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

ගණයේ (MT -01-2016) මරක්ෂණ සහරයළ මනුවර සඳහර බඳවෘරගැනීයන විවෘතම මරග 

විභරගය - 2017 

 

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

01-2016)  මරක්ෂණ සහරයක මනුවරු 04ක් සඳහර විවෘතම ධරරරවෘ යටය්ත බඳවෘර ගැනීමට ාහම සඳහ්ත 

සුදුසුකන සපුරර ඇි  ස්ත්රීප / පුරුෂ අයදුනකරුවෘ්තයග්ත අයදුනා්ත කැඳවෘනු ලැයේ. 

01. බඳවෘර ගැනීයන ක්ර්මය : 

 විභරග යකොමසරරිස් ජනරරල් විසි්ත යහෝ රජයේ ප්ර(වෘත්ති  අධයනක්ෂ ජනරරල් විසි්ත අනුමම කරනු 

ලබන ආයමනය්ත මගි්ත ාවෘ්තවෘනු ලබන ලිඛිම ාරීක්ෂණයක ප්ර(ි ලල අනුවෘ ුසසලමරවෘ මම සුදුසුකන 

සපුරර ඇි  අයේක්ෂකය්ත ාහම සඳහ්ත ක්යෂේත්රර සඳහර ා්ත කිරීමට යමෝරර ගනු ඇම. 

01. නිශ්චල ඡරයරරූාකරණය 

02. වීඩියයෝ කැමරරකරණය 

03. සංස්කරණය 

04. ශේප කර්තමික මරක්ෂණය 

05. වෘරහන නඩ්තුවවෘ 

06. විදුලි උාකරණ නඩ්තුවවෘ 

07. යගොඩනැගිලි නඩ්තුවවෘ 

 

02. මනුවයරහි ස්වෘභරවෘය : ස්ථීරය. විශ්රාරම වෘැප්ේ සහිමය. 

03. වෘැප්ේ යක්ම අංකය : MT-01-2016  

වෘැප්ේ ාරිමරණය : රු.29,840 – 10 X 300 – 11 X 350 – 10 X 560 – 10 X 660 – 48,890 

   (රරජයන ාරිාරලන චක්ර්යල්ඛ අංක 03/2016 අනුවෘ) 

04. අධයනරාන සුදුසුකන හර වෘත්තතීය සුදුසුකන 

මනුවර මරක්ෂණ සහරයක  

අධයනරාන සුදුසුකන භරෂරවෘ යහෝ සරහිමයනය, ගණිමය සහ විපයනරවෘ ඇුවළුවෘ යපවෘරකට යනොවෘැඩි 
වෘරර ගණනකදී විෂයය්ත හයකි්ත (06) අධයනයන යාොදු සහි ක ාත්රර 
(සර.යාළ) විභරගය සම්ත වීම. 

වෘත්තතීය සුදුසුකන එක්, එක් ක්යෂේත්රරයේ කර්තයභරරයට අපරළවෘ මති ිකක හර වෘත්තතීය 
අධයනරාන යකොමිෂ්ත සභරවෘ විසි්ත ළිගනගනු ලබන ජරි ක වෘර්ති ය 
ුසසලමර (NVQ)  ාහ (05) මට්ටමට ඇුවළ්ත වෘ්තනර වූ අපරළ 
මරක්ෂණික ාරඨමරලරවෘක් සර්තථකවෘ හපරරර සහි ක ලබර ි බීම  
 
ක්යෂේත්රර ය්තනට රජයේ ිතත්රරාට අංශයේ නිශ්චල ඡරයරරූාකරණය, 
වීඩියයෝ කැමරරකරණය,සංසක්රණය,ශේප කර්තමික මරක්ෂණය, 
යමෝට්ත වෘරහන නඩ්තුවවෘ, විදුලි උාකරණ නඩ්තුවවෘ හර යගොඩනැගිලි 
නඩ්තුවවෘ ඇුවළ්ත ය . 

 

 



05. කරිකක සුදුසුකන :- 

සෑම අයේක්ෂකයයුසම ශ්රීි ලංකරය  ෑනෑම ප්ර(යශශයක යසේවෘය කිරීමට්ත,මනුවය්ත රරජකරරී ඉප් 

කිරීමට්ත ප්ර(මරණවෘ්ත ශරරීරික හර මරනසික යයෝගයනමරවෘකි්ත ුකක්ම විය ුකුවය. 

