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                                            වංඥාඳනය 
 

 ඕනෆභ ලං යට ලං ආර්ථිඹ ලං යදහඳිකන ලං තීයණහත්භ ලං හධඹ ලං න් න් ලං එභ ලං ය ටහි ලං ඳිකන ලං ශ්රභ ලං

 ශද ඳොශයි.එඵළවින් ලංශ්රභ ලං ශද ඳොශ ලං ලංපිළිඵ ලංනිළයදි ලං තොයතුරු ලංභහජඹ ලං ත ලංරහ ලංඒභ ලංතුලින් ලංය ේ ලං

ආර්ථිඹ ලංඩහත් ලංලක්ිකභත් ලංියරීභට ලංඉඩ ලංප්රසතහ ලංළර ේ. 

 ජහතයන්තය ලංම්රු ලංාවිධහන ේ  ලං(International Labour Organization) ලංවිග්රවඹන්ට ලංඅුව ලංශ්රභ ලං

 ශද ඳොර ලං තොයතුරු ලංඹුව ලංශ්රභ ලං ශ ඳොශ ලංායුිකඹ  ලංඑහි ලංප්රභහණඹ  ලං්රිඹහහරීත්ඹ  ලංඒ ලංතුර ලංඋද්ත ලං

න ලංළටළුහරී ලංතත්ඹන් ලං භන්භ ලංනිර්භහණඹ ලංන ලංැකියඹහ ලංඅසථහන් ලංපිළිඵ ලංැකියඹහ ලංම්ඵන්ධ ඹන් ලං

උද් ේ ඹන් ලංඵරහ ඳො යොත්තු න්  ලංසිටින්නහ ලංවට ලංළදත්  න ලංහලීන ලං තොයතුරු ලං ේ. ලං 

 ඒ ලං අුව ලං හ රෝචිත ලං නිළයදි ලං ව ලං සිඹළු ලං  ද් ලං ඇතුරත් ලං ශ්රභ ලං  ශ ඳොශ ලං  තොයතුරු ලං භගින් ලං

ැකියඹහ ලං නියුක්ිකඹන්  ලං ැකියඹහ ලං ුක්ිකඹන්  ලං  ේයඹන් ලං සඹා ලං ැකියඹහර ලං  ඹ දන්නන් ලං යජ ේ  ලං ව ලං

ය ේ ලං අනිකුත් ලංයහඳහය ලංවහ ලං දහඹ ලංන්නන්වට ලංතීයණ ලංළමේ ම්දී ලංවඹ ලංරඵහ ලං දුව ලංරළ  . ලං එභ ලංනිහ ලං

යට ලංශ්රභ ලං  ශ ඳොශ ලං  තොයතුරු ලං්රභඹ ලංව ලං එභ ලං  තොයතුරු ලංම්ඵන්ධ ඹන් ලංඅදහර ලං ඳහර්ලඹන් ලං ත ලං

පුළුල් ලංප්රහලඹක් ලංඇික ලංියරීභ ලං ලංය ේ ලංආර්ථි ලං ලංාර්ධනඹ ලං ලංවහ ලංසථිය ලංහධඹක් ලං ේ. 

 ශ්රී ලංරාහ ේ ලං ලංදළනට ලංඳිකන ලංතත්ඹ ලංඅුව ලං තොයතුරු ලංඑක් ලංැකස ලංියරීභ ලංවිලස ල්ණඹ ලංියරීභ ලංප්රහල ලං

ියරීභ ලංව ලං තොයතුරු ලං ඵදහ ලංවළරීභ ලංවහ ලංමිනිසඵර ලංළරසුම් ලංාර්ධන ලංවහ ලංඳර් ේ ණ ලංඅාලඹ ලංඹට ත් ලංශ්රභ ලං

 ශ ඳොශ ලං  තොයතුරු ලං ඒඹ ලං පිහිටන ලං රදි. ලං එභ ලං හර්ඹන් ලං ඉටු ලං ියරී භහි ලං රහ ලං ශ්රභ ලං  ශ ඳොශ ලං

 තොයතුරු ලංඒඹ ලං නො ඹක් ලංආහය ේ  ලංරුණු ලං ොඹහ ලංඵරන ලංඅතය ලංඑභ ලං තොයතුරු ලංශ්රභ ලං ශ ඳොශ ලං

 තොයතුරු ලං ලුහුඩු ලං ප්රහල  ලං රුණු ලං හර්තහ ලං භගින් ලං ව ලං අඳ ේ ලං හර්ඹහර ලං අන්තර්ජහරඹ ලං න ලං

www.dome.gov.lk  ලංවයවහ ලං ලංප්රහලඹට ලංඳත් ලං  යුව ලං ලංඇත. 

 ඒ ලං ඔස ේ ලං මිනිසඵර ලං ළරසුම් ලං ාර්ධන ලං වහ ලං ඳර් ේ ණ ලං අාලඹ ලං ඹට ත් ලං ශ්රභ ලං  ශ ඳොශ ලං

 තොයතුරු ලං ඒඹ ලං ශ්රී ලං රාහ ලංආර්ථි ේ  ලංළපී ලං  ඳ නන ලං දහඹත්ඹක් ලංරඵහ ලං  දමින් ලං  ඵො වෝ ලං ැකියඹහ ලං

අසථහන් ලංබිහියුව ලං ලංරඵන ලංවිදුලිඹ ලංවහ ලංජර ලංළඳයුම් ලං ලංක් ේත්ර ේ  ලංැකියඹහ ලංපිළිඵ ලංමීක්ණඹක් ලංසිදුයණ ලං

රදි.විදුලි ලංඵර ලංක් ේත්රඹ ලංවහ ලංවිදුලිඵර ලංවහ ලංපුනර්ජනමේ ලංඵරලක්ික ලංඅභහතයාලඹ ලංඹට ත් ලංආඹතන ලං05ක්ද  ලං ලං

ජර ලං ළඳයුම් ලං  ලං ක් ේත්ර ේ  ලං නය ලං ළරසුම් ලං ව ලං ජර ලං ම්ඳහදන ලං අභහතයාල ේ  ලං එක් ලං ආඹතනඹක් ලං ව ලං

හර්භහර් ලංවහ ලංජර ලංම්ඳත් ලංශභණහයන ලංඅභහතයාල ේ  ලංඑක් ලංආඹතනඹක්ද ලං ම් ලංවහ ලං ලංඋඳ ඹොගී ලංයත් ලං

අතය ලංුවත ලංප්රලසනහලිඹක් ලංභගින් ලං තොයතුරු ලංැකස ලංයන්නහ ලංරදි. භභ ලංමීක්ණ ලංඅධයඹනඹ ලංතුලින් ලං

 ේය ලං  ේ ලං ප්රලසනරට ලං විදුම් ලං  ීමභ  ේය ලං  ේ ලං අතය ලං ඳයතයඹ  ලං අභ ලං ියරීභ ලං වහ ලං රුණු ලං

 ොඹහ ලංඵළලීභ ලංව ලංැකියඹහ ලං ොඹන්නන් ලංතුර ලංඇික ලංදක්තහ ලංවදුනහ න ලංඊට ලංඅලය ලංපිළිඹම් ලං ීමභ ලංඅයමුණු ලං

 ොට ලංඇත. ලං  භභ ලංහර්තහ ලංභගින් ලං ොඹහ ුව  රඵන ලං තොයතුරු ලංය ේ ලංප්රිකඳත්ික ලංසයන්නන් ලංව ලං

ැකියඹහ ලංපුහුණු ලංයන්නන්වට ලංඉභවත් ලංප්ර ඹෝජනඹක්  ුව ලංඇතළයි ලංඅඳ  තය ේ   ලංවිලසහ  ලංයමු. 

  භහිදී ලං මලි ලං අධහනඹ ලං  ඹොමු ලං වූ ේ   විදුලිඹ ලං වහ ලං ජර ලං ළඳයුම් ලං  ලං ක් ේත්රඹ ලං තුර ලං ළි  ලං ඉල්ලුභක් ලං  

ඇික ලංැකියඹහ ලංඅසථහන් ලංපිළිඵත් ලංඒ ලංඒ ලංැකියඹහ ලංවහ ලංඅලය ලංසුදුසුම් ලංළටුප් ලංප්රභහණ ලංෘත්තීඹ ලංාර්ධන ලං

දිලහනතීන් ලංපිළිඵත්ඹ. 

 ඒ ලං අුව ලං විදුලිඹ ලං වහ ලං ජර ලං ළඳයුම් ලං  ලං ක් ේත්රඹ ලං තුර ලං ැකියඹහ ලං  ොඹන්නන්ට ලං ෘත්තීඹ ලං

භහර් ෝඳ ද්ලනඹ ලංරඵහ ලං දන ලංඋඳ ද්ලයින්ට ලංප්රිකඳත්ික ලංහදන්නන්ට ලංව ලංැකියඹහ ලංක් ේත්ර ේ  ලං නත් ලං

අධයඹනඹන් ලං යන්නන්ට ලං ඉතහ  ලං ප්ර ඹෝජනත් ලං  තොයතුරු  ලං මරහශ්රඹක් ලං ඵට ලං  භභ ලං හර්තහ ලං ඳත්ුව ලං

ඇතළයි ලංඅපි ලං ලංඅ ප්ක්හ ලං ලංයන් නමු. 

 

 

http://www.dome.gov.lk/


 
 

ව්තතිය 

 භභ ලං ඳර් ේ ණඹ ලං භඟින්විදුලිඹ ලං වහ ලං ජර ලං ළඳයුම් ලං ක් ේත්රඹන්හි ලං ඳිකන ලං ළරියඹ ලං යුතු ලං ැකියඹහන් ලං

 භොනහද ලංඹන්න ලංවඳුනහ ලංළනිභක් ලං  ර්. මිනිස ලං  ලංශ්රභඹට ලංඅලය ලංළි  ලංඉල්ලුභක් ලංයහජය ලංවහ ලං ඳෞද්ලි ලං

අාල ේ  ලං ඇික ලං විවිධ ලං ැකියඹහ ලං අසථහ ලං වදුනහ ලං ළමේභ ලං තුළින් ලං ැකියඹහ ලං ර්ගීයණ ලං  තොයතුරු ලං රඵහ ලං ැකියඹහ ලං ලං

අ ප්ක්ෂිතඹන් ලංෘත්තීඹ ලංභහර් ෝඳ ද්ල ලංනිරධහරින් ලං පුහුණු ලංආඹතනඹන් ලංවහ ලං අලය ලං දළුවභ ලංරඵහ ලං දීභ ලං

අයමුණු ලං ේ. 

 භඹ ලංපිළි ඹර ලංියරී ම් ලංදී ලංඅලය ලං තොයතුරු ලංරඵහ ලං දමින් ලංදහඹත්ඹ ලංදක්න ලංරද ලංආඹතන ලංඅතය ලංවිදුලිඵර ලංවහ ලං

පුනර්ජනමේ ලංඵරලක්ික ලංඅභහතයාලඹ ලංඹට ත් ලංඇික ලංරාහ ලංවිදුලි ලංඵර ලංභණ්ඩරඹ රාහ ලංවිදුලි ලං ( ඳෞද්ලි) ලං

භහභ ලං (LECO) එල්.ටී.එල් ලං  වොල්ි ාස ( ඳෞද්ලි) භහභ ලං (ඉාජි න්රු ලං ආඹතනඹ)  ලං රාහ ලං ල් ලං            

අඟුරු ලං( ඳෞද්ලි) ලංභහභ ලං  ශ්රි ලංරාහ ලංසුනිතය ලංඵරලක්ික ලංඅධිහරිඹ (සුර්ඹ ලංඵර ලංලක්ිකඹ)  (Soler service 

providers) විලහර ලං දහඹත්ඹක් ලං දළක්වු ලං අතය  ලං නය ලං ළරසුම් ලං ව ලං ජර ලං ම්ඳහදන ලං අභහතයාලඹ ලං ඹට ත් ලං ලං

ඇික ලං ජහික ලං ජර ලං ම්ඳහදන ලං වහ ලං ජරහඳහවන ලං භණ්ඩරඹ හරිභහර් ලං ව ලං ජර ලං ම්ඳත් ලං ශභණහයණ ලං

අභහතයාලඹ ලං ඹට ත් ලං ඇික ලං ජර ලං ම්ඳත් ලං භණ්ඩරඹ ලං දළක්වූ ලං දහඹත්ඹ ලං  ලං සතුිකපර් ලං සිහිඳත් ලං ර        

යුතු ලංඇත. ලං 
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01.අධයක්  ජනරාල් 

 

  නතුරු නාමය 
 

 අධයක් ලංජනයහල් 

  

 ලෘත්තීය මට්ටම 

 ඉවශ ලංභේටභ 
 

 ලගකීම් ශා කාර්යන් 

I. සිඹළු ලං ්රිඹහහයම් ලං වහ ලං ිය ලං යුතු අතය, ආඹතන ේ  ලං අධයක් ලං භණ්ඩර ේ  ලං

හභහනයහධිහරී ලං ඳහරනඹ ලං ඹට ත් ලං ඳහරනඹ ලං න, ඳරිඳහරන ලං වහ  මරය ලං ටයුතු, 

ඵරතර, හර්ඹඹන් ලංව ලංයහජහරි ලංඉටු ලංියරීභ. 

II. අධයක්  භණ්ඩරඹ ලං  විසින් ලං ඳළරී ලං ඇික ලං ඵරතර ලං වහ ලං අධිහරිඹ ලං අුව ලං හර්ඹ ලං

භණ්ඩර ේ  ලං නිරධහරීන්ට  නහඹත්ඹ ලංව ලං දිරිළන්ීමම්  ලංරඵහ ලංදීභ. 

 
 

 ව  නය (රු) 

 130 615/= ලං ලං ලංමලි ලංළටුඳක් 
 

 ලැඩ කරන ඳැය ගණන 

 ඳළඹ ලං08 

 

 ලයව් සීමාල (අවුරුදු) 

 උඳරිභ ලං ලං- ලං ලං55 

 අභ ලං ලං ලං ලං ලං- ලං ලං35 

 
 ව්ත්රී පුරු රමුඛ ාලය 

 සත්රී/පුරු ලං දඳක්ඹභ 

 

 අලය අධයාඳන සුදුසුකම්  

 ඉාජි න්රු ලං(විදුලි/ඹහන්ත්රි/යහඹනි ලංවහ ලං්රිඹහලි) ලංඋඳහධිඹක්  ලංවදහයහ ලං ිකබීභ. 

