශ් කිරීයම කනාර්යය සඳහනා  III, II  හනා  I  යශ්රසේණි  සියල්ල ඒකනාබද්ධ 

යසසේවක  සඅංඛශ්යනාවට  අයත් යසසේ  සහැළයක්.   අනුමත  කරනු ලහැබ  ඇති පරිදි යහහෝ  වනාර්ෂික 

ඇසශ්තයමන්තුවල දහැක්යවන පරිදි යසසේවනා  ගණයට අයත් සියලුම  යශ්රසේණි සඳහනා  වූ ඒකනාබද්ධ 

යසසේවක සඅංඛශ්යනාව යමමඟින් අදහසශ් යකයර්.

4.4   කජාර්යක්ෂමතජා කඩඉමේ 

4.4.1 III  වන  යශ්රසේණියට පත්වී වසර තුන  (03)ක් ගතවීමට යපර පළමු වන  කනාර්යක්ෂමතනා 

කඩඉම පරීක්ෂණයයන් හනා අදනාළ වන්යන් නම,පරිගණක පරීක්ෂණයයන් සමත්විය 

යුතුය.

4.4.2 II  වන  යශ්රසේණියට  උසසශ්  කිරීයමන් පසු වසර  තුන(03)ක් ගතවීමට  යපර  යදවන 

කනාර්යක්ෂමතනා කඩඉම පරීක්ෂණයයන් සමත්විය යුතුය.

4.4.3   I  වන  යශ්රසේණියට  උසසශ්  කිරීයමන් පසු වසර  පහ  (05)ක් ගතවීමට  යපර  තුන්වන 

කනාර්යක්ෂමතනා කඩඉම පරීක්ෂණයයන් සමත්විය යුතුය.
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4.4.4  අදනාල විෂය නිර්යද්ශය පහත  8 යඡේදයයේ සඳහන් යවේ.  ඉහත සඳහන් පරිදි නියමිත 

කනාලය  තුළ  අදනාළ  කනාර්යක්ෂමතනා  කඩඉම පරීක්ෂණ  සමත් යනගොවන  තහැනහැත්තන් 

පිළිබඳව  ආයතන  සඅංග්රහයයේ සහ  ආයතනික  කනාර්ය  පරිපනාටි විධිවිධනාන  අනුව  ක පක්රියනා 

කරනු ලහැයබ.

4.4.5  කනාර්යක්ෂමතනා කඩඉම විභනාග පරීක්ෂණ වර්ෂයකට අවම වශයයන් එක් වතනාවක් යහහෝ 

අවශශ්යවන විටකදී අවශශ්ය වන පරිදි පවත්වනු  ලහැයබ. 

4.5 ඉහත සඳහන් අවශශ්යතනාවනට අමතරව රජය විසින් කලින් කල තීරණය කරනු ලබන පරිදි 

අවශශ්ය වන ප පවීණතනා හනා නිපුණතනාවන්ද සියලුම යසසේවකයින් විසින් නියමිත පරිදි ලබනාගත යුතු 

යවේ.

5. ආශ ප්රශ්රිත නිලධජාරී ලසසේවජා ගණයට බඳවජා ගගැනීම

5.1 සුදුසුකමේ

පුසශ්තකනාල සඅංවර්ධන සහකනාර

1.  විශශ්වවිදශ්යනාල ප පතිපනාදන යකගොමිෂන් සභනාව විසින් පිළිගත් උපනාධියක්  ලබනා තිබීම.  

2.  පරිගණක යයදුම භනාවිතය පිළිබඳ දහැනුම ලබනා තිබීම

5.2  වයස

අවු:22  ට යනගො අඩු හනා අවු:45  ට යනගො වහැඩි අය විය යුතුය.  (අභශ්යන්තර අයදුමකරුවන්ට 

උපරිම වයසශ් සීමනාව අදනාළ යනගොයවේ.)

5.3  ලවනත්

සනෑම ඉල්ලුමකරුයවක් ම,

(i) ශ පශ්රී ලඅංකනායවේ පුරවහැසියයක විය යුතුය.

(ii)  තනතුරට  පහැවයරන  කනාර්යයන් මහැනවින් ඉටු කිරීම  සඳහනා  යමන්ම  දිවයියන් ඕනනෑම 

ප පයද්ශයක යසසේවය කිරීම සඳහනා අවශශ්ය වන කනායික හනා මනානසික යයහෝගශ්යතනාවයයන් යුක්ත 

විය යුතුය.

(iii) විශිෂශ්ට චරිතයයන් යුක්ත විය යුතුය.

5.4  බඳවජා ගගැනීලමේ ක ප්රමය

පත්වීම බලධනාරියනා  විසින් තීරණය  කරනු ලබන  පරිදි රජයයේ ගහැසට් පතයයේ යහහෝ  ප්රසිද්ධ 

දහැන්වීම පළ කිරීම මගින් අයදුමපත් කහැඳවීයමන් පසුව ඒ ඒ තනතුරට අදනාළ වන පරිදි වූ ලිඛිත 

තරග  විභනාගයක  හනා/යහහෝ  පත්වීම බලධනාරියනා  විසින් පත් කරනු ලබන  මණ්ඩලයක් මගින් 

පහැවහැත්යවන වව්යුහගත සමමුඛ පරීක්ෂණයක ප්රතිඵල මත බඳවනා ගනු ලහැයබ.    
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i. යමම යසසේවනා  ගණයට සිදු කරනු ලබන සියලුම පත් කිරීම/බඳවනා  ගහැනීම යමන්ම යසසේවනා 

ගණය තුළ උසසශ් කිරීම ද  යමම පරිපනාටියයහි විධිවිධනානයනට තරයයේ අනුකූල වන පරිදි 

පමණක් සිදු කළ යුතුය.

ii. බඳවනා  ගහැනීයමන් පසු යසසේවයයේ යයදවීම  හනා  ඊට  ආනුෂනාඅංගික අයනකත් කරුණ 

සමබන්ධයයන් ආයතනික කනාර්ය පරිපනාටි සඅංග්රහයයේ විධිවිධනාන අදනාළ යවේ.

iii. යමම  බඳවනා  ගහැනීම පරිපනාටියයේ සඳහන් සියලු කරුණ සමබන්ධයයන් යමහි දහැක්යවන 

විධිවිධනාන ආයතනික කනාර්ය පරිපනාටි සඅංග පහයයේ විධිවිධනාන අභිබවනා ක පක්රියනාත්මක විය යුතුය.

5.4.1 ලිඛිත තරෙග විභජාගය

විභනාගය සඳහනා වන විෂය නිර්යද්ශය පහත සඳහන් පරිදි යවේ.

              විෂයය                                                      කජාලය                ලකුණු

(අ) භනාෂනා ප්රවීණතනාව පහැය 01,1/2 100

(ආ) අභියයහෝගශ්යතනා පරීක්ෂණය පහැය 01,1/2 100

(ඇ) තනතුරට අදනාළ වන පරිදි විෂයය දහැනුම පහැය 01,1/2 100

                                              මුළු ලකණ ගණන                      300

භජාෂජා ප්රවීණතජාව :

ප්රකනාශනය, අවයබහෝධය, අක්ෂර විනශ්යනාසය සහ සනාමනානශ්ය වශ්යනාකරණ රීති භනාවිතය යන 

කරුණ යකයරහි අයප්ක්ෂකයනායගේ කසලතනාවය මහැන බහැලීම සඳහනා වන ප්රශශ්න පතයකි.

 අභිලයහෝගඛතජා පරීක්ෂණය  :

සිය  තනතුයරහි කනාර්යභනාරය  ඉටු කිරීම  පිණිස  අයප්ක්ෂකයනා  තුළ  පවත්නනා 

අභියයහෝගශ්යතනාව සහ හහැකියනාව යමහිදී පරීක්ෂනා යකයර්. 

තනතුරෙට අදජාළ වන පරිදි විෂයය දගැනුම

අදනාළ තනතුරට පහැවයරන විෂය සමබන්ධව අයප්ක්ෂකයනායගේ දහැනුම පරීක්ෂනා කිරීම 

අරමුණ යවේ.

විභනාගය සමත්වීම සඳහනා අයප්ක්ෂකයක එක් විෂයයක් සඳහනා අවම වශයයන් ලකණ 

40%ක් ලබනාගත යුතු අතර, මුළු එකතුව 50%ක් අවම වශයයන් ලබනා ගත යුතුය.  
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5.4.2 වව්යුහගත සමේමුඛ පරීක්ෂණය

වව්යුහගත සමමුඛ පරීක්ෂණයයේ දී ලකණ ලබනා දීම පහත සඳහන් පරිදි යවේ.

අදනාළ පළපුරුද්ද ලකණ 30

අදනාළ අතියර්ක සුදුසුකම ලකණ 30

යවනත් කසලතනා හනා කනාර්ය සනාධනයන් ලකණ 15   

සමමුඛ පරීක්ෂණයයේ දී දක්වන ලද කසලතනාවය ලකණ 25

              මුළු ලකණ ගණන 100

v ලිඛිත තරග විභනාගයක් සහ වව්යුහගත සමමුඛ පරීක්ෂණයක් මගින් බඳවනා ගනු ලබන 

විට තරග විභනාගයයන් ලබනා ගත් ලකණ එකතුව 60%ක් සහ සමමුඛ පරීක්ෂණයයේ දී 

ලබනා ගත් ලකණ 40%ක් වශයයන් වන කසලතනා අනුපිළියවල මත යතහෝරනා ගහැනීම 

සිදු යකයර්.

v වව්යුහගත සමමුඛ පරීක්ෂණයකින් පමණක් යතහෝරනා  ගහැයනන විට හුයදක්ම එම  

සමමුඛ පරීක්ෂණයයේ දී ලකණ ලබනා ගන්නනා කසලතනා අනුපිළියවල මත යතහෝරනා ගනු 

ලහැයබ.

5.5  බඳවනා ගනු ලබන්යන් ඉහත කී යසසේවනා ගණයයේ III යශ්රසේණියට පමණි.  III යශ්රසේණියට බඳවනා 

ගහැනීයම දී යම වර්ෂයකදී පත්කළ යුතු සඅංඛශ්යනාව යසසේවනා ගණයයේ ඒකනාබද්ධ යසසේවක සඅංඛශ්යනාව 

තුළ පහැවති පුරප්පනාඩු සඅංඛශ්යනාව මත තීරණය යකයර්.

5.6  සුදුසුකමේ ලබන දිනය

යසසේවයට/තනතුරට පත් කිරිම සඳහනා  වන බඳවනා  ගහැනීයම පරීක්ෂණයට යපනී සිටීම සඳහනා 

අවශශ්ය සුදුසුකම සපුරනා ඇති යලසට පිළිගනු ලබන්යන් අයදුමකරු ඉහත 5.1, 5.2 හනා 5.3 යන 

වගන්තිවල  සඳහන් අවශශ්ය සුදුසුකම අයදුමපත් භනාර  ගන්නනා  අවසනාන  දින  වනවිට  සනෑම 

ආකනාරයකින්ම සමපූර්ණ කර ඇත්නම පමණකි.

5.7 සස්ථිරෙ කිරීම

බනාහිර  අයදුමකරුවන් අතුරින් යසසේවයයේ/තනතුයර් III  යශ්රසේණියට  පත් කරනු ලබන 

නිලධනාරියයක තුන් වසරක (03) පරිවනාස කනාලයකට යටත්ව පත් කරනු ලබන අතර, ඔහු/ඇය 

පරිවනාස කනාලය තුළ සිය රනාජකනාරි වහැඩ හනා හහැසිරීම සතුටුදනායක අන්දමින් පවත්වනායගන යගගොසශ් 

තියබනම සහ පළවන කනාර්යක්ෂමතනා කඩඉම පරීක්ෂණය සමත්ව තියබ නම, පරිවනාස කනාලය 

අවසනානයයේ දී යසසේවයයේ/තනතුයර් සශ්ථිර  කරනු ලහැයබ.   අභශ්යන්තර අයදුමකරුවන් අතරින් 

යතහෝරනා ගනු ලබන දහැනටම ආයතනයයේ කිසියම තනතුරක සශ්ථිර කරනු ලහැබ ඇති අය එක් 

වසරක වහැඩ බහැලීයම/පරීක්ෂණ කනාලපරිච්යඡේදයකට යටත් කරනු ලහැයබ. 
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5.8  බඳවජා ගගැනීලමේ දී වගැටුප 

බනාහිර අයදුමකරුවන් අතුරින් බඳවනා ගහැනීයමදී අදනාළ තහැනහැත්තනා වහැටුප් පරිමනාණයයේ ආරමභක 

පියවයරහි  පිහිටුවනු ලහැබිය යුතුය.  අභශ්යන්තර අයදුමකරුවන් බඳවනා ගහැනීයම දී පිහිටුවනු 

ලහැබිය යුතු වහැටුප් පියවර ආයතන සඅංග පහයයේ VII පරිච්යඡේදයයේ විධිවිධනාන පරිදි තීරණය කරනු 

ලහැයබ.  

6.   උසසස්වීමේ

      කනාර්ය සනාධනය පදනම කරගත් පහත දහැක්යවන ආකනාරයයේ උසසශ්වීම ක පමයක් හිමි යවේ.      

6.1 තනතුලර්/ලසසේවලයේ  III ලශසේණලයේ සිට II ලශසේණයට උසසස් කිරීම:-

(අ) පූර්ව අවශඛතජා

(i) පත්වීම සශ්ථිර කර තිබීම

(ii) යසසේවනා ගණයයේ III  යශ්රසේණියයේ අවම වශයයන් වසර දහය  (10)  ක යසසේවනා කනාලයක් 

සමපූර්ණ කර තිබීම හනා වහැටුප් වර්ධක දහය (10)ක් උපයනායගන තිබීම.

(iii) අනුමත කනාර්යසනාධන අගහැයීයම පරිපනාටිය අනුව උසසශ්වීයම දිනට යපරනාතුව වූ වසර 

දහය  (10)ක් තුළ සනාමනානශ්ය මට්ටයම යහහෝ ඊට ඉහළ කනාර්යසනාධනයක් යපන්නුම 

කර තිබීම. 

(iv) උසසශ්වීම දිනට පූර්වනාසන්නතම වසර පහ  (05)  තුළ සතුටුදනායක යසසේවනා කනාලයක් 

සමපූර්ණ කර තිබීම.

(v) අදනාළ මට්ටයම යදවන රනාජශ්ය භනාෂනා ප පවීණතනාව ලබනායගන තිබීම.

(vi) නියමිත කනාර්යක්ෂමතනා කඩඉම පරීක්ෂණය සමත්වී තිබීම.

(ආ) උසසස්වීලමේ ක ප්රමය

සුදුසුකම සමපූර්ණ කරන යසසේවකයන් II  යශ්රසේණියට උසසශ්  කිරීම පත්වීම බලධනාරියනා 

විසින්  හඳුන්වනා යදනු ලහැබූ ආකවෘතිය මඟින් පත්වීම බලධනාරියනා යවත අදනාළ යසසේවකයනා 

විසින් ඉල්ලීමක් කරනු ලහැබූවිට පත්වීම බලධනාරියනා විසින්  සුදුසුකම පරීක්ෂනා කිරීයමන් 

අනතුරුව සුදුසුකම ලබන දින සිට ක පක්රියනාත්මක වන පරිදි සිදු කරනු ලහැයබ.
\

6.2 තනතුලර්/ලසසේවලයේ  II ලශසේණලයේ සිට I ලශසේණයට උසසස් කිරීම  

(අ) පූර්ව අවශඛතජා

(i)  යසසේවනා ගණයයේ II  යශ්රසේණියයේ අවම වශයයන් වසර දහය  (10)  ක යසසේවනා කනාලයක් 

සමපූර්ණ කර තිබීම හනා වහැටුප් වර්ධක දහය (10)ක් උපයනා යගන තිබීම.

(ii)  පූර්වනාසන්න වසර පහ (05) තුළ සතුටුදනායක යසසේවනා කනාලයක් සමපූර්ණ කර තිබීම.
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(iii) අනුමත කනාර්යසනාධනය අගහැයීම පරිපනාටිය අනුව උසසශ්වීයම දිනට යපරනාතුව වූ වසර 

දහය  (10)  ක් තුළ සනාමනානශ්ය මට්ටයම යහහෝ ඊට ඉහළ කනාර්යසනාධනයක් යපන්නුම 

කර තිබීම.

(iv) නියමිත කනාර්යක්ෂමතනා කඩඉම පරීක්ෂණ සමත්වී තිබීම.

(ආ)  උසසස්වීලමේ ක ප්රමය

සුදුසුකම සමපූර්ණ කරන යසසේවකයින්  I යශ්රසේණියට උසසශ් කිරීම පත්වීම බලධනාරියනා විසින් 

හඳුන්වනා යදනු ලහැබූ ආකවෘතිය මගින් පත්වීම බලධනාරියනා  යවත ආදනාළ යසසේවකයනා විසින් 

ඉල්ලීමක් කරනු ලහැබූ විට  පත්වීම බලධනාරියනා  විසින් සුදුසුකම පරීක්ෂනා  කිරීයමන් 

අනතුරුව සුදුසුකම ලබන දින සිට ක පක්රියනාත්මක වන පරිදි සිදු කරනු ලහැයබ.

7. ලසසේවලයේ ලයදී සිටින්නන් අන්තර්ග ප්රහණය කිරීම.   (නියමිත දිනට යසසේවයයේ යයදී සිටින්නන්ට  

පමණක් අදනාළ යවේ.)

7.1 නව බඳවනා ගහැනීයම පරිපනාටිය ක පක්රියනාත්මක දිනය වන විට කළමනනාකරණ යසසේවනා චක පයල්ඛ අඅංක 

30  මඟින් ලබනා දී ඇති ආශ පක්රිත නිලධනාරී යසසේවනා ගණයයහි හනා ඊට අදනාළ  MA 3  දරන  වහැටුප් 

පරිමනාණයයහි  පිහිටුවනා  ඇති ජනාතික  පුසශ්තකනාල  හනා  ප පයල්ඛන  යසසේවනා  මණ්ඩලයයේ කනාර්ය 

මණ්ඩලයයහි නියුතු යසසේවකයින් සියලු යදනනාම එකී ක පක්රියනාත්මක වන දිනය වන විට පිහිටුවනු 

ලහැබ සිටින යසසේවනා ගණය හනා යශ්රසේණි පදනම යකගොට ආයතන සඅංග පහයයේ VII පරිච්යඡේදයයේ 4 වන 

වගන්තිය විධිවිධනාන පරිදි  ආශ පක්රිත නිළධනාරී යසසේවනා ගණයට හනා MA 3 වහැටුප් පරිමනාණයට පහත 

සඳහන් පරිදි යශ්රසේණිගතව අන්තර්ග පහණය කරනු ලහැයබ.  

7.2 යකයසසේ  වතුදු අන්තර්ග පහණය  යහසේතුයවන් අදනාළ  තහැනහැත්තනායගේ වහැටුප් වර්ධක  දිනයයහි 

යවනසක් සිදු යනගොවිය යුතු අතර, එම දිනය අන්තර්ග පහණයට යපර පහැවති වහැටුප් වර්ධක දිනය 

වශයයන් යනගොයවනසශ්ව ක පක්රියනාත්මක විය යුතුය.  එයසසේම වහැටුප් පරිවර්තනයයේදී අදනාළ තහැනහැත්තනා 

අවසන් වරට  ලබමින් සිටි වහැටුප් පියවර  නව  වහැටුප් පියවරට  අනුරූපීවීම  මත  ආයතන 

සඅංග පහයයේ VII  පරිච්යඡේදයයේ 4.4  වගන්තිය අනුව ඊළඟ ඉහළ වහැටුප් පියවයර් තහැබීමද  සිදු 

යනගොකළ යුතුය.

7.3 යසසේවනා කනාලය ගණන් ගත යුත්යත් ඒ ඒ තනතුරට පත්  කරන ලද දිනය පදනම කරයගන ය.

      (i) MA 3 -  III  යශ්රසේණිය

(අ) MA 3   වහැටුප් පරිමනාණය  යටයත් III   යශ්රසේණියට  අදනාළ  වහැටුප් නියමකර  ඇති 

තනතුරක යහහෝ  යශ්රසේණියක යටත් පිරියසයින් අවුරුදු දහය(10)ක යසසේවනා  කනාලයක් 

සමපූර්ණ කර නහැති යසසේවකයින්  
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(ආ)   III   යශ්රසේණියට අදනාළ  වහැටුප් නියමක කර ඇති තනතුරක යහහෝ  යශ්රසේණියක යටත් 

පිරියසයින් අවුරුදු දහය(10)ක  යසසේවනා  කනාලයක් සමපූර්ණ  වුවද  II  යශ්රසේණියට 

අන්තර්ග පහණය කිරීම සඳහනා අවශශ්ය යසසු සුදුසුකම සපුරනා යනගොමහැති යසසේවකයින් 

MA 3  -  III  යශ්රසේණියට අන්තර්ග පහණය කරනු ලහැයබ.

(ii) MA 3 - II යශ්රසේණිය

(අ) ඉහත සඳහන් පරිදි  III  යශ්රසේණියට අදනාළ තනතුරක යහහෝ යශ්රසේණියක යටත් පිරියසයින් 

අවුරුදු දහය(10)කට යනගොඅඩු  එයහත් අවු:20 කට අඩු යසසේවනා කනාලයක් සමපූර්ණ කර 

ඇති එයමන්ම නව බඳවනා  ගහැනීයම පරිපනාටිය ක පක්රියනාත්මකවීමට  යපර  ක පක්රියනාත්මකව  

පහැවහැති බඳවනා  ගහැනීයම පරිපනාටිය  අනුව අයනකත් යසසේවනා  අවශශ්යතනා  සපුරනා  ඇති 

යසසේවකයින්  

(ආ) MA 3 වහැටුප් පරිමනාණයයහි II  යශ්රසේණියට අදනාළ වහැටුප් නියමකර ඇති තනතුරක යහහෝ 

යශ්රසේණියක යටත් පිරියසයින් වසර දහය (10)ක යසසේවනා කනාලයක් සමපූර්ණ කර නහැති 

යසසේවකයින් 

(ඇ) ඉහත  සඳහන් පරිදි II  යශ්රසේණියට  අදනාළ  වහැටුප් නියමකර  ඇති තනතුරක  යහහෝ 

යශ්රසේණියක  යසසේවනා  කනාලය  අවුරුදු දහය( 10)ක් සමපූර්ණ  වුව  ද,  ඉහත  සඳහන් 

අයනකත් යසසේවනා අවශශ්යතනා සපුරනා යනගොමහැති යසසේවකයින් 

         MA 3 - II  යශ්රසේණියට අන්තර්ග පහණය කරනු ලහැයබ.

(iii) MA 3 -  I යශ්රසේණිය

(අ) ඉහත සඳහන් පරිදි  III   යශ්රසේණියට අදනාළ වහැටුප් නියමකර ඇති තනතුරක යහහෝ 

යශ්රසේණියක  යටත් පිරියසයින් අවුරුදු 20 ක  යසසේවනා  කනාලයක් සමපූර්ණ  කර  ඇති 

එයමන්ම නව බඳවනා ගහැනීයම පරිපනාටිය ක පක්රියනාත්මකවීමට යපර ක පක්රියනාත්මකව පහැවහැති 

බඳවනා ගහැනීයම පරිපනාටිය  අනුව අයනකත් යසසේවනා අවශශ්යතනා සපුරනා ඇති යසසේවකයින්  

(ආ) ඉහත  සඳහන් පරිදි II   යශ්රසේණියට  අදනාළ  වහැටුප් නියමකර  ඇති තනතුරක  යහහෝ 

යශ්රසේණියක  යටත් පිරියසයින් අවුරුදු  දහය(10)ක යසසේවනා  කනාලයක් ඇති,  එයමන්ම 

ඉහත සඳහන් අයනකත් යසසේවනා අවශශ්යතනා සපුරනා ඇති යසසේවකයින් 

(ඇ) MA- 3  වහැටුප් පරිමනාණයයහි I යශ්රසේණියට අදනාළ වහැටුප් නියමකර ඇති තනතුරක යහහෝ 

යශ්රසේණියක් යටයත් වහැටුප් ලබන යසසේවකයින්.

MA 3 - I  යශ්රසේණියට අන්තර්ග පහණය කරනු ලහැයබ.
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8. කජාර්යක්ෂමතජා කඩඉමේ පරීක්ෂණ සඳහජා විෂය නිර්ලදේශය   

8.1   1 වන කනාර්යක්ෂමතනා කඩඉම (පත්වීයම දින සිට වසර 03 ක් ඇතුළත සමත්විය යුතුය.)

 පහත සඳහන් විෂයයන්යගන් ලිඛිත පරීක්ෂණය සමන්විත යවේ.

 විෂයය නිර්ලදේශය :

            විෂයය           කජාලය      ලකුණු

i.   කනාර්යනාල ක්රම           පහැය 02 100

ii.  ගිණම ක්රම පහැය 02 100

iii. විෂය බද්ධ කරුණ               පහැය 02 100

                  මුළු ලකණ ගණන                              300

කජාර්යජාල ක්රම  

ආයතනයයහි භනාවිතනාවන කනාර්යනාල ක්රම පිළිබඳව මූලික දහැනුම හනා එම දහැනුම ප්රනායයහෝගිකව 

භනාවිතනා කිරීයම හහැකියනාව පරීක්ෂනා කිරීම හනා රනාජකනාරි ලිපියල්ඛන මහැනවින් අවයබහෝධ යකගොට 

යගන පහැහහැදිලි හනා සඅංක්ෂිප්ත සටහන් මගින් තම අදහසශ්/නිරීක්ෂණ නිශශ්චිත අන්දමින් ඉදිරිපත් 

කිරීයම හහැකියනාව සහ නියයහෝගය අනුව ලිපියක් යකටුමපත් කිරීයම හහැකියනාවද පරීක්ෂනා යකයර්.

ගිණුමේ  ක්රම  

ආයතනයයහි භනාවිතනාවන මූලික ගිණම යපගොත් හනා මුදල් පනාලන කනාර්යයන් පිළිබඳ අවයබහෝධය 

හනා දහැනුම මහැන බහැලීම පරීක්ෂනා යකයර්.

විෂය බදේධ කරුණු

සමීක්ෂණ සඅංවිධනානය, යතගොරතුරු රැසශ් කිරීම සඳහනා වන ආකවෘති නිර්මනාණය කිරීම, එක්රැසශ් කළ 

යතගොරතුරු විශශ්යල්ෂණය, සකසශ් යකගොට යබදනා හහැරීම, වනාර්තනා/ප්රගති වනාර්තනා සකසශ් කිරීම ඇතුළු 

ඒ ඒ තනතුයරහි කනාර්යභනාරයට අදනාළ දහැනුම හනා කසලතනා මහැන බහැලීයම ප්රශශ්න පතයකි.

යමම කනාර්යක්ෂමතනා කඩඉම පරීක්ෂණයයන් සමත්වීම සඳහනා අයප්ක්ෂකයක විසින් අවම 

වශයයන් ලකණ 40%ක් ලබනා ගත යුතුය.

යසසේවයයේ සශ්ථිර කරනු ලහැබීම සඳහනා සනෑම අයප්ක්ෂකයක විසින්ම යමම කනාර්යක්ෂමතනා කඩඉම 

පරීක්ෂණය සමත් විය යුතුය.
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8.2  2 වන කනාර්යක්ෂමතනා කඩඉම පරීක්ෂණය  (II යශ්රසේණියට උසසශ් වී වසර 03 ක් ඇතුළත යුතුය.) 

        පහත සඳහන් විෂයයන්යගන් ලිඛිත පරීක්ෂණය සමන්විත යවේ.         

 විෂයය නිර්ලදේශය :

   විෂයය              කජාලය                  ලකුණු

i.  විෂය බද්ධ කරුණ         පහැය 02 100

ii. යපගොදු ප්රශශ්න පතය පහැය 02 100

                මුළු ලකණ ගණන                              200

විෂය බදේධ කරුණු

පළමුවන කනාර්යක්ෂමතනා  කඩඉම පරීක්ෂණය මගින් ආවරණය වූ කරුණ සමබන්ධව සිය 

යසසේවනා  කනාලය තුළ සිදු වී පරිපනාටිමය සහ නීතිමය නවශ්යකරණයන් පිළිබඳ ඔහුයගේ/ඇයයගේ 

දහැනුම  මහැන  බහැලීම  සහ  තම  දූරයයේ කනාර්යයන් සමබන්ධව  යසසේවනා  කනාලය  තුළ  ලබනා  ගත් 

ප්රවීණතනාව මහැන බහැනීම යමම පරීක්ෂණයයන් සිදු යකයර්.

ලපනොදු ප්රශස්න පත්රය

යමම ප්රශශ්න පතය පහත දහැක්යවන පරිදි යකගොටසශ් යදකකින් යුක්ත යවේ.

i. අයප්ක්ෂකයනා යවත ඉදිරිපත් යකයරන ප්රකනාශයක් යහහෝ රැසශ්වීමක වනාර්තනාවක් කියවනා 

වනාර්තනාවක් යහහෝ ලිපියක් පිළියයල කිරීම.

ii. නූතන සමනාජයීය ප්රවණතනා සහ ගහැටලු හඳුනනායගන විග්රහ කිරීයමහිලනා අයප්ක්ෂකයනායගේ 

කසලතනා මහැන බහැලීම.

2 වන කනාර්යක්ෂමතනා කඩඉම පරීක්ෂණයයන් සමත්වීම සඳහනා අයප්ක්ෂකයක විසින් අවම 

වශයයන් ලකණ 40%ක් ලබනා ගත යුතුය.

8.3  3 වන කනාර්යක්ෂමතනා කඩඉම පරීක්ෂණය (I යශ්රසේණියට උසසශ් වී වසර 05 ක් ඇතුළත සමත්විය 

       යුතුය)

            පහත සඳහන් විෂයයන් ඇතුළත් ලිඛිත පරීක්ෂණයකට යපනී සිටිය යුතුය.                   

විෂයය නිර්ලදේශය :

    විෂයය         කජාලය              ලකුණු

i.  යපගොදු ප්රශශ්න පතය          පහැය 02       100
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ලපනොදු ප්රශස්න පත්රය

යමම ප්රශශ්න පතය පහත දහැක්යවන පරිදි යකගොටසශ් යදකකින් යුක්ත යවේ.

i.  කිසියම ප්රශනාකයක් යහහෝ සනාකච්ඡනාවක සටහනක් කියවනා අවයබහෝධ යකගොටයගන ලිපියක් 

හනා/යහහෝ වනාර්තනාවක් පිළියයල කිරීම.

ii.  කනාලීන සමනාජයීය සිදුවීම පිළිබඳ අවයබහෝධ යකගොට යගන විග්රහ කර දහැක්වීම පිළිබඳව  

හහැකියනාව මහැන බහැලීම.

