ප ෂ
ේ කර්මානේත පෙ ාර්තපේනේතප
ු ෙහි
කළමණාකරණ සහකාර තාක්ෂණික පනාෙන ඛණ්ඩ 2 පසේො ගණය සඳහා ෙන උසසේ කිරීපේ
(චිත
01.

රි ාටිය

ෙර්කක/ නිමහේ සහකාර)

සේබනේධ ෙන ආයතන
1.1. පෙ ාර්තපේනේතුෙ : ප ේෂ කර්මානේත
පයාමු අංකය : ප ේපෙ/ආ/1/06/MN 1(A)

ෙිනය : 2012.12.10

1.2. අමාතේයාංකය : කර්මානේත හා ොණිජ කටයුතු
පයාමු අංකය : 105/102/3/2/ප ේෂ.පෙ

ෙිනය : 2012.06.01

1.3. කළමනාකරණ පසේො අධ2ක්ෂ ජනරාලේ විසිනේ තනතුරු අනුමත කිරීම :
පයාමු අංකය : DMS/C/5/22/14

ෙිනය : 2012.02.23

1.4. ආයතන අධ2ක්ෂ ජනරාලේපගේ නිර්පෙේකය :
පයාමු අංකය : EST-3/RECRU/03/13503

ෙිනය : 2012.05.22

1.5. ෙැටු ේ හා පසේෙක සංඛ2ා පකාෂනෂනේ සවාපන නිර්පෙේකය :
පයාමු අංකය : NSCC/2/19/4/SR-1

ෙිනය : 2012.05.28

1.6. රාජ2 පසේො පකාෂනෂනේ සවාපන අනුමැතයය :
පයාමු අංකය : PSC/EST/6/1/19/4/2012

02.

තේ කිරීපේ බලධරයා

ෙිනය : 2012.11.01

ළ
ය බ
ය ඳ විසේතර

2.1 තේ කිරීේ බලධරයා : රාජ2 පසේො පකාෂනෂනේ සවාෙ විසිනේ බලය

ෙරන ලෙ ප ේෂ කර්මානේත

අධ2ක්ෂ

03.

පසේො ගණය

ළ
ය බ
ය ඳ විසේතර

3.1 පසේො ගණය

:

කළමනාකරණ සහකාර තාක්ෂණික පනාෙන - ඛණ්ඩ 2

3.2 පකණි
ේ

:

III, II, I

3.3

ැෙපරන කාර්ය වාරය

යළයබඳ ප ාදු නිර්ෙචන:

ප ෂ
ේ
කර්මානේත පෙ ාර්තපේනේතුපන විධායක හා
කාර්යයනේට උ සේථේවක හා / පහෝ

රි ාලන මට්ටේෙල නියුතු ෙූෙනේපගේ

හසුකාරක කර්තෙ2යනේ අතුරිනේ තාක්ෂණික සේෙවාෙයක්

පනාෙනේනා ෙූ ෙ, ඒකල සේෙරූ පයනේ ෙූ ෙ කාර්යයනේ පමම පසේො ගණයට
කාර්යයනේ අතුරිනේ

ැෙපර්. පමම ගණපයේ

තේ කිරීේ බලධරයා විසිනේ විපකේෂපයනේ නියම පකාට ෙක්ෙන ලෙ කාර්යයනේ පමම

පසේො ගණයට අයතේ නිලධරයනේ විසිනේ ඉටු කරනු ලැබිය යුතුය.
04. තනතුපර් සේෙවාෙය :
පමම තනතුර සේථිරය. විකාම ෙැටු ේ සහිතය.
05.

ෙැටු ේ
5.1 ෙැටු ේ පක්ත අංකය:

MN – 1 - 2006 ඒ

5.2 ෙැටු ේ

රු.13120–10 x 145 – 11 x 170 - 10 x 240 – 10 x 320 – 22040

රිමාණය:

1

5.3 පකණි
ේ ර:මයට අොළ ආරේවක ෙැටු ේ

පකේණිය

06.

යයෙර :

ෙැටු ේ

යයෙර

ෙැටු ේ තලය (රු.)

III

යයෙර 1

13,120

II

යයෙර 12

14,740

I

යයෙර 23

16,680

පසේො ගණයට අයතේ තනතුර / තනතුරු
6.1 අනුමත තනතුරු නාම, අනුමත තනතුරු සංඛ2ාෙ හා ඒොට

අනුමත
තනතුරු නාම
චිත

ෙර්කක

නිමහේ
සහකාර

6.2

ැෙපරන කාර්යයනේ :

අනුමත
තනතුරු

කාර්යයනේ

සංඛ2ාෙ
18

1. අතේයනේත පරෙි යළය සඳහා පමෝසේතර නිර්මාණය, පමෝසේතර සඳහා
පයාො ගනු ලබන චිත නිර්මාණය කිරීම හා ෙර්ණ ගැල ම,
අලංකාර හා උසසේ
ෂනතයපයනේ යුතු නිෂේ ාෙන සඳහා අෙක2
නිර්මාණයනේ ලබාෙීම.
2. පෙ ාර්තපේනේතු ධානියා විසිනේ ෙරනු ලබන පෙනතේ රාජකාරි.

01

1.
නූලේ ෙර්ණ කිරීම, නිමහේ කිරීම යළබ
ය ඳෙ නෙ අතේහො බැලේ
කිරීම හා ර්පයේෂණ කිරීම.
2.
විවිධ ඩයි ෙර්ග
නිෂේ ාෙනපයහිලා ගැපනන රසායන
ද්රීනයයනේහි තතේතේෙ ාලන කටයුතු යළයබඳ පසායා බැලම.
3.
පෙෝ ේ මුද්රීණය
යළබ
ය ඳ අතේහො බැලේ කිරීම හා ෙර්ණ
ෙට්පටෝරු ප ාතේ සැකසීම.
4.
පෙ ාර්තපේනේතු
ධානියා විසිනේ
ෙරනු ලබන පෙනතේ
රාජකාරි.

ඒකාබෙේධ නිලධර සංඛ2ාෙ : චිත

ෙර්කක

නිමහේ සහකාර

18
01
19

පකණි
ේ පයනේ පකණි
ේ යට උසසේ කිරීපේ කාර්යය සඳහා III, II, හා I පකණී
ේ නේ සියලේල ඒකාබෙේධ නිලධර
සංඛ2ාෙට අයතේ පසේ සැලපක්.
සටහන : පකණි
ේ ගතෙ කාර්යයනේ

ැෙරීමක් සිදු පනාකරන අතර පමම පසේො ගණය යටපතේ ෙූ අොළ

තනතුරට නියෂනත කාර්යයනේ අතුරිනේ ඕනෑම කාර්යයක් අෙක2තාෙ මත පජ2ෂේාතාෙ හා කුසලතාෙ
ෙනේ පකාට ඕනෑම පකේණියක පසේෙකයකුට ආයතන

2

ධානියා විසිනේ

ෙරනු ලැබිය හැකිය.

