ය ෙදපා තෙ
ෙව ාථ ක
ය ෙන වන ෙසවා ගණය
සඳහාවන බඳවාගැ%ෙ ප පා&ය
01. ස බ ධවනආයතන :
1.1

ෙදපා තෙ

ව:

යෙදපා තෙ

ව

ෙය අංකය:GMA/SOR/2013/PL-01
1.2

'නය:2014.09.02

අමාත+ාංශය : වාහන අමාත(ාංශය
ෙය අංකය :MT/03/09/02/02 – 1

1.3

කළමනාකරණෙස2වාඅධ+3ෂජනරා678 තන 9අ:මත ;<ම :
ෙය අංකය :DMS/F2/DR/01
DMS/1142

1.4

'නය : 2014.03.21

'නය :2013.04.09
2014.04.30

ආයතනඅධ+3ෂජනරා6ෙ?@ ෙAශය :
ෙය අංකය :EST – 2/RECRU/03/1257

1.5

'නය : 2014.04.08

ජාHක වැJKෙක Lෂ සභාෙN @ ෙAශය:
ෙය අංකය :NPC/3/43/1/SR-1-III

1.6

'නය : 2014.04.25

රාජ+ ෙස2වාෙක Lෂ සභාෙNඅ:මැHය:
ෙය අංකය : PSC/EST/04-01-43/02/2014

02. පR;< බලධරයා:රාජ( ෙසවා ෙක ෂ සභාව ./ බලය පවරන ලද

'නය :2014.10.09
ය

සාමාන(ා1කා

03. ෙස2වා ගණයUVබඳ7ස්තර :
3.1

ෙස2වාගණය : ාථ ක

3.2

ෙY2Z :III, II, I, .ෙශෂෙ45ය

3.3

පැවෙරනකා යයභාරයUVබඳෙප [@ වචනය:
ආයතනය

අවශ(තාවය
;<ක කා යය

අ

කා යය

ය ෙන වන

ඉ

=ශ්?ත අ ධ

ය ෙහA

ය =Bණතාවය8

;<ක

ෙත රව ඉ කළ හැ8

පවරD ලබන බE කා ය ෙසවා ගණයF ෙලස ෙමම ෙසවා ගණය සැළෙF.ෙමම

කා යය පථයනට අය: කා යය අ
බලධරයා ./

89ම හා පව:වා ෙගන යාම සදහා අවශ( වන ෙප

ඕනෑම කා යභාරයF ෙදපා තෙ

ෙමම ෙසවා ගණයට අය: =ලධරයLට පවරD ලැMය හැ8ය.
අංක 1

ධාන / ප:89

3.4

කා යය

පැව<ම:

ෙ45ගතව කා යය පැව9මF / ෙන කරන අතර ෙමම ෙසවා ගණයනට පැවෙරන
කා යය අ
ඕනෑම කා යයF ෙසවෙN අවශ(තාවය මත ෙජ(ෂ්ඨතාවය හා Lසලතාවය
පදන ෙක ටෙගන ඕනෑම ෙ45යක =ලධරයLට ෙදපා තෙ
ධාන ./ පවරD ලැMය
හැ8ය.

04. තන ෙර] / තන 9වලස්වභාවය:ස්Pර, .4ාම වැ Q ස තය.
05. වැJK:
5.1

වැJKෙ3තඅංකය :PL-01 – 2006 (A)

5.2

වැJK ප^මාණය :].11,730-10X120-10X130-10X145-12X160-17,600/-

5.3

ෙY2Z_මයටඅදාළආර භකවැJKUයවර :
ෙY2Zය

ආර භක
වැJK Uයවර

ආර භක වැJK
තලය(9.)

III

යවර 01

]. 11,730/-

II

යවර 12

]. 13,060/-

I

යවර 22

]. 14,375/-

.ෙශෂ

යවර 32

]. 15,840/-

06. ෙස2වාගණයටඅයRතන ර/තන 9 :
6.1

අ:මතතන 9නාම, අ:මතතන 9සංඛ+ාවහාඒවාටපැවෙරනකා යය

අ:
අංකය
01

ෙ ඛන සහායක

III/ II/ Iහා .ෙශෂ ෙ45ය

අ:මත
තන 9
සංඛ+ාව
9

02

ක ක]

III/ II/ Iහා .ෙශෂ ෙ45ය

327

03

;රක]

III/ II/ Iහා .ෙශෂ ෙ45ය

49

04

තාFෂණ

III/ II/ Iහා .ෙශෂ ෙ45ය

5263

05

බh ප9Fෂක

III/ II/ Iහා .ෙශෂ ෙ45ය

167

06

=දන මැi ෙසවක

III/ II/ Iහා .ෙශෂ ෙ45ය

14

07

සැරය

III/ II/ Iහා .ෙශෂ ෙ45ය

34

III/ II/ Iහා .ෙශෂ ෙ45ය

62

08

අ:මත තන 9 නාමය

සහායක (බEකා ය)

ෙjශ පk සංlාහක

තන 9 අ:මත ෙY2Zය

:

09

ෙප <ස්ම

III/ II/ Iහා .ෙශෂ ෙ45ය

471

10

ෙප m nස්ම

III/ II/ Iහා .ෙශෂ ෙ45ය

477

11

කා තා .4ාමශාලා ෙස.කා

III/ II/ Iහා .ෙශෂ ෙ45ය

5

අංක 2

කා යය

ඇ;gම
I

12

ය කා යය සහායක

III/ II/ Iහා .ෙශෂ ෙ45ය

589

13

ය කා යය සහායක (බh)

III/ II/ Iහා .ෙශෂ ෙ45ය

18

III/ II/ Iහා .ෙශෂ ෙ45ය

5

15

ය කා යය සහායක
(ස%පාරFෂක)
නවාතැ බංගලා සහායක

III/ II/ Iහා .ෙශෂ ෙ45ය

23

16

ලා Bක]

