පාරිභ ෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය
සමුපකාර භසේවා, අභෙවි සංවර්ධන සහ පාරිභ ෝගික ආරක්ෂණ
රාජ්ය අාා්යාංශය

තනතුරු පුරප්පාඩු
පාරිභ ෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිභයහි පහ් දැක්භවන ්නතුරුවෙ
පුද්ගෙයින්භගන් අයදුම්පත් කැදවනු ෙැභේ.

පුරප්පාඩු පිරවීා සඳහා සුදුසුකම්ෙත්

01.ප්රභඛනන නිෙධාරී ්නතුර (II වන භරේණිය) MA 5-2 – (්නතුරු 03)
රැකියා විස්තරය :
භඛනන/සාකච්ඡා සටහන්/වාර්්ා සැකසීා අධික්ෂණය කිරීා, අවශය භ් රතුරු ැසසකකිරීා/ුවවාාරු කිරීා සඳහා
භවනත් අංශ හා ආය්න සාඟ සම්බන්ධිකරණය, නිසි භඛනන පද්ධතියක් පවත්වාභගන යාා, පුවත්පත් ලිපි සහ
ප්රකාශන සැකසීා සම්බන්ීකකරණය කිරීා, වාර්්ා පකකිරීා සම්බන්ධභයන් මු්රි් සහ විදයුත් ාාධය ආය්න
නිෙධාරීන් සාඟ සම්බන්ධිකරණය, අධයක්ෂ විසින් පවරනු ෙබන භවනත් නනමා රාජ්කාරියක් ටු  කිරීා.
සුදුසුකම්:
බාහිර අයදුම්කරුවන් සඳහා : විශකවවිදයාෙ ප්රතිපාදන භක ිෂෂන් ස ාව විසින් පිළිගනු ෙබන විශකවවිදයාෙයකින් ජ්න
සන්නිභේදනය, පුවත්පත් කොව භහෝ භ් රතුරු ්ාක්ෂණය/භ් රතුරු පද්ධති පිළිබඳ ප්රථමා
උපාධියක් ෙබා තිබීා.
අතිරේක සුදුසුකම්:
අදාක ක්භෂේත්රය පිළිබඳව පිළිගත් ආය්නයකින් පශකචාත් උපාධි ඩිප්භෙෝාාවක් ෙබා තිබීා අා්ර
සුදුසුකාක් භෙස සැෙභක්.
වැටුප් පරිමාණය : කකානාකරණ භසේවා චභෙඛන අංක /2/2/
x 930 – 5 x 1,135 – 64,025)
වයස:

අනුව MA 5-2 2016: රු. (36,850 – 10 x 755 – 15

වයස අවුරුදු 22 ට භන අඩු විය යුතු අ්ර 45 ට භන වැඩි විය යුතු ය. අ යන්්ර අයදුම්කරුවන්
සම්බන්ධභයන් ටහක වයසක සීාාව අදාක භන භේ.

02. පිරිවැයකරණ නිෙධාරී ්නතුර (II භරේණිය) MA 5-2 - (්නතුරු 03)
රැකියා විස්තරය :
නිෂකපාදනය පිරිවැයකරණය සඳහා සහාය දැක්වීා , විභශේෂභයන් දක්වන ෙද ාණ්ඩ හා භසේවා වෙ ිෂෙ නියාානය
සඳහා සහාය දැක්වීා, දත්් ැසසකකිරීා අීකක්ෂණය සහ දත්් සංචි් පවත්වාභගන යාා, පාරිභ ෝගික ාණ්ඩ වෙ
ජ්ා්යන්්ර භවකඳභප භකේ ිෂෙ විචෙය්ා පිළිබඳව අධයයනය කර වාර්්ා කිරීා , කාර්යක්ෂා්ා අධයයනය සඳහා
සහභයෝගය දැක්වීා, අධයක්ෂ විසින් පවරනු ෙබන භවනත් නනමා රාජ්කාරියක් ටු  කිරීා.
සුදුසුකම් :
බාහිර අයදුම්කරුවන් සඳහා :
විශකවවිදයාෙ ප්රතිපාදන භක ිෂෂන් ස ාව විසින් පිළිගනු ෙබන විශකවවිදයාෙයකින්
ගණකාධිකරණය, වාණිජ්යය භහෝ කකානාකරණය පිළිබඳ ප්රථමා උපාධියක් ෙබා තිබීා.
භහෝ
CIMA, ICASL, ACCA, CMA භහෝ භවනත් වෘත්තීය ගිණුම්කරණ ආය්නයක අන්්ර්ාධය
ාට්ටා සම්පූර්ණ කර තිබීා.
අතිරේක සුදුසුකම් :
අදාක ක්භෂේත්රය පිළිබඳව පිළිගත් ආය්නයකින් පශකචාත් උපාධි ඩිප්භෙෝාාවක් ෙබා තිබීා අා්ර
සුදුසුකාක් භෙස සැෙභක්.
වැටුප් පරිමාණය : කකානාකරණ භසේවා චෙභඛන අංක /2/2/
x 930 – 5 x 1,135 – 64,025)
වයස :