 ශභනහයණ ලං/ආර්ථි ලංවිදයහ ලංවිඹ  ලංක් ේත්ර ේ  ලංඳලසචහත් ලංඋඳහධිඹ ලංවහ ලංඉාජි න්රු ලං

ෘත්තීඹ 

 ආඹතනඹ  ලංපර්ණ  ලංහභහජිත්ඹ 

 ඉාජි න්රු ලං ලංවිඹ ලංක් ේත්ර ේ    ලංආචහර්ඹ ලංඋඳහධිඹක් ලං වදහයහ  ලංිකබීභ. 

 
 

 ඩිප්වෝමා වශ වශතිකඳත්ර       

 අලය ලං නො ේ. 
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 භාා ශැකියාල 

භාාල අවප්ක්ෂි  මට්ටම 

සිාවර ඉවශ 

ඉාග්රීසි ඉවශ 

 දභශ හභහනය 
 

 

 අලය අවනකුත් කුව ා 

 ශභණහයණ ලං ලංදළුවභ 

 විලස ල්ලන  ලංවළියඹහ 

 තීයණ ලං ලංළමේ ම් ලංවළියඹහ 

 ළටළු ලංනියහයණ ලංවළියඹහ 

 අන්තර්පුද්ර ලං ලං ලංම්ඵන්ධතහ 

 
 

 අලය ඳපුරුේෙ 

   ජයසඨ  ලං ශභණහයණ  ලංභේට ම් ලංය ලං05 ලං  ලංඳරපුරුද්දක්   ලංිකබීභ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

02.නිවයෝජය අධයක්   ජනරාල් 

 
 

  නතුරු නාම 
 

 නි ඹෝජය ලංඅධයක් ලංජනයහල්(පුනර්ජනමේ ලං ලංඵරලක්ික) 

 නි ඹෝජය ලං අධයක් ලංජනයහල් ලං(ඵරලක්ික ලංශභණහයන) 

  

 ලෘත්තීය මට්ටම 

 ඉවශ ලංභේටභ 
 

 ලගකීම් ශා කාර්යන් 

 අධයක් ජනරාල් (පුනර්ජනමේ ලං ලංඵරලක්ික) 

I. අධයක් ලං (පුනර්ජනමේඹ ලං ඵරලක්ික ලං ) ේ ලං හර්ඹඹන් ලං  භ වඹ ලං ීමභ ලං වහ ලං

අධික්ණඹ 

II. පුනර්ජනමේඹ ලංඵරලක්ික ලංමවඹ ලංම්ඵන්ධ ලංහර්ඹඹන් ලංළරසුම් ලංියරීභ ලංවහ ලං

හර්තහ ලංියරීභ. 

III. පුනර්ජනමේඹ ලංඵරලක්ික ලංමිර ලං්රභ ලංපිළි ඹර ලංියරීභ. 

IV. ග්රහමීඹ ලං ඵරලක්ික ලං ළඩටවන් ලං නිර්භහණඹ ලං ියරීභ නිඹමු ලං යහඳෘික ලං

 ඹෝජනහ ලංපිළි ඹර ලංියරීභ ලංව ලං්රිඹහත්භ ලංියරීභ. 

V. විබ ලං ඵරලක්ික ලං ම්ඳත් ලං ාර්ධනඹ ලං වහ ලං උනන්දුක් ලං දක්න ලං

ආ ඹෝජඹන්/ ලං ණ්ඩහඹම් ලං දළුවත් ලං ියරීභ ලං ව ලං ළටළු ලං නියහයණඹ ලං

වඹ ලංීමභ. 

VI. ඉඩම් ලං අත්ඳත් ලංය ලංළමේ ම් ලංටයුතු ලං  අධීක්ණඹ 
 

 

 අධයක් ජනරාල් (බක්ති කෂමණාකරන) 

I. අධයක් ලං ඵරලක්ික ලංශභනහයණ ලංවහ ලං දළුවම් ලංශභනහයණ ලංඹට ත් ලං

්රිඹහත්භ  ලංසිඹළු ලංඅාල ලං භ වඹීමභ ලංව ලංඅධීක්ණඹ 

II. ඵරලක්ික ලංතුරනඹ ලංියරීම් ලංම්ඵන්ධ  ලංහර්ඹඹන් ලංඉටු  ලංියරීභ. 

III. ඉරක්ත ලං ව ලං අයමුණු ලං භධයහලීන ලං දිගුහලීන ලං ්ර භෝඳහඹන් ලං ව ලං

ළරසුම්  ලංම්ඳහදනඹ 

IV. අධිහරිඹ ලං තු ලං යසථහපිත ලං අයමුදල් ලං ප්රලසථ ලං  ර ලං ශභනහයණඹ ලං

ියරීභ ලංව ලංඒ ලංපිළිඵ ලංඅධීක්ණඹ 

 ව  නය (රු) 

 125 420/= ලං ලං ලංමලි ලංළටුඳක් 

 

 ලැඩකරන ඳැය ගණන 

 ඳළඹ ලං8 

 

 ලයව් සීමාල (අවුරුදු) 

 උඳරිභ ලං ලං- ලං ලං55 

 අභ ලං ලං ලං ලං ලං- ලං ලං35 
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 ව්ත්රී පුරු රමුඛ ාලය 

 සත්රී/පුරු ලං දඳක්ඹභ 

 

 අලය අධයාඳන සුදුසුකම් ශා ඳපුරුේෙ 
 

 නතුර අලය අධයාඳන සුදුසුකම් ඳපුරුේෙ (ලවර) 

නි ඹෝජය ලං අධයක් ලං ජනයහල් ලං

(පුනර්ජනමේ ලං ලංඵරලක්ික) 

ඉාජි න්රු ලං

(විදුලි/ඹහන්ත්රි/යහඹනි ලංවහ ලං

්රිඹහලි) ලංඋඳහධිඹක් ලංවදහයහ ලං

ිකබීභ. 

ශභනහයණ ලං/ආර්ථි ලංවිදයහ ලං

විඹ ලංක් ේත්ර ේ  ලංඳලසචහත් ලං

උඳහධිඹ ලං 

ඉාජි න්රු ලං ලංවිඹ ලංක් ේත්ර ේ  ලං

ආචහර්ඹ ලංඋඳහධිඹක් ලංවදහයහ ලං

ිකබීභ. 
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නි ඹෝජය ලං අධයක් ලං ජනයහල් ලං

(ඵරලක්ික ලංශභණහයන) 

ඉාජි න්රු ලං

(විදුලි/ඹහන්ත්රි/යහඹනි ලංවහ ලං

්රිඹහලි) ලංඋඳහධිඹක් ලංවදහයහ ලං

ිකබීභ. 

ශභනහයණ ලං/ආර්ථි ලංවිදයහ ලං

විඹ ලං ක් ේත්ර ේ  ලං ඳලසචහත් ලං

උඳහධිඹ 

15 

 

 

 ඩිප්වෝමා වශ වශතික ඳත්ර       

 අලය ලං නො ේ. 

 

 භාා ශැකියාල 

භාාල අවප්ක්ෂි  මට්ටම 

සිාවර ඉවශ 

ඉාග්රීසි ඉවශ 

 දභශ හභහනය 
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අධයක්  ජනරාල් 

නිවයෝජය අධයක්  ජනරාල් 

 අලය අවනකුත් කුව ා 

 ශභණහයණ  දළුවභ 

 විලස ල්ලන    ලංවළියඹහ 

 තීයණළමේ ම් ලං වළියඹහ 

 ළටළු ලංනියහයණ ලං වළියඹහ 

 නහඹත්ඹ 

 

 ලෘත්තීමය  ලවයන් ඉශෂයාවම් ක්රමව ෙය 
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03.අධයක් 

 

  නතුරු නාම 
 

 අධයක් ලං(පුනර්ජනමේ) 

 අධයක් ලං(ඵරලක්ික ලංශභණහයණ) 

 අධයක් ලං(දළුවම් ලංශභණහයණ ලංප්රර්ධන) 

 අධයක් ලං(ළරසුම් ලංවහ ලංආර්ථි ලංටයුතු) 

 අධයක් ලං(මුරය) 
 

 ලෘත්තීය මට්ටම 

 ඉවශභේටභ 
 

 ලගකීම් ශා කාර්යන් 
 

 අධයක් (පුනර්ජනනී) 

I. පුනර්ජනමේඹ ලං ඵරලක්ික ලං ම්ඳත් ලං  ේණඹ ලං ව ලං තක් ේරු ලං ියරීභ ලං
, තො ලං  ල්ණඹක් ලං ස ලං  ියරීභ ලං වහ ලං ඹහත්හලීන ලං ඳත්හ න ලං
ඹහභ. 

II. පුනර්ජනමේඹ ලං ඵරලක්ික ලං ම්ඳත් ලං ඳළරීභ ලං ාර්ධනඹ ලං වහ ලං වූ ලං
භහර් ෝඳ ද්ලඹ ලංස ලංියරිභ ලංවහ ලං්රිඹහත්භ ලංියරිභ. 

III. න ලං ඵරලක්ික ලං ප්රබඹන් ලං  ේණඹ ලං වහ ලං අිපප්රහඹ ලං
ආඹතන,පුද්රඹන්ට ලං ඳවසුම් ලං ළඳයීභ  හර්ඹ ලං භණ්ඩරඹ ලං පුහුණු ලං
ියරිභ. 

 

 අධයක් (බක්ති කෂමණාකරණ) 
 

I. ඵරලක්ික ලං ායක්ණඹ ලං ජහික ලං ඉරක්ඹන් ලං පුයහ ලං ළමේභ ලං වහ ලං

ළරසුම් ලංම්ඳහදනඹ ලංියරීභ ලංවහ ලංඑභ ලංළරසුම් ලං්රිඹහත්භ ලංියරිභ. 

II. ඵරලක්ික ලං හර්ඹක්භතහ ලං ඉරක් ලං පුයහ ලං ළමේභ ලං වහ ලං සුදුසු ලං

ළඩටවන් ලංයහඳෘික ලංවඳුනහ ලංළමේභ ලංවහ ලං්රිඹහත්භ ලංියරිභ. 

III. ඵරලක්ික ලං ායක්ණ ලං ප්රිකඳත්ික ලං ම්ඵන්ධ ඹන් ලං භවජනතහ ලං

දළුවත් ලංියරිභ ලංවහ ලංඔවුන්ට ලං තොයතුරු ලංළඳයීභ. 

IV. හර්ඹඹ ලංභණ්ඩරඹ ලංපුහුණු ලංියරිභ. 

 

 අධයක් (ෙැනුම් කෂමණාකරණ රලර්ධන)  
I. ඉරක්/අයමුණුත ලං භධයහලීන ලං වහ ලං දීර්ක ලං හලීන ලං ළරසුම් ලං

ම්ඳහදනඹ ලං වහ ලං අධිහරි ේ  ලං ප්රධහන ලං අාලරට ලං ආධහය ලං

හුවඵරඹ ලංළඳයීභ. 

II. ආාශි ලං ළරසුම් ලං ඒහඵද්ධතහඹ ලං හිත ලං

භධයහලීන/දීර්කහලීන ලං ායුක්ත ලං ාර්ධන ලං ළරසුම් ලං

ම්ඳහදනඹ ලංියරිභ. 

III. හර්ඹඹ ලං භණ්ඩරඹ ලං පුහුණු ලං ියරීභ ලං වහ ලං අධිහරි ඹහි ලං හර්ඹඹ ලං

බහර්ඹ ලංජනතහට ලංන්නි ේදනඹ ලංියරිභ. 
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 අධයක් (වැසුම් ශා ආර්ථික කටයුතු) 

I. ශ්රී ලං රාහ ලං සුනිතය ලං ඵරලක්ික ලං අයමුදරට ලං ව ලං ඵරලක්ික ලං ඇඳ ලං

අයමුදරට ලංයසථහපිත ලංමරහශ්රඹන් න් ලංමුදල් ලංඵළයීමභ ලංතවවුරු ලං

ියරීභ ලංවහ ලංටයුතු ලංළරළසීමභ. 

II. යසථහපිත ලං අයමුණු ලං වහ ලං ඳභණක් ලං අයමුදල් ලං ලින් ලං  විම් ලං

ියරිභට ලංඋචිත ලංඳහරන ලංවිධිවිධහන ලං්රිඹහත්භිය ලංියරීභ. 

III. අයමුදල් ලංප්රික ලංආ ඹෝජන ලංළරසුම් ලංස ලංියරීභ ලංවහ ලංප්රිකආ ඹෝජන ලං

 ඹෝජනහ ලං සිඹ ලං නිර් ද්ලඹ ලං හිත ලං අධයක් ලං ජනයහල් ලං  ත ලං

ඉදිරිඳත් ලංියරිභ. 

 අධයක් (මුය) 

I. මුරය ලං ළරසුම්යණඹ ලං වහ ලං හර්ෂි ලං අඹළඹ ලං ඇසත ම්න්තු ලං
ම්ඳහදනඹ. 

II. මුදල් ලං  යගුරහසි ලං වහ ලං මුරය ලං ඳහරන ලං නිතීරීතී ලං රට ලං අුව ලං මුරය ලං
ශභනහයණ  ලංඳද්ධිකඹ ලං්රිඹහත්භ ලංියරීභ. 

III. ත්ම් ලං වහ ලං ඵළයම් ලං  ල්ණ ලං පිළි ඹර ලංියරිභ ලං හර්ෂි ලං  තො ලං
මීක්ණඹ ලංවහ ලංශභනහයණ ලංඹ. 

IV. අධයක් ලංජනයහල්/බහඳික/අධයක් ලංභණ්ඩරඹට ලංඋඳ දස ලංරඵහ ලං
දිභ. 

V. මුරය ලං ටයුතු ලං රට ලං අදහශ ලං ඳහර්ලි ම්න්තුට ලං ිය ලං යුතු ලං
රුණු ලං වහ ලං බහඳික ලං අධයක් ලං ජනයහල් ලං භඟින් ලං අධයක් ලං
භණ්ඩරඹ ලං ත ලංඉදිරිඳත් ලංියරිභ. 

