
විගණකාධිඳති  දදඳාර්තදේන්තුල 

ජන කාර්මික ශා විදුලි කාර්මික තනතුරු වශා අයදුේඳත් කැවීම (පිරිමි) 

 

1.        විගණකාධිඳති දදඳාර්තදේන්තුදේ ඳලතින ජන කාර්මික III දරේණියේද   තනතුරු 01ක් ශා විදුලි කාර්මික III 

දරේණියේද  තනතුරු 01ක් වශා බලා ගැනීමට නියමිත සුදුසුකේ වපුරා ඇති ශ්රී ාකා පුරලැයනයන්දගන් අයදුේඳත් කැලනු 

ැදේ. කියනයේ පුරප්ඳාඩු වාඛ්යාලක් දශ  පුරප්ඳාඩු යනයලමම දශ  වශා බලා දනැගැනීමට විගණකාධිඳතිට බය ඇත. 

2. බලා ගැනීදේ සුදුසුකේ -  

2.1  අධයාඳන සුදුසුකේ : අධයයන දඳැදු වශතික ඳ්ර (වාමාන් ය දඳෂ) විභාගද දී දදලරකට දනැලැඩි 

ලාර ගණනකදී යටත් පිරිදවයින් වේමාන දදකක් (02) වහිතල වියයන් ශයක් (06) වමත් ල තිබීම. 

2.2  ලෘත්තීය සුදුසුකේ : තෘතියික ශා ලෘත්තීය අධයාඳන දකැමින් වභාල වියනන් පිගතගත් තයතනයකින් 

බා ගත් අදාෂ ක්දේ්රය (ජන කාර්මික   විදුලි කාර්මික) පිගතබ N.V.Q. 02 මට්ටමට දනැඅඩු ඳාඨමාාලක් 

ශදාරා වමත්ල තිබීම. 

2.3  ඳෂපුරුද්ද : තනතුරට අදා ක්දේ්රද  ලවර දදකක ඳෂපුරුද්දක් පිගතගත් තයතනයකින් බා 

තිබීම.( අදාෂ ඳෂපුරුද්ද වශතික මගින් වනාථ කෂ යුතුය.) 

2.4 ලයව් සීමාල :  2017 ජුනි 16  දිනට ලයව අවුරුදු 18ට දනැඅඩු ශා අවුරුදු 45ට දනැලැඩි විය යුතුය.  

 2.5  දලනත් සුදුසුකේ :   

(i) ශ්රී ාකාදේ පුරලැයනය ව විය යුතුය. 

(ii) අයදුේකරුලන් විශි්ඨ චරිතයකින් යුක්ත විය යුතුය. 

(iii) තනතුරට බලා ගැනීම වශා අලය යනයලුම සුදුසුකේ 2017 ජුනි 16  දිනට වෑම තකාරයකින්ම වේපූර්ණ 

කර තිබිය යුතුය. 

(iv) වෑම අදප්ක්කදය වම ශ්රී ාකාදේ ෑනෑම රදද්යක දවේලය කිීමමටත් ,තනතුදර් රාජකාරි ඉටු කිීමමටත් 

රමාණලත් ාීමරික ශා මානයනක දය ගයතාලයකින් යුක්ත විය යුතුය. 

3. තනතුරට අදා ලැටුප් ඳරිමාණය -  

3.1        ලැටුප් දක්ත අාකය : රාජය ඳරිඳාන ච්රදලමඛ් 03 2016 දක්ලා ඇති ඳරිදි ලැටුප් දක්ත අාක PL-

2-2016  

3.2        ලැටුප් ඳරිමාණය : රු. 25,250  –270 X 10 –300X10  –330X10  –350 X 12  – 

රු.38,450 - (මායනක) එදශත් ලැටුප් දගලනු බන්දන් රා.ඳරි.ච්රදලමඛ් 

03 2016 හි විධිවිධානලට යටත්ල එහි උඳදලමඛ්න II අනුල දේ. 

(III දරේණියේයට බලාදගන ලවර තුනක් ගතවීමට දඳර කාර්යක්මතා කඩඉමකි.) 

 

 



4. දවේලා දකැන්දද්යන 

(i) දමම තනතුර ව්ථිරය. විරාම ලැටුප් ්රමය පිගතබල රජය වියනන් ඉදිරිද දී ගනු බන රතිඳත්තිමය තීරණයකට යටත් 

විය යුතුය. 
 

(ii)  තනතුරට බලා ගැනීම වශා සුදුසුකේ බන අදප්ක්කයින් ඳත් කරනු බන දින යනට තුන් අවුරුදු ඳරිලාව 

කායකට යටත්ල දමම දවේලයට ඳත් කරනු ඇත. 