07.

බඳො ගැනීපේ ර:මය
පමම තනතුරු, තනතුරු ෙරනේනාට ප ෞෙේගලයක ෙන පසේ අනුමත කර ඇතය බැවිනේ බඳො ගැනීපේ
ර:මය අොළ පනාපන. තෙ ෙ නිලධාරීනේ විකාම යාමතේ සම

තනතුරු අපහෝසි පන.

08. කාර්යක්ෂමතා කඩඉේ
8.1
කුමන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම
ෙ යන ෙග

කාර්යක්ෂමතා කඩඉම සමතේවිය
යුතේපතේ පකා මණ ෙසර ගණනකට
ප රෙ

කාර්යක්ෂමතා කඩඉපේ
සේෙවාෙය ලයඛිත රික්ෂණය /
ෙෘතේතය රීක්ෂණය / සහතයක
ාාමාලාෙ / පෙනතේ

1 ෙන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම

III පකණි
ේ යට බඳොපගන ෙසර තුන
(03) ක් ගතවීමට ප ර

ලයඛිත රීක්ෂණයකි
ඇමුණම
ු 01

2 ෙන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම

II පකණි
ේ යට උසසේ වී ෙසර තුන (03)
ක් ගතවීමට ප ර

ලයඛිත රීක්ෂණයකි.
ඇමුණම
ු 02

3 ෙන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම

I පකණි
ේ යට උසසේ වී ෙසර
ක් ගතවීමට ප ර

ලයඛිත රීක්ෂණයකි.
ඇමුණම
ු 03

8.2 කාර්යක්ෂමතා කඩඉේ

හ (05)

ෙතේෙනු ලබනේපනේ පකා මණ කාලයකට ෙරක්ෙ : ෙසරකට පෙෙරක්

8.3 කාර්යක්ෂමතා කඩඉේෙලට අොළ

රීක්ෂණ

ෙතේෙනු ලබන බලධරයනේ කෙුරුනේෙ :

1 ෙන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම : ප ේෂ කර්මානේත අධ2ක්ෂ පහෝ ඔහු විසිනේ බලය

ෙරන ලෙ

ආයතනයක් විසිනේ
2 ෙන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම : ප ේෂ කර්මානේත අධ2ක්ෂ පහෝ ඔහු විසිනේ බලය

ෙරන ලෙ

ආයතනයක් විසිනේ
3 ෙන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම : ප ේෂ කර්මානේත අධ2ක්ෂ පහෝ ඔහු විසිනේ බලය

ෙරන ලෙ

ආයතනයක් විසිනේ
09 රාජ2 වාෂා

වීණතාෙ -

09.1
වාෂාෙ

ලබාගත යුතු

වීණතාෙ

රාජ2 වාෂාෙ

රාජ2 වාෂාෙක් පනාෙන වාෂා මාධ2යකිනේ පසේෙයට බැුණණු පසේෙකයනේ
විසිනේ නියෂනත රාජ2 වාෂා වීණතාෙ රිොස කාලය තුළ ලබා ගත යුතුය

අපනක් රාජ2 වාෂාෙ

රාජ2 රි ාලන චර:පලේඛ අංක 07/2007 හා ඊට ආනුෂංගික චර:පලේඛ අනුෙ
අොළ මට්ටපේ වාෂා වීණතාෙය ලබා ගත යුතුය.
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10. පකණි
ේ උසසේ කිරීම
10.1 පසේො ගණපයහි III පකණි
ේ පයේ සිට II පකණි
ේ යට උසසේ කිරීම
10.1.1 සාමාන2 කාර්ය සාධනය අනුෙ :
10.1.1.1 ස ුරාලයය යුතු සුදුසුකේ

:

තේවීම සේථිර කර තයබීම.

I.

පසේො ගණපයේ III ෙන පකේණිපයේ අෙම ෙකපයනේ ෙසර ෙහය (10) ක සක්රිිය හා

II.

සතුටුොයක පසේො කාලයක් සේ ූර්ණ කර තයබීම හා ෙැටු ේ ෙර්ධක ෙහය (10) ක්
උ යාපගන තයබීම.
අනුමත කාර්ය සාධන ඇගයීපේ

III.

රි ාටිය අනුෙ උසසේ කිරීපේ ෙිනට ප රාතු ෙූ ෙසර

ෙහය (10) ක් තුළ සතුටුොයක මට්ටපේ පහෝ ඊට ඉහළ කාර්ය සාධනයක් ප නේනුේ කර
තයබීම.
උසසේ වීපේ ෙිනට

IV.

ූර්ොසනේනතම ෙසර

හ (05) තුළම සතුටෙ
ු ායක පසේො කාලයක්

සේ ූර්ණ කර තයබීම.
V.
VI.

අොළ මට්ටපේ අපනක් රාජ2 වාෂා
අොළ කාර්යක්ෂමතා කඩඉේ

වීණතාෙ ලබාපගන තයබීම.

රීක්ෂණ නියෂනත ෙිනට සමතේ වී තයබීම.

10.1.1.2 උසසේ කිරීපේ ර:මය :
සුදුසුකේ සේ ර්
ූ ණ

කරන නිලධරයනේ II පකණි
ේ යට

උසසේ කිරීම සඳහා

තේකිරීේ

බලධරයා පෙත අොළ නිලධරයා විසිනේ නියෂනත ආකෘතයය අනුෙ ඉලේලමක් කරනු ලැබූ
විට,

තේකිරීේ බලධරයා විසිනේ සුදුසුකේ

ෙින සිට ක්රිියාතේමක ෙන

රීක්ෂා කිරීපමනේ අනතුරුෙ සුදුසුකේ ලබන

රිෙි සිදු කරනු ලැපේ.

10.1.2 සුවිපකේෂය කාර්ය සාධනය අනුෙ:
10.1.2.1 ස ුරාලයය යුතු සුදුසුකේ :

I.

