ප ෂ
ේ කර්මානේත පෙ ාර්තපේනේතප
ු ෙහි
කළමණාකරණ සහකාර තාක්ෂණික පනාෙන ඛණ්ඩ 2 පසේො ගණය සඳහා ෙන
බඳො ගැනීපේ
01.

රි ාටිය

සේබනේධ ෙන ආයතන
1.1. පෙ ාර්තපේනේතුෙ

: ප ේෂ කර්මානේත
පයාමු අංකය : ප ේපෙ/ආ/1/06/MN1

1.2. අමාතයාංශය

ෙිනය : 2012.10.18

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

ෙිනය : 2012.05.31

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

ෙිනය : 2012.02.23

1.4. ආයතන අධයක්ෂ ජනරාලේපගේ නිර්පෙේශය :
පයාමු අංකය : Est-3/RECRU/03/13502 ෙිනය : 2012.05.23
1.5. ජාතික ෙැටු ේ හා පසේෙක සංඛයා පකාෂනෂනේ සවාපන නිර්පෙේශය :
පයාමු අංකය : NSCC/2/19/4/SR-1

ෙිනය : 2012.05.28

1.6. රාජය පසේො පකාෂනෂනේ සවාපන අනුමැතිය :
පයාමු අංකය : PSC/EST/7/1/19/3/2012 ෙිනය : 2012.11.23

02.

තේ කිරීපේ බලධරයා

ළ
ි බ
ි ඳ විසේතර

2.1 තේ කිරීේ බලධරයා : රාජය පසේො පකාෂනෂනේ සවාෙ විසිනේ බලය

ෙරන ලෙ ප ේෂ කර්මානේත

අධයක්ෂ

03.

පසේො ගණය

ළ
ි බ
ි ඳ විසේතර

3.1 පසේො ගණය :

කළමනාකරණ සහකාර තාක්ෂණික පනාෙන -ඛණ්ඩ 02

3.2 පශේණි
ේ

III ,I1 ,I

3.3

:

ැෙපරන කාර්යවාරය

ිළිබඳ ප ාදු නිර්ෙචන:

ප ේෂ කර්මානේත පෙ ාර්තපේනේතුපන විධායක හා
රි ාලන මට්ටේෙල නියුතු ෙූෙනේපගේ
කාර්යයනේට උ සේතේවක හා/ පහෝ හසුකාරක කර්තෙයයනේ අතුරිනේ තාක්ෂණික සේෙවාෙපයේ
පනාෙනේනාා ෙූ ෙ, ඒකල සේෙරූ පයේ ෙූ ෙ (Single Function) කාර්යයනේ පමම පසේො ගණයට
ැෙපර්. පමම ගණපයේ කාර්යයනේ අතුපරනේ තේ කිරීේ බලධරයා විසිනේ විපශේෂපයනේ නියම පකාට
ෙක්ෙන ලෙ කාර්යයනේ පමම පසේො ගණයට අයතේ නිලධරයනේ විසිනේ ඉටු කරනු ලැබිය යුතුය.
04. තනතුපර් සේෙවාෙය :
පමම තනතුර සේථිරය. විශේාම ෙැටු ේ සහිතය.
05.

ෙැටු ේ
5.1 ෙැටු ේ පක්ත අංකය :

MN –01 - 2006 ඒ

5.2 ෙැටු ේ

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

රිමාණය

:

1

5.3 පශේණි
ේ ර:මයට අොළ ආරේවක ෙැටු ේ

පශේණි
ේ ය

06.

ියෙර:

ෙැටු ේ

ියෙර

ෙැටු ේ තලය (රු.)

III

ියෙර 1

13,120/-

II

ියෙර 12

14,740/-

I

ියෙර 23

16,680/-

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

අනුමත

තනතුරු නාම

තනතුරු

ැෙපරන කාර්යයනේ:

කාර්යයනේ

සංඛයාෙ
ප ේෂ කර්ම
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i.

අතේයනේතේ පරෙි ිළි විවීම, පමෝසේතර නිර්මාණය කිරීම, ෙර්ණ
සැකසීම, නූලේ ෙර්ණ ගැනේවීම තුළිනේ අතේයනේතේ ප ේෂ
කර්මානේතපයේ නිරතෙනේනනේ සඳහා අෙශය ුහණ
ු ෙ
ව ලබා
ෙීම.

ii.

අතේයනේතේ පරෙි ිළි ෙර්තමාන පෙළඳ ප ාළට ගැලප න
රිෙි නෙ නිර්මාණ ිළබ
ි ඳ අතේහො බැලීම, නෙ පමෝසේතර
හඳුනා ගැනීම සහ එම පමෝසේතර ළාතේ සවා, සමූ කාර
සෂනති, ප ෞෙේගලික අංශයට හඳුනේොෙීම.

iii.

ප ෂ
ේ
කර්මානේත පෙ ාර්තපේනේතුෙ යටපතේ ඇති ප ේෂ
ාසැලේෙල සියලුම රි ාලන කටයුතු කිරීම. (ප ේෂ ාසැලේ
ෙල සේථාන වාර නිලධාරීනේ ෙශපයනේ)

iv.

ප ේෂකර්මානේත සහ පමෝසේතර නිර්මාණ ක්පෂේතය
ේ ට අොළ
විෂය නිර්පෙේශය යාෙතේ කාලීන කිරීම, විවාග සඳහා අෙශය
ේශේන
තේ සැකසීම,
ේාපයෝගික
රීක්ෂණ
ැෙැතේවීම,
ඇගයීම.

v.

ෙෘතේතීය ුහුණව ක්පෂේතේපයේ කළමනාකරණ හා රි ාලන
කාර්යයනේෙලෙී පෙ ාර්තපේනේතුෙට අෙශය සහාය ලබා
ෙීම.

vi.

පෙ ාර්තපේනේතු
රාජකාරි.

උ පෙේශක

6.2 ඒකාබෙේධ නිලධර සංඛයාෙ :

ධ
ේ ානියා විසිනේ

ෙරනු ලබන පෙනතේ
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පශේණි
ේ පයනේ පශේේණියට උසසේ කිරීපේ කාර්යය සඳහා III, II, හා I පශේණී
ේ නේ සියලේල ඒකාබෙේධ
නිලධර සංඛයාෙට අයතේ පසේ සැලපක්.
සටහන: පශේණි
ේ ගතෙ කාර්යයනේ

ැෙරීමක් සිදු පනාකරන අතර පමම පසේො ගණය යටපතේ ෙූ අොළ

තනතුරට නියෂනත කාර්යයනේ අතුරිනේ ඕනෑම කාර්යයක් අෙශයතාෙ මත පජයෂේාතාෙ හා කුසලතාෙ
ෙනේ පකාට ඕනෑම පශේේණියක පසේෙකයකුට ආයතන

2

ේධානියා විසිනේ

ෙරනු ලැබිය හැකිය.

07.

බඳො ගැනීපේ ර:මය
7.1

බඳො ගනේනා අනු ාතය
ධාරාෙ

ේතිශතය %

විෙෘත

100%

සීෂනත

-

කුසලතා

-

7.2 විෙෘත බඳො ගැනීම
7.2.1 බඳො ගනේනා පශේේණිය

:

7.2.2 සුදුසුකේ

:

7.2.2.1

අධයා න සුදුසුකේ

III පශේණි
ේ ය

:

(අ).

