………………………………………………. අමාත්ාාංශය
වීඩියයෝ කැමරා සහායක තනතුර සඳහා තාවකාලික පදනම මත
බඳවා ගැනීම සඳහා අදාල පරිපාටිය

01.

සම්බන්ධ වන ආයතන

1.1

අමාත්ාාංශය

:

යයොමු අාංකය :

දිනය :

1.2

කළමනාකරණ යසේවා අධ්ක්ෂ
ජනරාල් විසින් තනතුරු අනුමත
කිරීම

:

යයොමු අංකය :

දිනය :

ආයතන අධ්ක්ෂ ජනරාල්ය
නිර්යේශය

:

යයොමු අංකය :

දිනය :

වැටුප් හා යසේවක සාංඛ්ය්ා යකොෂනෂන්
සභායේ නිර්යේශය
:

යයොමු අංකය :

දිනය:

රාජ් යසේවා යකොෂනෂන් සභායේ
අනුමැතිය

යයොමු අංකය :

දිනය :

1.3

1.4

1.5

02.

පත්කිරීම් බලධරයා පිළිබඳ විස්තර

2.1

තාවකාලික පදනම මත
පත්කිරීම් ලයධරයා

03.

:

: රාජ්යම යවවා යකොිෂන්  වාාව ිසින්  ලයය පවරන යද
……………………………………………….. අමාතමාංශයේ යේ ය කම්

පැවයරන කාර්යභාරය පිළිබඳ යපොදු නිර්වචනය :
ආයතනය් හි කාර්යය්  ඉටුකිරීම හා පවත්වා යෙන යාම වඳහා අවශයේ ම වන යපොු  ූලලික අවශයේ මතාව්  අුරින් 
නිශයේ ්චිත අර්ධ ශි පීය යහෝ ශි පීය නිපුණතාවකි්  යතොරව ඉටු කළ හැකි ූලලික කාර්යය්  පවරනු යලන
ලහුකාර්ය යවවා ෙණයක් යයව යමම යවවා ෙණය වැයයක්. යමම කාර්ය පථයනට අයත් කාර්ය අුරින්  ඕනෑම
කාර්යාාරයක් යදපාර්තයම්් ුර ප්රසධාන/ පත්කිරීම් ලයධරයා ිසින්  යමම යවවා ෙණයට අයත් නියධරයයකුට
පවරනු යැබිය හැකිය.

04.

තනතුයර් ස්වභාවය :

යමම තනුරර තාවකාලික තනුරරක් වන අතර, ව්ථිර පත්වීමක් යලා ෙැනීමට යහෝ ව්ථිර
නියධාරී් ට හිිෂ වරප්රසවාද වඳහා යහෝ හිිෂකම් යනොමැි  තනුරරකි.

05.

මාසික දීමනාව

5.1

වීඩියයෝ කැමරා වහායක තනුරර ( තාවකාලික ) මාිනක දීමනාව : - රු. 11,730.00

1

06.

තාවකාලික පදනම යටයත් බඳවා ගැනීමට අනුමත තනතුර / තනතුරු
6.1 අනුමත තනතුරු නාම, අනුමත තනතුරු සාංඛ්ය්ාව හා පැවයරන කාර්යයන් :
අනුමත තනතුරු නාම

අනුමත තනතුරු
සාංඛ්ය්ාව
01

වීඩියයෝ කැමරා
වහායක තනුරර

පැවයරන කාර්යයන්
කැමරා හා අනිකුත් උපකරණ අවශයේ ම ව්ථාන
වයට යෙනයාම, කැමරා ශි පී් ට වහාය වීම,
කැමරා උපකරණ හා වංව්කරණ මැදිිනයේ
උපකරණ රැකලයා ෙැනීම, ඒවා පිසත්රා කිරීම,
මාධම ඒකකයේ කටයුුර වඳහා වහාය වීම හා
ආයතන ප්රසධානියා / අංශයේ  ප්රසධානියා ිසින් 
තනුරරට අදායව පවරනු යලන අයනකුත්
කාර්යය් 

6.2 ඒකාලද්ධ නියධර වංඛ්යමාව

: 01 ( * )

( * කළමනාකරණ යවවා අධමක්න ජ්යනරා
යුුරය. )

ිසින්  තනුරරු අනුමත කර ති  ආකාරයට තනුරරු වංඛ්යමාව වඳහ්  කළ

07.

තාවකාලික පදනම මත බඳවා ගැනීම.

7.1

වීඩියයෝ කැමරා වහායක තනුරර වඳහා :
7.1.1

අධ්ාපන සුදුසුකම්

: අධමයන යපොු  වහි ක පත්රා වාමානම යපළ ිසාාෙයේදී
යදවරකට යනොවැඩි වාර ෙනනකදී යටත් පිිනයවයි්  වම්මාන
යදකක් වහිතව ිසනය්  හයක් වමත්වී ි බීම.

