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සියළු අමළතයළාං මල්කේලරුේ 
පෂළත් ප්රධ්ළන මල්කේලරුේ 
මදපළර්තමේේතු ප්රධ්ළීනේ 
දිවහත්රික් මල්කේලරුේ 
 

ශ්රී ාංකළ ඉාංජිමේරු  මව ලමයහි I මශ්ර ණියේමන නිධ්ළනේ 
විම  මශ්ර ණියේයඋ උවවහ රීනම ශළ තනතුරුලඋ පත් රීනම 

 
ශ්රී ාංකළ ඉාංජිමේරු මව ලමන විම  මශ්ර ණියේමන 2020 08 25 දිනඋ පලත්නළ පුරප්පළඩු පිරවීම වඳශළ 
අයදුේපත් කෆඳවීමඋ රළජ්ය මව ලළ මක ිෂේ වභළම  අුමමෆියය ෆී  ඇත    අුමල,    
අමළතයළාංමන/මදපළර්තමේේතුම / පෂළත් වභළම  මව ලමන නියුතු, ශ්රී ාංකළ ඉාංජිමේරු මව ලමන  I 
මශ්ර ණියේමන නිධ්ළනේ මලියේ  අයදුේපත් කෆඳලුම ෆමේ  

 
02. අයඳුේපත් කෆඳවීමේ නිම දනය (ඇමුණුේ 01) ශළ ආදර් අයදුේ පත්රය (ඇමුණුම 02) මේ වමඟ     
මලත ඉදිරිපත්  කරන  අතර නිලෆරදිල  වේපූර්ණ කරන ද අයදුේපත්  මේ නිර්මේ වහිතල 
2020 12 18 දිනඋ මපර ලියළපදිාංචි තෆපමේ මශෝ අියේ මෙනවිත් රළජ්ය මව ලළ පෂළත් වභළ ශළ පෂළත් 
පළන අමළතයළාංමන ඉාංජිමේරු මව ලළ අාංය මලත ෆී මඋ වවහලන මව අදළ නිධ්ළනේ දෆුමලත් 
කරේමේ නේ මෆනවි  

 

03  නිලෆරදිල වේපූර්ණ කරන ද අයදුේපමතහි ප්රෙමන පිඋපතක් desb@pubad.gov.lk විදුත් 
තෆපඋද මය මු කෂ ශෆරී  ල ලෆඩිදුරඋත් දේලළ සිටිිෂ  

 

04. 2020 12 18  දිනඋ මපර සිය අයදුේපත්ර  ඇමුණුම 02 හි ආකෘියය පරිදි ඉදිරිපත් රීනමඋ 
අමප මශ වත් ලන නිධ්ළනේ විම  මශ්ර ණියේයඋ උවවහ කරුම ෆී ම වඳශළ වකළ  ුම මන ෆමේ  

 

05. අයඳුේපත්  කෆඳවීමේ නිම දනමන ශළ අදළ ආදර් අයඳුේපමතහි මෘදු පිඋපත් පශත මලේ පිටුල 
මලියේ  ළ ෙත ශෆක  

      www.pubad.gov.lk    මව ලළ   ශ්රී ාංකළ ඉාංජිමේරු මව ලය    

 
 
 

 
 

මේ මේ  රත්නසිරි 
මල්කේ 
රළජ්ය මව ලළ පෂළත් වභළ ශළ පෂළත් පළන අමළතයළාංය 
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ඇමුණුභ - 1 

අඹදුම්ඳත් කැවීමම් නිමේදනඹ  
 

යාජ්ය ම ා මක ිෂ්  බා 

ශ්රී රාකා ඉාජිම් රු ම මඹහි  I මර ණිමේ නිරධාරී්  විමල  මර ණිඹඋ උක රීරීභ. 

 

01. අාක 1836/6 වා 2013-11-11 දිනැති අතිවිමල  ගැට් ඳත්රමඹ්  ්රකාලඹඋ ඳත් කයනු රැබ ශ්රී රාකා 

ඉාජිම් රු ම ා යකථා ාග්රවමේ (III)  උඳමේඛනමේ 1 න ඳරිශිකඨමේ ව්  විමල  මර ණිමේ ඳව  

ව්   නතුරු පුයප්ඳාඩු  පියවීභ වා එභ යකථා ාග්රවමේ 10.3.1 ග් තිඹඋ අනු අඹදුම්ඳත් කැවීමම් 

අ්  දිනඋ සුදුසුකම් රත් 1 මර ණිමේ නිරධාරී්  මති්   නතුයඋ අදාර කාඩයනඹ්  ඹඋමත් අඹදුම්ඳත් 

කැනු රැමේ. 

 

ඳව   නතුරු අතුරි්  එකක් මවෝ රීහිඳඹක් මන පුයා  ැබීභඋ යාජ්ය ම ා මක ිෂ්  බාඋ ඵරඹ ඇ  
 

අනු 
අාකඹ 

අනුභ   නතුය අභා යාාලඹ 
 නතුය 
අඹත් 

කාඩයනඹ 
පුයප්ඳාඩු ව දිනඹ 

1 අතිමේක මේකම් ( ාක්ණ)   
නාගරික ාේධන, ජ්ර ම්ඳාදන 
ව නිා ඳවසුකම් අභා යාාලඹ  

සිඹළුභ 
සිවිේ 

2020.04.01 

2 
අතිමේක මේකම් (නාගරික 
ාේධන)      

නාගරික ාේධන, ජ්ර ම්ඳාදන 
ව නිා ඳවසුකම් අභා යාාලඹ  

සිඹළුභ 
සිවිේ 

2020.01.29 

3 අතිමේක මේකම් (ඉදිරීරීම්)                     
නාගරික ාේධන, ජ්ර ම්ඳාදන 
ව නිා ඳවසුකම් අභා යාාලඹ 

සිඹළුභ 
සිවිේ 

2020.01.10 

4 
අතිමේක මේකම් (ාරිභාේග 
ාේධන)                     

භවැලි, කෘෂිකේභ, ාරිභාේග ව 
ග්රාමීය ඹ ාේධන අභා යාාලඹ. 