සිංහල / පෙමළ / ඉංගේස
ී ි වාෂාෙ, ගණිතය

සහ

තෙතේ

විෂයයනේ

පෙකකට

සේමාන

සාමාර්ථයනේ සහිතෙ එකෙර විෂයයනේ

හයකිනේ

(06) අධයයන ප ාදු සහතික

තේ (සාමානය ප ළ)

විවාගය සමතේෙ තිබීම.
සහ
(ආ)

අධයයන ප ාදු සහතික

තේ (උසසේ ප ළ)

විවාගපයේෙී අෙම ෙශපයනේ විෂයයනේ එකක්ෙතේ (01)
(සාමානය ප ාදු
7.2.2.2

ෙෘතේතීය සුදුසුකේ

:

ප ේෂ

රීක්ෂණය හැර) සමතේ වී තිබීම.

කර්මානේත

ආයතනයකිනේ

පෙ ාර්තපේනේතුපන

අොළ

ුහුණවෙ

ලබා

ුහණ
ු ව
ප ෂ
ේ

කර්මානේත අෙසාන සහතිකය ලබා තිබීම.
7.2.2.3
7.2.2.4

ළ ුරුෙේෙ
කායික සුදුසුකේ

:

අොළ පනාපන

:

සෑම

අප ේක්ෂකපයකුම

ශ්රී 

ලංකාපන

ඕනෑම

ේපෙේශයක පසේෙය කිරීමටතේ තනතුපර් රාජකාරි
ඉටුකිරීමටතේ

ේමාණෙතේ ශාරීරික

හා මානසික

පයෝගයතාෙපයනේ යුක්ත විය යුතුය.
7.2.2.5

පෙනතේ

:

I

ශ්රී  ලංකාපන

ර
ු ෙැසියකු විය යුතුය.

II අයදුේකරුෙනේ විශිෂේා චරිතයකිනේ යුක්ත විය
යුතුය.
III තනතුරට බඳො ගැනීම සෙහා අෙශය සියලු
සුදුසුකේ සේ ූර්ණ කළ යුතු බෙට අයදුේ තේ
කැඳවීපේ

නිපනෙනපයේ

/

ගැසට්

තේපයේ

සඳහනේ කරනු ලබන ෙිනට එම සුදුසුකේ සෑම
ආකාරයකිනේම සේ ූර්ණ කර තිබිය යුතුය.
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7.2.3 ෙයස :
7.2.3.1 අෙම සීමාෙ

:

අෙුරුදු 18

7.2.3.2 උ රිම සීමාෙ

:

අෙුරුදු 30

7.2.4 බඳො ගැනීපේ ර:මය :
ලිඛිත

රීක්ෂණපයනේ සමතේෙන අයදුේකරුෙනේ

ේාපයෝගික

ුර ේ ාඩු සංඛයාෙ පමනේ පෙගුණයක් සාමානය සේමුඛ

රීක්ෂණයට වාජනය කර
රීක්ෂණය සඳහා කැඳෙනු

ලැපේ.
7.2.4.1 ලිඛිත විවාගය ඇමුණම
ව 01
විෂයයනේ

උ රිම ලකුණව

ේමාණය

සමතේ ලකුණව

ේමාණය

1.ප ේෂ සටහනේ

100

40%

2.යනේතේ සටහනේ

100

40%

3.ප ේෂ ගණිතය

100

40%

4. සාමානය ෙැනුම

100

40%

7.2.4.1.1 ෙතේෙන බලධරයා : ප ේෂ කර්මානේත අධයක්ෂ විසිනේ අනුමත කරන
ලෙ ආයතනයක් මඟිනේ
7.2.4.2 ෙෘතේතීය

රීක්ෂණය ඇමුණම
ව 02

විෂයයනේ

උ රිම ලකුණව

පෙන ලෙ කාලයකෙී යනේතග
ේ ත පෙෝ යක පෙන ලෙ

ේමාණය

සමතේ ලකුණව

100

පමෝසේතරයක් විවීමට සැලැසේවීම.

7.2.4.2.1

ෙතේෙනු ලැපේ.

ේමාණය

40%

ෙතේෙන බලධරයා : ප ේෂ කර්මානේත අධයක්ෂ විසිනේ අනුමත කරන
ලෙ ආයතනයක් මඟිනේ

7.2.4.3 ෙේහගත සේමුඛ
7.2.4.4 සාමානය සේමුඛ

ෙතේෙනු ලැපේ.

රීක්ෂණය : අොළ පනාපන.
රීක්ෂණය

(ලකුණව ලබාපෙනු පනාලැපේ )

ඉටුකර ගැනීමට අප ේක්ෂිත අරමුණව :
අෙශය අධයා න හා ෙෘතේතිය සුදුසුකේ ස ර
ු ා තිපේෙ යනේන සහ
රැකියාෙට පයෝගය පසෞඛය තතේතේෙයකිනේ

සුෙනේපනේෙැයි සනාථ කර

ගැනීම.

7.2.4.4.1

සාමානය සේමුඛ

රීක්ෂණ මණ්ඩලය

තේකරනු ලබන බලධරයා :

ප ේෂකර්මානේත අධයක්ෂ
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7.2.5

අයදුේ තේ කැඳවීපේ ර:මය :
රජපයේ ගැසට්

තේපයේ ෙැනේවීේ

සහ පෙේ අඩවිපයේ

ළ කිරීම පහෝ

ේසෙ
ි ේධ ෙැනේවීේ

ළ කිරීම

ළ කිරීම මඟිනේ අයදුේ තේ කැඳෙනු ලැපේ.

7.3

සීෂනත බඳො ගැනිේ

: අොළ පනාපන.

7.4

කුසලතා මත බඳො ගැනීේ

: අොළ පනාපන.

08. කාර්යක්ෂමතා කඩඉේ
8.1
කුමන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම
ෙ යන ෙග

කාර්යක්ෂමතා

කඩඉම

සමතේවිය කාර්යක්ෂමතා

යුතේපතේ පකා මණ ෙසර ගණනකට ලිඛිත
ප රෙ

3 ෙන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම

8.2 කාර්යක්ෂමතා කඩඉේ

II ෙන පශේේණියට උසසේ වී ෙසර 03 ක් ලිඛිත

ාාමාලාෙ / පෙනතේ

රීක්ෂණයකි
රීක්ෂණයකි.

ඇමුණම
ව 04

ගත වීමට ප ර

I ෙන පශේේණියට උසසේ වී ෙසර 05 ක් ලිඛිත හා ෙෘතේතීය

රීක්ෂණයකි.

ඇමුණම
ව 05

ගත වීමට ප ර

ෙතේෙනු ලබනේපනේ පකා මණ කාලයකට ෙරක්ෙ : ෙසරකට පෙෙරක්

8.3 කාර්යක්ෂමතා කඩඉේ ෙලට අොළ

රීක්ෂණ

1 ෙන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම

:

2 ෙන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම

:

3 ෙන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම

:

09 රාජය වාෂා

රීක්ෂණය

ඇමුණම
ව 03

03 ක් ගත වීමට ප ර

2 ෙන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම

සේෙවාෙය

රික්ෂණය / ෙෘතේතය
ී

/ සහතික

III ෙන පශේණි
ේ යට බඳොපගන ෙසර ලිඛිත

1 ෙන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම

කඩඉපේ

ෙතේෙනු ලබන බලධරයනේ කෙුරුනේෙ :
ප ේෂ කර්මානේත අධයක්ෂ විසිනේ අනුමත කරන
ලෙ ආයතනයක් මඟිනේ

ෙතේෙනු ලැපේ.