III/ II/ Iහා .ෙශෂ ෙ45ය

23

17

රසායනාගාර ෙසවක

III/ II/ Iහා .ෙශෂ ෙ45ය

6

18

වැඩ අංගන ෂ ට

III/ II/ Iහා .ෙශෂ ෙ45ය

2

19

මැE ක]

III/ II/ Iහා .ෙශෂ ෙ45ය

1

20

Epෙ ක අQෙහA ඩ ස්

III/ II/ Iහා .ෙශෂ ෙ45ය

4

14

6.2

ඇ;gම
I

ඒකාබAධ@ලධරසංඛ+ාව :
අ:
අංකය

අ:මත තන 9 නාමය

අ:මත
තන 9
සංඛ+ාව
9

01

ෙ ඛන සහායක

02

ක ක]

327

03

;රක]

49

04

තාFෂණ

05

බh ප9Fෂක

167

06

=දන මැi ෙසවක

14

07

සැරය

34

08

සහායක (බEකා ය)

ෙjශ පk සංlාහක

5263

62

09

ෙප <ස්ම

471

10

ෙප m nස්ම

477

11

කා තා .4ාමශාලා ෙස.කා

5

12

ය කා යය සහායක

589

13

ය කා යය සහායක (බh)

18

14

ය කා යය සහායක (ස%පාරFෂක)

5

15

නවාතැ

16

ලා Bක]

23

17

රසායනාගාර ෙසවක

6

18

වැඩ අංගන ෂ ට

2

19

මැE ක]

1

20

Epෙ ක අQෙහA ඩ ස්

4

ෙ45ෙය ෙ45යට උසස් 89ෙ
සංඛ(ාවට අය: ෙස සැලෙF.

බංගලා සහායක

23

කා ය සඳහා III, II, I හා .ෙශෂ ෙ45/ය ල ඒකාබsධ =ලධර

අංක 3

සටහන :
ලා Bක] සහ ;රක] තන ] දැනට එම තන ] දරන =ලධා9 ට Bsග<ක වන ෙස හා පuව
අෙහA/ vමටද යට: .ය w ය.

07. බඳවාගැgෙ _මය :
7.1

බඳවාග නාhHශතය :
7.1.1

ධාරාව

hHශතය

.වෘත

100%

z ත

අදාළ ෙන ෙj

Lසලතා

අදාළ ෙන ෙj

7.2 7වෘතබඳවාගැgම :
7.2.1 බඳවාග නාෙY2Zය : III ෙ45ය
7.2.2 j[jක :
7.2.2.1 අධ+ාපනj[jක

:අ.ෙප .ස. (සා.ෙප) .භාගෙN{ ෙදවරකට ෙන වැ| වාර
ගණනක{ යට:
ෙසm ස මාන ෙදක (02) F
ස තව .ෂය හය (06) 8 සම: v }~ම.

7.2.2.2 වෘRkයj[jක :FෙෂkෙN ලබා ඇ} වෘ:•ය u uක .ෙශෂ u uකමF
ෙලස සැලෙF.
7.2.2.3 පළl9Aද :

FෙෂkෙN ලබා ඇ} පළB]sද .ෙශෂ u uකමF ෙලස
සැලෙF.

7.2.2.4 කාmකj[jක : සෑම අෙQFෂකෙයLම € ලංකාෙj ඕනෑම ෙsශයක
ෙසවය 89මට: තන ෙ රාජකා ඉ 89මට: මාණව: ශා9 ක හා
මාන/ක ෙයAග(තාවය8 wFත .ය w ය.
7.2.2.5 ෙවනR :
i.

කා තා .4ාම ශාලා ෙස.කා තන ර සඳහා බඳවා ගD ලබ ෙ
අය ක]ව පම5.

ii.

€ ලංකාෙj Bරවැ/යL .ය w ය.

iii.

අය

ක]ව

. ෂ්ඨ ච තය8

අංක 4

wFත .ය w ය.

කා තා

iv.

7.2.3

තන රට බඳවා ගැ%ම සඳහා අවශ( 7.2.2 /ට 7.2.3 දFවා u uක
අය ප: කැඳvෙ =ෙjදනෙN / ගැසn පkෙN සඳහ කරD ලබන iනට
සෑම ආකාරය8 ම ස „ ණ කර }Mය w ය.

වයස :
7.2.3.1
7.2.3.2

7.2.4

බඳවා

අවම nමාව:
උප^ම nමාව:

ගැgෙ

_මය

අ….18 ට ෙන අh
අ…. 45ට ෙන වැ|

:ව†හගත ස ;ඛ ප9FෂණයF ම‡
Lසළතා
අD ˆෙව<
BරQපාh
සංඛ(ාව
අDව
තන ]වලට බඳවා ගD ලැෙ‰.

7.2.4.1 pqත7භාගය

:අදාළ ෙන ෙj

7.2.4.2 වෘRkයප<3ෂණය

: අදාළ ෙන ෙj

7.2.4.3 සාමාන+ ස

: අදාළ ෙන ෙj

7.2.4.4වrහගතස

ඛප<3ෂණය
ඛප<3ෂණය

උප^ම
ලst
hමාණය

ලst ලබා ෙද: ලබන hධාන u ෂ
1.