අනුව MA 5-2 2016: රු. (36,850 – 10 x 755 – 15

වයස අවුරුදු 22 ට භන අඩු විය යුතු අ්ර 45 ට භන වැඩි විය යුතු ය. අ යන්්ර අයදුම්කරුවන්
සම්බන්ධභයන් ටහක වයසක සීාාව අදාක භන භේ.
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03.ගිණුම්කරණ නිෙධාරී ්නතුර (II භරේණිය) MA 5-2 - (්නතුරු 07)
රැකියා විස්තරය :
වත්කම් සංචෙන භඛනන පවත්වාභගනයාා, ෙැබීම් සහ භගවීම් සභ්යක්ෂණය කිරීා, වැු ප් රේඛන සහ භවනත්
වයවසකථමාපි් භගවීම් පරීක්ෂා කිරීා, මුදඛ භප ් පරිපාෙනය කිරීා, ාාසික ගිණුම් සකසක කිරීාට සහාය දැක්වීා,
ාාසික මුදඛ පුභරෝකථමනය සකසක කිරීාට සහාය දැක්වීා, භචක්පත් සකසක කිරීා, අධයක්ෂ විසින් පවරනු ෙබන
භවනත් නනමා රාජ්කාරියක් ටු  කිරීා.
සුදුසුකම්:
බාහිර අයදුම්කරුවන් සඳහා:
විශකවවිදයාෙ ප්රතිපාදන භක ිෂෂන් ස ාව විසින් පිළිගනු ෙබන විශකවවිදයාෙයකින්
ගණකාධිකරණය, වාණිජ්යය භහෝ කකානාකරණය පිළිබඳ ප්රථමා උපාධියක් ෙබා තිබීා භහෝ
ගණකාධිකරණය පිළිබඳ උසසක ජ්ාතික ඩිප්භෙෝාාව ෙබා තිබීා.
භහෝ
CIMA, ICASL, ACCA, CMA භහෝ භවනත් වෘත්තීය ගිණුම්කරණ ආය්නයක අන්්ර්ාධය
ාට්ටා සම්පූර්ණ කර තිබීා.
අතිරේක සුදුසුකම්:
අදාක ක්භෂේත්රය පිළිබඳව පිළිගත් ආය්නයකින් පශකචාත් උපාධි ඩිප්භෙෝාාවක් ෙබා තිබීා අා්ර
සුදුසුකාක් භෙස සැෙභක් .
වැටුප් පරිමාණය : කකානාකරණ භසේවා චෙභඛන අංක /2/2/
x 930 – 5 x 1,135 – 64,025)
වයස:

අනුව MA 5-2 2016: රු. (36,850 – 10 x 755 – 15

වයස අවුරුදු 22 ට භන අඩු විය යුතු අ්ර 45 ට භන වැඩි විය යුතු ය. අ යන්්ර අයදුම්කරුවන්
සම්බන්ධභයන් ටහක වයසක සීාාව අදාක භන භේ.

