උතුරු මැද පළාත් රාජ්යය ේවයේ වංයර්ධන නිලධාරී ේවයා යයයවථාාය
මෙෙ ම ේවා වතව ථාාම 13 මේදමේ ඳහන් තනතුරු දහා අනුෙත බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිවල විධිවිධාන අනුව
කරන ලද බඳවා ගැනීේ, උ

ථවීේවලට අගතියක් මනොවන අයුරු එෙ පරිපාටි මවනුවට මෙෙ ම ේවා වතව ථාා

ංග්රදහය පළකරනු ලැමේ.
01. ක්රිවයාතාත්මද නනයාත
මෙෙ වතව ථාා ංග්රදහය 2013.03.01 දින සිට ක්රිවයාමකෙක ම .
02. පත්කිරිම් බලධරයාතා : පළාමක රාජ්යත ම ේවා මකොිෂනන් ාාව
03. නිලධර ගණයාත පිළිබද විවථතර
3.1

නිලධර ගණය

: ආශ්රිාත නිලධාරි (රාජ්යත පරිපාලන ක්රයමේඛ 6/2006 අනුව)

3.2

මේේණි  

: III, II

3.3

පැවමරන කාර්ය ාාරය පිළිබද මපොදු නිර්වකනය : පළාමක
ංවර්ධන

හ I මේේණි  ය
ාාව විසින් ක්රිවයාමකෙක කරනු ලබන

මයෝජ්යනා ්රයෙයන්ි අමේක්ෂිත අරමුණු ළඟාකර ගැනිමේ

කාර්යයන්ි දී විධායක

ෙට්ටේවල කාර්යාාරයට උපකාරී වන්නා වු, මතොරතුරු හා දමකත රැ ථ කිරිෙ /විශථමේනණය /වාර්තා
ේපාදනය,

මීක්නණය හා විෙර්ශනය යන කාර්යයන් හා ඒ හා ොන මවනමක නියෙ කරනු ලබන

කාර්යයන්.
04. තනතුේර් වථයභායයාත

: තනතුර ථථිරය. විේාෙ වැප්ේ ිතය.

05. අර්ා නිරූපණ හා නිර්යචන
5.1 “යයයවථාාය” යන පදමයන් අදහ ථ කරනුමේ උතුරු ෙැද පළාමක රාජ්යත ම ේවමේ ංවර්ධන නිලධාරී ම ේවා
වතව ථාාවයි.
5.2 “ේේදම්” යනුමවන් අදහ ථ කරනුමේ පළාමක රාජ්යත ම ේවා මකොිෂනන් ාාම

මේකේ ම .

5.3 “ේවයයාත” යනුමවන් අදහ ථ කරනුමේ උතුරු ෙැද පළාමමක ංවර්ධන නිලධාරි ම ේවය ම .
5.4 “වක්රීසයාත ේවයා දාලයාත” යනුමවන් අදහ ථ කරනුමේ රජ්යමේ වුවෙනාවන්ට මහෝ / හා රජ්යමේ ප්රාතිපමකතිෙය
මහේතුවලට යටමකව ථවකීය තනතුරට අදාළව වැප්ේ ලබිෂන් තොට පැවමරන රාජ්යකාරිමයි තත වශමයන්ෙ
ම ව
ේ ය කරන ලද කාලසීොව ම .
5.5 “ේදපාර්තේම්න්තු ප්රකධානියාතා” යනුමවන් අදහ ථ කරනුමේ මදපාර්තමේන්තුවක් මනොවන කේි ප්රාධාන මේකේ
ග

මහෝ පළාමක ාාම විනය ාාර අොතතාංශමේ මේකේ ම .

5.6 “අමාතයාංශේ ේේදම්” යනුමවන් අදහ ථ කරනුමේ පළාමක ාාම ප්රාධාන මේකේ මහෝ විනය ාාර
අොතතාංශමේ මහෝ විනය ාාර ආයතනමේ මේකේ ම .
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5.7 “ වතුටුදායාතද ේවයයාතක් ” යනු පළාමක රාජ්යත ම ේවමේ නිලධරමයකු විසින් කාර්යක්නෙව හා අනල ථව
රාජ්යකාරිය ඉප් කිරීෙ ෙගින් ද, ෙමක විය යුතුව තිබූ කාර්යක්නෙතා කඩඉේ ෙමකවීෙ ෙගින් ද සිදු කළ යුතුව
තිබූ පමකවීෙ

ථථීර කිරීෙ

ඳහා අවශත ුදදුුදකේ ේූරර්ණ කිරීෙ ෙගින්ද එෙ කාලය තුල දී උපයා ගත යුතුව

තිබූ සියළුෙ වැප්ේ වර්ධක උපයාමගන ඇමකතා වූ හ දඩුවේ මනොලද්දා වූ කාල සීොවක් වන්මන්ය.
06. යැටුප්
6.1 වැප්ේ මක්ත අංකය

: MN 4-2006 (ඒ)

6.2 වැප්ේ පරිොණය

: රු.15,215 -10 x 215 - 4 x 240 -7 x 320-15 x 360 - රු. 25,965

6.3 මේේණි   ්රයෙයට අදාළ ආරේාක වැප්ේ පියවර :
ේරණියාත

ආරම්භද යැටුප්

යැටුප් තලයාත

පියාතයර

(රු.)

III

01

15,215/-

II

12

17,605/-

I

23

20,925/-

07. නිලධර ගණයාතට අයාතත් තනතුරු :
7.1 අනුෙත තනතුරු හා අනුෙත තනතුරු ංඛතාව
අනුෙත තනතුරු නාෙය

අනුෙත තනතුරු

කාර්යයන්

ංඛතාව
ංවර්ධන නිලධාරී

කළෙනාකරණ

විෙර්ශණ, මතොරතුරු හා දමකත

ම ේවා

විශථමේනණය / වාර්ාා

ේපාදනය

මීක්නණය

මදපාර්තමේන්තුම

ඇතුළුව

මයෝජ්යනා

්රයෙයන්ි

අනුෙැතිය පරිදි

අමේක්ෂිත අරමුණු ළඟාකර ගැනීමේ කාර්යමේ

තීරණය වනු ඇත.

දී අදාළ වන්නා වු කාර්යයන් හා ඒ හා ොන

ංවර්ධන

රැ ථකිරිෙ /

කාර්යයන් හා මදපාර්තමේන්තු ප්රාධානීන් විසින්
පවරනු ලබන කාර්යයන්
7.2 ඒදාබද්ධ නිලධර වංඛ්යයාය:
මේේණි  මයන් මේේණි  යට උ

ථ කිරීමේ කාර්යය ඳහා III, II, I, මේේණි  න් සියේල ඒකාබද්ධ නිලධර

ංඛතාවට අයමක ම ේ ැලමක්.
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08. බඳයා ගැනීේම් ක්ර්මයාත
8.1 බඳවා ගන්නා අනුපාතය
ධාරාව

ප්රාතිශතය

විවෘත

100%

8.2 විවෘත බඳවා ගැනීෙ
8.2.1 බඳවා ගන්නා මේේණි  ය

: III මේේණි  ය

8.2.2 ුදදුුදකේ :
8.2.2.1 අධතාපන ුදදුුදකේ

: විශථව විදතාල ප්රාතිපාදන මකොිෂනන් ාාව විසින් පිළිගමක
. විශථව විදතාලයකින් උපාධියක් ලබා තිබීෙ.

8.2.2.2 කායික ුදදුුදකේ

:

ෑෙ අමේක්නකමයකුෙ පළාත තුල ඕනෑෙ ප්රාමද්ශයක

12 ම ව
ේ ය කිරීෙටමක තනතුමර් රාජ්යකාරි ඉප් කිරීෙටමක
ප්රාොණවමක ශාරීරික හා

ොනසික මයෝගතතාවමයන්

යුක්ත බව ේමුඛ පරික්නණමේදී නාා කල යුතුය .
8.2.2.3 මවනමක

: I.

අයදුේකරු විසින් තෙන් රැකියා විරිත උපාධිධරමයකු බවට
දිවුරුේ ප්රාකාශයක් / ප්රාතිාාවක් ඉදිරිපමක කළ යුතු අතර,
ඔහු

ථථීර පදිංචි ප්රාාමද්ය ය

මේකේ

මකොට් ාශමේ

බග්රදාෙ නිලධාරිමේ වාර්ාාව ප්රාාමද්ය ය මේකේ විසින් ද
අයදුේකරු රැකියා විරිත බව
.

II. අයදුේකරුවන් විශිනථ

හතික කර තිබිය යුතුය.

