කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශෙය්
අධීක්ෂණ කළමනාකරණ සහකාර ( තාක්ෂණික ) නිලධර ගණෙය් තනතුරු සඳහා වන
බඳවා ගැනීෙම් හා උසස් කිරීෙම් පරිපාටිය
01 සම්බන්ධ වන ආයතන
1.1 ෙදපාර්තෙම්න්තුව :
1.2 අමාත්යාංශය
: කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය ෙයොමු අංකය: 2/1/1/4/2/MN3 දිනය: 2012.03.22
1.3 කළමනාකරණ ෙසේවා අධ්යක්ෂ
ජනරාල් විසින් තනතුරු අනුමත කිරීම : ෙයොමු අංකය: DMS/C/6/43-VOL-1
දිනය: 2011.06.16
DMS/C/6/43-VOL-1 දිනය: 2011.06.16
DMS/C/6/43-VOL-1
දිනය: 2011.06.16
1.4 ආයතන අධ්යක්ෂ ජනරාල්ෙග්
නිර්ෙද්ශය :
ෙයොමු අංකය EST-2/RECRU/02/0256 දිනය: 2012.05.17
1.5 වැටුප් හා ෙසේවක සංඛ්යා ෙකොමිෂන් EST- 2/RECRU/02/0256 දිනය: 2011.07.11
සභාෙව් නිර්ෙද්ශය:
ෙයොමු අංකය:NSCC/5/42/SR-1 දිනය:2012.06.07
1.6 රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව්
අනුමැතිය :
ෙයොමු අංකය: ................. දිනය:...............
02.පත් කිරීම් බලධරයා පිළිබඳ විස්තර
2.1 පත් කිරීෙම් බලධාරියා :ෙල්කම් කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය
03.නිලධර ගණය පිළිබඳ විස්තර
3.1 නිලධර ගණය :අධීක්ෂණ කළමනාකරණ සහකාර ( තාක්ෂණ)
3.2 ෙශේණි
: III සහII ශ්ෙර්ණිය - ෙල්කම්, කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය
I ෙශේණිය
- රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව
3.3 පැවෙරන කාර්යභාරය පිළිබඳ ෙපොදු නිර්වචනය : ආයතනය මඟින් ඉටු ෙකෙරන නිෂ්පාදන, ෙසේවා
සම්පාදන කාර්යයන්හි තාක්ෂණ පිවිතර හා ගුණාත්මක භාවය තහවුරු කිරීෙමහිලා විධායකයට පහසුකාරක
වන කාර්යයන් ඉටු කරන නිලධර ගණයකි.
04. තනතුෙර් ස්වභාවය :ෙමම තනතුර ස්ථිරය, විශාම වැටුප් සහිතය.
05. වැටුප්
5.1 වැටුප් ෙක්ත අංකය :MN 3 -2006(ඒ)
5.2 වැටුප් පරිමාණය :
රු. 15,005 - 4×180 - 6×240 - 11×320 – 20×360 - 27,885
5.3 ෙශේණියට අදාළ ආරම්භක වැටුප් පියවර :
ෙශේණිය
III
II

වැටුප් පියවර
1
12

වැටුප් තලය (රු.)
රු.15,005
රු.17,485

I

රු. 21,045

23

06. නිලධර ගණයට අයත් තනතුරු
6.1 අනුමත තනතුරු නාම, අනුමත තනතුරු සංඛ්යාව හා ඒවාට පැවෙරන කාර්යයන් :
අනුමත තනතුරු
නාම

අනුමත
තනතුරු
සංඛ්යාව

කෘෂිකර්ම
උපෙද්ශක

01

කාර්මික නිලධාරි

01

කාර්යයන්
කෘෂිකාර්මික සංවර්ධන කටයුතු හා ව්යාප්ති කටයුතු වල දී නවීන තාක්ෂණය
ෙගොවි ජනතාව අතරට රැෙගන යාම ඔවුන් පුහුණු කිරීම හා රජෙය් කෘෂිකාර්මික
පතිපත්ති කියාත්මක කිරීමට සහය වීම.
ෙගොවිපල් යාන්තික අභ්යාස මධ්යස්ථානෙය් සියලුම වාහන, යන්ත සූත්ර,
කෘෂිකර්ම උපකරණ, ෙවනත් උපකරණ, කාර්යාල උපකරණ, අලුත්වැඩියා
කිරීම, නඩත්තු කිරීම හා පුහුණු කිරිම අදාළ සියලුම රාජකාරි.

•

කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශ පරිශෙය්, ෙගොඩනැගිල්ෙල් සහ ඒ අවට කෘෂිකර්ම
අමාත්යාංශය සතු ඉඩම්වල පරිපාලක කටයුතු ෙමම තනතුරට ඇතුළත්ය.
• අමාත්යාංශ පරිශෙය් සහ ෙගොඩනැගිල්ෙල් ඇති ජල සැපයුම සම්බන්ධ කටයුතු
• අපවහන ජල පද්ධතිය පිළිබඳ කටයුතු
• වැසිකිලි සහ අපදව්ය (Toilets & Sewerage)පද්ධති පිළිබඳ කටයුතු

ඕවර්සියර්
ෙගොඩනැගිලි

01

• විදුලිය සහ වායු සමීකරණ උපකරණ කියාත්මක කිරීම සහ කාර්යාල
ෙව්ලාෙවන් පසුව ඒවා කියා විරහිත කිරීම පිළිබඳව ෙසොයා බැලීම
• අමාත්යාංශ ෙගොඩනැගිල්ල සහ පරිශය දිනකට ෙදවරක් (උෙද් සහ සවස)
පරීක්ෂා කර අළුත්වැඩියා/නඩත්තු කටයුතු පිළිබඳව අදාළ නිලධාරීන් දැනුවත්
කිරීම
• අදාළ නිලධාරීන්ෙග් උපෙදස් මත හදිසි අළුත්වැඩියා කටයුතු ඉටු කිරීම
ආයතන පධානී විසින් තනතුරට අදාළව පවරනු ලබන රාජකාරි ඉටු කිරීම.

6.2 ඒකාබද්ධ නිලධර සංඛ්යාව : කෘෂිකර්ම උපෙද්ශක
- 01
කාර්මික නිලධාරි
ඕවර්සියර් ෙගොඩනැගිලි

- 01
- 01

ෙශේණිෙයන් ෙශේණියට උසස් කිරීෙම් කාර්යය සඳහා III,II, හා I ෙශේණි සියල්ල ඒකාබද්ධ නිලධර සංඛ්යාවට අයත් ෙසේ
සැලෙක්.

07. බඳවා ගැනීෙම් ක්රමය
7.1 බඳවා ගන්නා අනුපාතය - පවත්නා පුරප්පාඩුවලින් පහත අනුපාතයට බඳවා ගනු ලැෙබ්.

