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කෘෂිකර්ම අමාත්ාාංයේ 

අධීක්ණ කෂමනාකරණ වශකාර - තාක්ණික  යවේලා ගණයේ තනතුරු වශා ලන 

බලා ගැනීයේ ශා උවව් කිරීයේ ඳරිඳාටිය 

 

01 වේබන්ධ ලන ආයතන 

 1.1 දෙපාර්ත්දේන්තුල : 

 1.2 අමාත්ාාංය       : කෘෂිකර්ම අමාත්ාාංය දයොමු අාංකය: 2/1/1/4/2/MN3 දිනය: 2012.03.22 

 1.3 කෂමනාකරණ දවේලා අධ්ක් 

  ජනරාල් විසින් ත්නතුරු අනුමත් කිරීම : දයොමු අාංකය: DMS/C/6/42      දිනය: 2011.01.14 

                           DMS/C/6/43-VOL-1 දිනය: 2011.06.16 

              

 1.4 ආයත්න අධ්ක් ජනරාල්ද  

  නිර්දේය :   දයොමු අාංකය  EST-2/RECRU/02/0256   දිනය:  2012.05.17    

            

 1.5 ලැටුප් ශා දවේලක වාංඛ්ා දකොෂනන් EST- 2/RECRU/02/0256     දිනය: 2012.05.31 

  වභාදේ නිර්දේය:  දයොමු අාංකය:NSCC/5/42/SR-1 දිනය:2012.06.07  

   2012.07.11 

 1.6 රාජ දවේලා දකොෂනන් වභාදේ 

  අනුමැතිය :  දයොමු අාංකය: PSC/EST/7/1/42/1/2012  දිනය:2013.04.09 

 

02.ඳත් කිරීේ බධරයා පිළිබ විව්තර 

 2.1 පත් කිරීදේ බධ්ාරියා :රාජ දවේලා දකොෂනන් වභාල විසින් බය පලරන ෙ කෘෂිකර්ම අමාත්ාාංදේ                

දල්කේ  

 

03.යවේලා ගණය පිළිබ විව්තර 

 3.1 දවේලා ගණය  :අධීක්ණ කෂමනාකරණ වශකාර - ත්ාක්ණික 

  3.2 දරේණි         : III , II  වශ I දරේණි                  

 

   3.3 ඳැලයරන කාර්යභාරය පිළිබ යඳොදු නිර්ලචනය : ආයත්නය මඟින් ඉටු දකදරන නිප්ාෙන, දවේලා  

   වේපාෙන කාර්යයන්හි ත්ාක්ණ පිවිත්ර ශා ගුණාත්මක භාලය ත්ශවුරු කිරීදමහිා විධ්ායකයට පශසුකාරක  

   ලන කාර්යයන් ඉටු කරන නිධ්ර ගණයකි.             

04. තනතුයර් ව්ලභාලය :දමම ත්නතුර ව්ථිරය, විරාම ලැටුප් වහිත්ය. 

 

05. ලැටුප් 

 

 5.1 ලැටුප් දක්ත් අාංකය :MN 3 -2006(ඒ)  

   

 5.2 ලැටුප් පරිමාණය    :   

  රු. 15,005 - 4×180 - 6×240 - 11×320 – 20×360 - 27,885 

 5.3 දරේණියට අොෂ ආරේභක ලැටුප් පියලර : 

 

දරේණිය ලැටුප් පියලර ලැටුප් ත්ය (රු.) 

III 1 රු.15,005 

II 12 රු.17,485 

I 23 රු. 21,045 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

06. නිධර ගණයට අයත් තනතුරු 

 6.1 අනුමත් ත්නතුරු නාම, අනුමත් ත්නතුරු වාංඛ්ාල ශා ාලාට පැලදරන කාර්යයන්  : 

 

අනුමත් ත්නතුරු 

නාම 

අනුමත් 

ත්නතුරු 

වාංඛ්ාල 
කාර්යයන් 

කෘෂිකර්ම 

උපදේක 
01 

කෘෂිකාර්ෂනක වාංලර්ධ්න කටයුතු ශා ලාප්ති කටයුතු ල  න නන න ත්ාක්ණය 

දගොවි ජනත්ාල අත්රට රැදගන යාම ඔවුන් පුහුණු කිරීම ශා රජදේ කෘෂිකාර්ෂනක 

ප්රතිපත්ති ්රියාත්මක කිරීමට වශය න ම. 

කාර්ෂනක නිධ්ාරි 01 

දගොවිපල් යාන්ත්රික අභාව මධ්වා්ානදේ සියලුම ලාශන, යන්ත්ර සත්ර, 

කෘෂිකර්ම උපකරණ, දලනත් උපකරණ, කාර්යා උපකරණ, අලුත්ලැඩියා 

කිරීම, නඩත්තු කිරීම ශා පුහුණු කිරිම අොෂ සියලුම රාජකාරි. 

ඕලර්සියර් 

දගොඩනැගිලි 
01 

 කෘෂිකර්ම අමාත්ාාං පරිරදේ, දගොඩනැගිල්දල් වශ ා අලට කෘෂිකර්ම 

අමාත්ාාංය වතු ඉඩේල පරිපාක කටයුතු දමම ත්නතුරට ඇතුෂත්ය. 

 අමාත්ාාං පරිරදේ වශ දගොඩනැගිල්දල් ඇති ජ වැපයුම වේබන්ධ් කටයුතු  

 අපලශන ජ පේධ්තිය පිළිබඳ කටයුතු 

 ලැසිකිලි වශ අපද්රල (Toilets & Sewerage)පේධ්ති පිළිබඳ කටයුතු 

 විදුලිය වශ ලායු වමීකරණ උපකරණ ්රියාත්මක කිරීම වශ කාර්යා 

දේාදලන් පසුල ාලා ්රියා විරහිත් කිරීම පිළිබඳල දවොයා බැමම 

 අමාත්ාාං දගොඩනැගිල් වශ පරිරය දිනකට දෙලරක් (උදේ වශ වලව) 

පරීක්ා කර අළුත්ලැඩියා/නඩත්තු කටයුතු පිළිබඳල අොෂ නිධ්ාරීන් ෙැනුලත් 

කිරීම 

 අොෂ නිධ්ාරීන්ද  උපදෙව් මත් ශදිසි අළුත්ලැඩියා කටයුතු ඉටු කිරීම 
ආයත්න ප්රධ්ානී විසින් ත්නතුරට අොෂල පලරනු බන රාජකාරි ඉටු කිරීම. 