 ව  නය (රු) 

 120 915/= ලං ලං ලංමලි ලංළටුඳක් 
 

 ලැඩකරන ඳැය ගණන 

 ඳළඹ ලං08 
 

 ලයව් සීමාල (අවුරුදු) 

 උඳරිභ ලං ලං- ලං ලං55 

 අභ ලං ලං ලං ලං ලං- ලං ලං35 

 
 ව්ත්රී පුරු රමුඛ ාලය 

 සත්රී/පුරු ලං දඳක්ඹභ 
 

 අලය අධයාඳන සුදුසුකම් ශා ඳපුරුේෙ 

 නතුර අලය අධයාඳන සුදුසුකම් ඳපුරුේෙ (ලවර) 

අධයක් ලං(පුනර්ජනමේ) විදයහ ේදී ඉාජි න්රු ලං

උඳහධිඹක්/ඉාජි න්රු ශභණහයන ආර්ථි ලං

විදයහ ලංවිඹ ලංක් ේත්ර ේ   ලංඳලසචහත් ලංඋඳහධි 

15 

අධයක් ලං (ඵරලක්ික ලං

ශභණහයණ) 

විදයහ ේදී ලං ඉාජි න්රු ලං උඳහධිඹක්/ ලං

ඉාජි න්රු ශභණහයන ආර්ථි ලං විදයහ ලං විඹ ලං

ක් ේත්ර ේ  ලංඳලසචහත් ලංඋඳහධි 

15 

අධයක් ලං (දළුවම් ලං ඉාජි න්රු අ රවියණ විදයහ ශයණහයන රහ ලං 15 
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අධයක් 

නිවයෝජය අධයක්ජනරාල් 

අධයක්ජනරාල් 

ශභණහයණ ලං

ප්රර්ධන) 

මුලි ලං උඳහධිඹක්/අ රවියන ඉාජි න්රු ජන ලං

න්නි ේදනඹ ශභණහයන  තොයතුරු ලං

තහක්ණ ලංඳලසචහත් ලංඋඳහධි 

අධයක් ලං (ළරසුම් ලං වහ ලං

ආර්ථි ලංටයුතු) 

ඉාජි න්රුඋඳහධිඹක්/ ලං

ඉාජි න්රු ශභණහයන ආර්ථි ලං විදයහ ලං විඹ ලං

ක් ේත්ර ේ  ලංඳලසචහත් ලංඋඳහධි 

15 

අධයක් ලං(මුරය) ණහධියණඹ මුරය ශභණහයනඹ යහඳහය ලං

ඳරිඳහරනඹ ලං හනිජයඹ ලං උඳහධිඹක්/ඳලසචහත් ලං

උඳහධිඹක්. 

15 

 

 ඩිප්වෝමා වශ වශතිකඳත්ර 

 අලය ලං නො ේ. 

 භාා ශැකියාල   

භාාල අවප්ක්ෂි  මට්ටම 

සිාවර ඉවර 

ඉාග්රීසි ඉවර 

 දභශ හභහනය 
 

 

 අලය අවනකුත් කුව ා 

 විලස ල්ලන  ලංවළියඹහ 

 තීයණළමේ ම් ලං වළියඹහ 

 ළටළු  ලංනියහයණ  ලං වළියඹහ 

 අන්තර්පුද්ර  ලංම්ඵන්ධතහ 

 

 ලෘත්තීමය  ලවයන් ඉශෂයාවම් ක්රමව ෙය 
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04.වේ්ඨ නිවයෝජය  අධයක් 

 
 

  නතුරු නාම 
 

 නි ඹෝජය ලං ලංඅධයක්  (ප්රිකඳත්ික ලංවහ ලංළරසුම්) 

 නි ඹෝජය ලං ලංඅධයක්  (දළුවම් ලංශභණහයන ලංවහ ලංප්රර්ධන) 

 නි ඹෝජය ලං අධයක්  (පුනර්ජනමේ ලං ඵරලක්ික ලං ාර්ධන/ ලං ඵරලක්ික ලං හර්ඹක්භතහ ලං

 ේහ,ඳද්ධික ලංහර්ඹක්භතහ/ ලංම්ඳත් ලංඳළරුම්) 

 නි ඹෝජය ලං ලංඅධයක්(භහන ලංම්ඳත් ලංවහ ලංඳරිඳහරනඹ) 

 නි ඹෝජය ලං ලංඅධයක්(මුරය ලංවහ ලංඇයීම්) 

 

 

 ලෘත්තීය මට්ටම 
 ඉවශ ලංභේටභ 

 

 ලගකීම් ශා කාර්යන් 
 

 නිවයෝජය  අධයක්  (ප්රිකඳත්ික ලංවහ ලංළරසුම්) 

I. අදහශ ලං නි ඹෝජය ලං අධයක් ලං ජනයහල් ේ ලං  වෝ ලං අධයක් ේ ලං ෘු  ලං අධීක්ණඹ ලං

ඹට ත් ලංසුනිතය ලංඵරලක්ික ලංබහවිතඹ ලංවහ ලං ඊට ලං අදහශ ලං  ශ ලං  ඳොශ ලංතත්ත්ඹන්හි ලං

හධමේඹ ලං නසම් ලංඇික ලංියරීභ ලංවහ ලං ඹෝය ලංප්රිකඳත්ික ලංළරසුම් ලංම්ඳහදනඹ ලං

ියරීභ. 

II. එළනි ලං ප්රිකඳත්ික ලං වහ ලං ළරසුම් ලං ම්ඳහදනඹට ලං ආධහය ලං න්නහවු ලං ඳර් ේ ණ ලං වහ ලං

මීක්ණ ලංඳළළත්ීමභ. 

III. ජහික ලංඵරලක්ික ලංතුරනඹට ලංඅදහශ ලංහර්තහ ලංස ලංියරීභ ලංවහ ලංඒහ ලංප්රහලඹට ලංඳත් ලං

ියරීභ. 

 
 

 නිවයෝජය  අධයක්  (දළුවම් ලංශභණහයන ලංවහ ලංප්රර්ධන) 

I. ප්රජහ ලං ම්ඵන්ධතහ ලං  ොඩනළඟිභ ලං වහ ලං මුද්රිත ලං විදුත් ලං ජනභහධය ලං බහවිතඹ ලං ව ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං

ැකසීමභ ළඩමුළු ලංව ලං ලංම්භන්ත්රණ ලං ලංආදිඹ ලං ලංාවිධහනඹ ලං ලංියරීභ. 

II.  ේහ ලං අලයතහඹ ලං අුව ලං ඳයුව ලං රඵන ලං  නත් ලං අසථහූකකර ලං යහජහරී ලං ඉටු ලං

ියරීභ. 

 

 නිවයෝජය අධයක්  (පුනර්ජනමේ ලංඵරලක්ික ලංාර්ධන) 

 

I. අදහශ ලංනි ඹෝජය ලංඅධයක් ලංජනයහල් ේ ලං වෝ ලංඅධයක් ේ ලංෘු  ලංඅධීක්ණඹට ලං

ඹටත් ලං සුනිතය ලං ඵරලක්ික ලං ක් ේත්ර ේ  ලං ඳර් ේ ණ ලං  ලං ව ලං ාර්ධන ලං අලයතහ ලං

වඳුනහ ලංළමේභ. 

II. ජහික ලංවිදුලිඵර ලංජහර ඹන් ලංඵළවළය ලංඳිකන ලංප්ර ද්ල ලංවහ ලංජහර ඹන් ලංඵළවළයවු ලං

පුනර්ජනමේඹ ලංඵරලක්ික ලංවිඳුම් ලංරඵහ ලංදීභ. 

III. ඳශහත් ලංල ඹන් ලංඵරලක්ික ලංළඩටවන් ලං්රිඹහත්භ ලංියරීභ. 

IV.  ේහ ලං අලයතහඹ ලං අුව ලං ඳයුව ලං රඵන ලං  නත් ලං අසථහුවකර ලං යහජහරී ලං

ඉටුියරීභ. 
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 නිවයෝජය  අධයක් (ඵරලක්ික ලංහර්ඹක්භතහ ලං ේහ) 

I. ඵරලක්ික ලං ලංවිණනඹන් ලං ලංඳළළත්ීමභ ලංව ලංඋඳ ද්ලන ලං ලං ේහ ලංළඳයීභ. 

II. අදහශ ලංනි ඹෝජය ලංඅධයක් ලංජනයහල් ේ ලං වෝ ලං අධයක් ේ ලංෘු  ලංඅධීක්ණඹට ලං

ඹටත් ලංසුනිතය ලංඵරලක්ික ලංහර්ඹක්භතහ ලංළඩටවන් ලංවහ ලං ේහ ලංළඳයීභ ලංව ලං

උඳයණ ලංඵඩහ ලංනඩත්තු 

 

 

 නිවයෝජය  අධයක්(ඵරලක්ික ලංශභණහයණ) 

I. ඳහලහණීභත ලං ඉන්ධන ලං බහවිතඹ ලං සීභහ ලං ියරීභට ලං ආධහය ලං න්නහ ලං වූ ලං තහක්ණි ලං

විවිධහාගීයණඹන් ලං ව ලං ායක්ණ ලං ළඩටවන් ලං වඳුන්හ ලං දීභ ලං වහ ලං ්රිඹහත්භ ලං

ියරීභ. 

II.  ේහ ලං අලයතහඹ ලං අුව ලං ඳයුව ලං රඵන ලං  නත් ලං අසථහුවකර ලං යහජහරී ලං

ඉටුියරීභ. 

 

 

 නිවයෝජය  අධයක් (ම්ඳත් ලංඳළරුම්) 

I. ම්ඳත් ලං බහයරුන් ලං යහඳෘත් ලං අුවභත ලං ියරී ම් ලං මිටු ලං ව ලං යහඳෘික ලං

ාර්ධනරුන් ලංඅතය ලංවහ ලංඅධිහරිඹ ලංඅතය ලංම්ඵන්ධීයණඹ 

II. ඵරලක්ික ලංාර්ධනඹට ලං ඹෝය ලංඉඩම් ලංඅධිහරිඹ ලං ත ලංඳයහ ලංළමේ ම් ලංටයුතු ලං

සිදු ලංියරීභ. 

III. වඳුනහ ලංන්නහ ලංරද ලංයහඳෘික ලංර ලංව ලංම්ඳත්ර ලංතහක්ණි ලංඇයීම් ලංටයුතු ලංසිදු ලං

ියරීභ. 

IV.  ේහ ලං අලයතහඹ ලං අුව ලං ඳයුව ලං රඵන ලං  නත් ලං අසථහුවකර ලං යහජහරී ලං

ඉටුියරීභ 

 

 නිවයෝජය  අධයක්(භහන ලංම්ඳත් ලංවහ ලංඳරිඳහරනඹ) 

I. අධයක් ලංජනයහල් ේ ලංෘු  ලංඅධීක්ණඹට ලංඹටත් ලංඅධිහරි ේ  ලංසිඹළුභ ලං

අාලඹන්ට ලං  ලං  ලං  ලං  ලං  ලං  ලං  ලං  ලං  ලං  ලංඳරිඳහරන ප්රම්ඳහදන ලංවහ ලංලිපි ලං ල්ණ ලංම්ඳහදන ලං

ඳවසුම් ලං ලංළරසීභ. 

II. අධිහරි ේ  ලංඅුවභත ලංහර්ඹභණ්ඩරඹ ලංවහ ලංසුදුසුම්රත් ලංතළනළත්තන් ලං

ඵහ ලංළමේභ යහ ලංළමේභ ලංවහ ලංඅලය ලංටයුතු ලංසිදු ලංියරීභ ලංවහ ලං ඹෝය ලං

ඵහ ලංළමේ ම් ලංවහ ලංඋස ලංියරී ම් ලංප්රිකඳත්ික ලං්රිඹහත්භ ලංියරීභ. 

III. භහන ලං ම්ඳත් ලං ාර්ධන ලං හර්ඹ ලං හධනඹ ලං ව ලං හර්ඹභණ්ඩර ලං

සුබහධනඹ ලං වහ ලං ළරසුම් ලං  ලං ස ලං ියරීභ ්රිඹහත්භ ලං ියරීභ ලං වහ ලං

ඳහරනඹ ලංියරීභ. 

IV.  ේහ ලං අලයතහඹ ලං අුව ලං ඳයුව ලං රඵන ලං  නත් ලං අසථහුවකර ලං

යහජහරී ලංඉටුියරීභ. 
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 නිවයෝජය  අධයක්(මුරය ලංවහ ලංඇයීම්) 

I. අධයක් ලං ජනයහල් ේ ලං  වෝ ලං මුරය ලං අධයක් ේ ලං ෘු  ලං

අධීක්ණඹ ලංඹට ත් ලංමුදල් ලං යගුරහසි ලංව ලංමුරය ලංඳහරන ලංනිතී ලංරීික ලං

රට ලංඅුවකර ලංගිණුම්යණ ලංඳද්ධිකඹ ලං්රිඹහත්භ ලංියරිභ. 

II. මුරය ලං ළරසුම්යණඹ ලං ව ලං හර්ෂි ලං අඹළඹ ලං ඇසත ම්න්තු ලං

ම්ඳහදනඹ ලංවහ ලංඅධයක් ලං ලංමුදල්ට ලංවඹ ලංීමභ. 

III. ආඹතනඹ ලංතු ලංසථහය ලංත්ම් ලං තො ලං ල්න ලංඳතහ ලං න ලං

ඹහභ ලංවහ ලංවිචරනඹන් ලංපිළිඵ ලංහර්තහ ලංියරීභ. 

 

 

 ව  නය (රු) 

 115 ලං 720/= ලං ලං ලංමලි ලංළටුඳක් 
 

 ලැඩකරන ඳැය ගණන 

 ඳළඹ ලං08 
 

 ලයව් සීමාල (අවුරුදු) 

 උඳරිභ ලං ලං- ලං ලං55 

 අභ ලං ලං ලං ලං ලං- ලං ලං35 
 

 ව්ත්රී පුරු රමුඛ ාලය 

 සත්රී/පුරු ලං දඳක්ඹභ 
 
 

 අලය අධයාඳන සුදුසුකම් ශා ඳපුරුේෙ 

 නතුර අලය අධයාඳන සුදුසුකම් ඳපුරුේෙ 

(ලවර) 

නි ඹෝජයඅධයක්  (ප්රිකඳත්ික ලං

වහ ලංළරසුම්) 

ඉාජි න්රු ලං මුලි ලං

උඳහධිඹක්/ඉාජි න්රු ආර්ථි ලං

විදයහ ශභණහයන ලංඳලසචහත් ලංඋඳහධීඹ 

12 

නි ඹෝජයඅධයක්  (දළුවම් ලං

ශභණහයන ලංවහ ලංප්රර්ධන) 

ඉාජි න්රු ලං

(අ රවියණ/විදුලි/විදයහ/රභනහයණ/රහ ලං

උඳහධිඹක් ලංවදහයහ ලංිකබීභ. 