ධාරාව

පතිශතය

විවෘත
සීමිත
කුසලතා

70%
30%
-

7.2. විවෘත බඳවා ගැනිම
7.2.1.බඳවා ගන්නා ෙශේණිය : III ෙශේණිය
7.2.2 සුදුසුකම් :
7.2.2.1.අධ්යාපන සුදුසුකම් : (අ) අ.ෙපො.ස (සා.ෙපළ) විභාගෙය් දී සිංහල/ෙදමළ/ඉංගීසී භාෂාව,
විද්යාව, ගණිතය හා තවත් එක් විෂයයකට සම්මාන සාමාර්ථයක්
සහිතව එකවර විෂයයන් හයකින් (06) සමත්වතිබීම.
සහ
(ආ) අ.ෙපො.ස. (උ.ෙපළ) විභාගෙය් ක්ෙෂේතයට අදාළ විෂයයන්
ෙදකක් සහිතව විද්යා/ ගණිත විෂය ධාරාවන් යටෙත්
සියලුමවිෂයයන්ෙගන් (සාමාන්ය ෙපොදු පරීක්ෂණය හැර) එකවර
සමත්ව තිබීම.(පැරණි විෂය නිර්ෙද්ශය යටෙත් විෂයයන් 03 කින්
එකවර සමති වී තිබීම.)
7.2.2.2වෘත්තීය සුදුසුකම්:

අනුමත තනතුරු
නාම
කෘෂිකර්ම
උපෙද්ශක

කාර්මික නිලධාරි

වෘත්තීය සුදුසුකම්
කුණ්ඩසාෙල්, අගුණෙකොළපැලැස්ස, පැල්ෙවෙහර, බිබිල, ලබුදූව, වාරියෙපොළ,
වව්නියාව, අනුරාධපුරය කරපිංච, යන කෘෂිකර්ම විද්යාලයක කෘෂිකර්මය පිළිබඳ
දෑවුරුදු ඩිප්ෙලෝමා සහතිකය ලබා තිබීම.
ෙහෝ
හාඩි කාර්මික ආයතනෙයන් කෘෂිකර්මය පිළිබඳ ඩිප්ෙලෝමා සහතිකය ලබා තිබීම
ෙහෝ
ඇක්වයිනාස් විද්යාලෙය් කෘෂිකර්ම ඩිප්ෙලෝම සහතිකය ලබා තිබීම.
ෙහෝ
රජය විසින් අනුමත ආයතනයක් මඟින් පිරිනමනු ලබන දෑවුරුදු කෘෂිකර්ම
ඩිප්ෙලෝම සහතිකය ලබා තිබීම
ෙහෝ
ඉහත සුදුසුකම්වලට සමානයයි ශී ලංකා තාක්ෂණ ෙසේවා මණ්ඩලය විසින් පිළිගනු
ලබන ෙවනත් සුදුසුකම් ලබා තිබීම.
ෙමොරටුව විශ්ව ව්ද්යාලෙය් ෙහෝ අම්පාෙර් හාඩි ආයතනය විසින් පිරිනමනු ලබන

ජාතික ඉංජිෙන්රු ඩිප්ෙලෝමාව

ඕවර්සියර්
ෙගොඩනැගිලි

ෙහෝ
ජාතික ආධුනිකත්ව හා කාර්මික පුහුණු කිරීෙම් අධිකාරිය විසින් පිරිනමනු ලබන
ජාතික ඉංජිෙන්රු ඩිප්ෙලෝමාව
ෙහෝ
අධ්යාපන හා උසස් අධ්යාපන අමාත්යංශය විසින් පිරිනමනු ලබන ජාතික උසස්
ඉංජිෙන්රු ඩිප්ෙලෝමාව
ෙහෝ
ශී ලංකා විවෘත වීශ්ව විද්යාලය විසින් පිරිනමනු ලබන තාක්ෂණ ඩිප්ෙලෝමාව
ෙහෝ
ශී ලංකා ඉංජිෙන්රු ආයතනය විසින් පවත්වනු ලබන ඉංජිෙන්රු විභාගෙය් 1වන
ෙකොටස සාර්ථකව සම්පූර්ණ කිරීම
ෙහෝ
උසස් අධ්යාපන අමාත්යංශය සහ ඉහත සඳහන් තාක්ෂණ සහතික නිකුත් කරන ලද
ආයතනවලින් විමසා අදහස් ලබා ලැනීෙමන් අනතුරැව ඉහත සඳහන් තාක්ෂණ
සුසුසුකම්වලට සියලු අතින් සමාන යැයි ශී ලංකා තාක්ෂණ ෙසේවා මණ්ඩලය විසින්
පිළීගනු ලබන ෙවනත් තාක්ෂණික සුදුසුකම් ලබා තිබීම.
ෙගොඩනැගිලි ඕවර්සියර් තනතුරට අදාළව තෘතියික හා වෘත්තීය අධ්යාපන ෙකොමිෂන්
සභාව විසින් පිළිගනු ලබන ජාතික වෘත්තීය කුසලතා (N.V.Q.) හය (06) මට්ටමට
ඇතුළත් වන්නා වූ අදාල තාක්ෂණික පාඨමාලාවක් සාර්ථකව හදාරා සහතික ලබා
තිබීම.

7.2.2.3 පළපුරුද්ද : අදාල ෙනොෙව්
7.2.2.4. කායික සුදුසුකම් :

සෑම අෙප්ක්ෂකයකුම ශි ලංකාෙව් ඕනෑම පෙද්ශයක ෙසේවය කිරීමටත් තනතුෙර් රාජකාරී
ඉටු කිරීමටත් පමාණවත් ශාරීරික හා මානසික ෙයෝග්යතාවයකින් යුක්ත විය යුතුය.

7.2.2.5. ෙවනත් :
I. ශී ලංකාෙව් පුරවැසිෙයකු විය යුතුයි.
II. අයදුම්කරුවන් විශිෂ්ට චරිතයකින් යුක්ත විය යුතුය.
III. තනතුරට බඳවා ගැනීම සඳහා අවශ්ය සියලු සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කළ යුතු බවට අයදුම්පත් කැඳවීෙම්
නිෙව්දනෙය් /ගැසට් පතෙය් සඳහන් කරනු ලබන දිනට එම සුදුසුකම් සෑම ආකාරයකින්ම සම්පූර්ණ
කර තිබිය යුතුය.
7.2.3වයස :
7.2.3.1 අවම සීමාව : අවුරුදු 18ට ෙනොඅඩු
7.2.3.2 උපරිම සීමාව : අවුරුදු 30ට ෙනොවැඩි
7.2.4.බඳවා ගැනීෙම් ක්රමය

: විවෘත තරඟ විභාගය / ව හගත සම්මුඛ පරීක්ෂණයකින්
බඳවා ගනු ලැෙබ්.

7.2.4.1. ලිඛිත විභාගය

විෂයයන්

උපරිම ලකුණු පමාණය

බුද්ධි පරීක්ෂණය
100
ෙපොදු පරීක්ෂණය (තාක්ෂණික 100
හා විෂයානුබද්ධ පරීක්ෂණයක්)
(ඇමුණුම 01)

සමත් වීමට
පමාණය
40%
40%

අවශ්ය

ලකුණු

7.2.4.1.1. පවත්වන බලධරයා : විභාග ෙකොමසාරිස් ජනරාල් මඟින් ෙහෝ කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම් අනුමත
කල ආයතනයක් මඟින් ෙහෝ විභාග පවත්වනු ලැෙබ්.
7.2.4.2. වෘත්තීය පරීක්ෂණය : අදාළ ෙනොෙව්.
7.2.4.3. ව හගත සම්මුඛ පරීක්ෂණය :ව හගත සම්මුඛ පරීක්ෂණෙය් දී ම සුදුසුකම් පරීක්ෂා කරනු
ලැෙබ්

ලකුණු ලබා ෙදනු ලබන පධාන ක්ෙෂේත්ර

උපරිම ලකුණු
පමාණය

i. අතිෙර්ක අධ්යාපන සුදුසුකම්
ii. අතිෙර්ක වෘත්තීය සුදුසුකම්
iii. පළපුරුද්ද
iv. භාෂා පවීණතාවය
v. ෙතොරතුරු තාක්ෂණ/ පරිගණක විද්යාව පිළිබඳව ලබා

10
25
20
20
20

ඇති සුදුසුකම්
vi. සම්මුඛ පරීක්ෂණෙය් දී දක්වන ලද කුසලතාවය

එකතුව

ෙතොරා
ගැනීම
සඳහා අවශ්ය
අවම ලකුණු
පමාණය

අදාළ
ෙනොෙව්

05
100

සටහන: ලිඛිත විභාගෙයන් සමත් ලකුණු ලැබූ අයදුම්කරුවන් අතරින් පුරප්පාඩු සංඛ්යාව ෙමන් තුන් ගුණයක් ව හගත
සම්මුඛ පරීක්ෂණයට කැඳවනු ලැෙබ්. ව හගත සම්මුඛ පරීක්ෂණෙය් දී ඉහළම ලකුණු ලබා ගන්නා අයදුම්කරුවන් අතරින්
කුසලතා අනුපිළිෙවළ හා පවතින පුරප්පාඩු සංඛ්යාව අනුව තනතුරට බඳවාගනු ලැෙබ්.
7.2.4.3.1 ව හගත සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලය පත් කරන බලධාරයා : ෙල්කම්, කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය
7.2.4.4

සාමාන්ය සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලය පත්කරනු ලබන බලධරයා:අදාළ ෙනොෙව්.