04.පරිපාෙන නිෙධාරී ්නතුර (II භරේණිය) MA 5-2 – (්නතුරු 02)
රැකියා විස්තරය :
ාණ්ඩ හා භසේවා ප්රසම්පාදන කටයුතු වෙී සහාය දැක්වීා, භසේවකයන් බඳවා ගැනීභම්ී සහාය දැක්වීා,
උපභයෝගී්ා බිඛපත්, වැු ප් භ් රතුරු, විහ්රාා ප්රතිො පිළිබඳ ෙැයිසකතු, පැිෂීමභම් සහ නිවාඩු වාර්්ා සැකසීා,
ප්රවාහන පාෙනය සම්බන්ධ වාර්්ා පවත්වා ගැනීා, ආය්න පරිරභේ පවිත්ර්ාවය පවත්වාභගන යාා සහ භස නය
සහ ආරක්ෂාව සම්බන්ධ ක්රියාාාර්ග ගැනීා, භසේවක ාරකාර අරමුදෙ (EPF)/ භසේවක අර්ථම සාධක අරමුදෙ
(ETF) සම්බන්ීකකරණය කිරීා, අදාක ආය්න සාඟ සම්බන්ධ වී පාරිභ්ෝෂික භගවීම් සහ භවනත් විහ්රාා ප්රතිො
භගවීාට කටයුතු කිරීා, භසේවකයන්භේ වැු ප් සහ භවනත් අත්තිකාරම් භගවීා, භසේවා සපයන්නන් සාඟ සියලුා
ගිවිසුම් ක්රියාත්ාක කිරීාට සහභයෝගය දැක්වීා, ්ැපමෙ සම්බන්ධ කටයුතු ටු කිරීා, ාානව සම්පත් කකානාකරණ
පද්ධති පවත්වාභගනයාා හා යාවත්කාලීන කිරීා, පුුවණු අවශය්ා හුනනා ගැනීාට සහ පුුවණු සැෙසුම් ක්රියාත්ාක
කිරීාට සහාය දැක්වීා, භසේවකයන් සහ ාගී වූ පුුවණු වැඩසටහන්වෙ ප්රගතිය නිරීක්ෂණය කිරීා, සියලු අ යන්්ර
වි ාග පැවැත්වීාට සහාය දැක්වීා, කලින් කලට සිදු කරනු ෙබන භසේවකයන්භේ කාර්යසාධනය ඇගයීම් සිදු
කිරීාට සහාය වීා සහ අධයක්ෂ විසින් පවරනු ෙබන භවනත් නනමා රාජ්කාරියක් ටු  කිරීා.
සුදුසුකම්:

බාහිර අයදුම්කරුවන් සඳහා:

විශකවවිදයාෙ ප්රතිපාදන භක ිෂෂන් ස ාව විසින් පිළිගනු ෙබන විශකවවිදයාෙයකින්
වයාපාර පරිපාෙනය/ රාජ්ය පරිපාෙනය/ වයාපාර කකානාකරණය පිළිබඳ ප්රථමා උපාධියක් ෙබා
තිබීා.

