ප ොල්, කිතුල් හො තල් වගො ප්රවර්ධනය හො ආශ්රිත
කොර්ික භොණ්ඩ නිෂ් ොදන හො අ නයන

විවිධොාංගීකරණ රොජ්ය අාොතයොාංශය

පුරප්පාඩු
ර්පේෂණ ආයතනය

ප ොල්

ප ොල්
ර්පේෂණ ආයතනපේ
හත සදහන් තනතුරු සඳහො ශ්රී කාංකො
ප්රජ්ොතොන්ත්රික සාොජ්වො ජ ජ්නරජ්පේ රවරවියනයන්පගන් අයම්පත  ක කිඳව ල කිප

01. ජ්යෙෂ්ඨ කළමණාකාම
සුදුසුමම්ළසහළපණපු

ළ(වතු)ළතනතුර

ද්ද

බාහිරළ:ළළ
සුදුසුමම්: පිළිග ක විශ්ව විදයොකයකින් කගොග ක කිකරකර්ාය ව විවි
කළානොකරණය පිළිගඳ වූ උ ොධිය සාග අදොළ ක්පෂ්ත්රපේ ශ්චො ක
උ ොධියක් (Postgraduate) තිබීා
සහ
පණපු ද්ද: රජ්පේ පද ොර්තපපතන්තුවක ව අර්ධ රොජ්ය පද ොර්තපපතන්තුවක පහ
පිළිග ක රවද්ග ක ආයතනයක පහක්ටයොර 100 කට පනොඅඩු ප ොල්
ව කතක් ොකනය පිළිගඳව අවා වශපයන් වසර 15 ක කළානොකරණ
ාට්ටපපත ළරවරුද්ද
අභ්ෙන්තරළ:
සුදුසුමම්: පිළිග ක විශ්ව විදයොකයකින් කගොග ක කිකරකර්ාය
කළානොකරණය පිළිගඳ වූ උ ොධියක් තිබීා
සහ
පණපු

ව

විවි

ද්ද: කළාණොකරු (වතු) පකස කළානොකරණ ාට්ටපපත I පේණියේපේ අවා
වශපයන් වසර 05 ක සතුටුදොයක පේවයක් සරවරො තිබීා

 වයස
: අයම්පත  ක භොර ගන්නො අවසොන දිනට වයස අවුරුම් 35 ට
පනොඅඩු විය
යුතු අතර 55 ට පනොවිඩි විය යුතුය
අභයන්තර අයම්පතකරුවන් සදහො
උ රිා වයේ සීාොව ගක
පනො ො ල ඇත
1

 විටුප් කොණ්ඩය
 විටුප්

: HM 1-1

රිාොණය

: රු 80,295/-15x2,270/-114,345/-

 ආරපතභක විටුප් තකයළ

:ළරු 80,295 00 - (2ව2016 (I) චක්රපල්යය ප්රකොරව)

අජ්නකුත්ළප්රතිලාභ්ළ:
1. මූ ක විටු ට අාතරව හත සඳහන්  ජානො ද පගව ල කිප
i. ප්රවොහන  ජානොව - 50,000වii. ඉන්ධන  ජානොව
iii. ජීවන වියදපත  ජානොව - රු 7800වiv. වි කීය  ජානොව
v. ම්රකථන  ජානොව
vi. ප ක  ජානොව

02.යාලළපරිපාලමළතනතුරළ
සුදුසුමම්ළහාළපණපු

ද්දළ:

බාහිරළ :ළ ළ පිළිග ක විශ්ව විදයොකයකින් කගොග ක රිගණක විදයොව පිළිගද
උ ොධිය සාග අවා වශපයන් වසර තුනක රවළුල් ප්රපද්ශ ජ්ොක (Wide
Area Network) පිළිගද ශ්චො ක ළරවරුද්ද
සටහනළ :ළ ළ ද කත කළානොකරණ ද්ධති (Database Management), පව
පයදවුපත සාංවර්ධනය (Web Application Development) සහ සපතාත
ාිම්කොාංග ිපක්ජ් (Standard Software Packages) පිළිගඳ ළරවරුද්දක්
තිබීා අාතර සුම්සුකාක් ව ල ඇත.ළ


වයස
පනොඅඩු විය යුතු
සදහො උ රිා

: අයම්පත  ක භොර ගන්නො අවසොන දිනට වයස අවුරුම් 22 ට
අතර 45 ට පනොවිඩි විය යුතුය අභයන්තර අයම්පතකරුවන්
වයේ සීාොව
ගක පනො ො ල ඇත



විටුප් කොණ්ඩය



විටුප්



ආරපතභක විටුප් තකය : රු 54,550/- (2ව2016 චක්රපල්යය ප්රකොරව)

: MM 1-2

රිාොණය

: රු 54,550ව-10x1,375/-15x1,910/-96,950/-

අජ්නකුත්ළප්රතිලාභ්ළ:
2

1. මූ
i.
ii.
iii.
iv.