7.2.5

අයදුම්පත් කැඳවීෙම් ක්රමය : රජෙය් ගැසට් පතෙය් ෙහෝ දැන්වීම් පළ කිරීම ෙහෝ අභ්යන්තර දැන්වීම් පළ
කිරීම සහ ෙවබ් අඩවිෙය් පළ කිරීම මඟින් අයදුම්පත් කැඳවනු ලැෙබ්.

08. කාර්යක්ෂමතා කඩඉම
8.1
කාර්යක්ෂමතා කඩඉෙම්
කුමන කාර්යක්ෂමතා කඩඉමද යන වග

කාර්යක්ෂමතා කඩඉම සමත්විය යුත්ෙත්

ස්වභාවය

ෙකොපමණ වසර ගණනකට ෙපරද

ලිඛිත පරීක්ෂණය/වෘත්තීය
පරීක්ෂණය/සහතික

පාඨමාලාව/ෙවනත්

1 වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම

III වන ෙශේණියට බඳවාෙගන වසර 03 ක් ගත
වීමට ෙපර

ලිඛිතපරීක්ෂණය

2 වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම

IIෙශේණියටඋසස්වී වසර 03 ක් ගත වීමට ෙපර

ලිඛිතපරීක්ෂණය

3 වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම

Iෙශේණියටඋසස්වී වසර 05 ක් ගත වීමට ෙපර

ලිඛිතපරීක්ෂණයකි

8.2 පරීක්ෂණ පවත්වනු ලබන්ෙන් ෙකොපමණ කාලයකට වරක් ද

:

වසරකට ෙදවරක්

8.3 කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් වලට අදාල පරීක්ෂණ පවත්වනු ලබන බලධරයන් කවුරුන්ද :
විභාග
ෙකොමසාරිස්
ජනරාල් විසින් පවත්වනු ලැෙබ්. ෙනොඑෙසේ නම් රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභා චකෙල්ඛ 05/2011 හි 3 ෙඡ්දය මඟින්
බලය පවරන ලද රාජ්ය පරිපාලන අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම් විසින් අනුමත කරනු ලබන ආයතනයක් මඟින් පවත්වනු
ලැෙබ්.
09.භාෂා පවීණතාව
9.1
ෙශේණිය
රාජ්ය භාෂාව
අෙනක් රාජ්ය භාෂාව

ලබාගත යුතු පවීණතාව
රාජ්ය භාෂාවක් ෙනොවන භාෂා මාධ්යයකින් ෙසේවයට බැඳුණු නිලධරයන් විසින් නියමිත
රාජ්ය භාෂා පවීණතාව පරිවාස කාලයතුළ ලබාගත යුතුය.
රාජ්ය පරිපාලන චකෙල්ඛ අංක7/2007 හා ඊට ආනුෂංගික චකෙල්ඛ අනුව නියමිත
මට්ටෙම් භාෂා පවීණතාව ලබාගත යුතුය

10. ෙශේණි උසස් කිරීම
10.1
III වන ෙශේණිෙය් සිට IIෙශේණියට උසස් කිරීම
10.1.1 සාමාන්ය කාර්ය සාධනය අනුව
10.1.1.1සපුරාලිය යුතු සුදුසුකම් :
I. පත්වීම ස්ථිර කර තිබීම.
II. උසස් කිරීම සඳහා සුදුසුකම් ලබන දිනට ෙසේවා ගණෙය් III ෙශේණිෙය් අවම වශෙයන් වසර දහයක (10)
ක සකීය හා සතුටුදායක ෙසේවා කාලයක් සම්පූර්ණ කර තිබීම හා වැටුප් වර්ධක දහය ( 10 ) ක්
උපයාෙගන තිබීම.
III. අනුමත කාර්ය සාධන ඇගයීෙම් පරිපාටිය අනුව උසස්වීම් දිනට ෙපරාතුව වූ වසර දහය (10) තුල
සතුටුදායක මට්ටෙම් ෙහෝ ඊට ඉහළ කාර්ය සාධනයක් ෙපන්නුම් කර තිබීම.
IV. උසස් කිරීෙම් දිනට පූර්වාසන්නතම වසර 05 තුලම සතුටුදායක ෙසේවා කාලයක් සම්පූර්ණ කර තිබීම.
V. අදාල මට්ටෙම් අෙනක් රාජ්ය භාෂා පවීණතාව ලබාෙගන තිබීම.
VI. අදාල කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය නියමිත දිනට සමත්වී තිබීම.
VII. පළමුවන ෙදපාර්තෙම්න්තු පරීක්ෂණය සමත් වී තිබීම ( විෂය නිර්ෙද්ශය ඇමුණුම 05)
10.1.1.2 උසස් කිරීෙම් ක්රමය :

සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කරන නිලධරයන් II ෙශේණියට උසස් කිරීම සඳහා පත්කිරීම් බලධරයා ෙවත අදාළ
නිලධාරියා විසින් නියමිත ආකෘති පතය අනුව ඉල්ලීමක් කරනු ලැබූ විට, පත්කිරීම් බලධරයා විසින්
සුදුසුකම් පරික්ෂා කිරීෙමන් අනතුරුව සුදුසුකම් ලබන දින සිට කියාත්මක වන පරිදි සිදු කරනු ලැෙබ්.
10.1.2 සුවිෙශේෂී කාර්ය සාධනය අනුව
10.1.2.1 සපුරාලිය යුතු සුදුසුකම් :
I.
පත්වීම ස්ථිර කර තිබීම.
II.
උසස්කිරීම සඳහා සුදුසුකම් ලබන දිනට ෙසේවා ගණෙය් III ෙශේණිෙය් වසර
හයක්(06) ක සකීය හා සතුටුදායක ෙසේවා කාලයක් සම්පූර්ණකර තිබීම හා
වැටුප් වර්ධක හය (06) ම නියමිත දිනට උපයාෙගන තිබීම.
III.
අනුමත කාර්යසාධනය ඇගයීෙම් පරිපාටිය අනුව උසස් කිරීෙම් දී පූර්වාසන්න
වසර හයක් ( 06 ) ක් තුලමසුවීෙශේෂි කාර්යසාධනයක් ෙපන්නුම් කර තිබීම
IV.
උසස් කිරීෙම් දිනට පූර්වාසන්නතම වසර පහ (05) තුළම සතුටුදායක ෙසේවා
කාලයක් සම්පූර්ණ කර තිබීම.
V.
අදාල මට්ටෙම් අෙනක් රාජ්ය භාෂා පවීණතාවය නියමිත කාලය තුළදී
ලබාෙගන තිබීම.
VI.
අදාළ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය නියමිත දිනට සමත් වී තිබීම.
VIII.
පළමුවන ෙදපාර්තෙම්න්තු පරීක්ෂණය නියමිත කාලය තුළ සමත් වී තිබීම.
(ඇමුණුම)
10.1.2.2 උසස් කිරීෙම් ක්රමය :
ඉහත සුදුසුකම් සපුරාලන නිලධරයන්ට පත්කිරීම් බලධරයා අනුමත කරන ආයතනයක් විසින් පවත්වනු
ලබන ලිඛිත අභිෙයෝග්යතා පරීක්ෂණයකට ෙපනී සිටිය හැක. ඉන් සමත්වන්නන් විසින් නියමිත ආකෘති
පතය අනුව පත්කිරීම් බලධරයා ෙවත ඉල්ලීමක් කරනු ලැබු විට, පත්කිරීම් බලධරයා විසින් සුදුසුකම්
පරීක්ෂා කරනු ලැෙබ්. අදාළ ෙසසු අවශ්යතාවන් ද සම්පුර්ණ කර ඇති නිලධරයන් පත්කිරීෙම් දින සිට
වසර හය (06) ක් සම්පුර්ණ වන දිනට කියාත්මක වන පරිදි II ෙශේණියට උසස් කිරීම පත්කිරීම් බලධරයා
විසින් සිදු කරනු ලැෙබ්.

