වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්ාාංශයෙහි ප්රාථමික ශීල්පී යනාවන යසේවා ගණෙට අෙත්
කාර්ොල කම්කරු ත්නතුර සඳහා වන උසසේ කිරීයම් පරිපාටිෙ.

01.සම්බන්ධ වන ආෙත්න
1.1 දෙපාර්තදේන්තුව

දයාමු අංකය :
දිනය
:

අොල දනාදේ.

1.2 අමාතාංශය : වාරිමාර්ග හා ජල සේපත්
කළමනාකරණ

දයාමු අංකය : MIWRM/AD/05/SOR/25-2014 (III)
දිනය : 2017/01/23

1.3 කළමනාකරණ දසේවා අධ්ක්ෂ ජනරාල් විසින්ත
තනුරු අනුමත කිරීම

දයාමු අංකය : DMS/1285
දිනය : 2017.01.20

1.4 ආයතන අධ්ක්ෂ ජනරාල්දේ නිර්දේශය

දයාමු අංකය : EST-2/06/REC/15018
දිනය : 2018.02.23

1.5 ජාතික වැටුප් හා දසේවක සංඛ්ා දකාමිෂන්ත
සභාදේ නිර්දේශය

දයාමු අංකය : NSCC/07/14/SR
දිනය : 2018.02.09

1.6 රාජ දසේවා දකාමිෂන්ත සභාදේ අනුමැතිය

දයාමු අංකය: PSC/EST/02-01-11/01/2018
දිනය : 2018.05.24

02. පත්කිරීම් බලධරො : රාජ දසේවා දකාමිෂන්ත සභාව විසින්ත බලය පවරන ලෙ වාරිමාර්ග හා ජල සේපත්
කළමනාකරණ අමාතාංශදේ දල්කේ

03. යසේවා ගණෙ පිළිබඳ විසේත්ර
3.1 දසේවා ගණය : ප්රාථමික ශීල්ීය දනාවන
3.2 දරේණි - III,II,I හා විදශේෂ
3.3 පැවදරන කාර්ය භාරය පිළිබඳ දපාදු නිර්වචනය :
ආයතනයන්තී කාර්යයන්ත ඉටුකිරීම හා පවත්වා දගන යාම සඳහා අවශ වන දපාදු මූලික අවශතාවන්ත අුරින්ත
නිශේිත අර්ධ් ශිල්ීය දහෝ ශිල්ීය නිපුණතාවයකින්ත දතාරව ඉටු කළ හැකි මූලික කාර්යයන්ත පවරනු ලබන බහු
කාර්යය දසේවා ගණයක් දලස දමම දසේවා ගණය සැලදක්. දමම කාර්ය අුරින්ත ඕනෑම කාර්යභාරයක්
දෙපාර්තදේන්තු ප්රධ්ාන/පත්කිරීේ බලධ්රයා විසින්ත දමම දසේවා ගණයට අයත් නිලධ්රදයකුට පවරනු ලැබිය
හැකිය.
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3.4 කාර්යයන්ත පැවරීම :
දරේණිගතව කාර්යයන්ත පැවරීමක් සිදු දනාකරන අතර දමම දසේවා ගණයට පැවදරන කාර්යයන්ත අුරින්ත ඕනෑම
කාර්යයක් දසේවදේ අවශතාව මත දජෂේඨතාව හා කුසලතාව පෙනේ දකාට දගන ඕනෑම දරේණියක
නිලධ්රයකුට දෙපාර්තදේන්තු ප්රධ්ාන විසින්ත පවරනු ලැබිය හැක.
04. ත්නතුයරහි/ ත්නතුරුවල සේවභාවෙ : සේිර හා විරාම වැටුප් සහිත (විරාම වැටුප් ක්රමය පිළිබඳ රජය විසින්ත
ඉදිරිදේදී ගනු ලබන ප්රතිපත්තිමය තීරණයට යටත් විය යුුය.)
05. වැටුප්
5.1 වැටුප් දක්ත අංකය : PL1- 2016
5.2 වැටුප් පරිමාණය

: රු.24,250 – 10x250 – 10x270 – 10x300 – 12x330 – 36,410/-

5.3 දරේණි ක්රමයට අොළ ආරේභක වැටුප් පියවර :
දරේණිය
III
II
I
විදශේෂ

ආරේභක වැටුප් පියවර
01 පියවර
12 පියවර
22 පියවර
32 පියවර

ආරේභක වැටුප් තලය(රු.)
24,250/27,020/29,750/32,780/-

සටහන
• 2020 ෙක්වා වැටුප් හා දසසු කරුණු රාජ පරිපාලන චක්රදල්ඛ් 03/2016 හි විධිවිධ්ාන වලට අනුකූල විය
යුුය.
06. යසේවා ගණෙට අෙත් ත්නතුර/ත්නතුරු
6.1 අනුමත තනුරු නාම, අනුමත තනුරු සංඛ්ාව හා ඒවාට පැවදරන කාර්යයන්ත :
අනුමත තනුරු නාම

තනුර අනුමත
දරේණිය

අනුමත තනුරු
සංඛ්ාව

කාර්යාල කේකරු

III

01

කාර්යයන්ත
කාර්යාල
දසේවක
දසේවදේ
දසේවකයින්තට පැවදරන රාජකාරි
සහ සමගාමීව පැවදරන රාජකාරි

6.2 ඒකාබේධ් නිලධ්ර සංඛ්ාව - 01
දරේණිදයන්ත දරේණියට උසසේ කිරීදේ කාර්යය සඳහා III,II,I දරේණීන්ත සියල්ලම ඒකාබේධ් නිලධ්ර සංඛ්ාවට
අයත් දසේ සැලදක්.
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07. බඳවා ගැනීයම් ක්රමෙ : දමම තනුරු ෙරන්තනන්තට දපෞේගලික වන දසේ ෙ පසුව එම තනුර අදහෝසි වීමට
යටත්ව ෙ අනුමත කර ඇති බැවින්ත බඳවා ගැනිදේ ක්රමය අොල දනාදේ.