වී
ේ ණතාෙ

වාෂාෙ

9.1 රාජය වාෂාෙ

ලබා ගත යුතු

රාජය වාෂාෙක් පනාෙන වාෂා මාධයයකිනේ පසේෙයට බැඳුණව පසේෙකයනේ
විසිනේ නියෂනත රාජය වාෂා

9:2 අපනක් රාජය වාෂාෙ

ේවීණතාෙ

රාජය

ේවීණතාෙ

රිොස කාලය තුළ ලබා ගත යුතුය

රි ාලන චර:පලේඛ 07/2007 හා ඊට ආනුෂංගික චර:පලේඛ අනුෙ

නියෂනත මට්ටපේ වාෂා

ේවීණතාෙය ලබා තිබිය යුතුය.
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10. පශේණි
ේ උසසේ කිරීම
10.1 පසේො ගණපයහි III පශේණි
ේ පයේ සිට II පශේණි
ේ යට උසසේ කිරීම
10.1.1 සාමානය කාර්ය සාධනය අනුෙ:
10.1.1.1 ස ුරාලිය යුතු සුදුසුකේ

:

තේවීම සේථිර කර තිබීම.

I.

උසසේ කිරීම සඳහා සුදුසුකේ ලබන ෙිනට පසේො ගණපයේ III පශේේණිපයේ අෙම ෙශපයනේ ෙසර

II.

ෙහය (10) ක සක්රිසය හා සතුටුොයක පසේො කාලයක් සේ ූර්ණ කර තිබීම හා ෙැටු ේ ෙර්ධක
ෙහය (10) ක් උ යාපගන තිබීම.
III.

අනුමත කාර්ය සාධන ඇගයීපේ

ටි ාටිය අනුෙ උසසේ කිරීපේ ෙිනට ප රාතුෙ ෙූ ෙසර

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

IV.

ර්
ූ ොසනේනතම ෙසර

හ (05) තුළ සතුටෙ
ු ායක පසේො කාලයක්

සේ ූර්ණ කර තිබීම.
V.
VI.

අොළ මට්ටපේ අපනක් රාජය වාෂා
අොළ කාර්යක්ෂමතා කඩඉේ

10.1.1.2 උසසේ කිරීපේ ර:මය
සුදුසුකේ

සේ ූර්ණ

ආකෘතිය අනුෙ

ේවීණතාෙ ලබාපගන තිබීම.

රීක්ෂණ නියෂනත ෙිනට සමතේ වී තිබීම.

:
කරන

නිලධරයනේ II පශේණි
ේ යට

කිරීම සඳහා නියෂනත

තේකිරීේ බලධරයා පෙත අොළ නිලධරයා විසිනේ ඉලේලීමක් කරනු ලැබූ විට,

තේකිරීේ බලධරයා විසිනේ සුදුසුකේ
ක්රිසයාතේමක ෙන

උසසේ

රීක්ෂා කිරීපමනේ අනතුරුෙ සුදුසුකේ ලබන ෙින සිට

රිෙි සිදු කරනු ලැපේ.

10.1.2 සුවිපශේෂි කාර්ය සාධනය අනුෙ:
10.1.2.1 ස ුරාලිය යුතු සුදුසුකේ :
I.

තේවීම සේථිර කර තිබීම.

II. උසසේ කිරීම සෙහා සුදුසුකේ ලබන ෙිනට පසේො ගණපයේ III පශේණි
ේ පයේ ෙසර හය (06) ක සක්රිසය
හා සතුටෙ
ු ායක පසේො කාලයක් සේ ර්
ූ ණ කර තිබීම හා ෙැටු ේ ෙර්ධක හය (06) ම නියෂනත
ෙිනට උ යාපගන තිබීම.
III. අනුමත කාර්ය සාධන ඇගයීපේ

ටි ාටිය අනුෙ

ර්
ූ ොසනේන ෙසර හය (06) තුළ සුවිපශේෂී

කාර්ය සාධන මට්ටමක් ප නේනුේ කර තිබීම.
IV. උසසේ කිරීපේ ෙිනට

ූර්ොසනේනතම ෙසර

හ (05)

තුළම සතුටෙ
ු ායක

පසේො

සේ ූර්ණ කර තිබීම.
V. අොළ මට්ටපේ අපනක් රාජය වාෂා
VI. අොළ කාර්යක්ෂමතා කඩඉේ

ේවීණතාෙ නියෂනත කාලය තුළ ෙී ලබාපගන තිබීම.

රීක්ෂණ නියෂනත ෙිනට සමතේ වී තිබීම.
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කාලයක්

10.1.2.2 උසසේ කිරීපේ ර:මය :
ඉහත සුදුසුකේ ස ුරාලන නිලධරයනේට
ලබන ලිඛිත අවිපයෝගයතා
තේය අනුෙ

තේකිරීේ බලධරයා අනුමත කරන ආයතනයක් විසිනේ

ෙතේෙනු

රීක්ෂණයකට ප නී සිටිය හැක. ඉනේ සමතේෙනේනනේ විසිනේ නියෂනත ආකෘති

තේකිරීේ බලධරයා පෙත ඉලේලීමක් කරනු ලැබූ විට,

තේකිරීේ බලධරයා විසිනේ සුදුසුකේ

රීක්ෂා කරනු ලැපේ. අොළ පසසු අෙශයතාෙයනේෙ සේ ූර්ණ කර ඇති නිලධරයනේ
ෙසර හය (06) ක් සේ ූර්ණ ෙන ෙිනට ක්රිසයාතේමක ෙන

තේකිරීපේ ෙින සිට

රිෙි II පශේණි
ේ යට උසසේ කිරීම

තේකිරීේ බලධරයා

විසිනේ සිදු කරනු ලැපේ. (ඇමුණම
ව 06)

සටහන


සුවිපශේෂි කාර්ය සාධනය යටපතේ උසසේ කිරීේ ලබා ෙීපේෙී

ෙතේෙනු ලබන

රීක්ෂණපයනේ සමතේවීම

සෙහා අෙම ෙශපයනේ ලකුණව 60% ක් ලබා ගත යුතුය. තෙෙ, සුවිපශේෂි කාර්ය සාධනය යටපතේ උසසේ
කිරීපේ



රීක්ෂණය ෙර්ෂයකට එක් ෙරක්

ෙතේෙනු ලබන අතර නිලධරයකුට ප නී සිටිය හැක්පක්

එක් ෙතාෙක්

මණි.

නිලධරයකුට

ාලනය කළ පනාහැකි විපශේෂ පහේතුෙක් මත නියෂනත ෙිනට සුවිපශේෂි කාර්ය සාධනය

යටපතේ උසසේ කිරීපේ
අවිපයෝගයතා

රීක්ෂණයට ප නී සිටීමට පනාහැකි ෙූ අෙසේථාෙනේහි ෙී

සුෙ

ැෙැතේපෙන

රීක්ෂණයට එම නිලධරයාට ප නී සිටිය හැක. එෙැනි නිලධරයකු සුවිපශේෂ කාර්ය

සාධනය යටපතේ උසසේ කිරීම සිදු කරන ෙිනය පලස සලකනුපයේ එම විවාගය සමතේෙූ ෙින පන.