:

අ}ෙ ක අධ(ාපන u uක

ෙතvරා ගැgමට
සලකා බල:
ලබන අවම
ලst hමාණය

20

2. වෘ:•ය දැDම

25

3. තන රට අදාළව ලබා ඇ} පළB]sද

40

4. බා ර Šයාකාරක

10

5. ස ;ඛ ප9FෂණෙN{ දFවන ලද Lසලතාවය

05

එක ව

අදාළ ෙන ෙj

100

සටහන :
ඉහත සඳහ ව‹ෙව දැFෙවන ලLg ලබා ෙදන ධාන Fෙෂk සඳහා ෙව කර ඇ} ලLg
මාණය ඇ ලතව†හගත ස ;ඛ ප9Fෂණය සඳහා .ස්තරා:මක ලLg ප පා&ය අDමත 89ම ප:
89 බලධරයා ./ / කරD ඇත.
7.2.4.4.1 වrහගතස

ඛප<3ෂණමxඩලය පRකර: ලබන
බලධරයා :
ය සාමාන(ා1කා
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7.2.5

අය[ පRකැඳzෙ _මය :රජෙN ගැසn පkෙN දැ v පල89ම ෙහA /sධ
දැ v පළ89ම සහ ෙව‰ අඩ.ෙN දැ v පළ
89ම ම‡ අය ප: කැඳවD ලැෙ‰.

7.3

nLත බඳවා ගැgම

: අදාළ ෙන ෙj

7.4

sසලතාපදනම මතබඳවාගැgම :අදාළ ෙන ෙj

08. කා ය3ෂමතාකඩඉ :
8.1
sමන කා ය3ෂමතා

කා ය3ෂමතා කඩඉම සමR7ය

කා ය3ෂමතා කඩඉෙ

කඩඉමද යන වග

|RෙR ෙක පමණ වසර

ස්වභාවය pqත ප<3ෂණය /

ගණනකට ෙපරද

වෘRkය ප<3ෂණය /සහHක
පාඨමාලාව/ෙවනR

1 වන කා යFෂමතා කඩඉම

III ෙ45යට බඳවාෙගන වසර වා?ක ප9FෂණයF ම‡
න (03) F ගතvමට ෙපර
(ඇ;gම II)

2 වන කා යFෂමතා කඩඉම

II ෙ45යට උසස් vවසර
(03) F ගතvමට ෙපර

3 වන කා යFෂමතා කඩඉම

න වා?ක ප9FෂණයF ම‡
(ඇ;gම III)

I ෙ45යට උසස්vවසර පහ (05) වා?ක ප9FෂණයF ම‡
F ගතvමට ෙපර

(ඇ;gමIV)

8.2

කා ය3ෂමතාකඩඉ පවRව:ලබ ෙ ෙක පමණකාලයකටවර3ද:
ව ෂයකට ෙදවරF

8.3

කා ය3ෂමතාකඩඉ වලටඅදාළප<3ෂණපවRව:ලබන බලධරය ක~9 ද :

1 වනකා යFෂමතාකඩඉම
2 වනකා යFෂමතාකඩඉම

ය සාමාන(ා1කා9 ./

න කරD ලබන

3 වනකා යFෂමතාකඩඉම ප9Fෂණ ම•ඩලයF ම‡ .
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09. භාෂාhzණතාව
9.1
භාෂාව

ලබා ගත | hzණතාව
රාජ( භාෂාවF ෙන වන භාෂා මාධ(8 ෙසවයට බැŽg=ලධරය
./ =ය ත රාජ( භාෂා vණතාව ප වාස කාලය ල ලබාගත
w ය.
රාජ( ප පාලන ච•ෙ ඛ අංක 1/2014 හා ඊට අDෂාං‡ක ච•ෙ ඛ
.1.ධාන අDව අදාළ මnටෙ
vණතාවය ලබාගතw ය.

01.රාජ( භාෂාව
02. අෙනF රාජ( භාෂාව

10. ෙY2Zඋසස්;< :
10.1

III වනෙY2Zෙ•8ට II ෙY2Zයටඋසස්;<ම
10.1.1 සාමාන+කා යයසාධනයඅ:ව
10.1.1.1සlරාpය| j[jක :
1.
11.

111.

1V.
V.

ප:vම ස්Pර කර }~ම.
ෙසවා ගණෙN III ෙ45ෙN අවම වශෙය වසර දහය (10) ක ස‘ය
හා ස දායක ෙසවා කාලයF ස „ ණ කර }~ම හා වැ Q ව ධක
දහය (10) F උපයාෙගන }~ම.
අDමත කා ය සාධන ඇග’ෙ ප පා&ය අDව උසස් 89ෙ
iනට ෙපරා ව … වසර දහයF (10)F ළස දායක මnටෙ
ඊට ඉහළ කා යය සාධනයF ෙප D කර }~ම.
උසස් 89ෙ iනට B වාස නතම වසර පහ(05) ළස
ෙසවා කාලයF ස „ ණ කර }~ම.

ෙහA

දායක

අදාළ මnටෙ අෙනF රාජ( භාෂා vණතාව ලබාෙගන }~ම.
VI.

අදාළ කා යFෂමතා කඩඉ ප9Fෂණය =ය තiනට සම: v
}~ම.

10.1.1.2 උසස්;<ෙ _මය:
u uක ස B ණ කරන =ලධා9 ./ =ය ත ආකෘ} පkය අDව
ප:89 බලධරයා ෙවත ඉ “මF කරD ලැ” .ට, u uක ප9Fෂා
89ෙම
අන ]ව u uක ලබන iන /ට Šයා:මක වන ප i II
ෙ45යට උසස් 89ම ප:89 බලධා යා ./ / කරD ලැෙ‰.
10.2

II වනෙY2Zෙ•8ට I ෙY2Zයටඋසස්;<ම
10.2.1 සාමාන+කා යයසාධනයඅ:ව
10.2.1.1 සlරාpය| j[jක :
1. ෙසවා ගණෙN II ෙ45ෙN අවම වශෙය වසර නවය (09) ක ස‘ය හා
ස දායක ෙසවා කාලයF ස B ණ කර }~ම හා වැ Q ව ධක නවය(09)F
උපයාෙගන }~ම.
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11. උසස් 89ෙ iනට B වාස නතම වසර පහ (05)
කාලයF ස „ ණ }~ම.

