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ලළරිමළර්ග මදඳළර්තමේේතුමේ ඉාංජිමේරු වශකළර මව ලමේ, 
දුේරිය මදඳළර්තමේේතුමේ අධීක්ණ කෂමනළකරණ මව ලමේ, 
ශ්රී ාංකළ තළක්ණ මව ලමේ (කලිේ මධයම මට්ටමේ කළර්මික මව ලය), 
නිධළරීේ මව ලමේ මය දලන සියළුම අමළතයළාං මල්කේලරුේ, 
ඳෂළත් ප්ර ධළන මල්කේලරුේ,  
මදඳළර්තමේේතු ප්ර ධළනීේ,  
දිවහත්රික් මල්කේලරුේ, 
 
ශ්රී ාංකළ ඉාංජිමේරු මව ලමේ III ලන මශ්ර ණියට නිධළරීේ සීමිත ඳදනම මත බලළ ගෆනීම - 2020 
 
උක්ත කරුණ වේබේධමයේ ලළරිමළර්ග මදඳළර්තමේේතුමේ ඉාංජිමේරු වශකළර මව ලයට අයත් ඉාංජිමේරු 
වශකළරලරුේ (කලිේ කළර්මික වශකළර) මශෝ දුේරිය මදඳළර්තමේේතුමේ අධීක්ණ කෂමනළකරණ 
තනතුරක් දරණ නිධළරීේ මශෝ අමනකුත් රළජ්ය මව ලමේ / ඳෂළත් රළජ්ය මව ලමේ මව ලය කරනු බන ශ්රී 
ාංකළ තළක්ණ මව ලයට අයත්, ඳත්වීේ බධළරියළ විසිේ අනුමත කරනු ෆබූ සුදුසුකේ ත් කළර්මික 
නිධළරීේ, ශ්රී ාංකළ ඉාංජිමේරු මව ලයට සීමිත ඳදනම මත බලළ ගෆනීම වශළ අයදුේඳත් කෆවීමේ 
නිමේදනය ශ්රී ාංකළ ප්රජ්ළතළේත්රික වමළජ්ලළදී ජ්නරජ්මේ අාංක 2205 ශළ 2020.12.04 දිනෆති ගෆවට් ඳත්රය 
මඟිේ ප්රසි්ධ කර ඇති අතර ඒ වේබේධමයේ අදළෂ නිධළරීේ දෆනුලත් කරන මව කළරුණිකල දේලළ 
සිටිමි. 
 
02. ඉශත තනතුරු වශළ අයදුේඳත් ඉදිරිඳත් කරන නිධළරීේ වේබේධමයේ  බ විසිේ වෆඳයිය යුතු 
ලළර්තළල මේ වමඟ අමුණළ ඇති ආකෘති ඳත්රයට අනුල වේපූර්ණ කර 2021.01.04 දිනට ප්රථම මල්කේ, රළජ්ය 
මව ලළ, ඳෂළත් වභළ ශළ ඳෂළත් ඳළන අමළතයළාංය, නිදශවහ චතුරස්රය, මක ෂඹ 07 යන ලිපිනයට එවීමට 
කටයුතු කරන මව ලෆඩිදුරටත් දේලමි. 
 
03. තලද, උක්ත බලළ ගෆනීමට අදළෂ ආදර් අයදුේඳත ශළ මදඳළර්තමේේතු ප්රධළනිය විසිේ වෆඳයිය යුතු 
ලළර්තළල www.pubad.gov.lk මලේ අඩවිමයහි ඳෂ කර ඇති බල ලෆඩිදුරටත් දේලමි. 
 
 

 
 
 
ඉාංජිමේරු ඩේ.මක්.එවහ. වික්රමඳළ 
ඉාංජිමේරු මව ලළ අධයක් (ලෆ.බ.) 
රළජ්ය මව ලළ, ඳෂළත් වභළ ශළ ඳෂළත් ඳළන  
අමළතයළාංමේ මල්කේ මලනුලට 
 
 
                       
 
 



 

දෙපාර්තදේන්තු ප්රධාාිය  ිසිනන් ැපපිය  ුතතු ාාර්තාා 
 

ශ්රී ලංකා ඉ ලංජානේරු ස ලංර යේර  ලංIII ලංේන ලංරරයණියට න ලංලධක ඉරීු ලංබඳේඉ ලංගැනීම ලංසීමිත ලං- ලං(2020) 
 

1) ලධක ඉරි ඉරේ ලංනම ලං: ලං........................................................................................................... 
 

2) (a) ලංඋපු ලංදින  ලං:.............................. ලං(b)ජඉති  ලංහැඳුනුම්පත් ලංඅා   ලං:..................................... 
 

3) ේඉරිමඉර්ග ලං රෙපඉර්තරම්ුතුරේ ලං ජානේරු ස ලං  හ ඉර ලං ර යේර  ලං ලධක ඉරිර කු/ ලං දුම්රි  ලං

රෙපඉර්තරම්ුතුරේ ලං අධීක්ෂණ ලං  ළමනඉ රණ ලං ර යේර  ලං ලධක ඉරිර කු/ ලං ශ්රී ලං කා ඉ ලං තඉක්ෂණ ලං

ර යේර  ලං  ඉර්මි  ලං ලධක ඉරිර කු ලං ( ලිු ලං ම යම ලං ම්ටනරම් ලං  ඉර්මි  ලං ර යේ ) ලං රක  ලං රඉජය ලං

ර යේර  ලංපත්වීම ලං ්ථිර ලං රනු ලංකැබූ ලංදින  ලං:............................................................................ 

 
4) ලධක ඉරි ඉ ලංෙැනන ලංසිටින ලංපුති / ලංරරයණියට  ලං: ලං.......................................................................... 