ක විටු ට අාතරව හත සඳහන්  ජානො ද පගව ල කිප
ජීවන වියදපත  ජානොව - රු 7800වවි කීය  ජානොව
සන්නිපේදන  ජානොව
ප ක  ජානොව

03.අධ්ෙක්ෂගජ්
ජ්ේණියළII
සුදුසුමම්ළහාළපණපු
බාහිරළ:ළළ

ළපුද්ගලිකමළසහමාරළතනතුර –
ද්දළ:

: පිළිග ක විශ්ව විදයොකයකින් කගොග ක විදයොව ව සන්නිපේදනය පි ගඳ
උ ොධියක් සාග රොජ්ය පද ොර්තුපපතන්තු ව සාංේථොව ාණ්ඩක පහ
පිළිග ක පවළඳ ආයතනයක වසරක ශ්චො ක ළරවරුද්ද
ජ්හෝ
අ ප ො ස (උ ප ළ) විභොගපයන් එකවර විෂයයන් තුනකින් සා කීා
සහ අ ප ො ස (සොාොනය ප ළ) විභොගපයන් ඉාං්රීයන හො ගණියේතය
ඇතුළුව සපතාොන සොාොර්ථ හක් සාග එකවර විෂයයන් 06 කින්
සා ක ී තිබීා සාග පල්කපත රිචය සපතගන්ධ එක් අවුරුම් ජ්ොතික
සහතික ත්ර ොමාොකොව පහ පල්කපත රිචය සපතගන්ධ ඩිප්පක ාො
ොමාොකොව (වසරක පනොඅඩු) හදොරො තිබීා සහ සාංේථොව ාණ්ඩක
පහ පිළිග ක ආයතනයක වසර 10 ක පල්කපත
රිචය පිළිගඳ
ළරවරුද්ද
සහ
රිගණක ාගින් වදන් සිකසුා (Word processing) අවා පේගය
ඉාං්රීයන සහ යනාංහක පිළිපව න් විනොඩියට වචන 65 සහ 50 ගිගින් විය
යුතු අතර
රිගණක ඉදිරි  ක කිරීා ( Computer Presentation )
සිකසීා පිළිගඳ දි ලා තිබිය යුතුය
සහ
ඉාං්රීයන ව යනාංහක භොෂොවන්පගන් ඉහළ සන්නිපේදන හිකියොවක් තිබිය
යුතුය

සටහනළ:

පදාළ භොෂොපවන් විඩ කිරීපපත හිකියොව අාතර සුම්සුකාක් පේ
සකක ල කිප අදොළ ක්පෂ්ත්රපේ හය ාසකට පනොඅඩු සහතික ත්ර
ොමාොකොවක් හදොරො තිබීාද අාතර සුම්සුකාක් පේ සකක ල කිප

අභ්ෙන්තරළ:
කළානොකරණ සහකොර (තොක්ෂණ) පහ (තොක්ෂණ පනොවන)
කොණ්ඩවක
ළමු වන පේණියේපේ අදොක ක්පෂ්ත්රපේ වසර 05 ක
සතුටුදොයක පේවයක් සරවරො තිබීා
සටහනළ: පදාළ භොෂොපවන් විඩ කිරීපපත හිකියොව අාතර සුම්සුකාක් පේ
සකක ල කිප අදොළ ක්පෂ්ත්රපේ හය ාසකට පනොඅඩු සහතික ත්ර
ොමාොකොවක් හදොරො තිබීාද අාතර සුම්සුකාක් පේ සකක ල කිප
3



වයස
පනොඅඩු

: අයම්පත  ක භොර ගන්නො අවසොන දිනට වයස අවුරුම් 22 ට
විය යුතු අතර 45 ට පනොවිඩි විය යුතුය අභයන්තර
අයම්පතකරුවන් සදහො උ රිා වයේ සීාොව ගක පනො ො ල
ඇත



විටුප් කොණ්ඩය

: JM 1-2



විටුප්



ආරපතභක විටුප් තකය : රු 43,355 00 (2ව2016 චක්රපල්යය ප්රකොරව)

රිාොණය

: රු 43,355/-10x755/-18x1,135/-71,335/-

අජ්නකුත්ළප්රතිලාභ්ළ:
1.