ළ ස

දායක ෙසවා

111. අDමත කා යය සාධනය ඇග’ෙ ප පා&ය අDව උසස් 89ෙ iනට ෙපරා ව
• වසර නවය (09) F
ළ ස දායක මnටෙ ෙහA ඊට ඉහළකා ය
සාධනයF ෙප D කර }Mම.
1V.අදාළ කා යFෂමතා කඩඉ ප9Fෂණ =ය ත iනට සම: v •~ම.

10.2.1.2 උසස්;<ෙ _මය :
u uක ස B ණ කරන =ලධා9 ./ =ය ත ආකෘ} පkය
අDව ප:89 බලධරයා ෙවත ඉ “මF කරD ලැ– .ට ප:89 බලධරයා
./ u uක ප9Fෂා 89ෙම අන ]වI ෙ45යට උසස් 89ම u uක
ලබන iන /ට Šයා:මක වන ප i ප:89 බලධරයා ./ / කරD ලැෙ‰.
10.3

I වන ෙY2Zෙ• 8ට 7ෙශ2ෂ ෙY2Zයට උසස් ;<ම
10.3.1 සlරාpය | j[jක :1.

11.

ෙසවා ගණෙN Iෙ45ෙN අවම වශෙය වසර නවය (09) ක ස‘ය හා
ස දායක ෙසවා කාලයF ස B ණ කර }~ම හා වැ Q ව ධක නවය (09) F
උපයාෙගන }~ම.
උසස් 89ෙ iනට B වාස නතම
ෙසවා කාලයF ස „ ණ කර }~ම.

වසර පහ (05)

ල ස

දායක

111. අDමත කා ය සාධන ඇග’ෙ ප පා&ය අDව උසස් 89ෙ iනට ෙපරා ව •
වසර නවය (09) ළම ස දායක මnටම ෙහA ඊට ඉහළ කා ය සාධනයF
ෙප D කර }Mම.
1V. අදාළ කා යFෂමතා කඩඉ ප9Fෂණ =ය ත iනට සම: v •~ම.
10.3.2 උසස්;<ෙ _මය :

u uක ස B ණ කරන =ලධරය ./ =ය ත ආකෘ} පkය
අDව ප:89 බලධරයා ෙවත ඉ “මF කරD ලැ– .ට ප:89 බලධරයා
./
u uක ප9Fෂා 89ෙම
අන ]ව u uක ලබන iන /ට
Šයා:මක වන ප i .ෙශෂ ෙ45යට උසස් 89ම ප: 89 බලධරයා ./
/ කරD ලැෙ‰.
සංල€ය :
සාමාන( මnටෙ කා ය සාධනය අDව උසස් 89ෙ i =ය ත iනටකා ය—මතා කඩඉම
සම: ෙන වන =ලධා9 ෙ˜ උසස් v iනය කා ය—මතා කඩඉම සම: vමට මාද • කාලයට
සමාන කාලය8
මාද කළ w ය.
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11.

තන 9වලටපR;<ම:
අ:
අංක
ය

අ:මත තන 9
නාමය

j[jක

ෙතvරා ග: ලබන
ආකාරය

01

ෙ ඛන සහායක

ය ෙදපා තෙ
ෙj කා යාල
කා ය ෙසවෙN අවම වශෙය වසර 10
ක ස දායක ෙසවා කාලයF ස „ ණ
කර }~ම.

02

බh ප9Fෂක

ෙප <ස්ම ව] ෙ˜ ෙ45ෙN අවම
වශෙය අ…] 02 ක ෙසවයF ස තව
එම ෙ45ෙN ස්Pර ෙසවකෙයL vම.

03

=දන මැi ෙසවක

04

සැරය

ෙප <ස්ම
ෙ45ෙN අවම වශෙය
අ…] 03 ක ස දායක ෙසවා කාලයF
ස „ ණ කර }~ම.
ව†හගත
ස ;ඛ
ෙප <ස්ම ව] ෙ˜ ෙ45ෙN අවම ප9FෂණයF ම™
වශෙය අ…] 03 ක ෙසවයF }~ම.

05

ෙjශ පk සංlාහක
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ෙjශප: ප9Fෂා කර ඒ සදහා

• ෙ ඛනෙN ඇ ළ: 89ම.

• ම¥ ෙ˜ ගම

බhබා රාiෙය

ෙ බ

ස. 89ම.
•

ය ස්ථාන වල .නය ©›ම හා
Bsගලm ට =ක]ෙ
ඇ

ටස්තර

ය ස්ථාන වලට

vමට ඉඩ ෙන හැ9ම.

• රාª කාලෙN{

ය ස්ථාන හා ඒ අවට «

භාගය ©ක බලා ගැ%ම හා
ඇ} වැග

ය අංගනෙN

ෙපn& වල බh ඇ ¤ /ය¤ම

ය ෙsපල ආරFෂා 89ම.
10

ෙප m nස්ම

477

• එ ¢මF ෙහA

යF එF මා ගයක /ට

තව: මා ගයකට ගැ%ම සඳහා පm

සකස්

89ම හා ඒවා ඉM ය ] හා F<Qස් ව<
ආරFෂා 89ම.
• අවශ( මා ග සඳහා =/ ප i පm

සකස්

කර, ඒ බව ය ]ට සංඥා 89ම.

11

කා තා .4ාමශාලා ෙස.කා

5

• පm , අ‹ හා සංඥා =/ ප i Šයා:මක
v පව} ෙ
දැm ෙස යා බැ“ම හා
පm වල ය 8/ ෙදAෂ ත::වය
පව} ෙ න ඒ බව
ය ස්ථානා1ප}ට
වා තා 89ම.
• කා තා ම¥ ආරFෂාව සැල/ම හා බh
අංක 14

•
•
•

•

12

ය කා යය සහායක

589

බා රාiය ප9Fෂා 89ම.
කා තා .ෙjකාගාරය ළ .නය ආරFෂා
89ම.
සැක කටw යමF ෙහA BsගලෙයL ෙj න
ඒ බව
ය ස්ථාන අ1කා9ට ෙහA
ය
ආරFෂක හ;දාෙj =ලධා9ෙයLට දැ vම.
ම¥ ෙ˜ හi/ අවස්ථාවක{ අවශ( ථමාධාර
ලබා {ම ෙහA ඒ ˆබදව
ය ස්ථාන
අ1කා9ට ෙහA ෙවන: උසස් =ලධා9යLට
දැ vම.
.ෙjකාගාරය
ළ ස%පාරFෂක කටw
ˆබදව ෙස යා බැ“ම හා ජලය, . <ය
ˆබදව අදාළ =ලධා9 ට දැ vම.