•

•

සටහන :සුවිෙශේෂී කාර්ය සාධනය යටෙත් උසස් කිරීම් ලබාදීෙම්දී පවත්වනු ලබන පරීක්ෂණෙයන් සමත්වීම
සඳහා අවම වශෙයන් ලකුණු 60% ක් ලබාගත යුතුය. තවද සුවිෙශේෂී කාර්ය සාධනය යටෙත් උසස්
කිරීෙම් පරීක්ෂණය වර්ෂයකට එක්වරක් පවත්වනු ලබන අතර, එක් නිලධරෙයකුට ෙමම පරීක්ෂණයට
ෙපනී සිටිය හැක්ෙක් එක් වතාවක් පමණි.
නිලධරෙයකුට පාලනය කල ෙනොහැකි විෙශේෂ ෙහේතුවක් මත නියමිත දිනට සුවිෙශේෂී කාර්ය සාධනය
යටෙත් උසස් කිරීෙම් පරීක්ෂණයට ෙපනී සිටීමට ෙනොහැකි වූ අවස්ථාවන්හි දී පසුව පැවැත්ෙවන
අභිෙයෝග්යතා පරීක්ෂණයට එම නිලධරයාට ෙපනී සිටිය හැක. එවැනි නිලධරෙයකු සුවිෙශේෂී කාර්ය
සාධනය යටෙත් උසස් කිරීම සිදු කරන දිනය ෙලස සලකනුෙය් එම විභාගය සමත් වූ දිනය ෙව්.

10.2 II වන ෙශේණිෙය් සිට I ෙශේණියට උසස් කිරීම
10.2.1 සාමාන්ය කාර්ය සාධනය අනුව
10.2.1.1 සපුරාලිය යුතු සුදුසුකම්:
I. උසස් කිරීම සඳහා සුදුසුකම් ලබන දිනට නිලධර ගණෙය් II ෙශේණිෙය් වසර දහය (10)ක සකීයහා
සතුටුදායක ෙසේවා කාලයක් සම්පූර්ණ කර තිබීම හා වැටුප් වර්ධක (10)ක් උපයාෙගන තිබීම.
II. උසස් කිරීෙම් දිනට පූර්වාසන්න වසර පහ (05) තුළම සතුටුදායක ෙසේවා කාලයක් සම්පූර්ණ කර
තිබීම.

III. අනුමත කාර්යසාධනය ඇගයීෙම් පරිපාටිය අනුව උසස්කිරීෙම් දිනට ෙපරාතුව වූ වසර නවය (09)ක්
තුළ සතුටුදායක මට්ටෙම් ෙහෝ ඊට ඉහළ කාර්ය සාධනයක් ෙපන්නුම් කර තිබීම.
IV. අදාල කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණ නියමිත දිනට සමත්වී තිබීම.
V. ෙදවන ෙදපාර්තෙම්න්තු පරීක්ෂණ සමත් වී තිබීම. ( විෂය නිර්ෙද්ශය ඇමුණුම 07)
10.2.1.2 උසස් කිරීෙම් ක්රමය:
සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කරන නිලධරයන් I වන ෙශේණියට උසස් කිරීම සඳහා පත් කිරීම් බලධරයා ෙවත
අදාළ නිලධරයා විසින් නියමිත ආකෘති පතය අනුව ඉල්ලීමක් කරනු ලැබූ විට පත් කිරීම් බලධරයා විසින්
සුදුසුකම් පරීක්ෂා කිරීෙමන් අනතුරුව සුදුසුකම් ලබන දින සිට කියාත්මක වන පරිදි සිදු කරනු ලැෙබ්.
10.2.2

සුවිෙශේෂී කාර්යසාධනය අනුව

10.2.2.1සපුරාලිය යුතු සුදුසුකම්:
I.
උසස් කිරීම සඳහා සුදුසුකම් ලබන දිනට නිලධර ගණෙය් II ෙශේණිෙය් අවම වශෙයන් වසර
නවයක ( 09 ) ක සකීය හා ෙසේවා කාලයක් සම්පූර්ණ කර තිබීම හා නියමිත වැටුප් වර්ධක නවය
(09) ම උපයාෙගන තිබීම.
II.
උසස් කිරීෙම් දිනට පූර්වාසන්න වසර පහ (05) තුළ සතුටුදායක ෙසේවා කාලයක් සම්පූර්ණ කර
තිබීම.
IV.
අනුමත කාර්යසාධනය ඇගයීෙම් පරිපාටිය අනුව උසස් කිරීෙම් දිනට පූර්වාසන්න වසර නවය
(09) තුළම සුවිෙශේෂ කාර්යසාධනයක් ෙපන්නුම් කර තිබීම.
V.
අදාළ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණ නියමිත දිනට සමත්වී තිබීම.
VI.ෙදවන ෙදපාර්තෙම්න්තු පරීක්ෂණය නියමිත කාලය තුළ සමත් වී තිබීම. (ඇමුණුම07)

10.2.2.2 උසස් කිරීෙම් කමය:
සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කරන නිලධරයන් සඳහා පත්කිරීම් බලධරයා විසින් ව හගත සම්මුඛ පරීක්ෂණයක්
පවත්වනු ලබන අතර එම ව හගත සම්මුඛ පරීක්ෂණෙයන් 50% ක් ෙහෝ ඊට වැඩි ලකුණු පමාණයක්
ලබා ගන්නා නිලධරයන් II ෙශේණියට උසස් වී වසර නවය (09) ක් සම්පුර්ණ වන දින සිට කියාත්මක
වන පරිදි I ෙශේණියට උසස් කිරීම පත්කිරීම් බලධරයා විසින් සිදු කරනු ලැෙබ්.
සංලක්ෂය ( සුවිෙශේෂී කාර්යසාධනය යටෙත් උසස් කිරීම් සඳහා වන පරීක්ෂණ වලට ෙපනී සිටීම)
සුවිෙශේෂී කාර්යසාධනය ඇගයීෙම් කම ෙව්දයක් රජය විසින් හඳුන්වාදී කියාත්මක කරන ෙතක් දැනට කියාත්මක වන
වාර්ෂික කාර්යසාධන ඇගයීෙම්දී සතුටුදායක මට්ටම ෙහෝ ඊට ඉහළ කාර්යසාධනයක් ෙපන්නුම් කරනු ලැබ ඇති
තැනැත්තන්ට සුවිෙශේෂි කාර්යසාධනය යටෙත් උසස් කිරීම් සඳහා වන ලිඛිත අභිෙයෝග්යතා පරීක්ෂණය/ ව හගත සම්මුඛ
පරීක්ෂණය සඳහා ෙපනී සිටීමට අවස්ථාව සලසා ෙදනු ලැෙබ්.
11. තනතුරුවලට පත් කිරීම: අදාළ ෙනොෙව්
12.රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභා කාර්ය පරිපාටික රීතිවල දැක්ෙවන ෙපොදු ෙකොන්ෙද්සි අදෙළ ෙව්.
13.රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභා කාර්ය පරිපාටික රීතිවල දැක්ෙවන අර්ථ නිරූපන වලට පරිභාහිර වන්නා වු අර්ථ
නිරූපණය : “සකීය ෙසේවා කාලය” යනු ස්වකීය තනතුරට අදාළ වැටුප් ලබමින් සත්ය වශෙයන්ම රාජකාරිෙයහි