08. කාර්ෙක්ෂමත්ා කඩඉම්
8.1
කුමන කාර්යක්ෂමතා
කඩඉමෙ යන වග

කාර්යක්ෂමතා කඩඉම සමත් විය යුත්දත්
දකාපමණ වසර ගණනකට දපරෙ

කාර්යක්ෂමතා කඩඉදේ
සේවභාවය
ලිඛිත පරීක්ෂණය/වෘත්තීය
පරීක්ෂණය/සහතික
පාඨමාලාව/දවනත්
වාික පරීක්ෂණය (ඇමුණුම 01)

1 වන කාර්යක්ෂමතා
කඩඉම

III වන දරේණියට බඳවාදගන වසර 03 ක්
ගත වීමට දපර

2 වන කාර්යක්ෂමතා
කඩඉම

II වන දරේණියට උසසේවී වසර 03 ක් ගත
වීමට දපර

වාික පරීක්ෂණය (ඇමුණුම 02)

3 වන කාර්යක්ෂමතා
කඩඉම

I වන දරේණියට උසසේවී වසර 05 ක් ගත
වීමට දපර

වාික පරීක්ෂණය (ඇමුණුම 03)

8.2 කාර්යක්ෂමතා කඩඉේ පවත්වනු ලබන්තදන්ත දකාපමණ කාලයකට වරක්ෙ : වර්ෂයකට දෙවරක්
8.3 කාර්යක්ෂමතා කඩඉේ වලට අොල පරීක්ෂණ පවත්වනු ලබන බලධ්රයන්ත කවුරුන්තෙ :
1 වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම :
2 වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම :

වාරිමාර්ග හා ජල සේපත් කළමනාකරණ අමාතාංශ දල්කේ විසින්ත පත්
කරනු ලබන පරීක්ෂණ මණ්ඩලයක් විසින්ත

3 වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම :
09. භාෂා ප්රවීණත්ාව 9.1
භාෂාව

ලබාගත යුු ප්රවීණතාව

01. රාජ භාෂාව

රාජ භාෂාවක් දනාවන භාෂා මාධ්කින්ත දසේවයට
බැඳුනු නිලධ්ාරීන්ත විසින්ත නියමිත රාජ භාෂා ප්රවීණතාව
පරිවාස කාලය ුළ ලබා ගත යුුය.

02. අදනක් රාජ
භාෂාව

රාජ පරිපාලන චක්රදල්ඛ් අංක 01/2014 හා ඊට
අනුෂාංගික චක්රදල්ඛ් අනුව අොල මට්ටදේ ප්රවීණතාවය
ලබා ගත යුුය.
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10. යරේණි උසසේ කිරිම්
10.1

III වන දරේණිදේ සිට II දරේණියට උසසේ කිරීම
10.1.1 සාමාන කාර්ය සාධ්නය අනුව
10.1.1.1. සපුරාලිය යුු සුදුසුකේ :
i.

පත්වීම සේිර කර තිබීම.

ii.

දසේවා ගණදේ III දරේණිදේ අවම වශදයන්ත වසර ෙහය (10) ක සක්රීය හා සුටුොයක දසේවා
කාලයක් සේපුර්ණ කර තිබීම හා වැටුප් වර්ධ්ක (10) ක් උපයාදගන තිබීම.

iii.

අනුමත කාර්ය සාධ්න ඇගයීේ පරිපාටිය අනුව උසසේ කිරීදේ දිනට දපරාුව වු වසර ෙහය (10)
ක් ුළ සුටුොයක මට්ටදේ දහෝ ඊට ඉහළ කාර්ය සාධ්නයක් දපන්තනුේ කර තිබීම.

iv.

උසසේ කිරීදේ දිනට පුර්වාසන්තනතම වසර (05) ුළ සුටුොයක දසේවා කාලයක් සේපුර්ණ කර
තිබීම.

v.

අොල මට්ටදේ අදනක් රාජ භාෂා ප්රවීණතාවය ලබාදගන තිබීම.

vi.

අොල කාර්යක්ෂමතා කඩඉේ පරීක්ෂණය නියමිත දිනට සමත් වී තිබීම.

10.1.1.2. උසසේ කිරීදේ ක්රමය
සුදුසුකේ සේපුර්ණ කරන නිලධ්රයන්ත විසින්ත නියමිත ආකෘති පත්රය අනුව පත්කිරීේ බලධ්රයා දවත
ඉල්ීමක් කරනු ලැබූ විට, සුදුසුකේ පරීක්ෂා කිරීදමන්ත අනුරුව සුදුසුකේ ලබන දින සිට ක්රියාත්මක වන
පරිදි II දරේණියට උසසේ කිරීම පත්කිරීේ බලධ්රයා විසින්ත සිදු කරනු ලැදේ.
10.2

II දරේණිදේ සිට I වන දරේණියට උසසේ කිරීම
10.2.1 සාමාන කාර්ය සාධ්නය අනුව
10.2.1.1 සපුරාලිය යුු සුදුසුකේ
i.

දසේවා ගණදේ II දරේණිදේ අවම වශදයන්ත වසර නවය (09) ක සක්රීය හා සුටුොයක දසේවා
කාලයක් සේපුර්ණ කර තිබීම හා වැටුප් වර්ධ්ක නවය (09) ක් උපයාදගන තිබීම.

ii.

උසසේ කිරීදේ දිනට පුර්වාසන්තනතම වසර (05) ුළ සුටුොයක දසේවා කාලයක් සේපුර්ණ
කිරීම.

iii.

අනුමත කාර්යසාධ්න ඇගයීදේ පරිපාටිය අනුව උසසේ කිරීදේ දිනට දපරාුව වු වසර නවය
(09) ක් ුළ සුටුොයක මට්ටදේ දහෝ ඊට ඉහළ කාර්ය සාධ්නයක් දපන්තනුේ කර තිබීම.

iv.

අොළ කාර්යක්ෂමතා කඩඉේ පරීක්ෂණ නියමිත දිනට සමත් වී තිබීම.
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10.2.1.2. උසසේ කිරීදේ ක්රමය
සුදුසුකේ සේපුර්ණ කරන නිලධ්රයන්ත විසින්ත නියමිත ආකෘති පත්රය අනුව පත්කිරීේ බලධ්රයා දවත ඉල්ීමක්
කරනු ලැබූ විට පත්කිරීේ බලධ්රයා විසින්ත සුදුසුකේ පරීක්ෂා කිරීදමන්ත අනුරුව I දරේණියට උසසේ කිරීම
සුදුසුකේ ලබන දින සිට ක්රියාත්මක වන පරිදි පත්කිරීේ බලධ්රයා විසින්ත සිදු කරනු ලැදේ.
10.3

I වන දරේණිදේ සිට විදශේෂ දරේණියට උසසේ කිරීම
10.3.1 සාමාන කාර්ය සාධ්නය අනුව :
10.3.1.1 සපුරාලිය යුු සුදුසුකේ :
i.