06. යවෘන්ත සුදුසුකන :- 

 

I. ශ්රීි ලරංකික පුරවෘැසියයුස විය ුකුවය. 

II. විශිෂ්ට චරිමයකි්ත ුකක්ම විය ුකුවය. 

III. මනුවරට බඳවෘර ගැනීමට අවෘශයන ඉහම පක්වෘර ඇි  සුදුසුකන සනපූ්තණ කළ ුකුව බවෘට  

අයදුනා්ත කැඳවීයන නිය පනයේ/ ගැසට් ාත්රරයේ සඳහ්ත කරනු ලබන දිනට එම සුදුසුකන සෑම 

ආකරරයකි්තම සනපූ්තණ කර ි බිය ුකුවික. 

07. වෘයස :- අයදුනා්ත කැඳවීයන අවෘසරන දිනයට අවුරුදු 18 යනොඅඩු හර අවුරුදු 35 ට යනොවෘැඩි විය ුකුවය. 
 

08. බඳවෘර ගැනීයන ලිඛිම විභරගය:- 

යමම විභරගය විභරග යකොමසරරිස ් ජනරරල් විසි්ත යහෝ රජයේ ප්ර(වෘත්ති  අධයනක්ෂ ජනරරල් විසි්ත 

අනුමම කරනු ලබන ආයමනයක් මඟි්ත සිංහල හර යපමළ භරෂර මරධයනවෘලි්ත යකොළ  නගරයේදී 

ාමණක් ාැවෘැ්තය . 

 ප්ර(ශ්න ාත්රරය විෂය නි්තයශශය    කරලය මුළු ලුසණු සම්ත ලුසණු 

0
1 

බුශධි ාරීක්ෂණය අයේක්ෂකයරයේ සිතීයන 
ම්තකරනුකූල්තවෘය්ත, 
සිතීයන විශය්ල්ෂණ 
ම්තවෘය්ත, තීරණය 
කිරීයන ශක්ි ය්ත 
විනිශ්චය කිරීම සඳහර 
සැකසූ බහුවෘරණ 
ප්ර(ශ්නවෘලි්ත ුකුව ප්ර(ශ්න 
ාත්රරයකි. 

  ාැය 01 100 40 

0
2 

විෂයරනුබශධ 
ාරීක්ෂණය 

මනුවරුවෘලට අපරළවෘ 
බහුවෘරණ ස්වෘරූායය්ත 
ුකක්ම ප්ර(ශ්න හර 
යමෝරරයගන ළිගනුවරු 
සැාිකය හැකි වෘුහගම 
ස්වෘභරවෘයේ ප්ර(ශ්නවෘලි්ත 
සම්තවිමය. 

   ාැය 01 100 40 

 

 

09. සමරනයන සනමුඛ ාරීක්ෂණ :-  

ලුසණු ලබර යපනු යනොලැයේ.සුදුසුකන ාරීෂර කිරීම සඳහර ාමණක් ාවෘ්තවෘනු ලැයේ. 

 

10. යසේවෘයේ නිුකක්ම කරවී යන යකෝතයශසි :- 

සෑම ා්තවීමක් සනබ්තධයය්තම රරජයන යසේවෘර යකොමිෂ්ත සභරය  අංක 1589/30 හර 

2009.02.20 දිනැි  අි  වියශේෂ ගැසට් ාත්රරයය්ත ප්ර(කරශිම කර්තය ාරිාරිකක රීි  වෘල පැක්යවෘන 

යකෝතයශසි හර ආයමන සංග්රනහයේ විධිවිධරන අපරළ ය .  



 

11. යමම පැ්තවීයන අවෘසරනයේ යා්තනුන කර ඇි  ආප්තශ අයදුනාමට අනුවෘ 1 සිට 05 පක්වෘර 

ාළමු ළිප්වෘට ප අයනක් යකොටස් යපවෘන හර ුව්තවෘන ළිප්වෘටප ඇුවළ්ත වෘන යසේ A4 ප්ර(මරණයේ 

යකොළයක යපාසම භරවිමයට ගනිමි්ත අයදුනාත්රරය සැකසිය ුකුවය. විභරගයට යානී සිිකන 

මරධයනයය්ත අයදුනා්ත සකස් කළ ුකුවය. යමම නිය පනයේ නියමය්තට අනුකූල යනොවෘන 

අයදුනා්ත ප්ර(ි ක්යෂේා කරනු ලැයේ. 

 

12. අයදුනා්ත ලැබුන බවෘ ප්තවෘර එවෘනු යනොලැයේ. ප්ර(මරපවී ලැයබන අයදුනා්ත භරර ගනු 

යනොලැයේ. 