3 වන කනාර්යක්ෂමතනා කඩඉම පරීක්ෂණයයන් සමත්වීම සඳහනා අයප්ක්ෂකයක විසින් අවම 

වශයයන් ලකණ 40%ක් ලබනා ගත යුතුය

09.   පත්වීමේ බලධජාරියජා 

ජනාතික පුසශ්තකනාල හනා ප පයල්ඛන යසසේවනා මණ්ඩලයයේ අධශ්යක්ෂ මණ්ඩලය

10.  අර්ථ නිරූපණ

10.1 “සතුටුදනායක යසසේවනා කනාලය” යනුයවන් අදහසශ් කරනුයයේ උසසශ්වීම සඳහනා ඉල්ලුම කරන  

දිනට පූර්වනාසන්න යසසේවනා කනාලය තුළ යයදුනු සියලුම වහැටුප් වර්ධක ලබනා ඇත්තනා වූද,  ඒ  

කනාලය තුළ කළ වරදකට (අවවනාද කිරීමක් යහහෝ තදින් අවවනාද කිරිමක් හහැර) දඩුවමක් ලබනා 

නහැත්තනා  වූද, යසසේවනා කනාලයකි.

10.2  “නියමිත දිනය” යනුයවන් අදහසශ් කරනුයයේ යමම බඳවනා ගහැනීයම පරිපනාටිය ක්රියනාත්මකවීම 

ආරමභ වන දිනය යවේ.

අනුමහැතිය සඳහනා ඉදිරිපත් කරමි.

ආයතන ප පධනානියනායගේ අත්සන දිනය:

(නිල මුද පනාව)

නිර්යද්ශ කරමි

යර්ඛීය අමනාතශ්යනාඅංශයයේ යල්කම යගේ අත්සන දිනය:

(නිල මුද පනාව)

අනුමත කරමි.

කළමනනාකරණ යසසේවනා අධශ්යක්ෂ ජනරනාල් දිනය:

(නිල මුද පනාව)
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ජජාතික පුසස්තකජාල හජා ප ප්රලලේඛන ලසසේවජා මණ්ඩලය

“කණෂස්ඨ කළමනජාකජාරෙ” ලසසේවජා ගණලයේ තනතුරු සඳහජා බඳවජා ගගැනීලමේ පරිපජාටිය

ආයතනයයේ ලිපියගගොනු අඅංකය                 :   10 - 03 - 57                                දිනය :

කළමනනාකරණ යසසේවනා ලිපියගගොනු අඅංකය  :                  දිනය :

1.  ලසසේවජා ගණය

     කණිෂශ්ඨ කළමනනාකනාර

2.  (අ) ලසසේවජා ගණයට පගැවලරෙන කජාර්යයන්හි සස්වභජාවය පිළිබඳ ලපනොදු නිර්වචනය 

ආයතනයයහි යජශ්යෂශ්ඨ කළමනනාකනාර සහ කළමනනාකනාර  යශ්රසේණීන්හි,  නියුතු වූවන්යගේ කනාර්ය 

භනාරයට  පරිපූරක  /සුසනාධශ්යකනාරක/උපසශ්තමභක  වන  පරිදි වියශසේෂිත  යකගොට  කළමනනාකනාර/ 

යජශ්යෂශ්ඨ  කළමනනාකනාර යශ්රසේණීන්හි නිලධනාරීන්යගේ අධීක්ෂණයට යටත්ව  පවරනා  යදනු ලබන 

පරිපනාලනමය, පිරිසශ් කළමනනාකරණ සහ මුලශ්ය කළමනනාකරණ කනාර්යයන්. 

(ආ) ලසසේවජා ගණයට අයත් තනතුරු :

1. පුසශ්තකනාල හනා ප පයල්ඛන නිලධනාරී 7. වශ්යනාප්ති නිලධනාරී

     (ප පතිග පහණ/පනාඨක යසසේවනා/ග පන්ථ විඥනාපන)             

2.  පද්ධති විශශ්යල්ෂක 8. පර්යයේෂණ නිලධනාරී

3.  සඅංරක්ෂණ නිලධනාරී 9. පරිපනාලන නිලධනාරී

4.  ප පකනාශන නිලධනාරී 10. නඩත්තු නිලධනාරී

5.  පුහුණ කිරීයම නිලධනාරී 11.ගිණම නිලධනාරී

6.  අයලවි ප පවර්ධන නිලධනාරී 12.පනාලන යල්කම

(ඇ) තනතුරෙට පගැවලරෙන කජාර්යයන් :

පුසස්තකජාල හජා ප ප්රලලේඛන නිලධජාරී තනතුරෙ(ප ප්රතිග ප්රහණ/පජාඨක ලසසේවජා/ග ප්රන්ථ විඥජාපන) 

v ජනාතික පුසශ්තකනාලයයේ අඩුපනාඩු හඳුනනා ගහැනීම, ඒ සඳහනා දත්ත පදනමක් පවත්වනායගන යනාම 

හනා එම අඩුපනාඩු සපුරනාලීම සමබන්ධයයන් අවශශ්ය කටයුතු කිරීම.

v ජනාතික පුසශ්තකනාල එකතුව වර්ධනය කර ගහැනීම සඳහනා අවශශ්ය කනාර්යයන් ඉටු කිරීම 

v ග පන්ථ විදශ්යනාත්මක  මූලනාශ ප මඟින් ජනාතික  පුසශ්තකනාලයට  ගහැලයපන  පුසශ්තකනාල  සමපත් 

යත්රීයම කනාර්යය 

v පුසශ්තකනාල ද්රවශ්ය සනාමූහිකව ප පතිග පහණය කිරීම සඳහනා පිහිටුවනා ඇති සහයයහෝගීතනා වහැඩසටහන් 

(Consortia) යමයභයවීයම කටයුතු 
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v උපයද්ශක කමිටු හනා යවනත් අදනාළ කමිටු යමයභයවීම හනා සමබන්ධීකරණ කටයුතු

v පරිගණක දත්ත පදනම හනා අන්තර්ජනාලය ඇසුයරන් යතගොරතුරු ගයවේෂණයට පනාඨකයන්ට 

සහනායවීයම කටයුතු, ග පන්ථ විඥනාපන හනා සුචිකරණ කටයුතුවලට අදනාළ කනාර්යයන්

පදේධති විශස්ලලේෂක තනතුරෙ  

v ජනාතික පුසශ්තකනාලයට සහ අයනකත් පුසශ්තකනාල සඳහනා අවශශ්ය පරිගණක වහැඩසටහන් හනා  

දත්ත පදනම පිළිබඳ අධශ්යයනය කිරීම,  විශශ්යල්ෂණය කිරීම හනා වහැඩසටහන් සමපනාදනය  

කිරියම කනාර්යයන්

v පරිගණක  වහැඩසටහන් භනාවිතය  හනා  දත්ත  පදනම භනාවිතයට  අදනාළ  උපයදසශ්  හනා   මඟ  

යපන්වීයම කනාර්යයන්

v දහැනටමත් ක පක්රියනාත්මක  පරිගණක  වහැඩසටහන්,  දත්ත  පදනම වහැඩිදියුණ කිරීම  හනා  

යනාවත්කනාලීන කිරීයම කනාර්යය

v ජනාතික  පුසශ්තකනාල  නිවහන් පිටුව  නිර්මනාණය  කිරීම,  යනාවත්කනාලීන  කිරීම  සහ  යවනත් 

සඅංඛශ්යනාඅංක කරන ලද සමපත් නිවහන් පිටුවට ඇතුලත් කිරීයම හනා පවත්වනායගන යනායම 

කටයුතු 

v පරිගණක භනාවිතය පිළිබඳව සහ පරිගණක වහැඩසටහන් නිර්මනාණය කිරීම පිළිබඳව පුහුණව 

ලබනාදීයම කනාර්යයන් 

v යවනත් ආයතන සඳහනා පරිගණක දත්ත පදනම සකසශ්කර දීම,  අවශශ්යතනාවය පරිදි පුහුණ 

පනාඨමනාලනා පහැවහැත්වීයම කටයුතු

v ජනාතික පුසශ්තකනාල සහ යවනත් පුසශ්තකනාල සඳහනා අවශශ්ය මවෘදුකනාඅංග පිළිබඳ අධශ්යයනය කිරීම 

නව මවෘදුකනාඅංග හඳුනනා ගහැනීම සහ අවශශ්යතනාවය අනුව මවෘදුකනාඅංග මිලදී ගහැනීම

සසංරෙක්ෂණ නිලධජාරී තනතුරෙ  

v යල්ඛන  ප පතිසඅංසශ්කරණ  ඒකකය  පවත්වනායගන  යනාම,  යල්ඛන  ප පතිසඅංසශ්කරණ  කටයුතු 

අධීක්ෂණය හනා අවශශ්ය උපයදසශ් ලබනාදීයම කටයුතු

v ජනාතික පුසශ්තකනාල එකතුයවේ සඅංරක්ෂණ කටයුතු සමබන්ධ කනාර්යයන්

v ධූමනායන කටයුතු හනා අධීක්ෂණය හනා යපගොත් බහැඳුමහල පවත්වනායගන යනාමට අදනාළ අධීක්ෂණ 

කටයුතු

v පුසශ්තකනාල ද පවශ්ය සඅංරක්ෂණය පිළිබඳ උපයදසශ් පත පක්රිකනා,  යපහෝසශ්ටර් නිර්මනාණ කටයුතු කිරීම 

සඳහනා සහනායවීම
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ප ප්රකජාශන නිලධජාරී තනතුරෙ  

v මණ්ඩලය  මඟින් වරින්වර  ප පකනාශයට  පත් කරනු ලබන  විවිධ  ප පකනාශන  මුද පණය  හනා  

ප පකනාශනයට අදනාළ කටයුතු කිරීම

vනිවහැරදි මුද පණ ප පමිතීන් පිළිබඳ යසසු ආයතන යවත උපයදසශ් ලබනාදීයම කටයුතු

vආධුනික යල්ඛකයන් සඳහනා ග පන්ථකරණය සහ ප පකනාශන කටයුතු සමබන්ධයයන් වරින්වර 

පුහුණ පනාඨමනාලනා සඅංවිධනානය කිරීම

v මණ්ඩලය මඟින් ක පක්රියනාත්මක කරනු ලබන විවිධ වහැඩසටහන් වශ්යනාපවෘති සමබන්ධයයන් 

මනාධශ්ය මඟින් ප පචනාරයක් ලබනාදීම

v පුසශ්තකනාල විදශ්යනා ප පකනාශන පරිවර්තනය හනා ප පකනාශන කටයුතු සඳහනා අවශශ්ය උපයදසශ්  හනා  

සහයයහෝගය ලබනාදීම

v පුසශ්තකනාල ප පවවෘත්ති සඟරනාව සමපනාදනය

පුහුණු කිරීලමේ නිලධජාරී තනතුරෙ  

v පුහුණ පනාඨමනාලනා සඅංවිධනානය කිරීම

v පුහුණ පනාඨමනාලනාවලට අදනාළ වහැඩසටහන් සහැකසීම

v යවනත් අඅංශ සමඟ පුහුණවීම කටයුතු සමබන්ධීකරණය

v පුහුණ පනාඨමනාලනා/සමමන්ත පණ/වහැඩමුළු ජනාතික වශයයන් පහැවහැත්වීම/යමයභයවීම

v වියද්ශ පුහුණවීම පිළිබඳ කටයුතු සඅංවිධනානය

අලලවි ප ප්රවර්ධන නිලධජාරී තනතුරෙ  

v මණ්ඩලයීය අයලවිහයල් අයලවි කටයුතු විධිමත්ව පවත්වනායගන යනාමට අවශශ්ය කටයුතු 

කිරීම.

v අයලවි කිරීමට සුදුසු ද පවශ්ය හඳුනනා ගහැනීම, ඇණවුම කිරීම හනා ලබනා ගහැනීමට අදනාළ කනාර්යයන්

v මණ්ඩලයීය ප පකනාශන අයලවි හනා කර්තවෘ ප පකනාශන අයලවි වශ්යනාපවෘතිය යටයත් වූ ප පකනාශන  

අයලවි කිරීයම කනාර්යයන්

v පුසශ්තකනාල ලිපිද පවශ්ය, පුසශ්තකනාල උපකරණ හනා සනාමනානශ්ය ලිපි ද පවශ්ය අයලවි කිරීයම කටයුතු
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v යපගොත් හනා ලිපිද පවශ්යවල යතගොග හනා ගිණම විසශ්තර විධිමත්ව පවත්වනායගන යනාම

v ජනාතික පුසශ්තකනාල හනා ප පයල්ඛන යසසේවනා  මණ්ඩලයයේ අයලවි ප පවර්ධන කටයුතු

v යවයළඳ යපගොයල් යපගොත්පත් අයලවිය පිළිබඳ සමීක්ෂණ කටයුතු කිරීම

වඛජාප්ති නිලධජාරී තනතුරෙ  

v ජනාතික පුසශ්තකනාල යසසේවනාවන් පිළිබඳ මනාධශ්ය ප පචනාරක වහැඩසටහන් සඅංවිධනානය කිරීම

v විවිධ ජනමනාධශ්ය ආයතන සමඟ සමබන්ධීකරණ කටයුතු

v ජනාතික පුසශ්තකනාල ප පතිරූපය නහැඅංවීම සඳහනා ජනාතික හනා ජනාතශ්යන්තර මට්ටමින් වහැඩසටහන් 

සහැලසුම කිරීම හනා ක පක්රියනාත්මක කිරිම

v ජනාතික පුසශ්තකනාල යසසේවනාවන් ප පචනාරය කිරීම සඳහනා මුද පක්රිත හනා විදව්යුත් මනාධශ්ය ප පකනාශන (පත පක්රිකනා, 

යපහෝසශ්ටර්, සඅංඛශ්යනායල්ඛන, අත්යපගොත් ආදිය) සමපනාදනය

v ජනාතික පුසශ්තකනාල පනාඨක ප පජනාව වර්ධනය කර ගහැනීමට අදනාළ කටයුතු කිරීම

v ජනාතික  පුසශ්තකනාල යසසේවනාවන් පිළිබඳ  පර්යයේෂණ,  ප පජනාව  දහැනුවත් කිරිමට සමමන්ත පණ  

සඅංවිධනානය

v ජනාතික පුසශ්තකනාල කනාර්යයන් පිළිබඳ සඅංඛශ්යනායල්ඛන පවත්වනායගන යනාම

v ජනාතික පුසශ්තකනාල කනාර්ය මණ්ඩලයයේ මහජන සමබන්ධතනාවය වර්ධනය සඳහනා යයහෝජනනා 

ඉදිරිපත් කිරීම හනා ක පක්රියනාත්මක කිරීම

පර්ලයේෂණ  නිලධජාරී තනතුරෙ 

v පුසශ්තකනාල හනා විඥනාපන විදශ්යනා ක්යෂසේත පයට අදනාළ පර්යයේෂණ ක්යෂසේත පයන් හඳුනනා ගහැනීයම 

කනාර්යය

v ජනාතික හනා ජනාතශ්යන්තර ආයතන සමඟ සහයයහෝගීතනා පදනම මත ආරමභ කරන පර්යයේෂණ 

ක පක්රියනාත්මක කිරීම

v පර්යයේෂණ වශ්යනාපවෘති ක පක්රියනාත්මක කිරීම

v පර්යයේෂණ ප පතිඑල විද්වතුන් යවත සඅංනියවේදනය කිරීම සඳහනා පිළියයළ කිරීයම

v ර්යයේෂණ වශ්යනාපවෘතිවල පුනරුප්පත්තීන් හඳුනනා ගහැනීම

v පුසශ්තකනාල හනා විඥනාපන ක්යෂසේත පයයේ  පර්යයේෂණ ක පම අධශ්යයනය කිරීම
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පජාලන නිලධජාරී   

v මණ්ඩලයයේ පරිපනාලන කටයුතු සඅංවිධනානය කිරීම, අධීක්ෂණය හනා යසසේවක විනය පනාලනයට 

අදනාළ සියලු කටයුතු ඉටු කිරීම.

v මණ්ඩලයයේ කනාර්ය මණ්ඩලය අදනාළ පරිපනාලන කටයුතු ඉටු කිරීම.

v මණ්ඩලයයේ සියලුම නිලධනාරීන්යගේ නිවනාඩු සමබන්ධ කනාර්යයන් අධීක්ෂණය

v මණ්ඩලයයේ යසසේවක  මහත්ම/මහත්මීන්යගේ සුබසනාධක  පහසුකම,  පනාරියතහෝෂත  දීමනනා,  

යසසේවක  අර්ථසනාධක  අරමුදල  හනා  අයනකත් ප පතිලනාභ  යගවීම  පිළිබඳව  සියලු කටයුතු 

අධීක්ෂණය හනා අඅංශයයේ නිලධනාරීන්ට උපයදසශ් දීම

v රනාජකනාරි කටයුතු සඳහනා වනාහන යවන් කිරීම හනා වනාහන සඳහනා ඉන්ධන සහැපයීයම කටයුතු

v අවශශ්ය අවසශ්ථනාවන්හිදී අඅංශයයේ ප පතිසඅංවිධනාන කටයුතු හනා නව පනාලන ක පම හඳුන්වනාදීම හනා ඊට 

අදනාළව ඉහළ කළමනනාකරණයට යයහෝජනනා ඉදිරිපත් කිරීම

v මණ්ඩලයයේ මනානව සමපත් සඅංවර්ධනයයහිලනා අදනාළ කටයුතු ඉටුකරලීම, වහැඩිදියුණ කිරීම 

හනා මණ්ඩලයට උචිත ප පතිපත්ති සකසශ් කිරීමට සහනාය වීම

v මණ්ඩලයයේ ආරක්ෂක කටයුතු හනා ප පවනාහන කටයුතු භනාරව කටයුතු කිරීම 

නඩත්තු  නිලධජාරී   

vනඩත්තු අඅංශයයේ වහැඩ සහැලසුම කිරීම හනා අධීක්ෂණ කටයුතු 

vආයතනයයේ යගගොඩනහැගිල්ල සහ භූමිය විධිමත්ව පවත්වනායගන යනායම කටයුතු 

vකනාර්යනාල  උපකරණ  හනා  වනායුසමීකරණ,  විදුලි පද්ධති/සඅංඥනා  පද්ධති ආදී නඩත්තුව,  

අලුත්වහැඩියනාව හනා යසසේවනා පිළිබඳ සියලු කනාර්යයන්

v සහැලසුම,  පිරිවහැය  ඇසශ්තයමන්තු,  ඉදි කිරීම කටයුතු,  වහැඩිදියුණ කිරීම කටයුතු 

සමබන්ධීකරණය හනා අධීක්ෂණය

v භූමිය නඩත්තුව,  අලඅංකනාර කිරීම හනා නඩත්තු කිරීම අධීක්ෂණය කිරීම හනා එම කටයුතු 

සමබන්ධයයන් උපයදසශ් ලබනාදීම

v ශ පවණනාගනාරය සඳහනා සියලු කටයුතු ඉටුකිරීම සඳහනා උපයදසශ් සහැපයීම හනා සමබන්ධීකරණ    

කටයුතු
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ගිණුමේ නිලධජාරී   

v සියලු යගවීම වවුචර්,  ගමන් වියදම ඉල්ලුම පත ප,  අතිකනාල  හනා  වහැටුප් වවුචර් වල  

නිරවදශ්යතනාවය පරීක්ෂනා කිරීයම කටයුතු

v මනාසිකව මුදල් අඅංශයට ලබනා ගන්නනා යචක් යපගොත් උප පත පක්රිකනා,  කවිතනාන්සි අනුපිටපත්,  

යගවීම හනා ලහැබීම වවුචර් විගණනයට ඉදිරිපත් කිරීයම කනාර්යය හනා ඒවනා ආරක්ෂනාකනාරීව  

තබනා ගහැනීමට අදනාළ කටයුතු 

v මුදල් යපගොත, බහැඅංක සහැසදුම හනා දදනික යශසේෂය පිළිබඳ නිරවදශ්යතනාව පරීක්ෂනා කිරීම

v මුදල් යපගොත් විශශ්යල්ෂණ වනාර්තනාවල නිවහැරදිතනාව සනනාථ කිරීම

v බලය පවරන සීමනාවන් තුළ යගවීම වවුචර්වල වියදම සනනාථ කිරී ම

v භනාණ්ඩනාගනාර මුදල් ලබනා ගහැනීමට අවශශ්ය කනාර්යයන් 

v වනාර්ෂික අයවහැය යල්ඛන සහැකසීම අදනාළ කනාර්යයන් 

v විගණන  විමසුම යල්ඛන  පවත්වනායගන  යනාම  හනා  ඒ  සමබන්ධව  අයනකත් අඅංශ  සමඟ  

සමබන්ධීකරණය

පජාලන ලලේකමේ

v සභනාපති/අධශ්යක්ෂ ජනරනාල්වරයනා හමුවීමට පහැමියණන අමුත්තන් පිළිගහැනීම හනා  ඔවුන්ව  

අදනාළ නිලධනාරීන් යවත යයගොමු කිරීයම කටයුතු

v සභනාපති/අධශ්යක්ෂ ජනරනාල්වරයනා යගේ රනාජකනාරි සමබන්ධ අභශ්යන්තර හනා බනාහිර දින යවන් 

කිරීම දිනයපගොත්  පවත්වනා යගන යනායම කටයුතු

v යපසෞද්ගලික ලිපියගගොනු ආරක්ෂිතව හනා රහසශ්ය භනාවය සුරැයකන පරිදි පරිහරණය කිරීයම 

කටයුතු 

v මණ්ඩලයීය අධශ්යක්ෂ මණ්ඩල රැසශ්වීම වලට අයත් කනාර්යයන් ඉටු කිරිම.

v අධශ්යක්ෂ  ජනරනාල්වරයනා  යගේ වවෘත්තීයමය  කනාර්යයන්ට  අදනාළ  වියශසේෂ  ලිපියගගොනු 

පවත්වනායගන යනාම හනා අවශශ්ය අවසශ්ථනාවලදී දත්තගත යතගොරතුරු එක්රැසශ් කිරීම

v දත්ත පදනම පවත්වනා ගහැනීයම කටයුතු 

v සභනාපති/අධශ්යක්ෂ ජනරනාල්වරයනා යගේ රනාජකනාරි ලිපි සහැකසීයම කනාර්යය
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3. පත්වීලමේ සස්වභජාවය :

 සශ්ථිර, යසසේවක අර්ථසනාධක අරමුදල හනා යසසේවනා නියුක්තයන්යගේ  භනාර අරමුදල් සඳහනා හිමිකම සහිත

4. වගැටුප් ක ප්රමය, ලශසේණ වව්යුහය හජා කජාර්යක්ෂමතජා කඩඉමේ

4.1 යසසේවනා ගණයට අදනාළ වහැටුප් යක්ත අඅංකය හනා මනාසික වහැටුප් පරිමනාණය:

2020.01.01 දින සිට

JM  1- 1 -   2016   :  රු:42,600 – 10x755 - 18x1135 – 70,580

4.2  යශ්රසේණි වව්යුහය හනා යශ්රසේණියට අදනාළ ආරමභක මනාසික වහැටුප් පියවර

ලශසේණය අදජාළ ආරෙමේභක වගැටුප් පියවරෙ JM 1-1 - 2016

II පියවර 01 42,600

I පියවර 12 51,285

යකයසසේ වුවද, වර්ෂ 2020.01.01 දින යතක් සිදු යකයරන බඳවනා ගහැනීම හනා  උසසශ් කිරීම  සඳහනා 

වහැටුප් යගවීම කළමනනාකරණ යසසේවනා චක්රයල්ඛ අඅංක 02/2016 හි II උපයල්ඛනය පරිදි සිදු කළ 

යුතුය.

සනෑම  පත්වීම ලිපියකම  වහැටුප් යක්ත  අඅංකය,  වහැටුප් පරිමනාණය  හනා  යශ්රසේණි වව්යුහය 

සමපූර්ණයයන්ම සඳහන් කළ යුතුය.  ඒ ඒ යසසේවනා ගණය තුළ  යශ්රසේණියයන් යශ්රසේණියට උසසශ් 

කිරීයමදී අලුතින් පත්වීයම ලිපියක් නිකත් කිරීම අවශශ්ය යනගොවන අතර, උසසශ් කිරීයම ලිපියක් 

පමණක් නිකත් කිරිම සනෑයහසේ.

4.3  ලසසේවක සසංඛඛජාව 

         තනතුරෙ                                 සසංඛඛජාව         තනතුරෙ    සසංඛඛජාව

1. පුසශ්තකනාල හනා ප පයල්ඛන නිලධනාරී 09 7. වශ්යනාප්ති නිලධනාරී 01

     (ප පතිග පහණ/පනාඨක යසසේවනා/ග පන්ථ විඥනාපන)

2. පද්ධති විශශ්යල්ෂක 01 8. පර්යයේෂණ නිලධනාරී 01

3.  සඅංරක්ෂණ නිලධනාරී 01 9.   පරිපනාලන නිලධනාරී 01

4.  ප පකනාශන නිලධනාරී 01 10.  නඩත්තු නිලධනාරී 01

5.  පුහුණ කිරීයම නිලධනාරී 01 11.  ගිණම නිලධනාරී 01

6.  අයලවි ප පවර්ධන නිලධනාරී 01 12.  පනාලන යල්කම     01 (20)

යසසේවනා ගණය තුළ යශ්රසේණියයන්  යශ්රසේණියට උසසශ් කිරීයම කනාර්යය සඳහනා II හනා I යශ්රසේණි සියල්ල 

ඒකනාබද්ධ යසසේවක සඅංඛශ්යනාවට අයත් යසසේ සළකනු ලහැයබ.  
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 4.4 කජාර්යක්ෂමතජා කඩඉමේ

4.4.1 II  වන  යශ්රසේණියට පත්වී වසර තුන  (03)ක් ගතවීමට යපර පළමු වන  කනාර්යක්ෂමතනා 

කඩඉම පරීක්ෂණය සමත්විය යුතුය.

4.4.2 I  වන  යශ්රසේණියට උසසශ්  වී වසර පහ  (05)ක් ගතවීමට යපර යදවන කනාර්යක්ෂමතනා 

කඩඉම පරීක්ෂණය සමත්විය යුතුය.

4.4.3 අදනාළ විෂය නිර්යද්ශය පහත  08  යඡේදයයේ සඳහන් යවේ.  ඉහත සඳහන් පරිදි නියමිත 

කනාලය  තුළ  අදනාළ  කනාර්යක්ෂමතනා  කඩඉම පරීක්ෂණ  සමත් යනගොවන  තහැනහැත්තන් 

පිළිබඳව ආයතන සඅංග්රහයයේ සහ ආයතනික කනාර්ය පරිපනාටි සඅංග පහයයේ විධිවිධනාන අනුව 

ක පක්රියනාකරනු ලහැයබ.

4.4.4 අදනාළ කනාර්යක්ෂමතනා කඩඉම පරීක්ෂණ අවම වශයයන් වර්ෂයකට එක් වතනාවක් යහහෝ 

අවශශ්යවන විටක දී අවශශ්යවන පරිදි පවත්වනු  ලහැයබ.

4.5 ඉහත සඳහන් කනාර්යක්ෂමතනා කඩඉම අවශශ්යතනාවනට අමතරව රජය විසින් කලින් කල තීරණය 

කරනු ලබන  පරිදි අවශශ්ය වන  ප්රවීණතනා  හනා  නිපුණතනාවන්ද  සියලුම   තනතුරුධනාරීන් විසින් 

නියමිත පරිදි ලබනාගත යුතු යවේ.

5. “කණෂස්ඨ කළමනජාකජාරෙ”  ලසසේවජා ගණයට බඳවජා ගගැනීම

5.1 සුදුසුකමේ

5.1.1 පුසශ්තකනාල හනා ප පයල්ඛන නිලධනාරී  

බජාහිරෙ අයදුමේකරුවන් සඳහජා

විශශ්වවිදශ්යනාල  ප පතිපනාදන  යකගොමිෂන් සභනාව  විසින් පිළිගත් උපනාධියක් ලබනා  තිබීම 

(පුසශ්තකනාල හනා විඥනාපන විදශ්යනා විෂයය හදනාරනා ඇති අයට ප්රමුඛත්වය යදනු ලහැයබ)



අභඛන්තරෙ අයදුමේකරුවන් සඳහජා (පහත 1 ලහහෝ 2 ලහහෝ 3)

1. ඉහත සඳහන් බනාහිර අයදුමකරුවන් සඳහනා වන සුදුසුකම සපුරනා තිබීම.

2. කළමනනාකරණ සහකනාර  (තනාක්ෂණික) (MA 2-1)  යසසේවනා  ගණයයහි යතගොරතුරු 

සහකනාර ii වන යශ්රසේණියයේ තනතුරක අදනාළ විෂයය ක්යෂසේතයයේ අවම වශයයන් වසර 

පහ(05)ක සතුටුදනායක යසසේවනා කනාලයක් සමපූර්ණ කර තිබීම.

3. ආශ පක්රිත  නිලධනාරී (MA  3)යසසේවනා  ගණයයහි පුසශ්තකනාල  සඅංවර්ධන  සහකනාර  iii  

යශ්රසේණියයේ තනතුරක අදනාළ විෂයය ක්යෂසේතයයේ  අවම වශයයන් වසර පහ (05)ක 

සතුටුදනායක යසසේවනා කනාලයක් සමපූර්ණ කර තිබීම.

82



5.1.2 පද්ධති විශශ්යල්ෂක                                    

බජාහිරෙ අයදුමේකරුවන් සඳහජා 

විශශ්වවිදශ්යනාල  ප පතිපනාදන  යකගොමිෂන් සභනාව  විසින් පිළිගත් උපනාධියක් ( යතගොරතුරු 

තනාක්ෂණය /පරිගණක විදශ්යනාව විෂයයක් සහිතව) ලබනා තිබීම.     

අභඛන්තරෙ අයදුමේකරුවන් සඳහජා (පහත 1 ලහහෝ 2 ලහහෝ 3)

1.  ඉහත සඳහන් බනාහිර අයදුමකරුවන් සඳහනා වන සුදුසුකම සපුරනා තිබීම.

2. කළමනනාකරණ සහකනාර (තනාක්ෂණික/තනාක්ෂණික යනගොවන) (MA 2-1)/(MA 1-1) 

යසසේවනා  ගණයන්හි යතගොරතුරු තනාක්ෂණ  සහකනාර/කළමනනාකරණ සහකනාර ii  වන 

යශ්රසේණියයේ තනතුරක  අදනාළ  විෂයය  ක්යෂසේතයයේ අවම  වශයයන් වසර  පහ(05)ක 

සතුටුදනායක යසසේවනා කනාලයක් සමපූර්ණ කර තිබීම 

3. ආශ පක්රිත  නිලධනාරී (MA  3)යසසේවනා  ගණයයහි පුසශ්තකනාල  සඅංවර්ධන  සහකනාර  iii 

යශ්රසේණියයේ තනතුරක අදනාළ විෂයය ක්යෂසේතයයේ  අවම වශයයන් වසර පහ  (05)ක 

සතුටුදනායක යසසේවනා කනාලයක් සමපූර්ණ කර තිබීම.

            5.1.3  සඅංරක්ෂණ නිලධනාරී

බජාහිරෙ අයදුමේකරුවන් සඳහජා

විශශ්වවිදශ්යනාල ප පතිපනාදන යකගොමිෂන් සභනාව විසින් පිළිගත් උපනාධියක්  (රසනායන විදශ්යනා 

විෂයය සහිතව) ලබනා තිබීම. 

අභඛන්තරෙ අයදුමේකරුවන් සඳහජා (පහත 1 ලහහෝ 2)

1.  ඉහත සඳහන් බනාහිර අයදුමකරුවන් සඳහනා වන සුදුසුකම සපුරනා තිබීම.