තේවීම සේථිර කර තයබීම

II. පසේො ගණපයේ III ෙන පකණි
ේ පයේ ෙසර හය (06) ක සක්රිිය හා සතුටුොයක පසේො කාලයක්
සේ ූර්ණ කර තයබීම හා ෙැටු ේ ෙර්ධක හය (06) ම නියෂනත ෙිනට උ යා පගන තයබීම.
III. අනුමත කාර්ය සාධන ඇගයීපේ

රි ාටිය අනුෙ

ූර්ොසනේන ෙසර හය (06) තුළම සුවිපකේෂ

කාර්ය සාධනයක් ප නේනුේ කර තයබීම.
IV. උසසේ කිරීපේ ෙිනට

ර්
ූ ොසනේනතම ෙසර

හ (05) තුළම සතුටෙ
ු ායක පසේො කාලයක්

සේ ූර්ණ කර තයබීම.
V. අොළ මට්ටපේ අපනක් රාජ2 වාෂා
VI. අොළ කාර්යක්ෂමතා කඩඉේ

වීණතාෙ නියෂනත කාලය තුළ ෙී ලබාපගන තයබීම.

රීක්ෂණ නියෂනත ෙිනට සමතේ වී තයබීම.
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10.1.2.2 උසසේ කිරීපේ ර:මය :
තේකිරීේ බලධරයා අනුමත කරනු ලබන ආයතනයක් විසිනේ
අවිපයෝග2තා

රීක්ෂණයක

ෙතේෙනු ලබන ලයඛිත

තයලල මත ඉනේ සමතේෙනේනනේ විසිනේ නියෂනත ආකෘතයය අනුෙ

තේකිරීේ බලධරයා පෙත ඉලේලමක් කරනු ලැබූ විට,

තේකිරීේ බලධරයා විසිනේ සුදුසුකේ

රීක්ෂා කරනු ලැපේ. අොළ පසසු අෙක2තාෙයනේ ෙ සේ ර්
ූ ණ කර ඇතය නිලධරයනේ
තේකිරීපේ ෙින සිට ෙසර 06 ක් සේ ර්
ූ ණ ෙන ෙින සිට ක්රිියාතේමක ෙන
උසසේ කිරීම

රිෙි II පකණි
ේ යට

තේකිරීේ බලධරයා විසිනේ සිදුකරනු ලැපේ. (ඇමුණම
ු 04)

සටහන
 සුවිපකේෂය කාර්ය සාධනය යටපතේ උසසේ කිරීේ ලබා ෙීපේ ෙී

ෙතේෙනු ලබන

රීක්ෂණපයනේ

සමතේවීම සඳහා අෙම ෙකපයනේ ලකුණු 60% ක් ලබා ගත යුතුය. තෙෙ, සුවිපකේෂය කාර්ය සාධනය
යටපතේ උසසේ කිරීපේ

රීක්ෂණය ෙර්ෂයකට එක් ෙරක්

ප නී සිටිය හැක්පක් එක් ෙතාෙක්


නිලධරයකුට

ෙතේෙනු ලබන අතර නිලධරයකුට

මණි.

ාලනය කළ පනාහැකි විපකේෂ පහේතුෙක් මත නියෂනත ෙිනට සුවිපකේෂය කාර්ය

සාධනය යටපතේ උසසේ කිරීපේ
ැෙැතේපෙන අවිපයෝග2තා

රීක්ෂණයට ප නී සිටීමට පනාහැකි ෙූ අෙසේථාෙනේහි ෙී

සුෙ

රීක්ෂණයට එම නිලධරයාට ප නී සිටිය හැක. එෙැනි නිලධරයකු

සුවිපකේෂ කාර්ය සාධනය යටපතේ උසසේ කිරීම සිදු කරන ෙිනය පලස සලකනුපයේ එම විවාගය
සමතේ ෙූ ෙින පන.
10.2 II ෙන පකණි
ේ පයේ සිට I පකණි
ේ යට උසසේ කිරීම :
10.2.1 සාමාන2 කාර්ය සාධනය අනුෙ :
10.2.1.1 ස ුරාලයය යුතු සුදුසුකේ :
I. පසේො ගණපයේ II පකණි
ේ පයේ අෙම ෙකපයනේ ෙසර ෙහය (10) ක සක්රිිය හා සතුටු ොයක
පසේො කාලයක් සේ ූර්ණ කර තයබීම හා ෙැටු ේ ෙර්ධක ෙහය (10) ක් උ යාපගන
තයබීම.
II. උසසේ කිරීපේ ෙිනට

ූර්ොසනේනතම ෙසර

හ (05)

තුළ

සතුටුොයක

පසේො

කාලයක් සේ ර්
ූ ණ කර තයබීම.
III. අනුමත කාර්ය සාධන ඇගයීපේ

රි ාටිය අනුෙ උසසේවීපේ ෙිනට ප රාතුෙ ෙූ ෙසර

ෙහය (10) ක් තුළ සතුටෙ
ු ායක මට්ටපේ පහෝ ඊට ඉහළ කාර්ය සාධනයක් ප නේනුේ
කර තයබීම.
IV. අොළ කාර්යක්ෂමතා කඩඉේ

රීක්ෂණ නියෂනත ෙිනට සමතේ වී තයබීම.

10.2.1.2 උසසේ කිරීපේ ර:මය
සුදුසුකේ සේ ර්
ූ ණ කරන නිලධරයනේ I ෙන පකේණියට උසසේ කිරීම සඳහා

තේකිරීේ

බලධරයා පෙත නියෂනත ආකෘතයය අනුෙ ඉලේලමක් කරනු ලැබූ විට,

තේකිරීේ

බලධරයා විසිනේ සුදුසුකේ
ක්රිියාතේමක ෙන

රීක්ෂා කිරීපමනේ අනතුරුෙ සුදුසුකේ ලබන ෙින සිට

රිෙි I පකණි
ේ පයේ උසසේ කිරීම

ලැපේ.
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තේකිරීේ බලධරයා විසිනේම කරනු

10.2.2 සුවිපකේෂය කාර්ය සාධනය අනුෙ:
10.2.2.1 ස ුරාලයය යුතු සුදුසුකේ :
I. පසේො ගණපයේ II පකණි
ේ පයේ ෙසර නෙයක (09) ක සක්රිිය හා සතුටුොයක පසේො
කාලයක් සේ ර්
ූ ණ කර තයබීම හා ෙැටු ේ ෙර්ධක නෙය (09) ම නියෂනත ෙිනට
උ යාපගන තයබීම.
II. අනුමත කාර්ය සාධන ඇගයීේ

රි ාටිය අනුෙ

ූර්ොසනේන ෙසර නෙය (09) තුළම

සුවිපකේෂ කාර්ය සාධනයක් ප නේනුේ කර තයබීම.
III. උසසේ කිරීපේ ෙිනට

ර්
ූ ොසනේනතම ෙසර

හ (05) තුළම සතුටෙ
ු ායක පසේො

කාලයක් සේ ර්
ූ ණ කර තයබීම.
IV. අොළ කාර්යක්ෂමතා කඩඉේ

රීක්ෂණ නියෂනත ෙිනට සමතේ වී තයබීම.

