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ක්ෂේත්ර නිලධාරීන් සඳහා  ් ෝජනා කරනු ලබන සේ්ෙච්ඡා විශ්රාම ෙන්ි ක්රම  

ජාතික තරුණ ්සේො සභාෙ 

හැඳින්ීම 

1979 අංක 69 දරණ ජාතික තරුණ සසේවා පනතට අනුව පිහිටුවන ලද ජාතික තරුණ සසේවා සභාසේ අරමුණු 

හා පරමාර්ථ  ලඟාකරගැනීම  සඳහා පැවරී ඇති මුඛ්ය කාර්යභාරය  වන්සන්  ශ්රී ලංකාසේ තරුණයන්සේ 

පූර්ණ වර්ධනය සහතික කිරිමට හැකිවන පරිදි ඔවුන්සේ සේවාර්ථයන්  ප්රවර්ධනය කිරීමයි. ජාතික තරුණ 

සසේවා සභාසේ අරමුණු ඉටුකරගැනීම සඳහා ජාතික සංවර්ධන සයෝජනා ක්රමයන්හි තරුණයින් සේ 

සහභාගිත්වය ඇතිකරගැනීම, තරුණයින් අතර ශාරීරික ප්රාගුණය හා ක්රීඩා  වර්ධනය සඳහා දිරිගැන්ීම , 

තරුණ සංවිධාන පිහිටුීම සහ තරුණ සුභසාධනවලට සහායීම ප්රධාන අරමුණු අතර වැදගත් සේ.  තරුණ 

සංවර්ධනය හා තරුණයින්ට සසේවා සැපයීම සඳහා ජාතික තරුණ සසේවා සභාවට පැවරී ඇති වගකීම හා 

කාර්යභාරය  ඉටුකිරීසේ දී සභාසේ ක්ෂ්සරේත්ර නිලධාරින්සේ දැනුම, කුසලතාවයන් හා ආකල්ප සෙසහවින් 

ෙලපායි.    විසශේෂසයන් තරුණයින්සේ සිතුේ පැතුේ අසේක්ෂ්ෂාවන් හා අවශයතාවන් හදුනාසගන  තරුණයින් 

සමග සහසයෝගසයන් හා ක්රියාශීලිව කටයුතු කළ හැකි නිලධාරින් පිරිසක්ෂ් ක්ෂ්සෂසත්රය්  රාජකාරි කටයුතු 

සදහා සයාදවාගැනීම අතයවශය කරුණකි.   

ජාතික තරුණ සසේවා සභාසේ ක්ෂ්සෂත්ර නිලධාරීන්ට පැවරී ඇති රාජකාරි අතර ග්රාමසසේවා වසේ මට්ටමින් 

සයෞවන සමාජ පිහිටුීම,  එම සංවිධාන සදහා සැලසුේ සකසේ කර ක්රියාත්මක කිරීමට මගසපන්ීම, 

නිසේසකෝ තරුණ සමූපකාරය ග්රාමීය මට්ටමින් වයාේතකර විකල්ප ආදායේ  උත්පාදන මාර්ගයන් සලස කුඩා 

වයාපාර සංවර්ධන කටයුතු සදහා උනන්දුවක්ෂ් දක්ෂ්වන තරුණයින් හදුනාසගන එම අයට පුහුණුව ලොදීම  

හා ආධාරක සසේවා  ලගාකරගැනීම සඳහා සහායීම හා සේෙන්ීකරණ කටයුතු , ක්රීඩා ප්රවර්ධන කටයුතු 

ග්රාමීය මට්ටමින් ක්රියාත්මක කිරීම වැනි කාර්යයන් ග්රාමීය හා ප්රාසේශීය මට්ටමින් ක්රියාත්මක කිරීම විසශේෂ 

අවධානයට සයාමුවිය  යුතුව ඇත.  ඒ අනුව, සමම නිලධාරින් නිරන්තරසයන් ක්ෂ්සෂත්ර චාරිකාවක  සයදීම 