මූ ක විටු ට අාතරව හත සඳහන්  ජානො ද පගව ල කිප
i. ජීවන වියදපත  ජානොව - රු 7800වii. ම්රකථන  ජානොව
iii. ප ක  ජානොව

04.මාර්මිමළශිල්පීළ(ශ්රළවෙළදශ්ෙ)ළතනතුරළ-ළ
ජ්ේණියළIII
සුදුසුමම්ළහාළපණපු

ද්දළ:

බාහිරළ:ළළඅ ප ො ස (සාොනය ප ළ) විභොගපයන් භොෂොව (යනාංහක ව පදාළ,) ඉාං්රියන
හො ගණියේතය ඇතුළුව සපතාොන සොාොර්ථ හතරක් සාග එකවර අවා
වශපයන් විෂයන් 6 කින් සා ක ී තිබීා සහ අ ප ො ස (උසේ ප ළ)
විභොගපයන් අදොළ විෂයය සාංයුතිය සාග එකවර විෂයන් තුනකින්
සා කීා හො පිළිග ක ආයතනයකින් ජ්ොතික වි කීය සුම්සුකපත (NVQ) 5
ාට්ටාට පනොඅඩු දෑ අවුරුම් ඩිප්පක ාොවක් අදොළ ක්පෂ්ත්ර සදහො කගො
තිබීා
සහ
ශ්රවය ව දිශය උ කරණ හියනරීා පිළිගද වසරක
ීබීා

ශ්චො ක

ළරවරුද්දක්



වයස
: අයම්පත  ක භොර ගන්නො අවසොන දිනට වයස
අවුරුම් 22 ට
පනොඅඩු විය යුතු අතර 45 ට පනොවිඩි
විය යුතුය
අභයන්තර
අයම්පතකරුවන්
සදහො උ රිා වයේ සීාොව
ගක
පනො ො ල
ඇත



විටුප් කොණ්ඩය

: MA 2-2
4



විටුප්

රිාොණය

: රු 30,310/-10x300/-7x350/-4x600/-20x710/-52,360/-



ආරපතභක විටුප් තකය

: රු 30,310 00 (2ව2016 චක්රපල්යය ප්රකොරව)

අජ්නකුත්ළප්රතිලාභ්ළ:
1. මූ ක විටු ට අාතරව හත සඳහන්  ජානො ද පගව ල කිප
i. ජීවන වියදපත  ජානොව - රු 7800වii. ප ක  ජානොව

05.මාර්මිමළශිල්පීළ(මුද්රළක)ළතනතුරළ-ළජ්ේණියළIII
සුදුසුමම්ළහාළපණපු

ද්දළ:

බාහිරළ:ළළඅ ප ො ස (සාොනය ප ළ) විභොගපයන් භොෂොව (යනාංහක ව පදාළ), ඉාං්රියන හො
ගණියේතය ඇතුළුව සපතාොන සොාොර්ථ හතරක් සාග එකවර අවා වශපයන්
විෂයන් 6 කින් සා ක ී තිබීා සහ අ ප ො ස (උසේ ප ළ) විදයො අාංශපයන්
අදොළ විෂයය සාංයුතිය සාග එකවර විෂයන් තුනකින් සා ක ී තිබීා
සහ
පිළිග ක ආයතනයකින් කගොග ක ඕෆ්පසට් මුද්රණය සපතගන්ධ එක් අවුරුම්
ඩිප්පක ාොවක් පහ ජ්ොතික වි කීය සුම්සුකපත (NVQ) 05 ාට්ටාට පනොඅඩු
අදොළ ක්පෂ්ත්රපේ වි කීය සුම්සුකාක් කගො තිබීා
සහ
මුද්රණ කටයුතු පිළිගද වසරක ශ්චො ක කරවරුද්ද



වයස
22 ට පනොඅඩු
විටුප් කොණ්ඩය



විටුප්



ආරපතභක විටුප් තකය



රිාොණය

: අයම්පත  ක භොර ගන්නො අවසොන දිනට වයස අවුරුම්
විය යුතු අතර 45 ට පනොවිඩි විය යුතුය
: MA 2-2
: රු 30,310/-10x300/-7x350/-4x600/-20x710/-52,360/: රු 30,310 00 (2ව2016 චක්රපල්යය ප්රකොරව)

අජ්නකුත්ළප්රතිලාභ්ළ:
1. මූ ක විටු ට අාතරව හත සඳහන්  ජානො ද පගව ල කිප
i. ජීවන වියදපත  ජානොව - රු 7800වii. ප ක  ජානොව

06.පුස්තමාලළසහමාරළතනතුරළ-ළජ්ේණියළIII
සුදුසුමම්ළහාළපණපු

ද්දළ:
5

බාහිරළ:ළළඅ ප ො ස (සාොනය ප ළ) විභොගපයන් භොෂොව (යනාංහක ව පදාළ), ඉාං්රියන හො
ගණියේතය ඇතුළුව සපතාොන සොාොර්ථ හතරක් සාග එකවර අවා වශපයන්
විෂයන් 6 කින් සා ක ී තිබීා සහ අ ප ො ස (උසේ ප ළ) විදයො අාංශපයන්
අදොළ විෂයය සාංයුතිය සාග එකවර විෂයන් තුනකින් සා ක ී තිබීා
සහ
රවේතකොකයොධිකොරි කවය පිළිගද රවේතකොක සාංගාය වියනන් ව කව ල කගන
ළමු විභොගය සා කීා සාග පිළිග ක සාංවිධොනයක පහ රජ්පේ
පද ොර්තපපතන්තු ව සාංේථොවාණ්ඩක පහ පිළිග ක පවළද ආයතනයක
රවේතකොක සහකොර ව පිකරු පකස වසරක ශ්චො ක ළරවරුද්ද
සටහන:ළළළළMS Word සහ MS Excel
සුම්සුකාක් ව ල ඇත