10.2.2.2 උසසේ කිරීපේ ර:මය
සුදුසුකේ
සේමුඛ

සේ ූර්ණ

කරන

රීක්ෂණයක්

ක් පහෝ ඊට ෙැඩි ලකුණු

නිලධරයනේ සඳහා

තේකිරීේ බලධරයා විසිනේ ෙතහගත

ෙතේෙනු ලබන අතර එම ෙතහගත සේමුඛ

රීක්ෂණපයනේ 50%

මාණයක් ලබා ගනේනා නිලධරයනේ II පකණි
ේ යට උසසේ වී ෙසර

නෙය (09) ක් සේ ූර්ණ ෙන ෙින සිට ක්රිියාතේමක ෙන

රිෙි I පකණි
ේ යට උසසේ කිරීම

තේකිරීේ බලධරයා විසිනේ සිදු කරනු ලැපේ. (ඇමුණම
ු 05)

10.3

I ෙන පකණි
ේ පයේ සිට විපකේෂ පකණි
ේ යට උසසේ කිරීම :

අොළ පනාපන.

සංලක්ෂය
1. සුවිපකේෂ කාර්යය සාධනය ඇගයීපේ ර:මපනෙයක් රජය විසිනේ හුණනේො ෙී ක්රිියාතේමක කරන පතක්
ෙැනට ක්රිියාතේමක ෙන ොර්ෂයක කාර්යය සාධන ඇගයීපේ ෙී සතුටුොයක මට්ටම පහෝ ඊට ඉහළ
කාර්ය සාධනයක් ප නේනේ
ු කරනු ලැබ ඇතය තැනැතේතනේට
උසසේ කිරීේ සඳහා ෙන ලයඛිත අවිපයෝග2තා

සුවිපකේෂය කාර්ය සාධනය යටපතේ

රීක්ෂණය / ෙතහගත සේමුඛ

රීක්ෂණය සඳහා

ප නී සිටීමට අෙසේථාෙ සලසා පෙනු ලැපේ.
2. සාමාන2 මට්ටපේ කාර්ය සාධනය අනුෙ උසසේ කිරීපේ ෙී නියෂනත ෙිනට කාර්යක්ෂමතා කඩඉම
සමතේ පනාෙන නිලධාරීනේපගේ උසසේවීේ ෙිනය කාර්යක්ෂමතා කඩඉම සමතේ වීමට
කාලයට සමාන කාලයකිනේ

11. තතුරුෙලට

12.

මාෙ ෙූ

මාෙ කළ යුතුය.

තේකිරීම : අොළ පනාපන.

රාජ2 පසේො පකාෂනෂනේ සවා කාර්ය

ටි ාටික රීතයෙල ෙැක්පෙන ප ාදු පකානේපෙේසි ෙලට

රිබාහිරෙ ෙනේනා ෙූ පකානේපෙේසි : අොළ පනාපන.
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12.1 කාර්යයනේ

ැෙරීම :

පකණි
ේ ගතෙ කාර්යයනේ

ැෙරීමක් සිදු පනාකරන අතර පමම පසේො ගණය යටපතේ ෙූ අොළ

තනතුරට නියෂනත කාර්යයනේ අතුරිනේ ඕනෑම කාර්යයක් අෙක2තාෙ මත පජ2ෂේාතාෙ හා
කුසලතාෙ

ෙනේ පකාට ඕනෑම පකේණියක පසේෙකයකුට ආයතන

ධානියා විසිනේ

ෙරනු ලැබිය

හැකිය.
13.

* “සක්රීෑය පසේො කාලය” යනු සේෙකීය තනතුරට අොළ ෙැටු ේ ලබෂනනේ සත2 ෙකපයනේම
රාජකාරිපයහි පයෙි සිටි පසේො කාලය පන. රජපයේ අනුමත
ෙැටු ේ

රහිත

නිොඩු

කාල

රිච්පේෙයනේ

සක්රිිය

පසේො

සූත නිොඩු හැර අපනකුතේ සියුමම
කාලය

සඳහා

ගණනය

කරනු

පනාලබනේපනේය.
14.

පසේෙපයේ පයෙී සිටින පසේෙකයිනේ නෙ පකේණි ර:මය සඳහා අනේතර්ගහණය කරන ර:මපනෙය
ඇමුණම
ු 06 ම ිනේ ෙැක්පන.

15.

සෑම

තේවීමක් සේබනේධපයනේ ම රාජ2 පසේො පකාෂනෂනේ සවාපන අංක 1589/30 හා 2009-02-20

ෙිනැතය අතය විපකේෂ ගැසට්

තපයනේ

කාකිත කාර්ය

ටි ාටික රීතයෙල ෙැක්පෙන ප ාදු

පකානේපෙේසි සහ ආයතන සංගහපයේ විිවවිධාන අොළ පන.
16.

පමම බඳො ගැනීපේ

ටි ාාටිපයේ විිවවිධාන සලසා පනාමැතය යේ කරුණක් පෙපතාතේ ඒ

සේබනේධපයනේ රාජ2 පසේො පකාෂනෂනේ සවාෙ විසිනේ තරණය කරනු ලැපේ.

සකසේ කපළේ

:

අතේසන

:

අතේසන :

නම

: ඒ.පක්.එච්. අමරසිංහ මැණිපක්

නම

: ජී.පක්. පකෝට්පටප ාල

තනතුර

: රා.ක.ස.පසේ. I

තනතුර

: සහකාර අධ2ක්ෂ ( ාලන)

ෙිනය

: 2012.12

නිර්පෙේක කර ඉෙිරි තේ කරෂන. (පෙ ාර්තපේනේතු

රීක්ෂා කපළේ :

ෙිනය

: 2012.12

ධාන)
අතේසන

:

නම

: ඩේ. ඒ. විජිත ප ේම ිය

තනතුර

: ප ේෂ කර්මානේත අධ2ක්ෂ

ෙිනය

: 2012.12

නිල මුද්රීාෙ
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පයාමු අංකය : ………………………….