හා තරුණයින්  සමග ක්ෂ්සෂසත්රය් දී එක්ෂ්ී කටයුතු කිරීම අනිවාර්ය සේ. සමම කරුණු සැලකිල්ලට ගැනීසේ 

දී ජාතික තරුණ සසේවා සභාසේ  මාණ්ඩලික නිලධාරීන් හා ක්ෂ්සෂේත්ර නිලධාරින්  තම රාජකාරි කටයුතු  

කාර්යෂමව  හා ළුලදායී  සලස ඉටුකිරීම සදහා  නිරන්තරසයන්ම තරුණයින්  සමග එක්ෂ්ව ක්ෂ්සෂේත්ර කටයුතුවල 

සයදීම අතයවශය සේ.    ඒ අනුව ජාතික තරුණ සසේවා සභාව මගින් තරුණයින්ට සසේවා සැපයීම සාර්ථක 

කරගැනීමට නේ  එම නිලධාරින්සේ කුසලතාවයන්, දැනුම , ආකල්ප,   හැකියාවන් හා පළපුරුේද  

සෙසහවින් වැදගත් සේ.  සමහිදී තරුණයින් හා ක්ෂ්සෂේත්ර නිලධාරින්  අතර වයසේ පරතරය  තීරණාත්මක 

සාධයක්ෂ් සලස ෙලපාන ෙව නිරීක්ෂ්ෂණය සේ. 

විසශේෂසයන්ම  දැනට සසේවසය්  සයදී සිටින  සහකාර තරුණ සසේවා නිලධාරින්, තරුණ සසේවා නිලධාරීන් , 

දිසේික්ෂ් තරුණ සසේවා නිලධාරින්  හා සහකාර අධයක්ෂ්ෂවරුන් පිළිෙදව විමසා ෙැලීසේ දී පහත සදහන් 

කරුණු සකසරහි අවධානය සයාමු කළ යුතුව ඇත. 

1. දැනට සසේවසය් සයදි සිටින සහකාර තරුණ සසේවා නිලධාරින් 320 සදනා  අතරින්  වයස අවුරුදු 

45ට වැඩි  නිලධාරින් සිටින්සන් 16 සදසනකු පමණි. 

 

දැනට ක්රියාත්මක ඉහත කරුණුවලට අමතරව  ජාතික සංවර්ධන ප්රයත්නසය් දී ජාතික තරුණ සසේවා 

සභාව සවත පැවසරන  කාර්යයන් සකසරහි ද අපසේ අවධානය සයාමු විය යුතුව ඇත. රජය  විසින් 
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අළුත් රටක්ෂ් හදන  ජාතික සංවර්ධන වැඩපිළිසවල යටසත් ජාතික තරුණ සසේවා සභාව සවත විසශේෂ 

වගකීේ පැවරීමට සයෝජනා කර ඇත.  විසශේෂසයන්ම රැකියා දසලක්ෂ්ෂයක්ෂ්  ඇතිකිරීසේ වැඩසටහන 

යටසත් තරුණයින් වයාපාර ක්ෂ්සෂේත්රයට සයාමුකිරීම, තරුණ වයාපාරික කණ්ඩායේ සංවිධානගත 

කර සේශීය සවළදසපාල හා අපනයන සවළදසපාල ඉල්ලිේවලට අනුව වයාපාර හා උප සකාන්ත්රාත් 

ආරේභ කිරිම වැනි තරුණයින්ට ආදායේ  මාර්ග සැලසිම හා ජාතික ආර්ිකයට තරුණයින්සේ 

ක්රියාකාරි දායකත්වය ලොදීම වැනි ක්ෂ්සෂේසත්රය් ක්රියාත්මක කළ යුතු වැඩසටහන් සයෝජනාවි ඇත.  