10.2 II ෙන පශේණි
ේ පයේ සිට I පශේණි
ේ යට උසසේ කිරීම:
10.2.1 සාමානය කාර්ය සාධනය අනුෙ:
10.2.1.1 ස ුරාලිය යුතු සුදුසුකේ:

I. උසසේ කිරීම සෙහා සුදුසුකේ ලබන ෙිනට පසේො ගණපයේ II ෙන පශේණි
ේ පයේ අෙම ෙශපයනේ
ෙසර ෙහය (10) ක සක්රිසය හා සතුටෙ
ු ායක පසේො කාලයක් සේ ූර්ණ කර තිබීම හා ෙැටු ේ
ෙර්ධක ෙහය (10) ක් උ යාපගන තිබීම.
II. උසසේ කිරීපේ ෙිනට

ූර්ොසනේනතම ෙසර

හ (05) තුළම සතුටුොයක පසේො කාලයක්

සේ ූර්ණ කර තිබීම හා ෙැටු ේ ෙර්ධක ෙහය (10) ක් උ යාපගන තිබීම.
III. අනුමත කාර්ය සාධන ඇගයීපේ

ටි ාටිය අනුෙ උසසේ කිරීපේ ෙිනට ප රාතුෙ ෙූ ෙසර

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

රීක්ෂණය නියෂනත ෙිනට සමතේ වී තිබීම.
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10.2.1.2 උසසේ කිරීපේ ර:මය
සුදුසුකේ සේ ූර්ණ කරන නිලධරයනේ I ෙන පශේණි
ේ යට උසසේ

කිරීම සඳහා

තේකිරීේ

බලධරයා පෙත අොළ නිලධරයා විසිනේ නියෂනත ආකෘතිය අනුෙ ඉලේලීමක් කරනු ලැබූ විට,
තේකිරීේ බලධරයා විසිනේ සුදුසුකේ

රීක්ෂා කිරීපමනේ අනතුරුෙ II පශේණි
ේ යට උසසේ වී

ෙසර ෙහය (10) ක් සේ ර්
ූ ණ ෙන ෙින සිට ක්රිසයාතේමක ෙන

රිෙි I පශේණි
ේ පයේ උසසේ කිරීම

තේකිරීේ බලධරයා විසිනේම කරනු ලැපේ.
10.2.2 සුවිපශේෂි කාර්ය සාධනය අනුෙ:
10.2.2.1 ස ුරාලිය යුතු සුදුසුකේ :

I. උසසේ කිරීම සෙහා සුදුසුකේ ලබන ෙිනට පසේො ගණපයේ II ෙන පශේණි
ේ පයේ ෙසර නෙයක
(09) ක සක්රිසය හා සතුටුොයක පසේො කාලයක් සේ ූර්ණ කර තිබීම හා ෙැටු ේ ෙර්ධක
නෙය (09) ම නියෂනත ෙිනට උ යාපගන තිබීම.
II.

අනුමත කාර්ය සාධන ඇගයීේ

ටි ාටිය අනුෙ

ර්
ූ ොසනේන ෙසර නෙය (09) තුළම

සුවිපශේෂී කාර්ය සාධනයක් ප නේනුේ කර තිබීම.
III. උසසේ කිරීපේ ෙිනට

ූර්ොසනේනතම ෙසර

හ (05) තුළම සතුටුොයක පසේො කාලයක්

සේ ූර්ණ කර තිබීම.
IV. අොළ කාර්යක්ෂමතා කඩඉේ

රීක්ෂණ නියෂනත ෙිනට සමතේ වී තිබීම.

10.2.2.2 උසසේ කිරීපේ ර:මය : ෙේහගත සේමුඛ
සුදුසුකේ සේ ූර්ණ කරන නිලධරයනේ සඳහා
රීක්ෂණයක්
ෙැඩි ලකුණව

රීක්ෂණය (ඇමුණම
ව 07)
තේ කිරීේ බලධරයා විසිනේ ෙේහගත සේමුඛ

ෙතේෙනු ලබන අතර එම ෙේහගත සේමුඛ

රීක්ෂණපයනේ 50% ක් පහෝ ඊට

ේමාණයක් ලබා ගනේනා නිලධරයනේ II පශේණි
ේ යට උසසේ වී ෙසර නෙය (09) ක්

සේ ූර්ණ ෙන ෙින සිට ක්රිසයාතේමක ෙන

රිෙි I පශේණි
ේ යට උසසේ කිරීම

තේ කිරීේ බලධරයා

විසිනේ සිදු කරනු ලැපේ.
සංලක්ෂය :

1. සුවිපශේෂී කාර්ය සාධනය ඇගයීපේ ර:ම පනෙයක් රජය විසිනේ හඳුනේො ෙී ක්රිසයාතේමක
කරන පතක් ෙැනට ක්රිසයාතේමක ෙන ොර්ෂික කාර්යසාධන ඇගයීපේ ෙී සතුටෙ
ු ායක මට්ටම
පහෝ ඊට ඉහළ කාර්යසාධනයක් ප නේනුේ කරනු ලැබ ඇති තැනැතේතනේට සුවිපශේෂී
කාර්යසාධනය යටපතේ උසසේ කිරීේ සඳහා ෙන ලිඛිත අවිපයෝගයතා

රික්ෂණය සඳහා

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

ේමාෙ කළ යුතය
ු .

10.3 I ෙන පශේණි
ේ පයේ සිට විපශේෂ පශේණි
ේ යට උසසේ කිරීම
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:

අොළ පනාපන.

11. තනතුරුෙලට

තේකිරීම.

11.1 සුදුසුකේ

12.

: අොළ නැත

රාජය පසේො පකාෂනෂනේ සවා කාර්ය
ෙනේනා ෙූ පකානේපෙේසි
12.1

කාර්යයනේ

ටි ාටික රීතිෙල ෙැක්පෙන ප ාදු පකානේපෙේසි ෙලට

රිබාහිරෙ

: අොළ පනාපන.

ැෙරීම :

පශේණි
ේ ගතෙ කාර්යයනේ

ැෙරීමක් සිදු පනාකරන අතර පමම පසේො ගණය යටපතේ ෙූ අොළ

තනතුරට නියෂනත කාර්යයනේ අතුරිනේ ඕනෑම කාර්යයක් අෙශයතාෙ මත පජයෂේාතාෙ හා
කුසලතාෙ

ෙනේ පකාට ඕනෑම පශේණි
ේ යක පසේෙකයකුට ආයතන

ේධානියා විසිනේ

ෙරනු ලැබිය

හැකිය.
13.

* “සක්රීේය පසේො කාලය” යනු සේෙකීය තනතුරට අොළ ෙැටු ේ ලබෂනනේ සතය ෙශපයනේම රාජකාරිපයහි
පයෙි සිටි පසේො කාලය පන. රජපයේ අනුමත
කාල

14.

ේසූත නිොඩු හැර අපනකුතේ සියලුම ෙැටු ේ රහිත නිොඩු

රිච්පේෙයනේ සක්රිසය පසේො කාලය සඳහා ගණනය කරනු පනාලබනේපනේය.

පසේෙපයේ පයෙී සිටින පසේෙකයිනේ නෙ පශේණි
ේ ර:මය සඳහා අනේතර්ගේහණය කරන ර:මපනෙය ඇමුණම
ව
08 මගිනේ ෙැක්පන.

15.

සෑම

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

අති විපශේෂ ගැසට්

තේපයනේ

ේකාශිත කාර්ය

ටි ාටික රීතිෙල ෙැක්පෙන ප ාදු පකානේපෙේසි සහ

ආයතන සංගේහපයේ විිවවිධාන අොළ පන.
16.

පමම බඳො ගැනීපේ

රි ාටිපයේ විිවවිධාන සලසා පනාමැති යේ කරුණක් පෙපතාතේ ඒ සේබනේධපයනේ

රාජය පසේො පකාෂනෂනේ සවාෙ විසිනේ තීරණය 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 අධයක්ෂ ( ාලන)

ෙිනය

: 2013.01.