අ රවියණ/ඉාජි න්රු/ජන ලං

න්නි ේදන/ශභනහයන/ තොයතුරු ලං

තහක්ණ ලංඳලසචහත් ලංඋඳහධිඹ 

12 

නි ඹෝජයඅධයක්  (පුනර්ජනමේ ලං

ඵරලක්ික ලංාර්ධන/ ලංඵරලක්ික ලං

හර්ඹක්භතහ ලං ේහ,ඳද්ධික ලං

හර්ඹක්භතහ/ ලංම්ඳත් ලංඳළරුම්) 

ඉාජි න්රු ලං මුලි ලං උඳහධිඹක්/ඉාජි න්රු ලං විඹ ලං

ක් ේත්ර ේ  ලංඳලසචහත් ලංඋඳහධිඹක් 

12 

නි ඹෝජයඅධයක් ලං(භහන ලං

ම්ඳත් ලංවහ ලංඳරිඳහරනඹ) 

ශභණහයන යහඳහය ලං ඳරිඳහරනඹ භහන ලං

ම්ඳත් ලං ශභණහයන හනිජ විදයහ රහ ලං

මුලි ලං උඳහධි/ ලං යහඳහය ලං ඳරිඳහරන භහන ලං

ම්ඳත් ලංශභණහයන ලංඳලසචහත් ලංඋඳහධිඹක් 

12 
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නිවයෝජය අධයක් 

අධයක් 

අධයක්  ජනරාල් 

නි ඹෝජයඅධයක් ලං(මුරය ලංවහ ලං

ඇයීම්) 

ණහධියන මුරය යහඳහය ලං

ඳරිඳහරන යහඳහය ලං ශභණහයන හනිජ ලං

මුලි ලං

උඳහධිඹ/ණහධියන මුරය ශභණහයන ලං

ඳලසචහත් ලංඋඳහධි 

12 

 

 ඩිප්වෝමා වශ වශතිකඳත්ර       

 අලය ලං නො ේ. 

 

 භාා ශැකියාල   

භාාල අවප්ක්ෂි  මට්ටම 

සිාවර ඉවශ 

ඉාග්රීසි ඉවශ 

 දභශ හභහනය 
 

 

 අලය අවනකුත් කුව ා 

 විලස ල්ලන  ලංවළියඹහ 

 තීයණළමේ ම් ලං වළියඹහ 

 ළටළු ලංනියහයණ  ලංවළියඹහ 

 අන්තර්පුද්ර  ලංම්ඵන්ධතහ 
 

 

 ලෘත්තීමය  ලවයන් ඉශෂයාවම්  ක්රමව ෙය 
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05. වශකාර අධයක් 

 

  නතුරු නාම 
 

 වහය ලං ලංඅධයක්  (ඉාජි න්රු) 

 වහය ලං ලංඅධයක්(මුරය ලංවහ ලංආර්ථි ලංටයුතු) 

 වහය ලං ලංඅධයක්  (භ ලං ෝලිඹ ලං තොයතුරු ලංඳද්ධික ලංවහ ලංම්ඳත් ලංසිිකඹම්ත ලංියරිම්) 

 වහය ලං ලංඅධයක්(භහන ලංම්ඳත් ලංඳරිඳහරනඹ) 

 වහය ලං ලංඅධයක්(දළුවම් ලංශභණහයණ) 

 වහය ලං ලංඅධයක්(ඉඩම් ලංටයුතු) 

 වහය ලං ලංඅධයක්(මුරය) 

 වහය ලං ලංඅධයක්(නිික) 

 වහය ලං ලංඅධයක්(අබයන්තය ලංවිණන) 

 වහය ලං ලංඅධයක්(ප්රර්ධන ලංවහ ලංවඹ ලං ේහ) 

 වහය ලං ලංඅධයක්(තහක්ණ) 

 වහය ලං ලංඅධයක්(ප්රම්ඳහදන) 

 වහය ලං ලංඅධයක්( තොයතුරු ලංතහක්ණ) 

 වහය ලං ලංඅධයක්(ප්රර්ධන) 

 

 ලෘත්තීය මට්ටම 
 ඉවශ ලංභේටභ 

 

 ලගකීම් ශා කාර්යන් 
 

 වශකාර අධයක්/නි.අධයක්(ඉංජිවන්රු) 

 

I. ඉරක් ලං පුයහ ලං ළමේභ ලං වහ ලං ළරසුම් ලං ම්ඳහදනඹ ලං ියරීභ ලං ්රිඹහත්භ ලං

ියරීභ ලංව ලංඑකී ලංක් ේත්ර ේ  ලංඳර් ේ ණ ලංවහ ලංඳවසුම් ලංළරළසීමභ. 

II. ඵරලක්ික ලං හර්ඹක්භතහ ලං ප්රර්ධනඹට ලං අදහශ ලං සිඹළුභ ලං යසථහපිත ලං

නිඹහභනඹන් ලං්රිඹහත්භ ලංියරීභ. 

III. ඉවශ ලං ශභනහහරීත් ේ  ලං ෘු  ලං අධීක්ණඹ ලං ඹට ත් ලං පුනර්ජනමේඹ ලං

ඵරලක්ික ලං ප්රබඹන් ලං  ේලණඹ ලං ියරීභ ලං ව ලං ඒ ලං ම්ඵන්ධ ඹන් ලං

උනන්දුක් ලං ආඹතන ලං පුද්රඹන්ටඑළනි ලං  ේලණ ලං වහ ලං ඳවසුම් ලං

ළරසීභ. 

IV. ඵරලක්ික ලංප්රබඹන් ලංල ඹන් ලංීව ලංහයු ලංෛජ ලංසන්ධ ලංබහවිතඹ ලංපිළිඵ ලං

ඳර් ේ ණ ලංටයුතු ලංසිදු ලංියරීභ. 

V. පුනර්ජනමේඹ ලං ඵරලක්ික ලං ම්ඳත් ලං ඳළරීභ ලං ාර්ධනඹ ලං වහ ලං වූ ලං

යසථහපිත ලංභහර් ෝඳ ද්ල ලං්රිඹහත්භ ලංියරිභ ලංවහ ලංඳසු ලංවිඳයම් ලංියරිභ. 

 

 වශකාරඅධයක්(මුය ශා ආර්ථික කටයුතු) 

 

I. අදහශ ලං අධයක්රුන් ේ ලං වහ ලං  ජයසඨ ලං නි ඹෝජය ලං අධයක්රුන් ේ ලං

විධහනඹන් ලං ව ලං භඟ ඳන්ීමභ ලං ඹට ත් ලං යහඳෘික ලං ාර්ධන ලං රුන්ට ලං

හණිජභය ලං ලංමුරය ලංඳවසුම්/වනදහයිමුරය ලංඳවසුම් ලංවහ ලංප්ර ේල ලංීමභට ලං

වඹ ලං න ලං න ලං  ඹෝජනහ ලං ්රභ ලං නිර්භහණඹ ලං ියරීභට ලං අධිහරි ේ  ලං ඉවශ ලං

ශභනහයණඹට ලංවඹ ලංීමභ. 
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II. අධයක් ලං (ළරසුම් ලංවහ ලංආර්ථි ලංටයුතු ලං )ව ලංඅදහශ ලං ජයසඨ ලංනි ඹෝජය ලං

අධයක් ේ ලං ෘු  ලං අධීක්ණඹ ලං ඹට ත් ලං ශ්රී ලං රාහ ලං සුනිතය ලං ඵරලක්ික ලං

අයමුදර ලං ව ලං ඵර ලං ලක්ික ලං ඇඳ ලං අයමුදරට ලං මුදල් ලං  ීමම් ප්රික ලං

ආ ඹෝජනඹ යහඳෘික ලංආ ඹෝයින්ට ලංහණිජ ලංණඹ ලංළමේම් ලංරට ලංප්ර ේල ලං

ීමභ ලං වහ ලං ඳවසුම් ලංනිර්භහණඹ ලංියරීභ ලං ව ලං අයමුදල් ලංශභනහයණඹ ලං

වහ ලංගිණුම්යණ ලංඳද්ධික ේ  ලං්රිඹහහරීත්ඹ ලංඅධීක්ණඹ ලංියරීභ. 

III. අධිහරිඹ ලං විසින් ලං ාර්ධන ලං රුන් ලං විසින් ලං ්රිඹහත්භ ලං යණු ලං රඵන ලං

්රිඹහත්භ ලංියරීභට ලංඅ ප්ක්ෂිත ලංආ ඹෝජන ලංයහඳෘතීන්හි ලංමුරය ලංලයතහ ලං

අධයඹනඹ ලංව ලංනිභන ලංඉවශ ලංශභනහයණඹට ලංහර්තහ ලංියරීභ. 

IV. අබයන්තය/ඵහහිය ලං විණනඹන් ලං වහ ලං ඳවසුම් ලං ළඳයීභ ලං ව ලං

විණරුන්ට ලංවඹ ලංදීභ. 

V. අධිහරී ේ  ලං ආදහඹම් ලං විඹදම් ලං ත්ම් ලං ඵළයම් ලං ව ලං  නත් ලං සිඹළු ලං

ුව දුව ලංපිලිඵ ලංගිණුම්යණ ලංඳද්ධිකඹ ලං්රිඹහත්භ ලංියරීභ ලංවහ ලංසිඹළුභ ලං

අාලඹන්ට ලංභහර් ෝඳ ද්ලන ලංළඳයීභ ලංව ලංඑකී ලංඅධීක්ණඹ ලං ලං ලං ලං 

 

 

 වශකාරඅධයක්  (භූ වගෝලිය ව ොරතුරු ඳේධති ශා වම්ඳත් සිතියම්ග  කිරිම්) 

 

I. පුනර්ජනමේඹ ලං ඵරලක්ික ලං ම්ඳත් ලං ඳිකන ලං ප්ර ද්ලඹන් ලං ඇතුශත් ලං යමින් ලං ශ්රී ලං

රාහ ේ ලං ලංම්ඳත් ලංසිිකඹම් ලංත ලංියරීභ ලංවහ ලංඹහත්හලීන ලංියරීභ. 

II. අධිහරි ඹහි ලංභ ලං ෝලීඹ ලං තොයතුරු ලංඳද්ධිකඹ ලංඳත්හ න ලංඹහභ. 

III. පුනර්ජනමේඹ ලංඵරලක්ික ලංප්රබ ලංම්ඵන්ධ ඹන් ලං තො ලං ල්නඹ ලංඳත්හ ලං  න ලං

ඹහභ. 

IV. අලය ලංඅසථහන්හිදී ලංඉවශ ලංශභනහයණඹට ලංවහ ලංාර්ධරුන්ට ලං තොයතුරු ලං

හර්තහ ලංියරීභ. 

V.  ේහ ලංඅලයතහඹ ලංඅුව ලංඳයුව ලංරඵන ලං නත් ලංහර්ඹඹන් ලංඉටු ලංියරීභ 

 

 

 වශකාරඅධයක්(මානල වම්ඳත් ඳරිඳානය ) 

I. අදහශ ලං  ජයසඨ ලං නි ඹෝජය ලං අධයක් ේ ලං ෘු  ලං අධීක්ණඹ ලං ඹට ත් ලං

අධිහරි ේ  ලංනිරධයඹන්  ේහ ලං නියුක්ිකඹන් ලං වහ ලං අධයහඳන ලං ව ලං පුහුණු ලං

ළඩටවන් ලංාවිධහනඹ ලංියරීභ. 

II. අධිහරි ේ  ලං නිරධයඹන්  ලං  ේහ ලං නියුක්ිකඹන් ලං වහ ලං පුහුණු ලං ියරී ම් ලං

ළරළසභ ලංපිළි ඹර ලංියරීභ ලංව ලං්රිඹහත්භ ලංියරීභ. 

III. අධිහරි ේ  ලංනිරධයඹන් ේ ලංව ලං ේහ ලංනියුක්ිකයින් ේ ලංසිඹලුභ ලංආඹතනි ලං

ටයුතු ලං  භ වඹීමභ. ලං (ඵහ ලං ළමේභ උස ලං ියරීභ හර්ඹපර ලං ඇයීභ විනඹ ලං

ඳහරනඹ ළටුප් ලං ඳහරනඹ) ලං ව ලං සුබ ලං හධන ලං ඳවසුම් ලං ළරසුම් ලං ියරීභ ලං ව ලං

්රිඹහත්භ ලංියරීභ. 
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 වශකාරඅධයක්(ෙැනුම් කෂමණාකරණ) 

I. අධයක්(දළුවම් ලං ශභනහයණ ලං වහ ලං ප්රර්ධන ලං )ව ලං  ජයසඨ ලං නි ඹෝජය ලං

අධයක් ේ ලං ෘු  ලං අධීක්ණඹ ලං ඹට ත් ලං ආාශි ලං ළරසුම් ලං ඒහඵද්ධතහඹ ලං

හිත ලංභධයහලීන/දීර්ක ලංහලීන ලංායුක්ත ලංාර්ධනඹ ලංළරසුම් ලංම්ඳහදනඹ ලං

ළරසුම් ලංප්රික ලංඳහරනඹ ලංවහ ලංඅලය ලංදළුවභ ලංළඳයීභ. 

II. ඵරලක්ික ලං ක් ේත්ර ේ  ලං  ද්ීයඹ ලං වි ද්ීයඹ ලං ඳර් ේ ණ ලං  තොයතුරු ලං ව ලං දත්ත ලං

එක්ැකස ලංියරිභ ලංවිලස ල්ණඹ ලංියරීභ ලංව ලංඉවශ ලංශභනහයණඹට ලං සු ලංහර්ඹ ලං

භණ්ඩරඹට ලං  ේහදහඹ ලං ප්රජහට ලං එකී ලං දත්ත ලං වහ ලං  තොයතුරු ලං න්නි ේදනඹ ලං

ියරීභ. 

III. ආඹතනඹ ලං තුශ ලං දළුවම් ලං ශභනහයණ ලං ඳද්ධිකඹ ලං නිසි ලං ඳරිදි ලං ඹහත්හලීන ලං

ඳත්හ න ලංඹහභ. 

 

 

 වශකාරඅධයක්(ඉඩම් කටයුතු) 

 

I. පුනර්ජනමේඹ ලංඵරලක්ික ලංාර්ධන ලංප්ර ද්ලඹන් ලංල ඹන් ලංවඳුනහ න ලංඇික ලංප්ර ද්ලඹන්හි ලං

ඉඩම් ලංඅලය ලංඅසථහන්හි ලංඅත්ඳත් ලංයළමේ ම් ලංටයුතු ලං්රිඹහත්භ ලංියරීභ ලංව ලංඅන්තර් ලං

ආඹතන ලංම්ඵන්ධීයණඹ 

II. අධිහරිඹ ලං  ත ලං ඳයහ න ලං ඇික ලං වහ ලං ඳයහ ලං ළමේභට ලං  ඹෝජිත ලං ඉඩම් ලං ම්ඵන්ධ ඹන් ලං

හර්තහ ලංතඵහ ලංළමේභ. 