වයස
22 ට පනොඅඩු



විටුප් කොණ්ඩය



විටුප්



ආරපතභක විටුප් තකය

රිාොණය

ිපක්ජ්ව න් විඩ කිරීපපත හිකියොව අාතර

: අයම්පත  ක භොර ගන්නො අවසොන දිනට වයස අවුරුම්
විය යුතු අතර 45 ට පනොවිඩි විය යුතුය
: MA 2-2
: රු 30,310/-10x300/-7x350/-4x600/-20x710/-52,360/: රු 30,310 00 (2ව2016 චක්රපල්යය ප්රකොරව)

අජ්නකුත්ළප්රතිලාභ්ළ:
1. මූ ක විටු ට අාතරව හත සඳහන්  ජානො ද පගව ල කිප
i. ජීවන වියදපත  ජානොව - රු 7800වii. ප ක  ජානොව

07.තාක්ෂගකළනිලධ්ාරීළතනතුරළ-ළජ්ේණියළIII
සුදුසුමම්:ළ
බාහිරළ:ළළ
අ ප ො ස (සාොනය ප ළ) විභොගපයන් යනාංහක ව පදාළ, ඉාං්රියන හො ගණියේතය
ඇතුළුව සපතාොන සොාොර්ථ හතරක් සාග අවා වශපයන් එකවර විෂයන්
6 කින් සා ක ී තිබීා
සහ
අ ප ො ස (උසේ ප ළ) විදයො අාංශපයන් අදොළ විෂය සාංයුතිය සාග එකවර
විෂයන් තුනකින් සා ක ීා හො පිළිග ක ආයතනයකින් ජ්ොතික වි කීය
සුම්සුකපත (NVQ) 5 ාට්ටාට පනොඅඩු දෑ අවුරුම් ඩිප්පක ාොවක් අදොළ
ක්පෂ්ත්ර සදහො කගො තිබීා

6

අභ්ෙන්තරළ:
අ ප ො ස (සාොනය ප ළ) විභොගපයන් යනාංහක ව පදාළ, ඉාං්රියන හො ගණියේතය
ඇතුළුව සපතාොන සොාොර්ථ හතරක් සාග අවා වශපයන් එකවර විෂයන්
6 කින් සා ක ී තිබීා හො පිළිග ක ආයතනයකින් ජ්ොතික වි කීය
සුම්සුකපත (NVQ) 5 ාට්ටාට පනොඅඩු ඩිප්පක ාොවක් අදොළ ක්පෂ්ත්ර සදහො
කගො තිබීා සාග ප්රොථික ාට්ටපපත තනතුරක වසර 5 ක සතුටුදොයක
පේවයක් සරවරො තිබීා
සටහනළ ළ ළ පත රොග ල කගන අයම්පතකරුවන් හට රසොයනොගොරවක පාන්ා
ක්පෂ්ත්රපේ ද කටයුතු කිරිපපත හිකියොවද තිබිය යුතුය යතුරු ිදි ිදීා
සදහො වකාංගු රියම්රු ගක ත්රයක් කගො තිබීා අාතර සුම්සුකාක්පේ
සකක ල කිප



වයස
:ළඅයම්පත  ක භොර ගන්නො අවසොන දිනට වයස අවුරුම්
22 ට පනොඅඩු විය යුතු අතර 45 ට පනොවිඩි විය යුතුය අභයන්තර
අයම්පතකරුවන් සදහො
උ රිා වයේ සීාොව ගක පනො ො ල ඇත
වැටුප්ළමාණ්ඩය
:ළMA 2-2



වැටුප්ළපරිාාකය :ළරු 30,310/-10x300/-7x350/-4x600/-20x710/-52,360/-



ආරම්භ්මළවැටුප්ළතලයළළළළළ:ළරු 30,310 00 - (2ව2016 චක්රපල්යය ප්රකොරව)



අජ්නකුත්ළප්රතිලාභ්ළ:
1. මූ ක විටු ට අාතරව හත සඳහන්  ජානො ද පගව ල කිප
i.
ජීවන වියදපත  ජානොව - රු 7800වii.
ප ක  ජානොව

08.මණානාමරකළ සහමාරළ (ගිණුම්)ළ තනතුරළ -ළ
ජ්ේණියළIII
සුදුසුමම්ළහාළපණපු

ද්දළ:

බාහිරළ :ළ ළ ළ අ ප ො ස (සොාොනය ප ළ) විභොගපයන් යනාංහකවපදාළ, ඉාං්රීයන හො
ගණියේතය ඇතුළුව සපතාොන සොාොර්ථ හතරක් සාග අවා වශපයන්
එකවර විෂයයන් 6 කින් සා ක ී තිබීා
සහ
අ ප ො ස (උසේ ප ළ) ගණකොධිකරණ විෂයට සපතාොන සොාොර්ථයක්
සහිතව එකවර විෂයයන් තුනකින් සා ක ීා
සහ
රිගණක පිළිගද දි ලා ( උදො - Word Processing , Spreadsheet. Presentation)
7

සටහනළ:ළගිණුපත තිබීා පිළිගද ඇති

ළරවරුද්ද විපශ්ෂ සුම්සුකාක් ව ල ඇත

අභ්ෙන්තරළ: හත දික්පවන සුම්සුකපත ඇති ප්රොථික ාට්ටපපත රවුණණු, ප්රොථික
ාට්ටපපත අර්ධ රවුණණු, ප්රොථික ාට්ටපපත  ලරවහුණණු පේවකිනන් පාා
තනතුර සදහො අයම්පත කිරීාට සුම්සුකපත කගින
භොෂොව (යනාංහක ව පදාළ), ඉාං්රීයන හො ගණියේතය අතුළුව විෂයයන් 04 කට
සපතාොන සහිතව අ ප ො ස (සොාොනය ප ළ) විභොගය එකවර විෂයයන් 06
කින් සා කී තිබීා
සහ
ඉහත සදහන් පේවො කොණ්ඩපේ ේිර පේවපේ අවා වශපයන් වසර 05
ක පේවය
සටහනළ:ළළළMS Word සහ MS Excel ිපක්ජ් ාගින් විඩ කිරිපපත හිකියොව අාතර
සුම්සුකාක් පේ
සකක ල කිප
 වයස
:ළඅයම්පත  ක භොර ගන්නො අවසොන දිනට වයස අවුරුම් 18 ට
පනොඅඩු විය යුතු
අතර 45 ට පනොවිඩි විය යුතුය
අභයන්තර අයම්පතකරුවන් සදහො උ රිා
වයේ සීාොව ගක
පනො ො ල ඇත
 විටුප් කොණ්ඩය :ළMA 1-2
 විටුප්

රිාොණය

:ළරු 27,910/-10x300/-7x350/-12x600/-12x710/-49,080/-

 ආරපතභක විටුප් තකය: රු 27,910 00 (2ව2016 චක්රපල්යය ප්රකොරව)
අජ්නකුත්ළප්රතිලාභ්ළ:
1. මූ ක විටු ට අාතරව හත සඳහන්  ජානො ද පගව ල කිප
i. ජීවන වියදපත  ජානොව - රු 7800වii. ප ක  ජානොව

09.මණානාමරකළ සහමාරළ (විගලකන)ළ තනතුරළ -ළ
ජ්ේණියළIII
සුදුසුමම්ළහාළපණපු

ද්දළ:

බාහිරළ :ළ ළ ළ අ ප ො ස (සොාොනය ප ළ) විභොගපයන් යනාංහකවපදාළ, ඉාං්රීයන හො
ගණියේතය ඇතුළුව සපතාොන සොාොර්ථ හතරක් සාග අවා වශපයන්
එකවර විෂයයන් 6 කින් සා ක ී තිබීා
සහ
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අ ප ො ස (උසේ ප ළ) වොණියේජ් විෂය ධොරොපවන් ගණකොධිකරණ විෂයට
සපතාොන සොාොර්ථය සහිතව එකවර විෂයයන් තුනකින් සා ක ීා
සහ
රිගණක පිළිගද දි ලා ( උදො - Word Processing , Spreadsheet. Presentation)
සටහනළ:ළවිගණනය පිළිගද ඇති

ළරවරුද්ද විපශ්ෂ සුම්සුකාක් ව ල ඇත

අභ්ෙන්තරළ: හත දික්පවන සුම්සුකපත ඇති ප්රොථික ාට්ටපපත රවුණණු, ප්රොථික
ාට්ටපපත අර්ධ රවුණණු, ප්රොථික ාට්ටපපත  ලරවහුණණු පේවකිනන් පාා
තනතුර සදහො අයම්පත කිරීාට සුම්සුකපත කගින
භොෂොව (යනාංහක ව පදාළ), ඉාං්රීයන හො ගණියේතය අතුළුව විෂයයන් 04 කට
සපතාොන සහිතව අ ප ො ස (සොාොනය ප ළ) විභොගය එකවර විෂයයන් 06
කින් සා කී තිබීා
සහ
ඉහත සදහන් පේවො කොණ්ඩපේ ේිර පේවපේ අවා වශපයන් වසර 05
ක පේවය
සටහනළ:ළළළMS Word සහ MS Excel ිපක්ජ් ාගින් විඩ කිරිපපත හිකියොව අාතර
සුම්සුකාක් පේ
සකක ල කිප
 වයස
:ළඅයම්පත  ක භොර ගන්නො අවසොන දිනට වයස අවුරුම් 18 ට
පනොඅඩු විය යුතු
අතර 45 ට පනොවිඩි විය යුතුය
අභයන්තර අයම්පතකරුවන් සදහො උ රිා
වයේ සීාොව ගක
පනො ො ල ඇත
 විටුප් කොණ්ඩය :ළMA 1-2
 විටුප්