ප ේෂ කර්මානේත පෙ ාර්තපේනේතුපෙහි හි කළමණාකරණ සහකාර තාක්ෂණික පනාෙන ඛණ්ඩ 02 පසේො
ගණය සඳහා පයෝජිත පමම බඳො ගැනීපේ

රි ාටිය/උසසේ කිරීපේ

රි ාටිය අනුමත කිරීම නිර්පෙේක

කරෂන.

අතේසන

: ………………...................

නම

: ………………...................

පලේකේ
කර්මානේත හා ොණිජ කටයුතු අමාත2ාංකය
ෙිනය : ………………....................
නිල මුද්රීාෙ

පයාමු අංකය : ……………………...

ප ේෂ කර්මානේත පෙ ාර්තපේනේතුපෙහි හි කළමණාකරණ සහකාර තාක්ෂණික පනාෙන ඛණ්ඩ 02 පසේො
ගණය

සඳහා

පයෝජිත

පමම

බඳො

ගැනීපේ

රි ාටිය/උසසේ

කිරීපේ

රි ාටිය

…………………………………… ෙින රාජ2 පසේො පකාෂනෂනේ සවාෙ විසිනේ අනුමත කරන ලෙී.

අතේසන

: ………………………………

නම

:………………………………

පලේකේ
රාජ2 පසේො පකාෂනෂනේ සවාෙ
ෙිනය
නිල මුද්රීාෙ
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: ………………............

ඇමුණම
ු 01

1.

විවාගපයේ නම

: ප ේෂ කර්මානේත පෙ ාර්තපේනේතුපෙහි කළමනාකරණ සහකාර තාක්ෂණික
පනාෙන - ඛණ්ඩ 02 පසේො ගණය සඳහා I ෙන

කාර්යක්ෂමතා කඩඉේ

විවාගය
2.

විවාගය

යළබ
ය ඳ විසේතර:

කේන

3.

තය

කාලය

මුුම ලකුණු

සමතේ ලකුණු

01. කාර්යාල ර:ම

ැය 01

100

40%

02. ගිණුේ ර:ම

ැය 01

100

40%

විවාගය

ෙතේෙනු ලබන බලධරයා : ප ේෂ කර්මානේත අධ2ක්ෂ පහෝ ඔහු විසිනේ බලය

ෙරන

ලෙ ආයතනයක් විසිනේ
4.

විවාගය

5.

විවාගය සඳහා ෙන විෂය නිර්පෙේකය:
කේන

ෙතේෙනු ලබනේපනේ පකා මණ කාල සීමාෙකට ෙරක් ෙ යන ෙග : ෙසරකට පෙෙරක්

තපයේ නම

01. කාර්යාල ර:ම

විෂය නිර්පෙේකය
රජපයේ කාර්යාලෙල
හා එම ෙැනුම

වාවිතා ෙන කාර්යාල ර:ම

යළයබඳෙ මූලයක ෙැනුම

ාපයෝගිකෙ වාවිතා කිරීපේ හැකියාෙ ෙ, රාජකාරි ලය ය

පලේඛන මැනවිනේ අෙපබෝධ පකාට පගන

ැහැෙිළය හා සංක්ෂය ේත සටහනේ

ම ිනේ තම අෙහසේ / නිරීක්ෂණ නිකේචිත අනේෙෂනනේ ඉෙිරි තේ කිරීපේ
හැකියාෙ සහ නිපයෝගයක් අනුෙ ලය යයක් පකටුේ තේ කිරීපේ හැකියාෙ ෙ
රීක්ෂා පකපර්.
02. ගිණුේ ර:ම

රජපයේ කාර්යාලෙල වාවිතා ෙන මූලයක ගිණුේ හා මුෙලේ
කාර්යයනේ

ාලන ප ාතේෙල

යළයබඳ අෙපබෝධය හා ෙැනුම අප ේක්ෂා පකපර්.

සකසේ කපළේ

:

අතේසන

:

අතේසන :

නම

: ඒ.පක්.එච්. අමරසිංහ මැණිපක්

නම

: ජී.පක්. පකෝට්පටප ාල

තනතුර

: රා.ක.ස.පසේ. I

තනතුර

: සහකාර අධ2ක්ෂ ( ාලන)

ෙිනය

: 2012.12

නිර්පෙේක කර ඉෙිරි තේ කරෂන. (පෙ ාර්තපේනේතු

රීක්ෂා කපළේ :

ෙිනය

: 2012.12

ධාන)
අතේසන

:

නම

: ඩේ. ඒ. විජිත ප ේම ිය

තනතුර

: ප ේෂ කර්මානේත අධ2ක්ෂ

ෙිනය

: 2012.12

නිල මුද්රීාෙ
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ඇමුණම
ු - 02
1.

විවාගපයේ නම

: ප ේෂ කර්මානේත පෙ ාර්තපේනේතප
ු ෙහි කළමනාකරණ සහකාර තාක්ෂණික
පනාෙන - ඛණ්ඩ 02 පසේො ගණය සඳහා II ෙන

කාර්යක්ෂමතා කඩඉේ

විවාගය

2.

විවාගය

යළබ
ය ඳ විසේතර:
කේන

3.

තය

කාලය

මුුම ලකුණු

සමතේ ලකුණු

01. ආයතන සංගහය හා කාර්ය
රි ාටික රීතය

ැය 02

100

40%

02. මුෙලේ පරගුලාසි සහ රජපයේ
සේ ාෙන ක්රිියාෙලයය

ැය 02

100

40%

විවාගය

ෙතේෙනු ලබන බලධරයා : ප ෂ
ේ කර්මානේත අධ2ක්ෂ පහෝ ඔහු විසිනේ බලය

ෙරන

ලෙ ආයතනයක් විසිනේ
4.

විවාගය

ෙතේෙනු ලබනේපනේ පකා මණ කාල සීමාෙකට ෙරක් ෙ යන ෙග : ෙසරකට පෙෙරක්

5.

විවාගය සඳහා ෙන විෂය නිර්පෙේකය:
කේන

තපයේ නම

01.

ආයතන සංගහය හා
කාර්ය රි ාටික රීතය

02.

මුෙලේ පරගුලාසි සහ
රජපයේ
සේ ාෙන
ක්රිියාෙලයය

විෂය නිර්පෙේකය
ආයතන සංගහපයේ රිච්පේෙ VI, VII, VIII, XII, XIII, XIV,
XVII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXX, XXXIII,
XLVII, XLVIII සහ රාජ2 පසේො පකාෂනෂනේ සවා කාර්ය
රි ාටික රීතය.
රිච්පේෙ I, II, III, IV, V හා රජපායේ සේ ාෙන ක්රිියාෙලයය.