III. ඉවශ ලං ශභනහයණ ේ  ලං නිර් ද්ලඹන් ලං අුව ලං අධිහරිඹ ලං තු ලං ඉඩම් ලං පුනර්ජනමේඹ ලං

ඵරලක්ික ලං ාර්ධන ලං යහඳෘික ලං වහ ලං ඵදු ලං ්රභඹ ලං ඹට ත් ලං රඵහ ලං දී ම් ලං ටයුතු ලං

ශභනහයණඹ ලංියරීභ. 

 

 

 වශකාරඅධයක්(මුය) 

 

I. හර්ෂි ලංඅඹළඹ ලං ල්ණ ලංපිළි ඹර ලංියරීභ. 

II. භහසි ලං ගිණුම් ලං හර්තහ ලං බහණ්ඩහහයඹ ලං  ත ලං ඉදිරිඳත් ලං ියරීභ ලං ව ලං අග්රිභඹ ලං

ඉල්ලුම් ලං ලංියරීභ. 

III. මුදල් ලං යගුරහසි ලංරට ලංඅුවකර ලංවිඹදම් ලංවික ලංියරීභ ලංව ලං ීමභ. 

IV. හර්ෂි ලංමුරය ලංප්රහලන ලංගිණුම් ලංප්රහලන ලංපිළි ඹර ලංියරීභ. 

V. විණන ලංවිභසුම් ලං ල්නත ලංියරීභ ලංව ලංපිලිතුරු ලංළඳයීභ. 

VI. ශභනහයණ ලං තීයණ ලං ළමේභ ලං වහ ලං මුරයභඹ ලං  තොයතුරු ලං ඉවර ලං

ශභනහයණඹට ලංහයතහ ලං ලංියරිභ. 

 

 වශකාරඅධයක්(නිති) 

 

I. ශ්රී ලං ලංරාහ ලංසුනිතය ලංඵරලක්ික ලංඅධිහරි ලංඳනත ලංභඟින් ලංවිධිවිධහන ලංරුව ලං

රළඵ ලංඇික ලංඳරිදි ලං  ලං  ලං  ලං  ලංයසථහපිත ලංඳරිඳහරන ලංව ලංාර්ධන ලංහර්ඹඹන් ලං

ඉටු ලං ියරීභ ලං වහ ලං අධයක් ලං ජනයහල්ට ලං ඉවශ ලං ශභනහයණඹට ලං

අධයක් ලංභණ්ඩරඹට ලංමේික ලංඋඳ දස ලංළඳයීභ. 

II. අධිහරිඹ ලංවිසින් ලං වෝ ලංඑඹට ලංඑ යහි ලංඳයන ලංරද ලංඳයුව ලංරළබිඹ ලංවළිය ලං

සිඹළු ලං සිවිල් ලං ව ලං අඳයහධ ලං නඩු ලං ම්ඵන්ධ ඹන් ලං ඹම් ලං අධීක්ණඹ ලං
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විනිලසචඹ ලං අධිහරිඹ ලං අධිහරිඹ ලං  ුව න් ලං  ඳමේ ලං සිටීභ ලං ව ලං

අධිහරීඹ ලං ුව න් ලංියඹහඳෆභ. 

III. සිඹලු ලං  ොන්ත්රහත් ලං ගිවිසුම් ලං හධන ලං ඳත්ර ලං  වෝ ලං  නත් ලං ඹම් ලංආහයඹ ලං

ෛනික ලංලිඹවිලි ලංම්ඳහදන ලංවහ ලංසිඹළුභ ලංඅාලඹන්ට ලංවඹ ලංීමභ. 

IV. අධිහරිඹ ලංව ලංමේිකභඹ ලංක් ේත්ර ේ  ලංආඹතන ලංඅතය ලංම්ඵන්ධීයණඹ ලං 

 

 වශකාරඅධයක්(අභයන් ර විගණන) 

 

I. අධිහරි ඹහි ලංහර්ඹඹන් ලංවිණනඹට ලංරක් ලංියරීභ ලංවහ ලංඅලය ලංනිර් ද්ලඹන් ලං

බහඳිකයඹහට ලංහර්තහ ලංියරීභ. 

II. විණන ලංවහ ලංශභනහයණ ලංමිටු ලංැකසීමම් ලංවහ ලංම්ඵන්ධ ලංවිභ. 

III.  ර්ඛීඹ ලංඅභහතයහාල ේ  ලංප්රධහන ලංඅබයන්තය ලංවිණයඹහ ලංභඟ ලංඅධිහරිඹ ලං

ම්ඵන්ධ ඹන් ලංවු ලංයහජහරි ලංසිදු ලංියරීභ. 

IV. අධිහරි ේ  ලංහර්ඹඹන් ලංම්ඵන්ධ ඹන් ලංවිණහධිඳික ලං දඳහර්ත ම්න්තු ලං

භඟ ලංව ලංම්ඵන්ධ ලංටයුතු ලංියරිභ. 

V. අධිහරි ඹහි ලංඅබයන්තය ලංඳහරන ලංඳද්ධික ේ  ලංඳිකන ලංඅුවකරතහඹ ලංඉවශ ලං

නළාීමභ ලංවහ ලංඅලය ලං්රිඹහභහර් ලංළනිභ. 

 

 

 

 වශකාරඅධයක්(රලර්ධන ශා වශය වවේලා) 

 

I. ආඹතනඹ ලං තුශ ලං ්රිඹහත්භ ලං යුව ලං රඵන ලං සිඹලු ලං ළඩටවන් ලං වහ ලං

අලය ලංඳවසුම් ලංරඵහ ලං දිභ ලංව ලංඅබයන්තය ලංහර්ඹඹ ලංභණ්ඩරඹ ලංවහ ලං

අලය ලංඳවසුම් ලංරඵහ ලංදිභ. 

II. ආඹතනඹ ලං තුශ ලං සිඹලු ලං ඳවසුම් ලං වහ ලං  ේහ ලං ්රිඹහත්භ ලං ියරීභ ලං ව ලං

ප්රහවන ලංඳවසුම් ලංම්ඵන්ධීයණඹ 

III. ඉවශ ලංශභනහයණඹට ලංඅවය ලංහර්තහ ලංළඳයීභ ලංව ලංආඹතනඹ ලංතුර ලං

එදි නදහ ලං ඇික ලං න ලං සිඹළු ලං ටයුතු ලං ම්ඵන්ධ ඹන් ලං ඳවසුම් ලං රඵහ ලං

දීභ.වහඹ ලං ේහ ලංදීභ ලංව ලංම්ඵන්ධීයණඹ 

 

 

 වශකාරඅධයක්( ාක්ණ) 

 

I.  ද්ීයඹ ලංපුනර්ජනමේඹ ලංඵරලක්ික ලංම්ඳත් ලංවඳුනහ ලංළමේභ තක් ේරු ලං

ියරීභ ලයතහ ලංඅධයඹන ලංව ලංඵරලක්ික ලංහර්ඹක්භතහ ලංප්රර්ධන ලං

අයමුණු ලං යත් ලං ඵරලක්ික ලං විණනඹන් ලං වහ ලං හර්මි ලං වඹ ලං

ළඳයීභ ලංආශ්රිත ලංකීම් ලංදළරීභ. 

II. පුනර්ජනමේඹ ලං ඵරලක්ික ලං ක් ේත්ර ේ  ලං ව ලං ඵරලක්ික ලං

ශභනහයණ ලංක් ේත්ර ේ  ලං  ටි ලංහලීන ලංභධය ලංහලීන ලංවහ ලං දිගු ලං

හලීන ලංඅයමුණු ලංඉටු ලංය ලංළමේභ ලංවහ ලංඉවශ ලංශභනහයණඹට ලං

වඹ ලංීමභ. 

III. තහක්ණි ලං  භරම් ලං ඵඩහ ලං ඳත්හ නඹහභ ලං පිළිඵපර්ණ ලං

කීභදළරීභ තහක්ණි ලං  භරම් ලං ප්රම්ඳහදන ේ දී ලං තහක්ණි ලං

පිරිවිතයඹන් ලංසියරීභ ලංඅලයඹ ලංටයුතු ලං ලං ලංියරීභ. 
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 වශකාරඅධයක්(රවම්ඳාෙන) 

 

I. බහණ්ඩ ලං වහ ලං  ේහ ලං ප්රම්ඳහදන ලං ටයුතු ලං ාවිධහනඹ ලං ියරීභ ලං ව ලං

ම්ඵන්ධීයණඹ 

II. බහණ්ඩ ලංවහ ලං  ේහ ලං ප්රම්ඳහදන ලංටයුතු ලංහර්ඹක්භ ලංවහ ලංපරදහයී ලං  ර ලං

ශභනහයණඹ ලංියරීභ. 

III. හර්ෂි ලංප්රම්ඳහදන ලංළරසුභ ලංපිීය ඹර ලංියරීභ ලංවහ ලං්රිඹහත්භ ලංියරීභ. 

IV. අධිහරිඹ ලංවහ ලංහර්ෂි ලංළඳයුම්රුන් ලංලිඹහඳදිාචි ලංියරීභ. 

 

 

 

 වශකාරඅධයක්(ව ොරතුරු  ාක්ණ) 

 

I. භ ෝලීඹ ලං  තොයතුරු ලං ඳද්ධික ලං  ේහ ලං රහභීන් ලං වහ ලං අධිහරිඹ ලං අතය ලං

ම්ඵන්ධීයණඹ 

II.  තොයතුරු ලං තහක්ණ ලං අාල ේ  ලං හර්ඹඹ ලං ඳළරීභ ලං  භ වඹීමභ ලං ව ලං හර්ඹ ලං

හධන ලං ප්රික ලං අධීක්ණඹ ලං ියරීභ අධයක් ලං භණ්ඩර ලං තීයණ ලං ්රිඹහත්භ ලං

ියරී ම් ලංප්රික ලංභහ රෝචන ලංහර්තහ ලංපිළි ඹර ලංියරීභ. 

III. අධිහරි ේ  ලංඳරිණ ලංවහ ලං තොයතුරු ලංතහක්ණ ලංහර්ඹඹන් ලංපිළිඵ ලංපර්ණ ලං

කීභ ලංදළරිභ. 

IV. අධිහරි ේ  ලං ේහ ලංඅලයතහඹ ලංඅුව ලංඳයුව ලංරඵන ලං නත් ලංහර්ඹඹන් ලං

ඉටු ලංියරීභ. 

 

 

 

 වශකාරඅධයක්(රලර්ධන) 

I. අදහශ ලංනි ඹෝජය ලංඅධයක් ේ ලංවිධහනඹ ලංව ලංභඟ ඳන්ීමභ ලංඹට ත් ලං

ඵරලක්ික ලං ශභනහයණඹ ලං පුනර්ජනමේඹ ලං ඵරලක්ික ලං ක් ේත්ර ේ  ලං

පුහුණු ලංියරී ම් ලංහර්ඹඹන් ලංවහ ලංද්රයභඹ ලංම්ඳත් ලංනිර්භහණඹ ලංියරීභ ලං

ව ලංාවිධහනඹ ලංියරිභ. 

II. ඵරලක්ික ලං හර්ඹක්භතහඹ පුනර්ජනමේඹ ලං ඵරලක්ික ලං ාර්ධනඹ ලං

වහ ලං ්රිඹහත්භ ලං යුව ලං රඵන ලං ාර්ධන ලං ළඩටවන් ලං පිළිඵ ලං

ප්රචහයණ ලංව ලංයහඳෘික ලංළඩටවන් ලං්රිඹහත්භ ලංියරීභ. 

III. විදුත් ලං ව ලං මුද්රිත ලං භහධය ලං ආඹතන ලං ව ලං අධිහරිඹ ලං අතය ලං

ම්ඵන්ධතහඹ ලංම්ඵන්ධීයණඹ 

IV. අධිහරි ේ  ලං ඳයභහර්ථ ලං මුදුන්ඳත් ලං ය ලං ළමේභට ලං උඳහය ලං න්නහ ලං වු ලං

මුද්රත ලං වහ ලං විදුත් ලං භහධය ලං ප්රහලන ළඩමුළු ලං ම්භන්ත්රණ ලං ළනි ලං

ජනන්නි ේදන ලංළඩටවන් ලංාවිධහනඹ ලංියරීභ ලංව ලං භ වඹීමභ. 
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 ව  නය (රු) 

 95 575/= ලං ලං ලංමලි ලං ලංළටුඳක් 
 

 ලැඩකරන ඳැය ගණන 

 ඳළඹ ලං08 
 

 ලයව් සීමාල (අවුරුදු) 

 උඳරිභ ලං ලං- ලං ලං45 

 අභ ලං ලං ලං ලං ලං- ලං ලං22 
 

 ව්ත්රී පුරු රමුඛ ාලය 

 සත්රී/පුරු ලං දඳක්ඹභ 
 
 

 අලය අධයාඳන සුදුසුකම් ශා ඳපුරුේෙ 

 

 නතුර අලය අධයාඳන සුදුසුකම් ඳපුරුේෙ 

(ලවර) 

වහය ලං ලංඅධයක්  (ඉාජි න්රු) ඉාජි න්රු ලං (විදුලි/ඹහන්ත්රි/යහඹනි ලං වහ ලං ්රිඹහලි) ලං

උඳහධිඹක් ලංවදහයහ ලංිකබීභ. 

01 

වහය ලං අධයක් ලං (මුරය ලං වහ ලං

ආර්ථි ලංටයුතු) 

ණහධියණ/මුරය/ශභනහයණඹ/යහඳෘික ලං

ශභනහයණඹ/තක් ේරුයණඹ/යහඳහය ලංආර්ථි ලං

විදයහ/ායහනඹ/ භ වයුම් ලං ශභනහයණඹ ලං

උඳහධිඹක් ලංවදහයහ ලංිකබීභ. 