 

6.2  ාකාබේධ් නිධ්ර වාංඛ්ාල :     කෘෂිකර්ම උපදේක       - 01 

      කාර්ෂනක නිධ්ාරි           - 01 

      ඕලර්සියර් දගොඩනැගිලි     - 01 

දරේණිදයන් දරේණියට උවව් කිරීදේ කාර්යය වඳශා III,II, ශා I දරේණි සියල් ාකාබේධ් නිධ්ර වාංඛ්ාලට අයත් 

දවේ වැදක්.  

 

 

07. බලා ගැනීයේ ක්රමය  

 7.1 බඳලා ගන්නා අනුපාත්ය - පලත්නා පුරප්පාඩුලලින් පශත් අනුපාත්යට බඳලා ගනු ැදේ. 

 

ධ්ාරාල ප්රතිත්ය 

විලෘත් 100% 

සීෂනත් - 

කුවත්ා - 
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7.2. විලෘත් බඳලා ගැනිම 

  7.2.1.බඳලා ගන්නා දරේණිය : III දරේණිය 

 7.2.2 සුදුසුකේ : 

7.2.2.1.අධ්ාපන සුදුසුකේ :   (අ) අ.දපො.ව (වා.දපෂ) විභාගදේ  න සිාංශ/දෙමෂ/ඉාංගීසී භාාල, 

විොල, ගණිත්ය ශා ත්ලත් ්ක් වියයකට වේමාන 

වාමාර්ායක් වහිත්ල ්කලර වියයන් ශයකින් (06) 

වමත්ලතිබීම. 

   වශ 

(ආ)  අ.දපො.ව. (උ.දපෂ) විභාගදේ ක්දේත්රයට අොෂ වියයන් 

දෙකක් වහිත්ල විො/ ගණිත් විය ධ්ාරාලන් යටදත් 

සියලුමවියයන්දගන් (වාමාන දපොදු පරීක්ණය ශැර) ්කලර 

වමත්ල තිබීම.(පැරණි විය නිර්දේය යටදත් වියයන් 03 කින් 

්කලර වමති න  තිබීම.) 

    7.2.2.2ලෘත්තීය සුදුසුකේ:  

 

අනුමත තනතුරු 

නාම 

ලෘත්තීය සුදුසුකේ 

කෘෂිකර්ම 

උපදේක 

කුණ්ඩවාදල්, අගුණදකොෂපැැවව්, පැල්දලදශර, බිබි, බුදූල, ලාරියදපොෂ, ලේනියාල, 
අනුරාධ්පුරය කරපිාංච, යන කෘෂිකර්ම විොයක කෘෂිකර්මය පිළිබඳ ෙෑවුරුදු ඩිප්දාමා 
වශතිකය බා තිබීම. 

දශා 
ශාඩි කාර්ෂනක ආයත්නදයන් කෘෂිකර්මය පිළිබඳ ඩිප්දාමා වශතිකය බා තිබීම 

දශා 
ඇක්ලයිනාව් විොදේ කෘෂිකර්ම ඩිප්දාම වශතිකය බා තිබීම. 

දශා 
රජය විසින් අනුමත් ආයත්නයක් මඟින් පිරිනමනු බන ෙෑවුරුදු කෘෂිකර්ම ඩිප්දාම 
වශතිකය බා තිබීම 

දශා 
ඉශත් සුදුසුකේලට වමානයයි ශ්රී ාංකා ත්ාක්ණ දවේලා මණ්ඩය විසින් පිළිගනු බන 
දලනත් සුදුසුකේ බා තිබීම. 

කාර්ෂනක නිධ්ාරි දමොරටුල වි්ල ේොදේ දශා අේපාදර් ශාඩි ආයත්නය විසින් පිරිනමනු බන ජාතික 
ඉාංජිදන්රු ඩිප්දාමාල 

දශා 
ජාතික ආධුනිකත්ල ශා කාර්ෂනක පුහුණු කිරීදේ අධිකාරිය විසින් පිරිනමනු බන ජාතික 
ඉාංජිදන්රු ඩිප්දාමාල 

දශා 
අධ්ාපන ශා උවව් අධ්ාපන අමාත්ාංය විසින් පිරිනමනු බන ජාතික උවව් ඉාංජිදන්රු 
ඩිප්දාමාල 

දශා 
ශ්රී ාංකා විලෘත් න ්ල විොය විසින් පිරිනමනු බන ත්ාක්ණ ඩිප්දාමාල  

දශා 
ශ්රී ාංකා ඉාංජිදන්රු ආයත්නය විසින් පලත්ලනු බන ඉාංජිදන්රු විභාගදේ 1ලන දකොටව 
වාර්ාකල වේපර්ණ කිරීම 

දශා 
උවව ් අධ්ාපන අමාත්ාංය වශ ඉශත් වඳශන් ත්ාක්ණ වශතික නිකුත් කරන ෙ 
ආයත්නලලින් විමවා අෙශව් බා ැනීදමන් අනතුරැල ඉශත් වඳශන් ත්ාක්ණ 
සුසුසුකේලට සියලු අතින් වමාන යැයි ශ්රී ාංකා ත්ාක්ණ දවේලා මණ්ඩය විසින් පිගනගනු 
බන දලනත් ත්ාක්ණික සුදුසුකේ බා තිබීම. 

ඕලර්සියර් 

දගොඩනැගිලි 

දගොඩනැගිලි ඕලර්සියර් ත්නතුරට අොෂල ත්ෘතියික ශා ලෘත්තීය අධ්ාපන දකොෂනන් වභාල 

විසින් පිළිගනු බන ජාතික ලෘත්තීය කුවත්ා (N.V.Q.) ශය (06) මට්ටමට ඇතුෂත් ලන්නා 

වූ අො ත්ාක්ණික පාඨමාාලක් වාර්ාකල ශොරා වශතික බා තිබීම. 
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7.2.2.3 පෂපුරුේෙ : අො දනොදේ 

 

   7.2.2.4. කායික සුදුසුකේ :     වෑම අදප්ක්කයකුම ශ්රි ාංකාදේ ඕනෑම ප්රදේයක දවේලය කිරීමටත් ත්නතුදර් රාජකාරී   
ඉටු කිරීමටත් ප්රමාණලත් ාරීරික ශා මානසික දයාගත්ාලයකින් යුක්ත් විය යුතුය. 

7.2.2.5. දලනත් :  

I.    ශ්රී ාංකාදේ පුරලැසිදයකු විය යුතුයි. 

II.    අයදුේකරුලන් විශි්ට චරිත්යකින් යුක්ත් විය යුතුය. 

III.  ත්නතුරට බඳලා ගැනීම වඳශා අල සියලු  සුදුසුකේ වේපර්ණ කෂ යුතු බලට අයදුේපත් 

කැඳන දේ නිදේෙනදේ /ගැවට් පත්රදේ වඳශන් කරනු බන දිනට ්ම සුදුසුකේ වෑම 

ආකාරයකින්ම වේපර්ණ කර තිබිය යුතුය.  