සේ සඳහා තරුණයින්සේ සිතුේපැතුේ අවශයතා හා අසේක්ෂ්ෂාවන් හඳුනාසගන එම කාර්යයන් 

සාර්ථක කරගැනීම සඳහා තරුණයින් සමග එකතුී වැඩකිරීමට ක්ෂ්සෂේත්ර නිලධාරින්ට හැකියාව 

තිබිය යුතුය.  සමහිදී ක්ෂ්සෂේත්ර නිලධාරීන්සේ ආකල්ප, ශාරීරික හා මානසික සයෝගයතාවය 

තීරණාත්මක සාධයකි. 

I. දැනට සසේවසය් සයදී සිටින  සහකාර තරුණ සසේවා නිලධාරින් 320 අතරින් වයස අවුරුදු 

45ට වැඩි නිලධාරීන් සිටින්සන් 16 සදසනකු පමණි. 

II. සසේවසය් සයදි සිටින තරුණ සසේවා නිලධාරීන් 613 සදනා අතරින් 30 සදසනකු අවුරුදු 55 

සහෝ ඊට ඉහල  වයසේ කාණ්ඩයට අයත් සේ.  එසමන්ම වයස අවුරුදු 45 සහෝ ඊට වැඩි වයසේ 

කාණ්ඩවලට අයත් නිලධාරීන් ගණන 252 සදසනකි.  ඒ අනුව තරුණයින් හා තරුණ 

සංවිධාන සමග ක්ෂ්සෂේසත්රය් සෘජුවම  හා ක්රියාකාරීව කටයුතු කරන තරුණ සසේවා නිලධාරින් 

අතරින් වැඩි පිරිසක්ෂ් අවුරුදු 45ට වැඩි වයසේ කාණ්ඩයට අයත්සේ.  ක්ෂ්සෂේත්ර නිලධාරින් හා 

තරුණයින් අතර පවත්නා සමම වයසේ පරතරය තරුණ අවශයතා හා ආකල්ප හඳුනාසගන 

ක්ෂ්සෂත්ර රාජකාරි සාර්ථකව හා කාර්යක්ෂ්ෂමව ඉටුකිරීමට ොධාවක්ෂ් ී  ඇති ෙව  මැනවින් සපනි 

සගාසේ ඇත . 

III. ක්ෂ්සෂත්ර නිලධාරීන්සේ අීක්ෂ්ෂණ  කටයුතු පිළිෙද වගකීම පැවරී ඇති දිසේික්ෂ් තරුණ සසේවා 

නිලධාරින්  33 සදනා අතරින් 31 සදසනකු වයස අවුරුදු 45ට වැඩි නිලධාරීන් සේ. 

IV. ජාතික තරුණ සසේවා සභාසේ දිසේික්ෂ් කාර්යාලවලට හා ප්රධාන කාර්යාලසය් ක්ෂ්සෂේත්ර  

කටයුතු සැලසුේ කර ක්රියාත්මක කිරිම හා එම වැඩසටහන් ක්ෂ්සෂේත්ර මට්ටසේ දී අීක්ෂ්ෂණය 

කිරීසේ වගකීම පැවරී ඇති සහකාර අධයක්ෂ්ෂ වරු 48 සදනා අතරින් 43 සදසනකු වයස 

අවුරුදු 45ට වැඩි නිලධාරීන් සේ. 

ජාතික තරුණ සසේවා සභාසේ ක්ෂ්සෂේත්ර නිලධාරින්සේ වයසේ කාණ්ඩ අනුව පවතින තත්වය පිළිෙද විග්රහසය් 

දී හඳුනාගත් ගැටළු වලට අමතරව, සමම නිලධාරින්සේ සසේවා කාලය හා එම කාලය තුලදී ලඟා කරගත් 

උසසේීේ අවසේථා සලකා ෙැලීසේ දී ගැටළු කිහිපයක්ෂ් හඳුනාගත හැකිය. 