 

13. සුදුසුකන ලැබූවෘ්ත විභරගයට කැඳවෘනු ලබන අමර ඒ බවෘ සි  යපකකට ප්ර(ථම අයදුනායමහි 

සඳහ්ත ලිළිනයට පැනුන යපනු ලැයේ. 

 

I. මැාෑයල්ත නැි විම යහෝ සිදු වූ ප්ර(මරප, සඳහර වෘන ාැමිණිලි කිසිවෘක් භරරගනු යනොලැයේ. 

II. “රජයේ ප්ර(වෘත්ති  අධයනක්ෂ ජනරරල්, රජයේ ප්ර(වෘත්ති  යපාර්තමයන්තුවවෘ, අංක 163, 

කිරුළාන මරවෘම,යකොළ  05” යන ලිළිනයට හැර යවෘන්ත ලිළිනයකට එවෘනු ලබන 

අයදුනාත්රර සඳහර වෘන ාැමිණිලි කිසිවෘක් භරරගනු  යනොලැයේ. 

III. රජයේ යසේවෘයේ සිිකන අය යපාර්තමයන්තුව ප්ර(ධරනියර මගි්ත අයදුන කළ 

ුකුවික.යමෝරරගනු ලබන විට පැනට පරන මනුවයර්ත නිපහස ්කිරීමට එකඟ බවෘ සඳහ්ත 

කල ුකුවික. 

IV. ඉල්ලුනාය්ත ඡරයර ළිටාමක් මමර භරරයේ මබර ගැනීම ප්ර(යයෝජනවෘ්ත වෘනු ඇම 

V. විභරගයට ප්ර(ය ශාත්රර එවීම බබයේ සුදුසුකන සනරථ කළ බවෘට සැලකිල්ලට යනොගම 

ුකුවය. 

 

14. යමම විභරගයට යානී සිටීමට දින 07කට ප්ර(ථමයය්ත ප්ර(ය ශාත්රර යනොලැබී ි යේ නන ාහම 

සඳහ්ත විස්මර වෘලට අනුවෘ “රජයේ ප්ර(වෘත්ති  අධයනක්ෂ ජනරරල්, රජයේ ප්ර(වෘත්ති  

යපාර්තමයන්තුවවෘ, අංක 163, කිරුළාන මරවෘම,යකොළ  05” ලිළිනයට පැ්තවිය ුකුවය. 

(දුරකථන අංකය: 011-2514266 , ෆැක්ස් අංකය: 011-2514092) 

 

 ඉල්ලුන කිරීයන ලිළිය 

 විභරගයේ නම 

 අයදුනකරුයේ සනපූ්තණ නම 

 ජරි ක හැඳුනුනා්ත අංකය 

 අයදුනකරුයේ මැාැල් ලිළිනය 

 අයදුනාය්ත ඡරයර ළිටාම 

 ඉල්ලුනා්ත මැාැල් කළ මැාැල් කර්තයරලය හර ලියරාදිංිත අංකය හර දිනය 

 විභරග ගරස්ුව යගවෘර ඇ්තනන එහි ඡයර ළිටාම 

 ප්ර(ය ශා්ත එවීම සඳහර බබයේ  ෆැක්ස් අංකය 

 
 

15. අයදුන කළ ුකුව ක්ර්මය :- 
 

(අ)   අයදුනකරුවෘ්ත යන සමග ඇි  ආප්තශ අයදුනාම බහරලන කවෘරයේ වෘනාස ඉහළ යකලවෘය්ත       

“මරක්ෂණ සහරයක මනුවර සඳහර බඳවෘර ගැනීම විවෘතම මරග විභරගය - 2017” යනුයවෘ්ත සඳහ්ත 

කර 2017/ මර්තුව / 03  වෘැනි දිනට යාර  “රජයේ ප්ර(වෘත්ති  අධයනක්ෂ ජනරරල්, රජයේ ප්ර(වෘත්ති  

යපාර්තමයන්තුවවෘ, අංක 163, කිරුළාන මරවෘම,යකොළ  05” යන ලිළිනයට ලියරාදිංිත 

මැාෑයල්ත එවිය ුකුවික.  



 

(ආ) අයදුනා්ත භරරග්තනර අවෘසරන දිනය 2017/ මර්තුව  / 03    ය . 
 