7.2.3ලයව : 

 7.2.3.1 අලම සීමාල     : අවුරුදු 18 
 7.2.3.2 උපරිම සීමාල   : අවුරුදු 30 

 

7.2.4.බඳලා ගැනීදේ ක්රමය  : විලෘත් ත්රඟ විභාගය / ලුශගත් වේමුඛ් පරීක්ණයකින්   
                                 බඳලා  ගනු ැදේ.                                         
7.2.4.1. ලිඛිත් විභාගය  

වියයන් උපරිම කුණු ප්රමාණය වමත් න මට අල කුණු ප්රමාණය 

බුේධි පරීක්ණය 100 40% 

දපොදු පරීක්ණය (ත්ාක්ණික ශා 
වියානුබේධ් පරීක්ණයක්) 

100 40% 

(ඇමුණුම 01) 
  

7.2.4.1.1. පලත්ලන බධ්රයා : විභාග දකොමවාරිව් ජනරාල්  
7.2.4.2.   ලෘත්තීය පරීක්ණය : අොෂ දනොදේ.  
7.2.4.3.   ලුශගත් වේමුඛ් පරීක්ණය :ලුශගත් වේමුඛ් පරීක්ණදේ  න ම සුදුසුකේ පරීක්ා කරනු 

   ැදේ  
      

 කුණු බා දෙනු බන ප්රධ්ාන ක්දේත්ර උපරිම කුණු ප්රමාණය දත්ාරා ගැනීම 

වඳශා අල 

අලම කුණු 

ප්රමාණය 

i. අතිදර්ක අධ්ාපන සුදුසුකේ  

ii. අතිදර්ක ලෘත්තීය සුදුසුකේ 

iii. පෂපුරුේෙ 

iv. භාා ප්රන ණත්ාලය 

v.  දත්ොරතුරු ත්ාක්ණ/ පරිගණක විොල පිළිබඳල බා ඇති 

සුදුසුකේ 

vi. වේමුඛ් පරීක්ණදේ  න ෙක්ලන ෙ කුවත්ාලය 

10 

25 

20 

20 

20 

 

05 

 

 

 

 

අොෂ දනොදේ 

්කතුල 100  

 

  

 

වටශන: ලිඛිත් විභාගදයන් වමත් කුණු ැබ අයදුේකරුලන් අත්රින් පුරප්පාඩු වාංඛ්ාල දමන් තුන් ගුණයක් ලුශගත් 

වේමුඛ් පරීක්ණයට කැඳලනු ැදේ. ලුශගත් වේමුඛ් පරීක්ණදේ  න ඉශෂම කුණු බා ගන්නා අයදුේකරුලන් 

අත්රින් කුවත්ා අනුපිළිදලෂ ශා පලතින පුරප්පාඩු වාංඛ්ාල අනුල ත්නතුරට බඳලාගනු ැදේ. 
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7.2.4.3.1  ලුශගත් වේමුඛ් පරීක්ණ මණ්ඩය පත් කරන බධ්ාරයා  : දල්කේ, කෘෂිකර්ම අමාත්ාාංය 

7.2.4.4  වාමාන වේමුඛ් පරීක්ණ මණ්ඩය පත්කරනු බන බධ්රයා:අොෂ දනොදේ. 

  7.2.5  අයදුේපත් කැඳන දේ ක්රමය :  රජදේ ගැව ට් පත්රදේ දශා ෙැන්න ේ පෂ කිරීම දශා අභන්ත්ර ෙැන්න ේ පෂ 

කිරීම වශ දලේ අඩවිදේ පෂ කිරීම මඟින් අයදුේපත් කැඳලනු ැදේ. 

 

 

08. කාර්යක්මත්ා කඩඉම 

   8.1 

කුමන කාර්යක්මත්ා කඩඉමෙ යන ලග 
කාර්යක්මත්ා කඩඉම වමත්විය යුත්දත් 

දකොපමණ ලවර ගණනකට දපරෙ 

කාර්යක්මත්ා කඩඉදේ 

වල්භාලය 

ලිඛිත් පරීක්ණය/ලෘත්තීය 

පරීක්ණය/වශතික 

පාඨමාාල/දලනත් 

1 ලන කාර්යක්මත්ා කඩඉම 
III ලන දරේණියට බඳලාදගන ලවර 03 ක් ගත් 

න මට දපර  

ශ්රී ාංකා ත්ාක්ණ දවේලදේ 

දවේලා ලලව්ාාලට අනුල 

පැලැත්දලන ලිඛිත් 

පරික්ණයකි. 

2 ලන කාර්යක්මත්ා කඩඉම IIදරේණියටඋවව්න  ලවර 03 ක් ගත් න මට දපර 

ශ්රී ාංකා ත්ාක්ණ දවේලදේ 

දවේලා ලලව්ාාලට අනුල 

පැලැත්දලන ලිඛිත් 

පරික්ණයකි. 

3 ලන කාර්යක්මත්ා කඩඉම Iදරේණියටඋවවන්  ලවර 05 ක් ගත් න මට දපර 
ලිඛිත්පරීක්ණයකි 

ඇමුණුම 02 

 
8.2 පරීක්ණ පලත්ලනු බන්දන් දකොපමණ කායකට ලරක් ෙ  :  ලවරකට දෙලරක්  
 
8.3 කාර්යක්මත්ා කඩඉේ ලට අො පරීක්ණ පලත්ලනු  බන බධ්රයන් කවුරුන්ෙ : විභාග දකොමවාරිව ්

ජනරාල් විසින් පලත්ලනු ැදේ. දනෝදවේ නේ රාජ දවේලා දකොෂනන් වභා චක්රදල්ඛ් 05/2011 හි 3 දදෙය 

මඟින් බය පලරන ෙ රාජ පරිපාන අමාත්ාාංදේ දල්කේ විසින් අනුමත් කරනු බන ආයත්නයක් මඟින් 

පලත්ලනු ැදේ.  

09.භාා ප්රවීණතාල 

   9.1 

දරේණිය බාගත් යුතු ප්රන ණත්ාල 

රාජ භාාල 
රාජ භාාලක් දනොලන භාා මාධ්යකින් දවේලයට බැඳුණු නිධ්රයන් විසින් නියෂනත් 

රාජ භාා ප්රන ණත්ාල පරිලාව කායතුෂ බාගත් යුතුය. 