2.  කළමනනාකරණ  සහකනාර  (තනාක්ෂණික)  (MA  2-1)  යසසේවනා  ගණයයහි යල්ඛන 

සඅංරක්ෂක/යතගොරතුරු සහකනාර ii  වන  යශ්රසේණියයේ තනතුරක  අදනාළ  විෂයය 

ක්යෂසේතයයේ  අවම වශයයන් වසර පහ(05)ක සතුටුදනායක යසසේවනා කනාලයක් සමපූර්ණ 

කර තිබීම.

                            
5.1.4 ප පකනාශන නිලධනාරී

         බජාහිරෙ අයදුමේකරුවන් සඳහජා

විශශ්වවිදශ්යනාල  ප පතිපනාදන  යකගොමිෂන් සභනාව  විසින් පිළිගත් උපනාධියක් 

(සිඅංහල/යදමළ/ඉඅංග්රීසි/ජනසන්නියවේදනය විෂයයක් සහිතව) ලබනා තිබීම. 
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අභඛන්තරෙ අයදුමේකරුවන් බඳවජා ගගැනීම (පහත 1 ලහහෝ 2 ලහහෝ 3)

1.  ඉහත සඳහන් බනාහිර අයදුමකරුවන් සඳහනා වන සුදුසුකම සපුරනා තිබීම.

2.  කළමනනාකරණ සහකනාර  (තනාක්ෂණික/තනාක්ෂණික යනගොවන) (MA 2)/(MA  1-1) 

යසසේවනා  ගණයන්හි යතගොරතුරු සහකනාර/කළමනනාකරණ සහකනාර ii  වන  යශ්රසේණියයේ 

තනතුරක  අදනාළ විෂයය ක්යෂසේතයයේ අවම වශයයන් වසර  පහ(05)ක සතුටුදනායක 

යසසේවනා කනාලයක් සමපූර්ණ කර තිබීම.

                       3. ආශ පක්රිත නිලධනාරී (MA 3)යසසේවනා ගණයයහි පුසශ්තකනාල සඅංවර්ධන සහකනාර iii යශ්රසේණියයේ 

                      තනතුරක  අදනාළ විෂයය ක්යෂසේතයයේ අවම වශයයන් වසර පහ  (05)ක සතුටුදනායක  

යසසේවනා කනාලයක් සමපූර්ණ කර තිබීම.

5.1.5  පුහුණ කිරීයම නිලධනාරී

         බජාහිරෙ අයදුමේකරුවන් සඳහජා 

විශශ්වවිදශ්යනාල  ප පතිපනාදන  යකගොමිෂන් සභනාව  විසින් පිළිගත් උපනාධියක් ලබනා  තිබීම. 

(සමනාජයීය විදශ්යනා විෂයයන් හදනාරනා ඇති අයට ප්රමුඛත්වය යදනු ලහැයබ)  

අභඛන්තරෙ අයදුමේකරුවන් සඳහජා (පහත 1 ලහහෝ 2 ලහහෝ 3)

1.  ඉහත සඳහන් බනාහිර අයදුමකරුවන් සඳහනා වන සුදුසුකම සපුරනා තිබීම

2.  කළමනනාකරණ  සහකනාර  (තනාක්ෂණික)  (MA  2-1)  යසසේවනා  ගණයයහි යතගොරතුරු 

සහකනාර ii  වන යශ්රසේණියයේ තනතුරක අදනාළ විෂයය ක්යෂසේතයයේ අවම වශයයන් වසර 

පහ(05)ක සතුටුදනායක යසසේවනා කනාලයක් සමපූර්ණ කර තිබීම.

3. ආශ පක්රිත නිලධනාරී (MA 3)යසසේවනා ගණයයහි පුසශ්තකනාල සඅංවර්ධන සහකනාර iii යශ්රසේණියයේ 

තනතුරක  අදනාළ විෂයය ක්යෂසේතයයේ අවම වශයයන් වසර පහ  (05)ක සතුටුදනායක 

යසසේවනා කනාලයක් සමපූර්ණ කර තිබීම.

5.1.6 අයලවි ප පවර්ධන නිලධනාරී  

බජාහිරෙ අයදුමේකරුවන් සඳහජා (පහත 1 ලහහෝ 2)

1. විශශ්වවිදශ්යනාල ප පතිපනාදන යකගොමිෂන් සභනාව විසින් පිළිගත් උපනාධියක් (අයලවිකරණය/ 

වනාණිජශ්යය/වශ්යනාපනාර පරිපනාලනය විෂයයක් සහිතව) ලබනා තිබීම.  

2.ශ්රී ලඅංකනා  අයලවිකරණ  ආයතනයයේ (SLIM)  යහහෝ  වරලත් කලමනනාකරණ 

ගණකනාධිකනාරී ආයතනයයේ (CIMA)  අයලවිකරණය  පිළිබඳ  මධශ්යම  මට්ටයම 

සුදුසුකම සපුරනා තිබීම.
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අභඛන්තරෙ අයදුමේකරුවන් සඳහජා (පහත 1 ලහහෝ 2 ලහහෝ 3)

1. ඉහත සඳහන් බනාහිර අයදුමකරුවන් සඳහනා වන සුදුසුකම සපුරනා තිබීම.

2. කළමනනාකරණ සහකනාර (තනාක්ෂණික/තනාක්ෂණික යනගොවන) (MA 2-1/(MA 1-1) 

යසසේවනා ගණයන්හි යතගොරතුරු සහකනාර/කළමනනාකරණ සහකනාර ii  වන  යශ්රසේණියයේ 

තනතුරක  අදනාළ විෂයය ක්යෂසේතයයේ අවම වශයයන් වසර  පහ(05)ක සතුටුදනායක  

යසසේවනා කනාලයක් සමපූර්ණ කර තිබීම.

3. ආශ පක්රිත  නිලධනාරී (MA  3)යසසේවනා  ගණයයහි පුසශ්තකනාල  සඅංවර්ධන  සහකනාර  iii 

යශ්රසේණියයේ තනතුරක  අදනාළ විෂයය ක්යෂසේතයයේ අවම වශයයන් වසර පහ  (05)ක 

සතුටුදනායක යසසේවනා කනාලයක් සමපූර්ණ කර තිබීම.

5.1.7 වශ්යනාප්ති නිලධනාරී  

බජාහිරෙ අයදුමේකරුවන් සඳහජා

විශශ්වවිදශ්යනාල ප පතිපනාදන යකගොමිෂන් සභනාව විසින් පිළිගත් උපනාධියක් ලබනා තිබීම.

(සමනාජයීය විදශ්යනා විෂයයන් හදනාරනා ඇති අයට ප්රමුඛත්වය යදනු ලහැයබ)  

අභඛන්තරෙ අයදුමේකරුවන් සඳහජා (පහත 1 ලහහෝ 2 ලහහෝ 3)

1.  ඉහත සඳහන් බනාහිර අයදුමකරුවන් සඳහනා වන සුදුසුකම සපුරනා තිබීම.

2. කළමනනාකරණ සහකනාර (තනාක්ෂණික/තනාක්ෂණික යනගොවන) (MA 2-1)/(MA 1-1) 

යසසේවනා  ගණයන්හි යතගොරතුරු සහකනාර/කළමනනාකරණ  සහකනාර ii  වන  යශ්රසේණියයේ 

තනතුරක  අදනාළ විෂයය ක්යෂසේතයයේ අවම වශයයන් වසර  පහ(05)ක සතුටුදනායක 

යසසේවනා කනාලයක් සමපූර්ණ කර තිබීම.

3.  ආශ පක්රිත  නිලධනාරී (MA  3)යසසේවනා  ගණයයහි පුසශ්තකනාල  සඅංවර්ධන  සහකනාර  iii 

යශ්රසේණියයේ තනතුරක  අදනාළ විෂයය ක්යෂසේතයයේ අවම වශයයන් වසර පහ  (05)ක 

සතුටුදනායක යසසේවනා කනාලයක් සමපූර්ණ කර තිබීම.

5.1.8 පර්යයේෂණ නිලධනාරී

බජාහිරෙ අයදුමේකරුවන් සඳහජා

විශශ්වවිදශ්යනාල  ප පතිපනාදන  යකගොමිෂන් සභනාව  විසින් පිළිගත් උපනාධියක් ලබනා  තිබීම. 

(සමනාජයීය විදශ්යනා විෂයයන් හදනාරනා ඇති අයට ප්රමුඛත්වය යදනු ලහැයබ)  
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අභඛන්තරෙ අයදුමේකරුවන් සඳහජා (පහත 1 ලහහෝ 2 ලහහෝ 3)

                        1. ඉහත සඳහන් බනාහිර අයදුමකරුවන් සඳහනා වන සුදුසුකම සපුරනා තිබීම.

            2.  කළමනනාකරණ සහකනාර (තනාක්ෂණික/තනාක්ෂණික යනගොවන) (MA 2-1)/(MA 1-1) 

                 යසසේවනා ගණයන්හි යතගොරතුරු සහකනාර/කළමනනාකරණ සහකනාර ii වන යශ්රසේණියයේ      

                 තනතුරක අදනාළ විෂයය ක්යෂසේතයයේ අවම වශයයන් වසර පහ(05)ක සතුටුදනායක  

                 යසසේවනා කනාලයක් සමපූර්ණ කර තිබීම.

3. ආශ පක්රිත  නිලධනාරී (MA  3)යසසේවනා  ගණයයහි පුසශ්තකනාල  සඅංවර්ධන  සහකනාර  iii 

යශ්රසේණියයේ තනතුරක  අදනාළ විෂයය ක්යෂසේතයයේ අවම වශයයන් වසර පහ  (05)ක 

සතුටුදනායක යසසේවනා කනාලයක් සමපූර්ණ කර තිබීම.

5.1.9 පරිපජාලන නිලධජාරී

බජාහිරෙ අයදුමේකරුවන් සඳහජා

විශශ්වවිදශ්යනාල ප පතිපනාදන යකගොමිෂන් සභනාව විසින් පිළිගත් උපනාධියක්(රනාජශ්ය පරිපනාලනය 

/වශ්යනාපනාර පරිපනාලනය/මනානව සමපත් කළමනනාකරණය විෂයයක් සහිතව)ලබනා තිබීම.

අභඛන්තරෙ අයදුමේකරුවන් සඳහජා (පහත 1 ලහහෝ 2)

1.  ඉහත සඳහන් බනාහිර අයදුමකරුවන් සඳහනා වන සුදුසුකම සපුරනා තිබීම.

2.  කළමනනාකරණ  සහකනාර  (තනාක්ෂණික  යනගොවන)  (MA  1-1)  යසසේවනා  ගණයයහි 

කළමනනාකරණ සහකනාර ii වන යශ්රසේණියයේ තනතුරක අදනාළ විෂයය ක්යෂසේතයයේ අවම 

වශයයන් වසර පහ(05)ක සතුටුදනායක යසසේවනා කනාලයක් සමපූර්ණ කර තිබීම.

5.1.10 නඩත්තු නිලධනාරී 

 බජාහිරෙ අයදුමේකරුවන් සඳහජා (පහත 1 ලහහෝ 2 ලහහෝ 3)

1. ජනාතික තනාක්ෂණ ඩිප්යලහෝමනාව (NDT) යහහෝ උසසශ් ජනාතික ඩිප්යලහෝමනා - ඉඅංජියන්රු 

(HNDE) සහතිකයක් ලබනා තිබීම

සහ

සුදුසුකම ලබනා  ගහැනීයමන් පසු රජයයේ,  රනාජශ්ය සඅංසශ්ථනාවක,  මණ්ඩලයක, 

වශ්යවසශ්ථනාපිත  ආයතනයක යගගොඩනහැගිලි හනා යන්ත සූත නඩත්තුව පිළිබඳ අවම 

වශයයන් වසර තුන(03)ක පළපුරුද්දක් ලබනා තිබීම.

2. තවෘතීය හනා වවෘත්තීය අධශ්යනාපන යකගොමිෂන් සභනාව විසින් පිළි ගන්නනා ලද කනාර්මික/ 

වවෘත්තීය පුහුණ ආයතනයකින් නිකත් කරන ජනාතික වවෘත්තීය කසලතනා (NVQ) හය 

(06) වහැනි මට්ටමක යනගොඅඩු මට්ටමක ප්රවීණතනා සහතිකයක් ලබනා තිබීම
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සහ

සුදුසුකම ලබනා  ගහැනීයමන් පසු රජයයේ,  රනාජශ්ය සඅංසශ්ථනාවක,  මණ්ඩලයක, 

වශ්යවසශ්ථනාපිත  ආයතනයක යගගොඩනහැගිලි හනා යන්ත සූත නඩත්තුව පිළිබඳ අවම 

වශයයන් වසර පහ(05)ක පළපුරුද්දක් ලබනා තිබීම.

3. තවෘතීය  හනා  වවෘත්තීය  අධශ්යනාපන  යකගොමිෂන් සභනාව  විසින් පිළි ගන්නනා  ලද 

කනාර්මික/වවෘත්තීය පුහුණ ආයතනයකින් නිකත් කරන ජනාතික වවෘත්තීය කසලතනා 

(NVQ)  පසු (05)  වහැනි මට්ටමක යනගොඅඩු මට්ටමක ප්රවීණතනා සහතිකයක් ලබනා 

තිබීම

සහ

සුදුසුකම ලබනා  ගහැනීයමන් පසු රජයයේ,  රනාජශ්ය සඅංසශ්ථනාවක,  මණ්ඩලයක, 

වශ්යවසශ්ථනාපිත  ආයතනයක යගගොඩනහැගිලි හනා යන්ත සූත නඩත්තුව පිළිබඳ අවම 

වශයයන් වසර දහය(10)ක පළපුරුද්දක් ලබනා තිබීම.

අභඛන්තරෙ අයදුමේකරුවන් සඳහජා

ඉහත සඳහන් බනාහිර අයදුමකරුවන් සඳහනා වන සුදුසුකම සපුරනා තිබීම.

5.1.11 ගිණම නිලධනාරී

බජාහිරෙ අයදුමේකරුවන් සඳහජා (පහත 1 ලහහෝ 2)

1.   විශශ්වවිදශ්යනාල ප පතිපනාදන යකගොමිෂන් සභනාව විසින් පිළිගත් උපනාධියක් (වනාණිජශ්යය/ 

ගණකනාධිකරණය/ගිණමකරණය විෂයයක් සහිතව)   ලබනා තිබීම.

2.   ශ්රී ලඅංකනා  වරලත් ගණකනාධිකනාරී ආයතනයයේ (CA Sri  Lanka)  යහහෝ  වරලත් 

කලමනනාකරණ ගණකනාධිකනාරී ආයතනයයේ (CIMA) යහහෝ සහතික ලත් සඅංසශ්ථනාපිත 

ගණකනාධිකනාරීවරුන්යගේ සඅංගමයයේ  (ACCA)  මධශ්යම මට්ටයම සුදුසුකම සපුරනා 

තිබීම

                       අභඛන්තරෙ අයදුමේකරුවන් සඳහජා (පහත 1 ලහහෝ 2)

1. ඉහත සඳහන් බනාහිර අයදුමකරුවන් සඳහනා වන සුදුසුකම සපුරනා තිබීම.

2  කළමනනාකරණ  සහකනාර  (තනාක්ෂණික  යනගොවන)  (MA  1-1)යසසේවනා  ගණයයහි 

කළමනනාකරණ  සහකනාර ii  වන  යශ්රසේණියයේ තනතුරක  අදනාළ විෂයය ක්යෂසේතයයේ 

අවම වශයයන් වසර පහ(05)ක සතුටුදනායක යසසේවනා කනාලයක් සමපූර්ණ කර තිබීම. 
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5.1.12  පනාලන යල්කම

බජාහිරෙ අයදුමේකරුවන් සඳහජා

විශශ්වවිදශ්යනාල ප පතිපනාදන යකගොමිෂන් සභනාව විසින් පිළිගත් උපනාධියක් ලබනා තිබීම.

අභඛන්තරෙ අයදුමේකරුවන් සඳහජා (පහත 1 ලහහෝ 2)

1.  ඉහත සඳහන් බනාහිර අයදුමකරුවන් සඳහනා වන සුදුසුකම සපුරනා තිබීම.

2. කළමනනාකරණ  සහකනාර  (තනාක්ෂණික  යනගොවන)  (MA  1-1)  යසසේවනා  ගණයයහි 

කළමනනාකරණ සහකනාර ii වන යශ්රසේණියයේ තනතුරක අදනාළ විෂයය ක්යෂසේතයයේ අවම 

වශයයන් වසර පහ(05)ක සතුටුදනායක යසසේවනා කනාලයක් සමපූර්ණ කර තිබීම.

සටහන :- ඉහත 5.1.1 සිට 5.1.12 දක්වනා වූ සියලුම තනතුරු සඳහනා පරිගණක යයදුම 

     භනාවිතය පිළිබඳ දහැනුම ලබනා තිබිය යුතුය.

5.2  වයස   :  අවුරුදු 22 ට  යනගො  අඩු හනා  අවු:45 ට  යනගො  වහැඩි අය  විය  යුතුය.   (අභශ්යන්තර  

අයදුමකරුවන්ට උපරිම වයසශ්  සීමනාව අදනාළ යනගොයවේ.)

5.3. ලවනත්

සනෑම ඉල්ලුමකරුයවක් ම,

(i) ශ පශ්රී ලඅංකනායවේ පුරවහැසියයක විය යුතුය.

(ii) තනතුරට පහැවයරන කනාර්යයන් මහැනවින් ඉටු කිරීම සඳහනා  යමන්ම දිවයියන් ඕනනෑම 

ප පයද්ශයක යසසේවය කිරීම සඳහනා අවශශ්ය වන කනායික හනා මනානසික යයහෝගශ්යතනාවයයන් 

යුක්ත විය යුතුය.

(iii) විශිෂශ්ට චරිතයයන් යුක්ත විය යුතුය.

5.4 බඳවජා ගගැනීලමේ ක්රමලවේදය

පත්වීම බලධරයනා විසින් තීරණය කරනු ලබන රජයයේ ගහැසට්  පත පයයේ යහහෝ ප්රසිද්ධ දහැන්වීම පළ 

කිරිම මගින් අයදුමපත් කහැඳවීයමන් පසුව ලිඛිත තරග විභනාගයක හනා/යහහෝ පත්වීම බලධනාරියනා 

විසින් පත් කරනු ලබන  මණ්ඩලයක් මගින් පහැවහැත්යවන  වව්යුහගත සමමුඛ පරීක්ෂණයක 

ප්රතිඵල මත බඳවනා ගනු ලහැයබ.  

i. යමම යසසේවනා ගණයට සිදු කරනු ලබන සියලුම පත් කිරීම/බඳවනා ගහැනීම යමන්ම යසසේවනා 

ගණය තුළ උසසශ් කිරීම ද යමම පරිපනාටියයහි විධිවිධනානයනට තරයයේ අනුකූල වන පරිදි 

පමණක් සිදු කළ යුතුය.

ii. බඳවනා  ගහැනීයමන් පසු යසසේවයයේ යයදවීම  හනා  ඊට  ආනුෂනාඅංගික  අයනකත් කරුණ 

සමබන්ධයයන් ආයතනික කනාර්ය පරිපනාටි සඅංග පහයයේ විධිවිධනාන අදනාළ යවේ.
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iii. යමම බඳවනා ගහැනීම පරිපනාටියයේ සඳහන් සියලු කරුණ සමබන්ධයයන් යමහි දහැක්යවන 

විධිවිධනාන ආයතනික කනාර්ය පරිපනාටි සඅංග පහයයේ විධිවිධනාන අභිබවනා ක පක්රියනාත්මක විය යුතුය.

5.4.1 ලිඛිත තරෙග විභජාගය

විභනාගය සඳහනා වන විෂය නිර්යද්ශය පහත දහැක්යවේ.  

           විෂයය     කජාලය           ලකුණු

   (අ) භනාෂනා ප්රවීණතනාව පහැය 01,1/2 100

   (ආ)   අභියයහෝගශ්යතනා පරීක්ෂණය  පහැය 01,1/2 100

   (ඇ)  තනතුරට අදනාළ වන පරිදි විෂය දහැනුම  පහැය 01,1/2 100

                     මුළු ලකණ ගණන 300

 භජාෂජා ප්රවීණතජාව 

ප්රකනාශනය, අවයබහෝධය, අක්ෂර විනශ්යනාසය, සරල වශ්යනාකරණ, රීති භනාවිතය යන කරුණ 

පිළිබඳව අයප්ක්ෂකයනායගේ හහැකියනාව මහැන බහැලීම සඳහනා වන ප්රශශ්න පතයකි.

අභිලයහෝගඛතජා පරීක්ෂණය

තනතුරට  පහැවයරන  නිල  කනාර්යයන් මහැනවින් ඉටු කිරීයමහිලනා  අයප්ක්ෂකයනායගේ 

අභියයහෝගශ්යතනාව ද  හහැකියනාව ද මහැන බහැලීම සඳහනා වන ප්රශශ්න පතයකි.

තනතුරෙට අදජාළ වන පරිදි විෂය දගැනුම

තනතුරට අදනාළ වන පරිදි නියමිත විෂයය කරුණ පිළිබඳ අයප්ක්ෂකයනායගේ දහැනුම 

පරීක්ෂනාකිරීම සඳහනා වන ප්රශශ්න පතයකි.

විභනාගය  සමත්වීම  සඳහනා  අයප්ක්ෂකයක එක් එක් විෂයයක් සඳහනා  අවම  වශයයන් 

ලකණ 40%ක් ලබනාගත යුතු අතර,  ලකණ මුළු එකතුව  50%ක් අවම වශයයන් ලබනා 

ගත යුතුය.

5.4.2 වව්යුහගත සමේමුඛ පරීක්ෂණය

වව්යුහගත සමමුඛ පරීක්ෂණයයේ දී ලකණ ලබනා දීම පහත සඳහන් පරිදි යවේ.

අදනාළ අතියර්ක පළපුරුද්ද ලකණ 30

අදනාළ අතියර්ක සුදුසුකම ලකණ 30

යවනත් කසලතනා හනා කනාර්ය සනාධනයන් ලකණ 15   

සමමුඛ පරීක්ෂණයයේ දී දක්වන ලද කසලතනාවය ලකණ 25

              මුළු ලකණ ගණන  100
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v ලිඛිත තරග විභනාගයක් සහ වව්යුහගත සමමුඛ පරීක්ෂණයක් මගින් බඳවනා ගනු ලබන 

විට තරග විභනාගයයන් ලබනා ගත් ලකණ එකතුව 60%ක් සහ සමමුඛ පරීක්ෂණයයේ 

දී ලබනා  ගත් ලකණ 40%ක් වශයයන් වන කසලතනා අනුපිළියවල මත යතහෝරනා  

ගහැනීම සිදු යකයර්.

v වව්යුහගත සමමුඛ පරීක්ෂණයකින් පමණක් යතහෝරනා  ගහැයනන විට හුයදක්ම එම  

සමමුඛ පරීක්ෂණයයේ දී ලකණ ලබනා ගන්නනා කසලතනා අනුපිළියවල මත යතහෝරනා  

ගනු ලහැයබ.

5.5 කණිෂශ්ඨ කළමනනාකනාර යසසේවනා ගණයට බඳවනා ගනු ලබන්යන් II යශ්රසේණියට පමණි.  II යශ්රසේණියට 

බඳවනා  ගත යුතු සඅංඛශ්යනාව යසසේවනා ගණයයේ ඒකනාබද්ධ යසසේවක සඅංඛශ්යනාව තුළ පවත්නනා පුරප්පනාඩු 

සඅංඛශ්යනාව අනුව තීරණය යකයර්. 

5.6  සුදුසුකමේ ලබන දිනය

යසසේවයට/තනතුරට පත් කිරිම සඳහනා  වන බඳවනා  ගහැනීයම පරීක්ෂණයට යපනී සිටීම සඳහනා 

අවශශ්ය සුදුසුකම සපුරනා ඇති යලසට පිළිගනු ලබන්යන් අයදුමකරු ඉහත 5.1, 5.2 හනා 5.3 වන 

වගන්ති වල සඳහන් අවශශ්ය සුදුසුකම අයදුමපත් භනාර  ගන්නනා අවසනාන දින වන විට සනෑම 

ආකනාරයකින්ම සමපූර්ණ කර ඇත්නම පමණකි.

5.7 සස්ථිරෙ කිරීම

බනාහිර  අයදුමකරුවන් අතුයරන් යසසේවයයේ/තනතුයර් II යශ්රසේණියට  පත් කරනු ලබන 

නිලධනාරියයක වසර තුන (03)ක පරිවනාස කනාලයකට යටත්ව පත් කරනු ලබන අතර, ඔහු/ඇය 

පරිවනාස කනාලය තුළ සිය රනාජකනාරි වහැඩ හනා හහැසිරීම සතුටුදනායක අන්දමින් පවත්වනායගන යගගොසශ් 

තියබ නම සහ පළමුවන කනාර්යක්ෂමතනා කඩඉම පරීක්ෂණය සමත්ව තියබ නම,  පරිවනාස 

කනාලය අවසනානයයේදී යසසේවයයේ/තනතුයර් සශ්ථිර කරනු ලහැයබ.  

දහැනටමත් ආයතනික  යසසේවයයේ කිසියම තනතුරක  සශ්ථිර  කරනු ලහැබ  ඇති අභශ්යන්තර 

අයදුමකරුවන් බඳවනා  ගහැනීයමන් පසු එක් වසරක  වහැඩ බහැලීයම/පරීක්ෂණ 

කනාලපරිච්යඡේදයකට යටත් කරනු ලහැයබ.

5.8 බඳවජා ගගැනීලමේදී වගැටුප

බනාහිර අයදුමකරුවන් අතුරින් බඳවනා ගහැනීයමදී අදනාළ තහැනහැත්තනා වහැටුප් පරිමනාණයයේ ආරමභක 

පියවයරහි  පිහිටු වනු ලහැබිය යුතුය.  අභශ්යන්තර අයදුමකරුවන් බඳවනා ගහැනීයමදී පිහිටුවනු 

ලහැබිය යුතු වහැටුප් පියවර ආයතන සඅංග පහයයේ VII පරිච්යඡේදයයේ විධිවිධනාන පරිදි තීරණය කරනු 

ලහැයබ.
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6. උසසස්වීමේ

     කනාර්ය සනාධනය පදනම කරගත් පහත දහැක්යවන ආකනාරයයේ උසසශ්වීම ක පමයකින් සමන්විත යවේ.  

6.1 ලසසේවජා ගණලයහි II ලශසේණලයේ සිට I ලශසේණයට උසසස් කිරීම:-

       (අ) පූර්ව අවශඛතජා

(i) පත්වීම සශ්ථිර කර තිබීම

(ii) යසසේවනා  ගණයයේ II  යශ්රසේණියයේ අවම වශයයන් වසර දහය  (10)  ක යසසේවනා  කනාලයක් 

සමපූර්ණ කර තිබීම හනා වහැටුප් වර්ධක දහය (10)ක් උපයනායගන තිබීම.

(iii)  අනුමත කනාර්යසනාධන අගහැයීයම පරිපනාටිය අනුව උසසශ්වීයම දිනට යපරනාතුව වූ වසර 

දහය(10)ක් තුළ සනාමනානශ්ය මට්ටයම යහහෝ ඊට ඉහළ කනාර්ය සනාධනයක් යපන්නුම කර 

තිබීම.

(iv)  උසසශ්වීම දිනට පූර්වනාසන්නතම වසර පහ  (05)  තුළ සතුටුදනායක යසසේවනා  කනාලයක් 

සමපූර්ණ කර තිබීම.

(v)   අදනාළ කනාර්යක්ෂමතනා කඩඉම පරීක්ෂණය සමත්වී තිබීම.

(vi)   අදනාළ මට්ටයම යදවන රනාජශ්ය භනාෂනා ප පවීණතනාව ලබනා යගන තිබීම

(ආ) උසසස්වීලමේ ක ප්රමය

සුදුසුකම සමපූර්ණ  කරන  යසසේවකයන් විසින් නියමිත  ආකවෘති පත පය  මඟින් පත්වීම 

බලධනාරියනා  යවත  ඉල්ලීමක් කරනු ලහැබූ විට  සුදුසුකම පරීක්ෂනා  කිරීයමන් අනතුරුව 

සුදුසුකම ලබන දින සිට ක පක්රියනාත්මක වන පරිදි I යශ්රසේණියට උසසශ් කිරිම පත්වීම බලධනාරියනා 

විසින් සිදු කරනු ලහැයබ.

7.  ලසසේවලයේ ලයදී සිටින්නන් අන්තර්ග ප්රහණය කිරීම.   (නියමිත දිනට යසසේවයයේ යයදී සිටින්නන්ට  

පමණක් අදනාළ යවේ.) 

7.1 නව බඳවනා ගහැනීයම පරිපනාටිය ක පක්රියනාත්මක දිනය වන විට කළමනනාකරණ යසසේවනා චක පයල්ඛ 

අඅංක  30  මඟින් ලබනා දී ඇති කණිෂශ්ඨ කළමනනාකනාර  යසසේවනා ගණයයහි හනා ඊට අදනාළ  JM 1-1 

දරන වහැටුප් පරිමනාණයයහි  පිහිටුවනා ඇති ජනාතික පුසශ්තකනාල හනා ප පයල්ඛන යසසේවනා මණ්ඩලයයේ 

කනාර්ය  මණ්ඩලයයහි නියුතු යසසේවකයින් සියලු යදනනාම එකී ක පක්රියනාත්මක වන දිනය වන විට 

පිහිටු වනු ලහැබ  සිටින  යසසේවනා  ගණය  හනා  යශ්රසේණි පදනම යකගොට  ආයතන  සඅංග පහයයේ VII 

පරිච්යඡේදයයේ 4 වන වගන්තියයේ විධිවිධනාන පරිදි  කණිෂශ්ඨ කළමනනාකනාර යසසේවනා ගණයට හනා JM 

1-1 වහැටුප් පරිමනාණයට පහත සඳහන් පරිදි යශ්රසේණිගතව අන්තර්ග පහණය කරනු ලහැයබ.
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7.2 කළමනනාකරණ යසසේවනා චක පයල්ඛ අඅංක  30  මඟින් ලබනා දී ඇති බලනාත්මක/ක පක්රියනාත්මක/වශ්යනාප්ති 

නිලධනාරී යසසේවනා ගණයයහි හනා ඊට අදනාළ MA 5-3 වහැටුප් පරිමනාණයයහි  පිහිටු වනු ලහැබූ පහත 

සඳහන් තනතුරු දරන ජනාතික පුසශ්තකනාල හනා ප පයල්ඛන යසසේවනා මණ්ඩලයයහි යසසේවකයින් නව 

බඳවනා  ගහැනීම පරිපනාටිය  ක පක්රියනාත්මක වන  දිනයයේ සිට  බල  පහැවහැත්යවන  පරිදි කණිෂශ්ඨ 

කළමනනාකනාර යසසේවනා ගණයට හනා  JM 1-1  දරන  වහැටුප් පරිමනාණයට ආයතන සඅංග පහයයේ VII 

පරිච්යඡේදයයේ 4 වගන්තියයහි විධිවිධනාන පරිදි අන්තර්ග පහණය කරනු ලහැයබ.  