දසේවා ගණදේ I දරේණිදේ අවම වශදයන්ත වසර නවය (09) ක සක්රීය හා සුටුොයක දසේවා
කාලයක් සේපුර්ණ කර තිබීම හා වැටුප් වර්ධ්ක නවය (09) ක් උපයාදගන තිබීම.

ii.

උසසේ කිරීදේ දිනට පුර්වාසන්තනතම වසර (05) ුළ සුටුොයක දසේවා කාලයක් සේපුර්ණ
කිරීම.

iii.

අනුමත කාර්යසාධ්න ඇගයීදේ පරිපාටිය අනුව උසසේ කිරීදේ දිනට දපරාුව වු වසර නවය
(09) ුළ සුටුොයක මට්ටදේ දහෝ ඊට ඉහළ කාර්ය සාධ්නයක් දපන්තනුේ කර තිබීම.

iv.

අොළ කාර්යක්ෂමතා කඩඉේ පරීක්ෂණ නියමිත දිනට සමත් වී තිබීම.

10.3.1.2. උසසේ කිරීදේ ක්රමය
සුදුසුකේ සේපුර්ණ කරන නිලධ්රයන්ත විසින්ත නියමිත ආකෘති පත්රය අනුව පත්කිරීේ බලධ්රයා දවත
ඉල්ීමක් කරනු ලැබූ විට පත්කිරීේ බලධ්රයා විසින්ත සුදුසුකේ පරීක්ෂා කිරීදමන්ත අනුරුව සුදුසුකේ
ලබන දින සිට ක්රියාත්මක වන පරිදි විදශේෂ දරේණියට උසසේ කිරීම පත්කිරීේ බලධ්රයා විසින්ත සිදු කරනු
ලැදේ.
සාංලක්ෂෙ - සාමාන මට්ටදේ කාර්ය සාධ්නය අනුව උසසේ කිරීදේ දී නියමිත දිනට කාර්යක්ෂමතා
කඩඉම සමත් දනාවන නිලධ්ාරීන්තදේ උසසේවීේ දිනය කාර්යක්ෂමතා කඩඉම සමත්වීමට ප්රමාෙ වූ
කාලයට සමාන කාලයකින්ත ප්රමාෙ කළ යුුය.
11. ත්නතුරුවලට පත් කිරීම : අොල දනාදේ.
12. රාජ යසේවා යකාමිෂන් සභා කාර්ෙ පටිපාටික රීතිවල දැක්යවන යපාදු යකාන්යේසිවලට පරිබාහිර වන්නා වූ
යකාන්යේසි : අොල දනාදේ.
13. රාජ යසේවා යකාමිෂන් සභා කාර්ෙ පටිපාටික රීතිවල දැක්යවන අර්ථ නිරූපණ වලට පරිබාහිර වන්නා වූ
අර්ථ නිරූපණ :
“සක්රීය දසේවා කාලය” යනු වැටුප් රහිත නිවාඩු කාලයන්ත ඇුළත් දනාවන, එදහත් අමාත මණ්ඩලය විසින්ත
ප්රතිපත්තියක් දලස සක්රීය දසේවා කාලයක් දලස සැලකිය යුුයැයි විදශේෂිතව සඳහන්ත කරනු ලැබ ඇති වැටුප්
රහිත නිවාඩු කාලයන්ත ෙ ඇුළත්, නිලධ්ාරිදයකු සේවකීය තනුරට අොල වැටුප් ලබමින්ත සිටි දසේවා කාලය දේ.
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14. යරේණි ක්රමෙට අන්ත්ර්රහණෙ
දමම පරිපාටිය ක්රියාත්මක වන දිනට දසේවදේ දයදී සිටින්තනන්තට පමණක් අොළ දේ. නියමිත දිනට රාජ
පරිපාලන චක්රදල්ඛ් අංක 03/2016 හා ඊට අනුෂාංගික චක්රදල්ඛ් මඟින්ත ලබා දී ඇති PL-01-2016-A වැටුප්
පරිමාණය යටදත් වැටුප් ලබන කාර්යාල කේකරු තනුදරහි දසේවය කරන නිලධ්ාරියා ආයතන සංග්රහදේ VII
පරිච්දේෙදේ 04 වන වගන්තතිදේ විධිවිධ්ාන වලට යටත්ව දමම බඳවා ගැනීදේ පරිපාටිදේ III දරේණියට
අන්තතර්ග්රහණය කරනු ලැදේ.
දසේවා කාලය ගණන්ත ගනු ලබන්තදන්ත ඒ ඒ තනුරට දහෝ දරේ ණියට පත්කරන ලෙ දිනය පෙනේ කර දගනය.
දකදසේ වතදු අන්තතර්ග්රහණය දහේුදවන්ත අොළ තැනැත්තාදේ වැටුප් වර්ධ්ක දිනදයහි දවනසක් සිදු දනාවිය
යුු අතර එම දිනය අන්තතර්ග්රහණයට දපර පැවති වැටුප් වර්ධ්ක දිනය වශදයන්ත දනාදවනසේව ක්රියාත්මක විය
යුුය. එදසේම වැටුප් පරිවර්තනදේදී අොළ තැනැත්තා අවසන්ත වරට ලබමින්ත සිටි වැටුප් පියවර නව වැටුප්
පියවරට අනුරූී වීම මත ආයතන සංග්රහදේ VII පරිච්දේෙදේ 4.4 වගන්තතිය අනුව ඊළඟ වැටුප් පියවදර්
තැබීමෙ සිදු දනාකළ යුුය.
15. සෑම පත්වීමක් සේබන්තධ්දයන්තම රාජ දසේවා දකාමිෂන්ත සභාදේ අංක 1589/30 හා 2009.02.20 දිනැති අති
විදශේෂ ගැසට් පත්රදයන්ත ප්රකාශිත කාර්ය පරිපාටික රීති වල ෙැක්දවන දකාන්තදේසි හා ආයතන සංග්රහදේ
විධිවිධ්ාන අොල දේ.
16. දමම බඳවා ගැනීදේ පරිපාටිදේ විධිවිධ්ාන සලසා දනාමැති යේ කරුණක් දවදතාත් ඒ සේබන්තධ්දයන්ත
රාජ දසේවා දකාමිෂන්ත සභාව විසින්ත තීරණය කරනු ලැදේ.
17. අන්තතර්කාීන විධිවිධ්ාන : අොල දනාදේ.
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සකසේ කදල් : අත්සන : ...................................