1. 1990 වර්ෂයට සපර ජාතික තරුණ සසේවා සභාසේ සහකාර තරුණ සසේවා නිලධාරි හා තරුණ සසේවා 

නිලධාරි තනතුරුවලට ෙඳවාසගන ඇති නිලධාරින් 43 සදසනකු දැනටත් තරුණ සසේවා නිලධාරි 

තනතුරුවල සසේවය කරනු ලෙයි.  ඒ අනුව, වර්ෂ 26 ක්ෂ් සහෝ ඊට වැඩිකාලයක්ෂ් උසසේීේ 

ලොගැනීමට අවසේථා සනාමැතිව තරුණ සසේවා නිලධාරි තනතුරු වල ක්ෂ්සෂේත්ර  කටයුතු කිරිමට සිදුව 

ඇත.  සමම තත්වය තවදුරටත් අර්ුදකාරි තත්වයකට පත්වන්සන් 2012 වර්ෂය දක්ෂ්වා ක්රියාත්මක 

වූ ෙඳවාගැනීසේ හා උසසේකිරීසේ  පරිපාටියට අනුව තරුණ සසේවා නිලධාරි 1සරේණිසය් වර්ෂ තුනක  

සසේවා කාලයක්ෂ් ඇති නිලධාරීන්ට ඊලඟ උසසේීේ තනතුර වන දිසේික්ෂ් තරුණ සසේවා නිලධාරි  

තනතුර සඳහා ඉල්ුේකිරීමට අවසේථාව තිබිණ.  නව ෙඳවාගැනීසේ හා උසසේකිරීසේ පරිපාටිය 

ක්රියාත්මක වූ 2012.10.22 දින වනවිට දිසේික්ෂ් තරුණ සසේවා නිලධාරි තනතුරට ඉල්ුේ කිරීමට 

සුදුසුකේ ලැු නිලධාරින් 257 සදසනකු සසේවසය් සයදි ඇත.  එම නිලධාරින් තවමත් තරුණ සසේවා 

නිලධාරි  තනතුරු වල සසේවය කරනු ලෙයි.  උසසේීේ ලොගැනීමට අවසේථා සනාලැබීම නිසා එකම 
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තනතුසර් දීර්ඝ කාලයක්ෂ් සසේවය කිරීමට ක්ෂ්සෂේත්ර නිලධාරීන්ට සිදුීම ඉතාමත් අහිතකර තත්වයකි.  

උසසේීේ ලොදීමට පුරේපාඩු සනාමැතිවිමත් , ඇතැේ අවසේථාවලදී උසසේීේ ලොදීසේ අක්රමවත්  

ෙවත් සමම තත්වයට ෙලපා ඇත.  එමගින් සමම නිලධාරීන්  අධධර්යට පත්ීම, කාර්යක්ෂ්ෂමතාව 

අඩුීම , රාජකාරි කිරීසේ දී අසේක්ෂ්ිත පරිදි ක්ෂ්සෂේත්ර කටයුතු සඳහා උනන්දුවක්ෂ් සනාදැක්ෂ්ීම වැනි 

අහිතකර තත්වයක්ෂ් මතුීම සනාවැලැක්ෂ්විය හැකි කරුණකි.  එමගින් නිලධාරින් කළකිරීමට පත්ීම 

සනාවැලැක්ෂ්විය හැකි කරුණකි.  ජාතික තරුණ සසේවා සභාව අසේක්ෂ්ිත පරිදි තරුණයින්ට 

කාර්යක්ෂ්ෂම හා උසසේ මට්ටමකින් සසේවා සැපයීම සකසරහි අහිතකර ෙලපෑේ ඇතිීම අපසේ 

අවධානයට සයාමු විය යුතු කරුණකි.  සුදුසු වන්දි ක්රමයක්ෂ් යටසත් විරාමගැනීමට අවසේථා 

සලසාසදන සලස සමම නිලධාරීන්සේ වෘත්ති සමිති මගින් ඉල්ලීේ ඉදිරිපත් කර තිබීමද අපසේ 

අවධානයට සයාමුවිය යුතුව ඇත. 