සහකනාර පුසශ්තකනාලයනාධිපති 

පරිගණක පද්ධති විශශ්යල්ෂක  

7.3 යකයසසේ  වතුදු අන්තර්ග පහණය  යහසේතුයවන් අදනාළ  තහැනහැත්තනායගේ වහැටුප් වර්ධක  දිනයයහි 

යවනසක් සිදු යනගොවිය යුතු අතර, එම දිනය අන්තර්ග පහණයට යපර පහැවති වහැටුප් වර්ධක දිනය 

වශයයන් යනගොයවනසශ්ව ක පක්රියනාත්මක විය යුතුය.  එයසසේම වහැටුප් පරිවර්තනයයේදී අදනාළ තහැනහැත්තනා 

අවසන් වරට  ලබමින් සිටි වහැටුප් පියවර  නව  වහැටුප් පියවරට  අනුරූපී වීම  මත  ආයතන 

සඅංග පහයයේ VII  පරිච්යඡේදයයේ 4.4  වගන්තිය අනුව ඊළඟ ඉහළ වහැටුප් පියවයර් තහැබීම ද සිදු 

යනගොකළ යුතුය.

7.4 යසසේවනා කනාලය ගණන් ගත යුත්යත් ඒ ඒ තනතුරට පත් කරන ලද දිනය පදනම කරයගනය

(i)  JM 1- 1 -  II  යශ්රසේණිය

කළමනනාකරණ යසසේවනා චක පයල්ඛ අඅංක 30 මඟින්  JM 1- 1 වහැටුප් පරිමනාණයයේ II යශ්රසේණියයේ 

වහැටුප් පියවර නියමකර ඇති තනතුරක අවම වශයයන් වසර දහය (10) ක යසසේවනා කනාලයක් 

සමපූර්ණ කර යනගොමහැති යසසේවකයන්

සහ

ඉහත සඳහන් පරිදි II යශ්රසේණියයේ තනතුරක වසර (10) ක යසසේවනා කනාලයක් සමපූර්ණ කළ ද 

නව  බඳවනා  ගහැනීයම පරිපනාටිය  ක පක්රියනාත්මක  වන  දිනට  යපර  ක පක්රියනාත්මකව  පහැවති බඳවනා 

ගහැනීයම පරිපනාටිය අනුව අවශශ්ය අයනකත් යසසේවනා අවශශ්යතනා සමපූර්ණ යනගො කළ යසසේවකයින් 

     JM 1- 1 -  II  යශ්රසේණියට අන්තර්ග පහණය කරනු ලහැයබ.

(ii)JM 1- 1  -  I යශ්රසේණිය

ඉහත සඳහන් පරිදි  II  යශ්රසේණියට අදනාළ වහැටුප් නියමකර ඇති තනතුරක යහහෝ  යශ්රසේණියක 

යටත් පිරියසයින් වසර  10 ක සතුටුදනායක යසසේවනා කනාලයක් සමපූර්ණ කර ඇති එයමන්ම 

ඉහත සඳහන් අයනකත් යසසේවනා අවශශ්යතනා සමපූර්ණ කර  ඇති යසසේවකයින් 

සහ 
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කළමනනාකරණ යසසේවනා චක පයල්ඛ අඅංක 30 මඟින් JM 1- 1 වහැටුප් පරිමනාණයයේ I  යශ්රසේණියට 

අදනාළ වහැටුප් පියවර හිමිකර දී ඇති තනතුරක්/යශ්රසේණියක් දරන යසසේවකයින් 

    JM 1- 1   I  යශ්රසේණියට අන්තර්ග පහණය කරනු ලහැයබ.

8. කජාර්යක්ෂමතජා කඩඉමේ පරීක්ෂණ සඳහජා විෂය නිර්ලදේශය   

8.1 1 වන කනාර්යක්ෂමතනා කඩඉම පරීක්ෂණය (II යශ්රසේණියට පත් වී වසර 03 ක් ඇතුළත දී 

සමත්විය යුතුය.)

පහත සඳහන් විෂයයන්යගන් ලිඛිත පරීක්ෂණය සමන්විත යවේ.

විෂයය නිර්ලදේශය :

 විෂයය               කජාලය        ලකුණු

i.   කනාර්යනාල ක්රම         පහැය 02 100

ii.  ගිණම ක්රම පහැය 02 100

iii. විෂයය දහැනුම පහැය 02 100

                 මුළු ලකණ                         300
   

කජාර්යජාල ක්රම

රනාජශ්ය ආයතනයක භනාවිතවන කනාර්යනාල ක්රම පිළිබඳ අවශශ්යවන පරිදි අයප්ක්ෂකයනා ලබනාගත 

යුතු දහැනුම සහ එම දහැනුම අවසශ්ථනායවහෝචිත පරිදි අර්ථදනායක හනා ඵලදනායක පරිද්යදන් යයගොදනා 

ගහැනීයම හහැකියනාව මහැන බහැයල්.

ගිණුමේ ක්රම

රනාජශ්ය අඅංශයයේ කනාර්යනාලයන්හි භනාවිත යකයරන මුදල් යපගොත්පත් සහ මූලශ්ය පනාලන ක්රම පිළිබඳව 

අයප්ක්ෂකයනායගේ දහැනුම සහ එම දහැනුම ඵලදනායක පරිදි යයගොදනා ගහැනීයමහිලනා අයප්ක්ෂකයනායගේ 

හහැකියනාව මහැන බහැලීම සඳහනා වන ප්රශශ්න පතයකි.

විෂයය දගැනුම

තනතුරට අදනාළවන පරිදි අදනාළ විෂයය පිළිබඳ අයප්ක්ෂකයනායගේ දහැනුම මහැන බහැලීම සඳහනා වන 

ප්රශශ්න පතයකි.

යමම  කනාර්යක්ෂමතනා  කඩඉම පරීක්ෂණයයන් සමත්වීම  සඳහනා  අයප්ක්ෂකයක විසින් අවම 

වශයයන් ලකණ 40%ක් ලබනා ගත යුතුය.

යසසේවයයේ/තනතුයර් සශ්ථිර  කරනු ලහැබීම  සඳහනා  සනෑම  අයප්ක්ෂකයක විසින්ම  යමම 

කනාර්යක්ෂමතනා කඩඉම පරීක්ෂණය සමත් විය යුතුය.

93



8.2  2 වන කනාර්යක්ෂමතනා කඩඉම පරීක්ෂණය  (I යශ්රසේණියට උසසශ් වූ දින සිට වසර 05 ක් ඇතුළත දී 

       සමත්විය යුතුය.)

       පහත සඳහන් විෂයයන්යගන් ලිඛිත පරීක්ෂණය සමන්විත යවේ.

විෂයය නිර්ලදේශය :

            විෂයය                           කජාලය         ලකුණු

i. ආයතනික පරිපනාටි                 පහැය 02 100

ii. රනාජශ්ය මූලශ්ය පනාලන ක්රමයවේද          පහැය 02 100

iii. තනතුරට අදනාළ විෂයය දහැනුම පහැය 02           100

                 මුළු ලකණ ගණන                                                  300

ආයතනික පරිපජාටි

කනාර්යය පරිපනාලන මූලධර්ම,  ඒවනා ක්රියනාත්මක කිරීයම වහැදගත්කම,  ලිඛිත සන්යද්ශන ක්රම, 

යගගොනුගත කිරීයම ක්රම හනා ආකවෘති පත් සකසශ් කිරීම පිළිබඳ අයප්ක්ෂකයනායගේ දහැනුම යමන්ම 

අයප්ක්ෂකයනා සිය යසසේවනා කනාලය තුළ කනාර්යනාල ක්රම පිළිබඳ ලබනා ඇති ප්රවීණතනාවද ආයතන 

සඅංග්රහයයේ සහ ආයතනික විධිවිධනාන සඅංග්රහයයහි ඇතුළත් කරුණ පිළිබඳ ඔහුයගේ දහැනුම ද මහැන 

බහැයල්.

රෙජාජඛ මූලඛ පජාලන ක්රමලවේද

රනාජශ්ය ආයතනයන්හි භනාවිත මූලශ්ය පනාලන ක්රම,  මුදල් භනාරකනාරත්වය,  ආදනායම සහ සමීක්ෂණ 

මණ්ඩල හනා ගබඩනා/යතගොග පනාලන ක්රමයවේද පිළිබඳ අයප්ක්ෂකයනායගේ දහැනුම මහැන බහැයල්.

තනතුරෙට අදජාළ විෂයය දගැනුම 

පළමුවන කනාර්යක්ෂමතනා කඩඉම පරීක්ෂණයයේ දී ආවරණය වූ පරනාසය තුළ අයප්ක්ෂකයනායගේ 

ගත වූ යසසේවනා කනාලය තුළ බිහි වී ඇති පරිපනාටිමය හනා නීතිමය නවශ්යකරණයන් පිළිබඳව ද සිය 

තනතුයරහි කනාර්යයන් ඉටු කිරීයම දී අයප්ක්ෂකයනා අත්පත් කර ගත් දහැනුම හනා ප්රවීණතනාවය 

මහැන බහැලීයම ප්රශශ්න පතයකි.

යමම  කනාර්යක්ෂමතනා  කඩඉම පරීක්ෂණයයන් සමත්වීම සඳහනා  අයප්ක්ෂකයක විසින් අවම 

වශයයන් ලකණ 40%ක් ලබනා ගත යුතුය.
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9.  පත්වීමේ බලධරෙයජා

      ජනාතික පුසශ්තකනාල හනා ප පයල්ඛන යසසේවනා මණ්ඩලයයේ අධශ්යක්ෂ මණ්ඩලය.

10.   අර්ථ නිරූපන

10.1 යමම  බඳවනා  ගහැනීම පරිපනාටියට  අදනාළ  කනාර්යයන් සඳහනා  “සතුටුදනායක  යසසේවනා  කනාලය” 

යනුයවන් අදහසශ් කරනුයයේ උසසශ්වීම සඳහනා ඉල්ලුම කරන දිනට පූර්වනාසන්න යසසේවනා කනාලය 

තුළ යයදුනු සියලුම වහැටුප් වර්ධක ලබනා ඇත්තනා වූද,  ඒ කනාලය තුළ කළ වරදකට (අවවනාද 

කිරීමක් යහහෝ තදින් අවවනාද කිරිමක් හහැර) දඩුවමක් ලබනා නහැත්තනා  වූද, යසසේවනා කනාලයකි.

10.2  “නියමිත  දිනය”  යනුයවන් අදහසශ්  කරනුයයේ යමම  යසසේවයට/බඳවනා  ගහැනීම පරිපනාටිය 

ක පක්රියනාත්මකවීම ආරමභ වන දිනය යවේ.

අනුමහැතිය සඳහනා ඉදිරිපත් කරමි.

ආයතන ප පධනානියනායගේ අත්සන දිනය:

(නිල මුද පනාව)

නිර්යද්ශ කරමි

යර්ඛීය අමනාතශ්යනාඅංශයයේ යල්කම යගේ අත්සන දිනය:

(නිල මුද පනාව)

අනුමත කරමි.

කළමනනාකරණ යසසේවනා අධශ්යක්ෂ ජනරනාල් දිනය:

(නිල මුද පනාව)
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ජජාතික පුසස්තකජාල හජා ප ප්රලලේඛන ලසසේවජා මණ්ඩලය 
“කළමනජාකජාරෙ” ලසසේවජා ගණලයේ තනතුරු සඳහජා බඳවජා ගගැනීලමේ පරිපජාටිය

ආයතනයයේ ලිපියගගොනු අඅංකය                :    10 - 03 - 57                                 දිනය :

කළමනනාකරණ යසසේවනා ලිපියගගොනු අඅංකය  :                  දිනය :

1. ලසසේවජා ගණය

කළමනනාකනාර

2. (අ) “කළමනජාකජාරෙ”  ලසසේවජා  ගණලයේ තනතුරු දරෙන්නන්ට පගැවලරෙන කජාර්යභජාරෙය පිළිබඳ ලපනොදු 

  නිර්වචනය

යපගොදු සශ්වභනාවය අනුව ප පතිපත්ති සනාධනය, විධනානය/අණදීම, කළමනනාකරණය හනා ඒ සමබන්ධ 

තීරණ  ගහැනීම  යන  කනාර්යයන්ට  ඇතුළත් වූ ද  ආයතනයයේ ඉහළම  විධනායක  නිලධනාරියනාට 

පහැවයරන සමසශ්ත කනාර්ය භනාරයයේ අන්තර්ගත කනාර්යයන් අතර යකගොටසක් වශයයන් ගිණිය 

හහැක්කනා වූ ද කනාර්යයන් අතුරින් ආයතනයයේ ඉහළ විධනායක නිලධනාරියනා යගේ කනාර්යභනාරයට 

උපසශ්ථමභක /පහසුකනාරක වන පරිදි තනතුරු වියශසේෂිතව පවරනා යදනු ලබන කනාර්යයන්

(ආ) ලසසේවජා ගණයට අයත් තනතුරු :

I. 1. සහකනාර අධශ්යක්ෂ (ප පතිග පහණ)  

2. සහකනාර අධශ්යක්ෂ  (පනාඨක යසසේවනා)                                   

3. සහකනාර අධශ්යක්ෂ (ග පන්ථ විඥනාපන පනාලන)

4. සහකනාර අධශ්යක්ෂ (පුසශ්තකනාල පර්යයේෂණ) 

5. සහකනාර අධශ්යක්ෂ (පුසශ්තකනාල සහයයහෝගීතනා)

6. සහකනාර අධශ්යක්ෂ (වශ්යනාප්ති යසසේවනා)

7. සහකනාර අධශ්යක්ෂ (අධශ්යනාපන හනා පුහුණ)

8. සහකනාර අධශ්යක්ෂ (ප පකනාශන හනා ග පන්ථ සඅංවර්ධන)

9. සහකනාර අධශ්යක්ෂ (ක පයමහෝපනාය සහැලසුම)

10. සහකනාර අධශ්යක්ෂ (සඅංරක්ෂණ)

11.  සහකනාර අධශ්යක්ෂ (යතගොරතුරු තනාක්ෂණ)  

12. අභශ්යන්තර විගණක

13. සහකනාර අධශ්යක්ෂ/නියයහෝජශ්ය අධශ්යක්ෂ (පනාලන)

14. සහකනාර අධශ්යක්ෂ/නියයහෝජශ්ය අධශ්යක්ෂ (මුදල්)
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II   පහත සඳහන් තනතුරු සඳහනා බඳවනා ගහැනීම යනගොමහැත.  සශ්ථිර යසසේවක සඅංඛශ්යනාව තුළ ඇතිවන 

පුරප්පනාඩු සඳහනා  අදනාළ  ක්යෂසේත පයයේ I  යශ්රසේණියයේ නිලධනාරීන්යගේ යජශ්යෂශ්ඨතනාවය  හනා  

කසලතනාවය අනුව උසසශ් කිරීයමන් පත් කරනු ලහැයබ.

1. නියයහෝජශ්ය අධශ්යක්ෂ (ජනාතික පුසශ්තකනාල හනා ප පයල්ඛන)

2. නියයහෝජශ්ය අධශ්යක්ෂ (පුසශ්තකනාල ප පවර්ධන)

3. නියයහෝජශ්ය අධශ්යක්ෂ (අධශ්යනාපන හනා ප පකනාශන)

(ඇ) තනතුරෙට පගැවලරෙන කජාර්යයන් :

සහකජාරෙ අධඛක්ෂ  (ප්රතිග්රහණ) 

v ජනාතික පුසශ්තකනාල ප්රතිග්රහණ ප්රතිපත්තියට අනුව ජනාතික පුසශ්තකනාලයට ගහැලයපන යද්ශයහනා 

වියද්ශය සියලුම මනාධශ්යය පුසශ්තකනාල ද්රවශ්ය පිළිබඳ යතගොරතුරු රැසශ් කිරීම හනා අත්පත් කර  

ගහැනීමට අදනාළ කටයුතු.

v සහැලසුම කර ඇති සියලුම වශ්යනාපවෘතීන් ක්රියනාත්මක කර ලීම හනා උපයද්ශක කමිටු ඇතුලු 

අඅංශයට අදනාළ සියලුම කමිටු යමයහයවීයම කනාර්ය

v ජනාතික පුසශ්තකනාල හනා ප්රයල්ඛන මධශ්යසශ්ථනානයයේ ප්රතිග්රහණ ප්රතිපත්තිය, ප්රතිග්රහණ ක්රම සහ 

සහ  ප්රතිග්රහණ කටයුතු සමනායලහෝචනය කිරීම ඒවනායයේ අඩුපනාඩු දුබලතනා  හඳුනනා  ගහැනීම,  

මගහරවනා ගහැනීම සඳහනා විධිමත් පියවර ගහැනීම.

v යවනත් රටවල ජනාතික පුසශ්තකනාලවල ප්රතිග්රහණ ප්රතිපත්ති හනා ප්රතිග්රහණ ක්රම අධශ්යයනය 

කිරීම සහ ඒවනායයේ සනාධනීය ලක්ෂණ ප්රතිග්රහණ කටයුතු සඳහනා ආයරහෝපණය කර ගහැනීම.

v ජනාතික  පුසශ්තකනාලයයේ දහැනට  යනගොමහැති යවනත් ආයතනවල  තහැන්පත් වී ඇති ජනාතික  

වශයයන් වහැදගත් ප්රකනාශනවල මුල් පිටපත් යහහෝ අනු පිටපත් ජනාතික පුසශ්තකනාලයට ලබනා 

ගහැනීම සඳහනා කටයුතු කිරීම.

v ජනාතික පුසශ්තකනාලයයේ එකතූන්වල ඇති අඩුපනාඩු හඳුනනා ගහැනීම හනා සපුරනාලීම.

සහකජාරෙ  අධඛක්ෂ (පජාඨක ලසසේවජා)

v ජනාතික පුසශ්තකනාලයයේ  පුසශ්තකනාල සමපත් භනාවිතය සඳහනා පනාඨකයින් යවත අවශශ්ය පහසුකම 

සහැලසීම හනා පනාඨකයින් සඳහනා අවශශ්ය යතගොරතුරු යසසේවනා පවත්වනායගන යනායම කටයුතු

v ජනාතික පුසශ්තකනාල එකතුව හනා යසසේවනාවන්  පිළිබඳ ප පචනාරණය  ලබනා දීයම කටයුතු

vක්ෂණික යතගොරතුරු සහැපයීයම යසසේවනාව හනා අන්තර් පුසශ්තකනාල පිරුළු යසසේවනා  ක පක්රියනාත්මක  

කිරීමට සමබන්ධ කටයුතු  

vකනාලීන වනාර සඟරනාවල ලිපි  විෂයය   අනුව පරිගණකගත කිරීම හනා අනුක පමණිකනා සකසශ්  

කිරියම කටයුතු
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vකනාලීන වනාර සඟරනාවල ලිපි විෂයය  අනුව පරිගණකගත කිරීම හනා අනුක්රමණිකනා සකසශ්  

කිරීයම කටයුතු

v පනාඨක අධශ්යනාපන වශ්යනාපවෘතීන් සඅංවිධනානය කිරීම හනා ක්රියනාත්මක කිරීම.

v පුසශ්තකනාල එකතූන් මනනාව සඅංවිධනානය කිරීම, ඒවනායයේ ආරක්ෂනාව සහ පවිත පතනාවයට අදනාළ 

පියවර ගහැනීම අවසශ්ථනානුකූලව පුසශ්තකනාල එකතු ප පතිසඅංවිධනානය කිරීම

v ජනාතික පුසශ්තකනාල මිතුයරහෝ සඅංවිධනානයයේ කටයුතු සමබන්ධීකරණ කටයුතු 

v විද්යුත් දත්ත පදනම භනාවිතයයන් යතගොරතුරු ලබනා ගහැනීයම කටයුතු 

v විමර්ශන යසසේවනා කටයුතු හනා වියශසේෂ යතගොරතුරු යසසේවනාවන් පවත්වනායගන යනාම

v පුසශ්තකනාල සමපත්වල පවිතතනාව සඅංරක්ෂණය හනා ආරක්ෂනාව පිළිබඳ කටයුතු සඅංරක්ෂණ  

අඅංශය සමඟ ඒකනාබද්ධව සිදු කිරීම.

v ජනාතික පුසශ්තකනාලයයේ අලඅංකරණය කටයුතු

සහකජාරෙ  අධඛක්ෂ (ග ප්රන්ථ විඥජාපන පජාලන) 

v සියලුම ග පන්ථ විඥනාපන හනා සුචිකරණ කටයුතු අධීක්ෂණය

v ග පන්ථ විඥනාපන පනාලන ක්යෂසේත පයයේ නව ප පවනතනා අධශ්යයනය කිරීම හනා යයහෝගශ්ය ප පවණතනා  

ආයතනය තුළ ක පක්රියනාත්මක කිරීමට අදනාළ කටයුතු

v ග පන්ථ විඥනාපන පනාලන කටයුතු ඉහළ ගුණනාත්මක භනාවයයන් පවත්වනායගන යනාම 

v ග පන්ථ විඥනාපන ප පතිපත්ති හනා ප පමිති පවත්වනායගනයනාම

සහකජාරෙ  අධඛක්ෂ  (පුසස්තකජාල පර්ලයේෂණ)  

v පුසශ්තකනාල හනා විඥනාපන විදශ්යනා ක්යෂසේත පයට අදනාළ පර්යයේෂණ ක්යෂසේත පයන් හඳුනනා ගහැනීම හනා 

පර්යයේෂණ සිදු කිරීම

v ජනාතික හනා ජනාතශ්යන්තර ආයතන සමඟ සහයයහෝගීතනා පදනම මත පර්යයේෂණ ආරමභ කිරීම

v පර්යයේෂණ වශ්යනාපවෘති අධීක්ෂණය හනා සමබන්ධීකරණ කටයුතු

v පර්යයේෂණ ප පතිඑල විද්වතුන් යවත සඅංනියවේදනය කිරීම

v පර්යයේෂණ වශ්යනාපවෘතිවල පුනරුප්තීන් වලක්වනා ගහැනීම

v පුසශ්තකනාල හනා විඥනාපන විදශ්යනා ක්යෂසේත පයයේ පර්යයේෂණ ක පම අධශ්යයනය කිරීම

v ශ්රී ලඅංකනායවේ පුසශ්තකනාල ක්යෂසේතය සමබන්ධයයන් මනාධශ්යවල පළ වූ යතගොරතුරු හනා ලිපි රැසශ් 

කිරීම.

v පර්යයේෂණ ක්රම විදශ්යනා පිළිබඳ දහැනුවත් කිරීයම වහැඩසටහන් පහැවහැත්වීම.
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සහකජාරෙ  අධඛක්ෂ  (පුසස්තකජාල සහලයහෝගීතජා)  

v ජනාතික හනා ජනාතශ්යන්තර යලස ක්රියනාත්මක කරනු ලබන පුසශ්තකනාල සහයයහෝගීතනා ක්රම හඳුනනා 

ගහැනීම හනා උචිත පුසශ්තකනාල සහයයහෝගීතනා ක්රම ක්රියනාත්මක කිරීම.

v පුසශ්තකනාල සහයයහෝගීතනා ක්රම ක්රියනාත්මක කිරීමට උචිත යටිතල පහසුකම හඳුනනා ගහැනීයම 

කනාර්යය.

v ශ්රී ලඅංකනාව  තුළ  දීප  වශ්යනාප්ත  සනෑම  වර්ගයකම  පුසශ්තකනාල  ආවරණය  වන  ආකනාරයයේ 

සහයයහෝගීතනා වශ්යනාපවෘති ක්රියනාත්මක කිරීම.

v යද්ශය හනා වියද්ශය වශයයන් අදනාළ වන විවිධ ආයතන සමඟ සබඳතනා පවත්වනා ගහැනීම

v පුසශ්තකනාල ක්යෂසේතයට සමබන්ධ යද්ශය ආයතන හනා සඅංවිධනාන සමඟ සබදතනා පහැවහැත්වීම

v යද්ශය හනා වියද්ශය ප්රකනාශන හුවමනාරු වහැඩසටහන  (Exchange Program)  වහැඩසටහන් 

ක්රියනාත්මක කිරීම.

v යද්ශය හනා වියද්ශය ආයතනික සනාමනාජිකත්වය ලබනා ගහැනීම හනා සමබන්ධතනා පහැවහැත්වීම

v පුසශ්තකනාල ක්යෂසේතයට අදනාළ වවෘත්තීය සඅංගම සමඟ සහයයහෝගීතනාවය පවත්වනායගන යනාම

v මණ්ඩලයීය නිලධනාරීන් සඳහනා වියද්ශය රටවල පුහුණ අවසශ්ථනා හඳුනනා ගහැනීම

සහකජාරෙ  අධඛක්ෂ  (වඛජාප්ති  ලසසේවජා)  

v උපයද්ශක යසසේවනා සමබන්ධීකරණය සිදු කිරීම, පුසශ්තකනාල සඅංවර්ධනය පිළිබඳ නව ප පවණතනා 

අධශ්යයනය හනා ආයතනය සඳහනා ඒවනා හඳුන්වනාදීම

v ජනාතික කියවීයම මනාසයයේ වශ්යනාපවෘතියට අදනාළ කටයුතු

v පුසශ්තකනාල ක්යෂසේත පයයේ වියශසේෂ දින සහැමරීයම වශ්යනාපවෘතියට අදනාළ කටයුතු

v පළනාත්  පුසශ්තකනාල සඅංවර්ධන වශ්යනාපවෘතිය යමයභයවීම

v පුසශ්තකනාල ප පමිති සමපනාදනය හනා නවීකරණ කටයුතු

v පුසශ්තකනාල යශ්රසේණිගත කිරීමට අදනාළ කටයුතු යමයහයවීම

v යද්ශය පුසශ්තකනාල වශ්යවසශ්ථනා නීතිරීති හනා චක පයල්ඛ නවීකරණය කිරීම හනා ජනාතික වශයයන් 

පුසශ්තකනාල යසසේවනා අධීක්ෂණය

v පුසශ්තකනාල සඳහනා යපගොත් ආධනාර ලබනා දීයම කනාර්යය

v ජනාතික හනා ප්රනායද්ශය මට්ටයම යපගොත් ප්රදර්ශන සඅංවිධනානය කිරීම

v ජනාතික පුසශ්තකනාල යපගොත් අයලවිහල පවත්වනායගන යනායම අධීක්ෂණ කටයුතු
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සහකජාරෙ  අධඛක්ෂ  (අධඛජාපන හජා පුහුණු)  

v පුහුණ අවශශ්යතනා හඳුනනා ගහැනීම,  පුහුණ පනාඨමනාලනා සහැලසුම කිරීම හනා ක පක්රියනාත්මක කිරීයම 

කටයුතු

v පුහුණ කිරීයම වහැඩසටහන් ක්රියනාත්මක කිරීම සමබන්ධව බනාහිර ආයතන සමඟ සමබන්ධතනා 

පවත්වනායගන යනාම

v පුහුණ පනාඨමනාලනා, වහැඩමුළු අධීක්ෂණය කිරීම

v පුහුණ කිරීම පිළිබඳ යමගොඩියුල සහැකසීම

v අධශ්යනාපන හනා පුහුණ කටයුතුවල නව ප පවණතනා හඳුනනා ගහැනීම හනා ක පක්රියනාත්මක කරලීම

v මණ්ඩලයීය නිලධනාරීන් පුහුණ කිරීම

සහකජාරෙ  අධඛක්ෂ  (ප ප්රකජාශන හජා ග ප්රන්ථ සසංවර්ධන)  

v මණ්ඩලයීය ප පකනාශන, ප පකනාශයට පත් කිරීයම කටයුතු අධීක්ෂණය

vISBN, ISSN  සහ  ISSM අඅංක වශ්යනාපවෘතිවලට අදනාළ කටයුතු අධීක්ෂණය

v ප පකනාශන ආධනාර වශ්යනාපවෘතියට අදනාළ වශ්යනාපවෘති යමයභයවීම

v ළමනා හනා යයගොවුන් සනාහිතශ්ය මුද්රණනාධනාර වශ්යනාපවෘතිය යමයහයවීම

vනව ප පකනාශන මිලදී ගහැනීයම වශ්යනාපවෘතියට අදනාළ කටයුතු 

v මණ්ඩලයයේ ප පකනාශනවලට අදනාළ ප පතිපත්ති සකසශ් කිරීම

v යතහෝරනා ගත් පුසශ්තකනාල විදශ්යනා ප්රකනාශනයක් ප්රකනාශයට පත් කිරීම

සහකජාරෙ  අධඛක්ෂ  (ක ප්රලමහෝපජාය සගැලසුමේ)

v ශ පශ්රී ලඅංකනා පුසශ්තකනාල පද්ධතියයේ සඅංවිධනානනාත්මක වව්යුහය හඳුනනා ගහැනීම

v පුසශ්තකනාලයයේ දහැක්ම  (Vision)  හනා  යමයභවර  (Mission)  හඳුනනා ගහැනීම හනා  ක පයමහෝපනාය  

සහැලසුමකරණය 

v මණ්ඩලයීය වනාර්ෂික වනාර්තනා සහ ක්රියනාකනාරී සහැලසුම සකසශ් කිරීම

v වියද්ශය පුහුණවීම හනා සමමන්තණ සඳහනා මණ්ඩලයීය නිලධනාරීන් යයගොමු කිරීම

v අධශ්යක්ෂ මණ්ඩලයයේ හනා යජශ්යෂශ්ඨ කනාර්ය මණ්ඩලයයේ මනාසික රැසශ්වීමවලට අදනාළ කටයුතු 

ඉටු කිරීම හනා අදනාළ වනාර්තනා තබනා ගහැනීම

සහකජාරෙ අධඛක්ෂ (සසංරෙක්ෂණ) 

v සඅංරක්ෂණ හනා ප්රතිෂශ්ඨනාපන අඅංශය මඟින් සිදු යකයරන සියලුම වශ්යනාපවෘති අධීක්ෂණ කටයුතු

v ජනාතික පුසශ්තකනාල එකතුව සඅංරක්ෂණය ප්රතිෂශ්ඨනාපනය හනා  මනනාව පවත්වනායගන යනායම 

කටයුතු යමයහයවීම
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v සඅංරක්ෂණ හනා ප පතිෂශ්ඨනාපන උපයද්ශක කමිටුව හනා  MOW  ජනාතික කමිටුව කහැඳවීම,  එම  