අතිරේක සුදුසුකම්:
අදාක ක්භෂේත්රය පිළිබඳව පිළිගත් ආය්නයකින් පශකචාත් උපාධි ඩිප්භෙෝාාවක් ෙබා තිබීා අා්ර
සුදුසුකාක් භෙස සැෙභක්
වැටුප් පරිමාණය : කකානාකරණ භසේවා චභෙඛන අංක /2/2/ අනුව MA 5-2 2016: රු. (36,850 – 10 x 755 – 15
x 930 – 5 x 1,135 – 64,025)
වයස:
වයස අවුරුදු 22 ට භන අඩු විය යුතු අ්ර 45 ට භන වැඩි විය යුතු ය. අ යන්්ර අයදුම්කරුවන්
සම්බන්ධභයන් ටහක වයසක සීාාව අදාක භන භේ.
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05.ාාධය නිෙධාරී MA 5-2 – (භක න්ත්රාත් පදනා ා්) – (්නතුරු / )
රැකියා විස්තරය:
ාහජ්න්ාව දැනුවත් කිරීා සඳහා වාර්්ා ලිවීා, වාර්්ා පකකිරීා සඳහා මු්රි් සහ විදයුත් ාාධය ආය්න නිෙධාරීන්
සාඟ සම්බන්ීකකරණය, ාාධය සඳහා ප්රවෘත්ති සහ භ් රතුරු වාර්්ාකරණය, ාහජ්න්ාව දැනුවත්කිරීා සහ භවනත්
කාර්යයන් සඳහා දත්් සහ භ් රතුරු ැසසකකිරීා, අ යන්්ර හා බාහිර පාර්ශවයන් සාඟ සන්නිභේදනභයහි නිර් වීා,
පාරිභ ෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය සම්බන්ධ දත්් පද්ධතියක් සහ වාර්්ා සටහනක් පවත්වාභගන යාා, සිදුවීම්
වාර්්ාකරණය සඳහා ඡායාරූප ශිඛපී භාභහයවීා, සහකාර අධයක්ෂ ( ආය්නනික සන්නිභේදන) විසින් පවරනු
ෙබන භවනත් රාජ්කාරියක් ටු  කිරීා.
සුදුසුකම් :
බාහිර අයදුම්කරුවන් සඳහා: විශකවවිදයාෙ ප්රතිපාදන භක ිෂෂන් ස ාව විසින් පිළිගනු ෙබන විශකවවිදයාෙයකින්
ජ්නසන්නිභේදනය භහෝ ජ්නාාධයකරණය පිළිබඳ ප්රථමා උපාධියක් ෙබා තිබීා සහ අදාක ක්භෂේත්රය
පිළිබඳ පශකචාත් උපාධි ඩිප්භෙෝාාවක් ෙබා තිබීා.
වැටුප :

රු. 36,850 /වැු ප් පරිාාණභයහි ආරම් ක පියවරට සාාන ාාසික ීානාවක් සහ /2/2/
කකානාකරණ භසේවා
චෙභඛනය අනුව ටහ් වැු ප් පරිාාණයට හිිෂ අභනකුත් අදාක ීානා. භක න්ත්රාත් කාෙසීාාව ීර්
කකභහ ත් ඔුවභේ / ඇයභේ කාර්යසාධනය පිළිබඳව සෙකා බො MA 5-2 වැු ප් පරිාාණභයහි එක් වැු ප්
පියවර වැඩිවීාකට හිිෂකම් ෙබයි.

අංක /2/2/ කකානාකරණ භසේවා චෙභඛනභයහි ඇමුණුම් අංක II හි සඳහන් උපභදසක අනුව වැු ප් භගවිය
යුතු ය. භක න්ත්රාත්තුව වාර්ෂිකව අලුත් කිරීා සම්බන්ධභයන් සෙකා බැලිය හැකි ය.
තනතුරේ ස්වභාවය: රකොන්ත්රාත් ප පමනම මත
භාා ්නතුභරහි පත්වීා වර්ෂයක භක න්ත්රාත්තුවකට යටත් වන අ්ර භාය සකර ර ්නතුරක් ෙැබීා සඳහා
හිිෂකාක් වශභයන් සෙකනු භන ෙැභේ.
භාා පත්වීා යටභත් පාරිභ ෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිභේ සකර ර ැසකියාවකට හිිෂ කිසිදු ආකාරභේ
හිිෂකාක් භන ෙැභේ.
වයස:

වයස අවුරුදු 22 ට භන අඩු විය යුතු අ්ර 45 ට භන වැඩි විය යුතු ය.