 

සමම කරුණු සැලකිල්ලට ගැනීසේ දී ජාතික තරුණ සසේවා සභාසේ ක්ෂ්සෂේත්ර නිලධාරීන්ට හා ක්ෂ්සෂේත්ර 

අීක්ෂ්ෂණ කටයුතුවල සයසදන මාණ්ඩලික නිලධාරීන් සගන් අසේක්ෂ්ිත පරිදි සභාව සවත පැවරී 

ඇති කාර්යභාරය ප්රශසේත මට්ටමින් ඉටුකිරීම සඳහා අතයවශය පියවරක්ෂ් සලස පහත සඳහන් 

සයෝජනා ඉදිරිපත් කිරීමට අසේක්ෂ්ෂා සකසර්. 

A. සේවකැමැත්සතන් සසේවසයන් විරාම යෑම සඳහා සයෝජනා ක්රමයක්ෂ් ක්රියාත්මක කිරීම. 

B. තවදුරටත් සසවසය් සයදීමට කැමති සුදුසුකේ, පළපුරුේද හා දක්ෂ්ෂතා ඇති නිලධාරීන් 

ජාතික තරුණ සසේවා සභාසවන්  නිදහසේ කර සවනත් සුදුසු රාජය අංශසය් තනතුරුවලට 

අනුයුක්ෂ්ත කිරීම. 

සමම සයෝජනා ක්රම ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා  පහත සඳහන් වැඩපිළිසවල සලකා ෙැලීම මැනවැයි 

සයෝජනා කරනු කැමැත්සතමු. 

A. සේෙකැමැත්්තන් ්සේේ න් විශ්රාම ගන්නා නිලධාරීන් සඳහා ් ෝජනා ක්රම . 

 

A.1 ලැබිය යුතු වන්දි  සැලැසේසේ නියම ප්රකාර  යේ වන්දි මුදලක්ෂ් ඒ නිලධාරියා සවත     

       සගවිය  යුතුය. 

A.2 අමාතය මණ්ඩල අනුමැතිය ලොගැනීසමන් පසුව පහත සඳහන් පරිදි වන්දි ප්රදානය  

කිරීම සලකා ෙැලීම සයෝගය සේ. 

A.2.1 සේසවච්ඡාසවන් විරාම යෑසේ සයෝජනා ක්රමය යටසත් අයදුේ කිරීමට  

    සුදුසුකේ ලෙන්සන් , 

I. ජාතික තරුණ සසේවා සභාසේ සහකාර තරුණ සසේවා නිලධාරි, තරුණ 

සසේවා නිලධාරි, දිසේික්ෂ් තරුණ සසේවා නිලධාරි හා සහකාර 

අධයක්ෂ්ෂවරු පමණි.  සේ යටසත් වයස අවුරුදු 45ට වැඩි වයස අවුරුදු 

60 සේපූර්ණ සනාකරන්නාවූ නිලධාරීන්ය. 

II. ඉහත සදහන්  සසේවා ගණවලට අයත් නිලධාරීන් සඳහා සගවන වන්දිය 

පහත සදහන් පරිදිය. 

a) සපර සසේවය  - සෑම මාස 12ක සසේවා කාලයක්ෂ් සදහා මාස   

                      04ක වැටුප. 

b) අහිමිවන සසේවය - සෑම මාස 12ක සසේවා කාලයක්ෂ් සඳහා    

                            මාස 06ක වැටුප. 
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A.3 ෙන්ි ්ගී්ේ දී අදාලෙන ්කාන්්ේසි 

a) වන්දි සගීසේ කටයුතු සදහා අදාලවන අනිවාර්ය විරාම යාසේ වයස අවුරුදු 60 ක්ෂ් 

සසේ සැලසක්ෂ්. 

b) විරාම යන අවසේථාසේ ලෙන්නාවූ මූලික ඒකාෙේධ වැටුප පදනේ කරසගන වන්දිය 

ගණනය සකසර්.  (සවනත් දීමනා සනාසැලසක්ෂ්) 

c) වන්දියට අමතරව අදාල පනත්වල නීතිරීතිවලට අනුව සගවිය යුතු සියළුම 

වයවසේථාපිත සගීේ සිදුකළ යුතුය. 