කමිටුවල වනාර්තනා මහැනවින් පත්වනායගන යනාම, කමිටු තීරණ ක පක්රියනාත්මක කරවීම සමබන්ධ 

කටයුතු 

v සඅංරක්ෂණ කටයුතු පිළිබඳ පුහුණ අවශශ්යතනා හඳුනනා ගහැනීම හනා පුහුණ පනාඨමනාලනා සඅංවිධනානය 
කිරිම

v පුසශ්තකනාල ද පවශ්ය සඅංරක්ෂණය කටයුතු පිළිබඳ යවනත් පුසශ්තකනාලවලට උපයදසශ් ලබනාදීම

v ජනාතික පුසශ්තකනාලය සඳහනා වන ආපදනා කළමනනාකරණ සහැලහැසශ්ම යනාවත්කනාලීන කිරීම

v ප පනායද්ශය සඅංරක්ෂණ වශ්යනාපවෘතිය අධීක්ෂණය කිරීම හනා අවශශ්ය අවසශ්ථනාවලදී උපයදසශ් ලබනාදීම

v දුමමල යතල් නිසශ්සනාරණ වශ්යනාපවෘතිය

v යපගොත් බහැඳුම අඅංශයයේ කටයුතු අධීක්ෂණය

සහකජාරෙ අධඛක්ෂ (ලතනොරෙතුරු තජාක්ෂණ) 

v මණ්ඩලයයේ යතගොරතුරු තනාක්ෂණ කටයුතුවලට අදනාළ ප පතිපත්ති සකසශ් කිරීයම කනාර්යය

v පරිගණක සහ පරිගණක ජනාලය පිළිබඳ උපයදසශ්  ලබනාදීම හනා එය පරිහරණය කිරීයමදී 

අනුගමනය කළයුතු නිර්යද්ශ ඉදිරිපත් කිරීම

vනව තනාක්ෂණයන් පිළිබඳ අධශ්යයනය හඳුන්වනාදීම හනා දහැනට යයගොදනා ගනු ලබන තනාක්ෂණය 

අවශශ්ය අවසශ්ථනාවන්හිදී වහැඩිදියුණ කිරියම කටයුතු

v පරිගණක සහ උපනාඅංග මිලදීගත් ආයතන සමඟ සමබන්ධීකරණ කටයුතු

v මණ්ඩලයට  අවශශ්ය පරිගණක  ජනාල,  පරිගණක  හනා  උපනාඅංග  පිළිබඳ  යජශ්යෂශ්ඨ  කනාර්ය  

මණ්ඩලයට උපයදසශ් හනා නිර්යද්ශ ලබනාදීම

v ජනාතික පුසශ්තකනාල පරිගණක ජනාලය පරිගණක සහ අයනකත් උපනාඅංගවල නඩත්තු කටයුතු 

සහ පවත්වනායගන යනාම සහ වශ්යනාප්ත කිරීයම කටයුතු 

v අයනකත් පුසශ්තකනාලවල පරිගණක/නඩත්තු/මිලදී ගහැනීම/වහැඩිදියුණ කිරීම/ගහැටළු විසදීම / 

පුහුණ කිරීම සමබන්ධ කටයුතුවලට අවශශ්ය උපයදසශ් හනා සහනාය ලබනාදීම

v පරිගණකවල තහැන්පත්කර ඇති දත්තවල ආරක්ෂනාව පිළිබඳව කටයුතු කිරිම

v පරිගණක දවරසශ් වහැනි අහිතකර වහැඩසටහන් වලින් සිදුවන හනානි අවම කිරීම

v පරිගණකවල ඇතිවන දවෘඩනාඅංග හනා මවෘදුකනාඅංග ගහැටලු විසදීම

v ජනාතික පුසශ්තකනාල එකතුව සඅංඛශ්යනාඅංකරණය කිරීයම කටයුතු
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අභඛන්තරෙ විගණක   

vආයතනයයේ පනාලන හනා  මුලශ්ය කටයුතු පරීක්ෂනා කිරීම

v විවිධ  අඅංශවල/වහැඩසටහන්වල  දුර්වලතනා  පිළිබඳ  කළමනනාකරණය  සහ  අදනාළ  අඅංශ  

ප පධනානීන්යගේ අවධනානය යයගොමු කරලීම

vනිවහැරදි කළමනනාකරණය හනා මුලශ්ය කළමනනාකරණය පිළිබඳ අදනාළ නිලධනාරීන්ට උපයදසශ්  

ලබනාදීම හනා අවිධිමත් පනාලන හනා  මුලශ්ය කටයුතු පිළිබඳ යජශ්යෂශ්ඨ කළමනනාකරණය යවත  

වනාර්තනා කිරීම

v රජයයේ විගණන අඅංශය සමඟ සමබන්ධීකරණ කටයුතු කිරීම

v අවශශ්ය අවසශ්ථනාවලදී වියශසේෂ විගණන විමර්ශන පහැවහැත්වීම

v මනාසික විගණන වනාර්තනා/වනාර්ෂික  අභශ්යන්තර විගණන වනාර්තනා  කළමනනාකනාරිත්වය  යවත  

ඉදිරිපත් කිරීම හනා එහි පසුවිපරම කිරීම

v ඉහළ කළමනනාකරණය සමඟ  විගණන සමනායලහෝචන රැසශ්වීම අවසශ්ථනානුකූලව පහැවහැත්වීම

v මණ්ඩලයයේ විගණන හනා කළමනනාකරණ කමිටු රැසශ්වීම පහැවහැත්වීම හනා වනාර්තනා  ඉදිරිපත් 

කිරීම

vනවීන විගණන විධි සහ ක පම පිළිබඳ අධශ්යයනය කිරීම හනා ඒවනා ආයතනයට හඳුන්වනාදීම

v මණ්ඩලයයේ විවිධ  අඅංශ  පරීක්ෂනාවට  ලක් කිරීම  හනා  අවිධිමත් කටයුතු පිළිබඳ  ඉහළ  

කළමනනාකනාරිත්වය යවත වනාර්තනා කිරිම

නිලයහෝජඛ අධඛක්ෂ (පජාලන) / සහකජාරෙ  අධඛක්ෂ (පජාලන)   

v මණ්ඩලයයේ පරිපනාලන කටයුතු සඅංවිධනානය කිරීම, විනය පනාලනයට අදනාළ කටයුතු කිරීම හනා 

එම කටයුතු කිරීයමදී පරිපනාලන නීතිරීතිවලට හනා පවත්නනා චක පයල්ඛ හනා උපයදසශ්වලට  

අනුව කටයුතු සිදු කිරීම

vනව කනාර්යනාල ක පම හනා  විධිවිධනාන,  නීතිරීති පිළිබඳ කළමනනාකරණය දහැනුවත් කිරීම හනා  

හඳුන්වනාදීම හනා එය ක පක්රියනාත්මක කරලීමට අවශශ්ය කටයුතු සිදු කිරීම

vකනාර්ය මණ්ඩලය බඳවනා ගහැනීම, උසසශ් කිරිම, මනාරු කිරිම, විනයනානුකූල කටයුතු කිරිම හනා 

යසසේවයයන් විශ පනාම ගහැන්වීම පිළිබඳ කටයුතු  අධීක්ෂණය

v මණ්ඩලයයේ නිලධනාරීන් යගේ නිවනාඩු හනා පහැමිණීම පිළිබඳ සියලු කටයුතු අධීක්ෂණය

v මණ්ඩලයයේ නිලධනාරීන්යගේ සුබසනාධන පහසුකම හනා නිලධනාරීන්ට හිමි ප්රතිලනාභ යගවීමලට 

අදනාළ සියලු කටයුතු අධීක්ෂණය කිරීම

v මණ්ඩලයයේ මනානව  සමපත් සඅංවර්ධනයයහිලනා  අදනාළ  සහැලසුම සකසශ්  කිරීම  හනා  

කළමනනාකරණයට උපයදසශ්  සහැපයීම

v වවෘත්තීය සමිති සමබන්ධ සියලු කටයුතු 
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v මණ්ඩලයයේ ආරක්ෂක කටයුතු පවත්වනායගන යනාම හනා උපයදසශ් ලබනාදීම

v වනාහන සඅංචිතයයේ වනාහන පනාලන කටයුතු අධීක්ෂණය

v ගමන් වියදම,  අතිකනාල නිවනාඩු දින වහැටුප් සඳහනා යගවීම අනුමත කිරීම හනා ඒවනා පනාලනය 

කිරීම සඳහනා විධිවිධනාන හනා උපයදසශ් සහැපයීම

v ගබඩනා පනාලන කටයුතු අධීක්ෂණය හනා වනාර්ෂික යතගොග සමීක්ෂණ කටයුතු

නිලයහෝජඛ අධඛක්ෂ (මුදලේ) /සහකජාරෙ  අධඛක්ෂ (මුදලේ)   

vනිවහැරදි ගිණම පරිචයන් පවත්වනායගන යනාම හනා  මුලශ්ය යතගොරතුරු කළමනනාකනාරිත්වයට  

ලබනාදීම හනා එහි වගකීම දහැරීම

v මනාසික/කනාර්තුමය/වනාර්ෂික ගිණම වනාර්තනා පිළියයළ කිරීමට අදනාළ කටයුතු එම ගිණම වනාර්තනා 

නිසි යවේලනාවට අදනාළ ආයතනවලට ලබනාදීම

v මණ්ඩලයීය බහැඅංක ගිණම පවත්වනායගන යනාම හනා ඊට අදනාළ සියළු කටයුතු

v මණ්ඩලයීය ප පධනාන යසසේප්පුව භනාරව කටයුතු කිරීම හනා ඊට අදනාළ කටයුතු අධීක්ෂණය

v සශ්ථනාවර වත්කම යල්ඛනය පවත්වනායගන යනාම පිළිබඳ අධීක්ෂණය හනා එය පිළියයළ කිරීම 

සඳහනා නිලධනාරීන්ට මඟ යපන්වීම හනා උපයදසශ් සහැපයීම

v මුදල් අඅංශයට අදනාළ විගණන විමසුම පිළිබඳ කටයුතු කිරීම හනා  විගණන අවශශ්යතනා අනුව 

කටයුතු සඅංවිධනානය කිරීම 

v පවත්නනා විධිවිධනාන හනා යරගුලනාසිවලට අනුකූලව මණ්ඩලයයේ අවශශ්යතනා අනුව භනාණ්ඩ හනා 

යසසේවනා වහැඩ ප්රසමපනාදනය කිරීයම කනාර්යය

නිලයහෝජඛ අධඛක්ෂ (ජජාතික පුසස්තකජාල හජා ප ප්රලලේඛන)  

v ජනාතික පුසශ්තකනාල හනා ප පයල්ඛන මධශ්යසශ්ථනානයයේ පනාඨක යසසේවනා, ප පතිග පහණ, ග පන්ථ විඥනාපන 

පනාලන හනා සඅංරක්ෂණ හනා ප්රතිෂශ් යන අඅංශවල අධීක්ෂණ කටයුතු

vආයතනයට අවශශ්ය වියද්ශ ආධනාර ලබනාගත හහැකි ආයතන, සඅංවිධනාන පිළිබඳ යසගොයනා බහැලීම 

හනා සුදුසු වශ්යනාපවෘති යයහෝජනනා සකසශ් කිරීයම කටයුතු 

v පුසශ්තකනාල උපයද්ශක යසසේවනාවලට සහ අධශ්යනාපන පුහුණ කටයුතුවලට අදනාළ කනාර්යයන්

vNAT NET LANKA ප පවවෘත්ති පත පක්රිකනාව සමපනාදනය හනා යබදනා හහැරීයම කටයුතු අධීක්ෂණය

v ජනාතික පුසශ්තකනාලයයේ ආරක්ෂනාව පිළිබඳ අවශශ්ය උපයදසශ් දීම, අධීක්ෂණය හනා එහි ආරක්ෂක 

කටයුතු සඳහනා නව තනාක්ෂණය යයගොදනා ගහැනීමට අදනාළ කටයුතු

v තම අධීක්ෂණය යටයත් ඇති ක්යෂසේත පවල නව ප පවණතනා අධශ්යයනය කිරීම හනා ඒ පිළිබඳව 

අදනාළ නිලධනාරීන්  දහැනුවත් කිරීම
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නිලයහෝජඛ අධඛක්ෂ (පුසස්තකජාල ප ප්රවර්ධන)  

v පුසශ්තකනාල සහයයහෝගීතනා හනා වශ්යනාප්ති යසසේවනා යන අඅංශවල අධීක්ෂණ කටයුතු

v පුසශ්තකනාල හනා  විඥනාපන  ක්යෂසේත පයට  අදනාළ  පර්යයේෂණ  සිදුකළ  අඅංශ  හඳුනනා  ගහැනීම  හනා  

පර්යයේෂණ සහැලසුම කිරීම

v රට තුළ පුසශ්තකනාල යසසේවනා සඅංවර්ධනය සඳහනා අදනාළ නීතිරීති,  වශ්යවසශ්ථනා හනා චක පයල්ඛවල  

ලහැයිසශ්තු සමපනාදනය, නව නීතිරීති හඳුන්වනාදීම, පවත්නනා වශ්යවසශ්ථනාවල දුර්වලතනා හඳුනනායගන 

පිළියම යයදීයම කටයුතු

v ජනාතික හනා පළනාත් මට්ටයම පුසශ්තකනාල කටයුතු සමබන්ධීකරණය හනා අධීක්ෂණ කටයුතු

v පනාසල් පුසශ්තකනාල සඅංවර්ධනය සඳහනා අධශ්යනාපන අමනාතශ්යනාඅංශය සමඟ එක්වී කටයුතු කිරිම

v යදපනාර්තයමන්තු මහජන හනා පනාසල් පුසශ්තකනාල  යශ්රසේණිගත කිරීම පිළිබඳ රනාජශ්ය පරිපනාලන  

අමනාතශ්යනාඅංශය හනා අදනාල අයනකත් ආයතන සමඟ සමබන්ධීකරණය කටයුතු

v යවනත් රටවල පුසශ්තකනාලවල පුසශ්තකනාල වශ්යවසශ්ථනා, නීතිරීති අධශ්යයනය කිරීම 

v පුසශ්තකනාල උපයද්ශක යසසේවනා වශ්යනාපවෘති සහැලසුම කිරීම හනා අධීක්ෂණය

නිලයහෝජඛ අධඛක්ෂ (අධඛජාපන හජා ප ප්රකජාශන) 

v අධශ්යනාපන හනා පුහුණ සහ ප පකනාශන හනා ග පන්ථ සඅංවර්ධන යන අඅංශවල අධීක්ෂණ කටයුතු

v ශ පශ්රී ලඅංකනායවේ යපගොත් ප පකනාශන ක්යෂසේත පයයේ ගහැටලු අධශ්යයනය කර පිළියම යයහෝජනනා ඉදිරිපත් 

කිරීම

v යපගොත් ප පකනාශන ආධනාර වශ්යනාපවෘතිය හනා නව ප පකනාශන මිලදී ගහැනීයම වශ්යනාපවෘතිය ක පක්රියනාත්මක 

කිරීම

v අන්තර්ජනාතික  ප පමිති ග පන්ථ  අඅංක  (ISBN)  අන්තර්ජනාතික  ප පමිති මනාලික  අඅංක  (ISSN)  

අන්තර්ජනාතික  ප පමිති සඅංගීත   අඅංක  (ISMN)  වශ්යනාපවෘති පවත්වනායගන  යනායම කටයුතු 

යමයහයවීම

v පුසශ්තකනාල අධශ්යනාපන කටයුතු පිළිබඳ දත්ත පදනම සකසශ් කිරීයම කටයුතු

v ජනාතික හනා පළනාත් මට්ටයම ආයතන සඅංවිධනාන සමඟ සමබන්ධීකරණය හනා සහයයහෝගීතනා  

කටයුතු

v පුහුණ පනාඨමනාලනා සහැලසුම කිරීම

v ගුරු/විදශ්යනාපීඨ/පනාසල්/මහජන  පුසශ්තකනාල/පිරියවන් පුසශ්තකනාල  ආදියයහි කනාර්ය  මණ්ඩල  

සඳහනා පුහුණ පනාඨමනාලනා පහැවහැත්වීම

v මණ්ඩලයීය නිලධනාරීන් පුහුණ කිරීම සමබන්ධ කටයුතු

v යසසේවනාසශ්ථ පුහුණ පනාඨමනාලනා සඅංවිධනානය කිරීම

v වියද්ශ චනාරිකනා සහ පුහුණවීමවලට අදනාළ කටයුතු ඉටු කිරිම
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3.   පත්වීලමේ සස්වභජාවය :

සශ්ථිර, යසසේවක අර්ථසනාධක අරමුදල හනා යසසේවනා නියුක්තයන්යගේ  භනාර අරමුදල් සඳහනා හිමිකම සහිත

4. වගැටුප් ක ප්රමය, කජාර්යක්ෂමතජා කඩඉමේ පරීක්ෂණ හජා ලසසේවජා වව්යුහය 

4.1 යසසේවනා ගණයට අදනාළ වහැටුප් යක්ත අඅංකය හනා මනාසික වහැටුප් ක්රමය:

2020.01.01 දින සිට

MM  1- 1 -   2016  :   රු:53,175 – 10x1375 – 15x1910 – 95,575

4.2 යසසේවනා ගණයට අදනාළ යශ්රසේණි ක පමය හනා යශ්රසේණි ක පමයට අදනාළ ආරමභක මනාසික වහැටුප් පියවර

ලශසේණය අදජාළ ආරෙමේභක වගැටුප් පියවරෙ MM 1 - 1 - 2016

II පියවර 01 53,175

I පියවර 12 68,835

යකයසසේ වුවද, වර්ෂ 2020.01.01 දින යතක් සිදු යකයරන බඳවනා ගහැනීම හනා  උසසශ් කිරීම  සඳහනා 

වහැටුප් යගවීම කළමනනාකරණ යසසේවනා චක්රයල්ඛ අඅංක 02/2016 හි II උපයල්ඛනය පරිදි සිදු කළ 

යුතුය.

සනෑම  පත්වීම ලිපියකම  වහැටුප් යක්ත  අඅංකය,  වහැටුප් පරිමනාණය  හනා  යශ්රසේණි වව්යුහය 

සමපූර්ණයයන්ම සඳහන් කළ යුතුය.  ඒ ඒ යසසේවනා ගණය තුළ  යශ්රසේණියයන් යශ්රසේණියට උසසශ් 

කිරීයමදී අලුතින් පත්වීයම ලිපියක් නිකත් කිරීම අවශශ්ය යනගොවන අතර, උසසශ් කිරීයම ලිපියක් 

පමණක් නිකත් කිරිම සනෑයහසේ.

4.3   ලසසේවක සසංඛඛජාව   
                        තනතුරෙ :                                                                               සසංඛඛජාව

1. සහකනාර අධශ්යක්ෂ (ප පතිග පහණ)

2. සහකනාර අධශ්යක්ෂ (පනාඨක යසසේවනා)

3. සහකනාර අධශ්යක්ෂ (ග පන්ථ විඥනාපන පනාලන)

4. සහකනාර අධශ්යක්ෂ (පුසශ්තකනාල පර්යයේෂණ)

5. සහකනාර අධශ්යක්ෂ (පුසශ්තකනාල සහයයහෝගීතනා)

6. සහකනාර අධශ්යක්ෂ (වශ්යනාප්ති යසසේවනා)                                                       11

7. සහකනාර අධශ්යක්ෂ (අධශ්යනාපන හනා පුහුණ)

8. සහකනාර අධශ්යක්ෂ (ප පකනාශන හනා ග පන්ථ සඅංවර්ධන)

9. සහකනාර අධශ්යක්ෂ (ක පයමහෝපනාය සහැලසුම)

10. සහකනාර අධශ්යක්ෂ (සඅංරක්ෂණ)

11. සහකනාර අධශ්යක්ෂ (යතගොරතුරු තනාක්ෂණ) 
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  12. අභශ්යන්තර විගණක   01

13. සහකනාර අධශ්යක්ෂ/නියයහෝජශ්ය අධශ්යක්ෂ (පනාලන) 01

14. සහකනාර අධශ්යක්ෂ/නියයහෝජශ්ය අධශ්යක්ෂ (මුදල්)    01

15. නියයහෝජශ්ය අධශ්යක්ෂ (ජනාතික පුසශ්තකනාල හනා ප පයල්ඛන)  01

16. නියයහෝජශ්ය අධශ්යක්ෂ (පුසශ්තකනාල ප පවර්ධන)  01

17.නියයහෝජශ්ය අධශ්යක්ෂ (අධශ්යනාපන හනා ප පකනාශන)  01 17

යසසේවනා ගණය තුළ යශ්රසේණියයන් යශ්රසේණියට උසසශ් කිරීයම කනාර්යය සඳහනා II හනා I යශ්රසේණි සියල්ල 

ඒකනාබද්ධ යසසේවක සඅංඛශ්යනාවට අයත් යසසේ  සළකනු ලහැයබ.  යමහි යසසේවක සඅංඛශ්යනාව යනුයවන් 

යසසේවනා ගණය යටයත් සියලුම යශ්රසේණි සඳහනා අනුමත සමසශ්ත යසසේවක සඅංඛශ්යනාව අදහසශ් යකයර්.

4.4  කජාර්යක්ෂමතජා කඩඉමේ  

4.4.1 II  යශ්රසේණියට  පත්ව  වසර  03 ක් ගතවීමට  යපර  පළමු කනාර්යක්ෂමතනා  කඩඉම 

පරීක්ෂණයයන් සමත්විය යුතුය.  

4.4.2 I  යශ්රසේණියට  උසසශ්වී වසර  05 ක් ගතවීමට  යපර  යදවන  කනාර්යක්ෂමතනා  කඩඉම 

පරීක්ෂණයයන් සමත්විය යුතුය. 

4.4.3 කනාර්යක්ෂමතනා කඩඉම  සඳහනා වන යපගොදු ප පශශ්න සඳහනා වූ අදනාළ විෂය නිර්යද්ශය පහත 

08 යඡේදයයේ සඳහන් යවේ.  ඉහත සඳහන් පරිදි නියමිත කනාළය තුළ අදනාළ කනාර්යක්ෂමතනා 

කඩඉම පරික්ෂණය  සමත් යනගොවන  තහැනහැත්තන් පිළිබඳව  ආයතන  සඅංග්රහයයේ සහ 

ආයතනික කනාර්ය පරිපනාටි සඅංග පහයයේ විධිවිධනාන අනුව ක පක්රියනා කරනු ලහැයබ.

4.4.4   අදනාළ කනාර්යක්ෂමතනා කඩඉම පරීක්ෂණ අවම වශයයන් වර්ෂයකට එක් වතනාවක් යහහෝ 

අවශශ්යවන පරිදි අවශශ්ය වන විටක දී පවත්වනු  ලහැයබ. 

 
4.5 ඉහත සඳහන් කනාර්යක්ෂමතනා කඩඉම අවශශ්යතනාවනට අමතරව රජය විසින් කලින් කල තීරණය 

කරනු ලබන  පරිදි අවශශ්ය වන  ප පවීණතනා  හනා  නිපුණතනාවන්ද  සියලුම  තනතුරුධනාරීන් විසින් 

නියමිත පරිදි ලබනාගත යුතු යවේ.
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5.   කළමනජාකජාරෙ ලසසේවජා ගණයට බඳවජා ගගැනීම

5.1  සුදුසුකමේ 

5.1.1 සහකනාර අධශ්යක්ෂ (ප පතිග පහණ/පනාඨක යසසේවනා/ග පන්ථ විඥනාපන පනාලන/පුසශ්තකනාල  

                                     සහයයහෝගීතනා)

බජාහිරෙ අයදුමේකරුවන් සඳහජා (පහත 1 ලහහෝ 2)

1. විශශ්වවිදශ්යනාල ප පතිපනාදන යකගොමිෂන් සභනාව විසින් පිළිගත් වියශසේෂ උපනාධියක්  ලබනා 

තිබීම  (පුසශ්තකනාල හනා විඥනාපන විදශ්යනා  විෂයය හදනාරනා ඇති අයට ප්රමුඛත්වය යදනු 

ලහැයබ.)  

සහ 

උපනාධිය ලබනා ගහැනීයමන් පසු රජයයේ, රනාජශ්ය සඅංසශ්ථනාවක, මණ්ඩලයක, වශ්යවසශ්ථනාපිත 

ආයතනයක යහහෝ පිළිගත් යපසෞද්ගලික ආයතනයක අවම වශයයන් අදනාළ විෂයය 

ක්යෂසේතයයේ වසර තුන(03)ක පළපුරුද්දක් ලබනා තිබීම.

2. විශශ්වවිදශ්යනාල ප පතිපනාදන යකගොමිෂන් සභනාව විසින් පිළිගත් උපනාධියක් ලබනා තිබීම හනා 

අදනාළ විෂය ක්යෂසේතයයේ පශශ්චනාත් උපනාධි ඩිප්යලහෝමනා පනාඨමනාලනාවක් හදනාරනා සමත් වී 

තිබීම.

සහ 

ඉහත  සුදුසුකම ලබනා  ගහැනීයමන් පසු රජයයේ ,  රනාජශ්ය සඅංසශ්ථනාවක,  මණ්ඩලයක, 

වශ්යවසශ්ථනාපිත ආයතනයක යහහෝ පිළිගත් යපසෞද්ගලික ආයතනයක අවම වශයයන් 

අදනාළ විෂයය ක්යෂසේතයයේ වසර තුන(03)ක පළපුරුද්දක් ලබනා තිබීම.

අභඛන්තරෙ අයදුමේකරුවන් සඳහජා (පහත 1 ලහහෝ 2)

1. ඉහත සඳහන් බනාහිර අයදුමකරුවන් සඳහනා වන සුදුසුකම සපුරනා තිබීම.

2. කණිෂශ්ඨ කළමනනාකනාර  (JM)  යසසේවනා ගණයයහි අදනාළ ක්යෂසේතයයේ තනතුරක අවම 

වශයයන් වසර පහ(05)ක සතුටුදනායක යසසේවනා කනාලයක් සමපූර්ණ කර තිබීම.

             5.1.2 සහකනාර අධශ්යක්ෂ (වශ්යනාප්ති යසසේවනා/ පුසශ්තකනාල පර්යයේෂණ/අධශ්යනාපන හනා පුහුණ)

බජාහිරෙ අයදුමේකරුවන් සඳහජා (පහත 1 ලහහෝ 2)

1. විශශ්වවිදශ්යනාල  ප පතිපනාදන  යකගොමිෂන් සභනාව  විසින් පිළිගත්වියශසේෂ  උපනාධියක් ලබනා 

තිබීම. (සමනාජයීය විදශ්යනා විෂයයක් හදනාරනා ඇති අයට ප්රමුඛත්වය යදනු ලහැයබ.)  ) 

සහ 

උපනාධිය ලබනා ගහැනීයමන් පසු රජයයේ, රනාජශ්ය සඅංසශ්ථනාවක, මණ්ඩලයක, වශ්යවසශ්ථනාපිත 

ආයතනයක යහහෝ පිළිගත් යපසෞද්ගලික ආයතනයක අවම වශයයන් අදනාළ විෂයය 

ක්යෂසේතයයේ වසර තුන(03)ක පළපුරුද්දක් ලබනා තිබීම.
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2. විශශ්වවිදශ්යනාල ප පතිපනාදන යකගොමිෂන් සභනාව විසින් පිළිගත් උපනාධියක් ලබනා තිබීම හනා 

අදනාළ විෂය ක්යෂසේතයයේ පශශ්චනාත් උපනාධි ඩිප්යලහෝමනා පනාඨමනාලනාවක් හදනාරනා සමත් වී 

තිබීම.

සහ 

ඉහත  සුදුසුකම ලබනා  ගහැනීයමන් පසු රජයයේ ,  රනාජශ්ය සඅංසශ්ථනාවක,  මණ්ඩලයක, 

වශ්යවසශ්ථනාපිත ආයතනයක යහහෝ පිළිගත් යපසෞද්ගලික ආයතනයක අවම වශයයන් 

අදනාළ විෂයය ක්යෂසේතයයේ වසර තුන(03)ක පළපුරුද්දක් ලබනා තිබීම.

අභඛන්තරෙ අයදුමේකරුවන් සඳහජා (පහත 1 ලහහෝ 2)

                       1. ඉහත සඳහන් බනාහිර අයදුමකරුවන් සඳහනා වන සුදුසුකම සපුරනා තිබීම.

2.  කණිෂශ්ඨ කළමනනාකනාර  (JM)  යසසේවනා ගණයයහි අදනාළ ක්යෂසේතයයේ තනතුරක අවම 

වශයයන් වසර පහ(05)ක සතුටුදනායක යසසේවනා කනාලයක් සමපූර්ණ කර තිබීම.

               5.1.3 සහකනාර අධශ්යක්ෂ ( ප පකනාශන හනා ග පන්ථ සඅංවර්ධන )

බජාහිරෙ අයදුමේකරුවන් සඳහජා (පහත 1 ලහහෝ 2)

1. විශශ්වවිදශ්යනාල ප පතිපනාදන යකගොමිෂන් සභනාව විසින් පිළිගත් වියශසේෂ උපනාධියක් (සිඅංහල/ 

යදමළ/ ඉඅංග්රීසි/ ජනසන්නියවේදනය විෂයයකින් )  ලබනා තිබීම

සහ 

උපනාධිය ලබනා ගහැනීයමන් පසු රජයයේ, රනාජශ්ය සඅංසශ්ථනාවක, මණ්ඩලයක, වශ්යවසශ්ථනාපිත 

ආයතනයක යහහෝ පිළිගත් යපසෞද්ගලික ආයතනයක අවම වශයයන් අදනාළ විෂයය 

ක්යෂසේතයයේ වසර තුන(03)ක පළපුරුද්දක් ලබනා තිබීම.

2. විශශ්වවිදශ්යනාල ප පතිපනාදන යකගොමිෂන් සභනාව විසින් පිළිගත් උපනාධියක් ලබනා තිබීම හනා 

අදනාළ විෂය ක්යෂසේතයයේ පශශ්චනාත් උපනාධි ඩිප්යලහෝමනා පනාඨමනාලනාවක් හදනාරනා සමත් වී 

තිබීම.

සහ 

ඉහත  සුදුසුකම ලබනා  ගහැනීයමන් පසු රජයයේ ,  රනාජශ්ය සඅංසශ්ථනාවක,  මණ්ඩලයක, 

වශ්යවසශ්ථනාපිත ආයතනයක යහහෝ පිළිගත් යපසෞද්ගලික ආයතනයක අවම වශයයන් 

අදනාළ විෂයය ක්යෂසේතයයේ වසර තුන(03)ක පළපුරුද්දක් ලබනා තිබීම.

අභඛන්තරෙ අයදුමේකරුවන් සඳහජා (පහත 1 ලහහෝ 2)

1. ඉහත සඳහන් බනාහිර අයදුමකරුවන් සඳහනා වන සුදුසුකම සපුරනා තිබීම.

2. කණිෂශ්ඨ කළමනනාකනාර (JM) යසසේවනා ගණයයහි අදනාළ ක්යෂසේතයයේ තනතුරක අවම   

වශයයන් වසර පහ(05)ක සතුටුදනායක යසසේවනා කනාලයක් සමපූර්ණ කර තිබීම.
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5.1.4 සහකනාර අධශ්යක්ෂ (ක පයමහෝපනාය සහැලසුම)

සහකනාර අධශ්යක්ෂ (පනාලන)

බජාහිරෙ අයදුමේකරුවන් සඳහජා (පහත 1 ලහහෝ 2)

1.  විශශ්වවිදශ්යනාල  ප පතිපනාදන  යකගොමිෂන් සභනාව  විසින් පිළිගත් වියශසේෂ  උපනාධියක් 

(කළමනනාකරණය/වශ්යනාපනාර  පරිපනාලනය/රනාජශ්ය පරිපනාලනය/  වනාණිජශ්යය/ආර්ථික 

විදශ්යනා විෂයයකින්)  ලබනා තිබීම                       

                              සහ

උපනාධිය ලබනා ගහැනීයමන් පසු රජයයේ, රනාජශ්ය සඅංසශ්ථනාවක, මණ්ඩලයක, වශ්යවසශ්ථනාපිත 

ආයතනයක යහහෝ පිළිගත් යපසෞද්ගලික ආයතනයක අවම වශයයන් අදනාළ විෂයය 

ක්යෂසේතයයේ වසර තුන(03)ක පළපුරුද්දක් ලබනා තිබීම.