අදනක් රාජ භාාල 
රාජ පරිපාන චක්රදල්ඛ් අාංක7/2007 ශා ඊට ආනුාංගික චක්රදල්ඛ් අනුල නියෂනත් 

මට්ටදේ භාා ප්රන ණත්ාල බාගත් යුතුය 
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10. යරේණි උවව් කිරීම 

   10.1     III ලන දරේණිදේ සිට IIදරේණියට උවව් කිරීම 

10.1.1 වාමාන කාර්ය වාධ්නය අනුල 

10.1.1.1 වපුරාලිය යුතු සුදුසුකේ :  

 පත්න ම ව්ථිර කර තිබීම. 

 උවව් කිරීම වඳශා සුදුසුකේ බන දිනට දවේලා ගණදේ III දරේණිදේ අලම ලදයන් ලවර ෙශයක 

(10) ක වක්රීය ශා වතුටුොයක දවේලා කායක් වේපර්ණ කර තිබීම ශා ලැටුප් ලර්ධ්ක ෙශය ( 10 ) ක් 

උපයාදගන තිබීම. 

 අනුමත් කාර්ය වාධ්න ඇගයීදේ පරිපාටිය අනුල උවව්න ේ දිනට දපරාතුල වූ ලවර ෙශය (10) තු 
වතුටුොයක මට්ටදේ දශා ඊට ඉශෂ කාර්ය වාධ්නයක් දපන්නුේ කර තිබීම. 

 උවව් කිරීදේ දිනට පර්ලාවන්නත්ම ලවර 05 තුම වතුටුොයක දවේලා කායක් වේපර්ණ කර තිබීම. 
 අො මට්ටදේ අදනක් රාජ භාා ප්රන ණත්ාල බාදගන තිබීම. 
 අො කාර්යක්මත්ා කඩඉේ පරීක්ණය නියෂනත් දිනට වමත්න  තිබීම. 
 පෂමුලන දෙපාර්ත්දේන්තු පරීක්ණය වමත් න  තිබීම ( විය නිර්දේය ඇමුණුම 03) 

 
  10.1.1.2 උවව් කිරීදේ ක්රමය : 

  සුදුසුකේ වේපර්ණ කරන නිධ්රයන් II දරේණියට උවව් කිරීම වඳශා පත්කිරීේ බධ්රයා දලත් 

අොෂ නිධ්ාරියා විසින් නියෂනත් ආකෘති පත්රය අනුල ඉල්මමක් කරනු ැබ විට,  පත්කිරීේ බධ්රයා 

විසින් සුදුසුකේ පරික්ා කිරීදමන් අනතුරුල සුදුසුකේ බන දින සිට ්රියාත්මක ලන පරිදි සිදු කරනු 

ැදේ.  

 

10.1.2 සුවියේෂී කාර්ය වාධනය අනුල 

10.1.2.1 වපුරාලිය යුතු සුදුසුකේ :  
I. පත්න ම ව්ථිර කර තිබීම. 
II. උවව්කිරීම වඳශා සුදුසුකේ බන දිනට දවේලා ගණදේ III දරේණිදේ ලවර 

ශයක්(06) ක වක්රීය ශා වතුටුොයක දවේලා කායක් වේපර්ණකර තිබීම ශා 
ලැටුප් ලර්ධ්ක ශය (06) ම නියෂනත් දිනට උපයාදගන තිබීම.  

III. අනුමත් කාර්යවාධ්නය ඇගයීදේ පරිපාටිය අනුල උවව් කිරීදේ  න 

පර්ලාවන්න ලවර ශයක් ( 06 ) ක් තුමසුන දේෂි කාර්යවාධ්නයක් දපන්නුේ 

කර තිබීම 

IV. උවව්  කිරීදේ දිනට පර්ලාවන්නත්ම ලවර පශ (05) තුෂම වතුටුොයක දවේලා 

කායක් වේපර්ණ කර තිබීම. 

V. අො මට්ටදේ අදනක් රාජ භාා ප්රන ණත්ාලය නියෂනත් කාය තුෂ න  

            බාදගන තිබීම. 

VI. අොෂ කාර්යක්මත්ා කඩඉේ පරීක්ණය නියෂනත් දිනට වමත් න  තිබීම. 

 පෂමුලන දෙපාර්ත්දේන්තු පරීක්ණය නියෂනත් කාය තුෂ වමත් න  තිබීම. 

(ඇමුණුම 03) 

 

10.1.2.2 උවව් කිරීදේ ක්රමය : 

 ඉශත් සුදුසුකේ වපුරාන නිධ්රයන්ට පත්කිරීේ බධ්රයා අනුමත් කරන ආයත්නයක් විසින් 
පලත්ලනු බන ලිඛිත් අභිදයාගත්ා පරීක්ණයකට දපනී සිටිය ශැක. ඉන් වමත්ලන්නන් විසින් 
නියෂනත් ආකෘති පත්රය අනුල පත්කිරීේ බධ්රයා දලත් ඉල්මමක් කරනු ැබු විට, පත්කිරීේ බධ්රයා 
විසින් සුදුසුකේ පරීක්ා කරනු ැදේ. අොෂ දවසු අලත්ාලන් ෙ වේපුර්ණ කර ඇති නිධ්රයන් 
පත්කිරීදේ දින සිට ලවර ශය (06) ක් වේපුර්ණ ලන දිනට ්රියාත්මක ලන පරිදි II දරේණියට උවව් 
කිරීම පත්කිරීේ බධ්රයා විසින් සිදු කරනු ැදේ. 
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වටශන :- 

 සුවිදේෂී කාර්ය වාධ්නය යටදත් උවව් කිරීේ බා නදේ න පලත්ලනු බන පරීක්ණදයන් වමත්න ම 

වඳශා අලම ලදයන් කුණු 60% ක් බාගත් යුතුය. ත්ලෙ සුවිදේෂී කාර්ය වාධ්නය යටදත් උවව් 

කිරීදේ පරීක්ණය ලර්යකට ්ක්ලරක් පලත්ලනු බන අත්ර, ්ක්  නිධ්රදයකුට දමම 

පරීක්ණයට දපනී සිටිය ශැක්දක් ්ක් ලත්ාලක් පමණි. 

 

 නිධ්රදයකුට පානය ක දනොශැකි විදේ දශේතුලක් මත් නියෂනත් දිනට සුවිදේෂී කාර්ය වාධ්නය 

යටදත් උවව් කිරීදේ පරීක්ණයට දපනී සිටීමට දනොශැකි වූ අලවා්ාලන්හි  න පසුල පැලැත්දලන 

අභිදයාගත්ා පරීක්ණයට ්ම නිධ්රයාට දපනී සිටිය ශැක. ්ලැනි නිධ්රදයකු සුවිදේෂී කාර්ය 

වාධ්නය යටදත් උවව් කිරීම සිදු කරන දිනය දව වකනුදේ ්ම විභාගය වමත් වූ දිනය දේ. 