 

5) ලධක ඉරි ඉ ලංI ලංරරයණියට න ලංඋ  ් ලං රන ලංකෙ ලංදින  ලං: ලං.................................................................... 
 

6) ලධක ඉරි ඉ ලංවිර යෂ ලංරරයණියට න ලංඋ  ් ලං රන ලංකෙ ලංදින  ලං: ලං............................................................ 
 

7) ලධක ඉරි ඉ ලංපසුගි  ලංේ ර ලං05 ලංතුළ ලංේැටුප් ලංේර්   ලංසි ල්ක ලංඋප ඉරගන ලංතිරේෙ? ලං.......................... 
 

8) පසුගි  ලංේ ර ලංපහ ලං(05) ලංතුළ ලංලධක ඉරි ඉරේ ලංඋ  ්වීම් ලංේකක්ේඉකන ලංආ ඉරර  ලංේඉර්තඉ ලංතිරේෙ?.... 
 

9) පසුගි  ලංේ ර ලංපහ ලං(05) ලංතුළ ලංලධක ඉරි ඉන ලංවි සද් ේ ලංවින ඉනුකූකේ ලං නයුතු ලං ර ලංතිරේෙ?............ 
 

10)  ලංලධක ඉරි ඉන ලංවි සද් ේ ලංවින ඉනුකූකේ ලං නයුතු ලංකිරීමන ලංඅෙහ ් ලං රනේඉෙ? ලං.............................. 
 

11)  ලංලධක ඉරි ඉ ලං ර යේඉ ලං  ඉක  ලංතුළ ලං ේැටුප් ලං රහිත ලං විරද් / ලං රමරන ලංලධේඉඩු ලං කබඉ ලං රගන ලංඇත්නම්, ලං ඒ ලං
පිළිබඳ ලංවි ්තර ලං: ලං.................................................................................................................. 
 

12)  ලංලධක ඉරි ඉ ලංශ්රී ලංකා ඉ ලංජානේරු ස ලංර යේර  ලං III ලංරරයණියට න ලංපත් ලංකිරීම ලං ක ඉ ලංබැලීම ලං ඳහඉ ලං ෑම ලං
අතිුම ලංසුදුසු ලංෙ ලං න ලංේග ලං: 
 

ියලධාාරි ාදේ දුර්ාලිය ැතුටුො කිය ද ොඳිය ඉතා ද ොඳිය 

ේැඩ     

පැමිණීම     
හැසිරීම     

 
ජහත ලංරතොරතු ස ලං තය ලංබේත්, ලංශ්රී ලංකා ඉ ලංජානේරු ස ලංර යේර  ලං III ලංරරයණියට න ලංපත් ලංකිරීමන ලං ක ඉ ලංබැලීම ලං
 ඳහඉ ලංලධර්රද්  ලං* රමි/ ලංරනො රමි. ලං(*අනේ ය ලංේනන ලං පඉ ලංහරිුන). 
 
 
 
 
දින  ලං: ලං...........................   ................................................... 
    ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංඅත් න ලංහඉ ලංලධකමුද්රඉේ ලං(රල් ම්/ ලංප්ර ඉන ලංරල් ම්/ ලංරෙපඉර්තරම්ුතු ලංප්ර ඉනී) 
 



ආදර්ශ අයදුම්පත්රය 

 

 
        කාර්යාලීය ප්රයයජනයය ඳහාා 

 

ශ්රී කා ඉ ජානේරු ස ර යේර  III ේන රරයණියටයන ලධක ඉරීු බඳේඉ ගැනීම සීමිත - 2020 

Limited Recruitment of Engineers to the Grade III of the  

Sri Lanka Engineering Service – 2020 
 

1) අයදුම් කරය කාණ්ඩය  : 
.......................................................................................................................................... 
 (එක් නිලධාරියයකුට එක් කාණ්ඩයකට පමණක් ඉල්ලුම් කළ ාැක) 
 

2) ඳම්පූර්ණ යම (ඉංග්රීසි ක කැටලටල් අකුරි)): 
(උදා: HERATH MUDIYANSELAGE SAMAN KUMARA GUNAWARDHANA) 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
 

3) අගට යයයදය යම මුලි)ද, අයයකුත් යම්වල මුලකුරු පසුව ද යයොදා යම : 
(උදා: GUNAWARDHANA, H.M.S.K.) 
………………………………………………………………………………………….. 
 

4) ඳම්පූර්ණ යම (සි කංායල)/යදමයළ)) : 
………………………………………………………………………………………….. 
.......................................................................................................................................... 

 
5) ඳ්ථිර ලිටලයය (ඉංග්රීසි ක කැටලටල් අකුයර)) : 

…………………………………………………………………………………………..
.......................................................................................................................................... 
 

6) ඳ්ථිර ලිටලයය (සි කංායල)/යදමයළ)) : 
…………………………………………………………………………………………..
.......................................................................................................................................... 
 

7) දැයට යඳේවය කරය ඳ්ථායය (අමාත්ාංශය/ ය/ යදපාර්ත්යම්)/ ව/ පළාත් ඳ/ාව/ පළාත් පාලය 
ආයත්යය) (ඉංග්රීසි ක කැටලටල් අකුයර)): 
..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 
 

8) ඉංජිය)රු ක්ය ේත්රය {සි කවිල්/ යා)ත්රික/ විදුලි (ලු ස ඳා රැර)} : ............................................. 
 

9) කාර්යාලීය ලිටලයය (ඉංග්රීසි ක කැටලටල් අකුයර))  : 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
 

10) ඳ්ත්රී රුරු  රව : ………………………………………………………………………….. 
 

11) විවාාක / අවිවාාක රව : ………………………………………………………………... 
 

12) නාතික ාැඳුනුම්පත් අංකය : ……………………………………………………………... 
 

13) උප) දියය :වර් ය ………………මාඳය ............................ දියය ............................ 
 

