කම්කරු අමාත්ාාංශය
ජාතික වෘත්තීය සුරක්ෂිත්ත්ා හා
ස ෞඛ් ආයත්නසේ
කම්කරු අමාත්ාාංශයට අනුබද්ධිත් හා 2009 අාංක 38 දරණ ජාතික වෘත්තීය ආරක්ෂෂණ හ ස ෞඛ් පිළිබඳ ආයත්න
පනත් යටසත්ත ්ථාපිත් ජාතික වෘත්තතිය සුරක්ෂිත්ත්ා හා ස ෞඛ් ආයත්නසේ පුරප්පාඩු පවතින පහත් ඳහන් ත්නතුරු
ඳහා සුදුසුකම් පුරාලන ශ්රී ලාාංකීක පුරවැසියන්සෙන් අයදුම්පත්ත කැඳවනු ලැසේ.

01. වෘත්තතිය සුරක්ෂිත්ත්ා නිළධාරි(II සර්ණිය)

: ත්නතුරු 01

1.1 පත්තිසම් ව
් භාවය
i. ස ්වා ෙණය

:

කණිෂ්ඨ කළමණාකාර

ii. වැටුප් සක්ෂත්ය

:

JM 1 -1-2016 A

iii. වැටුප් පරිමාණය :

රු.42,600-10x755-18x1,135-70,580(ක.ස ්.චක්රසේඛ්02/2016

අනුව)
1.2 ත්නතුරට පැවසරන කාර්යයන්
i.
ස ්වා ්ථානයන් හි වෘත්තීය

්ව ්ථත්ා මට්ටම අධීක්ෂෂණය කිරිම

ඳහා ිමර්ශන

කටයුතු ාංිධානය කිරිම.
ii.

වෘත්තීය සුරක්ෂිත්ත්ා අාංශසේ ිදාොර කටයුතු කළමනාකරණය, අධීක්ෂෂණය,
ිදාොර උපකරණ වල නඩත්තතු පිළිබඳ ෘජු වෙකීම.

iii.

ස ්වා

්ථානයන්හි වෘත්තීය

ව
් ්ථත්ා මට්ටම පවත්තවා ෙැනීම

ඳහා නිරන්ත්ර

ිමර්ශන කටයුතු කිරිම හා එම ්ථානයන්ට අවශ උපසද ් ලබා දිම
iv.

ස ්වා ්ථානයන්හි ඇති අහිත්කර ාධක ඇෙයිම ඳහා ස ්වා පරි රය මිනුම් කිරිම,
ිදාොරසේ ඇති උපකරණ

හ ක්ෂසෂ්ත්රසේ දි මිනුම් කරන ලද උපකරණ වල

නඩත්තතුව
v.

කළමනාකරණ

හකාර (ත්ාක්ෂෂණ) නිලධාරින් ක්ෂසෂ්ත්ර ට අදාළව ඉටුකරන වෘත්තීය

සුරක්ෂිත්ත්ා පිළිබඳ ත්ාක්ෂෂණ රාජකාරි කටයුතු වැඩ පැවරීම හා අධීක්ෂෂණය
vi.

Created with
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ඉහළ කළමනාකාරීත්තවය ිසින් පවරනු ලබන සවනත්ත රාජකාරි

1.3 බඳවා ෙැනිසම් සුදුසුකම්

:

1.3.1 අධාපන

බාහිර අයදුම්කරුවන්

අධාපන සුදුසුකම්
i.

ිශ්ව ිදාල ප්රතිපාදන සකාමිෂන් භාව ිසින් පිළිෙත්ත ිශ්ව
ිදාලයක ර ායනික ිදාව හා සභෞතික ිදාව ිෂය ඇතුළත්ත
ිදාසේදී උපාියක්ෂ (සදවන සපල ඉහළ) ලබා තිබිම සහෝ
ර ායනික ිදාව ිෂය පිළිබඳ ිසශ්ෂ උපාියක්ෂ (සදවන සපල
පහළ) ලබා තිබිම.
හ
උපාිය ලබා ෙැනිසමන් පසුව රජසේ සහෝ රාජ ාං ්ථාවක සහෝ
රජය ිසින් පිළිෙත්ත ආයත්නයක ස ෞඛ් හා ව
් ්ථාව ම්බන්ධ
ක්ෂසෂ්ත්රට අදාලව ව ර එකකට සනාඅඩු පළපුරුද්ධදක්ෂ ලබා තිබිම.

ii.

1.3.2 අතිසර්ඛ් සුදුසුකම්
ඉාංග්රිසි භාෂාව හා සත්ාරතුරු ත්ාක්ෂෂණය පිළිබඳ දැනුම පිළිබඳ පිළිෙත්ත
ආයත්නයකින්
හතිකයක්ෂ ඉදිරිපත්ත කිරිම
1.3.3 වය
ඉේුම්පත්ත භාර ෙන්නා අව ාන දිනට
අවුරුදු 45 ට සනාවැඩි ිය යුතුය.