ෙයදී සිටි ෙසේවා කාලය ෙව්. රජෙයන් අනුමත පසුත නිවාඩු හැර අෙනකුත් සියළුම වැටුප් රහිත නිවාඩු කාල
පරිච්ෙඡ්දයන් සකීය ෙසේවා කාලය සඳහා ගණනය කරනු ෙනොලබන්ෙන්ය.
14. ෙසේවෙය් ෙයදී සිටින්නන් නව ෙශේණි කමය සඳහා අනතර්ගහණය කරන කමෙව්ද ඇමුණුම 08 මඟින් දැක්ෙව්.
15. ෙශේණිගතව කාර්යයන් පැවරීමක් සිදු ෙනොෙකෙරන බැවින් ෙමම නිලධර ගණයට පැවෙරන කාර්යයන් අතුරින් ඕනෑම
කාර්ය භාරයක් ඕනෑම ෙශේණියක නිලධාරිෙයකුට ෙසේවෙය් අවශ්යතාව ෙව්.ෙජ්යෂ්ඨතාව හා කුසලතාව පදනම්
ෙකොට ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා විසින් පවරනු ලැබිය හැකිය.
16. ෙමම බඳවා ගැනීෙම් පරිපාටිෙය් විධිවිධාන සලසා ෙනොමැති යම් කරුණක් ෙවෙතොත් ඒ සම්බන්ධෙයන් “රාජ්ය ෙසේවා
ෙකොමිෂන් සභාව” විසින් තීරණය කරනු ලැෙබ්.

සකස් කෙළේ : අත්සන :…………………......
(විෂය භාර කණිෂ්ඨ මාණ්ඩලික නිලධරයා)
නම
:
තනතුර :
දිනය :

පරීක්ෂාකෙළේ: අත්සන : ..................................
(විෂය භාර ෙජ්යෂ්ඨ මාණ්ඩලික නිලධරයා)
නම
:
තනතුර :
දිනය :

ෙයොමු අංකය:..........................................
කෘෂිකර්ම අමාත්යංශෙය් අධීක්ෂණකළමනාකරණ සහකාර ( තාක්ෂණික ) නිලධර ගණෙය් තනතුරුසඳහා ෙයෝජිත ෙමම
බඳවා ගැනීෙම් පටිපාටිය අනුමත කිරීම නිර්ෙද්ශ කරමි.
අත්සන: …………………………………....
නම
:.......................................................
කෘෂිකර්ම අමාත්යංශෙය් ෙල්කම්
දිනය :
නිල මුදාව :

ෙයොමු අංකය:……………………………..
.........................................................................හා ......................................................සඳහා වන ෙමම බඳවා ගැනීෙම්
පරිපාටිය.................................... දින රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව විසින් අනුමත කරන ලදි.
අත්සන:……………………………………
නම:…………………………………
ෙල්කම්, රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව
දිනය:
නිල මුදාව :..................................................

ඇමුණූම 01
ශි ලංකා තාක්ෂණ ෙසේවෙය් අධික්ෂණ කළමණාකරණ සහකාර තාක්ෂණ නිලධාරීන්ෙග් III ෙශේණියට බඳවා ගැනීෙම්
ලිඛිත විභාගය
01. විභාගය පිළිබඳ විස්තර
පශ්න පත්රය

කාලය

මුලු ලකුණු

සමත් ලකුණු

බුද්ධි පරීක්ෂණය

පැය01 යි

100

40%

තාක්ෂණ පශ්න පත්රය

පැය 03 යි

100

40%

02. පවත්වනු බලධරයා : විභාග ෙකොමසාරිස් ජනරාල් මඟින් ෙහෝ කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම් අන්මත කල
ආයතනයක මඟින් ෙහෝ විභාග පවත්වනු ලැෙබ්.
03. විභාගය පවත්වනු ලබන කාලසීමාව : පුරප්පාඩු සම්පුර්ණ කිරීෙම් අවශ්යතාව අනුව
පවත්වනු ලැෙබ්.
04. විභාගය සඳහා විෂය නිර්ෙද්ශය :

පශ්න පතෙය් නම

විෂය නිර්ෙද්ශය

බුද්ධි පරීක්ෂණය

අෙප්ක්ෂකයාෙග් සීතීෙම් තර්කානුකූලතාව, විශ්ෙල්ෂණ
හැකියාව, කාල කළමණාකරණය, විනිශ්චය කිරීම සඳහා වූ පශ්න
වලින් යුක්තය.

තාක්ෂණ පශ්න පත්රය

තනතුරට අදාළව තාක්ෂණික දැනුම මැනබැෙලන බහුවර්ණ
පශ්නවලින් සමන්විත ෙව්.

සකස් කෙළේ:

පරීක්ෂාකෙළේ :

අත්සන :……………………….............................
නම
: ………………………………………........
තනතුර:………………………………………..........
දිනය : ……………………………………….........

අත්සන : ……………....................
නම
: ……………………...........
තනතුර: …………………................
දිනය:…………………...................

අත්සන :............................................................
(අමාත්යංශෙය් ෙල්කම්)
නම
:...........................................................
තනතුර :...........................................................
දිනය :...........................................................
නිලමුදාව:............................................................

ඇමුණූම

02

1 වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය
01. විභාගය පිළිබඳ විස්තර
පශ්න පත්රය

කාලය

මුලු ලකුණු

සමත් ලකුණු

කාර්යාලපරිපාලනයහාආයතනසංග්රහය

පැය 02

100

40%

මුදල් ෙරගුලාසි

පැය 02

100

40%

02. විභාගය පවත්වනු ලබන බලධරයා

: විභාග ෙකොමසාරිස් ජනරාල්

03. විභාගය පවත්වනු ලබන්ෙන් ෙකොපමණ කාලසීමාවකට වරක් ද යන වග : වසරකට ෙදවරක්
04. විභාගය සඳහා විෂය නිර්ෙද්ශය :
පශ්න

විෂය නිර්ෙද්ශය

පත්රය
කාර්යාල

ෙමම පශ්න පතය ආයතන සංගහෙය් පහත පරිච්ෙඡ්ද මත සැකෙසේ

පරිපාලනය

II වනපරිච්ෙඡ්දය- ෙසේවයට බඳවා ගැනීෙම් කියා පරිපාටිය හා පත් කිරීම.

හාආයතන

III වන පරිච්ෙඡ්දය - ස්ථාන මාරු කිරීම.

සංග්රහය

IVවන පරිච්ෙඡ්දය ‐ මාස් පඩි, තාවකාලික තත්වය, ස්ථිරත්වය හා විශාම වැටුප්

හිමිකම.