14) අයදුම්පත් කැහවනු ලරය අවඳාය දියට වයඳ : අවුරුදු .............. මාඳ .............. දිය ............. 
 

15) දුරකථය අංකය : ඳ්ථාවර :........................................... නංගම :........................................... 



 

16) ත්ැපැල් යගරය : ............................................................................................................... 
 

17) විදුත් ත්ැප ල  : ................................................................................................................ 
 

18) වාරිමාර්ග යදපාර්ත්යම්)/ යේ ඉංජිය)රු ඳාකාර යඳේවයේ නිලධාරියකු/ දුම්රිය 
යදපාර්ත්යම්)/ යේ අධීක් ණ කළමයාකරණ යඳේවයේ නිලධාරියකු/ ශ්රී ලංකා ත්ාක් ණ 
යඳේවයේ කාර්මික නිලධාරියකු (කලි) මධම ම්ටටයම් කාර්මික යඳේවය) යලඳ රාන 
යඳේවයට රැඳුය දියය :............................................. 
 

19)  වාරිමාර්ග යදපාර්ත්යම්)/ යේ ඉංජිය)රු ඳාකාර යඳේවයේ නිලධාරියකු/ දුම්රිය 
යදපාර්ත්යම්)/ යේ අධීක් ණ කළමයාකරණ යඳේවයේ නිලධාරියකු/ ශ්රී ලංකා ත්ාක් ණ 
යඳේවයේ කාර්මික නිලධාරියකු (කලි) මධම ම්ටටයම් කාර්මික යඳේවය) යලඳ රාන 
යඳේවයේ පත්වීම ඳ්ථිර කරනු ලැබූ දියය :............................................. 
 

20)  වාරිමාර්ග යදපාර්ත්යම්)/ යේ ඉංජිය)රු ඳාකාර යඳේවයේ නිලධාරියකු/ දුම්රිය 
යදපාර්ත්යම්)/ යේ අධීක් ණ කළමයාකරණ යඳේවයේ නිලධාරියකු/ ශ්රී ලංකා ත්ාක් ණ 
යඳේවයේ කාර්මික නිලධාරියකු (කලි) මධම ම්ටටයම් කාර්මික යඳේවය) යලඳ රාන 
යඳේවයට රැඳුනු ඳ්ථායය (අමාත්ාංශය/ ය/ යදපාර්ත්යම්)/ ව/ පළාත් ඳ/ාව/ පළාත් පාලය 
ආයත්යය) 
:......................................................................................................................................... 
 

21)  දැයට සි කටිය යඳේවය : ......................................................................................................... 
 

22)  දැයට සි කටිය ප)තිය/ යරේණිය ය : .......................................................................................... 
 

23)  එක් එක් ප)තියට/ යරේණිය යට පත්වීම් ලද/ උඳඳ් වීම් ලද/ අ)ත්ර්රාණය කරය ලද දිය 
ඳහිත්ව යඳේවය කරය ලද කාලසීමාව) අනුටලළිවලි) (වැටුප් රහිත් නිවාඩු ලරා ඇත්යම් එය ද 
ඇ/ ළත් කළ යු/ ය) :  

 

ර යේර  නම පුතිය/ රරයණියටය  ඉක පරඉ ය *ර යේඉ  ඉකය 

  දින     සින    දින දක්ේඉ අවු   මඉ     දින 

    

    

    

 
*අයදුම්පත්  ැඳේනු කබන අේ ඉන දිනන 

අදඉළ ලිපිරේඛන  තය පිනපතක් බේන  හති   ර අමුණඉ එවිය යුතුය 
 

 

24) අංක 1836/6 ාා 2013.11.11 දියැති අතිවියශය/ ේ  ගැඳ්ට පත්රයේ ශ්රී ලංකා ඉංජිය)රු යඳේවා 

වවඳ්ථායේ ..3.1.2 වග)තියට අනුව අවම සුදුසුකම් ඳරුරාලනුයේ (අදඉළ ර ොටුරේහි x 

 කකුණ රයොදුන. ප්රතිලක රේඛන  තය පිනපත් බේන  හති   ර අමුණඉ එවිය යුතුය  : 
 

i. වාරිමාර්ග යදපාර්ත්යම්)/ යේ ඉංජිය)රු ඳාකාර යඳේවයට අයත් නිලධාරියකු යලඳ වඳර 
15කට යයොඅඩු යඳේවා කාලයක් ඳහිත්ව, ඉ) අවම වශය/ යය) වඳර 05ක් එම යඳේවයේ I 
යරේණිය යට උඳඳ ්වීම් ලැර යඳේවය කර තිබීම ාා වි/ාග යකොමඳාරිඳ් නයරාල් විසි ක) පවත්වනු 
ලරය යන ්ක කාර්මික වි/ාගය ඳම්පූර්ණයය) ඳමත් වීම.  

 

රයයෂ්ඨ ක  ඉර්මි  විගඉගය  ම්පූර්ණරයු  මත් වූ දිනය : ................................. 
 
 ආ ෘති පත්ර 0  ම්පූර්ණ  ක යුතුයි. 
 



ii. දුම්රිය යදපාර්ත්යම්)/ යේ අධීක් ණ කළමයාකරණ ත්ය/ රක යඳේවය කරනු ලරය 
නිලධාරියකු, එම යදපාර්ත්යම්)/ යේ වඳර 15කට යයොඅඩු යඳේවා කාලයක් ඳහිත්ව, ඉ) අවම 
වශය/ යය) වඳර 05ක් එම යඳේවයේ I යරේණිය යට උඳඳ් වීම් ලැර යඳේවය කර තිබීම. 