• බh

යය ට බh හා පා ස

පැටvම හා

බෑම.
• ෙප <ස්ම

හා ෙප m nස්ම

අය: ෙසවකm
රාජකා

ෙ45 වලට

ෙන මැ} අවස්ථා වල{ එම

කටw

ස බ ධෙය

ය

ස්ථානා1ප}ෙ˜ අ¨Fෂණය යටෙ: ඔEට
සහාය vම.
• ටැ‰ලn Šයාකා :වය ෙන මැ} අවස්ථා
වල{

ය ස්ථාන ෙදකF අතර =ය; ෙසවය

සඳහා =ය;වL වශෙය
•

ෙසවෙN ෙය{ම.

ය ස්ථානා1ප} ./

පවරD ලබන

අෙනL: රාජකා ඉ 89ම.
13

ය කා යය සහායක (බh)

18

•

ය ම¥
පා ස

• බh

./

©ෙගන එන බh හා

භාර ගැ%ම.
වාහනය කරD ලබන වැග

/

89ම.
• බh

යය ට බh හා පා ස

බෑම සදහා

පැටvම හා

.කා.ස. ව] ට සහෙයAගය

දැFvම.
•

ය ස්ථානා1ප} ./

පවරD ලබන

අෙනL: රාජකා ඉ 89ම.
14

ය කා යය සහායක
(ස%පාරFෂක)

5

•

ය

ස්ථානයක

ස%පාරFෂක

ප.kතාවය ආරFෂා 89ම හා
අලංකරණය 89ම.
අංක 15

කටw

ය ස්ථානය

•

ය ස්ථානා1ප} ./

පවරD ලබන

අෙනL: රාජකා9 ඉ 89ම.
15

නවාතැ

බංගලා සහායක

23

• නවාතැ

බංගලා ෙකA8යාෙ˜ රාජකා

කටw සඳහා සහෙයAගය දැFvම.
• නවාතැ

බංගලා =/ ප i

/

කර

නඩ: 89ම හා ඒවා අලංකරණය 89ම ආ{
කටw ඉ 89ම.
•

ය ස්ථානා1ප} ./

පැවෙරන අෙනL:

රාජකා9 ඉ 89ම.
16

ලා Bක]

23

17

රසායනාගාර ෙසවක

6

•

යය වල පuපස ලා B =/ ප i /
කර ෙත දමා නඩ: 89ම.
•
යය වල ගම වාර අවසානෙN{ පu
පස ලා B ගලවා =/ ප i
/ කර ෙත
දමා නඩ: 89ම.
•
ය ස්ථානා1ප} ./
පවරD ලබන
අෙනL: රාජකා9 ඉ 89ම.
• ක මා ත ශාලා ව< සා පල ©ෙගන ඒම,
සා පල ප9Fෂාෙව පu උපකරණ
/
89ෙම සහය vම.
• අෙනL: ෙභ-}ක හා රසායන ප9Fෂණ
වල{ උපකරණ / 89ම.
• මධ(ම
ඉ දන
හා
< /
ෙත
රසායනාගාරෙN ප ෙNෂණ සහක]ව ට
අවශ( ධාවනාගාරවල න(ාය පkයට අDව
එ ¢ වල < ස්/ ෙත , ෙ |ෙNට ජලය,
®ා ස් ෂ
සා පල ©ෙගන ඒම හා එම
උපකරණ / 89ම.
• එiෙනදා ත:ව පාලන වා තා අදාළ
ධාවනාගාර හා අංශවලට ©ෙගන ෙග ස් භාර
{ම.
•

ටත
& ධාවනාගාරවල ඉ දන ©ඳ…
ටැං8වල ප9Fෂාව සඳහා සහාය vම.

• එiෙනදා /ය•ම වැඩ, ෙ ස හා උපකරණ
/ ව පව:වා ගැ%ම හා ආයතනය / ව
පව:වා ගැ%ම.
• ෙලAහ .ද(ාඥ හා රසාඥ =ලධා9 ./
පවරD ලබන අෙනL: රාජකා9 ඉ 89ම.
18

වැඩ අංගන ෂ ට

2

•
අංක 16

ය ස්ථාවර අණපන: හා ආරFෂක %}

වලට අDව
ෂ &
• ෂ &

ය සැකzෙ

හැ8යාව සහ

89ම.
89ෙ { ෙසවකm ෙ˜ ආරFෂාව

හා වාහන වල ආරFෂාව සැළzම.
19

මැE ක]

1

• ඉ]g ෙරi ˆය 89ම.
• }ර ෙරi අ•ඩ දැ£ම.
•

ය ආසන කවර මැzම.

• අදාල උප ෙදපා තෙ
ධා=යා ./
පවරD ලබන අෙනL: රාජකා9 ඉ 89ම.
20

Epෙ ක අQෙහA ඩ ස්

4

• වාහන ¯n Lෂ
•

89මට සහාය vම.

ය මැi හා වාහන වල Ep Lෂ

89මට

සහාය vම.
• /ය¤ම කා යාල හා ෙවන: ප 4ය

}ර

ෙරi ෙය දා අලංකරණය 89ම.
• අදාල උප ෙදපා තෙ

ධා=යා ./

පවරD ලබන අෙනL: රාජකා9 ඉ 89ම.