V වන පරිච්ෙඡ්දය - මුදා හැරීම, නැවත ෙසේවයට ගැනීම් සහ ෙසේවය අවසන් කිරීම.
VIII වන පරිච්ෙඡ්දය - අතිකාල දීමනා, නිවාඩු දවස්, නිවාඩු දවස් සඳහා වැටුප් දීමනා.
XII

වන පරිච්ෙඡ්දය ‐ නිවාඩු

XIII

වන පරිච්ෙඡ්දය ‐ දුම්රිය බලපත්රය

XIV වන පරිච්ෙඡ්දය ‐ දිවයින තුළ රාජකාරී ගමන්
XIX වන පරිච්ෙඡ්දය ‐රජෙය් නිවාස
XLVII වන පරිච්ෙඡ්දය ‐සාමාන්ය හැසිරීම හා විනය
මුදල්

ෙමම පශ්න පතය ආයතන සංගහෙය් පහත පරිච්ෙඡ්ද මත සැකෙසේ.

ෙරගුලාසි
(1) Iවන පරිච්ෙඡ්දය
(2) IIIවන පරිච්ෙඡ්දය
( මු.ෙර. 124සිට 147 දක්වා )

සකස් කෙළේ:
අත්සන :………………………................................
නම
: ………………………………………........
තනතුර :………………………………………..........
දිනය : ……………………………………….........

පරීක්ෂාකෙළේ :
අත්සන : ……………........................
නම
: …………………..…...........
තනතුර : …………………..................
දිනය :…………………......................

අත්සන :............................................................
(අමාත්යංශෙය් ෙල්කම්)
නම
:...........................................................
තනතුර :...........................................................
දිනය
:...........................................................
නිලමුදාව :............................................................

ඇමුණූම 03
2 වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය
01. විභාගය පිළිබඳ විස්තර
පශ්න පත්රය

කාලය

මුලු ලකුණු

සමත් ලකුණු

කාර්යාල පරිපාලනය හා ආයතන සංග්රහය

පැය 02

100

40%

මුදල් ෙරගුලාසි

පැය 02

100

40%

02.විභාගය පවත්වනු ලබන බලධරයා: විභාග ෙකොමසාරිස් ජනරාල්
03.විභාගයපවත්වනුලබන්ෙන්ෙකොපමණකාලසීමාවකටවරක්දයනවග: වසරකට ෙදවරක්
04.විභාගයසඳහාවිෂයනිර්ෙද්ශය :
විෂය නිර්ෙද්ශය

පශ්නපත්රය
කාර්යාල

ෙමම පශ්නපතයආයතන සංගහෙය් පහත පරිච්ෙඡ්ද මත සැකෙසේ

පරිපාලනය

XVවන පරිච්ෙඡ්දය -අධ්යාප, අභ්යාස ෙහෝ රාජකාරි කටයුතු සඳහා පිටරට
XVIවන පරිච්ෙඡ්දය - නිවාඩු ගමන්.

හා
ආයතන
සංග්රහය

XXIII

XXIV

යාමට

වන පරිච්ෙඡ්දය ‐ ඇතැම් වර්ගවල ෙලඩ ෙරෝගවලින් ෙපෙළන රජෙය් නිලධාරින්ට
විෙශේෂ අනුගහ සහ ඒ පිළිබඳ ෙකොන්ෙද්සි.
වන පරිච්ෙඡ්දය ‐ වැටුප් හා ණය අත්තිකාරම්.

XXV වන පරිච්ෙඡ්දය ‐ වෘත්තීය සංගම්වල සාමාජිකයින්ට අනුග්රහ.

XXVII

වන පරිච්ෙඡ්දය ‐ ලිපි ගනුෙදනු කිරීෙම් මාර්ග.

XXVIII

වන පරිච්ෙඡ්දය ‐ පරිපාලන කාර්ය පරිපාටි හා විධි.

XXXවන පරිච්ෙඡ්දය ‐ රජෙය් නිලධාරින් සමිබන්ධෙයන් ආණ්ඩුව සතු බලතල
XXXIII වන පරිච්ෙඡ්දය ‐ නීති උපෙදස් හා නීති කියාමාර්ග
XLVII වන පරිච්ෙඡ්දය ‐ සාමාන්ය හැසිරීම හා විනය
XLVIII විනය කාර්ය පරිපාටිය

මුදල්
ෙරගුලාසි

නිලධාරීන්ෙග් කාර්යසාධන ඇගයීම් පිළිබඳ රාජ්ය පරිපාලන චකෙල්ඛ අදාළ ෙව්.
ෙමම පශ්න පතය ආයතන සංගෙය් පහත පරිච්ෙඡ්ද මත සැකෙසේ.
(1) VI වන පරිච්ෙඡ්දය
(2) XIII වන පරිච්ෙඡ්දය
( මු.ෙර. 685 සිට 807 දක්වා )

සකස් කෙළේ:
අත්සන :………………………................................
නම
: ………………………………………........
තනතුර:………………………………………..........
දිනය : ……………………………………….........

පරීක්ෂාකෙළේ :
අත්සන : …………….......................
නම
: ……………………...........
තනතුර: …………………................
දිනය:…………………....................

අත්සන :............................................................
(අමාත්යංශෙය් ෙල්කම්)
නම
:...........................................................
තනතුර :...........................................................
දිනය :...........................................................
නිලමුදාව:............................................................

පරීක්ෂා කර ලකුණු ලබා ෙදනු ලබන ක්ෙෂේත්ර

උපරිම ලකුණු
පමාණය

1.රාජකාරි කටයුතු වලදී ආයතනයට දක්වන ලද
විෙශේෂ දායකත්වයන් (එක් දායකත්වයක් සඳහා
ලකුණු 05 බැගින්)

50

2.කාර්යසාධන ඇගයීම (උසස් කිරීෙම් දිනට
පුර්වාසන්න වසර 05 සඳහා)

45
50%

ඉතා ෙහොඳයි - ලකුණු 09
ෙහොඳයි

- ලකුණු 06

සතුටුදායකයි - ලකුණු 03
3.සම්මුඛ පරීක්ෂණෙය්දී දක්වන ලද කුසලතාවය

සමත් ලකුණු පමාණය

05
100

ඇමුණුම 04
3 වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය
01. විභාගය පිළිබඳ විස්තර
පශ්නපත්රය

කාලය

1. ෙපොදුපශ්නපත්රය

පැය 01

2. පරිගණක පරීක්ෂණය

පැය 01

1/2

මුලු ලකුණු

සමත් ලකුණු

100

40%

100

40%

02. විභාගය පවත්වනු ලබන බලධරයා : විභාග ෙකොමසාරිස් ජනරාල් විසින් පවත්වනු ලැෙබ්. ෙනොඑෙසේ නම් රාජ්ය
ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභා චකෙල්ඛ 05/2011 හි 3 ෙඡ්දය මඟින් බලය පවරන ලද රාජ්ය පරිපාලන අමාත්යාංශෙය්
ෙල්කම් විසින් අනුමත කරනු ලබන ආයතනයක් මඟින් පවත්වනු ලැෙබ්.
03. විභාගය පවත්වනු ලබන්ෙන් ෙකොපමණ කාලසීමාවකට වරක් ද යන වග : වසරකට ෙදවරක්
04. විභාගය සඳහා විෂය නිර්ෙද්ශය :
පශ්නපත්රය

1. ෙපොදු
පශ්නපත්ර
ය

විෂය නිර්ෙද්ශය
I.

කිසියම් පකාශයක් ෙහෝ සාකච්ඡාවක සටහනක් කියවා අවෙබෝධ ෙකොට ෙගන
ලිපියක් ෙහෝ වාර්තාවක් පිළිෙයල කිරීම.

II. කාලීනසමාජීයසිදුවීම්පිළිබඅවෙබෝධෙකොටෙගනවිගහකරදැක්වීමපිළිබඳහැකියාව

මැනීම.
2. පරිගණක

1. ෙතොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ මූලික සංකල්ප.