කරිතයකින් යුක්ත විය යුතුය.

III. ූරර්වා න්න ව ර 5 ක කාලයක් තුළ උතුරු ෙැද පළාමමක
ථථීර පදිංචිකරුමවකු විය යුතුය.
IV. බඳවා ගැනීෙ

ඳහා අවශත සියු ුදදුුදකේ ේපුර්ණ

කර තිබිය යුතුය. එෙ ුදදුුදකේ අයදුේපමක කැදවීමේ
නිම දනමේ / ගැ ට් පත්රඑමේ
දිනට

ෑෙ ආකාරමයන්ෙ

ඳහන් කරනු ලබන

ේපුර්ණ කර තිබිය යුතුය.

මෙෙ ුදදුුදකේ මනොෙැතිව ඉදිරිපමක වී පමකවීේ ලබා ගැනීෙ
ම ේවමයන් පහ කිරීෙට සිදුවන වරදකි.
8.2.3

වය :
8.2.3.1. අවෙ සීොව

:

අවුරුදු 21 යි.

8.2.3.2. උපරිෙ සීොව

:

අවුරුදු 35 යි.
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8.2.4

බඳවා ගැනීමේ ්රයෙය :
අව ථාාමවෝචිත පරිදි තරඟ විාාගයකින් මහෝ වමහගත ේමුඛ පරීක්නණයක ප්රාතිඵල ෙත රාජ්යත
පරිපාලන ක්රයමේඛ 15/90 විධිවිධාන අනුව බඳවාගනු ලැමේ.
8.2.4.1. තරඟ විාාගය : අභිමයෝගතතාව ප්රාශථන පත්රඑ 01යි. ලකුණු 100යි. පැය 01යි.
8.2.4.2. වමහගත ේමුඛ පරීක්නණය :
පරීක්ෂාදර ලකුණු ලබා ේදනු ලබන ශීර්ෂ හා

උපරිම

වමත් වීමට අයශයයාත

ලකුණු (ේමම ශීර්ෂ යාතටේත් ලකුණු ක්ර්මයාතක්

ලකුණු

අයම ලකුණු

අනුමත දර ගත යුතුයාත.)

ප්රකමාණයාත

ප්රකමාණයාත

1. ාානා ප්රාවීණතාවය (මදවන බ ට 10,

20

මතවන බ ට 10)

ඉහලෙ

ලකුණු

ලැබුවන්

අතුරින්

කු ලතා
2. මූලික ුදදුුදකේවලට අෙතරව පරිගණක

15

ාක්නරතාව අවු.1 ට වැඩි (15) අවු. 1ට අඩු
(10) මවනමක හතික ( 5)

අනුව

බදවා ගනු

ලැමේ.

එමතකුදු

වුවමක

විමශේන

විනය

ක්මනේත්රඑයකට (නීති /

3. අතිමර්ක අධතාපන ුදදුුදකේ හ
අමනකුමක ුදදුුදකේ

අනුපිළිමවළ

30

පරිගණක

උපාධි)

බඳවා ගැනීෙ අවශත
4. විනය බාිර ක්රිවයාකාරකේ / වෘමකතීය

30

ුදදුුදකේ ( හතික ෙඟින් නාා කල යුතුය.)
5.

නේ

එෙ

විනය

ඳහා උපරිෙ

ලකුණු

10ක් ලබා

මදනු ඇත.

ේමුඛ පරික්නණමේ දී දක්වන කු ලතා

(කාලීන වැදගමකකෙක් ඇති කරුණු විෙසීමේදී

වන්මන්
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ඉදිරිපමක කිරීෙ, තීරණ ගැනීෙ හා ෙනා
න්නිම දනමේ හැකියාව)

මුළු ලකුණු ංඛතාව

100

8.2.4.2.1

වමහගත ේමුඛ පරීක්නණ ෙණ්ඩලය /

.

වශමයන් තිමදමනකුමගන් යුතුව ( මදපාර්තමේන්තු ප්රාධානීන් / ආයතන ප්රාධානීන්

.

හා ොණ්ඩලික නිලධාරීන් අතුරින් ) පළාමක රාජ්යත ම ේවා මකොිෂනන්

.

තීරණය කරනු ලැමේ.
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ේමුඛ පරීක්නණ ෙණ්ඩලය

ඳහා අවෙ
ාාව විසින්

8.2.4.2.2

ේමුඛ පරික්නණය : ඉහත තරඟ විාාගය ෙමකවන්නන්මේ ුදදුුදකේ තහවුරු කර

.
8.2.5

ගැනීෙ ඳහා පැවැමකම .
අයදුේපමක කැඳවීමේ ්රයෙය

:

ප
9.

පුවමකපමක නිම දනයක් / ගැ ට් නිම දනයක්

මහෝ

ප්රාසිද්ධ දැන්වීෙක් ෙගින්.

දාර්යාතක්ෂමතා දඩඉම්
9.1
දාර්යාතක්ෂමතා දඩඉම

1 වන කාර්යක්නෙතා කඩඉෙ

දාර්යාතක්ෂමතා දඩඉම වමත් වියාත

දාර්යාතක්ෂමතා

යුතු යවර ගණන

දඩඉේම් වථයභායයාත

III මේේණි  යට බඳවාමගන

ලිඛිත (ඇමුණුෙ 01)

ව ර තුන (03) ක් ගතවීෙට මපර
2 වන කාර්යක්නෙතා කඩඉෙ

II මේේණි  යට උ

ථ වී ව ර තුන

ලිඛිත (ඇමුණුෙ 02)

(03) ක් ගතවීෙට මපර
3 වන කාර්යක්නෙතා කඩඉෙ

I මේේණි  යට උ

ථ වී ව ර පහ

ලිඛිත (ඇමුණුෙ 03)

(05) ක් ගතවීෙට මපර

9.2 පරික්නණ පවමකවනු ලබන්මන් මකොපෙණ කාලයකට වරක් ද : අවෙ වශමයන් වර්නයකට වරක්
9.3 කාර්යක්නෙතා කඩඉෙ පවමකවන බලධරයා : පමකකිරීේ බලධරයා මහෝ ඔහු විසින් බලය පවරන
ලද බලධරයන් විසින් පවමකවනු ලැමේ.
10. රාජ්යය භාෂා ප්රකවීණතාය
10.1

මෙෙ වතව ථාාව යටමමක බඳවා ගනු ලබන්නන්
ාානාව

ලබා ගතයුතු ප්රාවීණතාව

රාජ්යත ාානාව

රාජ්යත ාානාවක් මනොවන ාානා ොධතයකින් ම ේවයට
බැදුණු නිලධාරීන් විසින් නියිෂත රාජ්යත ාානා ප්රාවීණතාව
පරිවා කාලය තුළ ලබා ගත යුතුය.

අමනක් රාජ්යත ාානාව

රාජ්යත පරිපාලන ක්රයමේඛ 07/2007 ි විධි විධානයන්ට
අනුව අදාළ ෙට්ටමේ ප්රාවීණතාව ලබා ගත යුතුය.
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11.

ේරණි උවවථ කිරිම්

11.1 III යන ේරණිේ ටට II ේරණියාතට උවවථ කිරිම.
1.1.1 වාමානය දාර්යාත වාධනයාත අනුය III යන ේරණිේ ටට II ේරණියාතට උවවථ කිරිම
11.1.1.1

පුරාලිය යුතු ුදදුුදකේ :
(i)

පමකවිෙ ථථිර කර තිබිෙ.

(ii)

නිලධර ගණමේ III මේේණි  මේ අවෙ වශමයන් ව ර දහය (10) ක ක්රීරය
හා

තුප්දායක ම ේවා කාලයක්

ේූරර්ණ කර තිබීෙ හා වැප්ේ වර්ධක

දහය (10) ක් උපයාමගන තිබීෙ.
(iii)

අනුෙත කාර්ය

ාධන ඇගයීමේ පරිපාටිය අනුව උ

1

මපරාතුව වූ ව ර දහය

1

ඉහළ කාර්ය ාධනයක් මපන්නුේ කර තිබිෙ.

(iv) .

උ

(10)ක් තුළ

ථ වීමේ දිනට

තුප්දායක ෙට්ටමේ මහෝ ඊට

ථවීේ දිනට ූරර්වා න්නතෙ ව ර පහ (5) තුළ තුප්දායක ම ේවා

කාලයක් ේූරර්ණ කර තිබිෙ.

11.1.1.2

උ

(v)

අදාළ ෙට්ටමේ අමනක් රාජ්යත ාානා ප්රාවීණතාව ලබාමගන තිබීෙ.