01 

වහය ලං ලංඅධයක්  (භ ලං ෝලිඹ ලං

 තොයතුරු ලංඳද්ධික ලංවහ ලංම්ඳත් ලං

සිිකඹම්ත ලංියරිම්) 

භ ෝර ලංවිදයහ/තක් ේරුයණඹ/ආර්ථි ලං

විදයහ/යවහරි ලං බෞික ලංවිදයහ/නහරි ලං

ළරසුම්යණඹ ලංඋඳහධිඹක් ලංවදහයහ ලංිකබීභ 

 

01 

වහය ලං  ලං අධයක්(භහන ලංම්ඳත් ලං
ඳරිඳහරනඹ ලං) 
 

යහඳහය ලංඳරිඳහරනඹ/භහන ලංම්ඳත් ලංශභනහයණඹ ලං
හණිජ ලංඹන ලංවිඹ ලංක් ේත්රඹ ලංඋඳහධිඹ 

01 

වහය ලං අධයක්(දළුවම් ලං
ශභණහයණ) 
 

අ රවියණ/විදයහ/ශභනහයණ/හණිජ/රහ ලංඹන ලං
විඹ ලංක් ේත්රඹ ලංඋඳහධිඹ 

01 

වහය ලං ලංඅධයක්(ඉඩම් ලංටයුතු) 
 

තක් ේරුයණඹ/විදයහ/ශභනහයණ/හණිජ/රහ ලං
විඹ ලංක් ේත්රඹ ලංඋඳහධිඹ 

01 

වහය ලං ලංඅධයක්(මුරය) 
 

ණහධියණ/මුරය/ශභනහයණඹ/යහඳහය ලං
ඳරිඳහරනඹ/හණිජය ලං විඹ ලං ක් ේත්රඹ ලං උඳහධිඹක් ලං
වදහයහ ලංිකබීභ 

01 

වහය ලං ලංඅධයක්(නිික) 
 

මේිකඹ ලං පිලිඵ ලං උඳහධිඹ ලං වහ ලං  ශ්රේසඨහධියණ ේ  ලං
නිතීඥය ඹකු ලංල ඹන් ලංදිවුරුම් ලංදී ලංිකබීභ 

01 

වහය ලං ලංඅධයක්(අබයන්තය ලං
විණන) 

ණහධියණ/මුරය/ශභනහයණඹ/යහඳහය ලං
ඳරිඳහරනඹ/හණිජය ලං විඹ ලං ක් ේත්රඹ ලං උඳහධිඹක් ලං
වදහයහ ලංිකබීභ 

03 

වහය ලං  ලං අධයක්(ප්රර්ධන ලං වහ ලං
වඹ ලං ේහ) 

විදයහ/හණිජ/රහ/ශභනහයණ ලංවිඹ ලංක් ේත්රඹ ලං
උඳහධිඹක් ලංවදහයහ ලංිකබීභ 

01 
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වහයඅධයක්(තහක්ණ) 
 

විදුලි/ඹහන්ත්රි/්රිඹහලි) ලං වත්න ලං භේටභට ලං  නොඅඩු ලං

ප්රීමණතහඹක් ලංNVQ 7 සුදුසුභ ලං ලංිකබීභ. 
01 

වහයඅධයක්(ප්රම්ඳහදන) 
 

ශභනහයණ/ප්රම්ඳහදන/මුරය ලං
ශභනහයණඹ/හණිජ ලං ඹන ලං විඹ ලං ක් ේත්රඹ ලං
උඳහධිඹක් ලංවදහයහ ලංිකබීභ 

01 

වහයඅධයක්( තොයතුරු ලං
තහක්ණ) 
 

 තොයතුරු ලංතහක්ණ/ඳරිණ ලංවිදයහ ලංඋඳහධිඹ 01 

වහයඅධයක්(ප්රර්ධන) 
 

ජනානි ේදනඹ/භහජ ලං
විදයහ/අ ශවියණඹ/ශභනහයණඹ/හණිජයඹ ලං
විඹ ලංක් ේත්රඹ ලංඋඳහධිඹක් ලංවදහයහ ලංිකබීභ 

01 

 

 

 ඩිප්වෝමා වශ වශතිකඳත්ර       

 අලය ලං නො ේ. 

 

 භාා ශැකියාල   

භාාල අවප්ක්ෂි  මට්ටම 

සිාවර ඉවර 

ඉාග්රීසි ඉවර 

 දභශ හභහනය 
 

 

 

 අලය අවනකුත් කුව ා 

 ශභණහයණ ලං ලංදළුවභ 

 ළටළු ලං ලංනියහයණ ලං ලංවළියඹහ 

 භහන ලං ලංම්ඳත් ලංඳහරනඹ ලං ලංආශ්රිත ලංෛනික ලං ලංදළුවභ 

  තොයතුරු ලංතහක්ණඹ ලංපිළිඵ ලං ලංඅ ඵෝධඹ 

 භවජන ලං ලංම්ඵන්ධතහ ලංඳළළත්ීම ම් ලංවළියඹහ 

 අ ඵෝධ ලංය ලංළමේ ම් ලංවළියඹහ 

 විලස ල්ණ ලංවළියඹහ 
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 ලෘත්තීමය ලවයන් ඉශෂයාවම් ක්රමව ෙය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අධයක් 

වහය ලංඅධයක් ලං11 ලං ශ්රේණිඹ 

වහය ලංඅධයක් ලං1 ලං ශ්රේණිඹ 
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06.වල්ඛකාධිකාරී 

  නතුරු නාමය 
 

  ල්හධිහරි 

  

 ලෘත්තීය මට්ටම 

 ඉවශ ලංභේටභ 
 

 ලගකීම් ශා කාර්යන් 

I. නහඹත්ඹ ලං ලංදයමින් ලංප්රධහන ලංවිධහඹඹහ ලං ර ලංටයුතු ලංියරීභ. 

II. ආඹතන ේ  ලං ලංාර්ධන ලංඉරක් ලංපුයහ ලංළමේභ. 

III. යහඳහය ලං ප්රර්ධන ලං ්රභ ලං වදුනහ ලං නිමින් ලං  ශනහභඹ ලං වහ ලං ආඹතන ලං ප්රිකරඳඹ ලං වදුනහ ලං

ළමේභ. 

IV. සිඹළුභ ලං ලංඅාල ලං ලංප්රධහමේන් ේ ලංයහජහරී ලංටයුතු ලංඅධීක්ණඹ ලංියරීභ. 

V. අභහතයාලඹ ලං ලංව ලංඅ නකුත් ලංආඹනඹ ලංභඟ ලං ලංම්ඵන්ධීයණ ලං ලංටයුතු ලං ලංසිදු ලංියරීභ. 

VI. සිඹළු ලං ලංනිරධහරීන් ේ ලංනිහඩු ලංඅඹදුම්ඳත් ලංඅුවභත ලංියරීභ ලං , හර්ෂි ලංළටුප් ලංර්ධ ලංරඵහ ලංදීභ ලං

වහ ලංඔවුන් ේ ලංඳරිඳහරන ලංටයුතු ලංසිදු ලංියරීභ. 

VII. ළඳයුම් ලං ආඹතන ලං භ ලං ඵහහිය ලං ආඹතන ලං ශභනහයණඹ ලං ියරී ම් ලං ම්ඵන්ධීයණ ලං

ටයුතු ලංසිදු ලංියරීභ. 

VIII. යහජය ලංආඹතන ලංඵරධහරීන්  ලංඅධිහරී ලංහර්ඹහර  ලංතහනහඳික ලංහර්ඹහර  ලංගුන් ලංභන් ලංාචහය ලං

නි ඹෝජිත ලං ආඹතන  ලං විවිධ ලං ාවිධහනරට ලං අඹත් ලං හර්ඹඹන් ලං කීම් ලං යහජය ලං නිරධහරීන් ලං

භ ලංඅන්තර් ලං්රිඹහහරිත්ඹ ලංtradeleaders ම්ඵන්ධීයණඹ ලංළරසුම් ලංියරීභ 
 

 

 ව  නය (රු) 

 70.000/= ලං ලං ලංමලි ලංළටුඳක් ලං 

 

 ලැඩකරන ඳැය ගණන 

 ඳළඹ ලං09 

 

 ලයව් සීමාල (අවුරුදු) 

 උඳරිභ ලං ලං- ලං ලං50 

 අභ ලං ලං ලං ලං ලං- ලං ලං19 
 

 ව්ත්රී පුරු රමුඛ ාලය 

 සත්රී/පුරු ලං දඳක්ඹභ 
 

 අලය අධයාඳන සුදුසුකම්  
 පිළිත් ලංවිලස ලංවිදයහරඹියන් ලංශභණහයණඹ ලංපිළිඵ ලංඋඳහධිඹක් ලංරඵහ ලංිකබීභ. 

 

 ඩිප්වෝමා වශ වශතිකඳත්ර       

 අලය ලං නො ේ. 
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 භාා ශැකියාල 

භාාල අවප්ක්ෂි  මට්ටම 

සිාවර ඉවශ 

ඉාග්රීසි ඉවශ 

 දභශ හභහනය 
 

 

 අලය අවනකුත් කුව ා 

 ශභණහයණ ලං ලංදළුවභ 

 ච්ර ල් ලං ලංපිළිඵ ලං ලං ලංදළුවභ 

 යහඳහය ලං ලංශභණහයනඹ ලං ලං ලංපිළිඵ ලං ලංඅ ඵෝධඹ 

 ඵහහිය ලං ලංආඹතන ලං ලංභඟ ලංම්ඵන්ධීයණඹ ලං ලං ලංියරී ම් ලංවළියඹහ 

 භහන ලං ලංම්ඳත් ලංඳහරනඹ ලංආශ්රිත ලංෛනික ලංදළුවභ 

 ඳරිණ ලං ලංදළුවභ 

  ල්න ලං ලංටයුතු ලංපිළිඵ ලං ලංදළුවභ 

 

 

 අලය ඳපුරුේෙ 

  ශභණහයණ ලංභේට ම් ලංය ලං12 ලං ලංඳරපුරුද්දක් ලංිකබීභ. 

 

 

 ලෘත්තීමය ලවයන් ඉශෂයාවම් ක්රමව ෙය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

විධහඹ ලං ලං ල්න ලංටයුතු ලංනිරධහරි 

 

ණිසඨ ලං ලං ල්න ලංටයුතු ලං
නිරධහරි 

 

 

 ේ්යසඨ ලං ලං ල්න ලංටයුතු ලං
නිරධහරි 
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                                    07. වාමානයාධිකාරී 

 
 

  නතුරු නාමය 
 

  ලංහභහනයහධිහරී ලං ලං ලං ල්ම් 

  

 ලෘත්තීය මට්ටම 

 ඉවශ ලංභේටභ 
 

 ලගකීම් ශා කාර්යන් 

I.  ේහ ලං ලංඳරිඳහරනඹ 

II. ඹහත්රහාන ේ  ලං ලං ලංළඩ ලං ලංඅධීක්ණඹ 

III. බහණ්ඩඅ රවිඹ 

IV.  ල්න ලංඳද්ධිකඹක් ලංඳත්හ න ලංඹහභ ලංව ලංලිපි ලංහුභහරු ලංය ලංළමේභ ලංවහ ලංප්රභහණත් ලං

 ර ලංඹළීමභ 

V. සිඹලුභ ලං ල්ම් ලංහර්ඹහරර ලංකීභ ලංදළරිභ 
 

 

 ව  නය (රු) 

 55 350.00 ලං/= ලං ලං ලංමලි ලංළටුඳක් 

 

 ලැඩකරන ඳැය ගණන 

 ඳළඹ ලං08 

 

 ලයව් සීමාල (අවුරුදු) 

 උඳරිභ ලං ලං- ලං60 

 අභ ලං ලං ලං ලං ලං- ලං ලං18 
 

 ව්ත්රී පුරු රමුඛ ාලය 

 සත්රී/පුරු ලං දඳක්ඹභ 
 

 අලය අධයාඳන සුදුසුකම්  

 පිළිත් ලංවිලස ලංවිදයහරඹියන් ලංඋඳහධිඹක් ලංරඵහ ලංිකබීභ. 
 

 ඩිප්වෝමා වශ වශතිකඳත්ර       

 අලය ලං නො ේ. 
 

 භාා ශැකියාල 

භාාල අවප්ක්ෂි  මට්ටම 

සිාවර ඉවශ 

 දභශ ඉවශ 

ඉාග්රිසී භධයභ 
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වාමානයාධිකාරී වල්කම් 

වාමානයාධිකාරී 

 අලය අවනකුත් කුව ා 

 ශභණහයණ ලං ලංදළුවභ 

 නිඹහභන ලංප්රමිතීන් ලං ලංපිළිඵ ලං ලං ලංදළුවභ ලං 

 ඵහහිය ලං ලංආඹතන ලංභඟ ලං ලංම්ඵන්ධීයණඹ ලං ලංියරී ම් ලං ලංවළියඹහ 

 තීයණළමේ ම් ලං ලංවළියඹහ 

 නිසිඳහරි බෝගි ලං ලං ේහ 

 

 අලය ඳපුරුේෙ 

  තනතුයට ලංඅදහර ලංක් ේත්ර ේ  ලංඳරපුරුද්දක් ලං ලංිකබීභ. 

 

 

 ලෘත්තීමය   ලවයන් ඉශෂයාවම් ක්රමව ෙය 
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 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං08. කෂමණාකාර(ඉශෂ මට්ටම) 

 
  නතුරු නාම 

 

 ශභණහරු 
 ප්රධහන ලං ලංශභණහරු( භ වයුම්/ප්රම්ඳහදන/මුරය) 

 ඳද්ධික ලං ලං භ වයුම් ලං/ාර්ධන ලංශභණහරු 

 නි ඹෝජය ලං ලංභහනය ලංශභණහරු 

 නිඹහභන ලං ලංශභණහරු 

 න්නි ේදන ලං ලංශභණහරු 
 විභර්ලන ලංශභණහරු 

 යහඳෘික ලං ලංශභණහරු 
 ළඳයුම් ලං ලංශභණහරු 
 පුහුණු ලං ලංශභණහරු 

 

 ලෘත්තීය මට්ටම 
 ඉවශ ලංභේටභ 

 

 ලගකීම් ශා කාර්යන් 
 

 කෂමණාකරු  

i. ආඹතනඹ ලංතුර ලංසිඹළු ලංඅාලර ලංටයුතු ලංඅධීක්ණඹ ලංියරීභ. 

ii. ආඹතනඹ ලංතුර ලං තොයතුරු, හර්ඹන් ලංපිළිඵ ලං ලංඅධයක් ලංභණ්ඩරඹ ලංදළුවත් ලංියරීභ. 

iii.  ේ ලං ලංළටළු ලං ලංවිදීභට ලංටයුතු ලංියරීභ. 

iv. තෘප්ිකභත් ලං ශ්රභ ලං ඵරහඹක් ලං වයවහ ලං හර්මි ලං ව ඹෝගීතහ ලං අණ්ඩ ලං යහ ලං

නිමින් ලංාවිධහනඹට ලංටිනහම් ලංඑතු ලංියරීභ ලංවහ ලංපුද්රයින්ට ලංඅත්ඳත් ලංය ලං

ළමේභ, ාර්ධනඹ ලංියරීභ, බහවිතඹ ලංවහ ලංයහ ලංළමේභ. 