 
 
iii. ශ්රී ලංකා ත්ාක් ණ යඳේවයේ කාර්මික නිලධාරියකු යලඳ වඳර 15කට යයොඅඩු යඳේවා කාලයක් 

ඳහිත්ව, ඉ) අවම වශය/ යය) වඳර 05ක් එම යඳේවයේ I යරේණිය යට උඳඳ් වීම් ලැර යඳේවය කර 
තිබීම ඳා වි/ාග යකොමඳාරිඳ් නයරාල් විසි ක) පවත්වනු ලරය රනයේ කාර්මික නිලධාරී) 
ඳහාා වය / )වය වි/ාගය (19.9 වවඳ්ථාව) ඳම්පූර්ණයය) ඳමත් වීම. 

 

විගඉගය ( 979 ේයේ  ාඉේ  ක්රෂ්ඨයත්රය (සිවිේ/ යඉු්රි   සුදුසු ම්  ඉර්ා ේ  ම්පූර්ණ 

 රන කද දිනය** 

1 වය වි/ාගය   
2 වය වි/ාගය   

3 වය වි/ාගය   

 
** ආ ෘති පත්ර 02,03,04 / ආ ෘති පත්ර 0   ම්පූර්ණ  ක යුතුයි. 
 
 
iv. ශ්රී ලංකා ත්ාක් ණ යඳේවයේ කාර්මික නිලධාරියකු යලඳ වඳර 21කට යයොඅඩු යඳේවා කාලයක් 

ඳහිත්ව, එම යඳේවයේ වියශය/ ේ  යරේණිය යට උඳඳ ්කර තිබීම ාා එම යඳේවයේ I යරේණිය යේ වඳර 
05ක් යඳේවය කර තිබීම ඳා වි/ාග යකොමඳාරිඳ් නයරාල් විසි ක) පවත්වනු ලරය රනයේ  
කාර්මික නිලධාරී) ඳහාා වය යදවය වි/ාගය (19.9 වවඳ්ථාව) ඳම්පූර්ණයය) ඳමත් වීම. 

 
 
 

විගඉගය ( 979 ේයේ  ාඉේ  ක්රෂ්ඨයත්රය (සිවිේ/ යඉු්රි   සුදුසු ම්  ඉර්ා ේ  ම්පූර්ණ 

 රන කද දිනය*** 

1 වය වි/ාගය   

2 වය වි/ාගය   

 
*** ආ ෘති පත්ර 02,03 / ආ ෘති පත්ර 0   ම්පූර්ණ  ක යුතුයි. 

 
 

v. (අ) ශ්රී ලංකා ත්ාක් ණ යඳේවයේ කාර්මික නිලධාරියකු යලඳ වඳර 15කට යයොඅඩු යඳේවා 
කාලයක් ඳහිත්ව එම යඳේවයේ I යරේණිය යට උඳඳ් කර තිබීම ාා විශය/ ්වවිදාල ප්රතිපාදය 
යකොමි ) ඳ/ාව විසි ක) ටලළිගත් විශය/ ්වවිදාලයක, එම යකොමි ) ඳ/ාව ාා ශ්රී ලංකා 
ඉංජිය)රු ආයත්යය විසි ක) ටලළිගනු ලැර ඇති රහවා ගනු ලරය වි ය ධාරාවක් යටයත් වඳර 
04ක පූර්ණ කාලීය විදායේ ඉ ඉංජිය)රු පාකමාලාවක් ඳාර්ථකව ඳම්පූර්ණ කර තිබීම 

යාජ 
 

(ආ) v. (අ) හි දැක්යවය උපාධි පාකමාලාවට ඳමාය සුදුසුකමක් යලඳ විශය/ ්වවිදාල ප්රතිපාදය 
යකොමි ) ඳ/ාව ාා ශ්රී ලංකා ඉංජිය)රු ආයත්යය විසි ක) ටලළිගනු ලැබූ අධයය ාා 
අයයකුත් සි කයළු අවශය/ ත්ා රහවා ගනු ලරය වි ය ධාරාවක් යටයත් ඳම්පූර්ණ කර ඊට අදාළ 
වලංගු ඳාතිකය ලරා තිබීම. (අදඉළ  හති  පත්රේක  හති   රන කද පිනපත් අමුණඉ එවිය 

යුතුය . 
 
 

vi. ශ්රී ලංකා ත්ාක් ණ යඳේවයේ කාර්මික නිලධාරියකු යලඳ වඳර 21කට යයොඅඩු (I යරේණිය යේ 
වඳර 05ක යඳේවා කාලයක්ද ඇ/ ළුව) යඳේවා කාලයක් ඳහිත්ව එම යඳේවයේ වියශය/ ේ  යරේණිය යට 
උඳඳ් කර තිබීම ාා විශය/ ්වවිදාල ප්රතිපාදය යකොමි ) ඳ/ාව විසි ක) අනුමත් නාතික 
ත්ාක් ණිය ක විදා ප්ප්යලජමා වි/ාගය (NDT) ඳම්පූර්ණයය)ම ඳමත් වී තිබීම. (අදඉළ  හති  

පත්රේක  හති   රන කද පිනපත් අමුණඉ එවිය යුතුය . 
 

25) අයදුම්කරුයේ ඳ/ ටුදායක යඳේවා කාලය:  
 



(අයදුම්පත්  කැහවීයම් අවඳ) දියට රාන යඳේවා යකොමි ) ඳ/ා ක්රයල්  01/2020 අනුව 
පූර්වාඳ)ය වඳර 05ක කාර්යඳාධය වාර්ත්ාද ඇ/ ළත්ව අදාල අයයකුත් ලිටලයල් යවල 
ඳාතික කරය ලද ටලටපත් අමුණා එවිය යු/ ය) 

 

i. ඔරයේ යඳේවා කාලය / ළ ඉ වියයානුකූලව දඬුවමකට /ානයය වී ඇත්යම්, වරයේ 
ඳ්ව/ාවය,  ඉ ඇති දඬුවම ාා දඬුවම දු) දියය ඳහා) කර)ය :................................ 
.............................................................................................................................. 

ii. පසුගිය පඳ් වඳරක වැටුප් වර්ධක ලරා ඇත් ද යය වග : ........................................... 
 