සකසේ කපළේ

:

අතේසන

:

අතේසන

:

නම

: ඒ.පක්.එච්. අමරසිංහ මැණිපක්

නම

: ජී.පක්. පකෝට්පටප ාල

තනතුර

: රා.ක.ස.පසේ. I

තනතුර

: සහකාර අධ2ක්ෂ ( ාලන)

ෙිනය

: 2012.12

ෙිනය

: 2012.12

නිර්පෙේක කර ඉෙිරි තේ කරෂන. (පෙ ාර්තපේනේතු

රීක්ෂා කපළේ :

ධාන)
අතේසන

:

නම

: ඩේ. ඒ. විජිත ප ේම ිය

තනතුර

: ප ේෂ කර්මානේත අධ2ක්ෂ
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ෙිනය

: 2012.12

නිල මුද්රීාෙ
ඇමුණම
ු - 03
1.

විවාගපයේ නම

:

ප ේෂ කර්මානේත පෙ ාර්තපේනේතුපෙහි කළමනාකරණ සහකාර තාක්ෂණික
පනාෙන - ඛණ්ඩ 02 පසේො ගණය සඳහා III ෙන කාර්යක්ෂමතා කඩඉේ
විවාගය

2.

විවාගය

යළබ
ය ඳ විසේතර :
කේන

තය

කාලය

විෂයානු බෙේධ ෙැනුම

3.

විවාගය

මුුම ලකුණු

සමතේ ලකුණු

100

40%

ැය 02

ෙතේෙනු ලබන බලධරයා : ප ේෂ කර්මානේත අධ2ක්ෂ පහෝ ඔහු විසිනේ බලය

ෙරන

ලෙ ආයතනයක් විසිනේ

4.

විවාගය

ෙතේෙනු ලබනේපනේ පකා මණ කාල සීමාෙකට ෙරක් ෙ යන ෙග :

5.

විවාගය සඳහා ෙන විෂය නිර්පෙේකය:

කේන තපයේ
නම
විෂයානු බෙේධ
ෙැනුම

ෙසරකට පෙෙරක්

විෂය නිර්පෙේකය
චිත ෙර්කක
1. අතේයනේතයක පකාටසේ හා එක් එක් පකාටසේ ෙලයනේ ඉටු පකපරන කාර්යය
2. අතේයනේත පරෙි යළය නිෂේ ාෙනපයේ ඉතයහාසය, නෙ ෙණතා, අපලවිකරණය හා
කළමනාකරණය ඇතුුමෙ අතේයනේත පරෙි යළය කර්මානේතය යළබ
ය ඳෙ සාමාන2
ෙැනුම
3. අතේයනේත පරෙි යළය නිෂේ ාෙන සඳහා සුදුසු චිත නිර්මාණය කිරීම ආකපයනේ
සකසේ කරන ලෙ කේන තයකි.
නිමහේ සහකාර
1.
අතේයනේතයක පකාටසේ හා එක් එක් පකාටසේෙලයනේ ඉටු පකපරන කාර්යය
2. අතේයනේත පරෙි යළය නිෂේ ාෙනපයේ ඉතයහාසය, නෙ ෙණතා, අපලවිකරණය හා
කළමනාකරණය ඇතුුමෙ අතේයනේත පරෙි යළය කර්මානේතය යළබ
ය ඳෙ සාමාන2
ෙැනුම
3. නූලේ ෙර්ණ කිරීම, විවිධ ඩයි ෙර්ග නිෂේ ාෙනපයහිලා ගැපනන රසායන ද්රීෙ2ය,
සේොවාවික හා කෘතම ෙර්ණක ආකපයනේ සකසේ කරන ලෙ කේන තයකි.

සකසේ කපළේ

:

අතේසන

:

අතේසන

:

නම
තනතුර
ෙිනය

: ඒ.පක්.එච්. අමරසිංහ මැණිපක්
: රා.ක.ස.පසේ. I
: 2012.12

නම
තනතුර
ෙිනය

: ජී.පක්. පකෝට්පටප ාල
: සහකාර අධ2ක්ෂ ( ාලන)
: 2012.12

නිර්පෙේක කර ඉෙිරි තේ කරෂන. (පෙ ාර්තපේනේතු

රීක්ෂා කපළේ :

ධාන)
අතේසන
නම
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:
: ඩේ. ඒ. විජිත ප ේම ිය

තනතුර
ෙිනය
නිල මුද්රීාෙ

: ප ේෂ කර්මානේත අධ2ක්ෂ
: 2012.12
ඇමුණම
ු - 04

1.

විවාගපයේ නම

: ප ේෂ කර්මානේත පෙ ාර්තපේනේතුපෙහි කළමනාකරණ සහකාර තාක්ෂණික
පනාෙන - ඛණ්ඩ 02 පසේො ගණය සඳහා සුවිපකේෂ කාර්යය සාධනය
යටපතේ උසසේ වීේ විවාගය.

2.

විවාගය

යළබ
ය ඳ විසේතර :
කේන

අවිපයෝග2තා

3.

විවාගය

තය

කාලය

රීක්ෂණය

මුුම ලකුණු

සමතේ ලකුණු

100

60%

ැය 02

ෙතේෙනු ලබන බලධරයා : ප ේෂ කර්මානේත අධ2ක්ෂ පහෝ ඔහු විසිනේ බලය

ෙරන

ලෙ ආයතනයක් විසිනේ

4.

විවාගය

5.

විවාගය සඳහා ෙන විෂය නිර්පෙේකය:
කේන

ෙතේෙනු ලබනේපනේ පකා මණ කාල සීමාෙකට ෙරක් ෙ යන ෙග : ෙසරකට එක් ෙරක්

තපයේ නම

අවිපයෝග2තා

රීක්ෂණය

විෂය නිර්පෙේකය
තමා පෙත

ැෙපරන කාර්යයනේ සාමාන2 කාර්ය සාධන මට්ටම ඉක්ම

ෙූ කාර්යක්ෂමතාෙයකිනේ යුතු ෙ ඉටු කිරීම සඳහා අෙක2 ෙන ෙැනුම,
කුසලතා හා ආකලේ
වාවිතපයේ ෙී ඉහළ

අතේ තේ කරපගන තයපේ ෙ යනේන හා ඒො
වීණතාෙයක් ෙක්ෙනේපනේ ෙ යනේන මැන බැලපේ

රීක්ෂණයකි.