ෙිනය

: 2013.01

නිර්පෙේශ කර ඉෙිරි තේ කරෂන. (පෙ ාර්තපේනේතු

රීක්ෂා කපළේ :

ේධාන)
අතේසන

:

නම

: ඩේ. ඒ. විජිත ප ේම ේිය

තනතුර

: ප ේෂකර්මානේත අධයක්ෂ

ෙිනය

: 2013.01.

නිල මුද්රාාෙ
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පයාමු අංකය: …………………………………
ප ේෂකර්මානේත පෙ ාර්තපේනේතුපෙහි කළමණාකරණ සහකාර තාක්ෂණික පනාෙන ඛණ්ඩ 2 පසේො ගණය
තනතුර සඳහා පයෝජිත පමම බඳො ගැනීපේ

රි ාටිය අනුමත කිරීම නිර්පෙේශ කරෂන.

අතේසන

: ………………………………...

නම

:…………………………………

පලේකේ
කර්මානේත හා ොණිජ කටයුතු අමාතයාංශය
ෙිනය : ………………....................
නිල මුද්රාාෙ

:

පයාමු අංකය: …………………………………
ප ේෂකර්මානේත පෙ ාර්තපේනේතුපෙහි කළමණාකරණ සහකාර තාක්ෂණික පනාෙන ඛණ්ඩ 2 පසේො ගණය
ෙන පමම බඳො ගැනීපේ

රි ාටිය …………………………………… ෙින රාජය පසේො පකාෂනෂනේ සවාෙ

විසිනේ අනුමත කරන ලෙී.
අතේසන

: ……………………………….

නම

:………………………………….

පලේකේ
රාජය පසේො පකාෂනෂනේ සවාෙ
ෙිනය : ………………....................
නිල මුද්රාාෙ
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:

ඇමුණම
ව - 01
01. විවාගපයේ නම

: ප ේෂ කර්මානේත පෙ ාර්තපේනේතුපෙහි කළමනාකරණ සහකාර
තාක්ෂණික

පනාෙන - ඛණ්ඩ 02 පසේො ගණය සඳහා බඳො ගැනීපේ

විෙෘත විවාගය - ලිඛිත
02. විවාගය

ිළබ
ි ඳ විසේතර ,
ේශන
ේ

තේය

කාලය

මුළු ලකුණව

සමතේ ලකුණව

1. ප ේෂ සටහනේ

ැය 01 විනාඩි 30

100

40%

2. යනේතේ සටහනේ

ැය 01 විනාඩි 30

100

40%

3. ප ේෂ ගණිතය

ැය 01 විනාඩි 30

100

40%

4. සාමානය ෙැනුම

ැය 01 විනාඩි 30

100

40%

03.

විවාගය

ෙතේෙනු ලබන බලධරයා

:

ප ේෂ කර්මානේත අධයක්ෂ විසිනේ අනුමත කරන ලෙ
ආයතනයක් මඟිනේ විවාග

විවාගය

04.

ෙතේෙනු ලැපේ.

ෙතේෙනු ලබනේපනේ පකා මණ කාල සීමාෙකට ෙරක් ෙ යන ෙග:
ුර ේ ාඩු සිදුෙන අෙසේථාෙ අනුෙ

05.

විවාගය සඳහා ෙන විෂය නිර්පෙේශය:
ශ
ේ න
ේ

තේපයේ නම

විෂය නිර්පෙේශය
අතේයනේතේ පරෙි විවීපේෙී උ පයෝගී කරගනු ලබන සියලුම වියමනේ ර:ම සහ

1. ප ේෂ සටහනේ

පමෝසේතර නිර්මාණය
2. යනේතේ සටහනේ

සකසේ කපළේ

ිළිබඳ

රීක්ෂා කිරීම.

අතේයනේතේ පරෙි ිළි නිෂේ ාෙනපයේ ඉතිහාසය, නෙ

ෙ
ේ ණතා, අපලවිකරණය හා

කළමනාකරණය ඇතුළුෙ අතේයනේතේ පරෙි ිළි කර්මානේතය
ෙැනුම

ිළිබඳ

රීක්ෂා කිරීම.

අතේයනේතේ පරෙි ිළි නිෂේ ාෙනපයේෙී පයාො ගනු ලබන ගණිත ර:මයනේ
ෙැනුම

4. සාමානය ෙැනුම

රීක්ෂා කිරීම.

අතේයනේතය
ේ ක උ ාංග හා උ කරණ හඳුනා ගැනීම හා ඒොපයේ වාවිතය
ෙැනුම

3. ප ේෂ ගණිතය

ිළිබඳ ෙැනුම

ිළිබඳෙ සාමානය

රීක්ෂා කිරීම.

:

රීක්ෂා කපළේ :

අතේසන:

අතේසන

:

නම

: ඒ.පක්.එච්. අමරසිංහ මැණිපක්

නම

: ජී.පක්. පකෝට්පටප ාල

තනතුර

: රා.ක.ස.පසේ. I

තනතුර

: සහකාර අධයක්ෂ ( ාලන)

ෙිනය

: 2013.01.

ෙිනය

: 2013.01.

නිර්පෙේශ කර ඉෙිරි තේ කරෂන. (පෙ ාර්තපේනේතු

ේධාන)
අතේසන

:

නම

: ඩේ. ඒ. විජිත ප ේම ේිය

තනතුර

: ප ේෂ කර්මානේත අධයක්ෂ

ෙිනය

: 2013.01.

නිල මුද්රාාෙ
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ඇමුණම
ව - 02
01 විවාගපයේ නම

: ප ෂ
ේ කර්මානේත පෙ ාර්තපේනේතුපෙහි කළමනාකරණ සහකාර තාක්ෂණික
පනාෙන - ඛණ්ඩ 02 පසේො ගණය සඳහා බඳො ගැනීේ විෙෘත විවාගය ේාපයෝගික

02 විවාගය

ිළිබෙ විසේතර :
ේශන
ේ

තේය

ේාපයෝගික

03. විවාගය

රීක්ෂණය

ෙතේෙනු ලබන බලධරයා

කාලය

මුළු ලකුණව

සමතේ ලකුණව

විනාඩි 30

100

40%

:

ප ේෂ කර්මානේත අධයක්ෂ විසිනේ අනුමත කරන ලෙ
ආයතනයක් මඟිනේ විවාග

04. විවාගය

ෙතේෙනු ලැපේ.

ෙතේෙනු ලබනේපනේ පකා මණ කාලසීමාෙකට ෙරක්ෙ යන ෙග:
ුර ේ ාඩු සිදුෙන අෙසේථාෙ අනුෙ

05. විවාගය සඳහා ෙන විෂය නිර්පෙේශය:
ේශන
ේ

විෂය නිර්පෙේශය

තේපයේ නම
ේාපයෝගික
රීක්ෂණය

1. අතේ යනේතේ පරෙි ිළි විවිම, පමෝසේතර නිර්මාණය අතේයනේතය
ේ ක් විවීම සඳහා
සකසේකර ගැනීම, ඒ සඳහා පයාො ගතේ උ කරණ ිළබ
ි ඳ ේාපයෝගික ෙැනුම
රීක්ෂා කර බැලීම.
2. පෙන ලෙ කාලයකෙී යනේතේගත පෙෝ යක පෙන ලෙ පමෝසේතරයක් විවීමට
සැලැසේවීම.
වියන ලෙ ේමාණය සඳහා ලකුණව ලබා පෙනු ලැපේ.
විවීපේෙී ඇතිෙන පෙෝෂ සඳහා ලකුණව අඩු කරනු ලැපේ.(
ප ාලු ෑගීපේ ෙැරෙි, ෂටලේ ෙැටීම යනාෙිය )

ලුදු, රීඩ් මාර්ක්,

ා

සකසේ කපළේ

:

අතේසන

:

අතේසන

:

නම

: ඒ.පක්.එච්. අමරසිංහ මැණිපක්

නම

: ජී.පක්. පකෝට්පටප ාල

තනතුර

: රා.ක.ස.පසේ. I

තනතුර

: සහකාර අධයක්ෂ ( ාලන)

ෙිනය

: 2013.01.