යමම අයදුම්පයත්හි මවිසි ක) ඳහා) කරය ලද විඳ්ත්ර ඳත් රවත්, නිවැරදි රවත්, යමින) ඳාතික 
කරමි. යමහි ඳහා) කිසි කයම් කරුණක් අඳත් ාා වැරදි ඳාගත් රව පත්වීම් ලරා  ඉමට යපර 
අයාවරණය වුවයාොත් මා යමම ත්ය/ රට නුසුදුඳ්යඳකු රවට පත්වය රවත්, පත් කිරීයම) පසු වරද 
අයාවරණය වුවයාොත් ව)දියක් යයොමැතිව පත් කිරීම අවලංගු කළ ාැකි රවත් මම දනිමි. 
 
 
 
දියය : ...........................     ................................................... 
                අයදුම්කරුයේ අත්ඳය 
 
 

රදපඉර්තරම්ුතු ප්ර ඉලධයඉර  ලධර්රශශය 
 
දැයට යමම යදපාර්ත්යම්)/ යේ යඳේවයේ නියු/  වාරිමාර්ග යදපාර්ත්යම්)/ යේ ඉංජිය)රු ඳාකාර 
යඳේවයේ නිලධාරී/ දුම්රිය යදපාර්ත්යම්)/ යේ අධීක් ණ කළමයාකරණ යඳේවයේ නිලධාරී/ ශ්රී ලංකා 
ත්ාක් ණ යඳේවයේ කාර්මික නිලධාරී (කලි) මධම ම්ටටයම් කාර්මික යඳේවය) 
....................................................... ............................................................. මාත්ා/ මාත්මිය/ 
යමයවිය ශ්රී ලංකා ඉංජිය)රු යඳේවයේ III යරේණිය යේ ත්ය/ රකට පත් කිරිම ඳහාා සුදුසුකම් ලරා ඇති 
අත්ර, එම නිලධාරියා විසි ක) ඉදිරිපත් කරය ලද යමම අයදුම්පත් සුදුසු කටයු/  ඳහාා ඉදිරිපත් කරමි. 
ත්වද, ඔ සට/ ඇයට විරුේධව වියයානුකූල කටයුත්ත්ක් අරඹා ඇති/ යැති රවත්, ඉදිරියේ ඉ එවැනි 
ක්රියාමාර්ගයක් ගැමටමට කරුු ඉදිරිපත් වී ඇති/ යැති රවත් ඳාතික කරමි. (අයවශය/  වකය කපා 
ාරි)ය). 
 
අයදුම්පත් විධිමත් පරිදි නිලධාරියා විසි ක) /ාර දු) දියය : ....................................... 
 
 
 
 
දියය : ...........................                            ..................................................................... 
         අත්ඳය ාා නිල මුද්රාව (යල්කම්/ ප්රධාය යල්කම්/ යදපාර්ත්යම්)/  ප්රධාමට) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ආ ෘති පත්ර 0  

රයයෂ්ඨ ක  ඉර්මි  විගඉගය 

ශ්රී කා ඉ විගඉග රදපඉර්තරම්ුතුේ 
 
යම : ................................................................................................................................. 
 

ප්රඉරයික   පරීක්ෂ්ඨණය 
 

 

විෂ්ඨය 

කකුණු 

ේර්ෂ්ඨය 

................ 

ේර්ෂ්ඨය 

................ 

ේර්ෂ්ඨය 

................ 

ේර්ෂ්ඨය 

................ 

I ේන ගඉගය 

I වය 
කාණ්ඩය 

ම්ටටම් ගැමටම (ප්රායයජගික 
පරීක් ණය) (>50%) 

    

II වය 
කාණ්ඩය 

මිුම් (බිම් මැනුව) 
(ප්රායයජගික පරීක් ණය) 
(>50%) 

    

 

ලිඛිත පරීක්ෂ්ඨණය 
 

 

විෂ්ඨය 

කකුණු 

ේර්ෂ්ඨය 

............ 

ේර්ෂ්ඨය 

.............. 

ේර්ෂ්ඨය 

.............. 

ේර්ෂ්ඨය 

................ 

I ේන ගඉගය 

III වය 
කාණ්ඩය 

(අ) වූාවාදය (වූා ාා ද්රවවල 
ප්ර/ලත්ාවය ටලළිරහ සි කේධා)ත්) 

    

(ආ) ද්රාව විදාව     

II වය 
කාණ්ඩය 

මිුම් (බිම් මැනුව) (ප්රායයජගික 
පරීක් ණය) (>50%) 

    

II ේන ගඉගය 

I වය 
කාණ්ඩය 

(අ) ඳැලසුම්, ඇඳීම ාා ඳම්මත් 
ටලරිවිත්ර 

    

(ආ) වාරිමාර්ග     
II වය 
කාණ්ඩය 

(අ)ප්රමාණය (ප්රමාණ ඳීකක් ණය)     

(ආ) ආයත්ය ඳංරාය, මුදල් 
යරගුලාසි ක ාා යදපාර්ත්යම්)/  
විධිවිධාය 

    

 
ලිඛිත පරීක්ෂ්ඨණර  අේම කකුණු මට්නම 40% 

ලිඛිත පරීක්ෂ්ඨණේක කකුණු  ඉමඉනය (> 0%  : ................................... 
 