2. විශශ්වවිදශ්යනාල ප පතිපනාදන යකගොමිෂන් සභනාව විසින් පිළිගත් උපනාධියක් ලබනා තිබීම හනා 

අදනාළ විෂය ක්යෂසේතයයේ පශශ්චනාත් උපනාධි ඩිප්යලහෝමනා  පනාඨමනාලනාවක් හදනාරනා සමත් වී 

තිබීම.                       

                               සහ 

ඉහත  සුදුසුකම ලබනා  ගහැනීයමන් පසු රජයයේ,  රනාජශ්ය සඅංසශ්ථනාවක,  මණ්ඩලයක, 

වශ්යවසශ්ථනාපිත ආයතනයක යහහෝ පිළිගත් යපසෞද්ගලික ආයතනයක අවම වශයයන් 

අදනාළ විෂයය ක්යෂසේතයයේ වසර තුන(03)ක පළපුරුද්දක් ලබනා තිබීම.

අභඛන්තරෙ අයදුමේකරුවන් සඳහජා (පහත 1 ලහහෝ 2)

1.  ඉහත සඳහන් බනාහිර අයදුමකරුවන් සඳහනා වන සුදුසුකම සපුරනා තිබීම.

2.  කණිෂශ්ඨ කළමනනාකනාර (JM) යසසේවනා ගණයයහි අදනාළ ක්යෂසේතයයේ තනතුරක අවම 

 වශයයන් වසර පහ(05)ක සතුටුදනායක යසසේවනා කනාලයක් සමපූර්ණ කර තිබීම.

5.1.5 සහකනාර අධශ්යක්ෂ (මුදල්)  

අභශ්යන්තර විගණක

             බජාහිරෙ අයදුමේකරුවන් සඳහජා (පහත 1 ලහහෝ 2)

1. විශශ්වවිදශ්යනාල  ප පතිපනාදන  යකගොමිෂන් සභනාව  විසින් පිළිගත්  වියශසේෂ 

උපනාධියක්(වනාණිජශ්යය/ ගිණමකරණය/ ගණකනාධිකරණය  විෂයයකින්)  ලබනා තිබීම

සහ

ඉහත සුදුසුකම ලබනා ගහැනීයමන් පසු රජයයේ, රනාජශ්ය සඅංසශ්ථනාවක, මණ්ඩලයක, 

වශ්යවසශ්ථනාපිත ආයතනයක යහහෝ පිළිගත් යපසෞද්ගලික ආයතනයක අවම වශයයන් 

අදනාළ විෂයය ක්යෂසේතයයේ වසර තුන(03)ක පළපුරුද්දක් ලබනා තිබීම.
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2. ශ්රී ලඅංකනා  වරලත් ගණකනාධිකනාරී ආයතනයයේ (CA Sri  Lanka)  යහහෝ  වරලත් 

කළමනනාකරණ ගණකනාධිකනාරී ආයතනයයේ (CIMA) යහහෝ සහතික ලත් සඅංසශ්ථනාපිත 

ගණකනාධිකනාරීවරුන්යගේ සඅංගමයයේ (ACCA) මධශ්යම මට්ටයම සුදුසුකම

                               සහ

ඉහත  සුදුසුකම ලබනා  ගහැනීයමන් පසු රජයයේ,  රනාජශ්ය සඅංසශ්ථනාවක,  මණ්ඩලයක, 

වශ්යවසශ්ථනාපිත ආයතනයක යහහෝ පිළිගත් යපසෞද්ගලික ආයතනයක අවම වශයයන් 

අදනාළ විෂයය ක්යෂසේතයයේ වසර තුන(03)ක පළපුරුද්දක් ලබනා තිබීම.

අභඛන්තරෙ අයදුමේකරුවන් සඳහජා (පහත 1 ලහහෝ 2)

1.  ඉහත සඳහන් බනාහිර අයදුමකරුවන් සඳහනා වන සුදුසුකම සපුරනා තිබීම.

2. කණිෂශ්ඨ කළමනනාකනාර (JM) යසසේවනා ගණයයහි අදනාළ ක්යෂසේතයයේ තනතුරක අවම   

      වශයයන් වසර පහ(05)ක සතුටුදනායක යසසේවනා කනාලයක් සමපූර්ණ කර තිබීම.

5.1.6 සහකනාර අධශ්යක්ෂ (සඅංරක්ෂණ)  

                       බජාහිරෙ අයදුමේකරුවන් සඳහජා (පහත 1 ලහහෝ 2)

1. විශශ්වවිදශ්යනාල ප පතිපනාදන යකගොමිෂන් සභනාව විසින් පිළිගත් වියශසේෂ උපනාධියක් (රසනායන 

විදශ්යනා  විෂයයයන්) ලබනා තිබීම. 

 සහ

උපනාධිය ලබනා ගහැනීයමන් පසු රජයයේ, රනාජශ්ය සඅංසශ්ථනාවක, මණ්ඩලයක, වශ්යවසශ්ථනාපිත 

ආයතනයක යහහෝ පිළිගත් යපසෞද්ගලික ආයතනයක අවම වශයයන් අදනාළ විෂයය 

ක්යෂසේතයයේ වසර තුන(03)ක පළපුරුද්දක් ලබනා තිබීම.

2.  විශශ්වවිදශ්යනාල ප පතිපනාදන යකගොමිෂන් සභනාව විසින් පිළිගත් උපනාධියක් ලබනා තිබීම සහ 

අදනාළ විෂය ක්යෂසේතයයේ පශශ්චනාත් උපනාධි ඩිප්යලහෝමනා  පනාඨමනාලනාවක් හදනාරනා සමත් වී 

තිබීම 

සහ

ඉහත  සුදුසුකම ලබනා  ගහැනීයමන් පසු රජයයේ,  රනාජශ්ය සඅංසශ්ථනාවක,  මණ්ඩලයක, 

වශ්යවසශ්ථනාපිත ආයතනයක යහහෝ පිළිගත් යපසෞද්ගලික ආයතනයක අවම වශයයන් 

අදනාළ විෂයය ක්යෂසේතයයේ වසර තුන(03)ක පළපුරුද්දක් ලබනා තිබීම.

අභඛන්තරෙ අයදුමේකරුවන් සඳහජා (පහත 1 ලහහෝ 2)

1.  ඉහත සඳහන් බනාහිර අයදුමකරුවන් සඳහනා වන සුදුසුකම සපුරනා තිබීම.

2. කණිෂශ්ඨ කළමනනාකනාර  (JM)  යසසේවනා ගණයයහි අදනාළ ක්යෂසේතයයේ තනතුරක අවම 

වශයයන් වසර පහ(05)ක සතුටුදනායක යසසේවනා කනාලයක් සමපූර්ණ කර තිබීම.
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5.1.7 සහකනාර අධශ්යක්ෂ (යතගොරතුරු තනාක්ෂණ)         

              බජාහිරෙ අයදුමේකරුවන් සඳහජා (පහත 1 ලහහෝ 2)

1 විශශ්වවිදශ්යනාල  ප පතිපනාදන  යකගොමිෂන් සභනාව  විසින් පිළිගත් වියශසේෂ 

උපනාධියක්(පරිගණක විදශ්යනාව / යතගොරතුරු තනාක්ෂණය විෂයයකින්)   ලබනා තිබීම.

සහ 

උපනාධිය ලබනා ගහැනීයමන් පසු රජයයේ, රනාජශ්ය සඅංසශ්ථනාවක, මණ්ඩලයක, වශ්යවසශ්ථනාපිත 

ආයතනයක යහහෝ පිළිගත් යපසෞද්ගලික ආයතනයක අවම වශයයන් අදනාළ විෂයය 

ක්යෂසේතයයේ වසර තුන(03)ක පළපුරුද්දක් ලබනා තිබීම.

2. විශශ්වවිදශ්යනාල  ප පතිපනාදන  යකගොමිෂන් සභනාව  විසින් පිළිගත් (පරිගණක  විදශ්යනාව/ 

යතගොරතුරු තනාක්ෂණය විෂයයක් යලස) විදශ්යනායවේදී සනාමනානශ්ය උපනාධියක් ලබනා  තිබීම 

සහ අදනාළ විෂය ක්යෂසේතයයේ පශශ්චනාත් උපනාධි ඩිප්යලහෝමනා පනාඨමනාලනාවක් හදනාරනා සමත් 

වී තිබීම.

සහ 

ඉහත  සුදුසුකම ලබනා  ගහැනීයමන් පසු රජයයේ,  රනාජශ්ය සඅංසශ්ථනාවක,  මණ්ඩලයක, 

වශ්යවසශ්ථනාපිත ආයතනයක යහහෝ පිළිගත් යපසෞද්ගලික ආයතනයක අවම වශයයන් 

අදනාළ විෂයය ක්යෂසේතයයේ වසර තුන(03)ක පළපුරුද්දක් ලබනා තිබීම.

අභඛන්තරෙ අයදුමේකරුවන් සඳහජා (පහත 1 ලහහෝ 2)

1.  ඉහත සඳහන් බනාහිර අයදුමකරුවන් සඳහනා වන සුදුසුකම සපුරනා තිබීම.

2. කණිෂශ්ඨ කළමනනාකනාර  (JM)  යසසේවනා ගණයයහි අදනාළ ක්යෂසේතයයේ තනතුරක අවම 

වශයයන් වසර පහ(05)ක සතුටුදනායක යසසේවනා කනාලයක් සමපූර්ණ කර තිබීම

සටහන :- ඉහත 5.1.1 සිට 5.1.7 දක්වනා වූ සියලුම තනතුරු සඳහනා පරිගණක යයදුම භනාවිතය 

පිළිබඳ දහැනුම ලබනා තිබිය යුතුය.

    5.2   වයස

වයස  අවුරුදු 22 ට  යනගො  අඩු හනා  අවුරුදු 45 ට  යනගො  වහැඩි විය  යුතුය.   (අභශ්යන්තර 

අයදුමකරුවන්ට උපරිම වයසශ් සීමනාව අදනාළ යනගොයවේ.)

5.3. ලවනත්

සනෑම ඉල්ලුමකරුයවක් ම,

(i) ශ පශ්රී ලඅංකනායවේ පුරවහැසියයක විය යුතුය.

(ii) තනතුරට  පහැවයරන  කනාර්යයන් මහැනවින් ඉටු කිරීම  සඳහනා  යමන්ම  දිවයියන් ඕනනෑම 

ප පයද්ශයක යසසේවය කිරීම සඳහනා අවශශ්ය වන කනායික හනා මනානසික යයහෝගශ්යතනාවයයන් යුක්ත 

විය යුතුය.

(iii)  විශිෂශ්ට චරිතයයන් යුක්ත විය යුතුය.
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5.4 බඳවජා ගගැනීලමේ ක්රමය 

පත්වීම බලධනාරියනා විසින් තීරණය කරනු ලබන පරිදි ප්රසිද්ධ දහැන්වීම යහහෝ පුවත්පත් දහැන්වීම 

මගින් ඉල්ලුමපත් කහැඳවනා  විවවෘත  තරග  විභනාගයක් හනා/යහහෝ  පත්වීම බලධනාරියනා  විසින් පත් 

යකයරන මණ්ඩලයක් විසින් පවත්වනු ලබන වව්යුහගත සමමුඛ පරීක්ෂණයක් මගින් බඳවනා ගනු 

ලහැයබ.    

i. යමම යසසේවනා ගණයට සිදු කරනු ලබන සියලුම පත් කිරීම/බඳවනා ගහැනීම යමන්ම යසසේවනා ගණය 

තුළ උසසශ් කිරීම ද යමම පරිපනාටියයහි විධිවිධනානයනට තරයයේ අනුකූල වන පරිදි පමණක් 

සිදු කළ යුතුය.

ii. බඳවනා  ගහැනීයමන් පසු යසසේවයයේ යයදවීම  හනා  ඊට  ආනුෂනාඅංගික අයනකත් කරුණ 

සමබන්ධයයන් ආයතනික කනාර්ය පරිපනාටි සඅංග පහයයේ විධිවිධනාන අදනාළ යවේ.

iii. යමම  බඳවනා  ගහැනීම පරිපනාටියයේ සඳහන් සියලු කරුණ සමබන්ධයයන් යමහි දහැක්යවන 

විධිවිධනාන ආයතනික කනාර්ය පරිපනාටි සඅංග පහයයේ විධිවිධනාන අභිබවනා ක පක්රියනාත්මක විය යුතුය.

5.4.1 විවවෘත තරෙග විභජාගය  

විභනාගය සඳහනා වූ විෂය නිර්යද්ශය පහත දහැක් යවේ.

              විෂයය                                   කජාලය            ලකුණු

(අ) භනාෂනා ප්රවීණතනාව පහැය 02 100

(ආ) අභියයහෝගශ්යතනා පරීක්ෂණය පහැය 02 100

                               මුළු ලකණ ගණන                      200

භජාෂජා ප්රවීණතජාව :

ප්රකනාශනය, අවයබහෝධය, අක්ෂර විනශ්යනාසය සහ සනාමනානශ්ය වශ්යනාකරණ රීති භනාවිතය යන 

කරුණ යකයරහි අයප්ක්ෂකයනායගේ දහැනුම මහැන බහැලීම සඳහනා වන ප්රශශ්න පතයකි.

අභිලයහෝගඛතජා පරීක්ෂණය  :

තනතුරට අදනාළ කනාර්යයන් මනනාව ඉටු කිරීයමහිලනා අයප්ක්ෂකයනායගේ අභියයහෝගශ්යතනාවද 

හහැකියනාවද මහැන බහැලීම සඳහනා වන ප්රශශ්න පතයකි. 

විභනාගයයන් සමත්වීම සඳහනා අයප්ක්ෂකයක විසින් එක් එක් විෂයයක් සඳහනා නියමිත 

ලකණ වලින් අවම වශයයන් 40%ක් සහ සියලු විෂයය සඳහනා  මුළු එකතුව අවම 

වශයයන් 50%ක් ලබනා ගත යුතුය.  
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5.4.2 වව්යුහගත සමේමුඛ පරීක්ෂණය

වව්යුහගත සමමුඛ පරීක්ෂණයයේ දී ලකණ ලබනා දීම පහත සඳහන් පරිදි යවේ.

අදනාළ පළපුරුද්ද ලකණ 30

අදනාළ අතියර්ක අධශ්යනාපන/වවෘත්තීය සුදුසුකම ලකණ 30

අනිකත් කසලතනා හනා කනාර්ය සනාධනය ලකණ 15   

සමමුඛ පරීක්ෂණයයේ දී දක්වන ලද කසලතනාවය ලකණ 25

මුළු ලකණ ගණන 100

v ලිඛිත තරග විභනාගයක් සහ වව්යුහගත සමමුඛ පරීක්ෂණයක් මගින් බඳවනා ගනු ලබන 

විට තරග විභනාගයයන් ලබනා ගත් ලකණ එකතුව 60%ක් සහ සමමුඛ පරීක්ෂණයයේ දී 

ලබනා ගත් ලකණ 40%ක් වශයයන් යගන කසලතනා අනුපිළියවල මත යතහෝරනා ගහැනීම 

සිදු යකයර්.

v වව්යුහගත සමමුඛ පරීක්ෂණයකින් පමණක් යතහෝරනා  ගහැයනන විට හුයදක්ම එම  

සමමුඛ  පරීක්ෂණයයේ දී ලකණ ලබනා  ගන්නනා  කසලතනා  අනුපිළියවල  මත  

යතහෝරනා ගනු ලහැයබ.

5.5  කළමනනාකරණ යසසේවනා ගණයට බඳවනා ගනු ලබන්යන් II යශ්රසේණියට පමණි.  II යශ්රසේණියට බඳවනා 

ගත යුතු සඅංඛශ්යනාව යසසේවනා ගණයයේ ඒකනාබද්ධ යසසේවක සඅංඛශ්යනාව තුළ පහැවති පුරප්පනාඩු සඅංඛශ්යනාව 

අනුව තීරණය යකයර්.

5.6  සුදුසුකමේ ලබන දිනය

යසසේවයට/තනතුරට පත් කිරිම සඳහනා  වන බඳවනා  ගහැනීයම පරීක්ෂණයට යපනී සිටීම සඳහනා 

අවශශ්ය සුදුසුකම සපුරනා ඇති යලසට පිළිගනු ලබන්යන් අයදුමකරු ඉහත 5.1, 5.2 හනා 5.3 යන 

වගන්තිවල  සඳහන් අවශශ්ය සුදුසුකම අයදුමපත් භනාර  ගන්නනා  අවසනාන  දින  වනවිට  සනෑම 

ආකනාරයකින්ම සමපූර්ණ කර ඇත්නම පමණකි.

5.7 සස්ථිරෙ කිරීම

බනාහිර අයදුමකරුවන් අතුරින් යසසේවයයේ/තනතුයර් II යශ්රසේණියට පත් කරනු ලබන නිලධනාරියයක 

තුන් වසරක (03) පරිවනාස කනාලයකට යටත්ව පත් කරනු ලබන අතර, ඔහු/ඇය පරිවනාස කනාලය 

තුළ සිය රනාජකනාරි වහැඩ හනා හහැසිරීම සතුටුදනායක අන්දමින් පවත්වනායගන යගගොසශ් තියබනම සහ 

පළමුවන කනාර්යක්ෂමතනා කඩඉම පරීක්ෂණය සමත්ව තියබ නම, පරිවනාස කනාලය අවසනානයයේ දී 

යසසේවයයේ/තනතුයර් සශ්ථිර කරනු ලහැයබ.  අභශ්යන්තර අයදුමකරුවන් අතරින් යතහෝරනා ගනු ලබන 

දහැනටම  ආයතනයයේ කිසියම තනතුරක  සශ්ථිර  කරනු ලහැබ  ඇති අය  එක් වසරක  වහැඩ 

බහැලීයම/පරීක්ෂණ කනාලපරිච්යඡේදයකට යටත් කරනු ලහැයබ. 
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5.8  බඳවජා ගගැනීලමේ දී වගැටුප 

බනාහිර අයදුමකරුවන් අතුරින් බඳවනා ගහැනීයමදී අදනාළ තහැනහැත්තනා වහැටුප් පරිමනාණයයේ ආරමභක 

පියවයරහි  පිහිටුවනු ලහැබිය යුතුය.  අභශ්යන්තර අයදුමකරුවන් බඳවනා ගහැනීයම දී පිහිටුවනු 

ලහැබිය යුතු වහැටුප් පියවර ආයතන සඅංග පහයයේ VII පරිච්යඡේදයයේ විධිවිධනාන පරිදි තීරණය කරනු 

ලහැයබ.  

6.   උසසස්වීමේ

      කනාර්ය සනාධනය පදනම කරගත් පහත දහැක්යවන ආකනාරයයේ උසසශ්වීම ක පමයකින් සමන්විත යවේ.      

6.1 ලසසේවජා ගණලයහි II ලශසේණලයේ සිට I ලශසේණයට උසසස් කිරීම:-

(අ) පූර්ව අවශඛතජා

(i) පත්වීම සශ්ථිර කර තිබීම

(ii) යසසේවනා ගණයයේ II  යශ්රසේණියයේ අවම වශයයන් වසර දහය  (10)  ක යසසේවනා කනාලයක් 

සමපූර්ණ කර තිබීම හනා වහැටුප් වර්ධක දහය (10)ක් උපයනායගන තිබීම.

(iii) අනුමත කනාර්යසනාධන අගහැයීයම පරිපනාටිය අනුව උසසශ්වීයම දිනට යපරනාතුව වූ වසර 

දහය(10)ක් තුළ සනාමනානශ්ය මට්ටයම යහහෝ ඊට ඉහළ කනාර්යසනාධනයක් යපන්නුම කර 

තිබීම.

(iv) උසසශ්වීම දිනට පූර්වනාසන්නතම වසර පහ  (05)  තුළ සතුටුදනායක යසසේවනා කනාලයක් 

සමපූර්ණ කර තිබීම.

(v) අදනාළ නියමිත කනාර්යක්ෂමතනා කඩඉම පරීක්ෂණය සමත්වී තිබීම.

(vi) අදනාළ මට්ටයම යදවන රනාජශ්ය භනාෂනා ප පවීණතනාව ලබනායගන තිබීම.

               (ආ) උසසස්වීලමේ ක ප්රමය

සුදුසුකම සමපූර්ණ  කරන  යසසේවකයන් විසින් නියමිත  ආකවෘති පතය  මගින්පත්වීම 

බලධනාරියනා  යවත ඉල්ලීමක් කරනු ලහැබූ විට  සුදුසුකම පරීක්ෂනා  කිරීයමන් අනතුරුව 

සුදුසුකම ලබන  දින  සිට  ක පක්රියනාත්මක  වන  පරිදි I යශ්රසේණියට  උසසශ්  කිරීම  පත්වීම 

බලධනාරියනා විසින් සිදු කරනු ලහැයබ.
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7. ලසසේවලයේ ලයදී සිටින්නන් අන්තර්ග ප්රහණය කිරීම (නියමිත දිනට යසසේවයයේ යයදී සිටින්නන්ට 

පමණක් අදනාළ යවේ.)

7.1 නව බඳවනා  ගහැනීයම පරිපනාටිය ක පක්රියනාත්මක  වන  දිනය වන විට  කළමනනාකරණ යසසේවනා 

චක පයල්ඛ අඅංක 30 මඟින් ලබනා දී ඇති කළමනනාකනාර යසසේවනා ගණයයහි හනා ඊට අදනාළ MM 

1-1  වහැටුප් පරිමනාණයයහි  පිහිටුවනා  ඇති ජනාතික  පුසශ්තකනාල  හනා  ප පයල්ඛන  යසසේවනා 

මණ්ඩලයයේ කනාර්ය මණ්ඩලයයහි නියුතු යසසේවකයින් සියලු යදනනාම එකී ක පක්රියනාත්මක වන 

දිනය වන විට පිහිටුවනු ලහැබ සිටින යසසේවනා  ගණය හනා  යශ්රසේණි පදනම යකගොට ආයතන 

සඅංග පහයයේ VII පරිච්යඡේදයයේ 4 වගන්තියයේ විධිවිධනාන පරිදි  කළමනනාකනාර යසසේවනා ගණයට 

හනා  MM 1-1  වහැටුප් පරිමනාණයට පහත සඳහන් පරිදි යශ්රසේණිගතව අන්තර්ග පහණය කරනු 

ලහැයබ.

7.2 කළමනනාකරණ යසසේවනා චක පයල්ඛ අඅංක 30 ට මඟින් ලබනා දී ඇති  කණිෂශ්ඨ කළමනනාකනාර 

යසසේවනා  ගණයයහි හනා   ඊට අදනාළ  JM 1-1  වහැටුප් පරිමනාණයයහි  පිහිටුවනු ලහැබූ පහත 

සඳහන් තනතුරු දරන ජනාතික පුසශ්තකනාල හනා ප පයල්ඛන යසසේවනා මණ්ඩලයයහි යසසේවකයින් 

නව  බඳවනා  ගහැනීයම පරිපනාටිය  ක පක්රියනාත්මක  වන  දිනයයේ සිට  බලපවත්වන  පරිදි 

කළමනනාකනාර යසසේවනා ගණයට හනා  MM 1-1  වහැටුප් පරිමනාණයට ආයතන සඅංග පහයයේ VII 

පරිච්යඡේදයයේ 4 වගන්තියයහි විධිවිධනාන පරිදි අන්තර්ග පහණය කරනු ලහැයබ.  

අභශ්යන්තර විගණක

යල්ඛන සඅංරක්ෂක

7.3 යකයසසේ වතුදු අන්තර්ග පහණය යහසේතුයවන් අදනාළ තහැනහැත්තනායගේ වහැටුප් වර්ධක දිනයයහි 

යවනසක් සිදු යනගොවිය යුතු අතර, එම දිනය අන්තර්ග පහණයට යපර පහැවති වහැටුප් වර්ධක 

දිනය වශයයන් යනගොයවනසශ්ව ක පක්රියනාත්මක විය යුතුය.  එයසසේම වහැටුප් පරිවර්තනයයේදී අදනාළ 

තහැනහැත්තනා අවසන් වරට ලබමින් සිටි වහැටුප් පියවර නව වහැටුප් පියවරට අනුරූපීවීම මත 

ආයතන සඅංග පහයයේ VII  පරිච්යඡේදයයේ 4.4  වගන්තිය අනුව ඊළඟ ඉහළ වහැටුප් පියවයර් 

තහැබීමද සිදු යනගොකළ යුතුය.

7.4 යසසේවනා කනාලය ගණන් ගත යුත්යත් ඒ ඒ තනතුරට පත්  කරන ලද දිනය පදනම කරයගන ය

i. MM 1- 1 -  II  යශ්රසේණිය

කළමනනාකරණ  යසසේවනා  චක පයල්ඛ  අඅංක  30  මඟින්  MM  1-  1  වහැටුප් පරිමනාණයයේ II 

යශ්රසේණියයේ වහැටුප් පියවර නියමකර ඇති තනතුරක අවම වශයයන් වසර දහය  (10)  ක 

යසසේවනා කනාලයක් සමපූර්ණ කර යනගොමහැති නිලධනාරීන් 

සහ
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ඉහත සඳහන් පරිදි II යශ්රසේණියයේ තනතුරක අවම වශයයන් වසර (10) ක යසසේවනා කනාලයක් 

සමපූර්ණ කළද  නව බඳවනා ගහැනීයම පරිපනාටිය ක්රියනාත්මක වන දිනට යපර ක්රියනාත්මකව 

පහැවති බඳවනා  ගහැනීයම පරිපනාටිය  අනුව  අවශශ්ය අයනකත් යසසේවනා  අවශශ්යතනා   සමපූර්ණ 

යනගොකළ යසසේවකයින් 

MM 1- 1 -  II  යශ්රසේණියට අන්තර්ග පහණය කරනු ලහැයබ.

ii. MM 1- 1   I  යශ්රසේණිය

ඉහත සඳහන් පරිදි  II  යශ්රසේණියට අදනාළ වහැටුප් නියම කර ඇති තනතුරක යහහෝ යශ්රසේණියක 

යටත් පිරියසයින් වසර  දහය(10)ක සතුටුදනායක  යසසේවනා  කනාලයක් සමපූර්ණ  කර  ඇති 

එයමන්ම ඉහත සඳහන් අයනකත් යසසේවනා අවශශ්යතනා සමපූර්ණ කර ඇති යසසේවකයින් 

සහ

කළමනනාකරණ යසසේවනා චක පයල්ඛ අඅංක 30 මඟින් MM 1- 1 වහැටුප් පරිමනාණයයේ I යශ්රසේණියට 

අදනාළ වහැටුප් පියවර  හිමිකර දී ඇති තනතුරක්/යශ්රසේණියක් දරන යසසේවකයින්

MM 1- 1   I  යශ්රසේණියට අන්තර්ග පහණය කරනු ලහැයබ.

8. කජාර්යක්ෂමතජා කඩඉමේ පරීක්ෂණ සඳහජා විෂය නිර්ලදේශය   

 8.1 1 වන කනාර්යක්ෂමතනා කඩඉම පරීක්ෂණය (ii යශ්රසේණියට පත් වී වසර 03 ක් ඇතුළත දී සමත් 

විය  යුතුය.)

පහත සඳහන් විෂයයන්යගන් සමන්විත ලිඛිත පරීක්ෂණයකි.

            (අ)  විෂයය නිර්ලදේශය :

            විෂයය                             කජාලය        ලකුණු

i.  සනාමනානශ්ය පරිපනාලනය සහ රනාජශ්ය ප්රතිපත්තිය                   පහැය 02       100

ii. රනාජශ්ය මූලශ්ය කළමනනාකරණ    පහැය 02         100

                   iii. කළමනනාකරණය (යපගොදු)                         පහැය 02         100

                        මුළු ලකණ ගණන                              300

සජාමජානඛ පරිපජාලනය සහ රෙජාජඛ ප්රතිපත්තිය

යහපත් කනාර්යනාල පරිපනාටි,  පරිපනාලන ක්රමයවේද,  ඒ පිළිබඳ තත්කනාලීන චක්ර යල්ඛ උපයදසශ්,  

ආයතන සඅංග්රහය සහ ආයතනයයේ විධිවිධනාන සඅංග්රහය යමන්ම තත්කනාලීන රනාජශ්ය ප්රතිපත්ති 

පිළිබඳ අයප්ක්ෂකයනායගේ දහැනුම පරීක්ෂනා කිරීම සඳහනා වන ප්රශශ්න පතයකි.
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රෙජාජඛ මූලඛ කළමනජාකරෙණය

රනාජශ්ය සඅංසශ්ථනා  අඅංශය යකයරහි වියශසේෂ අවධනානය ඇතිව රනාජශ්ය මුලශ්ය ප්රතිපත්ති සහ පරිපනාටි 

පිළිබඳ අයප්ක්ෂකයනායගේ දහැනුම යමමගින් මහැන බහැයල්

කළමනජාකරෙණය (ලපනොදු)

නිර්මනානශලීව  සිතීම,  ප්රශශ්න  නිරනාකරණය  සහ  ආයතන  කළමනනාකරණයට  අදනාළව 

අයප්ක්ෂකයනායගේ කසලතනාව  මහැන  බහැලීම  සඳහනා  වූ ප්රශශ්න  පතයකි.   ඒ  පිළිබඳව  යමන්ම 

කළමනනාකරණ සිද්ධනාන්තන්යට අදනාළ ප්රශශ්න යමමගින් අයප්ක්ෂකයනා යවත  යයගොමු යකයර්.

යමම  කනාර්යක්ෂමතනා  කඩඉම පරීක්ෂණයයන් සමත්වීම සඳහනා  අයප්ක්ෂකයක විසින් අවම 

වශයයන් ලකණ 40%ක් ලබනා ගත යුතුය.

යසසේවයයේ/තනතුයර් සශ්ථිර  කරනු ලහැබීම  සඳහනා  සනෑම  අයප්ක්ෂකයක විසින්ම  යමම 

කනාර්යක්ෂමතනා කඩඉම පරීක්ෂණය සමත් විය යුතුය.

 8.2  2 වන කනාර්යක්ෂමතනා කඩඉම පරීක්ෂණය  (I යශ්රසේණියට උසසශ් වූ දින සිට වසර 05 ක් ඇතුළත 

       දී සමත්විය  යුතුය.)