පරීක්ෂා කදල් : ………………………………
(විෂය භාර මාණ්ඩලික නිලධ්ාරියා)
නිර්දේශ කර ඉදිරිපත් කරමි.
අත්සන - ..............................................
(දෙපාර්තදේන්තු ප්රධ්ාන)

දිනය

: ........................................

නම

: ........................................

තනුර

: ........................................

නිල මුද්රාව

: ........................................

දයාමු අංකය

: MIWRM/AD/05/SOR/25-2014(III)

වාරිමාර්ග හා ජල සේපත් කළමනාකරණ අමාතාංශදයහි ප්රාථමික ශීල්ීය දනාවන දසේවා ගණය කාර්යාල කේකරු
තනුර සඳහා දයෝජිත දමම උසසේ කිරීදේ පරිපාටිය අනුමත කිරීම නිර්දේශ කරමි.
අත්සන

- ..............................................

නම

: ........................................

තනුර

: දල්කේ,

වාරිමාර්ග හා ජල සේපත්

කළමනාකරණ අමාතාංශය.
දිනය

: ........................................

නිල මුද්රාව

: ........................................

දයාමු අංකය

: ........................................

වාරිමාර්ග හා ජල සේපත් කළමනාකරණ අමාතාංශදයහි ප්රාථමික ශීල්ීය දනාවන දසේවා ගණය කාර්යාල කේකරු
තනුර සඳහා දයෝජිත දමම උසසේ කිරීදේ පරිපාටිය රාජ දසේවා දකාමිෂන්ත සභාව විසින්ත අනුමත කරන ලදී.
අත්සන

- ..............................................

නම

: ........................................

තනුර

: දල්කේ
රාජ දසේවා දකාමිෂන්ත සභාව

දිනය

: ........................................

නිල මුද්රාව
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: ........................................

ඇමුණුම 01
වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්ාාංශයෙහි ප්රාථමික ශීල්පී යනාවන යසේවා ගණෙට අෙත්
කාර්ොල කම්කරු ත්නතුර - III වන යරේණිෙ සඳහා කාර්ෙක්ෂමත්ා කඩඉම් පරීක්ෂණෙ.
01. විභාගදේ නම - වාරිමාර්ග හා ජල සේපත් කළමනාකරණ අමාතාංශදයහි ප්රාථමික ශීල්ී දනාවන දසේවා
ගණයට අයත් කාර්යාල කේකරු තනුර - III වන දරේණිය සඳහා කාර්යක්ෂමතා කඩඉේ
පරීක්ෂණය.
02. විභාගය පිළිබඳ විසේතරය : වාික පරීක්ෂණයක් මඟිනි.
වාික පරීක්ෂණය සඳහා ලකුණු ලබා දෙන ක්දෂේත්ර සහ ලකුණු ප්රමාණයන්ත
ලකුණු ලබා දෙනු ලබන ප්රධ්ාන ක්දෂේත්ර
(අ) අොළ දසේවකයා තමා දසේවය කරන ආයතනයට

උපරිම ලකුණු
ප්රමාණය
30

සමත් ලකුණු

පැවදරන කාර්යයන්ත පිළිබඳව අවශ වන පරිදි ෙැනුම
ලබා ඇත්ෙැයි මැන බැීම.
(ආ) සාමාන කාර්යාල ක්රම හා ආයතනික පරිපාලන

30

ක්රමදේෙයන්ත පිළිබඳව තම දසේවයට අොළ ෙැනුම.

40%

(ඇ) තනුරට පැවදරන විවිධ් කාර්යයන්ත පිළිබඳ

40

ප්රමාණවත් ෙැනුමක් හා ප්රවීණතාවක් අත්පත් කර දගන
ඇත් ෙැයි මැන බැීම.
එකුව

100

03. විභාගය පවත්වනු ලබන බලධ්රයා : වාරිමාර්ග හා ජල සේපත් කළමනාකරණ අමාතාංශ දල්කේ විසින්ත
පත් කරනු ලබන පරීක්ෂණ මණ්ඩලයක් විසින්ත
04. විභාගය පවත්වනු ලබන්තදන්ත දකාපමණ කාල සීමාවකට වරක් යන වග : වසරකට දෙවරක්
සකසේ කදල් : අත්සන : ...................................
(විෂය භාර මාණ්ඩලික නිලධ්ාරියා)
නම
: එච්.එේ. සුජීවා ී. තිදසේරා
තනුර
: දජෂේඨ සහකාර දල්කේ
දිනය
: 2018/06/

පරීක්ෂා කදල් අත්සන : ……………………………
(විෂය භාර දජෂේඨ මාණ්ඩලික නිලධ්ාරියා)
නම
: දත්ජානි තිලකරත්න මිය
තනුර
: අතිදර්ක දල්කේ (පාලන)
දිනය
: 2018/06/

අත්සන
- ..............................................
(දෙපාර්තදේන්තු ප්රධ්ානියා)
නම
: ඉංජි. එන්ත.ඒ. සිසිර කුමාර මයා
තනුර
: දල්කේ, වාරිමාර්ග හා ජල සේපත් කළමනාකරණ අමාතාංශය.
දිනය
: 2018/06/
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ඇමුණුම 02
වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්ාාංශයෙහි ප්රාථමික ශීල්පී යනාවන යසේවා ගණෙට අෙත්
කාර්ොල කම්කරු ත්නතුර - II වන යරේණිෙ සඳහා කාර්ෙක්ෂමත්ා කඩඉම් පරීක්ෂණෙ.
01.විභාගදේ නම - වාරිමාර්ග හා ජල සේපත් කළමනාකරණ අමාතාංශදයහි ප්රාථමික ශීල්ී දනාවන දසේවා
ගණයට අයත් කාර්යාල කේකරු තනුර - II වන දරේණිය සඳහා කාර්යක්ෂමතා කඩඉේ
පරීක්ෂණය.
02. විභාගය පිළිබඳ විසේතරය : වාික පරීක්ෂණයක් මඟිනි.
වාික පරීක්ෂණය සඳහා ලකුණු ලබා දෙන ක්දෂේත්ර සහ ලකුණු ප්රමාණයන්ත
ලකුණු ලබා දෙනු ලබන ප්රධ්ාන ක්දෂේත්ර

