
විගණකාධිඳති  දෙඳාර්තදේන්තුව 

ඒකාබද්ධ රියදුරු ද ේවදේ III දරේණියේදේ රියදුරු තනතුර  හා අයදුේඳත් කැවීම 

 

01.        විගණකාධිඳති දදඳාර්තදේන්තුදේ ඳලතින ඒකාබද්ධ රියදුරු දවේලදේ III දරේණිදේ රියදුරු පුරප්ඳාඩු 25 ක් වශා 

නිධාරීන් විසිඳව්දදදනකු   (25) බලා ගැනීමට නියමිත සුදුසුකේ වපුරා ඇති ශ්රී ාකා පුරලැසියන්දගන් අයදුේඳත් කැලනු 

ැදේ. කිසියේ පුරප්ඳාඩු වාඛ්යාලක් දශ  පුරප්ඳාඩු සියලමම දශ  වශා බලා දනැගැනීමට විගණකාධිඳතිට බය ඇත. 

02. බලා ගැනීදේ සුදුසුකේ -  

2.1  අධයාඳන සුදුසුකේ : අධයයන දඳැදු වශතික ඳ්ර (වාමානය දඳෂ) විාාගදේී  දදලරකට දනැලැි 

ලාර ගණනකී  යටත් පිරිදවයින් සිාශ/දදමෂ ාාාල ඇතුළුල වේමාන දදකක් (02) වහිතල වියයන් ශයක් (06) 

වමත් ල තිබීම. 

2.2  ලෘත්තීය සුදුසුකේ :    

  1) දඳෞද්ගලික කුලී රථ වශ තාර බර දශැණ්ඩර 24 ට අඩු ව්දේන් ලැගන් රථ ඳැදවීම පිළිබල 

දම ටර් රථ ප්රලාශන දකැමවාරිව් නනරාලම විසින් නිකුත් කෂ දම ටර් රථ ඳැදවීදේ බඳ්රයක් බා තිබීම. ( බලා 

ගන්නා දිනට ලවර තුනක (03)ට දඳර අලම ලදයන් සී වශ සී1 ලාශන ඳන්තිදේ බඳ්රයක් දශ  නල රියදුරු 

බඳ්රය අනුල බී ඳන්තිදේ බඳ්රයක් බා සිටිය යුතුය.) 

 2) මශා මාර්ග නීති වාග් රශය පිළිබල මනා දැනුමක් තිබිය යුතුය.    

    

2.3  ඳෂපුරුද්ද : ලාශන රියදුරකු ලදයන් ලවර තුනක ඳෂපුරුද්දක් තිබිය යුතුය.( ඳෂපුරුද්ද වශතික 

මගින් වනාථ කෂ යුතු ය.) 

2.4 කායික සුදුසුකේ : අලම උව අි 05 ක් විය යුතු ය. දිලා කාදේී  වශ රාත්රී කාදේී  දවේලදේ දයී ම 

පිණිව ාරීරික ලදයන් සුදුසු තත්ලයක සිටිය යුතු අතර, මනා ඇව් දඳනීමක් තිබිය යුතුය. රනදේ වලදය 

නිධාරියකු විසින් නිකුත් කරන ද විධිමත් වශතිකයක් මගින් ඒ බල වනාථ කෂ යුතු ය.  

2.5 ලයව් සීමාල - අයදුේඳත් කැවීදේ  නිදේදනය අනුල අයදුේඳත් ාාර ගන්නා අලවන් දිනට ලයව අවුරුදු 

18ට දනැඅඩු ශා අවුරුදු 45ට දනැලැි විය යුතුය. (දැනටමත් රානය දවේලදේ දයී  සිටින ව්ථිර ශා විරාම ලැප්ප් 

වහිත ඳත්වීේාභීන් වශා උඳරිම ලයව් සීමාල බඳානු දනැැදේ.) 

 2.6  දලනත් සුදුසුකේ :   

(i) ශ්රී ාකාදේ පුරලැසියකු විය යුතුය. 