 

10.2   II ලන යරේණියේ සිට I යරේණියට උවව් කිරීම 

10.2.1 වාමාන කාර්ය වාධ්නය අනුල 

 10.2.1.1 වපුරාලිය යුතු සුදුසුකේ:  
I. උවව ්කිරීම වඳශා සුදුසුකේ බන දිනට දවේලා ගණදේ II දරේණිදේ ලවර ෙශය (10)ක වක්රීය ශා 
වතුටුොයක දවේලා කායක් වේපර්ණ කර තිබීම ශා ලැටුප් ලර්ධ්ක (10)ක් උපයාදගන තිබීම. 

II.   උවව් කිරීදේ දිනට පර්ලාවන්නත්ම ලවර පශ (05) තුෂම වතුටුොයක දවේලා කායක් වේපර්ණ 
කර තිබීම. 

III. අනුමත් කාර්යවාධ්නය ඇගයීදේ පරිපාටිය අනුල උවවක්ිරී දේ දිනට දපරාතුල වූ ලවර නලය 
(09)ක් තුෂ වතුටුොයක මට්ටදේ දශා ඊට ඉශෂ කාර්ය වාධ්නයක් දපන්නුේ කර තිබීම. 

IV. අොෂ කාර්යක්මත්ා කඩඉේ පරීක්ණ නියෂනත් දිනට වමත්න  තිබීම. 
V.  දෙලන දෙපාර්ත්දේන්තු පරීක්ණ වමත් න  තිබීම. ( විය නිර්දේය ඇමුණුම 04) 

10.2.1.2 උවව් කිරීදේ ක්රමය:     

සුදුසුකේ වේපර්ණ කරන නිධ්රයන් I  ලන දරේණියට උවව් කිරීම වඳශා පත් කිරීේ බධ්රයා දලත් 

අොෂ නිධ්රයා විසින් නියෂනත් ආකෘති පත්රය අනුල ඉල්මමක් කරනු ැබ විට පත් කිරීේ බධ්රයා 

විසින් සුදුසුකේ පරීක්ා කිරීදමන් අනතුරුල  සුදුසුකේ බන දින සිට ්රියාත්මක ලන පරිදි සිදු කරනු 

ැදේ. 

 

10.2.2 සුවියේෂී කාර්යවාධනය අනුල 

 

10.2.2.1 වපුරාලිය යුතු සුදුසුකේ: 

I.  උවව් කිරීම වඳශා සුදුසුකේ බන දිනට දවේලා ගණදේ II දරේණිදේ අලම ල දයන් ලවර 

නලයක ( 09 ) ක වක්රීය ශා දවේලා කායක් වේපර්ණ කර තිබීම ශා ලැටුප් ලර්ධ්ක නලය (09) 

ම නියෂනත් දිනට උපයාදගන තිබීම. 

II. උවව ් කිරීදේ දිනට පර්ලාවන්නත්ම ලවර පශ (05) තුෂ වතුටුොයක දවේලා කායක් 

වේපර්ණ කර තිබීම. 

IV. අනුමත් කාර්යවාධ්නය ඇගයීදේ පරිපාටිය අනුල උවව ් කිරී දේ දිනට පර්ලාවන්න ලවර 

නලය (09) තුෂම සුවිදේ කාර්යවාධ්නයක්  දපන්නුේ කර තිබීම. 

V. අොෂ කාර්යක්මත්ා කඩඉේ පරීක්ණ නියෂනත් දිනට වමත්න  තිබීම. 

VI.දෙලන දෙපාර්ත්දේන්තු පරීක්ණය නියෂනත් කාය තුෂ වමත් න  තිබීම. (ඇමුණුම04) 
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10.2.2.2 උවව් කිරීදේ ක්රමය:     

සුදුසුකේ වේපර්ණ කරන නිධ්රයන් වඳශා පත්කිරීේ බධ්රයා විසින් ලුශගත් වේමුඛ් 

පරීක්ණයක් පලත්ලනු බන අත්ර ්ම ලුශගත් වේමුඛ් පරීක්ණදයන් 50% ක් දශා ඊට ලැඩි 

කුණු ප්රමාණයක් බා ගන්නා නිධ්රයන් II දරේණියට උවව ්න  ලවර නලය (09) ක් වේපුර්ණ ලන 

දින සිට ්රියාත්මක ලන පරිදි I ් දර්ණියට උවව් කිරීම පත්කිරීේ බධ්රයා විසින් සිදු කරනු ැදේ. 

(ඇමුණුම 07) 

 

වාංක්ය ( සුවිදේෂී කාර්යවාධ්නය යටදත් උවව් කිරීේ වඳශා ලන පරීක්ණ ලට දපනී සිටීම)  

 

1. සුවිදේෂී කාර්යවාධ්නය ඇගයීදේ ක්රම දේෙයක් රජය විසින් ශඳුන්ලා න ්රියාත්මක කරන දත්ක් ෙැනට 

්රියාත්මක ලන ලාර්ෂික කාර්යවාධ්න ඇගයී දේ න වතුටුොයක මට්ටම දශා ඊට ඉශෂ කාර්යවාධ්නයක් දපන්නුේ 

කරනුැබ ඇති ත්ැනැත්ත්න්ට සුවිදේෂි කාර්යවාධ්නය යටදත් උවව් කිරීේ වඳශා ලන ලිඛිත් අභිදයාගත්ා 

පරීක්ණය/ ලුශගත් වේමුඛ් පරීක්ණය වඳශා දපනී සිටීමට අලවා්ාල වවා දෙනු ැදේ. 

 

2.  වාමාන මට්ටදේ කාර්ය වාධ්නය අනුල උවව් කිරීදේ න නියෂනත් දිනට කාර්යක්මත්ා කඩඉම වමත් දනොලන 

නිධ්ාරීන්ද  උවව්න ේ දිනය කාර්යක්මත්ා කඩඉම වමත් න මට ප්රමාෙ වූ කායට වමාන කායකින් ප්රමාෙ කෂ 

යුතුය. 

 
 

11. ත්නතුරුලට පත් කිරීම: අොෂ දනොදේ 

 

12.රාජ දවේලා දකොෂනන් වභා කාර්ය පරිපාටික රීතිල ෙැක්දලන දපොදු දකොන්දේසි අෙදෂ දේ. 

13.රාජ දවේලා දකොෂනන් වභා කාර්ය පරිපාටික රීතිල ෙැක්දලන අර්ා නිරපන ලට පරිභාහිර ලන්නා වු අර්ා 

නිරපණය : “වක්රීය දවේලා කාය” යනු ව්ලකීය ත්නතුරට අොෂ ලැටුප් බෂනන් වත් ලදයන්ම රාජකාරිදයහි 

දය න සිටි දවේලා කාය දේ. රජදයන් අනුමත් ප්රසුත් නිලාඩු ශැර අදනකුත් සියළුම ලැටුප් රහිත් නිලාඩු කා 

පරිච්දදෙයන් වක්රීය දවේලා කාය වඳශා ගණනය කරනු දනොබන්දන්ය. 