 අදනාළ ක්යෂසේතය සමබන්ධයයන් පශශ්චනාත් උපනාධියක් ලබනා තිබීම

9.  පත්වීමේ බලධජාරියජා 

ජනාතික පුසශ්තකනාල හනා ප පයල්ඛන යසසේවනා මණ්ඩලයයේ අධශ්යක්ෂ මණ්ඩලය

10.  අර්ථ නිරූපණ

10.1 බඳවනා ගහැනීම පරිපනාටියට අදනාළ කනාර්යයන් සඳහනා “සතුටුදනායක යසසේවනා  කනාලය” යනුයවන් 

අදහසශ්  කරනුයයේ උසසශ්වීම  සඳහනා  ඉල්ලුම කරන  දිනට  පූර්වනාසන්න  යසසේවනා  කනාලය  තුළ 

යයදුනු සියලු වහැටුප් වර්ධක ලබනා ඇත්තනා වූද, ඒ කනාලය තුළ කළ වරදකට (අවවනාද කිරීමක් 

යහහෝ තදින් අවවනාද කිරිමක් හහැර) දඩුවමක් ලබනා නහැත්තනා  වූද, යසසේවනා කනාලයකි.
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10.2 “නියමිත  දිනය”  යනුයවන් අදහසශ්  කරනුයයේ  යමම  යසසේවයට/බඳවනා  ගහැනීම පරිපනාටිය  

ක පක්රියනාත්මකවීම ආරමභ වන දිනය යවේ.

අනුමහැතිය සඳහනා ඉදිරිපත් කරමි.

ආයතන ප පධනානියනායගේ අත්සන දිනය:

(නිල මුද පනාව)

නිර්යද්ශ කරමි

යර්ඛීය අමනාතශ්යනාඅංශයයේ යල්කම යගේ අත්සන දිනය:

(නිල මුද පනාව)

අනුමත කරමි.

කළමනනාකරණ යසසේවනා අධශ්යක්ෂ ජනරනාල් දිනය:

              (නිල මුද පනාව)
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ජජාතික පුසස්තකජාල හජා ප ප්රලලේඛන ලසසේවජා මණ්ඩලය

 “ලජඛෂස්ඨ කළමනජාකජාරෙ” ලසසේවජා ගණලයහි අධඛක්ෂ තනතුරු සඳහජා  බඳවජා ගගැනීලමේ පරිපජාටිය 

ආයතනයයේ ලිපියගගොනු අඅංකය                :     10 - 03 - 57             දිනය :

කළමනනාකරණ යසසේවනා ලිපියගගොනු අඅංකය  :                  දිනය :

1. ලසසේවජා ගණය 

යජශ්යෂශ්ඨ කළමනනාකනාර  

2. (අ)“ලජඛෂස්ඨ කළමනජාකජාරෙ” ලසසේවජා ගණලයේ  තනතුරු දරෙන්නන්ට පගැවලරෙන කජාර්යභජාරෙය පිළිබඳ 

 ලපනොදු නිර්වචනය 

ආයතනය  පිහිටුවීමට  අදනාළ  පනත  මඟින් ආයතනය  යවත  පවරනු ලබන  කනාර්යයන්යගන් 

ආයතනයයහි විධනායක නිලධනාරියනා විසින් ඉටුකළ යුතු කනාර්යයන් අතුරින් තනතුරුගතව සුවියශසේෂ 

යකගොට පවරනා යදනු ලබන යජශ්යෂශ්ඨ කළමනනාකරණ හනා විධනායක කනාර්යයන්. 

(ආ)ලසසේවජා ගණයට අයත් තනතුරු  : 1. අධශ්යක්ෂ (ජනාතික පුසශ්තකනාල හනා ප පයල්ඛන මධශ්යසශ්ථනානය)

2. අධශ්යක්ෂ (පුසශ්තකනාල ප පවර්ධන ප පමිතිකරණ හනා ප පකනාශන)

3.  අධශ්යක්ෂ (මුදල් හනා පනාලන)  

(ඇ) තනතුරෙට පගැවලරෙන කජාර්යයන්  :   

අධඛක්ෂ (ජජාතික පුසස්තකජාල හජා ප ප්රලලේඛන මධඛසස්ථජානය)  

v අදනාළ  අඅංශයන්හි (ප පතිග පහන,  පනාඨක  යසසේවනා,  ග පන්ථ  විඥනාපන  පනාලන,  සඅංරක්ෂණ  හනා  

ප්රතිෂශ්ඨනාපන, යතගොරතුරු තනාක්ෂණ, පුසශ්තකනාල පර්යයේෂණ) වනාර්ෂික සහැලසුම සකසශ් කිරීම.

v විෂයයයේ නව ප පවනතනාවන් පිළිබඳ අඅංශ ප පධනානීන් දහැනුවත් කිරීම

v වියද්ශ පුසශ්තකනාල සමඟ අවයබහෝධතනා වහැඩසටහන් ක පක්රියනාත්මක කිරීම

v යතගොරතුරු තනාක්ෂණය සමබන්ධ නව වශ්යනාපවෘති ක පක්රියනාත්මක කිරීම

v යතගොරතුරු තනාක්ෂණය පදනම කරගත් ශ පශ්රී  ලඅංකනායවේ මතකය  (Memory of  Sri  Lanka)  

වහැඩසටහන සමබන්ධ කටයුතු

vආයතනයයේ දහැක්ම හනා යමයභවර ප පකනාශ ඉටුකරලීම උයදසනා අදනාළ අඅංශ පරිපනාලනය කිරීම

vනියයහෝජශ්ය අධශ්යක්ෂවරුන්යගේ කනාර්යයන් අධීක්ෂණය හනා සමබන්ධීකරණය

vආයතනයයේ ඵලදනායිතනා වර්ධනය සඳහනා උපනාය මනාර්ග සකසශ් කිරීම

v මණ්ඩලයයේ අරමුණ සපුරනා  ගහැනීමට  ආධනාරක  වන  පරිදි මනානව  හනා  යභසෞතික  සමපත් 

යමයහය වීම.
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අධඛක්ෂ (පුසස්තකජාල ප ප්රවර්ධන ප ප්රමිතිකරෙණ හජා ප ප්රකජාශන)  

v අදනාළ අඅංශයන්හි (පුසශ්තකනාල සහයයහෝගීතනා, වශ්යනාප්ති යසසේවනා, අධශ්යනාපන හනා පුහුණ, ප පකනාශන  

හනා ග පන්ථ සඅංවර්ධන) වනාර්ෂික සහැලසුම සකසශ් කිරීම.

v විෂයයේ නව ප පවනතනාවන් පිළිබඳ අඅංශ ප පධනානීන් දහැනුවත් කිරීම

v වියද්ශ පුසශ්තකනාල සමඟ අවයබහෝධතනා වහැඩසටහන් ක පක්රියනාත්මක කිරීම

v පුසශ්තකනාල සඅංවර්ධන හනා යසසේවනා වහැඩසටහන් පිළිබඳ රනාජශ්ය හනා යපසෞද්ගලික අඅංශය සමඟ  

සබඳතනා පහැවහැත්වීම

vආයතනයයේ දහැක්ම හනා යමයභවර ප පකනාශ ඉටුකරලීම උයදසනා අදනාළ අඅංශ පරිපනාලනය කිරීම

vනියයහෝජශ්ය අධශ්යක්ෂවරුන්යගේ කනාර්යයන් අධීක්ෂණය හනා සමබන්ධීකරණය

vආයතනයයේ ඵලදනායිතනා වර්ධනය සදහනා උපනාය මනාර්ග සකසශ් කිරීම

v මණ්ඩලයයේ අරමුණ සපුරනා  ගහැනීමට  ආධනා රක  වන  පරිදි මනානව  හනා  යභසෞතික  සමපත් 

යමයහය වීම

අධඛක්ෂ (මුදලේ හජා පජාලන)   

v වනාර්ෂික අයවහැය ඇසශ්තයමන්තු සමපනාදනයට අදනාළ කටයුතු

v අදනාළ රනාජශ්ය ආයතන සමඟ ගිණම හනා මුලශ්ය කටයුතු සමබන්ධීකරණය හනා ගිණම යතගොරතුරු 

හනා මුලශ්ය උපයදසශ් ලබනා ගහැනීම හනා ඒවනා ක්රියනාත්මක කිරීම හනා ඒ පිළිබඳ කළමනනාකනාරිත්වය 

දහැනුවත් කිරීම 

v පරිපනාලන හනා මුදල් අඅංශයන්හි වනාර්ෂික සහැලසුම සකසශ් කිරීම

v අදනාළ ක්යෂසේත පයන්හි නව ප පවනතනාවන් පිළිබඳ අඅංශ ප පධනානීන් දහැනුවත් කිරීම

vආයතනයට ලහැයබන සියලුම මුලශ්ය සමපත් කළමනනාකරණය කිරීම, නව ආදනායම මනාර්ග හනා 

වියදම පනාලන ක පම හඳුන්වනාදීම

v මණ්ඩලයයේ ආදනායම රැසශ් කිරීම හනා යගවීම නිලධනාරියනා වශයයන් කටයුතු කිරීම හනා වගකීම 

දහැරීම 

v වනාර්ෂික ඇසශ්තයමන්තු හනා අයවහැය යල්ඛනය පිළියයළ කිරීම, අයවහැය පිළිබඳ සමනායලහෝචන 

කටයුතු හනා අයවහැය පනාලනය

v විගණන  විමසුම පිළිබඳ  කටයුතු කිරීම,  විගණනය  කරන  ලද  ගිණම හනා  වනාර්තනා  

පනාර්ලියමන්තු සභනාගත  කිරීම  සහ  විගණන  හනා  කළමනනාකරණ  කමිටුව  යවත  අවශශ්ය 

යතගොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීම.

v අවසන් ගිණම පිළියයළ කිරීම හනා විගණකනාධිපති යවත ඉදිරිපත් කිරීම.

v සියලුම රනාජශ්ය ආයතන සමඟ සමබන්ධීකරණ කටයුතු
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v මණ්ඩලයයේ මනානව සමපත් සඅංවර්ධනයයහිලනා අදනාළ වහැඩසටහන් හඳුන්වනාදීම හනා ක්රියනාත්මක 

කර ලීම.

vනව කනාර්යනාල ක්රම හනා නව නීතිරීති හඳුන්වනා දීම

vආයතනයයේ දහැක්ම හනා යමයහවර ඉටුකර ලීම උයදසනා අදනාළ අඅංශ පරිපනාලනය කිරීම

(ඈ) පත්වීලමේ සස්වභජාවය :

සශ්ථිර,  යසසේවක අර්ථසනාධක අරමුදල හනා යසසේවනා නියුක්තයන්යගේ  භනාර අරමුදල් සඳහනා හිමිකම 

සහිත

3. වගැටුප් ක ප්රමය

3.1 යසසේවනා ගණයට අදනාළ වහැටුප් යක්ත අඅංකය හනා මනාසික වහැටුප් පරිමනාණය:

2020.01.01 දින සිට

HM  1- 1 -   2016  :   රු:80,295 – 15x2270 – 114,345

යකයසසේ වුවද, වර්ෂ 2020.01.01 දින යතක් සිදු යකයරන බඳවනා ගහැනීම හනා  උසසශ් කිරීම  සඳහනා 

වහැටුප් යගවීම කළමනනාකරණ යසසේවනා චක්රයල්ඛ අඅංක 02/2016 හි II උපයල්ඛනය පරිදි සිදු කළ 

යුතුය.

3.2 සනෑම පත්වීම ලිපියකම වහැටුප් යක්ත අඅංකය,  වහැටුප් පරිමනාණය සමපූර්ණයයන්ම සඳහන් කළ 

යුතුය.

3.3 ලසසේවක සසංඛඛජාව  :  

             තනතුරෙ                                         සසංඛඛජාව

1.  අධශ්යක්ෂ (ජනාතික පුසශ්තකනාල හනා ප පයල්ඛන මධශ්යසශ්ථනානය) 01

2.  අධශ්යක්ෂ (පුසශ්තකනාල ප පවර්ධන ප පමිතිකරණ හනා ප පකනාශන) 01

3.  අධශ්යක්ෂ (මුදල් හනා පනාලන)   01

4.   ලජඛෂස්ඨ කළමනජාකජාරෙ ලසසේවජා ගණලයේ තනතුරු සඳහජා බඳවජා ගගැනීම

4.1 සුදුසුකමේ

4.1.1 අධශ්යක්ෂ (ජනාතික පුසශ්තකනාල හනා ප පයල්ඛන මධශ්යසශ්ථනානය)

අධශ්යක්ෂ (පුසශ්තකනාල ප පවර්ධන ප පමිතිකරණ හනා ප පකනාශන) 

බජාහිරෙ අයදුමේකරුවන් බඳවජා ගගැනීම සඳහජා              

විශශ්වවිදශ්යනාල ප පතිපනාදන යකගොමිෂන් සභනාව විසින් පිළිගත් වියශසේෂ උපනාධියක්  පළමු යහහෝ 

යදවන පඅංතිය (ඉහළ යපළ) පඅංති සනාමනාර්ථයක් සහිතව ලබනා තිබීම 

සහ

121



 පුසශ්තකනාල හනා විඥනාපන විදශ්යනා විෂයයයන් පශශ්චනාත් උපනාධියක් (Masters) ලබනා තිබීම 

සහ 

රජයයේ,  රනාජශ්ය සඅංසශ්ථනාවක,  මණ්ඩලයක,  වශ්යවසශ්ථනාපිත  ආයතනයක  යහහෝ  පිළිගත් 

යපසෞද්ගලික  ආයතනයක  කළමනනාකනාර  මට්ටයම තනතුරක  අවම  වශයයන් අදනාළ 

විෂයය ක්යෂසේතයයේ වසර පහයලගොව(15)ක පළපුරුද්දක් ලබනා තිබීම.  

අභඛන්තරෙ අයදුමේකරුවන් සඳහජා (පහත 1 ලහහෝ 2)  

1.  ඉහත සඳහන් බනාහිර අයදුමකරුවන් සඳහනා වන සුදුසුකම සපුරනා තිබීම.            

2.  කළමනනාකරණ (MM 1 -1) යසසේවනා ගණයයේ I යශ්රසේණියයේ තනතුරක අවම වශයයන් 

වසර  පහ(05)ක  අදනාළ විෂයය ක්යෂසේතයයේ සතුටුදනායක යසසේවනා කනාලයක් සමපූර්ණ 

කර තිබීම.

4.1.2 අධශ්යක්ෂ (මුදල් හනා පනාලන)

බජාහිරෙ අයදුමේකරුවන් සඳහජා   (පහත 1 ලහහෝ 2)

1.  විශශ්වවිදශ්යනාල ප පතිපනාදන යකගොමිෂන් සභනාව විසින් පිළිගත් වියශසේෂ උපනාධියක් (රනාජශ්ය 

පරිපනාලනය/වශ්යනාපනාර  පරිපනාලනය/මුලශ්ය/ගිණම/කළමනනාකරණය  පිළිබඳව)  පළමු 

යහහෝ යදවන පඅංතිය (ඉහළ යපළ) පඅංති සනාමනාර්ථයක් සහිතව ලබනා තිබීම. 

සහ

ඉහත සඳහන් විෂයය ක්යෂසේතයකින්  පශශ්චනාත් උපනාධියක් (Masters)  ලබනා තිබීම/ශ්රී 

ලඅංකනා  වරලත් ගණකනාධිකනාරී ආයතනයයේ (CA  Sri  Lanka)  යහහෝ  වරලත් 

කළමනනාකරණ ගණකනාධිකනාරී ආයතනයයේ (CIMA)  යහහෝ සහතික ලත් සඅංසශ්ථනාපිත 

ගණකනාධිකනාරී වරුන්යගේ සඅංගමයයේ ආශ්රිත සනාමනාජිකත්වය ලබනා තිබීම.

සහ

රජයයේ,  රනාජශ්ය සඅංසශ්ථනාවක,  මණ්ඩලයක,  වශ්යවසශ්ථනාපිත ආයතනයක යහහෝ පිළිගත් 

යපසෞද්ගලික ආයතනයක කළමනනාකනාර මට්ටයම තනතුරක අවම වශයයන් අදනාළ 

විෂයය ක්යෂසේතයයේ වසර පහයලගොව(15)ක පළපුරුද්දක් ලබනා තිබීම.  

2. ශ්රී ලඅංකනා  වරලත් ගණකනාධිකනාරී ආයතනයයේ (CA  Sri  Lanka)  යහහෝ  වරලත් 

කළමනනාකරණ ගණකනාධිකනාරී ආයතනයයේ (CIMA)  යහහෝ සහතික ලත් සඅංසශ්ථනාපිත 

ගණකනාධිකනාරී වරුන්යගේ සඅංගමයයේ (ACCA) පූර්ණ සනාමනාජිකත්වය ලබනා තිබීම.

සහ

රජයයේ,  රනාජශ්ය සඅංසශ්ථනාවක,  මණ්ඩලයක,  වශ්යවසශ්ථනාපිත  ආයතනයක  යහහෝ  පිළිගත් 

යපසෞද්ගලික ආයතනයක කළමනනාකනාර මට්ටයම තනතුරක අවම වශයයන් අදනාළ 

විෂයය ක්යෂසේතයයේ වසර පහයලගොව(15)ක පළපුරුද්දක් ලබනා තිබීම.  
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අභඛන්තරෙ අයදුමේකරුවන් සඳහජා (පහත 1 ලහහෝ 2)  

1.  ඉහත සඳහන් බනාහිර අයදුමකරුවන් සඳහනා වන සුදුසුකම සපුරනා තිබීම.            

2.  කළමනනාකනාර (MM 1 -1) යසසේවනා ගණයයේ I යශ්රසේණියයේ තනතුරක අවම වශයයන් 

වසර  පහ(05)ක  අදනාළ  විෂයය  ක්යෂසේතයයේ සතුටුදනායක  යසසේවනා  කනාලයක් 

සමපූර්ණ කර තිබීම.

4.2. වයස  :   අවුරුදු 35  ට යනගො අඩු හනා අවුරුදු 55  ට යනගො වහැඩි විය යුතුය.   (අභශ්යන්තර 

අයදුමකරුවන්ට උපරිම වයසශ් සීමනාව අදනාළ යනගොයවේ.)

4.3.  ලවනත්

සනෑම ඉල්ලුමකරුයවක් ම,

(i)   ශ පශ්රී ලඅංකනායවේ පුරවහැසියයක විය යුතුය.

(ii)  තනතුරට  පහැවයරන  කනාර්යයන් මහැනවින් ඉටු කිරීම  සඳහනා  යමන්ම  දිවයියන් ඕනනෑම 

ප පයද්ශයක  යසසේවය  කිරීම  සඳහනා  අවශශ්ය වන  කනායික හනා  මනානසික යයහෝගශ්යතනාවයයන් 

යුක්ත විය යුතුය.

(iii) විශිෂශ්ට චරිතයයන් යුක්ත විය යුතුය.

4.4 බඳවජා ගගැනීලමේ ක ප්රමය

පත්වීම බලධනාරියනා  විසින් තීරණය  කරනු ලබන  පරිදි ප පසිද්ධ  දහැන්වීම පළ  කිරීම  මඟින් 

ඉල්ලුමපත් කහැඳවීයමන් පසු පහත සඳහන් විකල්ප අතරින් යයහෝගශ්ය විකල්පයක් මගින් බඳවනා 

ගහැනීම සිදු කරනු ලහැබිය හහැකිය. 

(අ) වව්යුහගත  සමමුඛ  පරීක්ෂණයක් මගින් බනාහිර  අයදුමකරුවන් බඳවනා  ගහැනීම

(ආ) වව්යුහගත සමමුඛ පරීක්ෂණයක් මගින් අභශ්යන්තර අයදුමකරුවන් බඳවනා ගහැනීම

i.  යමම යසසේවනා ගණයට සිදු කරනු ලබන සියලුම පත් කිරීම/බඳවනා ගහැනීම යමම පරිපනාටියයහි 

විධිවිධනානයනට තරයයේ අනුකූල වන පරිදි පමණක් සිදු කළ යුතුය.

ii. බඳවනා ගහැනීයමන් පසු යසසේවයයේ යයදවීම  හනා  ඊට  ආනුෂනාඅංගික  අයනකත් කරුණ 

සමබන්ධයයන් ආයතනික කනාර්ය පරිපනාටි සඅංග පහයයේ විධිවිධනාන අදනාළ යවේ.

iii.යමම  බඳවනා  ගහැනීම පරිපනාටියයේ සඳහන් සියලු කරුණ සමබන්ධයයන් යමහි දහැක්යවන 

විධිවිධනාන ආයතනික කනාර්ය පරිපනාටි සඅංග පහයයේ විධිවිධනාන අභිබවනා ක පක්රියනාත්මක විය යුතුය.
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4.4.1 වව්යුහගත සමේමුඛ පරීක්ෂණය 

පත්වීම බලධනාරියනා විසින් නියම කරනු ලබන සමමුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලයක් මගින් 

වව්යුහගත  සමමුඛ  පරීක්ෂණය  පවත්වනු ලහැයබ.   සුදුසුකම ලහැබූවන් අතරින් අවම 

වශයයන් පුරප්පනාඩු සඅංඛශ්යනාව යමන් යදගුණයක් වන සඅංඛශ්යනාවක් සමමුඛ පරීක්ෂණයට 

කහැඳවනු ඇත.ඉහළම ලකණ ලහැබූවන් අතුයරන් කසලතනා අනුපිළියවල අනුව යතහෝරනා 

ගහැනීම සිදු යකයර්.  

වව්යුහගත සමමුඛ පරීක්ෂණයයේදී ලකණ ලබනාදීම පහත දහැක්යවන පරිදි යවේ

අදනාල අතියර්ක පළපුරුද්ද                        ලකණ 30

අදනාළ අතියර්ක අධශ්යනාපන/වවෘත්තීය සුදුසුකම  ලකණ 30

අයනකත් කනාර්යසනාධනයන් හනා කසලතනා  ලකණ 15

සමමුඛ පරික්ෂණයයේදී කනාර්යසනාධනය  ලකණ 25

                        මුළු ලකණ ගණන                                               100

4.5 සුදුසුකමේ ලබන දිනය

යසසේවයට/තනතුරට පත් කිරීම සඳහනා ඉල්ලුම කිරීම පිණිස අවශශ්ය සුදුසුකම සපුරනා ඇති යලසට 

පිළිගනු ලබන්යන් අයදුමකරු ඉහත 4.1, 4.2 හනා 4.3 වන වගන්තිවල සඳහන් අවශශ්ය සුදුසුකම 

අයදුමපත් භනාර ගන්නනා අවසනාන දින වන විට සනෑම ආකනාරයකින්ම සමපූර්ණ කර ඇත්නම 

පමණකි

4.6 සස්ථිරෙ කිරීම

බනාහිර අයදුමකරුවන් අතරින් තනතුරට පත් කරනු ලබන නිලධනාරියයක වසර තුන(03)ක 

පරිවනාස කනාලයකට යටත්ව පත් කරනු ලබන අතර, ඔහු/ඇය පරිවනාස කනාලය තුළ සිය රනාජකනාරි 

වහැඩ  හනා  හහැසිරීම  සතුටුදනායක  අන්දමින් පවත්වනායගන  යගගොසශ්  තියබ නම පරිවනාස  කනාලය 

අවසනානයයේ දී යසසේවයයේ/තනතුයර් සශ්ථිර  කරනු ලහැයබ.  සුදුසුකම ලහැබීයම යසසේවනා  ගණයයේ 

තනතුරක සශ්ථිර කර සිටින අභශ්යන්තර අයදුමකරුවන් වශයයන් බඳවනා ගනු ලබන තහැනහැත්තන් 

යසසේවයට පත් කිරීයම දී එක් අවුරුදු වහැඩ බහැලීයම /පරීක්ෂණ කනාලසීමනාවක් නියම කරනු ලහැයබ.

4.7 බඳවජා ගගැනීලමේදී වගැටුප

බනාහිර අයදුමකරුවන් අතුරින් බඳවනා ගහැනීයමදී අදනාළ තහැනහැත්තනා වහැටුප් පරිමනාණයයේ ආරමභක 

වහැටුප් පියවයරහි පිහිටුවනු ලහැබිය යුතුය. අභශ්යන්තර අයදුමකරුවන්  බඳවනා ගහැනීයමදී  පිහිටුවනු 

ලහැබිය යුතු වහැටුප් පියවර ආයතන සඅංග පහයයේ VII  පරිච්යඡේදයයේ විධිවිධනාන පරිදි සිදු කරනු 

ලහැයබ.
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5.  ලසසේවලයේ ලයදී සිටින්නන් අන්තර්ග ප්රහණය කිරිම (නියමිත දිනට යසසේවයයේ යයදී සිටින්නන්ට    

පමණක් අදනාළ යවේ.)

5.1 නව බඳවනා ගහැනීයම පරිපනාටිය ක පක්රියනාත්මක වන දිනය වන විට කළමනනාකරණ යසසේවනා චක පයල්ඛ 

අඅංක 30 මඟින් ලබනාදී ඇති යජශ්යෂශ්ඨ කළමනනාකනාර යසසේවනා ගණයයහි හනා HM 1-1 දරන වහැටුප් 

පරිමනාණයයහි පිහිටුවනා  ඇති ජනාතික  පුසශ්තකනාල  හනා  ප පයල්ඛන  යසසේවනා  මණ්ඩලයයේ කනාර්ය  

මණ්ඩලයයහි නියුතු යසසේවකයින් සියලු යදනනාම  එකී ක පක්රියනාත්මක  කිරීයම දිනය  වන  විට  

පිහිටවනු ලහැබ සිටින යසසේවනා ගණය පදනම යකගොට ආයතන සඅංග පහයයේ  VII  පරිච්යඡේදයයේ 4  

වගන්තියයේ විධිවිධනානවලට අනුව යජශ්යෂශ්ඨ කළමනනාකනාර යසසේවනා ගණයට සහ HM 1-1 වහැටුප් 

පරිමනාණයට අන්තර්ග පහණය කරනු ලහැයබ.

5.2 යකයසසේ  වතුදු,  අන්තර්ග පහණය  යහසේතුයවන් අදනාළ  තහැනහැත්තනායගේ වහැටුප් වර්ධක  දිනයයහි 

යවනසක් සිදු යනගොවිය යුතු අතර, එම දිනය අන්තර්ග පහණයට යපර පහැවති වහැටුප් වර්ධක දිනය 

වශයයන් යනගොයවනසශ්ව  ක පක්රියනාත්මක  විය  යුතුය.   එයසසේම  වහැටුප් පරිවර්තනයයේ දී අදනාළ 

තහැනහැත්තනා  අවසන් වරට  ලබමින් සිටි වහැටුප් පියවර නව වහැටුප් පියවරට  අනුරූපීවීම  මත 

ආයතන සඅංග පහයයේ VII පරිචයඡේදයයේ 4.4 වගන්තිය අනුව ඊළඟ ඉහළ වහැටුප් පියවයර් තහැබීමද 

සිදු යනගොකළ යුතුය.

5.3 යසසේවනා කනාලය ගණන් ගත යුත්යත් ඒ ඒ තනතුරට පත් කරන ලද දිනය පදනම කරයගනය.

6. පත්වීමේ බලධජාරියජා 

ජනාතික පුසශ්තකනාල හනා ප පයල්ඛන යසසේවනා මණ්ඩලයයේ අධශ්යක්ෂ මණ්ඩලය
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7. අර්ථ නිරූපණ

7.1  බඳවනා  ගහැනීම පරිපනාටියට අදනාළ කනාර්යයන් සඳහනා “සතුටුදනායක යසසේවනා  කනාලය” යනුයවන් 

අදහසශ් කරනුයයේ උසසශ්වීම සඳහනා ඉල්ලුම කරන දිනට පූර්වනාසන්න යසසේවනා කනාලය තුළ යයදුනු 

සියලු වහැටුප් වර්ධක ලබනා ඇත්තනා වූද,  ඒ කනාලය තුළ කළ වරදකට  (අවවනාද කිරීමක් යහහෝ 

තදින් අවවනාද කිරිමක් හහැර) දඩුවමක් ලබනා නහැත්තනා  වූද, යසසේවනා කනාලයකි.

7.2 “නියමිත දිනය” යනුයවන් අදහසශ් කරනුයයේ  යමම බඳවනා ගහැනීයම පරිපනාටිය ක පක්රියනාත්මකවීම 

ආරමභ වන දිනය යවේ.

අනුමහැතිය සඳහනා ඉදිරිපත් කරමි.

ආයතන ප පධනානියනායගේ අත්සන දිනය:

(නිල මුද පනාව)

නිර්යද්ශ කරමි

යර්ඛීය අමනාතශ්යනාඅංශයයේ යල්කම යගේ අත්සන දිනය:

(නිල මුද පනාව)

අනුමත කරමි.

කළමනනාකරණ යසසේවනා අධශ්යක්ෂ ජනරනාල් දිනය:

(නිල මුද පනාව)
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ජජාතික පුසස්තකජාල හජා ප ප්රලලේඛන ලසසේවජා මණ්ඩලය

“ලජඛෂස්ඨ කළමනජාකජාරෙ” ලසසේවජා ගණලයහි අධඛක්ෂ ජනරෙජාලේ තනතුරෙ සඳහජා බඳවජා ගගැනීලමේ 

පරිපජාටිය

ආයතනයයේ ලිපියගගොනු අඅංකය                :       10 - 03 - 57           දිනය :

කළමනනාකරණ යසසේවනා ලිපියගගොනු අඅංකය  :                  දිනය :

1. ලසසේවජා ගණය

යජශ්යෂශ්ඨ කළමනනාකනාර  

2. (අ) ප ප්රධජාන විධජායක නිලධජාරී තනතුරු දරෙන්නන්ට පගැවලරෙන කජාර්ය භජාරෙය පිළිබඳ ලපනොදු නිර්වචනය

අධශ්යක්ෂ ජනරනාල් ආයතනයයහි ඉහළම මට්ටයම විධනායක නිලධනාරියනා වන්යන්ය.

ආයතනයයහි අධශ්යක්ෂ මණ්ඩලය විසින් පවරනා යදනු ලබන බලතල, කනාර්යයන් හනා වගකීම එම 

අධශ්යක්ෂ මණ්ඩලයයේ මගයපන්වීම හනා  පරිපනාලනය යටයත් ඉටු කරමින් ආයතනික කනාර්ය 

මණ්ඩලයට  නනායකත්වය  යදමින් ද  කනාර්ය  මණ්ඩලය  දිරි ගන්වමින් ද  ආයතනය  ඉහළම 

ඵලදනායිතනාව යකයරහි යයගොමු කරවීම ද ආයතනයයහි සමසශ්ත කනාර්ය සනාධනය සමබන්ධයයන් 

මූලික වගකීම හනා වගවීම දහැරීම ද ප්රධනාන විධනායක නිලධනාරී එනම, අධශ්යක්ෂ ජනරනාල් තනතුර 

දරන අයට පහැවයරන කනාර්යභනාරය යවේ. 

(ආ) අනුමත කරෙනු ලගැබ ඇති පරිදි තනතුරු නජාමය -  අධශ්යක්ෂ ජනරනාල්

(ඇ) පත්වීලමේ සස්වභජාවය :

සශ්ථිර,  යසසේවක අර්ථසනාධක අරමුදල හනා යසසේවනා නියුක්තයන්යගේ  භනාර අරමුදල් සඳහනා හිමිකම 

සහිත

3.  වගැටුප් ක ප්රමය

3.1 යසසේවනා ගණයට අදනාළ වහැටුප් යක්ත අඅංකය හනා මනාසික වහැටුප් පරිමනාණය:

2020.01.01 දින සිට

HM  2 - 1 -   2016  :   රු:91,645 – 12x2700 – 124,045

යකයසසේ වුවද,  වර්ෂ  2020.01.01  දින යතක් සිදු යකයරන බඳවනා ගහැනීම හනා  උසසශ් කිරීම  

සඳහනා වහැටුප් යගවීම කළමනනාකරණ යසසේවනා චක්රයල්ඛ අඅංක 02/2016 හි II උපයල්ඛනය පරිදි 

සිදු කළ යුතුය.