(ii) අයදුේකරු විශි්ඨ චරිතයකින් යුක්ත විය යුතුය. 

(iii) වෑම අදප්ක්කදයකුම ශ්රී ාකාදේ ෑනෑම ප්රදද්යක දවේලය කිරීමටත් තනතුදර් රානකාරී ටප් කිරීමටත් 

ප්රමාණලත් ාරීරික ශා මානසික දය ගයතාලදයන් යුක්ත විය යුතුය. 

(iv) තනතුරට බලා ගැනීම වශා අලය සියලුම සුදුසුකේ 2017.01.16 දිනට වෑම ආකාරයකින්ම වේපූර්ණ 

කර තිබිය යුතුය. 

 



 

03. තනතුරට අදා ලැප්ප් ඳරිමාණය -  

3.1        ලැප්ප් දක්ත අාකය : රානය ඳරිඳාන ච්රදලමඛ් 03/2016 දක්ලා ඇති ඳරිදි ලැප්ප් දක්ත අාක   

PL3-2016  

3.2        ලැප්ප් ඳරිමාණය : රු. 25,790 – 10 X 270 – 10 X 300 – 10 X 330 – 12 X 350 – රු.38,990 

(මාසික) එදශත් ලැප්ප් දගලනු බන්දන් රා.ඳරි.ච්රදලමඛ් 03/2016 හි 

විධිවිධානලට යටත්ල එහි උඳදලමඛ්න II අනුල දේ. 

 (III දරේණියට බලාදගන ලවර තුනක් ගතවීමට දඳර කාර්යක්මතා කඩටමකි.) 

04. දවේලා දකැන්දද්සි 

(i) දමම තනතුර ව්ථිර වශ විරාම ලැප්ප් වහිතය.  බ ඳත්ව දින සිට  බදග් මාසික ටඳැයීේලලින් සියයට ශයක් (6%) 

ලැන්දඹු ශා අනත්දරු විරාම ලැප්ප් අරදලදට දගලන දව  බට නියම දකදර්. 
 

(ii)  තනතුරට බලා ගැනීම වශා සුදුසුකේ බන අදප්ක්කයා ඳත් කරනු බන දින සිට තුන් අවුරුදු ඳරිලාව කායකට 

යටත්ල දමම දවේලයට ඳත් කරනු ඇත. 
 

(iii)  තනතුරට ඳත්කරනු බන අදප්ක්කයා,  ඳරිලාව කාය අලවානදේී  තනතුදරහි ව්ථිර කිරීම, ඳශත වශන් කරුණු 

මතද රා ඳලතී. 
 
(අ) ලැඩ, ඳැමිණීම ශා ශැසිරීම වතුප්දායකවීම. 
 
(ආ) ඳරිලාව කාය අලවන්වීමට මත්දතන් කාර්යක්මතා කඩටේ විාාගදයන් වමත්වීම. 
 

(iv) ඳරිලාව කාඳරිච්දේදය අලවානදේ ී  තනතුදරහි ව්ථිර කරනු ැබීමට අදඳැ දශැවත් වුලදශැත්  හුදග් දවේලය 

අලවන් කිරීමට සිදුලනු ඇත. 

 

(v)  තනතුරට බලා ගැනීදමන් ඳසු ලවර ඳශක් (05) ඇතුෂත 2014 නනලාරි 21 දිනැති රානය ඳරිඳාන ච්රදලමඛ් 

01/2014  ශා අනුාාගික ච්රදලමඛ්යන්හි විධිවිධාන ඳරිදි අදනක් රානය ාාා ප්රවීනතාල බා ගත යුතුය. 

 

(vi)  දත රාගනු බන නිධාරියා   දිලයිදන් ෑනෑම ප්රදද්යක  දවේලය කිරීදේ දකැන්දද්සියට යටත්දේ. 