පරීක්ෂණය
2. වදන් සැකසුම.
3. පැතුරුම් පත.
4. දත්ත පාදයන්.
5. ඊෙම්ල් ‐ ඊෙම්ල් භාවිතය සඳහා මූලික අවශ්යතා.
6. අන්තර්ජාලය.

සකස් කෙළේ:
අත්සන :………………………................................
නම
: ………………………………………........
තනතුර:………………………………………..........
දිනය : ……………………………………….........

පරීක්ෂාකෙළේ :
අත්සන : …………….......................
නම
: ……………………...........
තනතුර: …………………................
දිනය:…………………....................

අත්සන :............................................................
(අමාත්යංශෙය් ෙල්කම්)
නම
:...........................................................
තනතුර :...........................................................
දිනය :...........................................................
නිලමුදාව:............................................................

ඇමුණුම 05
1 වන ෙදපාර්තෙම්න්තු පරීක්ෂණය
01. විභාග පිළිබඳ විස්තර:

පශ්න පත්රය
*විෂයානුබද්ධ දැනුම

කාලය
පැය 02

02. විභාගය පවත්වනු බලන බලධරයා
03. විභාගය පවත්වනු ලබන්ෙන්
04. විභාග සඳහා වන නිර්ෙද්ශ :

පශ්න පතෙය් නම
විෂයානුබද්ධ දැනුම

මුලු ලකුණු
100

සමත් ලකුණු
40%

: අමාත්ය ෙල්කම්/
ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානී
: අවශ්යතාවය පරිදි වසරකට වරක්

විෂය නිර්ෙද්ශ
කාර්මික නිලධාරී තනතුර සඳහා
I මූලික ෙගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් හා නඩත්තුව
IIජලසම්පාදනය හා ජලාපවහන
IIIයන්තසූත්ර/උපකරණ අලුත්වැඩියාව.
IVපාරවල් තැනීම හා නඩත්තුව පිළිබඳ දැනුම මැන බැෙලන ලිඛිත
පරීක්ෂණයකි
කෘෂිකර්ම උපෙද්ශක තනතුර සඳහා
Iමූලික කෘෂිකාර්මික කටයුතු
IIකෘෂිකර්මය හා සම්බන්ධ නවීන තාක්ෂණ
III උද්යාන අලංකරණය
් හා පලතුරු වගාව පිළිබඳව දැනුම මැන
IV ඒළව්ළු ෙ◌බා◌ග
බැෙලන ලිඛිත පරීක්ෂණයකි.
ඕවර්සියර් ෙගොඩනැගිලි තනතුර සඳහා
Iජලසම්පාදනය හා ජලාපවහනය
IIයන්ත සූත්ර/උපකරණ අලුත්වැඩියාව
III ෙගොඩනැගිලි අලුත්වැඩියාව හා නඩත්තුව පිළිබඳව මැන බැෙලන
ලිඛිත පරීක්ෂණයකි.

සකස් කෙළේ:
අත්සන :………………………................................
නම
: ………………………………………........
තනතුර:………………………………………..........
දිනය : ……………………………………….........

පරීක්ෂාකෙළේ :
අත්සන : …………….......................
නම
: ……………………...........
තනතුර: …………………................
දිනය:…………………....................

අත්සන :............................................................
(අමාත්යංශෙය් ෙල්කම්)
නම
:...........................................................
තනතුර :...........................................................
දිනය :...........................................................
නිලමුදාව:............................................................

ඇමුණුම 06

සුවිෙශේෂී කාර්ය සාධනය යටෙත් III වන ෙශේණිෙය් සිට II වන ෙශේණියට උසස් කිරීම සඳහා වන අභිෙයෝග්යතා
පරීක්ෂණය.
01. විභාගය පිළිබඳ විස්තර
පශ්නපත්රය

කාලය
පැය 02

1. අභිෙයෝග්යතා පරීක්ෂණය.

මුලු ලකුණු
100

සමත් ලකුණු
60%

02. විභාගය පවත්වනු ලබන බලධරයා : විභාග ෙකොමසාරිස් ජනරාල් මඟින් ෙහෝ කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්
අන්මත කල ආයතනයක මඟින් ෙහෝ විභාග පවත්වනු ලැෙබ්.

විභාගය පවත්වනු ලබන්ෙන් ෙකොපමණ කාලසීමාවකට වරක් ද යන වග : අවශ්යතාවය පරිදි වසරකට එක් වරක්.
03.විභාගය සඳහා විෂය නිර්ෙද්ශය :
විෂය නිර්ෙද්ශය

පශ්න පතෙය්
නම
අභිෙයෝග්යතා
පරීක්ෂණය

තමා ෙවත පැවෙරන කාර්යයන් සාමාන◌්ය කාර්යක්ෂමතා මට්ටම ඉක්මවූ
කාර්යක්ෂමතාවයකින් යුතුව ඉටුකිරීම සඳහාඅවශ්යවන දැනුම, කුසලතා හා ආකල්ප
අත්පත්කරෙගන තිෙබ්ද යන්න මැනබැලීෙම් පරීක්ෂණයකි.

සකස් කෙළේ:
අත්සන :………………………................................
නම
: ………………………………………........
තනතුර:………………………………………..........
දිනය : ……………………………………….........

පරීක්ෂාකෙළේ :
අත්සන : …………….......................
නම
: ……………………...........
තනතුර: …………………................
දිනය:…………………....................

අත්සන :............................................................
(අමාත්යංශෙය් ෙල්කම්)
නම
:...........................................................
තනතුර :...........................................................
දිනය :...........................................................
නිලමුදාව:............................................................

ඇමුණුම 07
2 වන ෙදපාර්තෙම්න්තු පරීක්ෂණය
01. විභාග පිළිබඳ විස්තර:

පශ්න පත්රය
තාක්ෂණික විෂයය

කාලය

02. විභාගය පවත්වනු බලන බලධරයා
ආයතනයක් මඟින් පවත්වනු ලැෙබ්.
03. විභාගය පවත්වනු ලබන්ෙන්
04. විභාග සඳහා වන නිර්ෙද්ශ :

පැය 02

මුලු ලකුණු
100

සමත් ලකුණු
40%

: කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම් අනුමත කරනු ලබන
: අවශ්යතාවය පරිදි වසරකට වරක්