(vi)

අදාළ කාර්යක්නෙතා කඩඉේ පරීක්නණය නියිෂත දිනට ෙමක වී තිබීෙ.

ථ කිරීමේ ්රයෙය

:

ුදදුුදකේ ේූරර්ණ කරන නිලධරයන් II මේේණි  යට උ

ථ කිරීෙ, නියිෂත ආකෘති

පත්රඑය අනුව පමකකිරීේ බලධරයා මවත අදාළ නිලධරයා විසින් ඉේලීෙක් කරනු
ලැබූ විට පමකකිරීේ බලධරයා විසින් ුදදුුදකේ පරීක්නා කිරීමෙන් අනතුරුව
ුදදුුදකේ ලබන දින සිට ක්රිවයාමකෙක වන පරිදි සිදු කරනු ලැමේ.
11.1.2 0

සුවිේශෂී දාර්යාත වාධනයාත අනුය III යන ේරණිේ ටට II ේරණියාතට උවවථ කිරිම
11.1.2.1.

පුරාලිය යුතු ුදදුුදකේ :
(i)

පමකවීේ ථථීර කර තිබීෙ.

(ii) නිලධර ගණමේ III මේේණි  මේ ව ර හය (06) ක ක්රිවය හා තුප්දායක ම ේවා
000000000000000000

කාලයක් ේූරර්ණ කර තිබීෙ හා නියිෂත දිනට වැප්ේ වර්ධක හය (06)

1111111111111111

උපයාමගන තිබිෙ.
(iii) අනුෙත කාර්ය ාධනය ඇගයීමේ පරිපාටිය අනුව ූරර්වා න්න ව ර හය (06)
තුළෙ ුදවිමශේෂි කාර්ය ාධනයක් මපන්නුේ කර තිබිෙ.
(iv) උ

ථවිේ දිනට ූරර්වා න්නතෙ ව ර පහ (05) තුළ තුප්දායක ම ේවා කාලයක් ‘

122222222222222222222222 ේූරර්ණ කර තිබීෙ.
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(v) ආදළ කාර්යක්නෙතා කඩඉේ පරික්නණය නියිෂත දිනට

ෙමක වී තිබීෙ.

(vi) අදාළ ෙට්ටමේ අමනක් රාජ්යත ාානා ප්රාවීණතාව නියිෂත කාලය තුළ දී ලබාමගන
‘

තිබීෙ.
11.1.2.2. උ

ථ කිරීමේ ්රයෙය :

ඉහත ුදදුුදකේ

පුරාලන නිලධරයන්ට පමකකිරීේ බලධරයා මහෝ පමකවීේ බලධරයා

විසින් අනුෙත කරනු ලබන ආයතනයක් විසින් පවමකවනු ලබන ලිඛිත අභිමයෝගතතා
පරීක්නණයකට මපනී සිටිය හැක. ඉන් ෙමක වන්නන් විසින් නියිෂත ආකෘති පත්රඑය අනුව
පමකකිරීේ බලධරයා මවත ඉේලීෙක්

කරනු ලැබූ විට, පමකකිරීේ බලධරයා විසින්

ුදදුුදකේ පරික්නා කර බලා අදාළ ම ුද අවශතතාවයන් ද
පමකකිරීමේ දින සිට ව ර 06 ක්
මේේණි  යට උ

ේපුර්ණ කර ඇමකනේ

ේූරර්ණ වන දිනට ක්රිවයාමකෙක වන පරිදි II

ථ කිරීෙ පමකකිරීේ බලධරයා විසින් සිදුකරනු ලැමේ.

(ලිඛිත අභිමයෝගතතා පරීක්නණමේ ්රයෙම දය ඇමුණුෙ 04)
ටහන :


ුදවිමශේෂි කාර්ය
පරික්නණමයන්

ාධනය යටමමක උ
ෙමකවීෙ

තවද, ුදවිමශේෂී කාර්ය

ථ කිරිේ ලබා දිමේ දී පවමකවනු ලබන

ඳහා අවෙ වශමයන් ලකුණු 60% ක් ලබා ගත යුතුය.

ාධනය යටමමක උ

ථ කිරිමේ පරික්නණය වර්නයකට එක්

වරක් පවමකවනු ලැමේ. එක් නිලධරයකුට මෙෙ පරික්නණයට මපනී සිටිය හැක්මක්
එක් වතාවක් පෙණි  .


නිලධරයකුට පාලනය කළ මනොහැකි විමශේන මහේතුවක් ෙත නියිෂත දිනට ුදවිමශේෂි
කාර්ය ාධනය යටමමක උ
අව ථාාවන්ි

ථ කිරීමේ පරීක්නණයට මපනී සිටීෙට මනොහැකි වූ

දී පමකවීේ බලධාරියා මවත ඉේලීෙක් කිරීමෙන් අනතුරුව පුදව

පැවැමකමවන අභිමයෝගතතා පරීක්නණයට එෙ නිලධරයාට මපනී සිටිය හැක. එවැනි
නිලධරයකු ුදවිමශේෂී කාර්ය ාධනය යටමමක උ

ථ කිරීෙ සිදු කරන දිනය මල

ලකනුමේ එෙ විාාගය ෙමක වූ දිනය ම .

11.2

II යන ේරණිේ ටට I ේරණියාතට උවවථ කිරීම.

11.2 .1

වාමානය දාර්යාත වාධනයාත අනුය II යන ේරණිේ ටට I ේරණියාතට උවවථ කිරීම

11.2.1 .1

පුරාලිය යුතු ුදදුුදකේ :
(i)

නිලධර ගණමේ II මේේණි  මේ අවෙ වශමයන් ව ර දහය (10) ක
තුප්දායක ම ේවා කාලයක්
උපයාමගන තිබිෙ.

7

ක්රීරය හා

ේූරර්ණ කර තිබිෙ හා වැප්ේ වර්ධක දහයක් (10)

(ii)

අනුෙත කාර්ය ාධනය ඇගයීමේ පරිපාටිය අනුව උ
වූ ව ර දහයක් (10) තුළ

ථවීමේ දිනට මපරාතුව

තුප්දායක ෙට්ටමේ මහෝ ඊට ඉහළ කාර්ය ාධනයක්

මපන්නුේ කර තිබිෙ.
(iii)

උ

1

ථ වීමේ දිනට ූරර්වා න්නතෙ ව ර පහ (05) තුළ

තුප්දායක ම ේවා

කාලයක් ේූරර්ණ කර තිබිෙ.
(iii)
11.2.1.2 උ

අදාළ කාර්යක්නෙතා කඩඉේ පරීක්නණය නියිෂත දිනට ෙමක වී තිබිෙ.
ථ කිරීමේ ්රයෙය :
ුදදුුදකේ

ේූරර්ණ කරන නිලධරයන් 1 මේේණි  යට උ

ථ කිරීෙ

ඳහා පමකකිරීේ

බලධරයා මවත අදාළ නිලධරයා විසින් නියිෂත ආකෘතිය අනුව ඉේලීෙක් කරනු
ලැබූ විට පමකකිරීේ බලධරයා විසින්

ුදදුුදකේ පරීක්නා කිරීමෙන් අනතුරුව

ුදදුුදකේ ලබන දින සිට ක්රිවයාමකෙක වන පරිදි සිදු කරනු ලැමේ.
11.2.2.. සුවිේශෂී දාර්යාත වාධනයාත අනුය II යන ේරණිේ ටට I ේරණියාතට උවවථ කිරීම
11.2.2.1 0

පුරාලිය යුතු ුදදුුදකේ :

(i)’

නිලධර ගණමේ II මේේණි  මේ ව ර නෙය (09) ක
කාලයක්

ක්රිවය හා

තුප්දායක ම ේවා

ේූරර්ණ කර තිබීෙ හා නියිෂත දිනට වැප්ේ වර්ධක නවය (09) උපයා

මගන තිබීෙ.
(ii) 0

අනුෙත කාර්ය ාධන ඇගයීේ පරිපාටිය අනුව ූරර්වා න්න ව ර නවය (09)

ටටටටට තුළෙ ුදවිමශේෂී කාර්ය ාධනයක් මපන්නුේ කර තිබීෙ.
(iii)

උ

ථ වීේ දිනට ූරර්වා න්නතෙ ව ර පහ (05) තුළ

තුප්දායක ම ේවා කාලයක්

ේූරර්ණ කර තිබීෙ.
(iv)
11.2.2.2..