අවුරුදු 22 ට සනාඅඩු

1.34. සවනත්ත
ෑම ඉේුම්කරුසවක්ෂම,

1.4. බඳවා ෙැනිසම් ක්රමසේදය
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:

i.

ශ්රී ලාාංකීක පුරවැසිසයකු ිය යුතුය.

ii.

ත්නතුරට පැවසරන කාර්යයන් මැනින් ඉටු කිරිම ඳහා
සමන්ම දිවයිසන් ඕනෑම ප්රසද්ධශයක ස ්වය කිරිම ඳහා
මනා සයෝෙත්ාවසයන් යුක්ෂත් ිය යුතුය.

iii.

ිශිෂ්ට චරිත්සයන් යුක්ෂත් ිය යුතුය.

වුහෙත් ම්ුඛ් පරීක්ෂෂණයක්ෂ මඟින් සත්ෝරා ෙනු ලැසේ.

02. කළමනාකරණ හකාර (ත්ාක්ෂෂණික සනාවන) :
2.1. පත්තිසම් ්වභාවය
i.
ස ්වා ෙණය

ත්නතුරු 02

:

කළමනාකරණ හකාර (ත්ාක්ෂෂණික සනාවන)

ii.

වැටුප් සක්ෂත්ය

:

MA 1 -1-2016 Grade III

iii.

වැටුප් පරිමාණය

:

රු.27,910-10x300-7x350-4 x495-20 x660-48,540

2.2.

ත්නතුරට පැවසරන කාර්යයන්
:
i.
ආයත්නසේ ිිධ පාඨමාලා ආරම්භ කිරිම හා පවත්තවා සෙන යාමට
හය ිම
ii.
ිිධ වාපෘති ම්බන්ිකරණය
iii.
ිිධ වෘපෘති වලට අවශ සියුම ලියකියිලි ක ් කිරිම
iv.
ආයත්නසේ නිවාඩු වාර්ත්ා, පාලන වාර්ත්ා, වාර්ික වාර්ත්ා ඇතුළු
සියු වාර්ත්ාමය කටයුතු පාලන නිලධාරීන්සේ හය ඇතිව ක ්
කිරිමට උදේ කිරිම.
v.
ආයත්නසේ ගිණුම් කටයුතු වලට හාය ිම
vi.
ඉහළ කළමනාකාරීත්තවය ිසින් පවරනු ලබන සවනත්ත රාජකාරි
2.3 බඳවා ෙැනිසම් සුදුසුකම්
:
2.3.1 අධාපන
බාහිර අයදුම්කරුවන්

:

අධාපන සුදුසුකම්
1. අධාපන සපාදු හතික පත්ර ( ාමාන සපළ) ිභාෙසේ දි සිාංහල /
සදමළ, ෙණිත්ය, ඉාංග්රිසි භාෂාව යන ිෂයයන් ඇතුළුව ිෂයයන්
04කට ම්මාන ාමාර්ථයක්ෂ හිත්ව එකවරකදී ිෂයන් 06 ක්ෂ
මත්තව තිබිම
හ
ii. අධාපන සපාදු හතික පත්ර (උ ් සපළ) ිභාෙසේ දි අවම වශසයන්
ිෂයන් 03 කින් ාමාන සපාදු පරීක්ෂෂණය හැර මත්තව තිබිම.
2.3.2 අභන්ත්ර අයදුම්කරුවන් :
ප්රාථමික සර්ණිය - ශිේපිය ස ්වා ෙණයන් හි පහත්
ඇති ස ව
් කයින්ට සම් ඳහා අයඳුම් කළ හැකිය.
i.

ඳහන් සුදුසුකම්

අධාපන සපාදු හතික පත්ර ( ාමාන සපළ) ිභාෙසේ දි සිාංහල /
සදමළ, ෙණිත්ය, ඉාංග්රිසි භාෂාව යන ිෂයයන් ඇතුළුව ිෂයයන්
04කට ම්මාන ාමාර්ථයක්ෂ හිත්ව සදවරකදී ිෂයන් 06 ක්ෂ
මත්තව තිබිම

හ
ii. ස ්වසේ ්ිර පත්තිම් දැරිය යුතු අත්ර එම පත්තිම් වල ්ිර කරනු
ලැබ සිටිය යුතුය
නියමිත් දිනට පුර්වා න්න ්ිර පත්තිමක යටත්ත පිරිස යින් අවුරුදු 05
අඛ්ණ්ඩ තුටුදායක ස ්වා කාලයක්ෂ ම්පුර්ණ කර තිබිය යුතුය.

ෑම ඉේුම්කරුසවක්ෂම,
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i.

ශ්රී ලාාංකීක පුරවැසිසයකු ිය යුතුය.

ii.