සිවිේ 03 2020.08.24 

5 
අතිමේක මේකම් (ජ්ර ම්ඳත් 
කශභනාකයණ)  

භවැලි, කෘෂිකේභ, ාරිභාේග ව 
ග්රාමීය ඹ ාේධන අභා යාාලඹ. 

සිවිේ 03 2018.07.31 

6 
අතිමේක මේකම් (ඉාජිම් රු 
 ාක්ණ ම ා වා ්රම්ඳාදන) 

භවැලි, කෘෂිකේභ, ාරිභාේග ව 
ග්රාමීය ඹ ාේධන අභා යාාලඹ. 

සිවිේ 03 2019.06.20 

7 
අතිමේක මේකම් (ජ්ර ම්ඳත් 
කශභණාකයණ)  

භවැලි, කෘෂිකේභ, ාරිභාේග ව 
ග්රාමීය ඹ ාේධන අභා යාාලඹ.  

සිවිේ 03 2020.04.03 

8 අතිමේක මේකම් ( ාක්ණ)                   
භගී ්රාවන කශභනාකයණ 
අභා යාාලඹ 

සිවිේ 04 
ඹා් ත්රික 02 
විදුලි 01 

2019.01.31 

9 අතිමේක මේකම් ( ාක්ණ)                   කමේල කඋයුතු අභා යාාලඹ 
සිඹළුභ 
සිවිේ 

2020.07.14 

10 අධයක් ජ්නයාේ (ඉාජිම් රු)                 අධයාඳන අභා යාාලඹ 
සිඹළුභ 
සිවිේ 

2018.05.30 

11 අතිමේක අධයක් ජ්නයාේ                 යජ්මේ කේභා්  ලාරා ඹා් ත්රික 01 2019.05.01 

12 
අතිමේක අධයක් ජ්නයාේ  
(ඉදිරීරීම් වා ාේධන)  

ාරිභාේග මදඳාේ මම්් තු සිවිේ 03 2020.05.18 



13 
අතිමේක අධයක් ජ්නයාේ (්රභ 
කශභනාකයණ)                               

 ාරිභාේග මදඳාේ මම්් තු සිවිේ 03 2020.03.13 

14 
අතිමේක අධයක් ජ්නයාේ 
(ගාගාධය කශභනාකයණ)  

ාරිභාේග මදඳාේ මම්් තු සිවිේ 03 2019.05.05 

15 
අතිමේක අධයක් ජ්නයාේ 
(ඉාජිම් රු ම ා)  

මයශ ායක්ණ වා මයශ 
ම්ඳත් කශභනාකයණ 
මදඳාේ මම්් තු 

සිවිේ 05 2019.11.03 

16 
අතිමේක ාභානයාධිකාකාරී(ඹතල ර 
ඳවසුකම්)                                              

   දුම්රිඹ මදඳාේ මම්් තු සිවිේ 04 2019.02.01 

17 
අතිමේක ාභානයාධිකාකාරී 
(ඹා් ත්රික) 

 දුම්රිඹ මදඳාේ මම්් තු ඹා් ත්රික 02 2020.05.04 

18 
නිමඹෝජ්ය ්රධාන 
මේකම්(ඉාජිම් රු ම ා) 

භධයභ ඳශාත් බා සිවිේ 07 2018.10.12 

19 
නිමඹෝජ්ය ්රධාන 
මේකම්(ඉාජිම් රු ම ා)  

උතුරු භැද ඳශාත් බා සිවිේ 07 2018.10.12 

20 
නිමඹෝජ්ය ්රධාන 
මේකම්(ඉාජිම් රු ම ා)  

ඹම ඳශාත් බා සිවිේ 07 2018.10.12 

21 
නිමඹෝජ්ය ්රධාන 
මේකම්(ඉාජිම් රු ම ා)  

ඵයගමු ඳශාත් බා සිවිේ 07 2019.03.29 

22 
නිමඹෝජ්ය ්රධාන 
මේකම්(ඉාජිම් රු ම ා)  

දකුණු ඳශාත් බා සිවිේ 07 2018.10.12 

23 
නිමඹෝජ්ය ්රධාන 
මේකම්(ඉාජිම් රු ම ා)  

ඌ ඳශාත් බා සිවිේ 07 2019.10.28 

 

 

 

 උවන  

අඹදුම්කරු   නතුරු   රීහිඳඹකඋ  අඹදුම්  කය් ම්   නම්,  විමල   මර ණිමේ   නතුරු උඳරිභ  ලමඹ්   05  ක් 

අඹදුම්කරුමේ භනාඳඹ අනුපිළිමරඋ ඇතුරත් කශ යුතුඹ. 

 

ම්මුඛ ඳරීක්ණමේදී සුදුසුකම් ඳරීක්ා කයනු රඵ් ම්  අඹදුම්ඳත් කැවීමම් අ්  දිනඹඋ මේ. 

                                

02. විමල  මර ණිඹඋ උක රීරීභ වා පුයාලිඹ යුතු සුදුසුකම් 

I. ශ්රී රාකා ඉාජිම් රු ම මේ ඳශමු  මර ණිමේ ය ඳව (05) ක ක්රීඹ වා තුදාදාඹක ම ා කාරඹක් 

ම්පූේණ කය තිබීභ ව I මර ණිඹඋ උක රීරීමභ්  ඳසු ැදාප් ේධක ඳව (05) ක් උඳඹාමගන 

තිබීභ. 

 

II. උක වීභ වා සුදුසුකම් රඵන දිනඋ ශ්රී රාකා ඉාජිම් රු ම මේ ය 18 කඋ මන අඩු ක්රීඹ 

ම ා කාරඹක් ම්පූේණ කය තිබීභ.  