14. දවේලදේ දය න සිටින්නන් නල දරේණි ක්රමය වඳශා අනත්ර්්රශණය කරන ක්රමදේෙය - අො දනොදේ. 

15. දමම බඳලා ගැනීදේ පරිපාටිදේ විධිවිධ්ාන වවා දනොමැති යේ කරුණක් දලදත්ොත් ා වේබන්ධ්දයන් “රාජ්ය 

යවේලා යකොමින් වභාල” විසින් තීරණය කරනු ැදේ.  
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ඇමුණූම 01 

 

ශ්රි ාකා තාක්ණ යවේලයේ අක්ක්ණ කෂමණාකරණ වශකාර තාක්ණ නිධාරීන්ය  III යරේණියට බලා 

ගැනීයේ ලිඛිත විභාගය 

 

01. විභාගය පිළිබඳ විව්ත්ර 

ප්ර්න ඳත්රය කාය මුලු කුණු වමත් කුණු 

බුේධි පරීක්ණය පැය01 යි 100 40% 

ත්ාක්ණ ප්ර්න පත්රය පැය 03 යි 100 40% 

  

02.  පලත්ලනු බධ්රයා :  විභාග දකොමවාරිව් ජනරාල් මඟින් දශා කෘෂිකර්ම අමාත්ාාංදේ දල්කේ අන්මත් 

ක ආයත්නයක මඟින් දශා විභාග පලත්ලනු ැදේ. 

03. විභාගය පලත්ලනු බන කාසීමාල : පුරප්පාඩු වේපුර්ණ කිරීදේ අලත්ාල අනුල    

    පලත්ලනු ැදේ. 

04. විභාගය වඳශා විය නිර්දේය : 

ප්ර්න ඳත්රයේ නම විය නිර්යේය 

බුේධි පරීක්ණය අදප්ක්කයාද  සීතීදේ ත්ර්කානුකත්ාල, වි්දල්ණ ශැකියාල, කා 

කෂමණාකරණය, විනි්චය කිරීම වඳශා වූ ප්ර්න ලලින් යුක්ත්ය. 

ත්ාක්ණ ප්ර්න පත්රය ත්නතුරට අොෂල ත්ාක්ණික ෙැනුම මැනබැදන බහුලර්ණ ප්ර්නලලින් 

වමන්විත් දේ. 
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ඇමුණූම 02 

 

 

3 ලන කාර්යක්මතා කඩඉේ විභාගය 

01. විභාගය පිළිබඳ විව්ත්ර 

ප්ර්නඳත්රය කාය මුලු කුණු වමත් කුණු 

1. දපොදුප්ර්නපත්රය පැය 01 1/2 100 40% 

2. පරිගණක පරීක්ණය පැය 01 100 40% 

  

02. විභාග ය පලත්ලනු බන බධ්රයා :  විභාග දකොමවාරිව් ජනරාල් විසින් පලත්ලනු ැදේ. දනෝදවේ නේ 

රාජ දවේලා දකොෂනන් වභා චක්ර දල්ඛ් 05/2011 හි 3 දදෙය මඟින් බය පලරන ෙ රාජ පරිපාන 

අමාත්ාාංදේ දල්කේ විසින් අනුමත් කරනු බන ආයත්නයක් මඟින් පලත්ලනු ැදේ. 

03. විභාගය පලත්ලනු බන්දන් දකොපමණ කාසීමාලකට ලරක් ෙ යන ලග : ලවරකට දෙලරක් 

04. විභාගය වඳශා විය නිර්දේය : 

ප්ර්නපත්රය විය නිර්දේය 

1. යඳොදු 

ප්ර්නඳත්ර

ය 

I. කිසියේ ප්රකායක් දශා වාකච්ඡාලක වටශනක් කියලා අලදබාධ් දකොට දගන 

ලිපියක් දශා ලාර්ත්ාලක් පිළිදය කිරීම. 

II. කාමනවමාජීයසිදුන ේපිළිබඅලදබාධ්දකොටදගනවි්රශකරෙැක්න මපිළිබඳශැකියාලමැ

නීම.      

  2. ඳරිගණක 

ඳරීක්ණය 

1. දත්ොරතුරු ත්ාක්ණය පිළිබඳ මලික වාංකල්ප. 

2. ලෙන් වැකසුම. 

3. පැතුරුේ පත්. 

4. ෙත්ත් පාෙයන්. 

5. ඊදේල් - ඊදේල් භාවිත්ය වඳශා මලික අලත්ා. 

6. අන්ත්ර්ජාය. 
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ඇමුණූම 03 

 

 

1 ලන යෙඳාර්තයේන්තු ඳරීක්ණය 

 
01. විභාග පිළිබඳ විව්ත්ර: 

 

ප්ර්න පත්රය කාය මුලු කුණු වමත් කුණු 

*වියානුබේධ් ෙැනුම පැය 02 100 40% 

 
01. විභාගය පලත්ලනු බන බධ්රයා  : කෘෂිකර්ම අමාත්ාාංදේ දල්කේ අනුමත් කරනු බන 

ආයත්නයක් මඟින් පලත්ලනු ැදේ. 
02. විභාගය පලත්ලනු බන්දන්   : අලත්ාලය පරිදි ලවරකට ලරක් 
03. විභාග වඳශා ලන නිර්දේ : 

 

ප්ර්න පත්රදේ නම විය නිර්දේ 

වියානුබේධ් ෙැනුම කාර්මික නිධාරී තනතුර වශා 
I  මලික දගොඩනැගිලි ඉදිකිරීේ ශා නඩත්තුල 
IIජවේපාෙනය ශා ජාපලශන 
IIIයන්ත්රසත්ර/උපකරණ අලුත්ලැඩියාල. 
IVපාරලල් ත්ැනීම ශා නඩත්තුල පිළිබඳ ෙැනුම මැන බැදන ලිඛිත්   

පරීක්ණයකි 
  

කෘෂිකර්ම උපදේක තනතුර වශා 
Iමලික කෘෂිකාර්ෂනක කටයුතු  
IIකෘෂිකර්මය ශා වේබන්ධ් නන න ත්ාක්ණ 
III   උොන අාංකරණය 
IV   ාෂේ ළු ද බා ්ග ශා පතුරු ලගාල පිළිබඳල ෙැනුම මැන බැදන  

ලිඛිත් පරීක්ණයකි. 
 