 

(iii)  තනතුරට ඳත්කරනු බන අදප්ක්කයා ඳරිලාව කාය අලවානද දී තනතුදරහි ව්ථිර කිීමම, ඳශත වශන් කරුණු 

මතද රා ඳලතී. 

 

(අ) ලැඩ, ඳැමිණීම ශා ශැයනීමම වතුටුදායකවීම. 

 

(ත) ඳරිලාව කාය අලවන්වීමට මත්දතන් කාර්යක්මතා කඩඉේ විභාගදයන් වමත්වීම. 

 

(iv) ඳරිලාව කාඳරිච්දේදය අලවානද  දී තනතුදරහි ව්ථිර කරනු ැබීමට අදඳැ දශැවත් වුලදශැත් ඔහුදේ දවේලය 

අලවන් කිීමමට යනදුලනු ඇත. 

 

(v)  තනතුරට බලා ගැනීදමන් ඳසු ලවර ඳශක් (05) ඇතුෂත 2014 ජනලාරි 21 දිනැති රාජය ඳරිඳාන ච්රදලමඛ් 

01 2014  ශා අනුාාගික ච්රදලමඛ්යන්හි විධිවිධාන ඳරිදි අදනක් රාජය භාා රවීනතාල බා ගත යුතුය. 

 

(vi)  දත රාගනු බන නිධාරියා   දිලයිදන් ෑනෑම රදද්යක  දවේලය කිීමදේ දකැන්දද්යනයට යටත්දේ. 

 

(vii) රාජය දවේලා දකැමින් වභා කාර්ය ඳිපඳාිපක ීමතිලටද ශ්රී ාකා රජාතාන්්රික වමාජලාදී ජනරජද  තයතන 

වාග්රශයටද, රජද  ුදදලම දරුලායන ලටද, රජය වියනන් ලරින් ලර නි වත් කරනු බන නියමයන් ශා දරුලායන ලට ශා 

විගණකාධිඳති දදඳාර්තදේන්තුල වියනන් ලරින් ලර නි වත් කරනු බන ච්රදලමඛ්, උඳදදව් ශා නිදය ග ලටද දමම ඳත්වීම 

යටත් දේ. 

 

5. බලා ගන්නා ්රමය -   

ඉශත 02 ලැනි දේදද  වශන් සුදුසුකේ වපුරාන අයදුේකරුලන් ලෘත්තීය ඳීමක්ණයකට ශා දය ගයතා 

ඇගයීදේ වේුදඛ් ඳීමක්ණයකට භාජනය දකදර්. ලෘත්තීය ඳීමක්ණය ශා දය ගයතා ඇගයීදේ වේුදඛ් 

ඳීමක්ණය වශා ඳශත වශන් තකාරයට  වණු රදානය දකදර්. 

  

5.1.1.ලෘත්තීය ඳීමක්ණය - ජන කාර්මික   උඳරිම  වණු රමාණය     වමත්  වණු රමාණය 

          ජ වේඳාදනය ශා නඩත්තුල,      100     40 

         ඳලමදද රු අලුත්ලැඩියාල වශ නඩත්තුල 

 

5.1.2.ලෘත්තීය ඳීමක්ණය - විදුලි කාර්මික 

         විදුලිය වැඳයීම, අලුත්ලැඩියා වශ නඩත්තුල          100     40 

 

 



5.2  දය ගයතා ඇගයීදේ වේුදඛ් ඳීමක්ණය 

- අතිදර්ක අධයාඳන සුදුසුකේ             40  

(මූලික සුදුසුකේ ලට අමතර අධයාඳන සුදුසුකේ)    

- තනතුරට අදාෂ ක්දේ්රද  ඳෂපුරුද්ද            30      

- තනතුරට අදාෂ ක්දේ්රයක පිගතගත් තයතනයක           25  

ශදාරා ඇති ඳාඨමාා ශා බා ඇති පුහුණුල      

- වේුදඛ් ඳීමක්ණද දී දක්ලන  වවතාලය           05 

එකතුල              100  

 (වේුදඛ් ඳීමක්ණයට කැලනු බන අයදුේකරුලන්ට ඒ බැේ ලිඛිතල දන්ලනු ැදේ. දේ වශා ගමන් වියදේ 

තදිය දගලනු දනැැදේ.) 

6. ඳශත දක්ලනු බන තදර් අයදුේඳ්රය රකාරල A4 කඩදායනද  දදඳැත්ත දයැදා ගනිමින් වකව් කර ගත් 

අයදුේඳත්  2017 ජුනි 16  දිනට දශ  එදිනට දඳර “විගණකාධිඳති ,විගණකාධිඳති දදඳාර්තදේන්තුල, 

දනැ.306 72, දඳැලමදල ඳාර, බත්තරුදලම” යන ලිපිනයට ැදබන දවේ ලියාඳදිාචි තැඳෑදන් එවිය යුතුය. 