d) විනයානුකූල පරීක්ෂ්ෂණ සිදුසකසරමින් පවතින හා යේ විනිශේචය සභාවක්ෂ් යටසත්  

සිය වෘත්තිසය් තත්වය  ප්රශේනකර ඇති නිලධාරීන් සමම සයෝජනා ක්රමය යටසත් 

සුදුසුකේ සනාලෙනු ඇත. 

e) ආයතනයට අයීමට ඇති සියළුම හිග මුදල් නිලධාරීන්ට හිමි වන්දි මුදලින් අයකර 

ගැනීමට කටයුතු කරනු ඇත. 

f) විසේශගත රැකියා සමරට පිහිටුවා ඇති විසේශීය ආයතනවල සහෝ අධයයන කටයුතු 

සදහා ලොගත් වැටුේ රහිත නිවාඩු ධවදය සහේතූන් මත ලොගත් විසශේෂ නිවාඩු, 

ේවිතීයනය පදනම මත සවනත් ආයතනවලට සහෝ මුදාහැරීම මත සවනත් රාජය 

ආයතනවල සසේවා කාලයන්  වන්දි සගීසේ කාර්ය සදහා සැලකිල්ලට 

සනාගැසන්. 

g) සමම ප්රතිලාභ ලො සසේවසයන් විරාම යන්නන් කිසිම සහේතුවක්ෂ් නිසාවත්  රාජය  

සංසේථා, වයවසේථාපිත මණ්ඩල හා රාජය සතු සමාගේ ඇතුළු රාජය අංශසය් සසේවය 

සදහා නැවත එක්ෂ්ීමට හිමිකේ සනාලැසේ. 

   

A.4  සමම වන්දි ක්රමය සයාජනා කරනු ලෙන්සන් ජාතික තරුණ සසේවා සභාව අසේක්ෂ්ෂා 

කරන පරිදි වයස අවුරුදු 45ට වැඩි ක්ෂ්සෂේත්ර කටයුතුවල නියුතු නිලධාරීන් සේව 

කැමැත්සතන් විරාම යෑම උනන්දු කිරීම සදහාය.   විරාම ගැනීසමන් පුරේපාඩුවන 

තනතුරු සදහා  තරුණ කටයුතු පිළිෙද අත්දැකීේ ඇති නායකත්ව කුසලතා සහිත 

තරුණ නිලධාරීන් පිරිසක්ෂ් ජාතික තරුණ සසේවා සභාවට ෙදවාගැනීමට අසේක්ෂ්ෂා කරන 

ෙැවිනි .   එමගින් තරුණයින් සදහා සසේවා සැපයීම හා තරුණ සංවර්ධනය වඩාත් 

කාර්යක්ෂ්ෂම මට්ටමට පත්සකාට ජාතික තරුණ සසේවා සභාවට පැවරී ඇති ජාතික වගකීම 

උපරිම මට්ටමින් ඉටුකිරීමයි. 

B. සේවකැමැත්සතන් විරාමයෑමට කැමැත්ත සනාදක්ෂ්වන නිලධාරීන් සවනත් ආයතනවල 

සසේවයට පූර්ණකාලීනව මුදාහැරීම. 