ඳටාය : I වය /ාගයේ I වය කාණ්ඩයය) ාා II වය කාණ්ඩයය) ඳමත්වීමට අයප්ක් කය) එම 
එක් එක් කාණ්ඩයය) 50% අවමයක් ලරා ගත් යු/ ය. අයයක් ඕය ම කාණ්ඩයකි) එක් එක් 
වි යය) 40% අවමයක් ලරා ගැමටයම) එම වි යය) ඳමත් විය ාැකි වුව ද, වි/ාගයය) ඳමත් වීම 
ටලණිය ඳ සි කයළු ලිඛිත් පරීක් ණ පත්  ඳහාා 50%කට යයොඅඩු ඳාමාය ලකුු ප්රමාණයක් ලරා ගත් 
යු/ ය. 
 
04කට යයොවැප් උත්ඳා වාර ගණයක ඉ සි කයළුම කාණ්ඩ ඉාත් ඳහා) පරිදි ඳමත් වීයම) 
යන ්ක කාර්මික වි/ාගය ඳමත් විය යු/ ය. 
 
 
ඉාත් ඳහා) සි කයළු යත්ොර/ රු ඳත් රවත්, නිවැරදි රවත්, යමින) ඳාතික කරමි. 
 
 
දියය : ...........................     ................................................... 
                  අයදුම්කරුයේ අත්ඳය 



 

ආ ෘති පත්ර 02 

 

රඉයය ර යේඉ  ඉර්මි  ලධක ඉරිු  ඳහඉ පේත්ේනු කබන විගඉග (සිවිේ/ යඉු්රි   

 979 ේයේ  ාඉේ - ශ්රී කා ඉ විගඉග රදපඉර්තරම්ුතුේ 
 
යම : ................................................................................................................................. 
 

  ේන පරීක්ෂ්ඨණය (සිවිේ  

 

අලධේඉර්යය විෂ්ඨයු 

 

 

විෂ්ඨය 

විෂ්ඨය 

අා ය 

කකුණු 
ේර්ෂ්ඨය 

............ 

ේර්ෂ්ඨය 

............ 

ේර්ෂ්ඨය 

............ 

ේර්ෂ්ඨය 

............ 

ේර්ෂ්ඨය 

............ 

ේර්ෂ්ඨය 

............ 

ලිඛිත් පරීක් ණය         
මිුම් ප්රායයජගික         

ම්ටටම් ගැමටම ප්රායයජගික         

මැමටම් ාා ම්ටටම් ගැමටම (පාළ 
පත්රය) 

03       

 
වි/ාගය ඳමත් වීම ඳහාා ඳාමාය ලකුු : ............... 
 
(මිනුම් ාා ම්ටටම් ගැමටම වි යේ ඳාමාර්ථය) තීරණය කිරීයම් ඉ, ඉාත් දක්වා ඇති යකොටඳ් 03) ඳ ම 
යකොටඳක් ඳහාාම 35%ක අවම ලකුු ප්රමාණයක් ලැබිය යු/  අත්ර ඳම්පූර්ණ වි යය) ඳමත් වීම 
ඳහාා යකොටඳ් 03)ම 40% ඳාමාය ලකුු ප්රමාණයක් ලද යු/ ය.) 
 

 

විෂ්ඨය 

විෂ්ඨය 

අා ය 

කකුණු 
ේර්ෂ්ඨය 

............ 

ේර්ෂ්ඨය 

............ 

ේර්ෂ්ඨය 

............ 

ේර්ෂ්ඨය 

............ 

ේර්ෂ්ඨය 

............ 

ේර්ෂ්ඨය 

............ 

ගණිය ත්ය (පාළ පත්රය) 01       

ප්රමාණ ගැමටම (පාළ පත්රය) 02       

ඳැලසුම් ඇඳීම ාා ටලටපත් කිරීම 04       

 
වේ ේපිත විෂ්ඨයු : පහත දැක්රේන විෂ්ඨයුරගු 02ක්  මත් විය යුතුයි. 
 

 

විෂ්ඨය 

විෂ්ඨය 

අා ය 

කකුණු 
ේර්ෂ්ඨය 

............ 

ේර්ෂ්ඨය 

............ 

ේර්ෂ්ඨය 

............ 

ේර්ෂ්ඨය 

............ 

ේර්ෂ්ඨය 

............ 

ේර්ෂ්ඨය 

............ 

මූලික යගොඩයැගිලි ඉදිකිරීම ාා 
යඩත්/ ව 

05       

නල ඳම්පාදයය ාා නලාපවායය 06       
වැඩ බිම් පාලයය 0.       

පාරවල් ත්ැමටම ාා යඩත්/ ව 08       

 
වි/ාගය ඳමත් වීම ඳහාා ඳාමාය ලකුු: .......................... 
 
(ඳම්පූර්ණ වි/ාගයය) ඳමත් වීම ඳහාා එක් වි යකට 40%ක අවමයක් ලරා ගත් යු/  අත්ර අදාළ 
සි කයළු වි ය)යග) ලරය ලකුුවල එක/ යේ ඳාමාය ගණය 45% විය යු/ ය.) 
 
ඉාත් ඳහා) සි කයළු යත්ොර/ රු ඳත් රවත්, නිවැරදි රවත්, යමින) ඳාතික කරමි. 
 
 
දියය : ...........................     ................................................... 
                 අයදුම්කරුයේ අත්ඳය 
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2 ේන පරීක්ෂ්ඨණය (සිවිේ  

 

අලධේඉර්යය විෂ්ඨයු 

 

 

විෂ්ඨය 

විෂ්ඨය 

අා ය 

කකුණු 
ේර්ෂ්ඨය 

............ 

ේර්ෂ්ඨය 

............ 

ේර්ෂ්ඨය 

............ 

ේර්ෂ්ඨය 

............ 

ේර්ෂ්ඨය 

............ 

ේර්ෂ්ඨය 

............ 