උපරිම ලකුණු
ප්රමාණය

සමත් ලකුණු

(අ) පළමුවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉේ පරීක්ෂණදේදී ආවරණය
වූ විෂයන්තට අොළව ගත වූ දසේවා කාලය ුළ අොල ක්දෂේත්රය
ුළ සිදුවී ඇති පරිපාටිමය, නීතිමය සංදශෝධ්නයන්ත වැනි
දවනසේ වීේ පිළිබඳ දසේවකයාදේ ෙැනුම සහ ඔහුදේ

100

40%

කාර්යයන්තට අොල නවකරණයන්ත පිළිබඳ දසේවකයාදේ
කුසලතා පිළිබඳ මැන බැීම.
(පළමුවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉේ පරීක්ෂණදේ අංක 02 හි
සඳහන්ත පෙනම මත ලකුණු ගණනය කරනු ලැදේ.)
03. විභාගය පවත්වනු ලබන බලධ්රයා : වාරිමාර්ග හා ජල සේපත් කළමනාකරණ අමාතාංශ දල්කේ විසින්ත
පත් කරනු ලබන පරීක්ෂණ මණ්ඩලයක් විසින්ත
04. විභාගය පවත්වනු ලබන්තදන්ත දකාපමණ කාල සීමාවකට වරක් යන වග : වසරකට දෙවරක්
සකසේ කදල් : අත්සන : ...................................
(විෂය භාර මාණ්ඩලික නිලධ්ාරියා)
නම
: එච්.එේ. සුජීවා ී. තිදසේරා
තනුර
: දජෂේඨ සහකාර දල්කේ
දිනය
: 2018/06/

පරීක්ෂා කදල් අත්සන : ……………………………
(විෂය භාර දජෂේඨ මාණ්ඩලික නිලධ්ාරියා)
නම
: දත්ජානි තිලකරත්න මිය
තනුර
: අතිදර්ක දල්කේ (පාලන)
දිනය
: 2018/06/

අත්සන
- ..............................................
(දෙපාර්තදේන්තු ප්රධ්ානියා)
නම
: ඉංජි. එන්ත.ඒ. සිසිර කුමාර මයා
තනුර
: දල්කේ, වාරිමාර්ග හා ජල සේපත් කළමනාකරණ අමාතාංශය.
දිනය
: 2018/06/
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ඇමුණුම 03
වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්ාාංශයෙහි ප්රාථමික ශීල්පී යනාවන යසේවා ගණෙට අෙත්
කාර්ොල කම්කරු ත්නතුර - I වන යරේණිෙ සඳහා කාර්ෙක්ෂමත්ා කඩඉම් පරීක්ෂණෙ.
01.විභාගදේ නම - වාරිමාර්ග හා ජල සේපත් කළමනාකරණ අමාතාංශදයහි ප්රාථමික ශීල්ී දනාවන දසේවා
ගණයට අයත් කාර්යාල කේකරු තනුර - I වන දරේණිය සඳහා කාර්යක්ෂමතා කඩඉේ
පරීක්ෂණය.
02. විභාගය පිළිබඳ විසේතරය : වාික පරීක්ෂණයක් මඟිනි.
වාික පරීක්ෂණය සඳහා ලකුණු ලබා දෙන ක්දෂේත්ර සහ ලකුණු ප්රමාණයන්ත
ලකුණු ලබා දෙනු ලබන ප්රධ්ාන ක්දෂේත්ර

උපරිම ලකුණු
ප්රමාණය

සමත් ලකුණු

(අ) පළමුවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉේ පරීක්ෂණදේදී ආවරණය
වූ විෂයන්තට අොළව ගත වූ දසේවා කාලය ුළ අොල ක්දෂේත්රය
ුළ සිදුවී ඇති පරිපාටිමය, නීතිමය සංදශෝධ්නයන්ත වැනි
දවනසේ වීේ පිළිබඳ දසේවකයාදේ ෙැනුම සහ ඔහුදේ

100

40%

කාර්යයන්තට අොල නවකරණයන්ත පිළිබඳ දසේවකයාදේ
කුසලතා පිළිබඳ මැන බැීම.
(පළමුවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉේ පරීක්ෂණදේ අංක 02 හි
සඳහන්ත පෙනම මත ලකුණු ගණනය කරනු ලැදේ.)
03. විභාගය පවත්වනු ලබන බලධ්රයා : වාරිමාර්ග හා ජල සේපත් කළමනාකරණ අමාතාංශ දල්කේ විසින්ත
පත් කරනු ලබන පරීක්ෂණ මණ්ඩලයක් විසින්ත
04. විභාගය පවත්වනු ලබන්තදන්ත දකාපමණ කාල සීමාවකට වරක් යන වග : වසරකට දෙවරක්
සකසේ කදල් : අත්සන : ...................................
(විෂය භාර මාණ්ඩලික නිලධ්ාරියා)
නම
: එච්.එේ. සුජීවා ී. තිදසේරා
තනුර
: දජෂේඨ සහකාර දල්ක්ේ
දිනය
: 2018/06/

පරීක්ෂා කදල් අත්සන : ……………………………
(විෂය භාර දජෂේඨ මාණ්ඩලික නිලධ්ාරියා)
නම
: දත්ජානි තිලකරත්න මිය
තනුර
: අතිදර්ක දල්කේ (පාලන)
දිනය
: 2018/06/

අත්සන
- ..............................................
(දෙපාර්තදේන්තු ප්රධ්ානියා)
නම
: ඉංජි. එන්ත.ඒ. සිසිර කුමාර මයා
තනුර
: දල්කේ, වාරිමාර්ග හා ජල සේපත් කළමනාකරණ අමාතාංශය.
දිනය
: 2018/06/
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ඇමුණුම 04
වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්ාාංශයෙහි ප්රාථමික ශීල්පී යනාවන යසේවා ගණෙට අෙත්
කාර්ොල කම්කරු ත්නතුර - III වන යරේණියේ යසේවකයින් II යරේණිෙට සාමාන කාර්ෙ සාධනෙ මත් උසසේ
කිරිම සඳහා වු අෙදුම් පත්රෙ
I යකාටස (නිලධාරිො විසින්ම සම්ූර්ණ කල යුතුෙ)
01. මුලකුරු සමග නම (මයා/මිය/දමනවිය) - …………………………………………………….
02. මුලකුරුවලින්ත හැඳින්තදවන නම

- …………………………………………………….