 

III. උක වීභ වා සුදුසුකම් රඵන දිනඋ පූේා් න ය ඳව (05) තුශ ාේෂික කාේඹ ාධනඹ 

තුදාදාඹක මවෝ ඉවර භට්උභක ඳැතීභ.  

 

IV. උක වීභ වා සුදුසුකම් රඵන දිනඋ පූේා් න ය ඳව (05) තුර තුදාදාඹක ම ා කාරඹක් 

තිබීභ වා විනඹානුකූර දඬුභකඋ රක් මන වී තිබීභ. 

 



 

 

 

V. (අ.) ශ්රී රාකා ඉාජිම් රු ආඹ නමේ අධිකා ාභාජිකත්ඹ රඵා තිබීභ මවෝ ශ්රී රාකා ඉාජිම් රු       

ආඹ නඹ විසි්  පිළිගත් මනත් ඉාජිම් රුභඹ ආඹ නඹරී්  රඵාගත් ඊඋ භාන අධිකා 

ාභාජිකත්ඹ රඵා තිබීභ. මභහිදී යරත් ඉාජිම් රු   ත්ඹ රැබ ඉාජිම් රු ක්ම ත්රමේභ අධිකා 

ාභාජිකත්ඹ රඵා එභ ාභාජිකත්ඹ අඛඩයන ඳත්ාමගන ඹාභ අනිාේඹ අලය ාඹරී. 

මවෝ     

  (ආ.) භා 09 කඋ මන අඩු ඳාඨභාරා  කාරඹක් හි  ඉාජිම් රු ක්ම ත්රමේ ඳලකාාත් උඳාධිකා 

ඩිප්මරෝභා / ඳලකාාත් උඳාධිකා සුදුසුකම් ම්පූේණ රීරීභ මවෝ කශභනාකයණ ක්ම ත්රමේ මවෝ යාඳාය 

ඳරිඳාරනඹ පිළිඵ ඳලකාාත් උඳාධිකා වතිකඹ රඵා තිබීභ භග යරත් ඉාජිම් රු  ත්ඹ අඛඩයන 

ඳත්ාමගන මග ක තිබීභ. 

 උවන 

i. ශ්රී රාකා ඉාජිම් රු ආඹ නඹ වැය මනත් ආඹ නඹරී්  අධිකා ාභාජිකත්ඹ රඵා ඇත්නම්, එභ 

ආඹ නඹ ශ්රී රාකා ඉාජිම් රු ආඹ නඹ විසි්  පිළිග් නා ආඹ නඹක් ඵඋ නාථ මකමයන 

ලිපිඹක් ඉදිරිඳත් කශ යුතුඹ. 

ii. අධිකා ාභාජිකත්ඹ පිරිනභන රද වතිකමේ වතික කශ පිඋඳ ක් ඉදිරිඳත් කශ යුතුඹ. 

iii. අධිකා ාභාජිකත්ඹ අඛඩයන ඳත්ාමගන මග ක ඇති ඵ නාථ මකමයන ලිපිඹක් ඉදිරිඳත් කශ 

යුතුඹ. 

iv අඹදුම්කරු්  ඉව  සිඹළු සුදුසුකම් අඹදුම්ඳත් කැන අ්  දිනඋ සිඹළු ආකායමඹ් භ 

ම්පූේණ කය තිබිඹ යුතුඹ.  

 

03. උක රීරීමම් ්රභඹ 

3.1  යාජ්ය ම ා මක ිෂ්  බා විසි්  අනුභ  කයනු රඵන ම්මුඛ ඳරීක්ණ භඩයනරඹක් භගි් , 

සුදුසුකම් ම්පූේණ කයන නිරධාරී්  ම්මුඛ ඳරීක්ණඹකඋ බාජ්නඹ කය ම ා කාරඹ වා 

කුර ා ැරරීේරඋ මගන ඳතින පුයප්ඳාඩු ාඛයාඋ අනු විමල  මර ණිඹඋ උක රීරීභ යාජ්ය 

ම ා මක ිෂ්  බා විසි්  සිදු කයනු රැමේ. 

 

3.2 ම්මුඛ ඳරීක්ණමේ රකුණු ඳරිඳාතලඹ ඳව  ඳරිදි මේ. 
 

(අ)   මජ්යකඨ ාඹ  - (උඳරිභ රකුණු 60)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ශ්රී රාකා ඉාජිම් රු ම මේ ක්රීඹ අවුරුදු 18ක ම ා කාරඹ වා I මර ණිමේ ය 5 ක ක්රීඹ වා 

තුදාදාඹක ම ා කාරමඹ්  ඳසු එශමමන ෑභ යක් වාභ එක් යකඋ  රකුණු 06 

ඵැගි් ද, භා 6 කඋ මන අඩු කාරඹක් වා රකුණු 03 ඵැගි් ද, භා 3කඋ මන අඩු කාරඹක් 

වා රකුණු 1.5 ඵැගි් ද රකුණු රඵාමදනු රැමේ. (මජ්යකඨ ාඹ ඹඋමත් රකුණු රඵාදීමම්දී  

ම ා කාරඹ රකා ඵරනුමේ නි ය ම ඹඋ ඳත් කශ මවෝ නි ය ම ඹඋ අ්  ේග්රවණඹ කශ 

දින සිඋඹ.) 
 

 

(ආ)  කුර ාඹ -  (උඳරිභ රකුණු 40) 
 

(ආ .01) නය ාඹ්  වා නමෝත්ඳාදනඹ්  (Innovativeness and Creativity) - රකුණු 10 
 

ආඹ නමේ වා ම මේ ගුණාත්භකබාඹ වා පරදායි ාඹ ඉවශ නැාවීභ වා අඹදුම්කරු විසි්  

ාේථක ක්රිඹාත්භක කයන රද, එක් ැනඋවනක්/ යාඳෘතිඹක් වා රකුණු 2.5 ඵැගි්  

ැනඋව් / යාඳෘති 04 ක් වා උඳරිභ රකුණු 10ක් රඵාමදනු රැමේ. 