ඕලර්සියර් දගොඩනැගිලි තනතුර වශා 
Iජවේපාෙනය ශා ජාපලශනය 
IIයන්ත්ර සත්ර/උපකරණ අලුත්ලැඩියාල 
III දගොඩනැගිලි අලුත්ලැඩියාල ශා නඩත්තුල පිළිබඳල මැන බැදන ලිඛිත් 
පරීක්ණයකි. 
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ඇමුණුම 04 

 

2 ලන යෙඳාර්තයේන්තු ඳරීක්ණය 

 
02. විභාග පිළිබඳ විව්ත්ර: 

ප්ර්න පත්රය කාය මුලු කුණු වමත් කුණු 

ත්ාක්ණික වියය පැය 02 100 40% 

 
03. විභාගය පලත්ලනු බන බධ්රයා  : කෘෂිකර්ම අමාත්ාාංදේ දල්කේ අනුමත් කරනු බන 

ආයත්නයක් මඟින් පලත්ලනු ැදේ. 
04. විභාගය පලත්ලනු බන්දන්   : අලත්ාලය පරිදි ලවරකට ලරක් 
05. විභාග වඳශා ලන නිර්දේ : 

 

ප්ර්න 
පත්රදේ නම 

විය නිර්දේ 

ත්ාක්ණික 
වියය 

කාර්මික නිධාරී තනතුර වශා 
I   අලුත්ලැඩියාලන් වඳශා ඇව්ත්දේන්තු වකව් කිරීම වශ අමත්ර දකොටව්    
     ශා ද්රල ඇනවුේ කිරීදේ ෙැනුම  
II  ලැඩපක තිබිය යුතු ආරක්ෂිත් ක්රම පිළිබඳ ෙැනුම 
III විවිධ් කාර්යයන් වඳශා දයොො ගන්නා ෂනනුේ උපකරණල නිලැරදි  භාවිත්ය 
IV ලැඩපක යන්ත්ර වශ කෘෂි යන්ත්ර නිලැරදි භාවිත්ය පිළිබඳ සිේධ්ාන්තික ප්රාදයාගික පන්ති 

පැලැත්න දේ න අනුගමනය දකදරන ඉගැන්න ේ ක්රම පිළිබඳ ෙැනුම මැන බැදන ලිඛිත්   
පරීක්ණයකි 

  

කෘෂිකර්ම උඳයේක තනතුර වශා 
I කාමනල ලැෙගත් කෘෂිකාර්ෂනක දත්ොරතුරු පිළිබඳ ෙැනුම 
II නල උවව් ත්ාක්ණික කෘෂිකර්මය 
III කෘෂි අාංය දකදරහි උොන විො අාංදයන් ඉටුලන කාර්යභාරය 
IV භූෂන අාංකාරය වශ මල් ලගාල, භූෂන අාංකරණ ක්රම වඳශා සුදුසු  ක්රමයන් දත්ාරා ගැනීම පිළිබඳ 
ෙැනුම මැන බැදන ලිඛිත්   පරීක්ණයකි 

 
ඕලර්සියර් දගොඩනැගිලි ත්නතුර වඳශා 
Iදගොඩනැගිලි ද්රල ලදයන් දයොො ගනු බන ආකාරය 
IIදගොඩනැගිලි ඉදි කිරීම වශ ඇව්ත්දේන්තු පිළිදය කිරීම 
III ෂනනුේ බා ගැනීදේ ක්රම වශ ඉදි කිරීමක් වඳශා අල ලන  ද්රල, කේකරුලන් වාංඛ්ාල වශ 
කාය ගත්ලන ප්රමාණය වශ ඉක්මනින් කාර්යය නිම කිරීම වඳශා ගත් ශැකි ්රියාමාර්ග පිළිබඳල 
මැන බැදන ලිඛිත් පරීක්ණයකි. 
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ඇමුණුම 05 

 

සුවියේෂී කාර්ය වාධනය යටයත් III ලන යරේණියේ සිට II ලන යරේණියට උවව් කිරීම වශා ලන අයෝයය්ගයතා 

ඳරීක්ණය. 

01. විභාගය පිළිබඳ විව්ත්ර 

ප්ර්නඳත්රය කාය මුලු කුණු වමත් කුණු 

1. අභිදයාගත්ා පරීක්ණය. පැය 02 100 60% 

  

02. විභාග ය පලත්ලනු බන බධ්රයා : විභාග දකොමවාරිව් ජනරාල් මඟින් දශා කෘෂිකර්ම අමාත්ාාංදේ 

දල්කේ අන්මත් ක ආයත්නයක මඟින් දශා විභාග පලත්ලනු ැදේ. 

 

විභාගය පලත්ලනු බන්දන් දකොපමණ කාසීමාලකට ලරක් ෙ යන ලග : අලත්ාලය පරිදි ලවරකට  ්ක් 

ලරක්. 

     03.විභාගය වඳශා විය නිර්දේය : 

ප්ර්න පත්රදේ 

නම 

විය නිර්දේය 

අභිදයාගත්ා

පරීක්ණය 

ත්මා දලත් පැලදරන කාර්යයන් වාමාන  කාර්යක්මත්ා මට්ටම ඉක්මවූ 
කාර්යක්මත්ාලයකින් යුතුල ඉටුකිරීම වඳශාඅලලන ෙැනුම, කුවත්ා ශා ආකල්ප 
අත්පත්කරදගන තිදේෙ යන්න මැනබැමදේ පරීක්ණයකි. 
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ඇමුණුම 06 

 

දවේලදේ දය න සිටින්නන් නල දරේණි ක්රමය වඳශා අන්ත්ර්්රශණය කිරීම ( බඳලා ගැනීදේ පරිපාටිය ්රියාත්මක ලන 
දිනට දවේලදේ දය න සිටින්නන්ට පමණක් අොෂ දේ.) 

 
නල බඳලා ගැනීේ පරිපාටිය ්රියාත්මක ලන දිනට රාජ පරිපාන චක්රදල්ඛ් අාංක 06/2006 (IV) මඟින් බා  න ඇති 
MN 3 – 2006 (ා) ලැටුප් පරිමාණය යටදත් ලැටුප් බන සියලු දෙනාම ආයත්න වාං්රශදේ VII ලන පරිච්දේෙදේ 4 
ලගන්තිදේ ලැටුප් වකව් කිරීදේ විධ්ාන ලට යටත්ල පශත් වඳශන් පරිදි දරේණි ක්රමයට අන්ත්ර්්රශණය කරනු ැදේ. 
දවේලා කාය ගණන් ගත් යුත්දත් ා ා ත්නතුරට පත් කරන ෙ දිනය පෙනේ කරදගනය. දකදවේ වුලත්, 
අන්ත්ර්්රශණය දශේතුදලන් අොෂ ත්ැනැත්ත්ාද  ලැටුප් ලර්ධ්ක දිනදය හි දලනවක් සිදු දනොවිය යුතු අත්ර , ්ම දිනය 
අන්ත්ර්්රශණයට දපර පැලති ලැටුප් ලර්ධ්ක දිනය ලදයන් දනොදලනවල් ්රියාත්මක විය යුතුය. ්දවේම ලැටුප් 
පරිලර්ත්නදේ  න අොෂ ත්ැනැත්ත්ා අලවන් ලරට බෂනන් සිටි ලැටුප් පියලර නල ලැටුප් පියලරට අනුරපී න ම මත් ඊෂඟ 
ලැටුප් පියලදර් ත්ැබීම ෙ සිදු දනොකෂ යුතුය. 
 