ෙිනය

: 2013.01.

නිර්පෙේශ කර ඉෙිරි තේ කරෂන. (පෙ ාර්තපේනේතු

රීක්ෂා කපළේ :

ේධාන)
අතේසන

:

නම

: ඩේ. ඒ. විජිත ප ේම ේිය

තනතුර

: ප ේෂ කර්මානේත අධයක්ෂ

ෙිනය

: 2013.01.

නිල මුද්රාාෙ
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ඇමුණම
ව - 03
01.

විවාගපයේ නම

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

02.

විවාගය

ිළබ
ි ඳ විසේතර:

ේශන
ේ

03.

තේය

කාලය

මුළු ලකුණව

සමතේ ලකුණව

කාර්යාල ර:ම

ැය 01

100

40%

ගිණවේ ර:ම

ැය 01

100

40%

විවාගය

ෙතේෙනු ලබන බලධරයා

:

ප ේෂ කර්මානේත අධයක්ෂ විසිනේ අනුමත කරන ලෙ
ආයතනයක් මඟිනේ විවාග

04.

විවාගය

05.

විවාගය සඳහා ෙන විෂය නිර්පෙේශය:
ේශන
ේ

ෙතේෙනු ලැපේ.

ෙතේෙනු ලබනේපනේ පකා මණ කාල සීමාෙකට ෙරක්ෙ යන ෙග : ෙසරකට පෙෙරක්
තේපයේ නම

කාර්යාල ර:ම

ගිණවේ ර:ම

විෂය නිර්පෙේශය
රජපයේ කාර්යාලෙල වාවිත ෙන කාර්යාල ර:ම ිළබ
ි ඳෙ මූලික ෙැනුම හා
එම ෙැනුම ේාපයෝගිකෙ වාවිත කිරීපේ හැකියාෙෙ, රාජකාරි ලි ි පලේඛන
මැනවිනේ අෙපබෝධ පකාට පගන
ැහැෙිලි හා සංක්ෂි ේත සටහනේ මඟිනේ තම
අෙහසේ / නිරීක්ෂණ නිශචි
ේ ත අනේෙෂනනේ ඉෙිරි තේ කිරීපේ හැකියාෙ සහ
නිපයෝගයක් අනුෙ ලි ියක් පකටුේ තේ කිරීපේ හැකියාෙ ෙ රීක්ෂා පකපර්.
රජපයේ කාර්යාලෙල වාවිතා ෙන මූලික ගිණේ
ව හා මුෙලේ ාලන ප ාතේ ෙල
කාර්යයනේ ිළිබඳ අෙපබෝධය හාා ෙැ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 අධයක්ෂ ( ාලන)

ෙිනය

: 2013.01.

ෙිනය

: 2013.01.

නිර්පෙේශ කර ඉෙිරි තේ කරෂන. (පෙ ාර්තපේනේතු

රීක්ෂා කපළේ :

ේධාන)
අතේසන

:

නම

: ඩේ. ඒ. විජිත ප ේම ේිය

තනතුර

: ප ේෂ කර්මානේත අධයක්ෂ

ෙිනය

: 2013.01.

නිල මුද්රාාෙ
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ඇමුණම
ව - 04
01. විවාගපයේ නම

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

02.

විවාගය
ේශන
ේ

ිළබ
ි ඳ විසේතර:
තේය

කාලය

ආයතන සංගේහය හා කාර්ය
මුෙලේ

පරගුලාසි

සහ

රි ාටික රීති

රජපයේ

ේසේ ාෙන

මුළු ලකුණව

සමතේ ලකුණව

ැය 02

100

40%

ැය 02

100

40%

ක්රිසයාෙලිය

03.

විවාගය

ෙතේෙනු ලබන බලධරයා

:

ප ේෂ කර්මානේත අධයක්ෂ විසිනේ අනුමත කරන ලෙ
ආයතනයක් මඟිනේ විවාග

04.

විවාගය

ෙතේෙනු ලැපේ.

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

05.

විවාගය සඳහා ෙන විෂය නිර්පෙේශය:
ේශන
ේ

තේපයේ නම

01.

ආයතන සංගේහය හා
කාර්ය රි ාටික රීති

02.

මුෙලේ පරගුලාසි සහ
රජපයේ
ේසේ ාෙන
ක්රිසයාෙලිය

විෂය නිර්පෙේශය
ආයතන සංගේහපයේ රිච්පේෙ VI, VII, VIII, XII, XIII, XIV,
XVII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXX, XXXIII,
XLVII, XLVIII සහ රාජය පසේො පකාෂනෂනේ සවා කාර්ය
ටි ාටික රීති.
රිච්පේෙ I, II, III, IV, V හා රජපයේ ේසේ ාෙන ක්රිසයාෙලිය.

සකසේ කපළේ

:

අතේසන

:

අතේසන

:

නම

: ඒ.පක්.එච්. අමරසිංහ මැණිපක්

නම

: ජී.පක්. පකෝට්පටප ාල

තනතුර

: රා.ක.ස.පසේ. I

තනතුර

: සහකාර අධයක්ෂ ( ාලන)

ෙිනය

: 2013.01.

ෙිනය

: 2013.01.

නිර්පෙේශ කර ඉෙිරි තේ කරෂන. (පෙ ාර්තපේනේතු

රීක්ෂා කපළේ :

ේධාන)
අතේසන

:

නම

: ඩේ. ඒ. විජිත ප ේම ේිය

තනතුර

: ප ේෂ කර්මානේත අධයක්ෂ

ෙිනය

: 2013.01.

නිල මුද්රාාෙ
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ඇමුණම
ව - 05
01. විවාගපයේ නම

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

02.විවාගය
ශ
ේ න
ේ

ිළිබෙ විසේතර:
තේය

කාලය

විෂයානු බෙේධ ෙැනුම
කාර්යය විපශේෂිත ෙැනුම

03. විවාගය

ැය 02
--

ෙතේෙනු ලබන බලධරයා

:

මුළු ලකුණව

සමතේ ලකුණව

100

40%

100

40%

ප ේෂ කර්මානේත අධයක්ෂ විසිනේ අනුමත කරන ලෙ
ආයතනයක් මඟිනේ විවාග

04. විවාගය

ෙතේෙනු ලැපේ.