 

  



 

 උවන  

 (අ)  අඹදුම්කරු් මේ  ඳසුගිඹ ය 05 ක කාේඹ ාධන ාේ ා ඳදනම් කයමගන උක්  

        ැනඋව් / යාඳෘති වනානාගනු රඵයි, 

               (ආ)  ඒා ාේථක නිභ කයන රද ඵඋ  වවුරු මකමයන ්රදානඹ් , ්රලාා මවෝ 

වතික ඳත්ර අඹදුම්කරු්  විසි්  ම්මුඛ ඳරීක්ණමේදී ඉදිරිඳත් කශ යුතුඹ.  

                                                      මවෝ 

               (ඇ)  ඉව  කාේඹඹ්  ක්රිඹාත්භක කශ ඵ නාථ කශ වැරී වතික/ ඡාඹාරඳ/ ැරසුම්/ 

     පිඹුරුඳත්/  ාක්ණික ාේ ා මවෝ මනත් ලිපි මේඛණ ඉදිරිඳත් කශ යුතු මේ. 

 
 

(ආ .02) ෘත්තිඹ නිපුණ ාඹ - උඳරිභ රකුණු 15 
 

ශ්රී රාකා ඉාජිම් රු ම මේ නිරධාරිමඹකු III මර ණිමේ සිඋ විමල  මර ණිඹ දක්ා උක රීරීමම්දී 

විවිධ ඉාජිම් රුභඹ අාල තුශ රඵාග  යුතු ඉාජිම් රුභඹ නිපුණ ාඹ්  මභහිදී ඳරික්ාඋ රක් 

කයනු රැමේ.  
 

(අ)  ඉාජිම් රුභඹ මීය ක්ණ/ ඳේමේණ/ ැරසුම් වා ්රභ ැරසුම්  
                 (Engineering Investigation/ Research/ Design & Planning)  
 

          (ආ) ඉාජිම් රුභඹ ඉඳිරීරීම් වා නිේභාණ  
                 (Implementation of Engineering Construction & Development)   
 

(ඇ) ඉාජිම් රුභඹ ම ා/ නනත්තු/ මභමවයුම් වා ඳේධති/ යාඳෘති කශභනාකයණඹ  
                (Engineering Services/Maintenance/Operation & System/Project  
     Management) 
    

ඉව  (අ), (ආ) වා (ඇ) ඹඋමත් ව්  එක් කාේඹඹක උඳරිභඹ ේ 03 ක් වා රකුණු 05 ඵැගි්  

න ඳරිදි ඉව  කාේඹඹ්  තුනඋ රකුණු 15 ක් රඵාමදනු රැමේ. එභ කාේඹඹ්  ක්රිඹාත්භක කශ ඵ 

නාථ කශ වැරී වතික/ඡාඹාරඳ/ැරසුම්/පිඹුරුඳත්/ ාක්ණික ාේ ා මවෝ මනත් ලිපි මේඛණ 

ඉදිරිඳත් කශ යුතු මේ. 

 

(ආ.03) ඉදිරිඳත් රීරීභ (Power Point Presentation) - රකුණු 10 
 
 

ඉව  (ආ 01) වා (ආ 02) උ අදාශ යාඳෘතිඹක් / ැනඋවනක් ම්ඵ් ධමඹ්  ඳරිගණකඹ ආරමඹ්  

(Power Point) සිදුකයනු රඵන විනාඩි 10ක ඉදිරිඳත් රීරීභ. 
 

i. අයමුණු වා දැක්භ (Objectives and Vision)  රකුණු 02  

ii. අදාශත්ඹ (Relevancy)    රකුණු 02 

iii. නිේභාණශීලි ඵ (Creativity)    රකුණු 02 

iv. කාර කශභනාකයණඹ (Time Management)  රකුණු 02 

v. මනත් බාා ්රවීන ාඹ    රකුණු 02 
 

 

 උවන  

(අ)   ඉව   නිේණාඹක  ඹඋමත්  රකුණු  රඵාග   වැක්මක්  අඹදුම්කරු  ශ්රී  රාකා 

ඉාජිම් රු ම ඹඋ  ඵා  ගනු  රැබු බාාඋ අනය ව යාජ්ය බාා / ් ධාන බාා 

භඟි්  මභභ ඉදිරිඳත් රීරීභ   සිදු කයනු  රඵ් ම්  නම් ඳභණි.  
 

 

(ආ) මභභ  ඉදිරිඳත්  රීරීමභ්   ඳසු  ම්මුඛ ඳරීක්ණ භඩයනරඹ විසි්  විනාඩි 05ක 
කාරඹක් අඹදුම්කරුමග්  ්රලකන අනු රැමේ.   

 

       (ඇ) ඉදිරිඳත් රීරිභඋ අදාර දෘන පිඋඳ  ම්මුඛ ඳරික්ණ භඩයනරඹඋ එභ අකථාමේදි 
ඉදිරිඳත් කශ යුතුඹ. අභ ය ලමඹ්  ඉාග්රීසි භාධයමඹ්  කන රද ඉදිරිඳත් රීරීමම් 
දෘන  පිඋඳ ක්ද   මභභ අකථාමේ ඉදිරිඳත් රීරිභ අනිාේඹ මේ.  