 

 

 රධාන කෂමණාකරු(වමවශයුම්/රවම්ඳාෙන/මුය) 

I. භහම් ලං  දඳහර්ත ම්න්තුට ලං  වෝ ලං ඒ ලං අයමුණු ලං රට ලං නිලසචඹ ලං ියරීභ ලං වහ ලං

උඳහඹ ලං ලංභහර්ගි ලංළරසුම් ලං ලංියරීභ. 

II. ත්භන් ලංයහඳහය ලං්රිඹහලිඹ ලංවහ ලංඳද්ධික ලංඇයීභ. 

III. හර්ඹඹ ලංප්රිකඹ ලංභඟ ලංහර්ඹ ලංභණ්ඩරඹ ලංනිරීක්ණඹ ලංව ලංඋඳහය ලංියරීභ. 

IV. භසත ලං භහම් ලං ප්රිකඳත්ිකඹ ලං අුව ලං ජු  ලං හර්තහයණ ලං හර්ඹ ලං භණ්ඩරඹ ලං

අධීක්ණඹ. 

V. ඳිකන ලංම්ඳත් ලං බහවිතහ ලංියරීභ ලං  න් ලංියරිභ./හර්තහ ලං පිළි ඹර ලංියරීභ ලංවහ ලං අරරහ ලං

ස ලං ියරීභ ලං වහ ලං ඳවසුම් ලං ළරසීභ./පරදහයිතහ ලං ඉරක් ේ  ලං ප්රිකඹ ලං වහ ලං

්රිඹහහරී ලංභේටම් ලංභළමේභට ලංහර්ඹ ලංහධන ලංදත්ත ලංභහ රෝචනඹ ලංියරිභ. 

VI. ආඹතන ේ  ලංඳරිඳහරනභඹ ලංවහ ලංමරයභඹ ලංඳහරනඹ. 

VII. ය ටහි ලංජර ලංම්ඳත් ලංඳහරනඹ ලංවහ ලංබහවිතඹ ලංම්ඵන්ධ ලංජහික ලංප්රිකඳත්ික ලංම්ඳහදනඹ ලං

ියරීභ. 

VIII. ායක්ණ ලංඋ ඳ ඹෝගීතහ ලංඳහරනඹ ලංව ලංය ටහි ලංජර ලංම්ඳත් ලංාර්ධනඹ ලංියරීභ ලං

වහ ලංවිසතයහත්භ ලංව ලංඒහඵද්ධ ලංළරසුම් ලංස ලංියරීභ. 
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 ඳේධති වමවශයුම් /වංලර්ධන කෂමණාකරු 

I. භහ ම් ලං  ඵදහ ලං වළරී ම් ලං ඳද්ධික ේ  ලං ්රිඹහහරීත්ඹ ලං ව ලං නඩත්තු ලං ළඩටවන් ලං

ළසීභ ලංවහ ලංහර්ඹක්භ ලංවහ ලංි නම් ලංඳහරි බෝගි ලං ේහ ලංළඳයීභ. 
 

 නිවයෝජය වමානය කෂමණාකරු 

I. ායක්ණ ලං උ ඳ ඹෝගිතහ ලං ඳහරනඹ ලං ව ලං දියි න් ලං ජර ලං මරහශ්රර ලං විවිධහාගීයණඹ ලං

ියරීභ ලංවහ ලංයහඳෘික ලංළසීභ ලංවහ ලංළරසුම් ලංළසීභ. 

II. ාර්ධන ලංයහඳෘික ලංර ලංප්රිකරහබ ලංවහ ලංආර්ථි ලංලයතහන් ලංතක් ේරු ලංියරීභ ලංවහ ලංභඟ ලං

 ඳන්ීමභ ලංවහ ලංඅධීක්ණඹ. 
 

 

 නියාමන  කෂමණාකරු 
I. නිඹහභ ලංව ලං නත් ලංඵරඳත්ර ලංභ ලංම්ඵන්ධීයණඹ ලංව ලංනිඹහභන ලංාදර ලංදී ලං

 ර ෝ ලං ලං ලංනි ඹෝජනඹ ලං ලංියරීභ. 

II.  ර ෝ ලං  ලං නිඹහභන ලං අුවකරතහ ලං විධිභත් ලං ියරීභ ලං ව ලං භහ රෝචනඹ ලං වික ලං

ියරීභ. 
 

 වන්නිව ෙන කෂමණාකරු 

I. වි ලේෂිත ලං හරසීභහ ලං තුශ ලං සිඹලුභ ලං  දෝඹන් ලං ්රිඹහත්භ ලංියරීභ ලං නඩත්තු ලංියරීභ ලං

ව ලං ප්රිකම්ඳහදනඹ ලං සිදු ලං ියරීභ ලං භගින් ලං ාවිධහනඹ ලං තුශ ලං යදහත්භ ලං ගුන් ලං විදුලි ලං

න්නි ේදන ලංඳද්ධිකඹ ලංඳත්හ ලං න ලංඹහභ. 

II. ඩදහසි ලංවහ ලංන්නි ේදන ලංේටර ලංව ලංඋඳයණ ලංඅණ්ඩ ලංන්නි ේදනඹ ලංවහ ලං

ඳවසුම් ලංළඳයීභ. 

 

 

 විමර්න කෂමණාකාරු 

I. ශ්රි ලං රාහ ලං විදුලි ලං ඵර ලං ඳනත ලං ඹට ත් ලං අඳයහධරුන් ලං මේිකවි යෝධී ලං විදුලි ලං ඵරඹ ලං

 ඵදහවළරී ම් ලං ජහරඹ ලං අතක් ේරු ලං යන ලං අඹ ලං අත්අඩාගුට ලං ළමේභ ලං වහ ලං

විභර්ලන ලංනිරධහරීන් ලංවයවහ ලංපිඹහය ලංියරී ම් ලංහර්ඹඹන් ලංසිදු ලංියරිභ. 

 

 ලයාඳෘති කෂමණාකරු 

I. ්රිඹහත්භ ලංියරීභ ලං වහ ලං අුවභත ලංයන ලං රද ලං ප්රධහන ලං යහඳෘික ලං ළරසුම් ලං

ියරීභ ලංව ලං්රිඹහත්භ ලංියරීභ ලංශභනහයණඹ ලංියරීභ ලංවහ ලංඉරක්ත ලං

ඉරක් ලංපුයහ ලංළමේභ ලංවහ ලංශභනහයණඹ ලංියරීභ. 

 

 

 වැඳයුම්  කෂමණාකරු 

I. ළශසුම් ලංියරීභ, වි ලංියරීභ ලංවහ ලංඳහරනඹ ලංියරීභ ලංභහ ම් ලං භ වයුම් ලංඅලයතහ ලං

පුයහලීභ ලංවහ ලංද්රයභඹ ලංළඳයුම් ලංවහ ලංඵඩහ ලංියරීභ. 

 

 

 පුහුණු  කෂමණාකරු  

I. ප්රධහන ලංකීභ ලංන් න් ලංභහ ම් ලංසිඹලභ ලංහර්ඹ ලංභණ්ඩර ේ  ලංදළුවභ ලං

ළි  ලං දියුණු ලංියරීභ ලං වහ ලංහර්ඹ ලං භණ්ඩරඹ ලං ාර්ධනඹ ලංියරීභ ලං ව ලං

පුහුණු ලංියරීභයි. 
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 ව  නය (රු) 

 උඳරිභ ලං- ලං1  89  000.00 ලං/= ලං 

 අභ ලං ලං ලං- ලං ලං72,337/= ලං ලංමලි ලංළටුඳක් 

 

 ලැඩකරන ඳැය ගණන 

 ඳළඹ ලං08 ලං- ලං09 
 

 ලයව් සීමාල (අවුරුදු) 

 උඳරිභ ලං ලං- ලං ලං60 

 අභ ලං ලං ලං ලං ලං- ලං ලං18 
 
 

 ව්ත්රී පුරු රමුඛ ාලය 

 සත්රී/පුරු ලං දඳක්ඹභ 

 

 

 අලය අධයාඳන සුදුසුකම් ශා ඳපුරුේෙ 

 නතුර අලය අධයාඳන සුදුසුකම් ඳපුරුේෙ 

(ලවර) 

කෂමණාකරු භහන ලංම්ඳත් ලංශභණහයණ ලංඋඳහධිඹ 10 

රධාන 

කෂමණාකරු(වමවශයුම්/රවම්ඳාෙ

න/මුය) 

භ ලං විදයහ/ශභණහයන ලං පිළිඵ ලං

උඳහධිඹක් 

10 

ඳේධති වමවශයුම් /වංලර්ධන 

කෂමණාකරු 

විදුලි ලංඉාජි න්රු ලංඋඳහධිඹක් 15 

නිවයෝජය වමානය කෂමණාකරු භ ලංවිදයහ ලංපිළිඵ ලංඋඳහධිඹක් 18 

නියාමන කෂමණාකරු  විදුලි ලංඉාජි න්රු ලංඋඳහධිඹ 15 

වන්නිව ෙන  කෂමණාකරු ඹහන්ත්රි ලංඉාජි න්රු ලංඋඳහධිඹ  

විමර්න කෂමණාකරු තහක්ණඹ/භහජ ලං

විදයහ/නිිකඹ/ශභණහයන ලංඋඳහධිඹක් 

 

05 

 

ලයාඳෘති  කෂමණාකරු විදුලි ලංඉාජි න්රු ලංඋඳහධිඹ 10 
 

වැඳයුම්  කෂමණාකරු භහන ලංම්ඳත් ලංශභණහයණ ලංඋඳහධිඹ 08 

පුහුණු  කෂමණාකරු විදුලි ලංඉාජි න්රු ලංඋඳහධිඹ 10 
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 ඩිප්වෝමා වශ වශතිකඳත්ර       

 භහන ලංම්ඳත් ලංශභණහයණ/ශභණහයණ ලං ලංි ප් රෝභහ 

 

 භාා ශැකියාල   

භාාල අවප්ක්ෂි  මට්ටම 

සිාවර ඉවශ 

ඉාග්රීසි ඉවශ 

 දභශ හභහනය 
 

 අලය අවනකුත් කුව ා 

 විලස ල්ලන ලංවළියඹහ 

 ප්රිකපර ලං ලංදිලහනිකඹ 

 තීයණළමේ ම් ලංවළියඹහ 

 ළටළු ලංනියහයණ ලං ලංවළියඹහ 

 අන්තර්පුද්ර ලං ලංම්ඵන්ධතහ 

 තත්ත් ලං ලංවික ලංපිළිඵ ලංදළුවභ 

  තොයතුරු ලංතහක්ණ ලං ලංදළුවභ 

 පිරිස ලංශභණහයන ලං ලංවළියඹහ 

 නිපුන ලං වහ ලං ුවපුහුණු ලංහර්ඹභණ්ඩරඹක් ලං තහක්ණි ලං වහ ලං තහක්ණ ලං  නොන ලං භේටභට ලං

 ඹොමු ලංියරීභ. 
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                                       09. ඉංජිවන්රු 
 

  නතුරු නාම 

 

 ප්රධහන ලං ලංඉාජි න්රු 

 ඉාජි න්රු 

 සිවිල් ලංඉාජි න්රු 

 ඳහරන ලංඉාජි න්රු 

 ඉ රක් රොනික් ලංඉාජි න්රු 

 යහඳෘික ලංඉාජි න්රු 

 ඹහන්ත්රි ලංඉාජි න්රු 

 සිවිල් ලංඉාජි න්රු ලංවඹ 

 

 

 ලෘත්තීය මට්ටම 

 ඉවශ ලංභේටභ 

 

 ලගකීම් ශා කාර්යන් 

 

 රධාන ඉංජිවන්රු 

 

I. භහ ම් ලංභසත ලංඉාජි න්රු ලං්රිඹහහයම් ලංශභනහයණඹ ලංියරීභ. 

 

 

 ඉංජිවන්රු 

I. මිුවම් ලංවිදයහහයඹ ලංඳත්හ න ලංඹහභ. 

 

 

 සිවිල්ඉංජිවන්රු 

I.  ොඩනළගිලි,  ඳොකුණු, අිපජනන ලංභධයසථහන, විදයහහය ලංඇතුළු ලංසිඹළු ලංඹටිතර ලං

ඳවසුම් ලංව ලංඉදිියරීම්වහ ලංනඩත්තු ලංහර්ඹක්භ ලං ර ලංශභනහයණඹ ලංියරීභ ලංවහ ලං

එභ ලංටයුතු ලංවහ ලංහර්ෂි ලංඅඹළඹ ලං ලංම්ඳහදනඹ ලං ලංියරීභ. 

II. ඵහහිය ලං  ලං උඳ ද්ලරුන් ලං ව ලං  ොන්ත්රහත්රුන් ලං විසින් ලං නිර්භහණඹ ලං යුව ලං

රඵන ලං ළරසුම් ලං ව ලං න ලං යහඳෘතීන් ලං ඳරීක්හ ලං ියරීභ ලං බිල්ඳත් ලං වහ ලං  ීමම් ලං

සිදුියරීභ ලංවික ලංියරීභ. 

III. සිවිල් ලං ලංඉන්ජි න්රුභඹ ලංඒර ලංඉදිියරීම් ලංටයුතු ලං ලංබහය ලංක් ලංරිඹහ ලංියරීභ. 

IV. හර්ෂි ලං ළරසුම් ලං අුව ලං ්රිඹහත්භ ලං ර ලං යුතු ලං ඉදිියරීම් ලං ටයුතු ලං ළරසු භහි ලං

වන් ලංදිනහුවරට ලංවහ ලංමුදල් ලංප්රිකඳහදන ලංප්රභහණඹන් ලංතුශ ලං්රිඹහත්භ ලංියරීභ ලං

ම්ඵන්ධ ලං ලංකීභ. 
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 ඳාන ඉංජිවන්රු  

I. විදුලිඹ ලංබිදළටීම් ලංආයක්ෂිත ලංවහ ලංසුරුම් ලං ර ලංළශසුම් ලංියරීභ ලංවහ ලං්රිඹහත්භ ලං

ියරිභ. 