ත්නතුරට පැවසරන කාර්යයන් මැනින් ඉටු කිරිම
ඳහා සමන්ම දිවයිසන් ඕනෑම ප්රසද්ධශයක ස ්වය

2.3.3 වය

:

2.34. සවනත්ත

:

ඉේුම්පත්ත භාර ෙන්නා අව ාන දිනට අවුරුදු 18 ට සනාඅඩු අවුරුදු
45 ට සනාවැඩි ිය යුතුය. අභන්ත්ර අයදුම්කරුවන්ට උපරිම වය ්
සීමාව අදාළ සනාසේ.

ෑම ඉේුම්කරුසවක්ෂම,
I.

ශ්රී ලාාංකීක පුරවැසිසයකු ිය යුතුය.

II. ත්නතුරට පැවසරන කාර්යයන් මැනින් ඉටු කිරිම ඳහා
සමන්ම දිවයිසන් ඕනෑම ප්රසද්ධශයක ස ්වය කිරිම ඳහා මනා
සයෝෙත්ාවසයන් යුක්ෂත් ිය යුතුය.
III. ිශිෂ්ට චරිත්සයන් යුක්ෂත් ිය යුතුය.
2.4. බඳවා ෙැනිසම් ක්රමසේදය:

වුහෙත් ම්ුඛ් පරීක්ෂෂණයක්ෂ මඟින් සත්ෝරා ෙනු ලැසේ.

ස ්වා නියුක්ෂත් කරිසම් සකාන්සද්ධසි:
පත්තිම් ්ිරය .ස ්වක අර්ථ
හිමිකම් හිත්ය.
බඳවා ෙැනිසම් දි වැටුප

ාධක අරුදලට හා ස ්වා නියුක්ෂතිකයන්සේ භාරකාර අරුදේ

ඳහා

:

බාහිර අයදුම්කරුවන් අතුරින් බඳවා ෙැනිසම් දි අදාළ ත්ැනැත්තත්ා වැටුප් පරිමාණසේ ආරම්භක පියවසරහි
පිහිටුවනු ලැබිය යුතුය. අභන්ත්ර අයදුම්කරුවන් බඳවා ෙැනිසම් දි පිහිටුවනු ලැබිය යුතු වැටුප් පියවර
ආයත්න ාංග්රහසේ VII පරිච්සේදසේ ිිිධාන පරිදි තිරණය කරනු ලැසේ.
අයදුම් කිරිසම් ක්රමය

:

ඔබ ිසින් ක ් කරන ලද අයදුම්පත් 2022.04.13 දිනට සහෝ ඊට සපර අධක්ෂෂ ජනරාේ, ජාතික වෘත්තීය
සුරක්ෂිත්ත්ා හා ස ෞඛ් ආයත්නය, අාංක 97, ජාවත්තත් පාර , සකාළඹ 05 ලිපිනයට ලියාපදිාංචි ත්ෑපෑල මඟින්
සයාු කරන්න. ත්නතුරු කිහිපයකට ඉේුම් කරන්සන් නම් එක ත්නතුරකට එක බැගින් වන ස ් අයදුම්පත්ර
සවන් සවන්ව ඉදිරිපත්ත කළ යුතුය.
අයදුම්පත් බහා එවන ලිපි කවරසේ ඉහළ වම් සකළවසර් අදාළ ත්නතුර ඳහන් කළ යුතුය. අයදුම්පත්ත
භාරෙන්නා අව ාන් දිනයට පසු ඉදිරිපත්ත කරන අයදුම්පත්ත ප්රතික්ෂසෂ්ප කරනු ලැසේ.
අයදුම්පත්ත කැදිසම් අව න් දිනය :
ත්නතුරට පත්ත කිරිම ඳහා ඉේුම් කිරිම පිණි අවශ සුදුසුකම් පුරා ඇති සල ට පිළිෙනු ලබන්සන්
අයදුම්කරු ඉහත් ඳහන් අවශ සුදුසුකම් අයදුම්පත්ත භාර ෙන්නා අව ාන දිනය 2022.04.13 දින වන ිට
ෑම ආකාරයකින්ම ම්පුර්ණ කර ඇත්තනම් පමණි.
සමම ත්නතුරු ඳහා බඳවා ෙැනිම් ම්බන්ධසයන් අව ාන ීරණය ජාතික වෘත්තීය සුරක්ෂිත්ත්ා හා ස ෞඛ්
ආයත්නසේ පාලක මණ්ඩලය තු සේ.
දුරකථන අාංකය :ිදුත්ත ත්ෑපෑල :සවේ අඩිය
:-
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011- 2585425 / 011 – 598672 අධක්ෂෂ ජනරාේ
info@niosh.gov.lk
ජාතික වෘත්තීය සුරක්ෂිත්ත්ා හා ස ෞඛ් ආයත්නය
www.niosh.gov.lk
අාංක 97
ජාවත්තත් පාර
සකාළඹ 05