අදාල කාර්යක්නෙතා කඩඉේ පරීක්නණ නියිෂත දිනට ෙමක වී තිබීෙ.
උ

ුදදුුදකේ

ථ කිරීමේ ්රයෙය :
ේූරර්ණ කරන නිලධරයන්

ඳහා පමකකිරීේ බලධාරියා විසින් වමහගත ේමුඛ

පරීක්නණයක් පවමකවනු ලබන අතර එෙ වමහගත

ේමුඛ පරීක්නණමයන් 50% ක් මහෝ ඊට

වැඩි ලකුණු ප්රාොණයක් ලබා ගන්නා නිලධරයන් II මේේණි  යට උ
ේූරර්ණ වන දින සිට ක්රිවයාමකෙක වන පරිදි I මේේණි  යට උ
විසින් සිදු කරනු ලැමේ.

8

ථවී ව ර නවයක් (09)

ථ කිරීෙ පමක කිරීේ බලධරයා

වංලක්ෂයයාත : (සුවිේශෂී දාර්යාතවාධනයාත යාතටේත් උවවථ කිරීම් වඳහා යන පරික්ෂණයලට ේපනී ටටීම):
කාර්ය ාධනය ඇගයීමේ මපොදු ්රයෙම දයක් රජ්යය විසින් හුනන්වා දී ක්රිවයාමකෙක කරන මතක් දැනට
ක්රිවයාමකෙක වන වාර්ෂික කාර්ය ාධන ඇගයීමේදී තුප්දායක ෙට්ටෙ මහෝ ඊට ඉහළ කාර්ය ාධනයක්
මපන්නුේ කරනු ලැබ ඇති තැනැමකතන්ට ුදවිමශේෂී කාර්ය ාධනය යටමමක උ
ටටටටටටටට වන ඉහත 11.1.2.2 / 11.2.2.2 පරික්නණය
12.

ථ කිරීේ ඳහා

ඳහා මපනී සිටීෙට අව ථාාව ල ා මදනු ලැමේ.

තනතුරු වලට අනුයුක්ත කිරීෙ :
තනතුරට බඳවා ගැනීේ කළයුමකමමක මෙෙ වතව ථාාව යටමමක පෙණි  .
අොමකයාංශයක් තුළ අොතතාංශ මේකේ විසින්ද මදපාර්තමේන්තුවක් වන
කේි මදපාර්තමේන්තු ප්රාධානියා විසින්ද අවශත පරිදි තනතුරුවලට අනුයුක්ත
කරනු ලැමේ.

13.

ේවයේ ේයාතදී ටටින්නන් අන්තර්ග්රශහණයාත කිරීම (යයයවථාාය බලාත්මද යන නනට ේවයේ ේයාතදී ටටින්නන්ට
පමණක් අදාළ ේේ.)
රැකියා විරිත උපාධිධාරින්ට රැකියා ලබා දීමේ රජ්යමේ ප්රාතිපමකතිය

ෙත 1994 වර්නමේ සිට

මෙෙ වතව ථාාව ක්රිවයාමකෙක වන දින දක්වා කාලය තුළ උපාධිධාරී තනතුරු නාෙ යටමමක උතුරු
ෙැද පළාමමක පළාමක රාජ්යත ම ේවයට බඳවා ගමක, රාජ්යත පරිපාලන ක්රයමේඛ 06/2006 (iv)
MN 4-2006 (A) වැප්ේ ්රයෙය ලබා දී ඇති මෙෙ පළාමක රාජ්යත ම ව
ේ මේ නියුතු නිලධරයන්
පහත

දක්වා

ඇති

විධිවිධාන

යටමමක

උතුරු ෙැද පළාමමක

ංවර්ධන නිලධාරී ම ේවයට

අන්තර්ග්රදහණය කරනු ලැමේ. ඒ අනුව ඇමුණුෙ 5 ි ඳහන් සියළුෙ තනතුරු ඳහා අනුෙතව තිබූ
බඳවා ගැනීමේ පරිපාටි / වතව ථාා මෙෙ ම ේවා වතව ථාාව ක්රිවයාමකෙක වන දින සිට අමහෝසි ම .
13.1. ...ේපොදු දරුණු :
I

ඉහත අනුව දැනට ම ේවමේ මයදී සිටින නිලධාරීන්

ඳහා මෙෙ වතව ථාාම විධිවිධාන

අනුව අන්තර්ග්රදහණය කිරීෙ දහා තෙ අයදුේපමක මෙෙ වතව ථාාව ප්රාකාශයට පමකකල දින
සිට තෙ ආයතන / මදපාර්තමේන්තු ප්රාධානී / අොතතාංශ මේකේ ෙගින් මෙෙ වතව ථාාම
පළමු පරිශිනථටමේ දැක්මවන ආකෘති පත්රඑයට අනුව අයදුේපතක් ො 03ක් ඇතුළත
ඉදිරිපමක කළ යුතුය. .
II.

ආයතන ප්රාධානියා, මදපාර්තමේන්තු ප්රාධානියා හා අොතතාශ මේකේ විසින් තො මවත
ලැමබන අයදුේපමක තෙ නිර්මද්ශ ද ෙග උතුරු ෙැද පළාමමක පළාමක රාජ්යත ම ේවා
මකොිෂනන් ාාව මවත ඉදිරිපමක කළ යුතුය.

III.

උතුරු ෙැද පළාමමක රාජ්යත ම ේවා මකොිෂනන්

ාාව මවත ඉදිරිපමක කළ යුතු මවනමක

ලිපිමේඛන මහෝ වි ථතර ැපයීෙට අවශත වුව මහොමක ආයතන ප්රාධානීන් ෙගින් ැපයීෙට
කටයුතු කළ යුතුය.
IV.

දැනට ම ේවමේ සිටින සියළුෙ නිලධාරීන් තෙ අන්තර්ග්රදහණ ලිපි ඉහත විධිවිධාන අනුව
උතුරු ෙැද පළාමමක රාජ්යත ම ේවා මකොිෂනන් ාාව මවතින් ලබා ගත යුතුය.
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13.2... ක්ර්මේේදයාත :
III ේරණියාතට අන්තර්ග්රශහණයාත කිරීම:

(i)

(අ) MN 4 - 2006 ‘ඒ’ වැප්ේ පරිොණය යටමමක III මේේණි  යට අදාළ වැප්ේ නියෙ කර
ඇති තනතුරක මහෝ මේේණි  යක යටමක පිරිම යින් අවුරුදු දහයක (10) ම ව
ේ ා කාලයක්
ේපුර්ණ කර මනොෙැති නිලධාරින්,
(ආ) MN 4- 2006 ‘ඒ’ වැප්ේ පරිොණය යටමමක III මේේණි  යට අදාළ වැප්ේ නියෙකර
ඇති තනතුරක මහෝ මේේණි  යක යටමක පිරිම යින් අවුරුදු දහයක (10) ම ව
ේ ා කාලයක්
ේපුර්ණ වුව ද II මේේණි  යට උ

ථ කිරීෙ ඳහා අවශත ම ුද ුදදුුදකේ

පුරා මනොෙැති

නිළධාරින්,
III මේේණි  යට අන්තර්ග්රදහණය කරනු ලැමේ.
(ii)

II ේරණියාතට අන්තර්ග්රශහණයාත කිරිම :

(අ) MN 4 – 2006 ‘ඒ’ වැප්ේ පරිොණය යටමමක III මේේණි  යට අදාළ වැප්ේ නියෙකර ඇති
තනතුරක මහෝ මේේණි  යක යටමක පිරිම යින් අවුරුදු දහයකට (10) මනොඅඩු එමහමක අවුරුදු
වි ථ කට (20) අඩු ම ව
ේ ා කාලයක්
වර්ධක

ේූරර්ණ කර ඇති එමෙන්ෙ අදාළ කාලය තුළ වැප්ේ

සියේල උපයාමගන ඇති හා නව ම ේවා වතව ථාාව ක්රිවයාමකෙක වීෙට මපර

ක්රිවයාමකෙකව පැවති බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිය අනුව අමනකුමක ම ේවා අවශතතා

පුරා ඇති

නිලධරයන්.
(ආ)

MN 4 – 2006 - ‘ඒ’ වැප්ේ පරිොණමේ II මේේණි  යට අදාළ වැප්ේ නියෙකර ඇති
තනතුරක මහෝ මේේණි  යක යටමක පිරිම යින් ව ර දහයක (10) ම ේවා කාලයක් ේූරර්ණ කර
මනොෙැති නිලධාරීන්.