03. උපන්ත දිනය

- …………………………………………………….

04. ජාතික හැදුනුේ පත් අංකය

- …………………………………………………….

05. දසේවයට ඇුලත් වු දිනය

- ……………………………………………………..

06. පත්වීේ ලිපිදේ අංකය

- ……………………………………………………..

07. පත්වීම සේිර කළ දිනය

- ……………………………………………………..

08. කාර්යක්ෂමතා කඩඉම සමත් කළ දිනය හා විභාග අංකය - …………………………………….
09. දසේවදේ වසර ෙහය සේපුර්ණ කළ දිනය -……………………………………………………..
10. ෙැනට දසේවය කරන කාර්යාලය - ……………………………………………………………...
.............................................දින සිට වාරිමාර්ග හා ජල සේපත් කළමනාකරණ අමාතාංශදයහි ප්රාථමික
ශීල්ීය දනාවන දසේවා ගණදයහි කාර්යාල කේකරු තනුර II වන දරේණියට උසසේ කර දෙන දමන්ත ඉල්ලා
සිටිමි.
....................................................
අයදුේකරුදේ අත්සන
දිනය -

II යකාටස
අමාත්ාාංශ යල්පකම්/යදපාර්ත්යම්න්තු ප්රධානිොයේ සහතිකෙ
....................................................................................මහතා/මහත්මිය/දමනවිය දමම කාර්යාලදේ දසේවය
කරන අතර, ඉහත වාර්තා කර ඇති කරුණු ඔහුදේ දපෞේගලික ලිපි දගානුව අනුව නිවැරදිය.
01. පත්වීම සේීර කරන ලෙ දිනය - ...................................................................................................
02. III වන දරේණිදේ කාර්යක්ෂමතා කඩඉේ විභාගය සමත් වූ දිනය - ................................................
03. ුන්තවන මට්ටදේ අදනකුත් රාජ භාෂා ප්රවීණතාවය ලබා ගන්තනා ලෙ දිනය - ................................
04. III දරේණිදේ වසර 10ක සක්රීය දසේවා කාලයක් සේපුර්ණ කරන ලෙ දිනය - ...................................
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05. අනුමත කාර්ය සාධ්න ඇගයීදේ පරිපාටිය අනුව උසසේ වීදේ දිනට දපරාුව වු වසර 10ක් ුළ
සුටුොයක මට්ටදේ දහෝ ඊට ඉහළ කාර්ය සාධ්නයක් දපන්තනුේ කර ඇත/නැත
06. එදිනට පූර්වාසන්තන වසර 10 ුළ සියළුම වැටුප් වර්ධ්ක උපයාදගන ඇත/නැත
07. I. එදිනට පූර්වාසන්තන වසර 10 ුළ අඩ වැටුප් සහ වැටුප් රහිත නිවාඩු ලබා දගන ඇත/නැත
II. අඩ වැටුප් සහ වැටුප් රහිත නිවාඩු ලබා දගන තිදේනේ, ලබා ගත් නිවාඩු ප්රමාණය හා ලබා
ගන්තනා ලෙ දිනයන්ත - ................................................................................................................
08. I. එම කාලය ුළ නිලධ්ාරියා යේ විනයානුකූල ෙඬුවමකට (අවවාෙ කිරීමක් හැර) ලක්වී තිදේෙ ?
................................................................................................................................................
II. විනය ක්රියාමාර්ගයක් දහෝ අධිකරණ ක්රියාමාර්ගයක් පිළිබඳ කටයුු කරමින්ත පවතීෙ ? .............
09. සංසේථාවක දහෝ දවනත් වවසේථාපිත මණ්ඩලයක දසේවය සඳහා නිලධ්ාරියා මුොහැර සිටීනේ අොළ
කාල වකවානුව පිළිබඳ විසේතර - ..................................................................................................
දමම නිලධ්ාරියා/නිලධ්ාරිනිය වසර 5ක සුටුොයක දසේවා කාලයක් සේපුර්ණ කර ඇත/නැත. තවෙ, දමම
නිලධ්ාරියා/නිලධ්ාරිනිය සියලු සුදුසුකේ සේපූර්ණ කර ඇත/නැත. එබැවින්ත.............................දින සිට II වන
දරේණියට උසසේ කිරීම නිර්දේශ කරමි./දනාකරමි.

දිනය- .......................................

……………………………
ආයතන ප්රධ්ානියාදේ අත්සන
නම පෙවි නාමය (නිල මුද්රාව තබන්තන)

දමම නිලධ්ාරියා / නිලධ්ාරිනිය ................................දින සිට දසේවදේ II වන දරේණියට උසසේ කිරිම අනුමත
කරමි.
………………………
අමාතාංශ දල්කේදේ අත්සන
නම පෙවි නාමය දිනය - ......................................
(නිල මුද්රාව තබන්තන)
සකසේ කදල් : අත්සන : ...................................
(විෂය භාර මාණ්ඩලික නිලධ්ාරියා)
නම
: එච්.එේ. සුජීවා ී. තිදසේරා
තනුර
: දජෂේඨ සහකාර දල්කේ
දිනය
: 2018/06/

පරීක්ෂා කදල් අත්සන : ……………………………
(විෂය භාර දජෂේඨ මාණ්ඩලික නිලධ්ාරියා)
නම
: දත්ජානි තිලකරත්න මිය
තනුර
: අතිදර්ක දල්කේ (පාලන)
දිනය
: 2018/06/

අත්සන
- ..............................................
(දෙපාර්තදේන්තු ප්රධ්ානියා)
නම
: ඉංජි. එන්ත.ඒ. සිසිර කුමාර මයා
තනුර
: දල්කේ, වාරිමාර්ග හා ජල සේපත් කළමනාකරණ අමාතාංශය.
දිනය
: 2018/06/
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ඇමුණුම 05
වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්ාාංශයෙහි ප්රාථමික ශීල්පී යනාවන යසේවා ගණෙට අෙත්
කාර්ොල කම්කරු ත්නතුර - II වන යරේණියේ නිලධාරින් I යරේණිෙට සාමාන කාර්ෙ සාධනෙ මත් උසසේ කිරිම
සඳහා වු අෙදුම් පත්රෙ
I යකාටස (නිලධාරිො විසින්ම සම්ූර්ණ කල යුතුෙ)
01.

02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.