රපොදු රකොන්රේසි:
රවනත් ප දීමනා : අදාක රජ්භේ චෙභඛන අනුව වැු පට අා්රව ජීවන වියදම් ීානාව සහ භවනත් අදාක ීානා භගවනු
ෙැභේ.
පත් පවීරම් ස්වභාවය:
සකර ර ්නතුරක් වන අ්ර අදාක රාජ්ය චෙභඛනයන්හි විධිවිධානයන්ට අනුව භසේවක
අර්ථමසාධක අරමුදෙ සහ භසේවක ාරකාර අරමුදෙ යටභත් ප්රතිො ෙැබීාට හිිෂකම් ෙබයි.
බඳවාගැනීරම්දී වැටුප:
බාහිර වශභයන් බදවාගන්නා ෙද පුද්ගෙයින් වැු ප් පරිාාණය ආරම් ක පියවභරහි ්බනු ෙැභේ. අ යන්්රව
බඳවාගනු ෙබන පුද්ගෙයින්භේ වැු ප ආය්න සංග්රහභයහි VII වන පරිච්භේදභේ විධිවිධාන අනුව තීරණය කරනු
ෙැභේ.
තනතුරරහි ස්ථිර කිරීම: බඳවාගනු ෙබන අයදුම්කරුවන් වසර තුනක පරිවාස කාෙයකට යටත් භේ. පරිවාස කාෙය
තුකී ඔුවභේ ඇයභේ කාර්යසාධනය සහ හැසිරීා සතුු දායක වන්භන් නම් ඔුව/ ඇය අදාක
්නතුභරහි සකර ර කරනු ෙැභේ. සකර ර ්නතුරක භසේවභේ භයී සිටින අ යන්්ර අයදුම්කරුවන්
එක් වසරක වැඩ බෙන කාෙසීාාවකට යටත් කරනු ෙැභේ.
බඳවාගැනීරම් පරිපාටිය : බඳවාගැනීභම් බෙධිකාරීන් විසින් පත්කරනු ෙබන ාණ්ඩෙයක් විසින් පවත්වනු ෙබන
වයුහග් සම්මුන පරීක්ෂයක් ාන්න් භ්ෝරා ගනු ෙැභේ.
සම්මුඛ පරීක්ෂණය
සම්මුන පරීක්ෂණභේ ෙකුණු සටහන පහ් පරිදි භේ:
 අදාක අතිභර්ක පකපුරුද්ද
- ෙකුණු 30
 අදාක අා්ර සුදුසුකම්
- ෙකුණු 30
 භවනත් ජ්යග්රහණ
- ෙකුණු 15
 සම්මුන පරීක්ෂණභේ ී ටදිරිපත් කිරීා - ෙකුණු 25
මුළු ෙකුණු
ෙකුණු 100
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රවනත් ප
ශ්රී ෙංකාභේ පුරවැසිභයකු විය යුතු ය.
දිවයිභනහි නනමා ප්රභද්ශයක භසේවය කිරීාට බැඳී සිටිය යුතු ය.
්නතුභරහි රාජ්කාරි ටු  කිරීා සඳහා සුදුසු ශාරීරික සහ ාානසික භස නයයකින් භහබි අභයකු විය යුතු අ්ර
විශිෂකඨ චරි්යකින් භහබි අභයකු විය යුතු ය.
සුදුසුකම් ෙත් අයදුම්කරුවන් 2/2 ./5./7 දිනට භපර භාා දැන්වීා පකකර දින 4 ක් ඇතුක් ලියාපදිංචි ්ැපමභෙන්
පහ් දැක්භවන ලිපිනයට අයදුම්පත් භය මු කක යුතුය. සුදුසුකම් සනාථම කරන අදාක සහතික වෙ පිටපත් අයදුම්ප්ට
අමුණා එවිය යුතු ය. රාජ්ය අංශභේ භසේවකයින් සකවකීය අයදුම්පත්ර අදාක අංශ ප්රධානීන් ාන්න් භය මු කක යුතුය. ටහ්
අවශය්ාවෙ ට අනුූලෙ භන වන , අසම්පූර්ණ අයදුම්පත්ර සහ අයදුම්පත්ර ාරගැනීභම් අවසන් දිනට පසුව ෙැභබන
අයදුම්පත්ර ප්රතික්භෂේප කරනු ෙැභේ. කවර ආකාරයකින් අනිසි බෙපමිෂ කිරීාට උත්සාහ දැරීා නුසුදුසුකාක් වනු ඇ්.
අයදුම් කරන ්නතුර ලිපි කවරභයහි වම් පස ටහක භකකවභරහි සඳහන් කක යුතුය. අයදුම්පත් පහ් ලිපිනයට එවිය
යුතුය ;

අධ්යක්ෂ නනරාේ,
පාරිරභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය,
රමවන මහළ, සරතොස මහ රේකම් රගොඩනැගිේල,
අංක 27 , රවොක්රෂෝේ වීදිය,
රකොළඹ 02 .
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