පශ්න
විෂය නිර්ෙද්ශ
පතෙය් නම
තාක්ෂණික කාර්මික නිලධාරී තනතුර සඳහා
විෂයය
I අලුත්වැඩියාවන් සඳහා ඇස්තෙම්න්තු සකස් කිරීම සහ අමතර ෙකොටස්
හා දව්ය ඇනවුම් කිරීෙම් දැනුම
II වැඩපලක තිබිය යුතු ආරක්ෂිත කම පිළිබඳ දැනුම
III විවිධ කාර්යයන් සඳහා ෙයොදා ගන්නා මිනුම් උපකරණවල නිවැරදි භාවිතය
IV වැඩපලක යන්ත සහ කෘෂි යන්ත නිවැරදි භාවිතය පිළිබඳ සිද්ධාන්තික පාෙයෝගික
පන්ති පැවැත්වීෙම්දී අනුගමනය ෙකෙරන ඉගැන්වීම් කම පිළිබඳ දැනුම මැන
බැෙලන ලිඛිත පරීක්ෂණයකි
කෘෂිකර්ම උපෙද්ශක තනතුර සඳහා
I කාලීනව වැදගත් කෘෂිකාර්මික ෙතොරතුරු පිළිබඳ දැනුම
II නව උසස් තාක්ෂණික කෘෂිකර්මය
III කෘෂි අංශය ෙකෙරහි උද්යාන විද්යා අංශෙයන් ඉටුවන කාර්යභාරය
IV භූමි අලංකාරය සහ මල් වගාව, භූමි අලංකරණ කම සඳහා සුදුසු කමයන් ෙතෝරා ගැනීම
පිළිබඳ දැනුම මැන බැෙලන ලිඛිත පරීක්ෂණයකි
ඕවර්සියර් ෙගොඩනැගිලි තනතුර සඳහා
Iෙගොඩනැගිලි දව්ය වශෙයන් ෙයොදා ගනු ලබන ආකාරය
IIෙගොඩනැගිලි ඉදි කිරීම සහ ඇස්තෙම්න්තු පිළිෙයල කිරීම
III මිනුම් ලබා ගැනීෙම් කම සහ ඉදි කිරීමක් සඳහා අවශ්ය වන දව්ය, කම්කරුවන් සංඛ්යාව
සහ කාලය ගතවන පමාණය සහ ඉක්මනින් කාර්යය නිම කිරීම සඳහා ගත හැකි කියාමාර්ග
පිළිබඳව මැන බැෙලන ලිඛිත පරීක්ෂණයකි.
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ඇමුණුම 08
ෙසේවෙය් ෙයදී සිටින්නන් නව ෙශේණි කමය සඳහා අන්තර්ගහණය කිරීම ( බඳවා ගැනීෙම් පරිපාටිය කියාත්මක වන දිනට
ෙසේවෙය් ෙයදී සිටින්නන්ට පමණක් අදාළ ෙව්.)
නව බඳවා ගැනීම් පරිපාටිය කියාත්මක වන දිනට රාජ්ය පරිපාලන චකෙල්ඛ අංක 06/2006 (IV) මඟින් ලබා දී ඇති MN 3
– 2006 (ඒ) වැටුප් පරිමාණය යටෙත් වැටුප් ලබන සියලු ෙදනාම ආයතන සංගහෙය් VII වන පරිච්ෙජ්දෙය් 4 වගන්තිෙය්
වැටුප් සකස් කිරීෙම් විධාන වලට යටත්ව පහත සඳහන් පරිදි ෙශේණි කමයට අන්තර්ගහණය කරනු ලැෙබ්. ෙසේවා කාලය
ගණන් ගත යුත්ෙත් ඒ ඒ තනතුරට පත් කරන ලද දිනය පදනම් කරෙගනය. ෙකෙසේ වුවත්, අන්තර්ගහණය ෙහේතුෙවන්
අදාළ තැනැත්තාෙග් වැටුප් වර්ධක දිනෙය හි ෙවනසක් සිදු ෙනොවිය යුතු අතර , එම දිනය අන්තර්ගහණයට ෙපර පැවති
වැටුප් වර්ධක දිනය වශෙයන් ෙනොෙවනස්ව කියාත්මක විය යුතුය. එෙසේම වැටුප් පරිවර්තනෙය් දී අදාළ තැනැත්තා අවසන්
වරට ලබමින් සිටි වැටුප් පියවර නව වැටුප් පියවරට අනුරූපී වීම මත ඊළඟ වැටුප් පියවෙර් තැබීම ද සිදු ෙනොකළ යුතුය.
1. MN 3- III ෙශේණියට අන්තර්ගහණය කිරීම
i.MN 3 – 2006 ‘ඒ’ වැටුප් පරිමාණෙයහි III ෙශේණියට අදාළ වැටුප් නියම කර ඇති තනතුරක ෙහෝ ෙශේණියක
යටත් පිරිෙසයින් අවුරුදු 10ක ෙසේවා කාලයක් සම්පූර්ණ කර නැති නිලධරයන්,
ii. III ෙශේණියට අදාළ වැටුප් නියම කර ඇති තනතුරක ෙහෝ ෙශේණියක යටත් පිරිෙසයින් අවුරුදු 10ක ෙසේවා
කාලයක් සම්පූර්ණ වූවද II ෙශේණියට අන්තර්ගහණය කිරීමට අවශ්ය ෙසසු සුදුසුකම් සපුරා ෙනොමැති
නිලධරයන්
MN 3 - III ෙශේණියට අන්තර්ගහණය කරනු ලැෙබ්.
2.

MN 3- II ෙශේණියට අන්තර්ගහණය කිරීම
i. ඉහත සඳහන් පරිදි III ෙශේණියට අදාළ වැටුප් නියම කර ඇති තනතුරක ෙහෝ ෙශේණියක යටත්
පිරිෙසයින් අවුරුදු 10කට ෙනොඅඩු එෙහත් අවුරුදු 20කට අඩු ෙසේවා කාලයක් සම්පූර්ණ කර ඇති
එෙමන්ම අවම වශෙයන් අවුරුදු 10ක සතුටුදායක ෙසේවා කාලයක් සම්පූර්ණ කර ඇති අදාළ කාලය තුළ
වැටුප් වර්ධක 10 ක් උපයාෙගන ඇති හා නව බඳවා ගැනීම් පරිපාටිය කියාත්මක විමට ෙපර
කියාත්මකව පැවති බඳවා ගැනීම් පරිපාටිය අනුව අෙනකුත් ෙසේවා අවශ්යතා සපුරා ඇති නිලධරයන්
ii. MN 3 – 2006(ඒ) වැටුප් පරිමාණෙයහි II ෙශේණියට අදාළ වැටුප් නියම කර ඇති තනතුරක ෙහෝ ෙශේණියක
යටත් පිරිෙසයින් අවුරුදු 10ක ෙසේවා කාලයක් සම්පූර්ණ කර නැති නිලධරයන්
iii. ඉහත සඳහන් පරිදි II ෙශේණියට අදාළවැටුප් නියම කර ඇති තනතුරක ෙහෝ ෙශේණියක ෙසේවා කාලය
අවුරුදු 10 සම්පූර්ණ වූවද ඉහත සඳහන් අෙනකුත් ෙසේවා අවශ්යතා සපුරා ෙනොමැති නිලධරයන්
MN 3 - II ෙශේණියට අන්තර්ගහණය කරනු ලැෙබ්.

MN 3- I ෙශේණියට අන්තර්ගහණය කිරීම

3.

i.

ii.

iii.

ඉහත සඳහන් පරිදි III ෙශේණියට අදාළ වැටුප් නියම කර ඇති තනතුරක ෙහෝ ෙශේණියක යටත්
පිරිෙසයින් අවුරුදු 20ක ෙසේවා කාලයක් සම්පූර්ණ කර ඇති එෙමන්ම අදාළ කාලය තුළ වැටුප් වර්ධක
විස්ස (20) ක් උපයාෙගන ඇති හා නව බඳවා ගැනීම් පරිපාටිය කියාත්මක විමට ෙපර කියාත්මකව
පැවති බඳවා ගැනීම් පරිපාටිය අනුව අෙනකුත් ෙසේවා අවශ්යතා සපුරා ඇති නිලධරයන්
ඉහත සඳහන් පරිදි II ෙශේණියට අදාළ වැටුප් නියම කර ඇති තනතුරක ෙහෝ ෙශේණියක යටත් පිරිෙසයින්
අවුරුදු 10ක ෙසේවා කාලයක් සම්පූර්ණ කර ඇති එෙමන්ම අදාළ කාලය තුළ වැටුප් වර්ධක දහය (10) ක්
උපයාෙගන ඇති හා ඉහත සඳහන් අෙනකුත් ෙසේවා අවශ්යතා සපුරා ඇති නිලධරයන්
MN 3 - 2006/ඒ වැටුප් පරිමාණෙයහි I ෙශේණියට අදාළ වැටුප් නියම කර ඇති තනතුරක ෙහෝ
ශ්ෙර්ණියක් පියවර ලබා දී ඇති තනතුරක ෙහෝ ෙශේණියක යටෙත් වැටුප් ලබන නිලධරයන්

MN 3 - I ෙශේණියට අන්තර්ගහණය කරනු ලැෙබ්.