 
 
 
 
 
 



 
 

(ආ .04)  ම්මුඛ ඳරීක්ණමේදී දක්න කුර ාඹ - රකුණු 05 
 

ඉව  ඉදිරිඳත් රීරීමභ්  ඳසු ම්මුඛ ඳරීක්ණ භඩයනරඹ ඉදිරිඳත් කයනු රඵන ගැඋලු රඋ අදාශ 

ඳව  කරුණු ඹඋමත් අඹදුම්කරු් උ උඳරිභ රකුණු 05 ක් ්රදානඹ කයනු රැමේ.     
 

i. නාඹකත්ඹ (Leadership)       රකුණු 01 

ii. ් නිමේදන කුර ාඹ්  (Communication Skills)    රකුණු 01 

iii. ආත්භ විලකාඹ (Confidence)       රකුණු 01 

iv. තීයණ ගැනීමම් වැරීඹා ව විාක්ණශීලි ඵ (Analytical Thinking) රකුණු 01 

v. ෘත්තීඹ ආාායශීලි ඵ (Professional Courtesy)    රකුණු 01 
                  

 උවන 

 ම්මුඛ ඳරීක්ණමේදී එභ කුර ාඹ්  නාථ මකමයන ලිපිමේඛන ඉදිරිඳත් කර 

යුතු න අ ය ම ා ඳරපුරුේද නාථ මකමයන ලිපි වතික කයන රද පිඋඳත්ද 

භගි්  ඉදිරිඳත් කශ යුතුඹ. 
 

04. අඹදුම්ඳත් කැවීමම් අ්  දිනඋ සුදුසුකම් ම්පූේණ කයන රද නිරධාරී්  මම් භග න ආකෘතිඹ අනු  

ම්පූේණ කයන රද අඹදුම්ඳ  අභා යාාල මේකම්රු් , මදඳාේ මම්් තු ්රධානී්  භගි්  යාජ්ය ම ා, ඳශාත් 

බා වා ඳශාත් ඳාරන අභා යාාල මේකම් ම  2020.12.18 දිනඋ මඳය ලිඹාඳදිාචි  ැඳෑමර්  මවෝ අති්  

මගනවිත් බාය දිඹ යුතුඹ. එදිනඋ ඳසු එන අඹදුම්ඳත් රීසිදු මව තුක් භ  බායගනු මන රඵන අ ය මද ක වා 

අම්පූේණ එන අඹදුම්ඳත් ්රතික්ම ඳ කයනු රැමේ. 

 

05. ඉව  මූලික සුදුසුකම් ම්පූේණ කය ඇති නිරධාරි්  ඳභණක් අඹදුම්ඳත් ඉදිරිඳත් රීරීභඋ කඋයුතු කයන මර 

ද් න අ ය, අඹදුම්ඳත් ඉදිරිඳත් කය ඇති මූලික සුදුසුකම් පුයා ඇති නිරධාරි්  ඳභණක් ම්මුඛ ඳරීක්ණඹ 

වා කැනු රැමේ.  
 

“යාජ්ය ම ා මක ිෂ්  බාමේ නිඹභඹ ඳරිදි”    
 

 

 

 

මේ.මේ. යත්නසිරි 

මේකම් 

යාජ්ය ම ා, ඳශාත් බා වා ඳශාත් ඳාරන අභා යාාලඹ 

2020.11.12 
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 ඇමුණුම - 2 

ආදර්ශ අයදුම්පත්රය 

 

කාර්යාලීය ප්රයයජනයය ිණිසයි 

    අයදුම්පත් අංකය 

 

ශ්රී කා ඉ ජානේරු  ර ේවරයහි I රරේණියේරන ලධකරඉනු 

විරශේෂ රරේණියේයඋ ස  ක රීනම  ා ඉ වන අයදුම්පත  

 

(අ) ර ොඋ  - ලධකරඉරියඉ විසිු  ම්පූර්ණ  ළ යුතුය. 

අයදුම්  රනු කබන තනතුර තනතුර අයත්  ඉණ්ඩය මනඉපය 

    1 

    2 

    3 

    4 

    5 
 

1. යම : 

1.1 මුලකුරු යමඟ යම :- ………………………………........…………………….…… 

 1.2 යම්පූර්ණ යම :- ……………....…………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… යමය/මිය/මයා 

 1.3    පත්වීම් ලිිණයයහි යඳහන් යම : ....………………………………………………...... 

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

2. නාතික හැඳුනුම්පත් අංකය :………………………......………………………...………… 

3. උපන් දියය : වර්ෂය …………… මායය………......…… දියය……………… 

4. යපෞද්ගලික ලිිණයය :……………………………..……………………………………… 

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

5. දුරකථය අංකය -   5.1   ය්ථාවර : ................................ 5.2   නංගම : ......................... 

6. විද්යුත් තැපෑල :.................................................................................................................. 

7. 7.1   ද්යැයට ද්යරණ තයතුර :………………………………………………………………. 

 7.2   එම තයතුරට පත් වූ දියය : ...................................... 

8. ශ්රී.ලං..ං.යය .  අ අයත් වය කාණ්ඩය :.................................... 

9. ද්යැයට යය වය කරය ය්ථායය 

(අමාතාංශය /ය / යද්යපාර්තයම්න්තුව/පළාත් යභාව) : ………………………………………… 

 

10. කාර්යාලීය ලිිණයය :………………………………………………………………………. 
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11. 11.1   කාර්යාලීය දුරකථය අංකය :……………………………………………………… 

11.2   කාර්යාලීය ෆැක්ය් අංකය :………………………………………………………… 

12. ද්යැයට ද්යරණ පත්වීයම් ය්වභාවය (ය්ථිර/වැඩඅලය/යකොන්ත්රාත් පද්යයම) :.............................. 

 12.1 පත් කිරීයම් අලධාරියා(රා.යය .යකො./ අමාත මණ්ඩල/යර්ඛීය අමාතාංශය /ය/පළාත් යභා) 

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

13. පත්වීම් / උයය්වීම් දිය -  

 13.1   ශ්රී ලං..ං.යය . II/II යර ිසයට (III යර ිසයට) පත්වීම් දියය : ……………………… 

 13.2   ශ්රී ලං..ං.යය . II/I යර ිසයට  (II යර ිසයට) උයය්වීම් දියය  : ……………………… 

13.3   ශ්රී ලං..ං.යය . I පන්තියට (I යර ිසයට) උයය් වීම් දියය      : ………......….………. 