මුලකුරු සමග නම (මයා/මිය/දමනවිය) - ..........................................................................................
මුලකුරුවලින්ත හැදින්තදවන නම
- ..........................................................................................
නේ දවනසේ කදල් නේ මීට දපර භාවිතා කරන ලෙ නම - ...................................................................
(නේ දවනසේ කර ඇත්නේ පමණි)
උපන්ත දිනය
- ..........................................................................................
ජාතික හැදුනුේ පත් අංකය
- ..........................................................................................
දසේවදේ මුල් පත්වීේ දිනය
- ..........................................................................................
පත්වීේ ලිපිදේ අංක
- ..........................................................................................
දසේවදේ II වන දරේණියට උසසේ කරන ලෙ දිනය - ..............................................................................
කාර්යක්ෂමතා කඩඉේ පරීක්ෂණය සේපුර්ණ කල දිනය - ...................................................................
ෙැනට දසේවය කරන කාර්යාලය හා එහි ලිපිනය - ...............................................................................

..............................................වන මා විසින්ත ඉහත සඳහන්ත කර ඇති සියලුම දතාරුරු සත හා නිවැරදි බව
දමයින්ත සහතික කරමි. තවෙ මා විසින්ත සපයා ඇති ඉහත දතාරුරු සාවෙ යැයි දසායා ගනු ලැබුවදහාත් දමම
වවසේථාදේ I වන දරේණියට උසසේ වීේ පිළිබඳ වු මදේ හිමිකේ දනාසලකා හැරීමටෙ මට විරුේධ්ව
විනයානුකුලව කටයුු කරනු ලැබීමට ෙ හැකි බව මම සත වශදයන්ත ෙනිමි.
..............................................
නිලධ්ාරියාදේ අත්සන
දිනය .....................................

II යකාටස

අමාත්ාාංශ යල්පකම්/යදපාර්ත්යම්න්තු ප්රධානිොයේ සහතිකෙ
....................................................................................මහතා/මහත්මිය/දමනවිය දමම කාර්යාලදේ දසේවය
කරන අතර, ඉහත වාර්තා කර ඇති කරුණු ඔහුදේ දපෞේගලික ලිපි දගානුව අනුව නිවැරදිය.
01. II දරේණියට උසසේ කරන ලෙ දිනය - ...........................................................................................
02. දෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉේ විභාගය සමත් වූ දිනය - .................................................
03. II දරේණිදේ වසර 09ක සක්රීය දසේවා කාලයක් සේපුර්ණ කරන ලෙ දිනය - ...................................
04. අනුමත කාර්ය සාධ්න ඇගයීදේ පරිපාටිය අනුව උසසේ වීදේ දිනට දපරාුව වු වසර 09ක් ුළ
සුටුොයක මට්ටදේ දහෝ ඊට ඉහළ කාර්ය සාධ්නයක් දපන්තනුේ කර ඇත/නැත
05. එදිනට පූර්වාසන්තන වසර 09 ුළ සියළුම වැටුප් වර්ධ්ක උපයාදගන ඇත/නැත
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06. I. එදිනට පූර්වාසන්තන වසර 09 ුළ අඩ වැටුප් සහ වැටුප් රහිත නිවාඩු ලබා දගන ඇත/නැත
II. අඩ වැටුප් සහ වැටුප් රහිත නිවාඩු ලබා දගන තිදේනේ, ලබා ගත් නිවාඩු ප්රමාණය හා ලබා
ගන්තනා ලෙ දිනයන්ත - ................................................................................................................
07. I. එම කාලය ුළ නිලධ්ාරියා යේ විනයානුකූල ෙඬුවමකට (අවවාෙ කිරීමක් හැර) ලක්වී තිදේෙ ?
................................................................................................................................................
II. විනය ක්රියාමාර්ගයක් දහෝ අධිකරණ ක්රියාමාර්ගයක් පිළිබඳ කටයුු කරමින්ත පවතීෙ ? .............
08. සංසේථාවක දහෝ දවනත් වවසේථාපිත මණ්ඩලයක දසේවය සඳහා නිලධ්ාරියා මුොහැර සිටීනේ අොළ
කාල වකවානුව පිළිබඳ විසේතර - ..................................................................................................
දමම නිලධ්ාරියා/නිලධ්ාරිනිය වසර 5ක සුටුොයක දසේවා කාලයක් සේපුර්ණ කර ඇත/නැත. තවෙ, දමම
නිලධ්ාරියා/නිලධ්ාරිනිය සියලු සුදුසුකේ සේපූර්ණ කර ඇත/නැත. එබැවින්ත.............................දින සිට I වන
දරේණියට උසසේ කිරීම නිර්දේශ කරමි./දනාකරමි.

දිනය- .......................................

……………………………
ආයතන ප්රධ්ානියාදේ අත්සන
නම පෙවි නාමය (නිල මුද්රාව තබන්තන)

දමම නිලධ්ාරියා / නිලධ්ාරිනිය ................................දින සිට දසේවදේ I වන දරේණියට උසසේ කිරිම අනුමත
කරමි.
………………………
අමාතාංශ දල්කේදේ අත්සන
නම පෙවි නාමය දිනය - ......................................
(නිල මුද්රාව තබන්තන)

සකසේ කදල් : අත්සන : ...................................
(විෂය භාර මාණ්ඩලික නිලධ්ාරියා)
නම
: එච්.එේ. සුජීවා ී. තිදසේරා
තනුර
: දජෂේඨ සහකාර දල්කේ
දිනය
: 2018/06/

පරීක්ෂා කදල් අත්සන : ……………………………
(විෂය භාර දජෂේඨ මාණ්ඩලික නිලධ්ාරියා)
නම
: දත්ජානි තිලකරත්න මිය
තනුර
: අතිදර්ක දල්කේ (පාලන)
දිනය
: 2018/06/

අත්සන
- ..............................................
(දෙපාර්තදේන්තු ප්රධ්ානියා)
නම
: ඉංජි. එන්ත.ඒ. සිසිර කුමාර මයා
තනුර
: දල්කේ, වාරිමාර්ග හා ජල සේපත් කළමනාකරණ අමාතාංශය.
දිනය
: 2018/06/
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ඇමුණුම 06
වාරිමාර්ග හා ජල සේපත් කළමනාකරණ අමාතාංශදයහි ප්රාථමික ශීල්ීය දනාවන දසේවා ගණදයහි කාර්යාල
කේකරු තනුර - I වන දරේණිදේ නිලධ්ාරින්ත විදශේෂ දරේණියට සාමාන කාර්ය සාධ්නය මත උසසේ කිරිම
සඳහා වු අයදුේ පත්රය
01.