 

1. MN 3- III යරේණියට අන්තර්රශණය කිරීම 

  i.MN 3 – 2006 „ා‟ ලැටුප් පරිමාණදයහි III දරේණියට අොෂ ලැටුප් නියම කර ඇති ත්නතුරක දශා 
දරේණියක යටත් පිරිදවයින් අවුරුදු 10ක දවේලා කායක් වේපර්ණ කර නැති නිධ්රයන්, 

 
ii.  III දරේණියට අොෂ ලැටුප් නියම කර ඇති  ත්නතුරක දශා දරේණියක යටත් පිරිදවයින් අවුරුදු 10ක  

යවේලා කායක් වේපූර්ණ වූලෙ II දරේණියට අන්ත්ර්්රශණය කිරීමට අල දවසු සුදුසුකේ වපුරා දනොමැති 
නිධ්රයන්   

 
  MN 3 - III දරේණියට අන්ත්ර්්රශණය කරනු ැදේ.     
  

2. MN 3- II යරේණියට අන්තර්රශණය කිරීම 

i. ඉශත් වඳශන් පරිදි III දරේණියට අොෂ ලැටුප් නියම කර ඇති ත්නතුරක දශා දරේණියක යටත් 

පිරිදවයින් අවුරුදු 10කට දනොඅඩු ්දශත් අවුරුදු 20කට අඩු දවේලා කායක් වේපර්ණ කර ඇති 

්දමන්ම  අලම ලදයන් අවුරුදු 10ක වතුටුොයක දවේලා කායක් වේපර්ණ කර ඇති අොෂ කාය 

තුෂ ලැටුප් ලර්ධ්ක 10 ක් උපයාදගන ඇති  ශා නල බලා ගැනීේ ඳරිඳාටිය කියාත්මක විමට දපර 

ක්රියාත්මකල පැලති බලා ගැනීේ ඳරිඳාටිය  අනුල අදනකුත් දවේලා අලත්ා වපුරා ඇති නිධ්රයන් 

 
  ii. MN 3 – 2006(ා) ලැටුප් පරිමාණදයහි II දරේණියට අොෂ ලැටුප් නියම කර ඇති ත්නතුරක දශා 

දරේණියක යටත් පිරිදවයින් අවුරුදු 10ක දවේලා කායක් වේපර්ණ කර නැති  නිධ්රයන්   
 
  iii. ඉශත් වඳශන් පරිදි II දරේණියට අොෂලැටුප් නියම කර ඇති  ත්නතුරක දශා දරේණියක දවේලා කාය  

අවුරුදු 10 වේපර්ණ වූලෙ ඉශත් වඳශන් අදනකුත් දවේලා අලත්ා වපුරා දනොමැති නිධ්රයන්  
       MN 3 - II දරේණියට අන්ත්ර්්රශණය කරනු ැදේ. 
 

3. MN 3- I යරේණියට අන්තර්රශණය කිරීම 

 

i. ඉශත් වඳශන් පරිදි III දරේණියට අොෂ ලැටුප් නියම කර ඇති ත්නතුරක දශා දරේණියක  යටත් 
පිරිදවයින් අවුරුදු 20ක දවේලා කායක් වේපර්ණ කර ඇති ්දමන්ම අොෂ කාය තුෂ ලැටුප් 

ලර්ධ්ක විවව් (20) ක් උපයාදගන ඇති ශා නල බලා ගැනීේ ඳරිඳාටිය ්රියාත්මක විමට දපර 

ක්රියාත්මකල පැලති බලා ගැනීේ ඳරිඳාටිය  අනුල අදනකුත් දවේලා අලත්ා වපුරා ඇති නිධ්රයන් 
ii. ඉශත් වඳශන් පරිදි II දරේණියට අොෂ ලැටුප් නියම කර ඇති ත්නතුරක දශා දරේණියක  යටත් 

පිරිදවයින් අවුරුදු 10ක දවේලා කායක් වේපර්ණ කර ඇති ්දමන්ම අොෂ කාය තුෂ ලැටුප් 

ලර්ධ්ක ෙශය (10) ක් උපයාදගන ඇති ශා ඉශත් වඳශන් අදනකුත් දවේලා අලත්ා වපුරා ඇති 

නිධ්රයන් 

iii. MN 3 - 2006/ා ලැටුප් පරිමාණදයහි I දරේණියට අොෂ ලැටුප් නියම කර ඇති ත්නතුරක දශා 

දරේණියක්  පියලර බා  න ඇති ත්නතුරක දශා දරේණියක යටදත් ලැටුප් බන නිධ්රයන් 



16 

 

   

  MN 3 - I දරේණියට අන්ත්ර්්රශණය කරනු ැදේ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

 

 

 

ඇමුණුම 07 

 
 
 

II ලන යරේණියේ සිට I ලන යරේණියට උවව් කිරීම වශා ඳලත්ලන ලුශගත වේමුඛ ඳරීක්ණය. 

 

කුණු බා දිය යුතු ක්දේත්ර 

 

කුණු බා දෙනු බන  ප්රධ්ාන ක්දේත්ර උපරිම කුණු 

ප්රමාණය 

වමත් කුණු ප්රමාණය 

1.රාජකාරි කටයුතු ල න ආයත්නයට ෙක්ලන ෙ 

විදේ ොයකත්ලයන් (්ක් ොයකත්ලයක් වඳශා 

කුණු 05 බැගින්) 

50  

 

 

 

50% 

2.කාර්යවාධ්න ඇගයීම (උවව ්කිරීදේ දිනට 
පුර්ලාවන්න ලවර 05 වඳශා) 

ඉත්ා දශොඳයි  - කුණු 09 

දශොඳයි         - කුණු 06 

වතුටුොයකයි - කුණු 03 

45 

3.වේමුඛ් පරීක්ණදේ න ෙක්ලන ෙ කුවත්ාලය 05 

100 

 
 

 

 
 

 