13.4   ශ්රී ලං..ං.යය . (I පන්තියට) අධි යය වක පද්යයම මත උයය්වී ඇත්යම් එම දියය : ..................... 

13.5 ශ්රී ලං..ං.යය . (I පන්තියට) නිත පද්යයම මත උයය්වීම් දියය : ………..... 

13.6   ශ්රී ලං..ං.යය . I යර ිසයට (I පන්තියට) උයය් වීම/අන්තර්ග්රහණය වූ දියය : ……........ 

( I යර ිසයට / I පන්තියට උයය්වීම් ලිිණයේ යහතික කළ ිණටපත 13.3 වශය /යයන් අංක කර ඇමිිසය යුතුය.) 

14. I රරේණියේයඋ ස  ක වීරමු පසු ර ේවරන රනොසිටි  ඉක සීමඉවු    විනයඉනුකූක දඩුවම් කැබීම මත ර ේවඉ 

 ඉකය අඩුවීම් -  

14.1   නිවාඩු ලඅා ගැනීම මත යය වා කාලය අඩුවීම (අද්යාළ යේ යම් පමණක් යම්පූර්ණ කරන්ය)  

අනු 

අංකය 

නිවාඩු අනුමැතිය යඳහා අද්යාළ 

යකොන්යද්සි 

කාල සීමාව 

 

යය වා කාලය 

අඩුවය දිය ගණය 

සිට ද්යක්වා අවු: මාය දිය 

i ආයතය යංග්රහයේ‹ V:2.5.4      

ii ආයතය යංග්රහයේ‹ XII:16      

iii 
කළමයාකරණ යය වා 

චක්රයඛ  අංක 10 
     

iv 
කළමයාකරණ යය වා 

චක්රයඛ  අංක 33 
     

v ආයතය යංග්රහයේXII:36      

vi යවයත් වැටුප් රහිත නිවාඩු      

යය වා කාලය අඩුවය යම්පූර්ණ දිය ගණය    

 

(නිවාඩු අනුමත කළ ලිිණ වල යහතික කළ ිණටපත් 14.1.i, 14.1.ii, 14.1.iii ආදී වශය /යයන් කරුණට 

අඳාළව අංක කර ඇමිිසය යුතුය.) 
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14.2 වියය කරුණු මත යය වා කාලය අඩු වීම (අද්යාළ යේ යම් පමණක් යම්පූර්ණ කරන්ය)  

වියය තීරණය 

යචජද්යයා පත්රය 

අනුව වරද්ය සිදුවූ 

කාල සීමාව 

යය වා කාලය අඩුවය 

දිය ගණය 

අවු: මාය දිය 

i . වැටුප් වර්ධක .........ක් 

විලම්භයය කිරීම 
    

ii .  යවයත්     

යය වා කාලය අඩුවය යම්පූර්ණ දිය ගණය    
 

(වියය තීරණ වල යහතික කළ ිණටපත් 14.2.i, 14.2.ii ආදී වශය /යයන් කරුණට අද්යාළව අංක කර 

ඇමිිසය යුතුය.) 

14.3 .හත 14.1 හා 14.2 හි මුළු එකතුව : අවු. ............ මාය .......... දිය .............. 

14.4 .හත 13.5 හි යඳහන් I යර ිසයට පත්වූ දිය සිට 2020.12.18 ද්යක්වා යය වා කාලයයන් .හත 14.3 හි 

කාල සීමාව .වත් කල විට .තිරි යය වා කාලය : වර්ෂ ............. මාය ................ දිය .............. 

15. ශ්රී කා ඉ ජානේරු  ර ේවරන I රරේණියේරන සිඋ විරශේෂ රරේණියේයඋ ස  ක රීනම  ා ඉ ප ත  ා ු සුදුසු ම් 

 ම්පූර්ණ  ර තිබිය යුතුය. 

 

15.1 ශ්රී ලංකා .ංනේයන්රු යය වයේ I යර ිසයේ වයර 05 යක්රීය හා යතුටුද්යායක යය වා කාලයක් යම්පූර්ණ කර I 

යර ිසයට උයය් කිරීයමන් ප ව වැටුප් වර්ධක පහක් (05) උපයායගය ඇත/යැත.* 

*(අද්යාළ යයොවය වචයය කපා හරින්ය) 

 

 

15.2 උයය් වීම යඳහා  වදු වකම් ලඅය දියට පූර්වායන්ය වයර 05 ක යතුටුද්යායක යය වා කාලයක් තිබීම 

15.2.1 උයය්වීමට  වදු වකම් ලඅය දියට පූර්වායන්ය වයර 05 තුළ සියළු වැටුප් වර්ධක **            
උපයායගය ඇත/යැත.* 

 
(ආයතය යංග්රහයේ XII:16:9, XII:16:10 යහ XII:36:1:4(i) හා (ii) යටයත් ලඅා ඇති 

වැටුප් වර්ධක උයය් වීම් යඳහා ිණළිගනු යයොලැයේ.) 

   *(අද්යාළ යයොවය වචයය කපා හරින්ය) 

15.2.2 උයය් වීමට  වදු වකම් ලඅය දියට පූර්වායන්ය වයර 05 තුළ වැටුප් වර්ධක ලඅා යයොමැති 

යම් වැටුප් වර්ධක 05 ලඅය දිය යතක් උයය් වීමට  වදු වකම් ලඅය දියය යැවත ගණයය 

කළ යුතුය. ඒ අනුව  වදු වකම් ලඅය දියය** : ..................... 

**(වැටුප් වර්ධක පත්රිකා පයහ  (05) යහතික කළ ිණටපත් 15.2.1.1 සිට 15.2.1.5 යලය අංක 

කර අමුණන්ය) 
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15.3  උයය් වීම යඳහා  වදු වකම් ලඅය දියට පූර්වායන්ය වයර 05 ක  යය වා කාලය  වියයානුකූල ද්යඩුවමකට 

ලක් යයොවී තිබීම.   