ෙතේෙනු ලබනේපනේ පකා මණ කාලසීමාෙකට ෙරක්ෙ යන ෙග : ෙසරකට පෙෙරක්

05. විවාගය සඳහා ෙන විෂය නිර්පෙේශය:
ශ
ේ න
ේ

තේපයේ නම

විෂයානු බෙේධ ෙැනුම

කාර්යය විපශේෂිත ෙැනුම

විෂය නිර්පෙේශය
01.ප ේෂ ගණිතය
 ඇසේතපේනේතු සැකසිම, පමට්රිණක් ර:මය, ඒකක රිෙර්තනය
02.යනේතේ සටහනේ
 යනේතය
ේ ක පකාටසේ, එක් එක් පකාටසේ ෙලිනේ ඉටු පකපරන කාර්යය,
යනේතේයක සවි කිරිම, යනේතය
ේ ට අොළ උ කරණ
03.සාමානය ෙැනිම
 නූලේ මාන ිළබ
ි ඳ ෙැනිම, ඩයි කිරිම, කැඳ ෙැමීම
04.පමාසේතර නිර්මාණ
 ේසේතාර සටහනේ අඳීම, නූලේ අෙින ර:මය, ප ාලු ෑගීපේ ර:මය
ඉෙිරි තේ කරණව ලබන අතේයනේතේ නිර්මාණය සහ ඒ සේබනේධ නිබනේධනය
(නිර්මාණපයේ නිමැෙුම, පයාොගතේ වියමනේ ර:ම, පෙළඳ ල
ේෙණතාෙය, ෙර්ණ සංපයෝජනය, පෙළඳ ල ඉලේලුමට සාප ේක්ෂෙ
නිෂේ ාෙනපයේ හැකියාෙ, නිර්මාණපයේ වාවිතය යනාෙී කරුණව සඳහා
ලකුණව ලබා පෙනු ලැපේ.)

සකසේ කපළේ

:

අතේසන

:

අතේසන

:

නම

: ඒ.පක්.එච්. අමරසිංහ මැණිපක්

නම

: ජී.පක්. පකෝට්පටප ාල

තනතුර

: රා.ක.ස.පසේ.I

තනතුර

: සහකාර අධයක්ෂ ( ාලන)

ෙිනය

: 2013.01.

ෙිනය

: 2013.01.

නිර්පෙේශ කර ඉෙිරි තේ කරෂන. (පෙ ාර්තපේනේතු

රීක්ෂා කපළේ :

ේධාන)
අතේසන

:

නම

: ඩේ. ඒ. විජිත ප ේම ේිය

තනතුර

: ප ේෂ කර්මානේත අධයක්ෂ

ෙිනය

: 2013.01.

නිල මුද්රාාෙ
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ඇමුණම
ව - 06
විවාගපයේ නම

01.

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

විවාගය

02.

ේශන
ේ

ිළබ
ි ෙ විසේතර:
තේය

කාලය

අවිපයෝගයතා

විවාගය

03.

රීක්ෂණය

ැය 02

ෙතේෙනු ලබන බලධරයා

මුළු ලකුණව

සමතේ ලකුණව

100

60%

:

ප ේෂ කර්මානේත අධයක්ෂ විසිනේ අනුමත කරන ලෙ
ආයතනයක් මඟිනේ විවාග

04.

විවාගය

05.

විවාගය සඳහා ෙන විෂය නිර්පෙේශය:
ශ
ේ න
ේ

ෙතේෙනු ලබනේපනේ පකා මණ කාලසීමාෙකට ෙරක්ෙ යන ෙග : ෙසරකට එක් ෙරක්

තේපයේ නම

අවිපයෝගයතා

ෙතේෙනු ලැපේ.

රීක්ෂණය

විෂය නිර්පෙේශය
තමා පෙත ැෙපරන කාර්යයනේ සාමානය කාර්ය සාධන මට්ටම ඉක්මෙූ
කාර්යක්ෂමතාෙයකිනේ යුතුෙ ඉටු කිරීම සඳහා අෙශය ෙන ෙැනුම,
කුසලතා හා ආකලේ
අතේ තේ කරපගන තිපේෙ යනේන හා ඒො
වාවිතපයේෙී ඉහළ වී
ේ ණතාෙයක් ෙක්ෙනේපනේ ෙ යනේන මැන බැලීපේ
රීක්ෂණයකි.

සකසේ කපළේ

:

අතේසන

:

අතේසන

:

නම

: ඒ.පක්.එච්. අමරසිංහ මැණිපක්

නම

: ජී.පක්. පකෝට්පටප ාල

තනතුර

: රා.ක.ස.පසේ. I

තනතුර

: සහකාර අධයක්ෂ ( ාලන)

ෙිනය

: 2013.01.

ෙිනය

: 2013.01

නිර්පෙේශ කර ඉෙිරි තේ කරෂන. (පෙ ාර්තපේනේතු

රීක්ෂා කපළේ :

ේධාන)

අතේසන

:

නම

: ඩේ. ඒ. විජිත ප ේම ේිය

තනතුර

: ප ේෂකර්මානේත අධයක්ෂ

ෙිනය

: 2013.01.
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ඇමුණම
ව - 07
සේමුඛ

01.

රීක්ෂණපයේ නම

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

02.

සේමුඛ

රීක්ෂණය

ෙතේෙනු ලබන බලධරයා

:

ප ේෂ කර්මානේත අධයක්ෂ

03.

සේමුඛ

රීක්ෂණය

ෙතේෙනු ලබනේපනේ පකා මණ කාලසීමාෙකට ෙරක්ෙ යන ෙග :
ෙසරකට එක් ෙරක්

සේමුඛ

04.

රීක්ෂණයට ලකුණව ලබා පෙන ආකාරය :

ලකුණව ලබා පෙනු ලබන

ධ
ේ ාන ක්පෂේතේ

උ රිම ලකුණව

සමතේ ලකුණව

ම
ේ ාණය
1. රාජකාරි කටයුතෙ
ු ලෙී ආයතනයට ෙක්ෙන ලෙ
විපශේෂ ොයකතේෙයනේ (එක් ොයකතේෙයක් සඳහා

50

ලකුණව 05 බැගින)ේ
2.

කාර්ය සාධන ඇගයීම ( උසසේ කිරීපේ ෙිනට
ූර්ොසනේන ෙසර 05 සඳහා)

50%

ඉතා පහාඳයි - ලකුණව 09
පහාඳයි

45

- ලකුණව 06

සතුටුොයකයි - ලකුණව 03
3. සේමුඛ

රීක්ෂණපයේ ෙී ෙක්ෙන ලෙ කුසලතාෙය

05
100

සකසේ කපළේ

:

අතේසන

:

අතේසන

:

නම

: ඒ.පක්.එච්. අමරසිංහ මැණිපක්

නම

: ජී.පක්. පකෝට්පටප ාල

තනතුර

: රා.ක.ස.පසේ. I

තනතුර

: සහකාර අධයක්ෂ ( ාලන)

ෙිනය

: 2013.01.

ෙිනය

: 2013.01.

නිර්පෙේශ කර ඉෙිරි තේ කරෂන. (පෙ ාර්තපේනේතු

රීක්ෂා කපළේ :

ේධාන)
අතේසන

:

නම

: ඩේ. ඒ. විජිත ප ේම ේිය

තනතුර

: ප ේෂ කර්මානේත අධයක්ෂ

ෙිනය

: 2013.01.
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ඇමුණම
ව 08
පසේෙපයේ පයෙී සිටිනේනනේ නෙ පශේණි
ේ
ර:මය සඳහා අනේතර් ගේහණය කිරීම (බඳො ගැනීපේ
ක්රිසයාතේමක ෙන ෙිනට පසේෙපයේ පයෙී සිටිනේනනේට

නෙ බඳො ගැනීපේ

මණක් අොළ පන).