(ඇ)

MN 4 – 2006 - ‘ඒ’ වැප්ේ පරිොණය යටමමක II මේේණි  යට අදාළ වැප්ේ නියෙකර ඇති
තනතුරක මහෝ මේේණි  යක ම ේවා කාලය ව ර දහය (10)
අමනකුමක ම ේවා අවශතතා

ේූරර්ණ වුව ද, ඉහත

ඳහන්

පුරා මනොෙැති නිලධරයන්,

II මේේණි  යට අන්තර්ග්රදහණය කරනු ලැමේ.
14.

මෙෙ ම ේවයට බඳවා ගනු ලබන්නන් රජ්යමේ / පළාමක රාජ්යත ම ේවමේ බල පැවැමකමවන නීති රීති මරගුලාසිවලට
හා ආයතන

ංග්රදය, විනය කාර්ය පටිපාටිය, කාර්ය පටිපාටික රීති

ංග්රදහය හා කලින් කලට පනවනු ලබන

නිමයෝග වලට ද යටමක වන්මන්ය.
15.

වථාාන මාරු කිරීම :
ඉහත විධිවිධාන යටමමක මෙෙ ම ව
ේ යට පමක කරනු ලබන නිලධාරීන් ම ව
ේ ා අවශතතාවය ෙත මහෝ කාර්ය
පටිපාටික රීති ංග්රදහය අනුව අනුෙත ථාාන ොරු ප්රාතිපමකතිය පරිදි ථාාන ොරුවීේ වලට යටමක ම . එම ේ
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වුවද ුදවිමශේෂි විනයන්ට අදාලව බඳවා ගනු ලැබූ අය මදපාර්තමේන්තු ප්රාධානීන්මේ නිර්මද්ශ ඇතිව පෙණක්
ථාාන ොරු කළ යුතුය.
15.1 වතව ථාාව

අනුෙත කිරීමෙන්

ආයතනයකින්

මෙෙ පළාතට

උ
16.

පුදව මවනමක පළාමක රාජ්යත

ම ව
ේ මේ

මහෝ රාජ්යත

ථාාන ොරුවී පැිෂමණන නිලධාරීන් ඔවුන්මේ පමකවීේ හා

ථවීේ මෙෙ වතව ථාාව අනුව ගලපා ගැනීමෙන් පුද තනතුරුවලට අන්තර්ග්රදහණය කරනු ඇත.

අන්තර්දාලීන විධිවිධාන.
අන්තර්ග්රදහණ ක්රිවයාවලිය යටමමක මෙෙ ම ේවයට අන්තර්ග්රදහණය වන නිලධාරීන් ඳහා මෙෙ වතව ථාාම
ඳහන් කාර්යක්නෙතා කඩඉේ

හ අමනකුමක අවශතතා

ේූරර්ණ කර ගැනීෙ

ඳහා ව ර තුනක (03)

හන කාලයක් ලබා මදනු ඇත.
17.

ේමම ේවයා යයයවථාාේේ විධිවිධාන වලවා ේනොමැති යාතම් දරුණක් ේහෝ වංේශෝධනයාත දල යුතු
දරුණක් ේයේතොත් ඒ වම්බන්ධේයාතන් පළාත් ආණ්ඩුදාරතුමාේේ අනුමැතියාතට යාතටත්ය පළාත් රාජ්යය ේවයා
ේදොමිෂන් වභාය විටන් තීරණයාත දරනු ඇත.

උතුරු ෙැද පළාමක රාජ්යත ම ව
ේ මේ ංවර්ධන නිලධාරී ම ේවා වතව ථාාව නිර්මද්ශ කර අනුෙැතියට ඉදිරිපමක කරිෂ.
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ඇමුණුම - 01
උතුරු මැද පළාත් රාජ්යය ේවයේ වංයර්ධන නිලධාරී ේවයේ I යන දාර්යාතක්ෂමතා දඩඉම් විභාගයාත. (9.1 පරින)
01. විාාගය පිළිබඳ වි ථතර :
ප්රකශථන ප්රළයාත

දාලයාත

මුළු ලකුණු

වමත් වීමට ලබාගත
යුතු අයම ලකුණු
ප්රකමාණයාත

1 කාර්යාල ්රයෙ

පැය 02

100

40%

2 ගිණුේ ්රයෙ

පැය 02

100

40%

3 පරිගණක පරික්නණය

පැය 02

100

40%

02. මෙෙ කාර්යක්නෙතා කඩඉේ පරික්නණය මහෝ ඉන් මකොට ක් මහෝ පමකකිරීේ බලධාරියා විසින් මහෝ
රජ්යය විසින් පවමකවනු ලබන විාාග වලට ේබන්ධ කිරිෙ ෙගින් මහෝ පවමකවනු ලැමේ.
03. අදාළ ම ේවයට ඇතුළමකවීෙ

ඳහා වූ විාාගයට මපනී සිටි ාානා ොධතමයන් මහෝ රාජ්යත ාානාවකින්

නිලධාරීන් විසින් ප්රාශථන පත්රඑ තුනකට පිළිතුරු

ැපයිය යුතු ම . තරග විාාගයක් මනොෙැතිව ම ේවයට

බැුනණු නිලධරයන් තෙන් අධතාපනය ලැබූ ාානා ොධතමයන් මහෝ රාජ්යත ාානාවකින් මහෝ ප්රාශථන පත්රඑ
තුනකට පිළිතුරු ැපයිය යුතු ම .
04. නිලධරයන්ට තෙ කැෙැමකත පරිදි එක් එක් විනය ඳහා මවන මවනෙ වාරවලදී විාාගයට මපනී සිටීෙට ද
හැකි ම .
05. විාාගය ඳහා විනය නිර්මද්ශය :
ප්රකශථන ප්රළේ නම
1. කාර්යාල ්රයෙ

විෂයාත නිර්ේද්ශයාත
රජ්යමේ කාර්යාලවල ාාවිතා වන කාර්යාල ්රයෙ පිළිබඳව මූලික දැනුෙ හා එෙ
දැනුෙ ප්රාාමයෝගිකව ාාවිත කිරීමේ හැකියාව ද, රාජ්යකාරී ලිපි මේඛන
ෙැනවින් අවමබෝධමකොට මගන පැහැදිලි හා

ංක්ෂිේත

ටහන් ෙගින් තෙ

අදහ ථ / නිරික්නණ නිශථචිත අන්දිෂන් ඉදිරිපමක කිරීමේ හැකියාව

හ

නිමයෝගය අනුව ලිපියක් මකප්ේපමක කිරීමේ හැකියාව ද පරික්නා මකමර්.
2. ගිණුේ ්රයෙ

රජ්යමේ කාර්යාල වල ාාවිතා වන මූලික ගිණුේ හා මුදේ පාලන මපොමක වල
කාර්ය පිළිබඳ අවමබෝධය හා දැනුෙ ෙැනීෙ අමේක්නා මකමර්.
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3. පරිගණක
පරික්නණය

(i) මතොරතුරු තාක්නණය පිළිබඳ මූලික ංකේප
(ii) වින්මඩෝ ථ මෙමහයුේ පද්ධතිය
(iii) මගොණු කළෙනාකරණය
(iv) වදන් ැකුදෙ
මූලික කු ලතා, තිරයට හුරුවීෙ, පා

ංරක්නණය, පා

එමක්ලි කිරීෙ, අකුරු වර්ග හා උප ලක්නණ, අනුච්මේද, මේද,
මේළි අතර පරතරය මවන ථ කිරීෙ, පිිෂ අනුමයෝගය, (Tab
Setting) පා යක් ම වීෙ හා ප්රාති ථාාපනය, අක්නර හා
වතාකරණ මදෝන,

ොනාර්ා පද, තීරු මයදීෙ, පිප්ව

ැකසීෙ,

මේඛණ මුද්රරණය, වගු නිර්ොණය, අනු පිළිමවලට

ැකසීෙ,

මගොණු කළෙනාකරණය, මේඛණයක් ලිපින කිිපයකට
යැවීෙට ැකසීෙ, ෙැම්රයෝ ාාවිතය.
(v) පැතුරුේපමක
මූලික කු ලතා
ආකෘතිකරණය (Formatting)
ං ථකරණය
තීරු හා පරා , නව ඇතුලමක කිරීේ හා ඉවමක කිරීේ
දමකත අනුපිළිමවලට ැකසීෙ
ප්රා ථාාර