සකස්කෙළ2 :

ප<3ෂාෙකෙළ2 :

අ:සන: ............................................
අ:සන: ......................................................
නම: ...........................................
නම: ......................................................
තන ර : ........................................... තන ර: ……..................………..........…..
iනය: ...........................................
iනය : …………...........…………………

= ෙsශ කර ඉi ප: කර .
අ:සන: ....................................................
(ෙදපා තෙ
ධා=යා)
නම: ....................................................
තන ර : ...................................................
iනය : .............................
=ල;¡ාව : ....................................................

ඇ tමII
අංක 17

[ ^ය ෙදපා තෙ

ෙව] hාථLක †6‡ය ෙන වන ෙස2වා ගණය සඳහා වන
01 වන කා ය3ෂමතා කඩඉ ප<3ෂණය

01.

7භාගෙ• /ප<3ෂණෙ• නම :ෙමම කා යFෂමතා කඩඉම වා?ක ප9Fෂණය8.

02.

7භාගය / ප<3ෂණය UVබඳ 7ස්තර :
hශ්න පˆය / 7ෂය 3ෙෂ2ˆය
1. ආයත=ක කටw
2. °ල( කටw
3. සාමාන( රාජකා9 කටw
4.සාමාන( දැ%ම
එක ව

03.

පවRව: ලබන බලධරයා : -

04.

ප<3ෂණය පවRව: ලබ ෙ

05.

ප<3ෂණය සඳහා වන 7ෂය @ ෙAශය :
hශ්න පˆෙ• / 7ෂය
3ෙෂ2ˆෙ• නම
1. ආයත=ක කටw
2. °ල( කටw

කාලය

‰ ලst

.නා| 08
.නා| 08
.නා| 08
.නා| 08
7නාŠ 32

ය සාමාන(ා1කා9 ./
ම™

25
25
25
25
100
න

සමR
ලst
40%

කරD ලබන ප9Fෂණ ම•ඩලයF

ෙක පමණ කාලnමාවකට වර3ද යන වග :වසරකට ෙදවරF

7ෂය @ ෙAශය
රජෙN කා යාලය ඉ ෙකෙරන ආයත=ක කටw
=ලධරයාට ඇ} අවෙබAධය ප9Fෂා 89ම.

ˆබඳව තන රට අදාළව

රජෙN කා යාලයක °ල( කටw
ඉ
ෙකෙරන ආකාරය
තන රටඅදාළව =ලධරයාට ඇ} අවෙබAධය ප9Fෂා 89ම.

ˆබඳව

3. සාමාන( රාජකා9 තම තන රට අදාළව රාජකා9 ˆබඳව =ලධරයාට ඇ} අවෙබAධය ප9Fෂා
කටw
89ම.
4. සාමාන( දැ%ම

තමා ±ව: වන ප සරය
ප9Fෂා 89ම.

සකස්කෙළ :

ˆබඳව =ලධරයාට ඇ} සාමාන( අවෙබAධය

ප9Fෂාෙකෙළ :

අ:සන : ............................................
අ:සන: ......................................................
නම
: ........................................... නම: ......................................................
තන ර : ........................................... තන ර: ……..................………...........…
iනය : .........................................
iනය : …………...........…………………

අ:සන: .................................................
(ෙදපා තෙ

ධා=යා)

නම: .................................................
තන ර: ..................................................
iනය : .............................
=ල;¡ාව : .................................................
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[ ^ය ෙදපා තෙ

ෙව] hාථLක †6‡ය ෙන වන ෙස2වා ගණය සඳහා වන
02 වන කා ය3ෂමතා කඩඉ ප<3ෂණය

01.

7භාගෙ• / ප<3ෂණෙ• නම :ෙමම කා යFෂමතා කඩඉම වා?ක ප9Fෂණය8.

02.

7භාගය / ප<3ෂණය UVබඳ 7ස්තර :
7ෂය 3ෙෂ2ˆය
1. ආයත=ක කටw

කාලය
.නා| 10

‰ ලst
40

2. කා යාල •ම ˆබඳ දැDම

.නා| 10

30

3. සාමාන( රාජකා9 කටw

.නා| 10

30

එක ව

7නාŠ 30

100

සමR ලst

40%

03.

පවRව: ලබන බලධරයා : -

04.

ප<3ෂණය පවRව: ලබ ෙ

05.

ප<3ෂණය සඳහා වන 7ෂය @ ෙAශය :

ය සාමාන(ා1කා9 ./ න කරD ලබන ප9Fෂණ ම•ඩලයF
ම™
ෙක පමණ කාලnමාවකට වර3ද යන වග :වසරකට ෙදවරF

hශ්න පˆෙ• / 7ෂය
3ෙෂ2ˆෙ• නම
1. ආයත=ක කටw

2. කා යාල •ම ˆබඳ
දැDම
3. සාමාන( රාජකා9 කටw

7ෂය @ ෙAශය
අදාල =ලධා යා තමා ෙසවය කරන ෙදපා තෙ
වට
පැවෙරන කා යය ට අදාල නව(කරණය
ˆබඳව අවශ(
වන ප i දැDම ලබා ඇ:දැm මැන බැ“ම.
සාමාන( කා යාල •ම හා ආයත=ක ප පාලන •මෙjදය ට
අදාල ආස න කාලෙN / • සංෙශAධන ˆබඳ දැDම ප9Fෂා
89ම.
තන රට පැවෙරන ..ධ කා යය
වඩා: පහuෙව
හා
කා යFෂමව ඵළදා’ව ඉ 89ම ˆබඳ මාණව: දැDමF හා
vණතාවයF අ:ප: කරෙගන ඇ:දැm මැන බැ“ම.

සකස්කෙළ :
අ:සන : ................................................
නම
: ...............................................නම
තන ර : ...............................................
iනය : ...............................................