3.2 සනෑම පත්වීම ලිපියකම වහැටුප් යක්ත අඅංකය,  වහැටුප් පරිමනාණය සමපූර්ණයයන් ම සඳහන් 

කළ යුතුය.
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4.   අධඛක්ෂ ජනරෙජාලේ තනතුරෙ සඳහජා බඳවජා ගගැනීම

4.1 සුදුසුකමේ

බජාහිරෙ අයදුමේකරුවන් සඳහජා  (පහත 1 ලහහෝ 2 ලහහෝ 3)  

1.  විශශ්වවිදශ්යනාල ප්රතිපනාදන යකගොමිෂන් සභනාව විසින් පිළිගත් වියශසේෂ උපනාධියක් පළමු යහහෝ  

යදවන පඅංතිය (ඉහළ යපළ) පඅංති සනාමනාර්ථයක් සහිතව ලබනා තිබීම 

  සමඟ

 පුසශ්තකනාල හනා විඥනාපන විදශ්යනා විෂයය ක්යෂසේතයයන් ආචනාර්ය උපනාධියක් (PhD) ලබනා තිබීම 

සහ 

ආචනාර්ය  උපනාධිය  ලහැබීයමන් පසු රනාජශ්ය සඅංසශ්ථනාවක,  වශ්යවසශ්ථනාපිත  මණ්ඩලයක  යහහෝ 

පුසශ්තකනාල ක්යෂසේතයයේ පිළිගත් ආයතනයක යජශ්යෂශ්ඨ කළමනනාකනාර මට්ටයම තනතුරක 

අවම වශයයන් වසර පහ (05)ක පළපුරුද්දක් ලබනා තිබීම 

සහ

පුසශ්තකනාල හනා විඥනාපන විදශ්යනා ක්යෂසේතයයේ පර්යයේෂණ හනා ප්රකනාශන සිදු කර තිබීම

2. විශශ්වවිදශ්යනාල ප්රතිපනාදන යකගොමිෂන් සභනාව විසින් පිළිගත් වියශසේෂ උපනාධියක් පළමු යහහෝ  

යදවන පඅංතිය (ඉහළ යපළ) පඅංති සනාමනාර්ථයක් සහිතව ලබනා තිබීම 

සමඟ

පුසශ්තකනාල හනා විඥනාපන විදශ්යනා  විෂයය ක්යෂසේතයයන් දර්ශනපති උපනාධියක් (Mphil)  ලබනා 

තිබීම 

සහ 

දර්ශනපති උපනාධිය  ලහැබීයමන් පසු රනාජශ්ය සඅංසශ්ථනාවක,  වශ්යවසශ්ථනාපිත  මණ්ඩලයක  යහහෝ 

පුසශ්තකනාල ක්යෂසේතයයේ පිළිගත් ආයතනයක යජශ්යෂශ්ඨ  කළමනනාකනාර මට්ටයම තනතුරක 

අවම වශයයන් වසර හත (07)ක පළපුරුද්දක් ලබනා තිබීම 

සහ

පුසශ්තකනාල හනා විඥනාපන විදශ්යනා ක්යෂසේතයයේ පර්යයේෂණ හනා ප්රකනාශන සිදු කර තිබීම

             3.  විශශ්වවිදශ්යනාල ප්රතිපනාදන යකගොමිෂන් සභනාව විසින් පිළිගත් වියශසේෂ උපනාධියක් ලබනා තිබීම 

සමඟ

 පුසශ්තකනාල හනා විඥනාපන විදශ්යනා විෂයයයන් පශශ්චනාත් උපනාධියක් (Masters) ලබනා තිබීම 

සහ 
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උපනාධි සුදුසුකම ලහැබීයමන් පසු රනාජශ්ය සඅංසශ්ථනාවක,  වශ්යවසශ්ථනාපිත  මණ්ඩලයක  යහහෝ 

පුසශ්තකනාල ක්යෂසේතයයේ පිළිගත් ආයතනයක කළමනනාකනාර මට්ටයම තනතුරක   අවම 

වශයයන් වසර විසශ්ස  (20)ක පළපුරුද්දක් ලබනා තිබීම.  මින් වසර පහ(05)ක් යජශ්යෂශ්ඨ 

කළමනනාකනාර මට්ටයම විය යුතුය.

සහ

පුසශ්තකනාල හනා විඥනාපන විදශ්යනා ක්යෂසේතයයේ පර්යයේෂණ හනා ප්රකනාශන සිදු කර තිබීම

                අභඛන්තරෙ අයදුමේකරුවන් සඳහජා (පහත 1 ලහහෝ 2)

1.  ඉහත සඳහන් බනාහිර අයදුමකරුවන් සඳහනා වන සුදුසුකම සපුරනා තිබීම.            

2.  යජශ්යෂශ්ඨ කළමනනාකනාර (HM 1 -1)  යසසේවනා ගණයයහි තනතුරක අවම වශයයන් වසර 

පහ  (05)ක  අදනාළ  විෂයය  ක්යෂසේතයයේ සතුටුදනායක  යසසේවනා  කනාලයක් සමපූර්ණ  කර 

තිබීම.

සහ  

පුසශ්තකනාල හනා විඥනාපන විදශ්යනා ක්යෂසේතයයේ පර්යයේෂණ හනා ප්රකනාශන සිදු කර තිබීම.

4.2.  වයස  :  අවුරුදු 35  ට  යනගො  අඩු හනා  අවුරුදු 55  ට  යනගො  වහැඩි විය  යුතුය.  (අභශ්යන්තර 

අයදුමකරුවන්ට උපරිම වයසශ් සීමනාව අදනාළ යනගොයවේ.)  

4.3.  ලවනත්

සනෑම ඉල්ලුමකරුයවක් ම,

(i)   ශ පශ්රී ලඅංකනායවේ පුරවහැසියයක විය යුතුය.

(ii)  තනතුරට  පහැවයරන  කනාර්යයන් මහැනවින් ඉටු කිරීම  සඳහනා  යමන්ම  දිවයියන් ඕනනෑම 

ප පයද්ශයක  යසසේවය  කිරීම  සඳහනා  අවශශ්ය වන  කනායික හනා  මනානසික යයහෝගශ්යතනාවයයන් 

යුක්ත විය යුතුය.

(iii) විශිෂශ්ට චරිතයයන් යුක්ත විය යුතුය.

4.4 බඳවජා ගගැනීලමේ ක ප්රමය

පත්වීම බලධනාරියනා විසින් තීරණය කරනු ලබන පරිදි ප පසිද්ධ දහැන්වීම පළ කිරීම මඟින්යහහෝ 

පුවත්පත් දහැන්වීමක් මගින් ඉල්ලුමපත් කහැඳවීයමන් අනතුරුව  පත්වීම බලධනාරියනා විසින් පත් 

යකයරන  සමමුඛ  පරීක්ෂණ  මණ්ඩලයක් විසින් පවත්වනු ලබන  වව්යුහගත  සමමුඛ 

පරීක්ෂණයකින් යතහෝරනා  ගහැනීයමන් යමම  තනතුරට  බඳවනා  ගනු ලහැයබ.   ඉහළම  ලකණ 

ලහැබූවන් අතුයරන් කසලතනා අනුපිළියවල අනුව යතහෝරනා ගහැනීම සිදු යකයර්.

i. යමම  යසසේවනා  ගණයට සිදු කරනු ලබන  සියලුම  පත් කිරීම/බඳවනා  ගහැනීම යමන්ම  යමම 

පරිපනාටියයහි විධිවිධනානයනට තරයයේ අනුකූල වන පරිදි පමණක් සිදු කළ යුතුය.
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ii. බඳවනා ගහැනීයමන් පසු යසසේවයයේ යයදවීම  හනා  ඊට  ආනුෂනාඅංගික  අයනකත් කරුණ 

සමබන්ධයයන් ආයතනික කනාර්ය පරිපනාටි සඅංග පහයයේ විධිවිධනාන අදනාළ යවේ.

iii.යමම බඳවනා ගහැනීම පරිපනාටියයේ සඳහන් සියලු කරුණ සමබන්ධයයන් යමහි දහැක්යවන    

විධිවිධනාන ආයතනික කනාර්ය පරිපනාටි සඅංග පහයයේ විධිවිධනාන අභිබවනා ක පක්රියනාත්මක විය යුතුය.

4.5 වව්යුහගත සමේමුඛ පරීක්ෂණය 

වව්යුහගත සමමුඛ පරීක්ෂණයයේදී ලකණ ලබනාදීම පහත දහැක්යවන පරිදි යවේ

අදනාළ අතියර්ක පළපුරුද්ද ලකණ 30

අදනාළ අතියර්ක අධශ්යනාපන/වවෘත්තීය සුදුසුකම ලකණ 30

අයනකත් කනාර්යසනාධනයන් හනා කසලතනා ලකණ 15

සමමුඛ පරික්ෂණයයේදී කනාර්යසනාධනය ලකණ 25

           මුළු ලකණ ගණන          100

4.6 සුදුසුකමේ ලබන දිනය

යසසේවයට/තනතුරට පත් කිරීම සඳහනා ඉල්ලුම කිරීම පිණිස අවශශ්ය සුදුසුකම සපුරනා ඇති යලසට 

පිළිගනු ලබන්යන් අයදුමකරු ඉහත 4.1, 4.2 හනා 4.3 වන වගන්තිවල සඳහන් අවශශ්ය සුදුසුකම 

අයදුමපත් භනාර ගන්නනා අවසනාන දින වන විට සනෑම ආකනාරයකින්ම සමපූර්ණ කර ඇත්නම 

පමණකි

4.7 සස්ථිරෙ කිරීම

බනාහිර අයදුමකරුවන් අතරින් තනතුරට පත් කරනු ලබන නිලධනාරියයක වසර තුන(03)ක 

පරිවනාස කනාලයකට යටත්ව පත් කරනු ලබන අතර, ඔහු/ඇය පරිවනාස කනාලය තුළ සිය රනාජකනාරි 

වහැඩ  හනා  හහැසිරීම  සතුටුදනායක  අන්දමින් පවත්වනායගන  යගගොසශ්  තියබ නම පරිවනාස  කනාලය 

අවසනානයයේ දී යසසේවයයේ/තනතුයර් සශ්ථිර  කරනු ලහැයබ.    සුදුසුකම ලහැබීයම යසසේවනා  ගණයයේ 

තනතුරක සශ්ථිර කර සිටින අභශ්යන්තර අයදුමකරුවන් වශයයන් බඳවනා ගනු ලබන තහැනහැත්තන් 

යසසේවයට පත් කිරීයම දී එක් අවුරුදු වහැඩ බහැලීයම /පරීක්ෂණ කනාලසීමනාවක් නියම කරනු ලහැයබ.

4.8 බඳවජා ගගැනීලමේදී වගැටුප

බනාහිර අයදුමකරුවන් අතුරින් බඳවනා ගහැනීයමදී අදනාළ තහැනහැත්තනා වහැටුප් පරිමනාණයයේ ආරමභක 

වහැටුප් පියවයරහි පිහිටුවනු ලහැබිය යුතුය. අභශ්යන්තර අයදුමකරුවන්  බඳවනා ගහැනීයමදී  පිහිටුවනු 

ලහැබිය යුතු වහැටුප් පියවර ආයතන සඅංග පහයයේ VII  පරිච්යඡේදයයේ විධිවිධනාන පරිදි සිදු කරනු 

ලහැයබ.
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5.  ලසසේවලයේ ලයදී සිටින්නන් අන්තර්ග ප්රහණය කිරිම (නියමිත දිනට යසසේවයයේ යයදී සිටින්නන්ට    

පමණක් අදනාළ යවේ.)

5.1 කළමනනාකරණ යසසේවනා චක පයල්ඛ අඅංක 30  මඟින් ලබනාදී ඇති යජශ්යෂශ්ඨ කළමනනාකනාර යසසේවනා  

ගණයයහි හනා HM 1-1 වහැටුප් පරිමනාණයයහි පිහිටුවනා ඇති පහත සඳහන් තනතුරු දරන ජනාතික 

පුසශ්තකනාල  හනා  ප පයල්ඛන  යසසේවනා  මණ්ඩලයයේ යසසේවකයින් නව  බඳවනා  ගහැනීයම පරිපනාටිය  

ක්රියනාත්මක වන දිනයයේ සිට බලපවත්වන පරිදි යජශ්යෂශ්ඨ කළමනනාකනාර යසසේවනා ගණයට සහ ඊට 

අදනාළ  HM2-1 දරන  වහැටුප් පරිමනාණයට  හනා  ආයතන  සඅංග පහයයේ VII  පරිච්යඡේදයයේ  4  

වගන්තියයහි විධි විධනානවලට අනුකූලව අන්තර්ග පහණය කරනු ලහැයබ.

 අධශ්යක්ෂ ජනරනාල්

 5.2 යකයසසේ වතුදු, අන්තර්ග පහණය යහසේතුයවන් අදනාළ තහැනහැත්තනායගේ වහැටුප් වර්ධක දිනයයහි     

යවනසක් සිදු යනගොවිය යුතු අතර,  එම දිනය අන්තර්ග පහණයට යපර පහැවති වහැටුප් වර්ධක  

දිනය වශයයන් යනගොයවනසශ්ව ක පක්රියනාත්මක විය යුතුය.  එයසසේම වහැටුප් පරිවර්තනයයේ දී අදනාළ 

තහැනහැත්තනා අවසන්වරට ලබමින් සිටි වහැටුප් පියවර නව වහැටුප් පියවරට අනුරූපීවීම මත  

ආයතන සඅංග පහයයේ VII පරිචයඡේදයයේ 4.4 වගන්තිය අනුව ඊළඟ ඉහළ වහැටුප් පියවයර් තහැබීමද 

සිදු යනගොකළ යුතුය.

5.2 යසසේවනා කනාලය ගණන් ගත යුත්යත් ඒ ඒ තනතුරට පත් කරන ලද දිනය පදනම කරයගනය.

6. පත්වීමේ බලධජාරියජා 

ජනාතික පුසශ්තකනාල හනා ප පයල්ඛන යසසේවනා මණ්ඩලයයේ අධශ්යක්ෂ මණ්ඩලය
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7. අර්ථ නිරූපණ

7.1  බඳවනා  ගහැනීම පරිපනාටියට අදනාළ කනාර්යයන් සඳහනා “සතුටුදනායක යසසේවනා  කනාලය” යනුයවන් 

අදහසශ් කරනුයයේ උසසශ්වීම සඳහනා ඉල්ලුම කරන දිනට පූර්වනාසන්න යසසේවනා කනාලය තුළ යයදුනු 

සියලු වහැටුප් වර්ධක ලබනා ඇත්තනා වූද,  ඒ කනාලය තුළ කළ වරදකට  (අවවනාද කිරීමක් යහහෝ 

තදින් අවවනාද කිරිමක් හහැර) දඩුවමක් ලබනා නහැත්තනා  වූද, යසසේවනා කනාලයකි.

7.2 “නියමිත දිනය” යනුයවන් අදහසශ් කරනුයයේ  යමම බඳවනා  ගහැනීයම පරිපනාටිය ක පක්රියනාත්මකවීම 

ආරමභ වන දිනය යවේ.

අනුමහැතිය සඳහනා ඉදිරිපත් කරමි.

ආයතන ප පධනානියනායගේ අත්සන දිනය:

(නිල මුද පනාව)

නිර්යද්ශ කරමි

යර්ඛීය අමනාතශ්යනාඅංශයයේ යල්කම යගේ අත්සන දිනය:

(නිල මුද පනාව)

අනුමත කරමි.

කළමනනාකරණ යසසේවනා අධශ්යක්ෂ ජනරනාල් දිනය:

(නිල මුද පනාව)
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පටුන

අසංකය ලසසේවජා ගණය හජා තනතුරු පිටු අසංක

01 ප්රනාථමික ශිල්පීය යනගොවන (PL 1) 1 – 11

කනාර්යනාල සහනායක 4

පුසශ්තකනාල සහනායක 4

02 ප්රනාථමික අර්ධ ශිල්පීය (PL 2) 12 – 22

යපගොත් බහැඳුමකරු 14

03 ප්රනාථමික ශිල්පීය  (PL 3) 23 – 35

රියදුරු 26

විදුලි කනාර්මික 26

04 කළමනනාකරණ සහකනාර – තනාක්ෂණික යනගොවන (MA 1 - 1) 36 –48

කළමනනාකරණ සහකනාර 38

05 කළමනනාකරණ සහකනාර – තනාක්ෂණික  (MA 2 -1) 49 - 63

යතගොරතුරු සහකනාර 51

යල්ඛන සඅංරක්ෂක 53

යතගොරතුරු තනාක්ෂණ සහකනාර 54

06 ආශ්රිත නිලධනාරී (MA 3) 64 –74

පුසශ්තකනාල සඅංවර්ධන සහකනාර 66

 07 කණිෂශ්ඨ කළමනනාකනාර (JM 1-1) 75 - 95

පුසශ්තකනාල හනා ප්රයල්ඛන නිලධනාරී 82

පද්ධති විශශ්යල්ෂක 83

සඅංරක්ෂණ නිලධනාරී 83

ප්රකනාශන නිලධනාරී 83

පුහුණ කිරීයම නිලධනාරී 84

අයලවි ප්රවර්ධන නිලධනාරී 84

වශ්යනාප්ති නිලධනාරී 85

පර්යයේෂණ නිලධනාරී 85

පරිපනාලන නිලධනාරී 86

නඩත්තු නිලධනාරී 86

ගිණම නිලධනාරී 87

පනාලන යල්කම 88

 



08 කළමනනාකනාර (MM 1-1) 96 - 118

සහකනාර අධශ්යක්ෂ (ප්රතිග්රහණ) 107

සහකනාර අධශ්යක්ෂ (පනාඨක යසසේවනා)

සහකනාර අධශ්යක්ෂ (ග්රන්ථ විඥනාපන හනා පනාලන)

සහකනාර අධශ්යක්ෂ (පුසශ්තකනාල සහයයහෝගීතනා)

සහකනාර අධශ්යක්ෂ (වශ්යනාප්ති යසසේවනා)

සහකනාර අධශ්යක්ෂ (පුසශ්තකනාල පර්යයේෂණ)

සහකනාර අධශ්යක්ෂ (අධශ්යනාපන හනා පුහුණ)

සහකනාර අධශ්යක්ෂ (ප්රකනාශන හනා ග්රන්ථ සඅංවර්ධන) 108

සහකනාර අධශ්යක්ෂ (ක්රයමහෝපනාය සහැලසුම)

සහකනාර අධශ්යක්ෂ (පනාලන)

සහකනාර අධශ්යක්ෂ (මුදල්) 109

අභශ්යන්තර විගණක

සහකනාර අධශ්යක්ෂ (සඅංරක්ෂණ) 110

සහකනාර අධශ්යක්ෂ (යතගොරතුරු තනාක්ෂණ) 111

09 යජශ්යෂශ්ඨ කළමනනාකනාර (HM 1-1) 119 - 126

අධශ්යක්ෂ (ජනාතික පුසශ්තකනාල හනා ප්රයල්ඛන මධශ්යසශ්ථනානය)

අධශ්යක්ෂ (පුසශ්තකනාල ප්රවර්ධන ප්රමිතිකරණ හනා ප්රකනාශන) 121

අධශ්යක්ෂ (මුදල් හනා පනාලන) 122

10 යජශ්යෂශ්ඨ කළමනනාකනාර (HM 2-1) 127 - 132
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ජජාතික පුසස්තකජාල හජා ප්රලලේඛන ලසසේවජා මණ්ඩලය
බඳවජා ගගැනීලමේ හජා උසසස් කිරීලමේ පරිපජාටිය

ජජාතික පුසස්තකජාල හජා ප්රලලේඛන ලසසේවජා මණ්ඩලය
අසංක 14, නිදහසස් මජාවත

ලකනොළඹ 07.



කළමනජාකජාරෙ ලසසේවජා ගණය

1.  EB
පහත සඳහන් විෂයයන්යගන් සමන්විත ලිඛිත පරීක්ෂණයකි.

විෂයයන්

සනාමනානශ්ය පරිපනාලනය සහ රනාජශ්ය ප්රතිපත්තිය

රනාජශ්ය මූලශ්ය කළමනනාකරණය

කළමනනාකරණය යපගොදු

• සජාමජානඛ පරිපජාලනය සහ රෙජාජඛ ප්රතිපත්තිය

යහපත් කනාර්යනාල පරිපනාටි,  පරිපනාලන ක්රමයවේද,  ඒ පිළිබඳ තත්කනාලීන චක්ර යල්ඛ උපයදසශ්,  

ආයතන සඅංග්රහය සහ ආයතනයයේ විධිවිධනාන සඅංග්රහය යමන්ම තත්කනාලීන රනාජශ්ය ප්රතිපත්ති 

පිළිබඳ අයප්ක්ෂකයනායගේ දහැනුම පරීක්ෂනා කිරීම සඳහනා වන ප්රශශ්න පතයකි.

• රෙජාජඛ මූලඛ කළමනජාකරෙණය

රනාජශ්ය සඅංසශ්ථනා  අඅංශය යකයරහි වියශසේෂ අවධනානය ඇතිව රනාජශ්ය මුලශ්ය ප්රතිපත්ති සහ පරිපනාටි 

පිළිබඳ අයප්ක්ෂකයනායගේ දහැනුම යමමගින් මහැන බහැයල්

• කළමනජාකරෙණය ලපනොදු

නිර්මනානශලීව  සිතීම,  ප්රශශ්න  නිරනාකරණය  සහ  ආයතන  කළමනනාකරණයට  අදනාළව 

අයප්ක්ෂකයනායගේ කසලතනාව  මහැන  බහැලීම  සඳහනා  වූ ප්රශශ්න  පතයකි.   ඒ  පිළිබඳව  යමන්ම 

කළමනනාකරණ සිද්ධනාන්තන්යට අදනාළ ප්රශශ්න යමමගින් අයප්ක්ෂකයනා යවත  යයගොමු යකයර්.

2.  EB

අදනාළ ක්යෂසේතය සමබන්ධයයන් පශශ්චනාත් උපනාධියක් ලබනා තිබීම යදවන කනාර්යක්ෂමතනා කඩඉම 

පරීක්ෂණය සඳහනා ප්රමනාණවත්ය.



කණෂස්ඨ කළමනජාකජාරෙ ලසසේවජා ගණය

1.  EB
පහත සඳහන් විෂයයන්යගන් ලිඛිත පරීක්ෂණය සමන්විත යවේ.

කනාර්යනාල ක්රම

ගිණම ක්රම

විෂයය දහැනුම

කජාර්යජාල ක්රම

රනාජශ්ය ආයතනයක භනාවිතවන කනාර්යනාල ක්රම පිළිබඳ අවශශ්යවන පරිදි අයප්ක්ෂකයනා ලබනාගත යුතු දහැනුම 

සහ එම දහැනුම අවසශ්ථනායවහෝචිත පරිදි අර්ථදනායක හනා ඵලදනායක පරිද්යදන් යයගොදනා ගහැනීයම හහැකියනාව 

මහැන බහැයල්.

ගිණුමේ ක්රම

රනාජශ්ය අඅංශයයේ කනාර්යනාලයන්හි භනාවිත  යකයරන  මුදල් යපගොත්පත් සහ  මූලශ්ය පනාලන  ක්රම  පිළිබඳව 

අයප්ක්ෂකයනායගේ දහැනුම සහ එම දහැනුම ඵලදනායක පරිදි යයගොදනා ගහැනීයමහිලනා අයප්ක්ෂකයනායගේ හහැකියනාව 

මහැන බහැලීම සඳහනා වන ප්රශශ්න පතයකි.

විෂයය දගැනුම

තනතුරට අදනාළවන පරිදි අදනාළ විෂයය පිළිබඳ අයප්ක්ෂකයනායගේ දහැනුම මහැන බහැලීම සඳහනා වන ප්රශන 

පතයකි.

2. EB

    පහත සඳහන් විෂයයන්යගන් ලිඛිත පරීක්ෂණය සමන්විත යවේ.

     1.ආයතනික පරිපනාටි

 2.  රනාජශ්ය මූලශ්ය පනාලන ක්රමයවේද

 3.  තනතුරට අදනාළ විෂයය දහැනුම

ආයතනික පරිපජාටි

කනාර්යය පරිපනාලන මූලධර්ම, ඒවනා ක්රියනාත්මක කිරීයම වහැදගත්කම, ලිඛිත සන්යද්ශන ක්රම, යගගොනුගත 

කිරීයම ක්රම හනා ආකවෘති පත් සකසශ් කිරීම පිළිබඳ අයප්ක්ෂකයනායගේ දහැනුම යමන්ම අයප්ක්ෂකයනා සිය 

යසසේවනා කනාලය තුළ කනාර්යනාල ක්රම පිළිබඳ ලබනා ඇති ප්රවීණතනාවද ආයතන සඅංග්රහයයේ සහ ආයතනික 

විධිවිධනාන සඅංග්රහයයහි ඇතුළත් කරුණ පිළිබඳ ඔහුයගේ දහැනුම ද මහැන බහැයල්.



රෙජාජඛ මූලඛ පජාලන ක්රමලවේද

රනාජශ්ය ආයතනයන්හි භනාවිත මූලශ්ය පනාලන ක්රම, මුදල් භනාරකනාරත්වය, ආදනායම සහ සමීක්ෂණ මණ්ඩල 

හනා ගබඩනා/යතගොග පනාලන ක්රමයවේද පිළිබඳ අයප්ක්ෂකයනායගේ දහැනුම මහැන බහැයල්.

රෙජාජඛ මුලඛ හජා පරිපජාලනය 

මණ්ඩලයයේ භනාවිතනා වන කනාර්යනාල සඅංවිධනාන ක්රම හනා ආයතන සඅංග්රහයයේ සියලුම පරිච්යඡේද 

වල අඩඅංගු විධිවිධනාන,  රනාජශ්ය මුලශ්ය කළමනනාකරණයට අදනාළ  වශ්යවසශ්ථනාමය  විධිවිධනාන, 

රනාජශ්ය මුදල් සමබන්ධ  පනාර්ලියමන්තු පනාලනය,  අරමුදල් යන්යනහි අර්ථය,  ඒකනාබද්ධ 

අරමුදල  සහ  එහි ක්රියනාකනාරිත්වය,  රනාජශ්ය ආදනායම,  ගිණම නිලධනාරීන්,  ප්රධනාන  ගිණම 

නිලධනාරීන් පත් කිරීම, ඔවුන්යගේ බලතල කනාර්යභනාරය හනා වගකීම, ආයතනයයේ විගණනය, 

රජයයේ මුදල්වල  භනාරකනාරත්වය  හනා  බහැඅංක ගිණම පරිපනාටිය  සහ  භනාණ්ඩ  හනා  යසසේවනා 

ප්රසමපනාදනයට අදනාළ විධිවිධනාන පිළිබඳ දහැනුම මහැනිය හහැකි පරිදි සකසශ් යකයරන ප්රශශ්න 

පතයකි.

138

ලකුණු ලබජා දීලමේ ක්රමය       ලකුණු

i. වශ්යනාපවෘති යයහෝජනනාව ඉදිරිපත් කිරීයම විධිමත් බව 25

ii. වශ්යනාපවෘති වනාර්තනායවේ අඅංග සමපූර්ණ බව 40

iii.  ඉදිරිපත් කිරීයම කසලතනාවය 35

  100

වඛජාපපෘති හඳුනජා ගගැනීම, සමේපජාදනය, ක්රියජාත්මක කිරීම හජා ඇගයීම                         

පරීක්ෂණ ක්රමලවේදය  :  

මණ්ඩලයයේ අරමුණ සපුරනා ගහැනීම සඳහනා යද්ශය යහහෝ වියද්ශය ආධනාර ලබනා ගහැනීම පිණිස 

සිය රනාජකනාරි විෂයය ක්යෂසේතයට අදනාළව වියශසේෂ සඅංවර්ධන වශ්යනාපවෘතියක් හඳුනනා ගහැනීම, 

වශ්යනාපවෘති යයහෝජනනාව සකසශ් කිරීම සහ අඅංග සමපූර්ණ වශ්යනාපවෘති වනාර්තනාවක් සකසශ් කළ යුතු 

ප්රනායයහෝගික පහැවරුමකි.

1.  යසසේවනා  නියුක්තිකයනා  විසින් හඳුනනා  ගනු ලබන වශ්යනාපවෘතිය,  යයහෝජනනාවක් වශයයන් 

පිළියයල කර මණ්ඩලය යවත ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

2.  විභනාග මණ්ඩලය වශ්යනාපවෘති යයහෝජනනාව පිළි ගහැනීයමන් පසු වශ්යනාපවෘති වනාර්තනාව යසසේවනා  

නියුක්තිකයනා විසින් සකසශ් කර විභනාග මණ්ඩලය විසින් නියම කරනු ලබන නිශශ්චිත 

දිනයකට යපර විභනාග මණ්ඩලය යවත ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

                 3. විභනාග මණ්ඩලය විසින් නියම කරනු ලබන පරිදි විභනාග මණ්ඩලය ද ඇතුළත් වන    

                   ආධනාර සපයනු ලබන කණ්ඩනායමක් ඉදිරියයේ සකසශ් කරන ලද වශ්යනාපවෘති වනාර්තනාව  

                       සමපනාදකයනා විසින් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.



රනාජකනාරී විෂයය ක්යෂසේතයට අදනාළව පශශ්චනාත් උපනාධි සුදුසුකම සපුරනා තිබීම.

රෙජාජඛ මුලඛ හජා පරිපජාලනය 

මණ්ඩලයයේ සඅංසශ්ථනාපනය,  ක්රියනාකනාරිත්වය,  අරමුණ සහ රජයයේ මුලශ්ය පනාලන විධිවිධනාන, 

මුදල් යරගුලනාසි,  ආයතන සඅංග්රහයයේ විධිවිධනාන හනා ප්රසමපනාදන ක්රියනාවලිය පිළිබඳ දහැනුම 

මහැනිය හහැකිවන පරිදි සකසශ් යකයරන ප්රශශ්න පතයකි. 

නජායකත්ව ගුණජාසංග හජා මජානව සමේපත් කළමනජාකරෙණය

කණ්ඩනායමක් සමඟ වහැඩ කිරීම, යටත්/සමනාන්තර සහ ඉහළ යශ්රසේණීන්හි නිලධනාරීන් සමඟ 

අන්තර් සමබන්ධතනා  පහැවහැත්වීම,  තීරණ  ගහැනීයම ක්රියනාවලියට  අයනකත් නිලධනාරීන් 

සමබන්ධ  කර  ගහැනීම,  සහභනාගීත්ව  කළමනනාකරණය  හනා  විධි ක්රම,  කණ්ඩනායම 

ක්රියනාකනාරිත්වය හනා කනාර්යනාල සඅංවිධනානය,  ඵලදනායිතනා සඅංකල්පය පිළිබඳ මූලික දහැනුම හනා 

කසලතනාව මහැනිය හහැකිවන පරිදි සකසශ් යකයරන ප්රශශ්න පතයකි.