7.1.2

වෘත්තීය සුදුසුකම්

: ිසයශයේ න සුු සුකමක් යයව වැයයක්.

7.1.3

පළපුරුේද ( * )

: ිසයශයේ න සුු සුකමක් යයව වැයයක් .

7.1.4

කායික සුදුසුකම්

: වෑම අයේක්නකයයකුම ශ්රීල යංකායඕ ඕනෑම ප්රසයද්ශයේ යක යවවය
කිරීමටත්, තනුරයර් රාජ්යකාරී ඉටු කිරීමටත්, ප්රසමාණවත් ශයේ ාරීරීක හා
මානිනක යයෝෙමතාවයය්  යුක්ත ිසය යුුරය.

7.1.5

යවනත් සුදුසුකම්
I.
II.
III.

:
ශ්රීල යංකායඕ පුරවැිනයයකු ිසය යුුරය.
අයු ම්කරුව්  ිසශින්ඨ චිනතයකි්  යුක්ත ිසය යුුරය.
තනුරරට ලඳවා ෙැනීම වඳහා අවශයේ ම සුු සුකම් වම්ූරර්ණ කය යුුර ලවට
අයු ම්පත් කැඳවීයම් නියඕදනයේ වඳහ්  වන දිනට එම සුු සුකම් වෑම
ආකාරයකි් ම වම්ූරර්ණ කර ි බිය යුුරය.

( * ආයතනයේ අවශයේ මතාවය අනුව තුරළත් කළ යුුරය.)
7.2

වයස

:

අවම සීමාව

:

අවුරුු  18

උපිනම සීමාව

:

අවුරුු  45

2

7.3 බඳවා ගැනීයම් ක්රවමය

: වූූහෙත වම්මුඛ්ය පරීක්නණයක් මඟි්  උපිනම යකුණු යලාෙත් අයු ම්කරු තනුරර
වඳහා ලඳවා ෙනු යැයේ.

පරීක්නා කර යකුණු යලා යදනු යලන ශීර්න

උපිනම යකුණු

යතෝරා ෙැනීමට වළකා ලයනු

ප්රසමාණය

යලන අවම යකුණු ප්රසමාණය.

100 %
20

අි යර්ක අධමාපන සුු සුකම්
වෘත්තීය සුු සුකම්

25

වෘත්තීය පළපුරුද්ද

30

යතොරුරරු තාක්නණය/ පිනඝණක හැකියාව

10

අදාළ යනොයඕ.

පිළිලඳ සුු සුකම්
ාානා ප්රසවීණතාවය

10

වම්මුඛ්ය පරීක්නණයේදී දක්වන කුවයතාවය

05

වටහන -

වු හෙත වම්මුඛ්ය පරීක්නණයය්  යලා ේ නා මුළු යකුණු වය කුවයතා අනුපිළියවය අනුව හා
පවි න පුරේපාඩු වංඛ්යමාව අනුව තනුරරට ලඳවා ෙනු යැයේ.

7.4 අයදුම්පත් කැඳවීයම් ක්රවමය

: ප්රසිනද්ධ දැ් වීම් පළකිරීම මගි්  අයු ම්පත් කැඳවනු යැයේ.

3

වකව් කය

: අත්වන ..................................

පරීක්නා කය

( විෂය භාර කණිෂ්ඨ මාණ්ඩලික නිලධරයා )

: අත්වන ..........................................

( විෂය භාර යජ්ෂ්ඨ මාණ්ඩලික නිලධරයා )

නම

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

නම

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

තනුරර

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

තනුරර

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

දිනය

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

දිනය

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

නිර්යද්ශයේ  කර ඉදිිනපත් කරිෂ.
අත්වන

: ....................................................
( යදපාර්තයම්න්තු ප්ර.ධානියා )

දිනය

:

නම

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

තනුරර

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

නිය මුද්රාාව

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

යයොමු අංකය

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

............................................................... හි ......................................................................... තනුරර වඳහා යයෝජිත
යමම ලඳවා ෙැනීයම් පටිපාටිය අනුමත කිරීම නිර්යද්ශයේ  කරිෂ.
අත්වන

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

නම

: .........................................
( යල්කම් )
...........................................
......................... අමාතමාංශයේ ය

දිනය

:

නිය මුද්රාාව

යයොමු අංකය

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

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

............................................................... හි ......................................................................... තනුරර වඳහා යයෝජිත
යමම ලඳවා ෙැනීයම් පටිපාටිය අනුමත කිරීම නිර්යද්ශයේ  කරිෂ.
අත්වන

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

නම

: .........................................
ය කම්
රාජ්යම යවවා යකොිෂන්  වාාව.

දිනය

:

නිය මුද්රාාව

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