ප9Fෂාෙකෙළ :
අ:සන : .........................................................
: .........................................................
තන ර : ……..................…………..............
iනය : …………...........……………….…

අ:සන : .....................................................
(ෙදපා තෙ
ධා=යා)
නම
: .....................................................
තන ර: ....................................................
iනය : .............................

=ල;¡ාව : ....................................................
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[ ^ය ෙදපා තෙ

ෙව] hාථLක †6‡ය ෙන වන ෙස2වා ගණය සඳහා වන
03 වන කා ය3ෂමතා කඩඉ ප<3ෂණය

01.

7භාගෙ• / ප<3ෂණෙ• නම :ෙමම කා යFෂමතා කඩඉම වා?ක ප9Fෂණය8.

02.

7භාගය / ප<3ෂණය UVබඳ 7ස්තර :

01.

03.

7ෂය 3ෙෂ2ˆය
ආයතන සංlහයහා
කා ය ප&පා&ක 9}
එක ව

කාලය
අදාල

‰ ලst

.නා| 30

100

7නාŠ 30

100

සමR ලst
40%

පවRව: ලබන බලධරයා : -

04

ය සාමාන(ා1කා9 ./ න කරD ලබන ප9Fෂණ ම•ඩලයF
ම™
ප<3ෂණය පවRව: ලබ ෙ ෙක පමණ කාලnමාවකට වර3ද යන වග :වසරකට ෙදවරF

05.

ප<3ෂණය සඳහා වන 7ෂය @ ෙAශය :
hශ්න පˆෙ• / 7ෂය 3ෙෂ2ˆෙ• නම

7ෂය @ ෙAශය

ආයතන සංlහෙN XII, XIII, XIV, XXIV,
01. ආයතන
සංlහය
ˆබඳ
XLVIIවැ= ප žෙŸද ඇuෙර දැDම හා අදාල
දැDමහා කා ය ප&පා&ක 9}
කා ය ප&පා&ක 9} ˆබඳ දැDම ප9Fෂා 89ම

සකස්කෙළ :

ප9Fෂාෙකෙළ :

අ:සන: ...........................................
අ:සන : ......................................................
නම : ...........................................
නම : .....................................................
තන ර: .......................................... තන ර: ……..................……….........…..
iනය: ..........................................
iනය : …………...........…………………

අ:සන: ...................................................
(ෙදපා තෙ
ධා=යා)
නම: ...................................................
තන ර: ....................................................
iනය : .............................
=ල;¡ාව : ....................................................

ඇ tමV
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ෙස2වෙ• ෙයŒ 8• න නව ෙY2Z _මය සදහා අ ත Žහණය ;<ම (ෙමම ප^පා•ය •යාRමක වන 'නට
ෙස2වෙ• ෙයŒ 8• න ට පමණ3 අදාළ ෙN)
•

නව බඳවා ගැ%ෙ ප පා&ය Šයා:මක වන iනට රාජ( ප පාලන ච•ෙ ඛ අංක 06/2006(IV)ම‡
ලබා { ඇ} PL-01-2006A වැ Q ප මාණය යටෙ: වැ Q ලබන අදාල න ] දරන ෙසවකm /ය¤
ෙදනාම ආයතන සංlහෙN VII ප žෙŸදෙN 04 වග }ෙN .1 .ධාන වලට යට:ව පහත සඳහ ප i
ෙ45 •මයට අ ත lහණය කරD ලැෙ‰.

•

ෙසවා කාලය ගණ ගත w:ෙ: එම ෙ45යට ප: කරන ලද iනය පදන කරෙගනය. ෙකෙස …වද,
අ ත lහණය ෙහ ෙව අදාළ තැනැ:තාෙ˜ වැ Q ව ධක iනෙය ෙවනසF / ෙන .ය w
අතර,එම iනය අ ත lහණයට ෙපර පැව} වැ Q ව ධක iනය වශෙය ෙන ෙවනස්ව Šයා:මක .ය
w ය. එෙසම වැ Q ප ව තනෙN{ අදාළ තැනැ:තා අවස වරට ලබ
/& වැ Q යවර නව වැ Q
යවරට අD³ vම මත ආයතන සංlහෙN VII ප žෙŸදෙN 4.4 වග }ය අ´ව ඊළග ඉහළ වැ Q
යවෙ තැ~ම ද / ෙන කළ w ය.
•

(i) III ෙY2Zය
(අ)

PL-01-2006 - A වැ Q ප මාණෙය III ෙ45යට අදාළ වැ Q යවර ලබා { ඇ} තන රක
ෙහA ෙ45යක යට:
ෙසm අ…] 10 ක ෙසවා කාලයF ස „ ණ කර ෙන මැ}
=ලධා9

(ආ)

ඉහත සදහ ප i III ෙ45යට අදාළ තන රක ෙහA ෙ45යක යට: ෙසm අ…] 10
කට ෙන අh ස‘ය හා ස දායක ෙසවා කාලයF ස „ ණ …වද, II ෙ45යට
අ ත lහණය 89මට නව බඳවා ගැ%ෙ ප පා&ය Šයා:මක vමට ෙපර පැව} බඳවා
ගැ%ෙ ප පා&ය අDව අවශ( ෙසu u uක සBරා ෙන මැ} =ලධා9
PL-01-2006A වැJK තලෙ• III ෙY2Zයට අ ත Žහණය ෙකෙ .

