ය ෙදපා තෙ
ෙ
ාථ ක
ය ෙන වන
ෙසවා ගණයට අය කා යාල කා ය සහායක තන ර සඳහා වන
උසස් '(ෙ ප පා)ය
01.

ස බ ධවනආයතන
1.1

ෙදපා තෙ

ව:

ය ෙදපා තෙ

ව

ෙය අංකය:GMA/SOR/2013/කා.ෙස.ෙස.(උසස්;ම) නය:2014.10.27
1.2

අමාත@ාංශය : වාහන අමාත ාංශය
ෙය අංකය :එ D/03/08/02-1

1.3

නය : 2014.08.05

කළමනාකරණෙසවාඅධ@Iෂ ජනරා LM තන NඅOමත '(ම
ෙය අංකය : DMS/F2/DR/01
DMS/1142

1.4

නය : 2013.04.09
2014.04.30

ආයතනඅධ@Iෂජනරා ෙS T ෙUශය :
ෙය අංකය :EST-2/RECRU/03/1279

1.5

ජා[ක වැ]^ ෙක ෂ

සභාෙ T ෙUශය:

ෙය අංකය :NPC/3/43/1/SR-2-ii
1.6

නය : 2014.09.16

රාජ@ ෙසවාෙක ෂ සභාෙ අOමැ[ය:
ෙය අංකය :

02.

නය : 2014.10.16

නය :

ප '( බලධරයා :රාජ ෙස!වා ෙක "ෂ සභාව %& බලය පවරන ලද

ය

සාමාන ා)කා .

03.

ෙසවා ගණයcdබඳLස්තර:
3.1

ෙසවාගණය : ාථ"ක ,-.ය ෙන වන

3.2

ෙef :III, II, I හා %ෙශ!ෂ

3.3

පැවෙරනකා යයභාරයcdබඳෙප T වචනය :

ෙදපා තෙ
ෙව1 කා යය ඉ 34ම හා පව5වා ෙගන යාම සදහා අවශ වන ෙප
7ක අවශ තාවය අ
8ශ්:ත අ ධ ,-.ය ෙහ< ,-.ය 8=ණතාවය3 ෙත රව ඉ කළ
හැ3 7ක කා යය පවරA ලබන බB කා ය ෙස!වා ගණයC ෙලස ෙමම ෙස!වා ගණය සැළෙC.
ෙමම කා යය පථයනට අය5 කා යය අ
ඕනෑම කා යභාරයC ෙදපා තෙ
ධාන / උප
ෙදපා තෙ
ධාන බලධරයා %& ෙමම ෙස!වා ගණයට අය5 8ලධරයIට පවරA ලැJය
හැ3ය.
අංක 1

3.4

කා යය

පැව(ම :

ෙK!Lගතව කා යය පැව4මC & ෙන කරන අතර ෙමම ෙස!වා ගණයට පැවෙරන
කා යය අ
ඕනෑම කා යයC ෙස!වෙM අවශ තාවය මත ෙජ ෂ්ඨතාව හා Iසලතාව
පදන ෙක ට ෙගන ඕනෑම ෙK!Lයක 8ලධරෙයIට ෙදපා තෙ
ධාන %& පවරA
ලැJය හැ3ය.

04.

තන ෙර / තන Nවල ස්වභාවය :ස්Oර%Kාම වැ P ස1තය.

05.

වැ]^ :

06.

5.1

වැ]^ෙIතඅංකය :PL-01 – 2006A

5.2

වැ]^ ප මාණය :Z.11,730-10x120-10x130-10x145-12x160-17,600/-

5.3

ෙefhමයටඅදාළආර භකවැ]^cයවර :

ෙefය

ආර භක වැ]^
cයවර

III

යවර 01

Z. 11,730/-

II

යවර 12

Z. 13,060/-

I

යවර 22

Z. 14,375/-

%ෙශ!ෂ

යවර 32

Z. 15,840/-

ෙසවා ගණයට අය
6.1

ආර භක වැ]^
තලය(N)

තන ර / තන N :

අAමත තන Z නාම, අAමත තන Z සංඛ ාව හා ඒවාට පැවෙරන කා යය

:

කා යය
තන ර
අOමත
අOමත
තන N
ෙefය
සංඛ@ාව
කා යාල කා ය III, II, I
419
1. 7 ෙග A හා 7 dව එහා ෙමහා ෙගන යාම සහ ඒවා
සහායක
ෙප 5වල සටහ 34ම.
හා %ෙශ!ෂ
ෙK!Lය
2. ටත කා යාල වලට 7 ෙගන යෑම සහ එම %ස්තර
ෙප 5වල සටහ කරගැfම.
3. කා යාලය ළ 7 ෙග A හා ටg පැ"ෙණන 7
හා 7 ෙග A ෙප 5වල සටහ
තබා කා යාල
8ලධා4 ට ෙබදාහැ4ම.
අOමත
තන N නාමය

අංක 2

4. ෙදපා තෙ
ව ළ හා ටත කා යාල සඳහා හ &
පL%ඩ ෙගනයාම.
5. කා යාලෙM සෑම අංශය3 ම ආරCෂා ස1තව
තැ ප5 කර තැkම සඳහා ෙ-ඛණාගාරය ෙවත එවA
ලබන, 7 ෙග A හා ෙ-ඛණ ආ ය නැවත ඉ-l
වහාම ආපm ලබා ය හැ3 ප තැ ප5 කර තැkම.
6. ෙ-ඛණාගාරෙM ඇg 7 ෙග A, ෙ-ඛණ, වoච
වැ P ප5 ආ ය &ය-ෙල1ම යථාව5 කරA ලබන
ෙ-ඛණ පව5වා ෙගන යාම.
7. ව ෂ හා අංශ අA qෙවලට ෙව ෙව ව 7 ෙග r
ආ ය තැ ප5 34ම.
8. ෙදපා තෙ
වට අවශ ෙප 5 බැsම හා අබල
7 ෙග r යථාව5 34ම.

t

9. වැදග5 යැu සැලෙකන ෙග r ආරCvත කවර ෙය දා
බැඳ තැkම.
10. කා යාලෙය , ශඛාව ෙග ලැෙබන ඉw කඩදා&වල
සකස්කර ඇg 7 වල 8ය"ත අA ටප5 සංඛ ාවC
ලබාsම.
11. කා යාලය සහ කා යාල ප Kය & 34ම. උද ාන
අලංකරණය කටx හා ඒ ආyත රාජකා4 .
12. කා යාලය සහ අදාල ප KෙM ආරCෂාව qබඳ
කටx 34ම.
13. ටg ලැෙබන රකථන ඇම
අදාළ 8ලධා4 ,
කා යාල ෙහ< අභ තර රකථන ෙවත ෙය 34ම.
14. අභ තර අයට අවශ රකථන ඇම
ලබාsම හා
ස බ ධ 34ම.
15. ලැk ඇg උපෙදස් අAව ෙපz{ග7ක ඇම
ලබාsම
ස බ ධව සටහ තැkම හා ඒ qබඳව %ස්තර අදාල
අංශ ෙවත වා තා 34ම.
16. රාජකා 7 ඡායා ටප5 34ම.
17. අA ටප5 ය }යට අවශ ප ~ ත ෙයsම, එ1
ඇg m• m• ෙද<ෂ හ නා ගැfම හා එම ෙද<ෂ යථා
ත5වයට ප5 කර ය }ය €යාකර•ම.
18. ෙර<8ෙය< ය }ය €යා කර•ම සහ තමා %& €යා
කරවA ලබන ෙර<8ෙය< ය }ය ම‚
8ය"ත
"gයට
ටප5 ෙන ලැෙබන %ට එ1 අƒපාƒ
ඇෙත 5 ඒවා 8වැර කර ඉතා ෙහ ඳ ත5වෙM ටප5
ලබා ගැfෙ හැ3යාව gJය x ය.
19. ෙජ ෂ්ඨ 8ලධා4 සහ අංශ ධාf %& පවරA
ලබන ෙවන5 රාජකා සහ හ & රාජකා කටx ඉ
34ම.
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එC එC ෙK!LයC සඳහා ෙව t 8ලධර සංඛ ාවC ෙන මැත.III, II, I හා %ෙශ!ෂ ෙK!L &ය-ල
ඒකාබ{ධ 8ලධර සංඛ ාවට අය5 ෙ„. .ෙර. 71 යටෙ5 අAමත කරA ලැබ ඇg ප 8ලධර ගණයට
අය5 &ය…ම ෙK!L සඳහා t ඒකාබ{ධ 8ලධර සංඛ ාව ෙමම‚ අදහස් ෙකෙ .
6.2

ඒකාබ{ධ 8ලධර සංඛ ාව : 419

07.