B.1   තවදුරටත් සසේවසය් සයදී සිටීමට  කැමති, සුදුසුකේ, පළපුරුේද හා දක්ෂ්ෂතා ඇති                            

නිලධාරීන් ජාතික තරුණ සසේවා සභාසවන් නිදහසේ කර එම නිලධාරීන්සේ අත්දැකීේ හා 

පළපුරුේද සැලකිල්ලට සගන සවනත් රාජය ආයතනවල සසේවය සදහා මුදාහැරීම සමම 

සයෝජනා කුමය මගින් අසේක්ෂ්ෂා සකසර්.  ප්රාසේශීය සල්කේ කාර්යාල, අධයාපන 

කාර්යාල හා සවනත් සංවර්ධන කටයුතු කරනු ලෙන කාර්යාලවල වැඩසටහන් සැලසුේ 

කිරීම, ප්රගති පාලනය හා ඇගයීම වැනි කාර්යයන් සදහා සමම නිලධාරීන් සයාදා ගත 

හැකිය. විසශේෂසයන් පාසැල් හැරයන තරුණයින් ළුලදායී කාර්යයන් සදහා සයදීම 
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මාර්සගෝපසේශනය හා දැනුවත් කිරීම වැනි  වැඩසටහන් හා වැඩිහිටි අධයාපනය සජයෂේඨ  

පුරවැසියන් සදහා ප්රසයෝජනවත් වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම, තරුණ සංවිධාන ග්රාමීය 

අංශසය් සංවර්ධන කටයුතු  සදහා සංවිධානාත්මකව සයදීම වැනි වැඩසටහන් සදහා 

සමම නිලධාරීන්සේ පළපුරුේද හා අත්දැකීේ ළුලදායී සලස සයාදාගැනීසේ හැකියාව 

ඇත. 

 

B.2 විකල්ප රැකි ා සදහා අනුයුකත කිරී්ේ දී අදාලෙල ්කාන්්ේසි 

a) සමම නිලධාරීන් වයස අවුරුදු 45ට වැඩි 60ට අඩු අය විය යුතුය. 

b) නිලධාරීන් සසේවය කරන තනතුරු පුරේපාඩු වන පරිදි පූර්ණකාලීනව නිදහසේ කරනු 

ලෙයි. 

c) සමම නිලධාරීන්ට වැටුේ සගවිය යුත්සත් සසේවයට අනුයුක්ෂ්ත කරනු ලෙන රාජය 

ආයතන මගිනි. 

d) සමම නිලධාරීන්ට වන්දි මුදලක්ෂ් සගවනු සනාලැසේ. සසේවය ලොගන්නා ආයතන 

මගින් දැනට නිලධාරින් ලෙන වැටුපට සනාඅඩු මුදලක්ෂ් සගවිය යුතු සේ. 

e) සමම නිලධාරීන්සේ සුදුසුකේ, අත්දැකීේ හා කුසලතා සැලකිල්ලට සගන සුදුසු 

තනතුරු  සදහා අනුයුක්ෂ්ත කිරීම කළ යුතුසේ.  නිලධාරීන්සේ කැමැත්ත හා 

ආයතනසය් අවශයතාවය මත නිලධාරින් අනුයුක්ෂ්ත කිරීම සදහා සයෝජනා ක්රමයක්ෂ් 

සකසේ කරනු ලැසේ. 

C. සේවකැමැත්සතන් විරාමයාම හා සවනත් ආයතනවලට පූර්ණකාලීනව නිදහසේ කරනු ලෙන 

නිලධාරින් සංඛ්යාවට අනුව ඇතිවන පුරේපාඩු සදහා නව නිලධාරීන්  ෙඳවාගැනීම සදහා 

අනුමැතිය ලොගත යුතුසේ.  

සයෝජිත වැඩපිළිසවල ක්රියාත්මක කිරීම සදහා අමාතය මණ්ඩල අනුමැතිය ලොගැනීම අවශය ෙව සයෝජනා 

කරනු කැමැත්සතමි. 

 ඉහත සඳහන් සයෝජනා ඉදිරිපත් කර ඇත්සත් ක්ෂ්සෂේත නිලධාරීන් සඳහා පමණක්ෂ් වන අතර,ඊට අමතරව 

තරුණ සසේවා සභාසේ අසනකුත් තනතුරුවල නිලධාරීන් හා කාර්ය මණ්ඩලයටද සමම අවසේථාව ලො ගැනීමට 

ෙලාසපාසරාත්තුසවන් සිටී.ඒ අනුව ඔවුන්ටද එම අවසේථාව ලොදීම සුදුසු යැයි සයෝජනා කරමි.  