සකසේ කපළේ

:

රීක්ෂා කපළේ :

අතේසන

:

අතේසන

:

නම

: ඒ.පක්.එච්. අමරසිංහ මැණිපක්

නම

: ජී.පක්. පකෝට්පටප ාල

තනතුර

: රා.ක.ස.පසේ. I

තනතුර

: සහකාර අධ2ක්ෂ ( ාලන)

ෙිනය

: 2012.12

නිර්පෙේක කර ඉෙිරි තේ කරෂන. (පෙ ාර්තපේනේතු

ෙිනය

: 2012.12

ධාන)

අතේසන

:

නම

: ඩේ. ඒ. විජිත ප ේම ිය

තනතුර

: ප ේෂ කර්මානේත අධ2ක්ෂ
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ෙිනය

: 2012.12.

නිල මුද්රීාෙ
ඇමුණම
ු 05
01.

සේමුඛ

රීක්ෂණපයේ නම

: ප ේෂ කර්මානේත පෙ ාර්තපේනේතුපෙහි කළමණාකාර සහකාර
කිලේ ය පනාෙන පසේො ගණය සඳහා සුවිපකේෂ

කාර්යය

සාධනය යටපතේ උසසේ වීේ විවාගය.
සේමුඛ

02.

රීක්ෂණය

ෙතේෙනු ලබන බලධරයා

: ප ේෂ කර්මානේත අධ2ක්ෂ පහෝ ඔහු විසිනේ
බලය

03.

සේමුඛ

රීක්ෂණය

04.

සේමුඛ

රීක්ෂණයට ලකුණු ලබා පෙන ආකාරය :

ෙරන ලෙ ආයතනයක් විසිනේ

ෙතේෙනු ලබනේපනේ පකා මණ කාල සීමාෙකට ෙරක් ෙ යන ෙග :
ෙසරකට එක් ෙරක්

රීක්ෂා කර ලකුණු ලබා පෙනු ලබන ක්පෂේත

උ රිම ලකුණු
මාණය

1. රාජකාරි කටයුතුෙල ෙී ආයතනයට ෙක්ෙන

50

සමතේ ලකුණු
මාණය

ලෙ විපකේෂ ොයකතේෙයනේ (එක් ොයකතේෙයක්

50%

සඳහා ලකුණු 05 බැගින)ේ
2. කාර්ය සාධන ඇගයීම (උසසේ කිරීපේ ෙිනට
ූර්ොසනේන ෙසර 05 සඳහා)

45

ඉතා පහාඳයි - ලකුණු 09
පහාඳයි

- ලකුණු 06

සතුටුොයකයි - ලකුණු 03
3. සේමුඛ

රීක්ෂණපයේ ෙී ෙක්ෙන ලෙ කුසලතාෙය

05
100

සකසේ කපළේ

:

අතේසන

:

අතේසන :

නම

: ඒ.පක්.එච්. අමරසිංහ මැණිපක්

නම

තනතුර

: රා.ක.ස.පසේ. I

තනතුර : සහකාර අධ2ක්ෂ( ාලන)

ෙිනය

: 2012.12.

ෙිනය

නිර්පෙේක කර ඉෙිරි තේ කරෂන. (පෙ ාර්තපේනේතු

රීක්ෂා කපළේ :

: ජී.පක්. පකෝට්පටප ාල
: 2012.12

ධාන)
අතේසන

:

නම

: ඩේ. ඒ. විජිත ප ේම ිය

තනතුර

: ප ේෂ කර්මානේත අධ2ක්ෂ
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ෙිනය

: 2012.12.

නිල මුද්රීාෙ
ඇමුණම
ු 06
පසේෙපයේ පයෙී සිටිනේනනේ නෙ පකේණි ර:මය සඳහා අනේතර් ගහණය කිරීම ( බඳො ගැනීපේ
ක්රිියාතේමක ෙන ෙිනට පසේෙපයේ පයෙී සිටිනේනනේට

නෙ බඳො ගැනීපේ
සඳහනේ

මණක් අොළ පන.)

රි ාටිය ක්රිියාතේමක ෙන ෙිනට රාජ2

ෙි ඇතය MN – 1 - 2006 ඒ ෙැටු ේ

රි ාටිය

රි ාලන චර:පලේඛ 06/2006 (iv) ම ිනේ ලබා

රිමාණය යටපතේ ෙැටු ේ ලබන පසේෙකයිනේ සියලු පෙනාම

හත

රිෙි පකණි
ේ
ර:මයට අනේතර් ගහණය කරනු ලැපේ. පසේො කාලය ගණනේ ගත යුතේපතේ එම

පකණි
ේ යට

තේ කරන ලෙ ෙිනය

ෙනේ කර පගනය. පකපසේ ෙතුදු, අනේතර්ගහණය පහේතුපෙනේ අොළ

තැනැතේතාපගේ ෙැටු ේ ෙර්ධක ෙිනපයහි පෙනසක් සිදු පනාවිය යුතු අතර, එම ෙිනය අනේතර්ගහණයට
ප ර

ැෙැතය ෙැටු ේ ෙර්ධක ෙිනය ෙකපයනේ පනාපෙනසේෙ ක්රිියාතේමක විය යුතුය. එපසේම ෙැටු ේ

රිෙර්තනපයේ ෙී අොළ තැනැතේතා අෙසනේ ෙරට ලබෂනනේ සිටි ෙැටු ේ

යයෙර නෙ ෙැටු ේ

අනුරූ ය වීම මත ආයතන සංගහපයේ VII රිච්පේෙපයේ 4:4 ෙගනේතයය අනුෙ ඊළ

ඉහළ ෙැටු ේ

යයෙරට
යයෙපර්

තැබිම ෙ සිදු පනාකළ යුතය
ු .
පමම බඳො ගැනීේ

රි ාටිය ක්රිියාතේමක වීමට කලයනේ

කාර්යක්ෂමතා කඩඉේ විවාගය හා වාෂා
බඳො ගැනීපේ

රි ාටිපයේ සඳහනේ

වීණතා

ැෙතය බඳො ගැනීේ

රි ාටිපයේ විිවවිධාන

රිෙි

රීක්ෂණපයනේ සමතේ වී ඇතය නිලධරයනේ නෙ

ළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉේ විවාගපයනේ නිෙහසේ කරනු ලැපේ.