බඳවා ගැj hමය : අදාළ නැත

08.

කා යIෂමතා කඩඉම :
8.1
mමන කා යIෂමතා කඩඉමද
යන වග

1 වන කා යCෂමතා කඩඉම

III ෙK!Lයට ප5• වසර
(03) C ඉCම•මට ෙපර

කා යIෂමතා කඩඉෙ
ස්වභාවය opත ප(Iෂණය /
වෘ rය ප(Iෂණය / සහ[ක
පාඨමාලාව / ෙවන
න වා:ක ප4CෂණයC ම‚ (ඇ rම01)

2 වන කා යCෂමතා කඩඉම

II ෙK!Lයට උසස් •වසර
(03) C ගත•මට ෙපර

න වා:ක ප4CෂණයC ම‚
(ඇ rම02)

-

3 වන කා යCෂමතා කඩඉම

I ෙK!Lයට උසස් •වසර පහ වා:ක ප4CෂණයC ම‚
(05) C ගත•මට ෙපර
(ඇ rම03)

-

8.2

8.3

09.

කා යIෂමතා කඩඉම
සම Lය n ෙ ෙක පමණ
වසර ගණනකට ෙපරද

කා යIෂමතාකඩඉ පව වOලබ ෙ ෙක පමණකාලයකටවරIද:
ව ෂයකට ෙදවරC
කා යIෂමතාකඩඉ වලටඅදාළප(Iෂණපව වOලබන බලධරය කtN ද :ප534
බලධරයා ෙහ< ඔB %& බලය පවරන ලද බලධරය %&

භාෂා ;ණතාව
භාෂාව

01.රාජ භාෂාව
02. අෙනC රාජ භාෂාව

ලබා ගත n
;ණතාව
රාජ භාෂාවC ෙන වන භාෂා මාධ 3 ෙස!වයට බැ‰r 8ලධා4
%& 8ය"ත රාජ භාෂා •ණතාව ප වාස කාලය ල ලබාගත
x ය.
රාජ ප පාලන චŠෙ-ඛ අංක:01/2014 හා අAෂාං‚ක චŠෙ-ඛ
අAව අදාළ ම‹ටෙ
•ණතාව ලබා ගත x ය.
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10.

ෙef උසස් '( :
10.1 III ෙefෙu Mට II ෙefයට උසස් '(ම
10.1.1

සාමාන@ කා යය සාධනය අOව :

10.1.1.1

සvරාoය n w wක :

(I) ප5•ම ස්Oර කර gkම.
(II) ෙස!වා ගණෙM III ෙK!LෙM අවම වශෙය වසර දහයක (10) සŒය හා
ස දායක ෙස!වා කාලයC ස • ණ කර gkම හා වැ P ව ධක දහය (10) C
උපයාෙගන gkම.
(III) අAමත කා යසාධනය ඇගŽෙ ප පාwය අAව උසස් 34ෙ නට ෙපරා ව t
වසර දහය(10) C ළ ස දායක ම‹ටෙ ෙහ< ඊට ඉහළ කා යසාධනයC
ෙප A කර gkම.
(IV) උසස් 34ෙ
නට • වාස නතම වසර පහ (05)
කාලයC ස • ණ කර gkම.

ළ ස

දායක ෙස!වා

(V) අදාළ ම‹ටෙ අෙනC රාජ භාෂා •ණතාව ලබාෙගන gkම.
(VI) අදාළ කා යCෂමතා කඩඉ ප4Cෂණ 8ය"ත නට සම5 • gkම.
10.1.1.2

උසස් '(ෙ hමය :

m mක ස • ණ කරන 8ලධරය %& 8ය"ත ආකෘg ප}ය (ඇ rම 04)
අAව ප534 බලධරයා ෙවත ඉ-‘මC කරA ලැ’ %ට, m mක ප4Cෂා
34ෙම අන Zව m mක ලබන න &ට €යා5මක වන ප
II ෙK!Lයට
උසස් 34ම ප534 බලධරයා %& & කරA ලැෙ“.

10.2 II ෙefෙu Mට I ෙefයට උසස් '(ම :
10.2.1

සාමාන@ කා ය සාධනය අOව :

10.2.1.1

සvරාoය w wක :

(i)

ෙස!වා ගණෙMII ෙK!LෙM අවම වශෙය
වසර නවය (09) ක සŒය හා
ස දායක ෙස!වා කාලයC ස • ණ කර gkම හා වැ P ව ධක නවය (09) C
උපයාෙගන gkම.
(ii) උසස් 34ෙ නට • වාස නතම වසර පහ (05) ළ ස දායක ෙස!වා කාලයC
ස • ණ කර gkම.
(iii) අAමත කා ය සාධන ඇගŽෙ පwපාwය අAව උසස් 34ෙ
නට ෙපරා ව t
වසර නවය (09) C ළ ස දායක ම‹ටෙ ෙහ< ඊට ඉහළ කා ය සාධනයC
ෙප A කර gkම.
(iv) අදාල කා යCෂමතා කඩඉ ප4Cෂණය 8ය"ත නට සම5 • gkම.
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10.2.1.2

උසස් '(ෙ hමය :

m mක ස • ණ කරන 8ලධරය %& 8ය"ත ආකෘg ප}ය (ඇ rම 05)
අAව ප534 බලධරයා ෙවත ඉ-‘මC කරA ලැ’ %ට ප534 බලධරයා %&
m mක ප4Cෂා 34ෙම අන Zව I ෙK!Lයට උසස් 34ම m mක ලබන න
&ට €යා5මක වන ප ප534 බලධරයා %& & කරA ලැෙ“.
10.3 I ෙefෙය් Mට Lෙශෂ ෙefයට උසස් '(ම
10.3.1 සාමාන@ කා ය සාධනය අOව:
10.3.1.1

සvරාoය n w wක :

(i) උසස් 34ම සඳහා m mක ලබන නට ෙස!වා ගණෙM IෙK!LෙM අවම වශෙය
වසර නවය (09) ක සŒය හා ස දායක ෙස!වා කාලයC ස • ණ කර gkම හා
වැ P ව ධක නවය (09) C උපයාෙගන gkම.
(ii) උසස් 34ෙ
නට • වාස නතම වසර පහ (05) C
කාලයC ස • ණ කර gkම.

ළ ස

දායක ෙස!වා

(iii) අAමත කා ය සාධනය ඇගŽෙ ප පාwය අAව උසස් 34ෙ
නට ෙපරා ව t
වසර නවය (09) C ළ ස දායක ම‹ටෙ ෙහ< ඊට ඉහළ කා ය සාධනයC
ෙප A කර gkම.
(iv) අදාල කා යCෂමතා කඩඉ ප4Cෂණය 8ය"ත නට සම5 • gkම.
10.3.1.2

උසස් '(ෙ hමය :

m mක ස • ණ කරන 8ලධරය %& 8ය"ත ආකෘg ප}ය (ඇ rම 06)
අAව ප534 බලධරයා ෙවත ඉ-‘මC කරA ලැ’ %ට, ප534 බලධරයා
%& m mක ප4Cෂා 34ෙම අන Zව m mක ලබන න &ට €යා5මක
වන ප %ෙශ!ෂෙK!Lයට උසස් 34ම ප534 බලධරයා %& & කරA ලැෙ“.
සටහන :

11.

i.

අදාල ෙස!වා අවශ තාව, ෙජ ෂ්ඨතාවය, පළ=Z{දආ ය පදන
ෙදපා තෙ
ධා8යා %& රාජකා4 පවරා ෙදA ඇත.

ii.

උසස්• & කරA ලබ ෙ =රPපාƒ අAව ෙන වන බැ% , එම ෙK!LෙMම තන රක
රාජකා පැව4මට ෙන හැ3 අවස්ථා වලs ආස න ෙK!Lයට අය5 තන රක රාජකා ෙM
ෙයද•මට ෙදපා තෙ
ධා8යාට බලය ඇත.

තන Nවලට ප

කරෙගන අදාල

උප

'(ම :

සටහන :
ය ෙදපා තෙ
ෙ„ ෙමෙතC පැවg තන Z වන ධාන කා යාල කා ය
සහායක (ආර”:), රකථන €යාකZ, ෙ-ඛන භාරකZ,ෙප 5 බ• නා, අA ටප5 ය } €යාකZ,
අංක 6

ඡායා ටප5 ය } €යාකZ,කා යාල කා ය සහායක, බu&ක- පL%ඩකZ, පL%ඩකZ, කා යාල
ක කZ, අම නා, උද ාන ක කZ, කා යාල රකZ, සfපාරCෂක ක කZ යන තන Z ෙමම
උසස් 34ෙ ප පාwය බලා5මක වන න &ට කා යාල කා ය සහායක ෙලස හ වA ලැෙ“.
සටහන :
කා යාල ෙස!වක ෙස!වෙM උසස් 34ෙ ප පාwය අAව %ෙශ!ෂ ෙK!Lයට ප5 34ෙ s
ධාන කා යාල කා ය සහායක (ආර”:) තන Z නාමයද, I ෙK!Lයට ප5 34ෙ s රකථන
€යාකZ, ෙ-ඛන භාරකZ, ෙප 5 බ• නා, අA ටප5 ය } €යාකZ, ඡායා ටප5 ය }
€යාකZ තන Z නාමද,II ෙK!Lයට ප5 34ෙ s කා යාල කා ය සහායක, බu&ක- පL%ඩකZ,
පL%ඩකZ යන තන Zනාමයදෙස!වා අවශ තාවය අAව සලකා ලබා ෙදA ලැෙ“.
12.

13.

රාජ ෙස!වා ෙක "ෂ සභා කා ය පwපාwක 4gවල දැCෙවන ෙප
ව නා t ෙක ෙ{& :

ෙක

ෙ{&වලට ප බා1ර

i.

සෑම ප5•මC ස බ ධෙය ම රාජ ෙස!වා ෙක "ෂ සභාෙ„ අංක 1589/30 හා 2009.02.20
නැg අg %ෙශ!ෂ ගැස‹ ප}ෙය
කා,ත කා යය පwපාwක 4g වල දැCෙවන ෙප
ෙක ෙ{& සහ ආයතන සං—හෙM %) %ධාන අදාළ ෙ„.

ii.

ෙස!වෙM ෙයs &wන 8ලධා4
ෙව8 අංකය යටෙ5 දැCෙ„.

iii.

ෙමම බඳවා ගැfෙ ප පාwෙM %)%ධාන සලසා ෙන මැg %)%ධාන ෙවෙත 5 ඒ
ස බ ධෙය
වාහන අමාත ාංශ ෙ-ක ෙ˜ අAමැgය ප
ය සාමාන ා)කා4 %&
~රණය කරA ලැෙ“.

iv.

ෙම1 දCවා ඇg තන Z සංඛ ාව හා වැ P Šම කළමනාකරණ ෙස!වා ෙදපා තෙ
ම‚ ව
වර & කරA ලබන සංෙශ<ධන වලට යට5 ෙ„.

v.

අ ත කා‘න %) %ධාන: පැරL බඳවා ගැfෙ ප පාw යටෙ5 2013.01.01 නට ෙපර බඳවා
ග5 8ලධා
සඳහා ෙමම ප පාwය යටෙ5 ස • ණ කළ x m mක ෙවෙත 5 එම
m mක ස • ණ 34ම සඳහා 2015.01.01 න දCවා සහන කාලšමාවC ලබා ෙදA ලැෙ“.

නව ෙK!L Šමය සදහා අ ත —හණය කරන Šම ෙ„දය 14

රාජ ෙස!වාෙක "ෂ සභාකා යයපwපාwක4gවලදැCෙවනෙප ෙක
ව නාtඅ ථ 8Zපණ :

ව

ෙ{&වලටප බා1ර

1.
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