ැකසීෙ

මුද්රරණය
@ ශ්රිාතය (@ Function)
ෙැම්රයෝ ාාවිතය
මගොණු කළෙනාකරණය
(vi) දමකත මූදාය
හැඳින්වීමේ මූලික කු ලතා
දමකත මූදාය නිර්ොණය හා ාාවිතය
ආකෘති
න්ධානගත ආකෘති, උමකපතන ආකෘති (Popup Forms)
ංවාද හා පණි  වුඩ මකොප්
විෙුදේ
අනුපිළිමවලට ැකසීෙ
වාර්තා ලබා ගැනීෙ
ෙැම්රයෝ ාාවිතය
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(vii) ඉදිරිපමක කිරීෙ/චිත්රඑ ටහන්
මූලික කු ලතා,

ං ථකරණය, ආකෘතිකරණය

ැලුදේ මයදීෙ
අනුරූප, පුදරු සිමකතේ හා ප්රා ථාාර නිම ශනය,
කදා ොරුව හා ජීවීකරණය, ඉදිරිපමක කිරීමේ මෙවලේ
ාාවිතය,
ො ථටර් (Master) කදාව ැකසීෙ
කදා මුද්රරණය හා ටහන්
(viii)

අන්තර්ජ්යාලය
අන්තර්ජ්යාල හැඳින්වීෙ, විශථව විසිරි ජ්යාලය
ෙං ම ොයන ආකාරය, වතවහාරික අන්තර්ජ්යාලය

(ix)

විදුලි තැපෑල (E-Mail)
හැඳින්වීෙ, මූලික කු ලතා, විදුලි තැපෑල ලබා ගැනීෙ,
විදුලි තැපෑල යැවීෙ, ඊට ප්රාතිකාර දැක්වීෙ, ඇමුණුේ ාාවිතය,
ලිපිනය හදුනාගැනීෙට මකටි නාෙ ාාවිතය
පණි  වුඩ ේපාදනය
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ඇමුණුම - 02
උතුරු මැද පළාත් රාජ්යය ේවයේ වංයර්ධන නිලධාරී ේවයේ

2 යන දාර්යාතක්ෂමතා දඩඉම් විභාගයාත. (9.1 පරින)

01. විාාගය පිළිබඳ වි ථතර :
ප්රාශථන පත්රඑය

කාලය

මුළු ලකුණු

ෙමක වීෙට ලැබිය
යුතු අවෙ ලකුණු
ප්රාොණය

1. ආයතන

ංග්රදහය හා

පැය 02

100

40%

පැය 02

100

40%

කාර්ය පටිපාටික රීති
2. මුදේ මරගුලාසි හා
රජ්යමේ

ප්රා ේපාදන

ක්රිවයාවලිය
02. මෙෙ කාර්යක්නෙතා කඩඉේ පරික්නණය පමක කිරීේ බලධරයා මවනුමවන් විාාග මකොෙ ාරි ථ ජ්යනරාේ
විසින් මහෝ පමකකිරීේ බලධරයා විසින් මහෝ මවනමක ුදදුුද ආයතනයක් ෙගින් මහෝ පවමකවනු ලැමේ.
03. අදාළ ම ේවයට ඇතුළමකවීෙ

ඳහා වූ විාාගයට මපනී සිටි ාානා ොධතමයන් මහෝ රාජ්යත ාානාවකින්

නිලධාරින් විසින් ප්රාශථන පත්රඑ මදකකට පිළිතුරු

ැපයිය යුතු ම . තරග විාාගයක් මනොෙැතිව ම ේවයට

බැුනණු නිලධරයන් තෙන් අධතාපනය ලැබූ ාානා ොධතමයන් මහෝ රාජ්යත ාානාවකින් මහෝ ප්රාශථනපත්රඑ
මදකකට පිළිතුරු ැපයිය යුතු ම .
04. නිලධරයන්ට තෙ කැෙැමකත පරිදි එක් එක් විනය ඳහා මවන මවනෙ වාරවලදී විාාගයට මපනී සිටීෙට ද
හැකි ම .
05. විාාගය ඳහා විනය නිර්මද්ශය.
ප්රකශථන ප්රළේ නම
1. ආයතන

විෂයාත නිර්ේද්ශයාත

ංග්රදහය හා කාර්ය ආයතන ංග්රදහමේ පරිච්මේද VI, VII, VIII, XII, XIII, XIV,

පටිපාටික රීති

XVII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXX,
XXXIII, XLVII, XLVIII

2.

හා කාර්ය පටිපාටික රීති.

මුදේ මරගුලාසි හා රජ්යමේ පරිච්මේද I, II, III, IV, V හා රජ්යමේ ප්රා ේපාදන ක්රිවයාවලිය.
ප්රා ේපාදන ක්රිවයාවලිය
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ඇමුණුම - 03
උතුරු මැද පළාත් රාජ්යය ේවයේ වංයර්ධන නිලධාරී ේවයේ 3 යන දාර්යාතක්ෂමතා දඩඉම් විභාගයාත. (9.1 පරින)
1. විාාගය පිළිබඳ වි ථතර :
ප්රකශථන ප්රළයාත

දාලයාත

මුළු ලකුණු

වමත් වීමට අයශය
අයම ලකුණු
ප්රකමාණයාත

වතාපෘති කළෙනාකරණය

පැය 03

100

40%

2. මෙෙ කාර්යක්නෙතා කඩඉේ පරික්නණය පමක කිරීේ බලධරයා මවනුමවන් විාාග මකොෙ ාරි ථ ජ්යනරාේ
විසින් මහෝ පමකකිරීේ බලධරයා විසින් මහෝ මවනමක ුදදුුද ආයතනයක් ෙගින් මහෝ පවමකවනු ලැමේ.
3. අදාළ ම ේවයට ඇතුළමකවීෙ

ඳහා වූ විාාගයට මපනී සිටි ාානා ොධතමයන් මහෝ රාජ්යත ාානාවකින්

නිලධරයන් විසින් මෙෙ ප්රාශථන පත්රඑයට පිළිතුරු

ැපයිය යුතු ම . තරග විාාගයක් මනොෙැතිව ම ේවයට

බැුනණු නිලධාරීන් තෙන් අධතාපනය ලැබූ ාානා ොධතමයන් මහෝ රාඡ්යත ාානාවකින් මහෝ පිළිතුරු ැපයිය
යුතු ම .
4.

ාොර්ාය ඳහා විනයට නියිෂත මුළු ලකුණු වලින් අවෙ වශමයන් සියයට හතලිහක් (40%) ලබා ගත යුතු
ම .

5. විභාගයාත වඳහා විෂයාත නිර්ේද්ශයාත.
ප්රකශථන ප්රළේ නම
වතාපෘති කළෙනාකරණය

විෂයාත නිර්ේද්ශයාත
(i)

වතාපෘතියක් යන්න නිර්වකනය කිරීෙ

(ii) වතාපෘති කළෙනාකරණය
(iii) වතාපෘති ක්රයය
(iv) වතාපෘති පිළිමයළ කිරීෙ හ විග්රදහ කිරීෙ
(v) වතාපෘති ඇගයීෙ


පිළි මගවුේ කාලය



ශුද්ධ වර්තොන වටිනාකෙ



අාතන්තර ප්රාතිලාා අනුපාතය



පිරිවැය ප්රාතිලාා අනුපාතය



වාර්ෂික ාොනත ඉපැයුේ අනුපාතය

(vi) වතාපෘති ංවිධානය
(vii) ඡ්යායා ිෂල මයොදා ගැනීෙ
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ඇමුණුම - 04
සුවිේශෂී දාර්යාතවාධනයාත යාතටේත් උවවථ වීම් විභාගයාත.
විාාගය පිළිබඳ වි ථතර

:
ප්රකශථන ප්රළයාත

දාලයාත

මුළු ලකුණු

වමත් වීම වඳහා
අයශය අයම
ලකුණු ප්රකමාණයාත

1. අභිමයෝගතතා පරික්නණය

100

පැය 02

60%

2. මෙෙ අභිමයෝගතතා පරික්නණය පමක කිරීේ බලධරයා මවනුමවන් විාාග මකොෙ ාරි ථ ජ්යනරාේ විසින් මහෝ
පමකකිරීේ බලධරයා විසින් මහෝ මවනමක ුදදුුද ආයතනයක් ෙගින් මහෝ පවමකවනු ලැමේ.
3. විාාගය පවමකවනු ලබන්මන් ව රකට අවෙ වශමයන් එක් වරක් පෙණි  .
4. අදාළ ම ේවයට ඇතුලමක වීෙ