 

(vii) රානය දවේලා දකැමින් වාා කාර්ය ඳටිඳාටික රීතිලටද ශ්රී ාකා ප්රනාතාන්්රික වමානලාී  නනරනදේ ආයතන 

වාග්රශයටද, රනදේ දලදලම දරුලාසි ලටද, රනය විසින් ලරින් ලර නිකුත් කරනු බන නියමයන් ශා දරුලාසි ලට ශා 

විගණකාධිඳති දදඳාර්තදේන්තුල විසින් ලරින් ලර නිකුත් කරනු බන ච්රදලමඛ්, උඳදදව් ශා නිදය ග ලටද දමම ඳත්වීම 

යටත් දේ. 

05. බලා ගන්නා ්රමය -   

ටශත 02 ලැනි දේදදේ වශන් සුදුසුකේ වපුරාන අයදුේකරුලන් ලෘත්තීය ඳරීක්ණයකට ශා වාමානය වේදලඛ් 

ඳරීක්ණයකට ාානනය දකදර්.  ලෘත්තීය ඳරීක්ණය වශා ඳශත වශන් ආකාරයට කුණු ප්රදානය දකදර්. 

  

 



 5.1  ලෘත්තීය ඳරීක්ණය : 

 

වියයන් 

 

උඳරිම කුණු ප්රමාණය 

 

වමත් කුණු ප්රමාණය 

(i) රිය ඳැදවීදේ නිපුණත්ලය 40 20 

(ii) මශා මාර්ග නීති පිළිබ ප්රාදය ගික දැනුම 40 20 

(iii) දම ටර් යාන්්රික විදයාල පිළිබ ලිලික දැනුම 20 10 

     

 5.2 වාමානය වේදලඛ් ඳරීක්ණය : 

 බලා ගැනීදේ ලිලික සුදුසුකේ ඳරීක්ා කරනු ැදේ. කුණු බා ී මක් සිදු දනැදකදර්. 

5.3 දදඳාර්තදේන්තුදේ දවේලදේ නියුතු ටශත 02 යටදත් වශන් සුදුසුකේ වේපූර්ණ කර ඇති ව්ථිර 

දවේලකයන්ට ද දමම තනතුර වශා ටලමලුේ කෂ ශැකිය. එලැනි අයදුේකරුලන් තම ටලමලුේඳ්ර තම අා ප්රධානියා 

මගින් එවිය යුතුය. 

 (වේදලඛ් ඳරීක්ණයට කැලනු බන අයදුේකරුලන්ට ඒ බැේ ලිඛිතල දන්ලනු ැදේ. දේ වශා ගමන් වියදේ 

ආදිය දගලනු දනැැදේ.) 

06. ඳශත දක්ලනු බන ආදර් අයදුේඳ්රය ප්රකාරල වකව් කර ගත් අයදුේඳත් 2017. 01.16  දිනට දඳර 

“විගණකාධිඳති ,විගණකාධිඳති දදඳාර්තදේන්තුල, දනැ.306/72, දඳැලමදූල ඳාර, බත්තරදලලම” යන ලිපිනයට 

ැදබන දවේ ලියාඳදිාචි තැඳෑදන් එවිය යුතුය. අයදුේඳ්රය බශාන කලරදේ ලේඳව ටශෂ දකලදර් “ඒකාබද්ධ 

රියදුරු දවේලදේ III දරේණිදේ රියදුරු තනතුරට බලා ගැනීම- 2017”  යනුදලන් වශන් කෂ යුතුය. අවේපූර්ණ 

අයදුේඳත් දමන්ම නියමිත දිනට ඳසුල ැදබන අයදුේඳත් ද ප්රතික්දේඳ කරනු ැදේ. අයදුේඳත් ැබුණු බල දන්ලා 

එලනු දනැැදේ.  

 

 

එච්.එේ.ගාමිණී විදේසිාශ  

 විගණකාධිඳති  

2016 …………. මව …… ලැනි දින  

විගණකාධිඳති දදඳාර්තදේන්තුල. 

අාක.306/72 

දඳැලමදූල ඳාර 

බත්තරදලලම 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 