•

(ii) II ෙY2Zය
(අ)

PL-01-2006 - A වැ Q ප මාණෙය III ෙ45යට අදාළ තන රක ෙහA ෙ45යක යට:
ෙසm අ…] 10 කට ෙන අh එෙහ: අ….20 කට ෙන වැ| ස‘ය හා ස දායක ෙසවා
කාලයF ස „ ණ කර ඇ} එෙම ම නව බඳවා ගැ%ෙ ප පා&ය Šයා:මක vමට ෙපර
පැව} බඳවා ගැ%ෙ ප පා&ය අDව අවශ( ෙසu u uක සBරා ඇ} =ලධා9 ,

(ආ)

PL-01-2006 - A වැ Q ප මාණෙය II ෙ45යට අදාළ වැ Q යවර ලබා { ඇ} තන රක
ෙහA ෙ45යක යට: ෙසm වසර නවය (09) ක ෙසවා කාලයF ස „ ණ කර ෙන මැ}
ෙසවකm ,

(ඇ) ඉහත සඳහ ප i II ෙ45යට අදාළ තන රක ෙහA ෙ45යක ෙසවා කාලය වසර නවය (09)
F ස „ ණ …වද නව බඳවා ගැ%ෙ ප පා&ය Šයා:මක vමට ෙපර Šයා:මකව පැව}
බඳවා ගැ%ෙ ප පා&ය අDව අවශ( ෙසu u uක සBරා ෙන මැ} =ලධා9 ,
PL-01-2006A වැJK තලෙ• II ෙY2Zයට අ ත Žහණය ෙකෙ .
•

(iii) I ෙY2Zය
(අ)

ඉහත සදහ
ප i III ෙ45යට අදාළ තන රක ෙහA ෙ45යක යට:
ෙසm
අ…] .ස්සක (20) ටෙන අh එෙහ: අ…] 30 කට ෙන වැ| ස‘ය හා ස දායක ෙසවා
කාලයF ස „ ණ කර ඇ} එෙම ම අදාල කාලය ළ වැ Q ව ධක /ය ල උපයාෙගන
ඇ} හා නව බඳවා ගැ%ෙ ප&පා&ය Šයා:මක vමට ෙපර පැව} බඳවා ගැ%ෙ ප&පා&ය
Šයා:මක vමට ෙපර පැව} බඳවා ගැ%ෙ ප පා&ය අDව අෙනL: ෙසවා අවශ(තා සBරා
ඇ} =ලධා9 ,
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(ආ)

ඉහත සඳහ ප i II ෙ45යට අදාළ තන රක ෙහA ෙ45යක යට:
ෙසm අ…]
නවය (09) කට ෙන අh එෙහ: අ…] අ…] දහනවය(19) කට ෙන වැ| ස‘ය හා
ස දායක ෙසවා කාලයF ඇ}, එෙම ම අදාළ කාලය ළ වැ Q ව ධක /ය ල
උපයාෙගන ඇ} හා ඉහත සඳහ අ=L: ෙසවා අවශ(තා සBරා ඇ} =ලධා9 ,

(ඇ)

PL-01-2006 - A වැ Q ප මාණෙය I ෙ45යට අදාළ වැ Q යවර ලබා { ඇ} තන රක
ෙහA ෙ45යක යට:
ෙසm වසර නවය (09) ක ස‘ය ෙසවා කාලයF ස „ ණ කර
ෙන මැ} =ලධා9 ,

(ඈ) ඉහත සඳහ ප i I ෙ45යට අදාළ තන රක ෙහA ෙ45යක ෙසවා කාලය අ…] නවය
(09) F ස „ ණ …වද .ෙශෂ ෙ45යට අ ත lහණය 89මට අවශ( ඉහත සඳහ ෙසu
u uක සBරා ෙන මැ} =ලධා9 ,
PL-01-2006A වැJK තලෙ•I ෙY2Zයට අ ත Žහණය ෙකෙ .
•

(iv)7ෙශ2ෂ ෙY2Zය
(අ)

ඉහත සදහ ප i III ෙ45යට අදාළ තන රක ෙහA ෙ45යක යට: ෙසm අ…] 30
කස‘ය හා ස දායක ෙසවා කාලයF ස „ ණ කර ඇ} එෙම ම අදාළ කාලය ළ වැ Q
ව ධක /ය ල උපයාෙගන ඇ} නව බඳවාගැ% ප පා&ය Šයා:මක vමට ෙපර
Šයා:මකව පැව} බඳවා ගැ%ෙ ප පා&ය අDව අවශ( අෙනL: ෙසවා අවශ(තා සBරා
ඇ} =ලධා9 ,

(ආ) ඉහත සදහ ප i II ෙ45යට අදාල තන රක ෙහA ෙ45යක යට:
ෙසm අ…]
දහනවය (19) කට ෙන අh ස‘ය හා ස දායක ෙසවා කාලයF ස „ ණ කර ඇ},
එෙම ම අදාළ කාලය ළ වැ Q ව ධක /ය ල උපයාෙගන ඇ} ඉහත සඳහ අෙනL:
ෙසවා අවශ(තා සBරා ඇ} =ලධා9 ,
(ඇ) ඉහත සඳහ ප i I ෙ45යට අදාල තන රක ෙහA ෙ45යක යට:
ෙසm අ…]
නවය (09) ක ෙසවා කාලයF ස „ ණ කර ඇ}, එෙම ම අදාළ කාලය ළ වැ Q ව ධක
/ය ල උපයාෙගන ඇ} හා ඉහත සඳහ අ=L: ෙසවා අවශ(තා සBරා ඇ} =ලධා9 ,
(ඈ) PL-01-2006 - A වැ Q ප මාණෙය .ෙශෂ ෙ45යට අදාළ වැ Q
තන රක ෙහA ෙ45ය වැ Q ලබන =ලධා9

යවර ලබා { ඇ}

PL-01-2006A වැJK තලෙ• 7ෙශ2ෂ ෙY2Zයට අ ත Žහණය ෙකෙ .

සකස්කෙළ :
අ:සන : ...............................................
නම
: ................................................
තන ර : ...............................................
iනය : ...............................................

ප9Fෂාෙකෙළ :
අ:සන: .......................................................
නම
: .......................................................
තන ර : ……..................………….............
iනය : …………...........…………………
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(ෙදපා තෙ
ධා=යා)
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=ල;¡ාව : .....................................................
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