
මධ්යමපාන්තික පඩම් පමධ්යමපාන්තික ප්රමෙන්තපැහහහ පිරීමේ ීපාීමක්ෂනප ළපයුතුපපිරික්සු් පසටහන.ප(ඩම් ප

ෙ ොමසනරිසප්ජන නල්ෙේප2020/3පච්රෙල්යෙ ප1.4පෙදයනපනනු ප ටයුතුප ළපයුතුන.  
 

  

ාීමක්ෂනප ළපයුතුප රුණු 

 ප්රන.ෙල්.ප

විෂනප

නිලධ්නරි 

ප්රන.ෙල්.ප

නධීක්ෂණප

නිලධ්නරි 

ය.ා.ප

ඩ.ෙ ො.ප

විෂනප

නිලධ්නරි 

01 ෙ ොටසප(ඩ.ෙ ො.ජ.පෙේපපූර් පනනුමහිකනපලැනපගහනීමපසඳහනප

වපමූලි පෙල්යන  
    

 1.1 -ප මධ්යමප ාන්තික ප න ස ප ා්රෙ ප (ැලා්රෙ  ප /ප R ප

ීමනනා්රෙ පසහික පපිටා.. 

    

1.2ප-පපපRපීමනනා්රනක්පන් , ඊටපනයනළපසිනලුපාත්ඩරු.     

1.3ප-පපපR ෙර්යනපචි්රන.     

1.4ප -ප පිඹුරුප පිටා.ප හනප  ට්ටිප විස්. ප ලහයිස්තුෙේප සහික ප

පිටා.. 

    

1.5ප-පපෙලජ ෙ පසහික පපිටා..     

1.6ප -ප ාළනත්ප ානලනප න මප ෙැදු් ප සීමන ටප නටත් ප නමුත්ප

නී.යනනුල ලප ෙනො නප ෙලසප ඩමමප ෙැයනප

සං ර්ධ්නන  ප භුක්ිකවිඳිනප න ස්ථන ලප ීප සිිකන් ප

පිටා.ප/පනනුෙර්යනපපිටා.ප/පයළපනනුෙර්යනන. 

    

1.7ප -ප ඩමමප භුක්ිකවිඳිනප නනෙේප ාදංචිනප /ප භුක්ිකනප /ප

සං ර්ධ්නනප පිළිැඳප ෙ.ො තුරුප ඇතුළත්ප ඩ.ෙ ො.59ප

 නර්.න . 

    

1.8ප -ප ඩමමප භුක්ිකවිඳි්තන්තෙේප න් ප , ලිපිනන්තප හනප බි් ප

ප්රමනණපනනමපෙල්යනන. 

    

1.9-ප මධ්යමප ාන්තික ප ඩමමටප නයනළප .ක්ෙස රුප

ෙයානර්.ේ ්තතුෙේප .ක්ෙස රුප  නර්.නෙේප සහික ප

පිටා..ප(ඩ.ෙ ො.ජ.ප2020/3පච්රෙල්යනපනනු   

    

1.10ප -ප එමප.ක්ෙස රුපමුයල්පනන  ගත්පැ ටපසනනථප  නප

ෙල්යනපහනපකුවි.න්තසිපපිටාත්. 

    

1.11ප-පපප්රන.ෙල්.පනිර්ෙය නපසත .පර  ණපලිපින.     

02 ෙ ොටසප(ඩ.ෙ ො.ජ.පෙේපපූර් පනනුමහිකනපලයපාසුපීමනනා්රනප

/පැලා්රනපන ලංු පිරීමමපසඳහනපන  යපෙල්යන  

    

 

 

 

 

2.1ප-පපපන ස පා්රනපහනප නර්නනලපපිටා..     

2.2ප- පපR ීමනනා්රනක්පන් , R ීමනනා්රන,  නර්නනලපපිටා.පපපප

සහපR ෙර්යනපචි්රන. 

    

2.3ප -ප R ීමනනා්රනක්ප න් , ීමනනා්රනටප නයනළප සිනලුපපප

ාත්ඩරු. 

    

2.4 - පපෙලජ ෙ පසහික පපිටා.     

2.5ප -ප ප පිඹුරුප පිටා.පහනප ට්ටිප විස්. පලහයිස්තුෙේපසහික ප

පිටාත්. 

    



2.6ප-පපෙ ොටස්පෙැයනපෙ ්තප  පඇිකපවිටපසිිකන් /නනුෙර්යනප

/පයළපනනුෙර්යනප ලපසහික පපිටා.. 

    

2.7ප -ප පR ීමනනා්රනක්පන් , ඩ.ෙ ො.ජප 2020/2ප ච්රපෙල්යනප

නනු ප14පඇමුණු් පපිටාත්ප3 

    

2.8ප -ප ඩමේ ප .ක්ෙස රුප මුයල්ප ඩ.ෙ ො.ජෙේප 2020/3පප

ච්රපෙල්යනප නනු ප නන  ප ඇිකප ැ ප .හවුරුප   නප

.ක්ෙස රුප නර්.නපපිටා.පහනපකුවි.න්තසිපපිටාත්. 

ප    

2.9පපපප-පය.ා.ඩ.ෙ ො.ජෙේපඇමුණුමප4පසවිස.් ප නර්.න .     

 2.10ප -ැලා්රනප /ප ී.ා්රනප  ජනටප ාන ප ීප න ලංු ප ිරීමමප

ස් ැ්තධ් ප ැලා්ර රුප /ප ී.ා්ර රුෙේප දවුරු් ප

ප්ර න න. 

    

 2.11ප-පප්රන.ෙල්.පනිර්ෙය නපසත .පර  ණ ලිපින.     

03 පෙ ොටසප(ොොදුප රුණු      

 3.1ප -ප සිනලුමප ෙල්යන ලප නත්ස්තප හනප නිලප මුද්රනප නිනත.ප

.හ්ත ලප.හබිනපයුතුන. 

    

 3.2ප -ප උරුමනප සනෙ ෝාණනප වීප ඇත්න් ප ,ප එනප සනනථප   ප

ගහනිමපසඳහනපඇමුණුමප6/7 

    

 3.3ප-පපපමුල්පඋරුමනපසහික ප  පඇත්න් පඑමපනමටපඇමුණුමප

14පස ස්පවිනපයුතුන. 

    

 3.4ප-පපපR ීමනනා්රෙ පමුල්පපිටා.පෙනොමහිකපන් ,පඋ ස්පහනප

ැහඳී් ප ලි්තපනියහස්පැ ටපදවුරු් පප්ර න .ප 

    

ාීමක්ෂනප ළපනිලධ්නරිනනෙේපෙ ටිපනත්සන  

ාීමක්ෂනප ළපනිලධ්නරිනනෙේපවිෂනපනං න 

මනණ්මලි පනිලධ්නරිෙනකුපන් ප.නතු  

 

 ාීමක්ෂනපිරීමෙම්තපනනතුරු පනයනළප රුණුපඩදරිෙ ප(ප ප ප ප ප ප   ලකුණපෙනොයනපාීමක්ෂනප ළපනිලධ්නරිනනෙේපවිෂනප

නං න,ප.නතු ,පනත්සනපෙනොය්තන.ප 