රිාොණය

:ළරු 27,910/-10x300/-7x350/-12x600/-12x710/-49,080/-

 ආරපතභක විටුප් තකය: රු 27,910 00 (2ව2016 චක්රපල්යය ප්රකොරව)
අජ්නකුත්ළප්රතිලාභ්ළ:
1. මූ ක විටු ට අාතරව හත සඳහන්  ජානො ද පගව ල කිප
i. ජීවන වියදපත  ජානොව - රු 7800වii. ප ක  ජානොව

10. මණානාමරකළසහමාරළ(ිකපිම
ජ්ේණියළIII
සුදුසුමම්ළහාළපණපු

)ළතනතුරළ-ළ

ද්දළ:

9

බාහිරළ
: අ ප ො ස (සොාොනය ප ළ) විභොගපයන් භොෂොව (යනාංහක ව පදාළ)
, ඉාං්රීයන හො ගණියේතය
ඇතුළුව සපතාොන සොාොර්ථ හතරක් සාග එකවර
අවා වශපයන් විෂයයන් 06 කින්
සා ක ීා සහ අ ප ො ස (උ ප ළ)
එකවර විෂයයන් තුනකින් සා කීා
සහ
රිගණක දි ලා (උදො - Word Processing, Spreadsheet, Presentations)
සහ
රිගණකය හො යතුරු යනය භොවිතපයන් ඉාං්රීයනපයන් යතුරු
ීපපත අවා පේගය
විනොඩියකට පිළිපවළින් 50 හො 40 විය යුතුය
සටහන:

යනාංහක සහ පදාළ භොෂොපවන් යතුර
සුම්සුකාක් පේ
සකක ල කිප

ීා පිළිගද දි ලා අාතර

අභ්ෙන්තර :
හත දික්පවන සුම්සුකපත ඇති ප්රොථික ාට්ටපපත ශිල්ීය (PL
3), ප්රොථික ාට්ටපපත අර්ධ ශිල්ීය(PL 2), ප්රොථික ාට්ටපපත ශිල්ීය
පනොවන (PL 1) පේවකිනන් පාා තනතුර සදහො අයම්පත කිරීාට
සුම්සුකපත කගින
භොෂොව (යනාංහක ව පදාළ) , ඉාං්රීයන හො ගණියේතය ඇතුළුව විශයයන් 04
කට සපතාොන
සොාොර්ථ සහිතව අ ප ො ස (සො ප ළ) විභොගපයන්
එකවර විෂයයන් 06 කින්
සා ක ීා
සහ

හක (05)

ඉහත සදහන් පේවො කොණ්ඩපේ ේිර පේවපේ අවා වශපයන් වසර
පේවය
සහ

රිගණකය සහ යතුරු යනය භොවිතපයන් ඉාං්රීයනපයන් යතුරු
ීපපත අවා පේගය
විනොඩියකට පිළිපවළින් 50 හො 40 විය යුතුය
සටහන
: පදාළ භොෂොපවන් යතුරු
පේ සකක ල කිප

ීා පිළිගද දි ලා අාතර සුම්සුකාක්



වයස
: අයම්පත  ක භොර ගන්නො අවසොන දිනට වයස අවුරුම් 18
ට පනොඅඩු විය
යුතු
අතර
45
ට
පනොවිඩි
විය
යුතුය අභයන්තර අයම්පතකරුවන් සදහො
උ රිා
වයේ
සීාොව ගක පනො ො ල ඇත



විටුප් කොණ්ඩය



විටුප්

රිාොණය

: MA 1-2
: රු 27,910/-10x300/-7x350/-12x600/-12x710/-49,080/-

 ආරපතභක විටුප් තකය: රු 27,910.00 (2/2016 චක්රපල්යය ප්රකොරව)
අජ්නකුත්ළප්රතිලාභ්ළ:
10

1. මූ ක විටු ට අාතරව හත සඳහන්  ජානො ද පගව ල කිප
i. ජීවන වියදපත  ජානොව - රු 7800වii. ප ක  ජානොව

11. මණානාමරකළසහමාරළ(සරප්)ළතනතුරළ-ළ
ජ්ේණියළIII
සුදුසුමම්ළහාළපණපු

ද්දළ:

බාහිරළ
: අ ප ො ස (සොාොනය ප ළ) විභොගපයන් භොෂොව (යනාංහක ව
පදාළ) , ඉාං්රීයන හො ගණියේතය
ඇතුළුව සපතාොන සොාොර්ථ හතරක් සාග
එකවර අවා වශපයන් විෂයයන් 06 කින්
සා ක ීා සහ අ ප ො ස
(උ ප ළ) වොණියේජ් විෂයට සපතාොන සොාොර්ථයක් සාග එකවර
විෂයයන් තුනකින් සා කීා
සහ
රොජ්ය පද ොර්තුපපතන්තු ව සාංේථොව ාණ්ඩක පහ
ආයතනයක වසරක
අදොළ ළරවරුද්ද

පිළිග ක පවළඳ

අභ්ෙන්තර :
හත දික්පවන සුම්සුකපත ඇති ප්රොථික ාට්ටපපත ශිල්ීය (PL
3), ප්රොථික ාට්ටපපත අර්ධ ශිල්ීය(PL 2), ප්රොථික ාට්ටපපත ශිල්ීය
පනොවන (PL 1) පේවකිනන් පාා තනතුර සදහො අයම්පත කිරීාට
සුම්සුකපත කගින
භොෂොව (යනාංහක ව පදාළ) , ඉාං්රීයන හො ගණියේතය ඇතුළුව විශයයන් 04
කට සපතාොන
සොාොර්ථ සහිතව අ ප ො ස (සො ප ළ) විභොගපයන්
එකවර විෂයයන් 06 කින්
සා ක ීා
සහ

හක (05)

ඉහත සදහන් පේවො කොණ්ඩපේ ේිර පේවපේ අවා වශපයන් වසර
පේවය



වයස
: අයම්පත  ක භොර ගන්නො අවසොන දිනට වයස අවුරුම් 18
ට පනොඅඩු විය
යුතු
අතර
45
ට
පනොවිඩි
විය
යුතුය අභයන්තර අයම්පතකරුවන් සදහො
උ රිා
වයේ සීාොව ගක පනො ො ල ඇත
විටුප් කොණ්ඩය
: MA 1-2



විටුප්



ආරපතභක විටුප් තකය: රු 27,910.00 (2/2016 චක්රපල්යය ප්රකොරව)



රිාොණය

: රු 27,910/-10x300/-7x350/-12x600/-12x710/-49,080/-

අජ්නකුත්ළප්රතිලාභ්ළ:
11

1. මූ ක විටු ට අාතරව හත සඳහන්  ජානො ද පගව ල කිප
i. ජීවන වියදපත  ජානොව - රු 7800වii. ප ක  ජානොව

12

12.රසායනාගලාරළසහළක්ෂජ්ෂ්ඨ ත්රළළසහමාරළතනතුරළ-ළ
ජ්ේණියළIII
සුදුසුමම්ළහාළපණපු

ද්දළ:

බාහිරළ
: අ ප ො ස (සොාොනය ප ළ) විභොගපයන් භොෂොව (යනාංහක ව පදාළ)
, ඉාං්රීයන හො විදයොව ව
කිකරකර්ාය ඇතුළුව සපතාොන සොාොර්ථ හතරක්
සාග එකවර අවා වශපයන් විෂයයන්
06 කින් සා ක ීා සහ
අප ොස
(උ ප ළ) විදයො විෂයන්පගන් එකවර විෂයයන්
තුනකින් සා කීා
සටහන
: රජ්පේ පද ොර්තපපතන්තුවක, සාංේථොවක,වයවේථොපිත
ාණ්ඩකයක පහ පිළිග ක
පවළද ආයතනයක රසොයනොගොරයක කද
ළරවරුද්ද විපශ්ෂ සුම්සුකාක් ව ල ඇත
අභ්ෙන්තර :
හත දික්පවන සුම්සුකපත ඇති ප්රොථික ාට්ටපපත ශිල්ීය (PL
3), ප්රොථික ාට්ටපපත අර්ධ ශිල්ීය(PL 2), ප්රොථික ාට්ටපපත ශිල්ීය
පනොවන (PL 1) පේවකිනන් පාා තනතුර සදහො අයම්පත කිරීාට
සුම්සුකපත කගින
අ ප ො ස (සොාොනය ප ළ) විභොගපයන් භොෂොව (යනාංහක ව පදාළ) ,
ඉාං්රීයන හො විදයොව ව
කිකරකර්ාය ඇතුළුව සපතාොන සොාොර්ථ හතරක්
සාග එකවර අවා වශපයන් විෂයයන්
06 කින් සා ක ීා
සහ

හක (05)