අයදුේඳ්රය බශාන කලරද  ලමත්ඳව ඉශෂ දකලදර් “ජන කාර්මික විදුලි කාර්මික III දරේණියේද  තනතුර 

වශා බලා ගැනීම- 2017”  යනුදලන් වශන් කෂ යුතුය. අවේපූර්ණ අයදුේඳත් දමන්ම නියමිත දිනට ඳසුල 

ැදබන අයදුේඳත් ද රතික්දේඳ කරනු ැදේ. අයදුේඳත් ැබුණු බල දන්ලා එලනු දනැැදේ.  

 

 

 

 

 

එච්.එේ.ගාමිණී විදේයනාශ  

 විගණකාධිඳති  

2017 …………. මව …… ලැනි දින  

විගණකාධිඳති දදඳාර්තදේන්තුල. 

අාක.306 72 

දඳැලමදල ඳාර 

බත්තරුදලම 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

දත රා ගැනීමට වකා 

බනු බන අලම  වණු 

රමාණය අදා දනැදේ. 



 

 

  තදර් අයදුේඳ්රය 

                                                      විගණකාධිඳති දදඳාර්තදේන්තුදේ 

ජන කාර්මික විදුලි කාර්මික තනතුර වශා බලා ගැනීදේ අයදුේඳ්රය 

  

                                         කාර්යාලීය රදය ජනය වශා ඳමණියේ. 

 

 

 

01. ුද වරු වමග නම : ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

(යනාශදන්  ඉාග්රීයනදයන්) 

02. ුද වරු ලලින් ශැඳින්දලන නම : --------------------------------------------------------------------------------- 

(යනාශදන්  ඉාග්රීයනදයන්) 

03. ලිපිනය : 

I. දඳෞද්ගලික ලිපිනය :     ------------------------------------------------------------------------------------------ 

     -------------------------------------------------------------------------------------------  

04. දුරකථන අාකය : 

I. දඳෞද්ගලික දුරකථන අාකය (නිලව  ජාගම දුරකථන අාකය) : ---------------------------------- 
  

05. උඳන් දිනය : -------------------------------- 

 2017 ජුනි 16   දිනට ලයව : 

 අවුරුදු :------------.  මාව: -----.  දින : ------ 

06.       ජාතික ශැඳුනුේඳත් අාකය :       

 

07. ව්ත්රී  පුරු භාලය : ------------------------- 

08. අධයාඳන සුදුසුකේ : 

 අධයයන දඳැදු වශතික ඳ්ර වාමානය දඳෂ විභාගය (ඳෂුදලර) 

 විභාග අාකය : -------------------------    ලර්ය : ------------------------- 

 මාධයය : ------------------------- 

  වමත් ව වියයන්     දරේණියේය 

 (1) -------------------------    ------------------------- 

 (2) -------------------------    ------------------------- 

(3) -------------------------    ------------------------- 

(4) -------------------------    ------------------------- 

(5) -------------------------    ------------------------- 

(6) -------------------------    ------------------------- 

(7) -------------------------    ------------------------- 

(8) -------------------------    ------------------------- 

(9) -------------------------    ------------------------- 

(10) -------------------------    ------------------------- 
 

  

            



 

 

 

 

අධයයන දඳැදු වශතික ඳ්ර වාමානය දඳෂ විභාගය (දදලනලර) 
  

විභාග අාකය : -------------------------    ලර්ය : ------------------------- 

 මාධයය : ------------------------- 

  වමත් ව වියයන්     දරේණියේය 

(1) -------------------------    ------------------------- 

 (2) -------------------------    ------------------------- 

(3) -------------------------    ------------------------- 

(4) -------------------------    ------------------------- 

(5) -------------------------    ------------------------- 

(6) -------------------------    ------------------------- 

(7) -------------------------    ------------------------- 

(8) -------------------------    ------------------------- 

(9) -------------------------    ------------------------- 

(10) -------------------------    ------------------------- 

 

09. ලෘත්තීය සුදුසුකේ /ඳපුරුද්ද  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. දමම අයදුේඳ්ර ද  මවියනන් වඳයා ඇති යනයළු දතැරතුරු මා දන්නා තරමින් වතය ශා නිලැරදි බලද, දමහි වඳයා ඇති 

යේ  දතැරතුරක් ලැරදි දශ  අවතය බල  දත රා ගැනීමට රථම දැනගනු ැබුලදශැත් මා නුසුදුව්දව ව ලන බලත් ඳත් 

කිීමදමන් ඳසු ඒ බල අනාලරණය වුලදශැත් ඳත්වීම අලාුල කෂ ශැකි බලත් මා දනිමි. 

           

 

 

        ------------------------------------------------- 

දිනය : ----------------------------------     අයදුේකරුදේ අත්වන 

 

 