02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.

මුලකුරු සමග නම (මයා/මිය/දමනවිය) - …………………………………………………………..
මුලකුරුවලින්ත හැදින්තදවන නම
- …………………………………………………………..
නේ දවනසේ කදල් නේ මීට දපර භාවිතා කරන ලෙ නම - …………………………………………...
(නේ දවනසේ කර ඇත්නේ පමණි)
උපන්ත දිනය
- ………………………………………………………….
ජාතික හැදුනුේ පත් අංකය
- ………………………………………………………….
දසේවදේ මුල් පත්වීේ දිනය
- ………………………………………………………….
පත්වීේ ලිපිදේ අංක
- ………………………………………………………….
දසේවදේ I වන දරේණියට උසසේ කරන ලෙ දිනය - …………………………………………………..
කාර්යක්ෂමතා කඩඉේ පරීක්ෂණය සේපුර්ණ කල දිනය - …………………………………………...
ෙැනට දසේවය කරන කාර්යාලය හා එහි ලිපිනය - ……………………………………………………

..............................................වන මා විසින්ත ඉහත සඳහන්ත කර ඇති සියලුම දතාරුරු සත හා නිවැරදි බව
දමයින්ත සහතික කරමි. තවෙ මා විසින්ත සපයා ඇති ඉහත දතාරුරු සාවෙ යැයි දසායා ගනු ලැබුවදහාත්
දමම වවසේථාදේ විදශේෂ දරේණියට උසසේ වීේ පිළිබඳ වු මදේ හිමිකේ දනාසලකා හැරීමටෙ මට විරුේධ්ව
විනයානුකුලව කටයුු කරනු ලැබීමට ෙ හැකි බව මම සත වශදයන්ත ෙනිමි.
..............................................
නිලධ්ාරියාදේ අත්සන
දිනය .....................................
II යකාටස
අමාතාංශ දල්කේ/දෙපාර්තදේන්තු ප්රධ්ානියාදේ සහතිකය
....................................................................................මහතා/මහත්මිය/දමනවිය දමම කාර්යාලදේ දසේවය
කරන අතර, ඉහත වාර්තා කර ඇති කරුණු ඔහුදේ දපෞේගලික ලිපි දගානුව අනුව නිවැරදිය.
1.

I දරේණියට උසසේ කරන ලෙ දිනය - ...........................................................................................

2.

ුන්තවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉේ විභාගය සමත් වූ දිනය - .................................................

3.

I දරේණිදේ වසර 09ක සක්රීය දසේවා කාලයක් සේපුර්ණ කරන ලෙ දිනය - ...................................

4.

අනුමත කාර්ය සාධ්න ඇගයීදේ පරිපාටිය අනුව උසසේ වීදේ දිනට දපරාුව වු වසර 09ක් ුළ
සුටුොයක මට්ටදේ දහෝ ඊට ඉහළ කාර්ය සාධ්නයක් දපන්තනුේ කර ඇත/නැත

5.

එදිනට පූර්වාසන්තන වසර 09 ුළ සියළුම වැටුප් වර්ධ්ක උපයාදගන ඇත/නැත

6.

I. එදිනට පූර්වාසන්තන වසර 09 ුළ අඩ වැටුප් සහ වැටුප් රහිත නිවාඩු ලබා දගන ඇත/නැත
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II. අඩ වැටුප් සහ වැටුප් රහිත නිවාඩු ලබා දගන තිදේනේ, ලබා ගත් නිවාඩු ප්රමාණය හා ලබා ගන්තනා
ලෙ දිනයන්ත - ................................................................................................................
7.

I. එම කාලය ුළ නිලධ්ාරියා යේ විනයානුකූල ෙඬුවමකට (අවවාෙ කිරීමක් හැර) ලක්වී තිදේෙ ?
................................................................................................................................................
II. විනය ක්රියාමාර්ගයක් දහෝ අධිකරණ ක්රියාමාර්ගයක් පිළිබඳ කටයුු කරමින්ත පවතීෙ ? .............

8.

සංසේථාවක දහෝ දවනත් වවසේථාපිත මණ්ඩලයක දසේවය සඳහා නිලධ්ාරියා මුොහැර සිටීනේ අොළ කාල
වකවානුව පිළිබඳ විසේතර - ..................................................................................................

දමම නිලධ්ාරියා/නිලධ්ාරිනිය වසර 5ක සුටුොයක දසේවා කාලයක් සේපුර්ණ කර ඇත/නැත. තවෙ, දමම
නිලධ්ාරියා/නිලධ්ාරිනිය සියලු සුදුසුකේ සේපූර්ණ කර ඇත/නැත. එබැවින්ත.............................දින සිට විදශේෂ
දරේණියට උසසේ කිරීම නිර්දේශ කරමි./දනාකරමි.
……………………………
ආයතන ප්රධ්ානියාදේ අත්සන
නම පෙවි නාමය (නිල මුද්රාව තබන්තන)

දිනය- .......................................

දමම නිලධ්ාරියා/නිලධ්ාරිනිය ................................දින සිට දසේවදේ විදශේෂ දරේණියට උසසේ කිරිම අනුමත
කරමි.
………………………
අමාතාංශ දල්කේදේ අත්සන
නම පෙවි නාමය දිනය - ......................................

සකසේ කදල් : අත්සන : ...................................
(විෂය භාර මාණ්ඩලික නිලධ්ාරියා)
නම
: එච්.එේ. සුජීවා ී තිදසේරා
තනුර
: දජෂේඨ සහකාර දල්කේ
දිනය
: 2018/06/

(නිල මුද්රාව තබන්තන)

පරීක්ෂා කදල් අත්සන : ……………………………
(විෂය භාර දජෂේඨ මාණ්ඩලික නිලධ්ාරියා)
නම
: දත්ජානි තිලකරත්න මිය
තනුර
: අතිදර්ක දල්කේ (පාලන)
දිනය
: 2018/06/

අත්සන
- ..............................................
(දෙපාර්තදේන්තු ප්රධ්ානියා)
නම
: ඉංජි. එන්ත.ඒ. සිසිර කුමාර මයා
තනුර
: දල්කේ, වාරිමාර්ග හා ජල සේපත් කළමනාකරණ අමාතාංශය.
දිනය
: 2018/06/
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