ඉහත සදහන් පේවො කොණ්ඩපේ ේිර පේවපේ අවා වශපයන් වසර
පේවයක් සපතූර්ණ කර තිබීා

රැකියාළඅව්ෙතාවන්


:

ම්ර ගිහිර ප්රපද්ශවක පිහිටි ප ොල් වතු වකද ක්පෂ්ත්ර රොජ්කොරි කටයුතු
කිරීාට යනම්පේ



යතුරු ිදි

ිදීපපත වකාංගු ගක ත්රක් හිි අයම්පතකරුවන් සදහො ප්රමුය කවය

පද ල කිප


වයස
18 ට පනොඅඩු විය

: අයම්පත  ක භොර ගන්නො අවසොන දිනට වයස අවුරුම්
යුතු අතර 45 ට පනොවිඩි විය යුතුය අභයන්තර

අයම්පතකරුවන් සදහො
උ රිා වයේ සීාොව ගක පනො ො ල ඇත
: MA 1-2



විටුප් කොණ්ඩය



විටුප්



ආරපතභක විටුප් තකය

රිාොණය

: රු 27,910/-10x300/-7x350/-12x600/-12x710/-49,080/: රු 27,910 00 (2ව2016 චක්රපල්යය ප්රකොරව)
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අජ්නකුත්ළප්රතිලාභ්ළ:
1. මූ ක විටු ට අාතරව හත සඳහන්  ජානො ද පගව ල කිප
i. ජීවන වියදපත  ජානොව - රු 7800වii. ප ක  ජානොව
ජ්පාදුළජ්මාන්ජ්ද්සි
1. අයම්පතකරු ශ්රී කොාංකික රවරවියනපයකු විය යුතුය
2. අයම්පතකරු ානො ශොරීරික හො ාොනයනක පසෞයය ත කවයකින් සුවිය
යුතුින
3. අයම්පතකරු දිවිනන තුක ඕනෑා ේථොනයක පේවය කිරීාට කිාති විය
යුතුින.

ජ්පාදුළප්රතිලාභ්
1. 1983 අාංක 12 දරණ ොරිපත කරක  ජානො නත යටප ක හො 2016 04 25
දිනිති අාංක 2ව2016 කළානොකරණ පේවො චක්රපල්යය අ ලව ොරිපත කරක
පගව ල කිප
2. දොයක කව වවදයොධොර පය ජ්නො ක්රායට හිිකපත ඇත
3. අර්ථසොධක අරමුදක සහ පේවො නියුක්තියන්පේ භොර අරමුදක
(අපප්ක්ෂකයන් වියනන් විටුප න් 10% ක් හො ාණ්ඩකය වියනන් 15% ක්
අර්ථසොධක අරමුදක සඳහො සහ 3% ක් පේවො නියුක්තියන්පේ භොර
අරමුදක සදහොද දොයක ව ල ඇත )
4. ප ොල් ර්පේෂණ ආයතනපේ පේවයකිනන් හට කිපගන අපනකු ක
ප්රතිකොභද හිිව ල ඇත
අයම්පතකරුවන් වියනන් උප් ින්න සහ අපනකු ක අදොළ යනයළුා අධයො න හො පවන ක
සහතික  ක වක පිට  ක සහ චරිත සහතික පදකක් (ඉන් එකක් ග්රොා
නිකධොරිපගන් විය යුතුය ), ඥොීන් පනොවන පදපදපනකුපේ නපත, පිනයන් සහ
ම්රකථන අාංක ද සාග අයම්පතකරු වියනන් අත්සන්ළ මරනළ ලද තා අයම්පත ත
2022.01.21 වනළ දිනළ පහ ඊට ප ර කිපගන පේ සභො ති, ප ොල් ර්පේෂණ
ාණ්ඩකය, ලුණුවික යන පිනයට යො දිාංචි ති ෑපකන් එවිය යුතුය
ප්රාොද ී එවන අයම්පත  ක ප්රතික්පෂ්

කර ල කිප

රජ්පේ පද ොර්තපපතන්තුව සාංේථොව වයවේථොපිත ාණ්ඩක වක පේවය කරන අය තා
අයම්පත  ක ඔවුන්පේ අදොක ආයතන ප්රධොීනන් ාගින් ඉදිරි  ක කළ යුතුය
අයම්පත ප ක පිට තක් සිජුවා එවිය හිකිය
පි කවරපේ වපත ස ඉහක පකළවපර් අයම්පතකරන තනතුර සඳහන් කළ යුතුය
ජ්ම්ළපිළිබඳවළබලපෑම්ළකිරීාළනුසුදුසුමාක්ෂළවනුළඇත.
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පාා දින්ීා ප ොල්
ගකො ගත හික

ර්පේෂණ ආයතනපේ පව

පිටුව වන www.cri.gov.lk ාගින්ද

සභො ති
ප ොල් ර්පේෂණ ාණ්ඩකය
ලුණුවික
2021.12.31
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