15.3.1 යපෞද්ගලික ලිිණ යගොනුව අනුව, උයය් වීමට  වදු වකම් ලඅය දියට පූර්වායන්ය වයර 05 තුළ 

කිසිදු වියය ද්යඬුවමකට ලක් වී යයොමැත. (යද්යපාර්තයම්න්තු ප්රධානියා විසින් යම් අව ලිිතත 

ප්රකාශය /යකින් යහතික කළ යුතුය - .ඛලුම්පයතහි “ආ” යකොටය යටයත්) 

15.3.2  .හත 15.3.1 හි යඳහන් කාලසීමාව තුල වියය ද්යඬුවමකට ලක්ව ඇති අතර 14.2 යටයත් 

කරුණු යඳහන් කර ඇත්යම් යහ ඒ අනුව උයය් වීම් දියය යංයශය /ජධයය යේ යම් එම දියය : 

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

15.3.3 උයය් වීමට  වදු වකම් ලඅය දියය 15.2.2 හා 15.3.2 අනුව යංයශය /ජධයය යේ යම් යව 

යංයශය /ජධිත දියය : ............................ 

 

 

15.4  උයය් වීම යඳහා  වදු වකම් ලඅය දියට පූර්වායන්ය වයර 05 තුළ වාර්ෂික කාර්ය යාධයය යතුටුද්යායක යහජ 

ඊට .හල මට්ටමක පැවතීම.  ඇත/යැත.* 

.හත 15.2 යහජ 15.3 අනුව  වදු වකම් ලඅය දියට අද්යාල වර්ෂයට පූර්වායන්ය වර්ෂ 05 පහත වගුයවහි 

පලමු තීරුයේ යටහන් කල යුතුය. අද්යාල කාර්ය යාධය වාර්තා 05 හි යහතික කල ිණටපත් ඇමිිසය 

යුතුය. කාර්ය යාධය වාර්තායේ අවයාය ඇගයුයමහි විකඛප නිර්යද්ශය / එකකට වඩා ද්යක්වා ඇති යහ 

අද්යාළ නිලධාරියායේ අත්යය හා නිල මුද්රාව තඅා යයොමැති වාර්තා ිණළිගනු යයොලැයේ. 

වර්ෂය 

අවයාය ඇගයුම 

විශිෂ්ඨි / යාමාය ප්රමාණයට වඩා .හළි / යතුටුද්යායකි / 

අයතුටුද්යායකි 

අද්යාළ 

නිලධාරියා 

අත්යන් 

තඅා ඇත 

/ යැත 

   

   

   

   

   

  

එක් එක් වර්ෂයේ කාර්ය යාධය වාර්තාව අනුව යෑම යප්ළියක් හා තීරුවක්ම යම්පූර්ණ කළ යුතුය. 
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15.5 ශ්රී ලංකා .ංනේයන්රු ආයතයයේ අධි යාමානේකත්වය ලඅා තිම ම යහජ ශ්රී ලංකා .ංනේයන්රු ආයතයය විසින් 

ිණළිගත් යවයත් .ංනේයන්රුමය ආයතයයකින් ලඅාගත් ඊට යමාය අධි යාමානේකත්වය ලඅා තිබීම.යමහිදී 

වරලත් .ංනේයන්රු තත්වය ලැබූ .ංනේයන්රු ක්යෂ ත්රයේ ම අධි යාමානේකත්වය ලඅා එම අධි යාමානේකත්වය 

අ ණ්ඩව පවත්වායගය යගොය් ඇත/යැත.* 

එයය  යයොමැති යම්, 

මාය 09 කට යයොඅඩු පාඨමාලා  කාලයක් යහිත .ංනේයන්රු ක්යෂ ත්රයේ පශය /්චාත් උපාධි ිපප්යලජමා 

/පශය /්චාත් උපාධි  වදු වකම් යම්පූර්ණ කිරීම යහජ කළමයාකරණ ක්යෂ ත්රයේ යහජ වාපාර පරිපාලය ිණළිඅඳ 

පශය /්චාත් උපාධි යහතිකය ලඅා තිම ම යමඟ වරලත් .ංනේයන්රු තත්වය අ ණ්ඩව පවත්වායගය යගොය ්

ඇත/යැත.* 
 

15.5.1 
අනු 
අංකය 

15.5.2 
පශය /්චාත් උපාධි 

ිපප්යලජමායේ/ පශ්ය /චාත් 
උපාධියේ යම 

15.5.3 
විෂය 

ක්යෂ ත්රය 

15.5.4 
එම 

උපාධිය/ 
පශය /්චාත් 
උපාධි 

ිපප්යලජමාව 
ිණරියමය 
ලද්ය 

ආයතයය/
විශ්ය /ව 

විද්යාලය 

15.5.5 
එම 

ආයතයය/ 
විශ්ය /ව 

විද්යාලය, 
විශ්ය /ව 
විද්යාල 
ප්රතිපාද්යය 
යකොමිෂන් 
යභාව 
ිණළියගය 
තියේද්ය යය 

වග 

15.5.6 
පශය /්චාත් 
උපාධි/ 

ිපප්යලජ
මා කාල 
සීමාව 
(ආරම්භ
ක හා 
අවයාය 
දියය) 

 

15.5.7 
පශය /්චාත් 
උපාධි/ 

ිපප්යලජ
මා 

වලංගු 
දියය 

1.       

2.       

 

(15.5.1 වශය /යයන් අංක යයොද්යා උපාධි යහතිකය යහ විය්තරාත්මක ප්රතිලල යටහයයහි යහතික කළ 

ිණටපත් ඇමිිසය යුතුය.) 

  *(අද්යාළ යයොවය වචයය කපා හරින්ය) 

 

15.6 උයය් වීම යඳහා  වදු වකම් ලඅය දියට ශ්රී ලංකා .ංනේයන්රු යය වයේ වයර 18 කට යයොඅඩු යක්රීය යය වා 

කාලයක් යම්පූර්ණ කර ඇත. / යැත.* 

 *(අද්යාළ යයොවය වචයය කපා හරින්ය) 

 

.හත අංක 01 සිට 15 යතක් නිරවද්ය හා යම්පූර්ණ යතොරතුරු යහිත .ඛලුම්පත යහ අමුණා එවය යලය 

යඳහන් කර ඇති සියළු යඛ ය වල යහතික කළ ිණටපත් කරුණට අද්යාළ අංකය එක් එක් යඛ යයේ ද්යකුණු 

.හළ යකළවයරහි යටහන් කර අා  පිළිරවලිු අමුණඉ ර ොනුවක් වශරයු    ක  ර, යම් යමඟ .දිරිපත් 

කරමි. 

දියය : ............................     ............................................ 

        .ඛලුම්කරුයේ අත්යය  

        තයතුරු යාමය යහ නිල මුද්රාව 
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(ආ) ර ොඋ  - රදපඉර්තරම්ුතු ප්රරඉලධයඉ විසිු රපෞද් ලි ව  ම්පූර්ණ  ළ යුතුය. 
 

යඛකම් / ප්රධාය යඛකම් 

(අද්යාල අමාතයාංශය /ය / පළාත් යභාව ) 

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

 

1. නිලධාරියා විසින් .හත යඳහන් කර ඇති සියළු කරුණු නිවැරදිය. 

 

2. අංක 13, 14 හා 15 ට අද්යාළ කරුණු යගොනුව අනුව යයඳා අලය ලදී. යඳහන් කර ඇති කරුණු නිවැරදි අවද්ය 

සියළු යතොරතුරු යම්පූර්ණව .දිරිපත් කර ඇති අවද්ය අද්යාළ සියළු යඛ ය වල   ති   ළ ිණටපත් අමුණා 

.දිරිපත් කර ඇතිඅවද්ය යහතික කරමි. 

 

3. නිලධාරියාට එයරහිව වියය කටයුතු ආරම්භ කිරීමට කටයුතු කරමින් යහජ විනය පනක්ෂණ සිදු රවමිු පවතියි / 

රනොපවතියි * 

 

3.1 .හත ිණළිතුර “පවතිි” යම් වරද්ය කළ දියය : 

3.2 වියය අලධාරියා විසින් යචජද්යයා පත්රය නිකුත් කළ දියය : 

 

4. ........................................ මහතා / මහත්මිය / යමයවිය යහජ රානකාරි / පැමිණීම / හැසිරීම යතුටුද්යායකය. 

 හුයේ / ඇයයේ කාර්යයාධයය, යායකත්වය, හැකියාව හා ඊළඟ උයය් වීමට අඳාළව තයතුරු හා වගකීම් 

ද්යැරීයම් හැකියාව යලකා අැලීමි.  හු / ඇය ශ්රී ලංකා .ංනේයන්රු යය වයේ වියශය / ෂ යර ිසයට උයය් කිරීම නිර්යද්ශය / 

කරමි / යයොකරමි.* 

 

5. නිවැරදිව, අනූයව යම්පූර්ණ කල අයදුම්පතද, එක් එක් කරුණට අද්යාළ අංකය යටහන් කරමින් අංක ිණළියවළින් 

අදඉළ රේඛන වක   ති   ළ පිඋපත් ද අමුණඉ    ක  රන කද ර ොනුව රම්  මඟ එවමි. 

 

දියය : .................................    ................................................................ 

යද්යපාර්තයම්න්තු / ආයතය ප්රධානියායේ 

අත්යය, තයතුරු යාමය 

යහ නිල මුද්රාව 

යටහය : යයොගැළයපය වචය කපාහරින්ය. 
 

 

(ඇ) ර ොඋ  - අදඉළ අමඉතඉාශරන රේ ම් විසිු ර ෝ පළඉත්  භඉරේ ප්රරඉන රේ ම් විසිු රපෞද් ලි ව  ම්පූර්ණ 

 ළ යුතුය. 
 

යඛකම්, 

රාන යය වා, පළාත් යභා හා පළාත් පාලය අමාතාංශය /ය. 

 

1. ශ්රී ලංකා .ංනේයන්රු යය වයේ I යර ිසයේ ................................................. මහතා / මහත්මිය / යමයවිය යේ 

රානකාරි හා හැසිරීම ිණළිඅඳව යද්යපාර්තයම්න්තු/ ආයතය ප්රධානියායේ නිර්යද්ශය / යමඟ එ ඟ රවමි / එ ඟ 

රනොරවමි.* 
 

2. නිලධාරියායේ රානකාරි / හැසිරීම / වියශය / ෂ කුයලතා හා කාර්ය යාධයය ඇගයීමට ලක් කයළමි. 

............................................................... මහතා / මහත්මිය / යමයවිය 2020........ දිනඋ ශ්රී ලංකා .ංනේයන්රු 

යය වයේ වියශය / ෂ යර ිසයට උයය් කිරීම ලධර්රද්ශ  රමි. / රනො රමි.* 
 

 (*නිර්යද්ශය / යයොකරන්යන්යම්, යහ තුව යකටියයන් යඳහන් කරන්ය.) 
 

3. නිවැරදිව, අනූයව යම්පූර්ණ කල අයදුම්පතද, එක් එක් කරුණට අද්යාළ අංකය යටහන් කරමින් අංක ිණළියවළින් 

අදඉළ රේඛන වක   ති   ළ පිඋපත් ද අමුණඉ    ක  රන කද ර ොනුව රම්  මඟ එවමි. 

 

දියය : .................................                 .................................. 

යඛකම්/ප්රධාය යඛකම් 

.......................... අමාතාංශය /ය/පළාත් යභාව 

 නිල මුද්රාව 