ඳහා වූ විාාගයට මපනී සිටි ාානා ොධතමයන් මහෝ රාජ්යත ාානාවකින්

නිලධරයන් විසින් මෙෙ ප්රාශථන පත්රඑයට පිළිතුරු ැපයිය යුතු ම . තරග විාාගයක් මනොෙැතිව ම ේවයට
බැුනණු නිලධරයන් තෙන් අධතාපනය ලැබූ ාානා ොධතමයන් මහෝ රාඡ්යත ාානාවකින් පිළිතුරු ැපයිය යුතු
ම .
5. විාාගය ඳහා විනය නිර්මද්ශය :
ප්රකශථන ප්රළේ නම
1. අභිමයෝගතතා පරික්නණය

විෂයාත නිර්ේද්ශයාත
ඉහත 3.3 මේදය පරිදි තො මවත පැවමරන කාර්යයන් ාොනත
කාර්ය ාධන ෙට්ටෙ ඉක්ෙ වූ කාර්යක්නෙතාවයකින් යුතුව ඉප්
කිරීෙ

ඳහා අවශත වන දැනුෙ, කු ලතා හා ආකේප අමකපමක

කරමගන තිමේද යන්න හා ඒවා ාාවිතමේදී ඉහළ ප්රාවීණතාවයක්
දක්වන්මන් ද යන්න ෙැන බැලීමේ පරික්නණයකි.
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ඇමුණුම - 05
1. උතුරු ෙැද පළාමක රාජ්යත ම ේවමේ

ංවර්ධන

හකාර තනතුරට බඳවා ගැනීෙට 2005.02.25 දින ගරු

ආණ්ඩුකාරතුො අනුෙත කර ඇති (2005.03.31, 2010.03.03 හා 2010.09.08 දින

ංමශෝධිත) බඳවා

ගැනීමේ පරිපාටිය.
2. උතුරු ෙැද පළාමක රාජ්යත ම ේවමේ වැඩ ටහන්

හකාර තනතුරට බඳවා ගැනීෙට 2005.08.18 දින ගරු

ආණ්ඩුකාරතුො අනුෙත කර ඇති (2006.12.26 දින

ංමශෝධිත) බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිය. (ඇමුණුෙ 05

උපමේඛනමේ ඳහන් සියළුෙ තනතුරු)
3. උතුරු ෙැද පළාමක රාජ්යත ම ේවා මකොිෂනන්

ාාම වැඩ ටහන්

හකාර (

ැලුදේ හා ප්රාගති) තනතුරට

බඳවා ගැනීෙට 2006.12.26 දින ගරු ආණ්ඩුකාරතුො අනුෙත කර ඇති බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිය.
4. උතුරු ෙැද පළාමක රාජ්යත ම ව
ේ මේ පළාමක පාලන මදපාර්තමේන්තුම
නිලධාරීන්

වැඩ ටහන්

හකාර (පරි ර)

බඳවා ගැනීෙට 2006.05.26 දින ගරු ආණ්ඩුකාරතුො අනුෙත කර ඇති බඳවා ගැනීමේ

පරිපාටිය.
5. උතුරු ෙැද පළාමක රාජ්යත ම ව
ේ මේ පළාමක ඉංිනමන්රු මදපාර්තමේන්තුම ප්රාොණ මීක්නක තනතුරට බඳවා
ගැනීෙට 2005.08.18 දින ගරු ආණ්ඩුකාරතුො අනුෙත කර ඇති බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිය.
6. උතුරු ෙැද පළාමක රාජ්යත ම ේවමේ පළාමක පාලන මදපාර්තමේන්තුම

වැඩ ටහන්

හකාර (තක්ම ේරු)

තනතුරට බඳවා ගැනීෙට 2005.08.18 දින ගරු ආණ්ඩුකාරතුො අනුෙත කර ඇති බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිය.
7. උතුරු ෙැද පළාමක රාජ්යත ම ව
ේ මේ පළාමක පාලන මදපාර්තමේන්තුම නීති හකාර තනතුරට බඳවා ගැනීෙට
2005.08.18 දින ගරු ආණ්ඩුකාරතුො අනුෙත කර ඇති බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිය.
8. උතුරු ෙැද පළාමක රාජ්යත ම ේවමේ වැඩ ටහන්

හකාර (වනිතා කටයුතු) තනතුරට බඳවා ගැනීෙට

2005.08.18 දින ගරු ආණ්ඩුකාරතුො අනුෙත කර ඇති බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිය.
9. උතුරු ෙැද පළාමක රාජ්යත ම ේවමේ වැඩ ටහන්

හකාර (තරුණ කටයුතු) තනතුරට බඳවා ගැනීෙට

2005.08.18 දින ගරු ආණ්ඩුකාරතුො අනුෙත කර ඇති බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිය.
10. උතුරු ෙැද පළාමක රාජ්යත ම ව
ේ මේ පළාමක වැඩ ටහන් හකාර (ධීවර ංවර්ධන) තනතුරට බඳවා ගැනීෙට
2005.08.18 දින ගරු ආණ්ඩුකාරතුො අනුෙත කර ඇති බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිය.
11. උතුරු ෙැද පළාමක රාජ්යත ම ේවමේ පළාමක ම ෞඛත ම ේවා මදපාර්තමේන්තුම ෛවදත මේඛන

හකාර

තනතුරට බඳවා ගැනීෙට 2005.08.18 දින ගරු ආණ්ඩුකාරතුො අනුෙත කර ඇති බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිය.
12. උතුරු ෙැද පළාමක රාජ්යත ම ව
ේ මේ පළාමක ඉංිනමන්රු මදපාර්තමේන්තුම

ඉංිනමන්රු

හකාර (විදුලි)

තනතුරට බඳවා ගැනීෙට 2005.08.18 දින ගරු ආණ්ඩුකාරතුො අනුෙත කර ඇති බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිය.
13. උතුරු ෙැද පළාමක රාජ්යත ම ව
ේ මේ ප්රාධාන මේකේ කාර්යාලමේ වැඩ ටහන්

හකාර තනතුරට බඳවා

ගැනීෙට 2005.08.18 දින ගරු ආණ්ඩුකාරතුො අනුෙත කර ඇති බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිය.
14. උතුරු ෙැද පළාමක රාජ්යත ම ේවමේ වැඩ ටහන් හකාර (ක්රීරඩා) තනතුරට බඳවා ගැනීෙට 2005.08.18 දින
ගරු ආණ්ඩුකාරතුො අනුෙත කර ඇති බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිය.
15. උතුරු ෙැද පළාමක රාජ්යත ම ේවමේ

ැලුදේ හා මූලත හකාර තනතුරට බඳවා ගැනීෙට 2005.06.22 දින

ගරු ආණ්ඩුකාරතුො අනුෙත කර ඇති බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිය.
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ඇමුණුම 05 - උපේේඛ්යනයාත
1. උතුරු ෙැද පළාමක රාජ්යත ම ේවමේ පළාමක කෘෂිකර්ෙ අොතතශමේ වැඩ ටහන් හකාර ( ැළුදේ) තනතුර
ඳහා බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිය.
2. උතුරු ෙැද පළාමක රාේය ම ේවමේ ප්රාධාන අොතතශමේ වැඩ ටහන් හකාර තනතුර ඳහා බඳවා ගැනීමේ
පරිපාටිය.
3. උතුරු ෙැද පළාමක රාජ්යත ම ව
ේ මේ පළාමක ඉඩේ මකොෙ ාරි ථ මදපාර්තමේන්තුම

වැඩ ටහන්

හකාර

(ඉඩේ) තනතුර ඳහා බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිය.
4. උතුරු ෙැද පළාමක රාජ්යත ම ේවමේ පළාමක පාලන මදපාර්තමේන්තුම

වැඩ ටහන්

හකාර (මාෞතික

ැළුදේ) තනතුර ඳහා බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිය.
5. උතුරු ෙැද පළාමක රාජ්යත ම ේවමේ පළාමක ම ෞඛත ම ේවා අධතක්න කාර්යාලමේ

ැලුදේ හා වැඩ ටහන්

හකාර තනතුර ඳහා බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිය.
6. උතුරු ෙැද පළාමක රාජ්යත ම ේවමේ පළාමක කෘෂිකර්ෙ අොතතාශමේ වැඩ ටහන් හකාර ( ැළුදේ) තනතුර
ඳහා බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිය.
7. උතුරු ෙැද පළාමක රාජ්යත ම ේවමේ පළාමක ප්රාධාන මේකේ කාර්යාලමේ ංවර්ධන ේබන්ධීකාරක තනතුර
ඳහා බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිය.
8. උතුරු ෙැද පළාමක රාජ්යත ම ේවමේ පළාමක ඉංිනමන්රු මදපාර්තමේන්තුම වැඩ ටහන්

හකාර (ක්මනේත්රඑ

ංවර්ධන) තනතුර ඳහා බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිය.
9. උතුරු ෙැද පළාමක රාජ්යත ම ේවමේ පළාමක ඉංිනමන්රු මදපාර්තමේන්තුම
පාලන) තනතුර ඳහා බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිය.
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වැඩ ටහන්

හකාර (ප්රාගති

පළමු පරිශිෂථඨයාත
ංවර්ධන නිලධාරී ම ේවයට
අන්තර්ග්රදහණය වීෙ දහා ඉේුේ පත්රඑය
I ේදොටව - අයාතදුම්දරු විටන් වම්පූර්ණ දළ යුතුයි.
1. අයදුේකරුමේ ේූරර්ණ නෙ

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

2. දැනට දරන තනතුර

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

(i) එෙ තනතුරට පමක වූ දිනය: ................................

(ii) අන්තර්ග්රදහණයවූ දිනය : ..............................

(iii) මේේණි  ය : ............................................
3. (i) උපන් දිනය :....................................
4.

(ii) හැදුනුේපමක අංකය : .......................................

ම ේවා ථාානය හ ලිපිනය :.................................................................................................................
..................................................................................................................

5. පමකවීමේ ථවාාවය
5.1 තනතුරට පමකවූ මුේ පමකවීමේ දිනය

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

5.2 ම ේවයට බැුනනු ආකාරය: ................................................................................................................
පමකවීේ බලධරයා : ...................................................................................
පමකවීේ දිනය : ................................
5.3 ඉහත 5.2 පරිදි හැර ථාාන ොරුවීේ ෙඟින් මෙෙ පළාමක රාජ්යත ම ේවයට පමකවීේ ලැබූවන් නේ එෙ
වි ථතර ඳහන් කරන්න.
...........................................................................................................................................................
පමකවීේ බලධාරියා :.........................................................

පමකවීේ දිනය : .............................

ආයතනය : ....................................................................

තනතුර : ......................................

මෙෙ පළාතට ථාාන ොරුවී පැිෂණි  මේ නේ එෙ දිනය : ..........................................
6.

ථාාන ොරුවීේද ඇතුලමකව මුේ පමකවීේ දිනට ම ේවා කාලය පිළිබඳ වි ථතර ( අවශත ම නේ ඇමුණුෙක්
ාාවිතා කරන්න )
සිට

දක්වා

තනතුර

ම ේවා ථාානය

ම ේවා කාලය (අවුරුදු)
................ සිට ............ දක්වා

7. දැනට සිටින තනතුරට බඳවාගනු ලැබූ බඳවා ගැනීමේ පටිපාටිය අනුව නියෙ කර ඇති කාර්යක්නෙතා
කඩඉේ විාාග ෙමක වූ දිනයන් (අදාළ වන්මන් නේ පෙණි  ) :
කාර්යක්නෙතා කඩඉේ විාාගය

විාාගය පැවැමක වූ ආයතනය

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

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

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

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

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

.............................
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ෙමක වූ දිනය

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

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

8. වතව ථාාම 13මේදය පරිදි ූරර්ව බඳවා ගැනීේ පරිපාටිය අනුව මේේණි  /උ

.............................
ථවීෙක් ලබා ඇමකනේ ,

1. දැනට සිටින මේේණි  ය : .......................................................................................................
2. උ

වී
ථ ේ ලද දිනය :

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

3. පළාමක රාජ්යත ම ව
ේ ා මකොිෂනන් ාාම

උ

ථ කල ලිපිමේ අංකය හා දිනය :

..............................................................................................................................................
8.1 ූරර්ව බඳවා ගැනීේ පරිපාටිය අනුව උ

ථවීේ මනොලැබීෙට මහේතු : ......................................................

.............................................................................................................................................................
9. රාජ්යත පරිපාලන ක්රයමේඛ 6/2006 අනුව
(අ) දැනට ලබන වැප්ප : ..................................
( ආ) වැප්ේ පියවර අංකය : ...................................
10. දැනට කරනු ලබන රාජ්යකාරී ( ැමකවින්):
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
10.1 වැප්ේ රිත නිවාඩු ලබා ඇමකද? :...........................
(අ) ලබා ඇමකනේ මහේතු : ..........................................................................................................
...............................................................................................................................................
(ආ) ලබා ඇමකනේ කාලය : ................................. සිට ................................. දක්වා
10.2 විනයානුකූල කටයුතුවලට යටමකව ඇමකද? :.........................
(අ) විනයානුකූලව කටයුතු කර ඇමකනේ එි තමකවය :................................................................
(ආ) මහේතු ැමකවින් :..............................................................................................................
11. ඉහත ඳහන් මතොරතුරු තත හා නිවැරදි බවට හතික කරිෂ. ො හට ඉහත වතව ථාාම 13 මඡ්යදය අනුව
උතුරු ෙැද පළාමක රාජ්යත ම ේවමේ ංවර්ධන නිලධාරී ..................... මේේණි  මේ තනතුරට අන්තර්ග්රදහණය
විෙට ුදදුුදකේ ඇති බැවින් ොමේ කැෙැමකත ප්රාකාශ කරිෂ.
දිනය :............................

......................................
අයදුේකරුමේ අමක න
ජ්යාතික හැුනනුේපමක අංකය: ....................................

ො ඉදිරිපිටදී අමක න් කළ බවට හතික කරිෂ.
..........................................................
පරිපාලන නිලධාරී / ආයතන ප්රාධනියා
නෙ :....................................................
නිල මුද්රරාව : .........................................
දිනය : ....................
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..........................................................................................................................................................................
( මපෞද්ගලික ලිපි මගොණුව පවමකවාමගන යනු ලබන ආයතනය විසින් ඉහත මතොරතුරු නිවැරදි නේ පෙණක්
ඉදිරිපමක කල යුතුය.)
(අ) මපෞද්ගලික ලිපි මගොනු යාවමකකාලීන කර ඇත. නිවැරදියි. මගොණුව ඉදිරිපමක කරිෂ.
විනය ාාර කළෙනාකරණ හකාර නිලධාරීයාමේ අමක න :.................................
(ආ) පරික්නා කළා. නිවැරදියි. නිර්මද්ශ කරිෂ.
පරිපාලන නිලධාරීමේ අමක න : ..................................................

දිනය : .....................

නිලමුද්රරාව (නෙ ිත):
2

ේදොටව - ආයාතතන ප්රකධානියාතා විටන් වම්පූර්ණ දළ යුතුයි.

12.. .......................................අොතතාංශමේ/ආයතනමේ/මදපාර්තමේන්තුව යටමමක .....................................
තනතුමර් ම ේවය කරන ................................................................................... ෙයා/ිෂය/මෙය විසින් 1
සිට 10 දක්වා ඳහන් කර ඇති මතොරතුරු මපෞද්ගලික ලිපි මගොනුම මතොරතුරු අනුව නිවැරදිය. ඔහු/ඇය
ංවර්ධන නිලධාරී තනතුමර් .................................... මේේණි  යට ................... දින සිට අන්තර්ග්රදහණය
කිරීෙට ුදදුුදකේ ලබා ඇති බැවින් අන්තර්ග්රදහණය කිරීෙ නිර්මද්ශ කරිෂ.
.......................................
දිනය :..............................

අංශ/ආයතන ප්රාධානියාමේ අමක න හා
නිල මුද්රරාව.

ඉහත මතොරතුරු නිවැරදිය. නිර්මද්ශ කරිෂ.
...................................
මේකේ/මදපාර්තමේන්තු ප්රාධානියා
අමක න හා නිල මුද්රරාව.
දිනය: ................................
3 ේදොටව - උතුරු මැද පළාත් රාජ්යය ේවයා ේදොමිෂන් වභාේේ අනුමැතියාත දැන්වීම.
13.

ඉහත නේ

ඳහන් ................................................................................... ිෂය/මෙය/ෙයා

නිලධාරී තනතුරට බඳවා ගැනීෙ

ඳහා ම ේවා වතව ථාාම

............................. මේේණි  මේ

ංවර්ධන
ංවර්ධන

නිලධාරී තනතුරට ....................... දින සිට අන්තර්ග්රදහණය කරිෂ. පහත මහේතු ෙත අන්තර්ග්රදහණය කිරීෙ
ප්රාතික්මනේප වී ඇති බව දන්විෂ.
.............................................................................................................................................................
දිනය:........................

..........................................
මේකේ ,
පළාමක රාජ්යත ම ේවා මකොිෂනන් ාාව ,
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