ලිඛිත් පරීක් ණය         

මිුම් ප්රායයජගික         
ම්ටටම් ගැමටම ප්රායයජගික         

මැමටම් ාා ම්ටටම් ගැමටම  23       
ඤ 

 
වි/ාගය ඳමත් වීම ඳහාා ඳාමාය ලකුු : ............... 
 
(මිනුම් ාා ම්ටටම් ගැමටම වි යේ ඳාමාර්ථය) තීරණය කිරීයම් ඉ, ඉාත් දක්වා ඇති යකොටඳ් 03) ඳ ම 
යකොටඳක් ඳහාාම 35%ක අවම ලකුු ප්රමාණයක් ලැබිය යු/  අත්ර ඳම්පූර්ණ වි යය) ඳමත් වීම 
ඳහාා යකොටඳ් 03)ම 40% ඳාමාය ලකුු ප්රමාණයක් ලද යු/ ය.) 
 

 

විෂ්ඨය 

විෂ්ඨය 

අා ය 

කකුණු 
ේර්ෂ්ඨය 

............ 

ේර්ෂ්ඨය 

............ 

ේර්ෂ්ඨය 

............ 

ේර්ෂ්ඨය 

............ 

ේර්ෂ්ඨය 

............ 

ේර්ෂ්ඨය 

............ 

ගණිය ත්ය (ඉාළ පත්රය) 21       
ප්රමාණ ගැමටම (ඉාළ පත්රය) 22       

ඇඳීම  24       

 
වේ ේපිත විෂ්ඨයු : පහත දැක්රේන විෂ්ඨයුරගු 03ක්  මත් විය යුතුයි. 
 

 

විෂ්ඨය 

විෂ්ඨය 

අා ය 

කකුණු 
ේර්ෂ්ඨය 

............ 

ේර්ෂ්ඨය 

............ 

ේර්ෂ්ඨය 

............ 

ේර්ෂ්ඨය 

............ 

ේර්ෂ්ඨය 

............ 

ේර්ෂ්ඨය 

............ 

යගොඩයැගිලි ඉදිකිරීම (ඉාළ 
පත්රය) 

25       

නල ඳම්පාදයය ාා නලාපවායය 26       

පාරවල් ත්ැමටම ාා යඩත්/ ව 2.       
පාලම් ාා විශය/ ාල ආකෘති ත්ැමටම ාා 
යඩත්/ ව 

28       

වැඩ ඳංවිධාය 29       
 
වි/ාගය ඳමත් වීම ඳහාා ඳාමාය ලකුු : .......................... 
 
(ඳම්පූර්ණ වි/ාගයය) ඳමත් වීම ඳහාා එක් වි යකට 40%ක අවමයක් ලරා ගත් යු/  අත්ර අදාළ 
සි කයළු වි ය)යග) ලරය ලකුුවල එක/ යේ ඳාමාය ගණය 45% විය යු/ ය.) 
 
 
ඉාත් ඳහා) සි කයළු යත්ොර/ රු ඳත් රවත්, නිවැරදි රවත්, යමින) ඳාතික කරමි. 
 
 
දියය : ...........................     ................................................... 
                  අයදුම්කරුයේ අත්ඳය 
 
 
 
 
 



ආ ෘති පත්ර 04 

 

3 ේන පරීක්ෂ්ඨණය (සිවිේ  

 
 

අලධේඉර්යය විෂ්ඨයු 

 

 

විෂ්ඨය 

විෂ්ඨය 

අා ය 

කකුණු 
ේර්ෂ්ඨය 

............ 

ේර්ෂ්ඨය 

............ 

ේර්ෂ්ඨය 

............ 

ේර්ෂ්ඨය 

............ 

ේර්ෂ්ඨය 

............ 

ේර්ෂ්ඨය 

............ 

ලිඛිත් පරීක් ණය         
මිුම් ප්රායයජගික         

ම්ටටම් ගැමටම ප්රායයජගික         

මැමටම් ාා ම්ටටම් ගැමටම  48       
 
වි/ාගය ඳමත් වීම ඳහාා ඳාමාය ලකුු : ............... 
 
(මිනුම් ාා ම්ටටම් ගැමටම වි යේ ඳාමාර්ථය) තීරණය කිරීයම් ඉ, ඉාත් දක්වා ඇති යකොටඳ් 03) ඳ ම 
යකොටඳක් ඳහාාම 35%ක අවම ලකුු ප්රමාණයක් ලැබිය යු/  අත්ර ඳම්පූර්ණ වි යය) ඳමත් වීම 
ඳහාා යකොටඳ් 03)ම 40% ඳාමාය ලකුු ප්රමාණයක් ලද යු/ ය.) 
 

 

විෂ්ඨය 

විෂ්ඨය 

අා ය 

කකුණු 
ේර්ෂ්ඨය 

............ 

ේර්ෂ්ඨය 

............ 

ේර්ෂ්ඨය 

............ 

ේර්ෂ්ඨය 

............ 

ේර්ෂ්ඨය 

............ 

ේර්ෂ්ඨය 

............ 

සි කවිල් ඉංජිය)රු විදාව i 41       

සි කවිල් ඉංජිය)රු විදාව iii 44       
සි කවිල් ඉංජිය)රු විදාව iv 45       

යගොඩයැගිලි ප්රමාණ ගැමටම ාා 
යගොඩයැගිලි ඇඳ්ත්යම්)/  කිරීම 

46       

වාඳ්/  විදාත්මක ඇඳීම 4.       

 
වේ ේපිත විෂ්ඨයු : පහත දැක්රේන විෂ්ඨයුරගු 0 ක්  මත් විය යුතුයි. 
 

 

විෂ්ඨය 

විෂ්ඨය 

අා ය 

කකුණු 

ේර්ෂ්ඨය 

............ 

ේර්ෂ්ඨය 

............ 

ේර්ෂ්ඨය 

............ 

ේර්ෂ්ඨය 

............ 

ේර්ෂ්ඨය 

............ 

ේර්ෂ්ඨය 

............ 

සි කවිල් ඉංජිය)රු විදාව ii 42       

පාරවල් ත්ැමටම ාා යඩත්/ ව 43       

 
වි/ාගය ඳමත් වීම ඳහාා ඳාමාය ලකුු : .......................... 
 
(ඳම්පූර්ණ වි/ාගයය) ඳමත් වීම ඳහාා එක් වි යකට 40%ක අවමයක් ලරා ගත් යු/  අත්ර අදාළ 
සි කයළු වි ය)යග) ලරය ලකුුවල එක/ යේ ඳාමාය ගණය 45% විය යු/ ය.) 
 
 
ඉාත් ඳහා) සි කයළු යත්ොර/ රු ඳත් රවත්, නිවැරදි රවත්, යමින) ඳාතික කරමි. 
 
 
දියය : ...........................     ................................................... 
                  අයදුම්කරුයේ අත්ඳය 
 
 

 
 



 

ආ ෘති පත්ර 0  

රඉයය ර යේඉ  ඉර්මි  ලධක ඉරිු  ඳහඉ පේත්ේනු කබන විගඉග (සිවිේ/ යඉු්රි   

 979 ේයේ  ාඉේ - ශ්රී කා ඉ විගඉග රදපඉර්තරම්ුතුේ 
 
යම : ................................................................................................................................. 
  ේන පරීක්ෂ්ඨණය (යඉු්රි   

සියළුම විෂ්ඨයු අලධේඉර්ය රේ 

 

විෂ්ඨය 

විෂ්ඨය 

අා ය 

කකුණු 
ේර්ෂ්ඨය 

............ 

ේර්ෂ්ඨය 

............ 

ේර්ෂ්ඨය 

............ 

ේර්ෂ්ඨය 

............ 

ේර්ෂ්ඨය 

............ 

ේර්ෂ්ඨය 

............ 

ගණිය ත්ය (පාළ පත්රය) 01       

යා)ත්රික ප්රමාණය 09       
යා)ත්රික ඇඳීම ාා ටලටපත් කිරීම 10       

වැඩපල රු සුව  11       

ප්රායයජගික වැඩ (වැේදුම් 
වැඩකම්ාල්) ආදිය 

12       

මැමටම ාා ම්ටටම් ගැමටම 
(ප්රායයජගික) 

13       

වි/ාගය ඳමත් වීම ඳහාා ඳාමාය ලකුු : .......................... 
(ඳම්පූර්ණ වි/ාගයය) ඳමත් වීම ඳහාා එක් වි යකට 40%ක අවමයක් ලරා ගත් යු/  අත්ර අදාළ 
සි කයළු වි ය)යග) ලරය ලකුුවල එක/ යේ ඳාමාය ගණය 45% විය යු/ ය.) 
 
2 ේන පරීක්ෂ්ඨණය (යඉු්රි   

සියළුම විෂ්ඨයු අලධේඉර්ය රේ 

 

විෂ්ඨය 

විෂ්ඨය 

අා ය 

කකුණු 
ේර්ෂ්ඨය 

............ 

ේර්ෂ්ඨය 

............ 

ේර්ෂ්ඨය 

............ 

ේර්ෂ්ඨය 

............ 

ේර්ෂ්ඨය 

............ 

ේර්ෂ්ඨය 

............ 

ගණිය ත්ය (ඉාළ පත්රය) 21       

යා)ත්රික ප්රමාණ ගැමටම (උඳඳ් 
පත්රය) 

30       

යා)ත්රික ඇඳීම ාා ටලටපත් කිරීම 
(ඉාළ පත්රය) 

31       

කර්මා)ත්ශය/ ාලා රු සුව 32       

වි/ාගය ඳමත් වීම ඳහාා ඳාමාය ලකුු : .......................... 
(ඳම්පූර්ණ වි/ාගයය) ඳමත් වීම ඳහාා එක් වි යකට 40%ක අවමයක් ලරා ගත් යු/  අත්ර අදාළ 
සි කයළු වි ය)යග) ලරය ලකුුවල එක/ යේ ඳාමාය ගණය 45% විය යු/ ය.) 

 

3 ේන පරීක්ෂ්ඨණය (යඉු්රි   

සියළුම විෂ්ඨයු අලධේඉර්ය රේ 

 

විෂ්ඨය 

විෂ්ඨය 

අා ය 

කකුණු 
ේර්ෂ්ඨය 

............ 

ේර්ෂ්ඨය 

............ 

ේර්ෂ්ඨය 

............ 

ේර්ෂ්ඨය 

............ 

ේර්ෂ්ඨය 

............ 

ේර්ෂ්ඨය 

............ 

යා)ත්රික ඉංජිය)රු විදාව i 49       
යා)ත්රික ඉංජිය)රු විදාව ii 50       

යා)ත්රික ඉංජිය)රු විදාව iii 51       

ඉංජිය)රු ආර්ථික විදාව 52       
යා)ත්රික ඉංජිය)රු විදාව - ඇඳීම 53       

වි/ාගය ඳමත් වීම ඳහාා ඳාමාය ලකුු : .......................... 
(ඳම්පූර්ණ වි/ාගයය) ඳමත් වීම ඳහාා එක් වි යකට 40%ක අවමයක් ලරා ගත් යු/  අත්ර අදාළ 
සි කයළු වි ය)යග) ලරය ලකුුවල එක/ යේ ඳාමාය ගණය 45% විය යු/ ය.) 
 
ඉාත් ඳහා) සි කයළු යත්ොර/ රු ඳත් රවත්, නිවැරදි රවත්, යමින) ඳාතික කරමි. 
 
දියය : ...........................     ................................................... 
                    අයදුම්කරුයේ අත්ඳය 