එපසේ අනේතර්ගහණය කිරීපේෙී ඔෙුනේ බඳො ගනේනා විට
අධ2ා න හා ෙෘතේතය සුදුසුකේ ඒ අයුරිනේම

ැෙතය බඳො ගැනීපේ

රි ාටිය සඳහනේ

යළයගැනිමක් සිදුපන.

MN 1 - III පකණි
ේ ය
(අ) MN 1- 2006 ඒ ෙැටු ේ
පහෝ පකණි
ේ යක යටතේ
(ආ) ඉහත සඳහනේ

රිමාණපයහි III පකේණියට අොළ ෙැටු ේ

යයෙර ලබා ෙී ඇතය තනතුරක

යරිපසයිනේ අෙුරුදු 10 ක පසේො කාලයක් සේ ූර්ණ කර නැතය නිලධාරීනේ,
රිෙි III පකණි
ේ යට අොළ තනතුරක පහෝ පකේණියක යටතේ

රි
ය පසයිනේ අෙුරුදු

10 ක් පහෝ ඊට ෙැඩි පසේො කාලයක් සේ ූර්ණ ෙුෙ ෙ II පකණි
ේ යට අනේතර්ගහණය කිරීමට
අෙක2 පසසු සුදුසුකේ ස ර
ු ා පනාමැතය නිලධාරීනේ,
MN 1 – III පකණි
ේ යට අනේතර්ගහණය පකපර්. පමහිෙී ෙැටු ේ ෙර්ධක ෙිනපයහි පහෝ ෙැටුප හි
පෙනසක් සිදු පනාපන.
MN 1- II පකණි
ේ ය
(අ) MN 1- 2006 – ඒ ෙැටු ේ

රිමාණපයහි III පකණි
ේ යට අොළ ෙැටු ේ

තනතුරක පහෝ පකණි
ේ යක යටතේ

රි
ය පසයිනේ අෙුරුදු 10 ක පහෝ ඊට ෙැඩි එපහතේ අෙු. 20 කට අඩු

යයෙර ලබා ෙී ඇතය

පසේො කාලයක් සේ ූර්ණ කර ඇතය එපමනේම අොළ කාලය තුළ ෙැටු ේ ෙර්ධක ෙහය (10) ක්
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උ යාපගන ඇතය හා නෙ බඳො ගැනීපේ
බඳො ගැනීපේ

රි ාටිය ක්රිියාතේමක වීමට ප ර ක්රිියාතේමකෙ

ැෙැතය

රි ාටිය අනුෙ අපනකුතේ පසේො අෙක2තා ස ුරා ඇතය නිලධාරීනේ,

(ආ) MN1- 2006 ඒ ෙැටු ේ
පහෝ පකණි
ේ යක යටතේ

රිමාණපයහි II පකේණියට අොළ ෙැටු ේ

යයෙර ලබා ෙී ඇතය තනතුරක

රි
ය පසයිනේ ෙසර ෙහය (10) ක පසේො කාලයක් සේ ූර්ණ කර නැතය

නිළධාරීනේ,
(ඇ) ඉහත සඳහනේ

රිෙි II පකණි
ේ යට අොළ තනතුරක පහෝ පකේණියක පසේො කාලය ෙසර ෙහය

(10) සේ ර්
ූ ණ ෙුෙ ෙ නෙ බඳොගැනීපේ
බඳො ගැනීපේ

රි ාටිය ක්රිියාතේමක ෙන ෙිනට ප ර ක්රිියාතේමකෙ

ැෙතය

රි ාටිය අනුෙ I පකණි
ේ යට උසසේ වීමට අෙක2 පසසු සුදුසුකේ ස ර
ු ා පනාමැතය

නිලධාරීනේ,
MN 1- II පකණි
ේ යට අනේතර්ගහණය පකපර්.
MN 1– I පකණි
ේ ය
(අ)

ඉහත සඳහනේ

අෙුරුදු

රිෙි III පකණි
ේ යට

අොළ

තනතුරක පහෝ

පකේණියක

යටතේ

යරිපසයිනේ

20 ක් පහෝ ඊට ෙැඩි එපහතේ අෙුරුදු 30 කට අඩු පසේො කාලයක් සේ ූර්ණ කර ඇතය

එපමනේම අොළ කාලය තුළ ෙැටු ේ ෙර්ධක විසේස (20) ක් උ යා පගන ඇතය හා නෙ බඳො ගැනීපේ
රි ාටිය ක්රිියාතේමක ෙන ෙිනට ප ර ක්රිියාතේමකෙ

ැෙැතය බඳො ගැනීපේ

රි ාටිය අනුෙ

අපනකුතේ පසේො අෙක2තා ස ුරා ඇතය නිලධාරීනේ,
(ආ) ඉහත සඳහනේ

රිෙි II පකණි
ේ යට අොළ තනතුරක පහෝ පකණි
ේ යක අෙම ෙකපයනේ අෙුරුදු

ෙහය (10) ක පසේො කාලයක් ඇතය, එපමනේම අොළ කාලය තුළ ෙැටු ේ ෙර්ධක ෙහය (10) ක්
උ යාපගන ඇතය හා ඉහත සඳහනේ අපනකුතේ පසේො අෙක2තා ස ුරා ඇතය නිලධාරීනේ,
(ඇ) MN 1- 2006 – ඒ ෙැටු ේ

රිමාණපයහි I පකණි
ේ යට අොළ ෙැටු ේ

යයෙර ලබා ෙී ඇතය

තනතුරක ෙැටු ේ ලබන නිලධාරීනේ MN 1- I පකණි
ේ යට අනේතර්ගහණය පකපර්.
සකසේ කපළේ :

රීක්ෂා කපළේ :

අතේසන

: ………………………

අතේසන

: ………… …………

නම

: ඒ.පක්.එච්. අමරසිංහ මැණිපක්

නම

: ජී.පක්. පකෝට්පටප ාල

තනතුර

: රා.ක.ස.පසේ. I

තනතුර

: සහකාර අධ2ක්ෂ ( ාලන)

ෙිනය

: 2012.12

ෙිනය

: 2012.12

නිර්පෙේක කර ඉෙිරි තේ කරෂන. (පෙ ාර්තපේනේතු

ධාන)

අතේසන

: ……………………

නම

: ඩේ. ඒ. විජිත ප ේම ිය

තනතුර

: ප ේෂ කර්මානේත අධ2ක්ෂ

ෙිනය:

: 2012.12.
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නිල මුද්රීාෙ
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:

