
 
 
රජයේ ප්ර.වෘත්ති  යපාර්තමයන්තුවය  ළම නරළරණ සහළරර මරක්ෂණ ඛණ්ඩ - 3 යසේවෘර 
ගණයේ (MT -01-2016) මරක්ෂණ සහරයළ මනුවර සඳහර සීමිම ාපනමි්ත බඳවෘරගැනී  
 

රජයේ ප්ර(වෘත්ති  යපාර්තමයන්තුවය  කළමනරකරණ සහකරර මරක්ෂණ ඛණ්ඩ - 3 යසේවෘර ගණයේ            

(MT- 01-2016) මරක්ෂණ සහරයක මනුවර සඳහර බපවෘර ගැනීමට සුදුසුකනල්ත අයයග්ත අයදුනා්ත 

කැඳවෘනු ලැයේ. 
 

01. බඳවෘර ගැනීයන ක්ර  ය - රජයේ ප්ර(වෘත්ති  අ්යසක්ෂ ජනරර්  ිසින්ත ාවෘ්තවෘනු ලබන වෘත්තතීය 

ාරීක්ෂණයකි්ත බඳවෘර ගනු ලැයේ. වෘත්තතීය ාරීක්ෂණය ාැවෘැ්තයවෘන දිනය රජයේ ප්ර(වෘත්ති  

අ්යසක්ෂ ජනරර්  ිසින්ත තීරණය කරනු තම. 

විෂයය්ත උාරි  ලකුණු 
ප්ර. රණය 

ස ්ත ලකුණු 
ප්ර. රණය 

 

එක් එක් මනුවරට අපරළවෘ අයේක්ෂකයි්තයේ 
වෘත්තතීය පැනුම හර ප්ර(රයයික ක සලසලමරවෘ්ත 
මැන බැලීම 

 
100 

 
40 

 

02. ා්ත ළරනු ලබන අයයේ සංඛාරවෘ -  
 

රජයේ ප්ර(වෘත්ති  යපාර්තමයන්තුවය  කළමනරකරණ සහකරර මරක්ෂණ ඛණ්ඩ - 3 යසේවෘර 

ගණයේ  (MT- 01-2016)  මරක්ෂණ සහරයක මනුවර සඳහර පුරේාරඩු 03ක් පිරවීමට කටයුුව 

කරනු තම.එයසේ වූවෘප සීමිම ාපනම මම බඳවෘර ගැනීම යටය්ත බඳවෘර ගැනීම සඳහර සුදුසුකන 

සපුරන ලප ප්ර(මරණවෘ්ත අ්යස්තමර අයදුනකුවවෘ්ත පිිසසක් අයදුනා්ත දදිිසා්ත කර නැි  ිසට, 

100% ක් ිසවෘතම ාපනම මම බඳවෘර ගැනීම යටය්ත බඳවෘර ගැනීම ිනදු කරනු ලැයේ.  
 

03. වෘැටුේ යක්ම අංකය : MT-01-2016  

වෘැටුේ ාිසමරණය : ුව.29,840 – 10 X 300 – 11 X 350 – 10 X 560 – 10 X 660 – 48,890 

   (රරජයස ාිසාරලන ක්රමය් ඛ අංක 03/2016 අනුවෘ) 
 

( ා්තවීයන දින ිනට වෘසර 03ක් තුවළම I වෘැනි කර්තයක්ෂමමර කඩදම සහ II යරේණියටයට සසස  

වී වෘසර 03ක් තුවළම II වෘැනි කර්තයක්ෂමමර කඩදම සම්ත ිසය යුුව අමර I යරේණියටයට සසස  

වී වෘසර 05ක් ගමවීමට යාර III ුව්තවෘන කර්තයක්ෂමමර කඩදම ප සම්ත ිසය යුුව අමර, 

2007.05.28 දිනැි  රරජයස ාිසාරලන ක්රමය් ඛ අංක 07/2007 ාිසදි යපවෘැනි රරජයස ්රෂරවෘ 

පිළිබඳ ේ රවීණමරවෘක් ලබර ගම යුුවය.) 
 

04. සුදුසුළන : ඉල්ලුන ා්ත ළැඳවීයන අවෘසරන දිනය වෘන විට, 
 

I. අධ්ාරාන සුදුසුළන : ්රෂරවෘ යහි සරහිමයස, ගණියටමය සහ ිසපයසරවෘ තුවව වෘ යපවෘරකට 
යනොවෘැඩි වෘරර ගණනකදී ිසෂයය්ත හයකි්ත (06) අ්යසයන යාොදු සහි ක ා්රත 
(සරමරනයස යාළ) ිස්රගය සම්ත වී ි බීම. 
 

II. වෘත්තතීය සුදුසුළන   : එක් එක් ක්යෂේ්රතයයහි කර්තය්රරයට අපරළවෘ මති යික හර 
වෘත්තතීය අ්යසරාන යකොමිෂ්ත ස්රවෘ ිසින්ත පිළිගනු ලබන ජරි ක වෘත්තතීය සලසලමර 
(NVQ)  ාහ (05) මට්ටමට තුවළ්ත වෘ්තනර වූ අපරළ මරක්ෂණියටක ාරඨමරලරවෘක් 
සර්තථකවෘ හපරරර සහි ක ලබර ි බීම. 
ක්යෂේ්රත ය්තනට රජයේ ි්රතාට අංයයේ නිය කල ාරයරූපාකරණය, වීඩියයි 
කැමරරකරණය, සංස කරණය, යේප කර්තමික මරක්ෂණය, යමිට්ත වෘරහන නඩ්තුවවෘ, 
ිසදුලි සාකරණ නඩ්තුවවෘ හර යගොඩනැක ලි නඩ්තුවවෘ තුවළ්ත ය . 
 
 
 

. 



 

III. ාමපුරුද්ප    : රජයේ ි්රතාට අංයයේ  නිය කල ාරයරූපා අංයයේ/ නිෂ ාරපන අංයයේ/ 
නඩ්තුව අංයයේ යහි යවෘන්ත කර්තමික කර්තයය්ත සනබ්ත්යය්ත වෘන අංයයක 
අවෘම වෘයයය්ත වෘසර ුවනක ාළපුුවද්පක් ලබර ි බිය යුුවය. 
 

IV. ළරයිළ සුදුසුළන  : සෑම අයේක්ෂකයයසලම ශ්රීව ලංකරය  ෑනෑම ප්ර(යද්යයක යසේවෘය 
කිරීමට්ත,මනුවය්ත රරජකරරී දටු කිරීමට්ත ප්ර(මරණවෘ්ත යරරීිසක හර මරනිනක 
යයිගයසමරවෘකි්ත යුක්ම ිසය යුුවය. 

 

V.  යවෘන්ත :  මනුවරට අපරළවෘ යමම නිය පනයේ සඳහ්ත සුදුසුකන නියමිම දිනට 
සනපූ්තණ කර ි බීම. 

 

 

05. ා්තවී  ක්රි්යර්ත ළ වෘන දිනය : 

රජයේ ප්ර(වෘත්ති  අ්යසක්ෂ ජනරර්  ිසින්ත තීරණය කරනු ලැයේ. 
 

 

06. වෘයස : අපරළ යනොය . 

 

07. ඉල්ලුන කිරීයන ක්ර  ය : 

 
a) ද් ලුන ා්රතය යමම නිය පනයට අුණණර ති  දප්තය දකති යට අනුූලල ිසය යුුව අමර, 

ඒ 4 (A4) ප්ර(මරණයේ කඩපරිනයක,ද් ලුනා්රතය සකස  කළ යුුව බවෘ ිසයයේෂයය්ත සැළකිය 

යුුවය. ද් ලුනා්රතයේ සඳහ්ත යමොරුවුව මම අ්ත අසලයර්ත ම ාැහැදිලිවෘ පිරිසය යුුවය. 

දප්තය ද් ලුනා්රතයට අනුූලල යනොවෘන ද් ලුනා්රත්ත . අසනපූ්තණ යලස යමොරුවුව 

සඳහ්ත කර ති  ද් ලුනා්රත්ත පැනුන දීමකි්ත යමොරවෘ ප්ර(ි ක්යෂේා කරනු ලැයේ. ද් ලුන 

ා්රතයේ ාරයර පිටාමක් ළ  මබර ගැනීම ප්ර(යයිජනවෘ්ත ිසය හැක. සනපූ්තණ කරනු ලබන 

ද් ලුන ා්ත නිය පනයේ පැක්යවෘන දප්තය ද් ලුන ා්රතයට අනුූලලවෘප ය්තන පිළිබඳවෘ 

අයැදුනකුව ිසින්ත ිසමසර බැලිය යුුව ය . එයසේ යනොවුනයහෝත අයැදුනාම ප්ර(ි ක්යෂේා ිසය 

හැක. 
 

b) සනපූ්තණ කරන ලප ද් ලුන ා්රතය ලියරාදිංි මැාෑයල්ත රජයේ ප්ර(වෘත්ති  

යපාර්තමයන්තුවවෘ යවෘම  2017 මර්තුව 03                  වෘැනි දිනට යාර ලැයබන ාිසදි 

එිසය යුුවය. 

ද් ලුනා්ත බහර ති  කවෘරයේ වෘම්ත ාස දහළ යකළවෘයරහි ාැහැදිලිවෘ රජයේ ප්ර.වෘත්ති  

යපාර්තමයන්තුවය  මරක්ෂණ සහරයළ මනුවර සඳහර සීමිම ාපනමි්ත බඳවෘර ගැනී  යන 

වෘකන සටහ්ත වී ි බිය යුුවය. එදිනට ාසු ලැයබන කිිනම ද් ලුනාමක් ්රරගනු 

යනොලැයේ. 

 

c) සෑම දකරරයකි්තම සනපූ්තණ යනොවෘන ද් ලුනා්රත ප්ර(ි ක්යෂේා කරනු ලැයේ. ද් ලුන 

ා්රතයක් නැි වීම යහි ප්ර(මරපවීම ගැන කිිනම ාැමිණියට් ලක් ්රර ගනු යනොලැයේ. 

 

08. යසේවෘර යළෝතයද්සි - මනුවර ස ථිරය. ිසරරම වෘැටුේ සහිමය. රරජයස යසේවෘයේ ා්තවීන ාරලනය 

යකයරන යාොදු යකෝතයද්ින වෘලටප 2013.05.31 දිනැි වෘ රරජයස යසේවෘර යකොමිෂ්ත ස්රවෘ 

ිසින්ත අනුමම රජයේ ප්ර(වෘත්ති  යපාර්තමයන්තුවය  කළමනරකරණ සහකරර මරක්ෂණ ඛණ්ඩ 

- 3 යසේවෘර ගණය සඳහර වෘන බඳවෘර ගැනීයන ාිසාරටියේ ානවෘර ති  නියමය්ත හර 

යකෝතයද්ිනවෘලටප එම බඳවෘර ගැනීයන ාිසාරටියට කර ති  යහි මි්ත මුව යකයරන යහි 

සංයයි්නවෘලටප යට්තවෘ යමිරරගනු ලබන අයේක්ෂකය්ත රජයේ ප්ර(වෘත්ති  

යපාර්තමයන්තුවය  මරක්ෂණ සහරයක මනුවරට ා්ත කරනු ලැයේ. 

 

 

 



 

 

 

 

09. මමර යවෘම පිිසනමන ලප මනුවය්ත රරජකරිස නියමිම දිනයේදී ්රර ගැනීමට අයාොයහොස්ත 
වෘන හර / යහි ා්ත කරන ලප මනුවරක රරජකරිස ්රරගැනීම ප්ර(ි ක්යෂේා කරන යහි ම  
හිසන යහි අයදුනකුවවෘ්තයේ ා්තවීම අයහිින කරනු ලැබීමට රජයේ ප්ර(වෘත්ති  අ්යසක්ෂ 
ජනරර්  යවෘම බලය තම. 
 

10. අයේක්ෂකයසල දදිිසා්ත කර ති  කිිනයන කුවණක් සරවෘපයස බවෘ පැන පැනම දදිිසා්ත කර ති  

බවෘ යහළිවුවෘයහෝත , එයසේ නැ්තනන යන වෘැපග්ත කුවණක් ඔහු/ තය ෑනෑකමකි්ත යටා්ත 

කර ත්තනන ඔහු /තය යසේවෘයය්ත ාහ කිරීමට දඩ තම. 

 

11. යමම යරගුලරිනවෘල සපහ්ත කර යනොමැි  යන කුවණු පිළිබඳ රරජයස යසේවෘර යකොමිෂ්ත ස්රවෘ 

මක ්ත තීරණය කරනු තම. 

 

 

 

 

 

 

දකර්තය රංග කල්තසූිසය 

රජයේ ප්ර(වෘත්ති  අ්යසක්ෂ ජනරර්  

රජයේ ප්ර(වෘත්ති  යපාර්තමයන්තුවවෘ 

කිුවළාන මරවෘම 

යකොළඹ 05 

 

 

 

2017 ජනවෘරිස  මස 13 වෘැනි දිනය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         



 

 

 

 

රජයේ ප්ර.වෘත්ති  යපාර්තමයන්තුවය  ළම නරළරණ සහළරර මරක්ෂණ ඛණ්ඩ -3 යසේවෘර ගණයේ  

(MT -01-2016) මරක්ෂණ සහරයළ මනුවර සඳහර බඳවෘර ගැනීයන වෘත්තතීය ාරීක්ෂණය - 2017 

 

ද් ලුන කරන අංයය : 

ිස්රගයට යානී ිනටින ්රෂර මර්යස : 

 ිනංහල - 01 

 යපමළ - 02 

(අපරළ අංකය යකොටුවෘ ුවළ ලිය්තන) 

01. 1.1 අයදුනකුවයේ ුණලසලුව සම  නම : Mr./Mrs. /Miss.:                                                  

     (දංග්රීවින කැපිට්  අසලයර්ත ) සපර: Mr./Mrs. /Miss. SILVA   A. B 

 

1.2 සනපූ්තණ නම:                                                                                             

      (දංග්රීවින කැපිට්  අසලයර්ත ) 
 

1.3 සනපූ්තණ නම:      

      (ිනංහයල්ත/යපමයළ්ත) 
 

02. 2.1 ලිපිනය ( යාෞද්ගලික) :      

      (දංග්රීවින කැපිට්  අසලයර්ත ) 
 

2.2 ලිපිනය ( යාෞද්ගලික) :       

      ( ිනංහයල්ත/යපමයළ්ත)                                                                                                                                       

 

03. 3.1 සා්ත දිනය:      

     

        

 

 

3.2 අයදුනාම ්රර ග්තනර අවෘසරන දිනට වෘයස :         

     

        

 

04. ජරි ක හැඳුනුනා්ත අංකය :      

 
 

05. ස ත්රීහ/ පුුවෂ්රවෘය :       

 

 

 

 

වෘ්තෂය   
  

    මරසය        දිනය   

 අවු:      මරස:       දින:   

 

 



 

 

 

 

 

06. අ්යසරාන සුදුසුකන : 

      (අ)  අ්යසයන යාොදු සහි ක ා්රත ( සරමරනයස යාළ) ිස්රගය : 

    වෘ්තෂය :                                    ිස්රග අංකය :            

ිසෂය සරමර්තථය 

 1.  

 2.  

 3.  

 4.  

 5.  

 6.  

 7.  

 8.  

 9.  

10.  

 

    (ද)  වෘත්තතීය සුදුසුකන : 

    (ත)  යවෘන්ත ිසයයේෂ සුදුසුකන හර ාළපුුවද්ප:             
 
08. අයදුනකුවයේ සහි කය : 

යමහි සඳහ්ත කර ති  යමොරුවුව මරයේ පැනීම හර ිසය වෘරසය ාිසදි සමයස හර නිවෘැරදි බවෘ ප්ර(කරය කරමි. 

යමම ිස්රගය පිළිබඳ යකෝතයද්ින අනුවෘ මර ිසින්ත සරවෘපයස යමොරුවරක් ප්තවෘර තයමෝත, ිස්රගයට යාර 

යහි ාසුවෘ යහි මරයේ ිස්රග අයේක්ෂක්තවෘය අවෘලංගු කළ හැකි බවෘ්ත යමිරර ගැනියම්ත ාසුවෘ ඒ බැ  

යහළි වුවෘයහෝත යසේවෘයය්ත ාහ කිරීමට යට්ත වෘන බවෘ්ත පනිමි. 

 

දිනය :                                    

                                        අයදුනකුවයේ අ්තසන 

09. අයදුනකුවයේ අ්තසන සහි ක කිරීම : 

 

යමම අයදුනාම දදිිසා්ත කරනු ලබන ................................................................. මයර/මිය/යමනිසය 

මර යාෞද්ගලිකවෘ ප්තනර හඳුනන බවෘප, ඔහු / තය මර දදිිසපිටදී ............................ දින ඔහුයේ/තයයේ 

අ්තසන මැබූ බවෘ ප සහි ක කරමි. 

 

 

 

          

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

      අ්යසක්ෂ (රජයේ ි්රතාට අංයය) / යහි බලයල්ත නිල්රිසයර 

සනපූ්තණ නම : 

මනුවර : 



නිල ුණද්රාරවෘ : 