රි ාටිය ක්රිසයාතේමක ෙන ෙිනට රාජය

ඇති MN – 1 - 2006 ඒ ෙැටු ේ

රි ාටිය

රි ාලන චර:පලේඛ 06/2006 (iv) මඟිනේ ලබා ෙි

රිමාණය යටපතේ ෙැටු ේ ලබන පසේෙකයිනේ සියලු පෙනාම

හත සඳහනේ

රිෙි පශේණි
ේ ර:මයට අනේතර් ගේහණය කරනු ලැපේ. පසේො කාලය ගණනේ ගත යුතේපතේ එම පශේේණියට
කරන ලෙ ෙිනය

ෙනේ කර පගනය. පකපසේ ෙතුදු, අනේතර්ගේහණය පහේතුපෙනේ අොළ තැනැතේතාපගේ ෙැටු ේ

ෙර්ධක ෙිනපයහි පෙනසක් සිදු පනාවිය යුතු අතර, එම ෙිනය අනේතර්ගේහණයට ප ර
ෙිනය ෙශපයනේ පනාපෙනසේෙ ක්රිසයාතේමක විය යුතය
ු . එපසේම ෙැටු ේ
අෙසනේ ෙරට ලබෂනනේ සිටි ෙැටු ේ

ියෙර නෙ ෙැටු ේ

රිච්පේෙපයේ 4:4 ෙගනේතිය අනුෙ ඊළඟ ඉහළ ෙැටු ේ
පමම බඳො ගැනීේ

රි ාටිපයේ සෙහනේ

ැෙැති ෙැටු ේ ෙර්ධක

රිෙර්තනපයේ ෙී අොළ තැනැතේතා

ියෙරට අනුරූ ි වීම මත ආයතන සංගේහපයේ VII
ය
ි ෙපර් තැබිම ෙ සිදු පනාකළ යුතුය.

රි ාටිය ක්රිසයාතේමක වීමට කලිනේ

කාර්යක්ෂමතා කඩඉේ විවාගය හා වාෂා
ගැනීපේ

තේ

ේවිණතා

ැෙති බඳො ගැනීේ

රි ාටිපයේ විිවවිධාන

රිෙි

රීක්ෂණපයනේ සමතේවී ඇති නිලධරයනේ නෙ බඳො

ළමු කාර්යක්ෂමතා විවාගපයනේ නිෙහසේ කරනු ලැපේ.

එපසේ අනේතර්ගේහණය කිරීපේෙී වෙුනේ බඳො ගනේනා විට
හා ෙෘතේතීය සුදුසුකේ ඒ අයුරිනේම

ැෙති බඳො ගැනීපේ

රි ාටිය සඳහනේ අධයා න

ිළිගැනිමක් සිදුපන.

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

රිමාණපයහි III පශේේණියට අොළ ෙැටු ේ

ියෙර ලබා ෙී ඇති තනතුරක

ිරිපසයිනේ අෙුරුදු 10 ක පසේො කාලයක් සේ ූර්ණ කර නැති නිලධාරීනේ
රිෙි III පශේණි
ේ යට අොළ තනතුරක පහෝ පශේණි
ේ යක යටතේ

රි
ි පසයිනේ අෙුරුදු 10

ක් පහෝ ඊට ෙැඩි පසේො කාලයක් සේ ර්
ූ ණ ෙුෙ ෙ II පශේණි
ේ යට අනේතර්ගේහණය කිරීමට අෙශය පසසු
සුදුසුකේ ස ර
ු ා පනාමැති නිලධාරීනේ
MN 1 – III පශේණි
ේ යට අනේතර්ගේහණය පකපර්. පමහිෙී ෙැටු ේ ෙර්ධක ෙිනපයහි පහෝ ෙැටුප හි පෙනසක්
සිදු පනාපන.
MN 1- II පශේණි
ේ ය
(අ) MN 1- 2006 – ඒ ෙැටු ේ
පහෝ පශේණි
ේ යක යටතේ

රිමාණපයහි III පශේණි
ේ යට අොළ ෙැටු ේ

ියෙර ලබා ෙී ඇති තනතුරක

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

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

රි ාටිය ක්රිසයාතේමක වීමට ප ර ක්රිසයාතේමකෙ

අපනකුතේ පසේො අෙශයතා ස ුරා ඇති නිලධාරීනේ,
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ැෙැති බඳො ගැනීපේ

රි ාටිය අනුෙ

(ආ) MN 1- 2006 – ඒ ෙැටු ේ
පහෝ පශේණි
ේ යක යටතේ
(ඇ) ඉහත සඳහනේ

රිමාණපයහි II පශේණි
ේ යට අොළ ෙැටු ේ

ිරිපසයිනේ ෙසර ෙහය (10) ක පසේො කාලයක් සේ ර්
ූ ණ කර නැති නිලධාරීනේ,
රිෙි II පශේණි
ේ යට අොළ තනතුරක පහෝ පශේේණියක පසේො කාලය ෙසර ෙහය (10)

සේ ූර්ණ ෙුෙ ෙ නෙ බඳොගැනීපේ
බඳොගැනීපේ

ියෙර ලබා ෙී ඇති තනතුරක

රි ාටිය ක්රිසයාතේමක ෙන ෙිනට ප ර ක්රිසයාතේමකෙ

ැෙති

රි ාටිය අනුෙ I පශේණි
ේ යට උසසේ වීමට අෙශය පසසු සුදුසුකේ ස ුරා පනාමැති

නිලධාරීනේ,
MN 1- II පශේණි
ේ යට අනේතර්ගේහණය පකපර්.
MN 1– I පශේණි
ේ ය
(අ)

ඉහත සඳහනේ

අෙුරුදු

රිෙි III පශේණි
ේ යට

අොළ

තනතුරක පහෝ

පශේේණියක

යටතේ

ිරිපසයිනේ

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

එපමනේම අොළ කාලය තුළ ෙැටු ේ ෙර්ධක විසේස (20) ක් උ යාපගන ඇති හා නෙ බඳො ගැනීපේ
රි ාටිය ක්රිසයාතේමක ෙන ෙිනට ප ර ක්රිසයාතේමකෙ

ැෙැති බඳොගැනීපේ

රි ාටිය අනුෙ අපනකුතේ

පසේො අෙශයතා ස ර
ු ා ඇති නිලධාරීනේ,
(ආ) ඉහත සඳහනේ

රිෙි II පශේණි
ේ යට අොළ තනතුරක පහෝ පශේණි
ේ යක අෙම ෙශපයනේ අෙුරුදු නෙය

(09) ක පසේො කාලයක් ඇති, එපමනේම අොළ කාලය තුළ ෙැටු ේ ෙර්ධක නෙය (09) ක් උ යාපගන
ඇති හා ඉහත සඳහනේ අපනකුතේ පසේො අෙශයතා ස ර
ු ා ඇති නිලධාරීනේ,
(ඇ) MN 1- 2006 – ඒ ෙැටු ේ

රිමාණපයහි I පශේණි
ේ යට අොළ ෙැටු ේ

ියෙර ලබා ෙී ඇති තනතුරක

ෙැටු ේ ලබන නිලධාරීනේ MN 1- I පශේණි
ේ යට අනේතර්ගේහණය 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 අධයක්ෂ ( ාලන)

ෙිනය

: 2013.01.

ෙිනය

: 2013.01.

නිර්පෙේශ කර ඉෙිරි තේ කරෂන. (පෙ ාර්තපේනේතු

ේධාන)

අතේසන

: ……………………

නම

: ඩේ. ඒ. විජිත ප ේම ේිය

තනතුර

: ප ේෂ කර්මානේත අධයක්ෂ

ෙිනය:

: 2013.01.

නිල මුද්රාාෙ
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