(ඇ) “රජයේ ප්ර(වෘත්ති  අධයනක්ෂ ජනරරල්, රජයේ ප්ර(වෘත්ති  යපාර්තමයන්තුවවෘ, අංක 163, කිරුළාන 

මරවෘම,යකොළ  05” යන ලිළිනයට ලියූ යකොළ  මහ මැාැල් කර්තයරලයය්ත යගවිය හැකි මුපල් 

ඇණවුමක් මගි්ත රු.1000.00 ක විභරග ගරස්ුවවෘක් සෑම අයේක්ෂකයයුස විසි්තම යගවිය ුකුවික. 

විභරග ගරස්ුවවෘ ුසමන යහේුවවෘක් නිසරවෘ්ත ආාසු යගවෘනු යනොලැයේ. 
 

16. අ්තසන සහි ක කිරීම:- 

ශ්රීි ලංකර ාරිාරලන යසේවෘයේ / අධයනරාන ාරිාරලන යසේවෘයේ / රජයේ ගණකරධිකරරි යසේවෘයේ/ 

රජයේ ාරසලක විදුහල්ාි වෘරයයුස/ සරමපරන විනිශ්චයකරරවෘරයයුස/නීි ඥවෘරයයුස යහෝ රරජයන 

ාරිාරලන චක්ර්යල්ඛ අංක 06/2006 යශ්රාේණිගම කිරීම අනුවෘ මතතීය යහෝ යජයනෂ්ඨ මට්ටයන රරජයන 

යසේවෘයේ ස්ථීර මනුවරක් පරන නිලධරරියයුස යහෝ විසි්ත අයදුනකරුයේ/ අයදුනකරරියයේ අ්තසන 

සහි ක කළ ුකුවය. 

සැලකිය ුකුවික - 

 අයදුනාය්ත සෑම වෘග්ති යක්ම සනපූ්තණ කර ඇි  බවෘ හර එම යමොරුවරුවෘල නිවෘැරදි බවෘ 

ළිගනබඳවෘ සහි ක විය ුකුවික. 

 

 සුදුසුකනවෘලට අපරළ සහි ක කරන ලප ළිටා්ත ඇමිණිය ුකුවික. 

 

 ඉහම ාරිදි බඳවෘරග්තනර ලප සියළුම යපනර රජයේ යසේවෘකය්තට අපරළ වෘන සියළුම නීි  රීි     

ශ්රීි ලංකර ප්ර(ජරමර්තත්රිරක සමරජවෘරදී ජනරජයේ රරජයන යසේවෘර යකොමිෂ්ත සභර කර්තය ාිකාරිකක 

රීි ්තට, ආයමන සංග්රනහයේ විධි විධරනය්තට, රජයේ ප්ර(වෘත්ති  යපාර්තමයන්තුවවෘ මගි්ත නියම 

කරනු ලබන ප්ර(ි ා්ති වෘලට, මුපල් යරගුලරසි හර යවෘන්ත යරගුලරසි වෘලටප රජය විසි්ත වෘරි්ත 

වෘර ානවෘනු ලබන නීි  රීි  හර නියයෝගය්තට ප යට්ත වෘනු ඇම. 
 

 පුරේාරඩු ප්ර(මරණය සනපූ්තණයය්ත යහෝ අවෘශයන ප්ර(මරණය සනපූ්තණ කිරීයන සනපූ්තණ බලය 

රජයේ ප්ර(වෘත්ති  අධයනක්ෂ ජනරරල් සුවය. 
 

 මනුවරු සඳහර බඳවෘර ගැනීම සනබ්තධයය්ත යමම නිය පනයය්ත ආවෘරණය වෘන යහෝ 

යනොවෘන යන කරුණක් සනබ්තධයය්ත ගැටළු සහගම ම්තවෘයක් ඇි  වුවෘයහෝත ඒ ළිගනබඳවෘ 

රජයේ ප්ර(වෘත්ති  අධයනක්ෂ ජනරරල්යේ තීරණය අවෘසරන තීරණය වෘනු ඇම. එයසේම යමහි සිංහල, 

යපමළ හර ඉංග්රී්සි ාරඨ අමර යන ාරස්ාරමරවෘක් ඇි  වුවෘයහෝත එවිට සිංහල භරෂර ාරඨය බල 

ාැවෘැ්තවිය ුකුව වෘ්තය්තය. 
 

 
 

                                                                                           

 

 ආචර්තය රංග කල්තසූරිය 

                               රජයේ ප්ර(වෘත්ති  අධයනක්ෂ ජනරරල් 

2017   ජනවෘරරි මස 13   වෘැනි දින     

රජයේ ප්ර(වෘත්ති  යපාර්තමයන්තුවවෘ,  

අංක 163, කිරුළාන මරවෘම,යකොළ  දීය.                                       

 

                             

 

 



 

 

 

                                                                                                                                                                                        

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

 (MT -01-2016) මනුවර සඳහර බඳවෘර ගැනීයන විවෘතම මරඟ විභරගය - 2017 

 

ඉල්ලුන කරන අංශය : 

විභරගයට යානී සිිකන භරෂර මරධයන : 

 සිංහල - 01 

 යපමළ - 02 

(අපරළ අංකය යකොප්වෘ ුවළ ලිය්තන) 

01. 1.1 අයදුනකරුයේ මුලුසරු සමඟ නම : Mr./Mrs. /Miss.:                                                  

     (ඉංග්රී්සි කැළිටල් අුසයර්ත ) උපර: Mr./Mrs. /Miss. SILVA   A. B 

 

1.2 සනපූ්තණ නම:                                                                                             

      (ඉංග්රී්සි කැළිටල් අුසයර්ත ) 
 

1.3 සනපූ්තණ නම:      

      (සිංහයල්ත/යපමයළ්ත) 
 

02. 2.1 ලිළිනය ( යාෞශගලික) :      

      (ඉංග්රී්සි කැළිටල් අුසයර්ත ) 
 

2.2 ලිළිනය ( යාෞශගලික) :       

      ( සිංහයල්ත/යපමයළ්ත)                                                                                                                                       

 

03. 3.1 උා්ත දිනය:      

     

        

 

 

3.2 අයදුනාම භරර ග්තනර අවෘසරන දිනට වෘයස :         

     

        

 

 

 

04. ජරි ක හැඳුනුනා්ත අංකය :      

 

 

05. ස්ත්රීප/ පුරුෂභරවෘය :       

වෘ්තෂය 
    

    මරසය 
  
     දිනය 

  

 අවු: 
  
   මරස: 

  
    දින: 

  



 

 

 

06. අධයනරාන සුදුසුකන : 

 

      (අ)  අධයනයන යාොදු සහි ක ාත්රර ( සරමරනයන යාළ) විභරගය : 

 

    වෘ්තෂය :                                    විභරග අංකය :            

  

විෂය සරමර්තථය 

 1.  

 2.  

 3.  

 4.  

 5.  

 6.  

 7.  

 8.  

 9.  

10.  

 

    (ආ)  වෘත්තතීය සුදුසුකන :             

    (ඇ)  යවෘන්ත  සුදුසුකන:             

 

07. විභරග ගරස්ුව යගවූ ලදුාම ළිගනබඳ විස්මර :                                                
 

I. විභරග ගරස්ුව යගවූ කර්තයරලය :                                                                

II. ලදුා්ත අංකය හර දිනය :             

III. යගවූ මුපල :                                           

 

 



 

 

 

 

08. අයදුනකරුයේ සහි කය : 
 

යමහි සඳහ්ත කර ඇි  යමොරුවරු මරයේ පැනීම හර විශව්ෘරසය ාරිදි සමයන හර නිවෘැරදි බවෘ ප්ර(කරශ කරමි. යමම 

විභරගය ළිගනබඳ යකෝතයශසි අනුවෘ මර විසි්ත සරවෘපයන යමොරුවරක් ප්තවෘර ඇයමෝත, විභරගයට යාර යහෝ ාසුවෘ 

යහෝ මරයේ විභරග අයේක්ෂක්තවෘය අවෘලංගු කළ හැකි බවෘ්ත යමෝරර ගැනියම්ත ාසුවෘ ඒ බැ  යහගන 

වුවෘයහෝත යසේවෘයය්ත ාහ කිරීමට යට්ත වෘන බවෘ්ත පනිමි. 

 

දිනය :                                    

                                        අයදුනකරුයේ අ්තසන 

 

09. අයදුනකරුයේ අ්තසන සහි ක කිරීම : 

 

යමම අයදුනාම ඉදිරිා්ත කරනු ලබන ................................................................. මයර/මිය/යමනවිය 

මර යාෞශගලිකවෘ ප්තනර හඳුනන බවෘප, බහු / ඇය මර ඉදිරිළිටදී ............................ දින බහුයේ/ඇයයේ 

අ්තසන මැබූ බවෘ ප සහි ක කරමි. 

 

 

 

          

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

                     සහි ක කරන නිලධරරියරයේ අ්තසන 

 

 

 

සනපූ්තණ නම : 

මනුවර : 

නිල මුද්රාරවෘ : 

 

විභරග ගරස්ුව යගවෘන ලප ලදුාම යනොගැලයවෘන යසේ යමහි අලවෘ්තන. රු.1000.00 