II. භහ ම් ලංවිද්්ුත් ලංඳද්ධික ේ  ලංආයක්ෂිත ලංවහ ලංහර්ඹක්භ ලං භ වයුම් 

 

 ඉවක්වරොනික් ඉංජිවන්රු 

 

I. වබොවළරී ම් ලං ලංඳද්ධිකඹ ලංහර්ඹක්භ ලං ඹොදහ ලංළමේභ ලංවහ ලංඳර් ේ ණ ලංවහ ලං

ාර්ධන 

II. හර්ඹක්භ ලංඵරලක්ික ලං භරම් ලංවදුන්හදීභ ලංවහ ලංාර්ධනඹ ලංියරීභ. 

 

 

 ලයාඳෘති ඉංජිවන්රු 

I.  තොයතුරු ලංන්නි ේදන ලංතහක්ණඹ. 

II. විදුලි ලංඵරහහය ලංඉදිියරිභ. 

 

 යාන්ත්රික ඉංජිවන්රු 

I. ආඹතන ේ  ලං ඹහන්ත්රි ලං ඉාජි න්රු ලං ළඩබිම් ලං (යහඹ ලං ඇතුරත) ලං සිඹළු ලං ටයුතු ලං

අධීක්ණඹ. 

II. ඹහන්ත්රි ලං ලංළඩඳර ලංවහ ලංඹන් ත්රෝඳයණ ලංනඩත්තු ලංපිළිඵ ලංකීභ. 

III. ළමේම් ලං ලංඹහත්රහර ලංනඩත්තු ලංම්ඵන්ධ ඹන් ලං ලංකීභ. 

 

 

 සිවිල් ඉංජිවන්රු වශයක 

 

I. යහඳෘික ලං ලං ඹෝජනහ ලංපිළි ඹර ලංියරීභ ලංවහ ලංභමිාර්ධන ලං ලංයහඳෘික ලං්රිඹහත්භ ලං

ියරීභ ලංවහ ලංසිවිල් ලංප්රඵරයින් ලංව ලංභ ලංවිදයහඥඹන්ට ලංවහඹීමභ. ලංභත ලංජර ලංදත්ත ලං

ැකස ලංියරීභ ලංභගින් ලංාවිධහනඹ ලංයුව ලංරඵන ලංභමි ලංජරඹ ලංභගින් ලංයහඳෘික ලං ලංපිරිළඹ ලං

ව ලංනිරීක්ණ ලං ටන්ඩර් ලංයහඳෘික ලංපිරිළඹ ලංව ලංඅධීක්ණඹන් ලංවහ ලංවඹ ලංීමභ. 

II. ඉාජි න්රුභඹ ලංයහඳෘික ලංවහ ලංපිරිවිතය ලංස ලංියරිභ. 

 

 ව  නය (රු) 

 උඳරිභ ලං ලං- ලං ලං161,775/= ලං ලං 

 අභ ලං ලං ලං ලං- ලං ලං30,397/= ලං ලංමලි ලංළටුඳක් 

 

 ලැඩකරන ඳැය ගණන 

 ඳළඹ ලං08-10 

 

 ලයව් සීමාල (අවුරුදු) 

 උඳරිභ ලං ලං- ලං ලං45 

 අභ ලං ලං ලං ලං ලං- ලං ලං22 
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 ව්ත්රී පුරු රමුඛ ාලය 

 සත්රී ලං/පුරු ලං දඳක්ඹභ 

 

 

 අලය අධයාඳන සුදුසුකම් ශා ඳපුරුේෙ 

 නතුර අලය අධයාඳන සුදුසුකම් ඳපුරුේෙ 

(ලවර) 

ප්රධහන ලං
ඉාජි න්රු 

විදයහ ේදී(සිවිල් ලංඉාජි න්රින්)/ජහික ලංජර ලංම්ඳහදන ලංවහ ලං

ජරහඳහවන ලං භණ්ඩර ේ  ේඹ/විදුත් ලං ඉාජි න්රු ලං

විදයහ 

අවු.05 

අවු.15  
 

ඉාජි න්රු ඉාීව න්රු ලං ලංවිදයහ ලංපිළිඵ ලංඋඳහධිඹක් ලංරඵහ ලංිකබීභ. අවු.4  

සිවිල් ලං
ඉාජි න්රු 

සිවිල් ලංඉාජි න්රු ලංවිදයහ ලංපිළිඵ ලංඋඳහධිඹක් ලංරඵහ ලංිකබීභ/ 

 ොඩනළගිලි ලංනිර්භහණ,ඉදිියරිම්,ඳහරනඹ 
 

අවු.05 

ඳහරන ලං
ඉාජි න්රු 

ඉ රක්ට්රිල් ලංඉාජි න්රු ලං ලංඋඳහධිඹක් ලංිකබිභ.  

ඉ රක් රොනික් ලං
ඉාජි න්රු 
 

ඉ රක් රොනික් ලංඉාජි න්රුඋඳහධිඹක් ලංිකබිභ.   

යහඳෘික ලං
ඉාජි න්රු 
 

ඉාජි න්රු ලං ලංඋඳහධිඹක් ලංිකබිභ.  

ඹහන්ත්රි ලං
ඉාජි න්රු 
 

ඹහන්ත්රි ලං ඉාජි න්රු ලං විදයහ ලං පිළිඵ ලං උඳහධිඹක් ලං රඵහ ලං
ිකබීභ. 

අවු.10 

සිවිල් ලං
ඉාජි න්රු ලං
වඹ 
 

සිවිල් ලංඉාජි න්රු ලංවිදයහ ලංපිළිඵ ලංඋඳහධිඹක් ලංරඵහ ලංිකබීභ. අවු.05 

 

 ඩිප්වෝමා වශ වශතිකඳත්ර       

 ජහික ලංතහක්ණ ලංි ප් රෝභහ 

 

 

 

 භාා ශැකියාල   

භාාල අවප්ක්ෂි  මට්ටම 

සිාවර ඉවශ 

ඉාග්රීසි ඉවශ 

 දභශ හභහනය 
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 අලය අවනකුත් කුව ා 

 නයයණඹ 

 තීයණ ලංළමේ ම් ලං ලංවළියඹහ 

 අයමුණු ලං ලංයහ ලංරඟහීමභ 

 ළටළු ලං ලංනියහයණ ලං ලංවළියඹහ 

 ඹහන්ත්රි ලංඉාජි න්රු 

 ඳරිණ ලං ලංවළියඹහ 

  ොඩනළගිලි ලං ලංඳහරනඹ ඉදිියරිම් ලංපිළිඵ ලං ලංදළුවභ. 

 

 ලෘත්තීමය  ලවයන් ඉශෂයාවම් ක්රමව ෙය 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඉාජි න්රු 
 

ඉාජි න්රු ලං11 ලං ශ්රේණිඹ 

ප්රධහන ලංඉාජි න්රු 

ඉාජි න්රු ලං1 ශ්රේණිඹ 

 ේ්යසඨ ලං

ඉාජි න්රු 
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10.ගණකාධිකාරී 

 
  නතුරු නාම 

 

 ණහධිහරී 
 වහය ලංණහධිහරී 

 ලහහ ලං ලංණහධිහරී 

 මුරය ලං ලංගිණුම්රු 

 ගිණුම් ලං ලංශභණහරු 

 ගිණුම් ලං ලංනිරධහරි 

 ගිණුම් ලං ලංවිධහඹ 

 ගිණුම් ලං ලංවහය 

 

 

 

 ලෘත්තීය මට්ටම 
 ඉවශ ලංභේටභ 

 
 

 ලගකීම් ශා කාර්යන් 
 

 ගණකාධිකාරී 

I. ගිණුම් ලංතළබීභ ලංම්ඵන්ධ ඹන් ලං ලංසුඳරික්හහරී ලංීමභ ලංවහ ලං භ වඹ ලංීමභ. 

II. මුදල් ලංබහයළමේභ,ළටුප් ලං ීමභ,මරය ලංහර්තහ ලංස ලංියරීභ ලංම්ඵන්ධ ලංකීභ. 

III. අුවභළිකඹ ලං ලංරද ලං ීමම් ලංමුදලින් ලං වෝ ලං චක්ඳත් ලංභඟින් ලං ීමභ. 

IV. අහන ලං ගිණුම් ලං ළසීභට ලං අලය ලං  ඳොත්ඳත් ලං ඳත්හ න ලං ඹහභ ලං වහ ලං අහන ලං

ගිණුම් ලංහර්තහ ලංස ලං ලංියරීභ. 

V. ආඹතනි ලං ලංඵදු ලං ීමම්රට ලංඅදහර ලංභහසි ලං ල්ණ ලංඳත්හ න ලංඹහභ. 

VI. මුදල් ලං ලං දඳහර්ත ම්න්තුට ලං ලංඅදහශ ලංයහජහරි ලංවහ ලංකීම්. 

VII. අඹළඹ ලං ලංඳහරනඹන්,අඹළඹ ලංඳහරනඹක් ලංසුදහනම් ලංියරිභ,ඇයීභ ලංයුක්ික ලංවත ලං

ියරිභ. 

VIII. විවිධහහය ලංණහධියණ ලංායහ ලං ල්න ලංමුරය ලංප්රහලන ලං වෝ ලංවිලස ල්ණ ලං

 වෝ ලංඳරිර්ථන ලංඅලයඹ ලංන ලං ලංහර්තහ ලංව ලංදත්ත ලංළසුම් ලංහර්ඹ ලංභණ්ඩර ලං

 ඳොත්තළබීභ.වහ ලංගිණුම් ලංහර්ඹ ලංභණ්ඩරඹ ලංභඟ ලංටයුතු ලංියරිභ ලංවහ ලංමුරය ලංවහ ලං

ඳළවළදිලි ලං ලංහර්ඹ ලංහධ ලංනිරධහරින් ේ ලංටයුතු ලං ලංභහ රෝචනඹ ලං ලංව ලං නත් ලං

මුරය ලංහර්තහ ලංතඵහ ලංළනි ම් ලං ලංටයුතු. 

 

 

 වශකාර ගණකාධිකාරි 

I. මුරය ලං ලංප්රහලන ලංස ලංියරිභ. 

II. බහණ්ඩහහය ලං ලංශභණහයනඹ 

III.  ීමම් ලං ලං ලංතවවුරු ලංියරීභ ලංව ලංඅ නකුත් ලංආශ්රිත ලංළඩ 

 

 ාඛා  ගණකාධිකාරී 

I. ලහහ ේ ලං ලං ලංමුරය ලං ලං්රිඹහහයම් ලංභහසි ලංවහ ලං ලංහර්ෂි ලංපිළි ඹර ලංියරිභ. 
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 රධාන මුය නිධාරි 

I. භහභ ලංවහ ලංමරය ලං තොයතුරු ලංඳද්ධික ලං්රිඹහත්භ ලංියරීභ ලංවහ ලං්රිඹහ ලංඳටිඳහටි ලං

ස ලංියරිභ. 

II. පිරිළඹ ලං ව ලං ශභනහයණ ලං ගිණුම්යණඹ ලං ඇතුළු ලං විධිභත් ලං වහ ලං පිළිත් ලං

ශභනහයණ ලං ලං තොයතුරු ලං ලංඇතුශත් ලං ලංියරීභ ලංඇතුළු ලංමරය ලංඳහරනඹ ලංරඵහ ලංදීභ. 

 

 මුය ිණණුම්කරු     

1. ප්රධහන ලං ලංහර්ඹහර ේ  ලං ලංගිණුම්යණඹ ලංවහ ලංමරයභඹ ලං ලංහර්ඹබහයඹ ලංව ලංඳරිශිර ලංමව ලං

ගිණුම් ලංරට ලංිය ලංයුතු ලංඹ. ලං ීමම් ලංම්ඵන්ධ ලංළටුප් ලංවහ ලං ලංයසථහපිත ලංකීම් ලංඇතුළු ලං

ළටුප් ලංවහ ලංළටුප් ලං ීමභ. 

 ිණණුම් කෂමණාකරු 

1. හරහුවරපී ලං ලංමරය ලංප්රහලන ලංඅඹළඹ ලංමුදල් ලංප්රහව ලංව ලංවිචරතහ ලංවිලස ල්ණඹ ලං ලංස ලං

ියරීභ. 

 ිණණුම් නිධාරි 

i. මුදල් ලංඳරිර්තඹන් ේ ලංඳරිර්ථනඹන් ලංඳත්හ න ලංඹහභ ලංව ලංඹහත්හලීන ලං

ියරීභ ලංඅිකන් ලං වෝ ලංඳරිණ ලංම්ඵන්ධතහ ලං ීමම් ලංව ලංඅදහශ ලංගිණුභට ලං වෝ ලං

පිරිළඹ ලංඇතුළුීමම් ලංවහ ලංරළ ඵන ලංමුදල් ලංආඳසු ලංරඵහ ලංදීභ. 

ii. ණනඹ ලංියරීම් ලංව ලංප්රධහන ලංලිපි ලං ල්න ලංපිළි ඹර ලංියරීභ ලංවහ ලංහර්තහ ලංළසීභ ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං

ව ලංහර්තහ ලංියරීභ ලංව ලංළල්ියයු ල්ටයඹ ලංබහවිතහ ලංයමින් ලංවි ලේෂිත ලංහර්ඹඹන් ලං

වහ ලං තොයතුරු ලංඉල්ලීම් ලංඉදිරිඳත් ලංියරීභ. ලං 

iii. අධිහරිඹ ලංවිසින් ලංනිකුත් ලංයුව ලංරඵන ලංවුචර් ලංඳත්ර ලංනියදයතහඹ ලං

නිතයහුවකරබහඹ ලංවහ ලංතයතහඹ ලංවික ලංියරීභ. 

iv. ඵළාකු ලංළඳුම් ලංප්රහලණ ලංපිළි ඹර ලංියරීභ ලංවහ ලංඅලය ලංවඹ ලංරඵහ ලංදීභ. 

v. ඵඩහ ලංඳහරනඹ ලං්රභත් ලංසිදුය න ලංඹහභ ලංවහ ලංශභනහහය ලංවහයරුන් ලං

 භ වඹීමභ. 

vi. ගිණුම් ලංඅාල ේ  ලංඳත්හ ලං න ලංඹුව ලංරඵන ලංලිපි ොුව ලංවහ ලං ඳොත්ඳත් ලංනිසි ලංඳරිදි ලං

ඳත්හ න ලංඹහභ ලංතවවුරු ලංියරීභ. 

 ිණණුම් විධායක 

I. මුරය  ලංප්රහලන ලංස ලංියරිභ. 

II. ළේ, ජහිකඹ ලං ොඩනළගී ම් ලං ලංඵද්ද, මුද්දය ලංහසතු ලංස ලංියරීභ. 

III. වුචර් ලංනිළයදිදළයි ලං ලංඵළලිභ. 

 

 

 

 

 ිණණුම් වශකාර 

I. ආඹතන ේ  ලං ලංකීර්තීනහභඹ ලං ලංතතත් ලං ලංර්ධනඹ ලං ලංන ලං ලංඅයුරින් ලං

ඳහරි ලං බෝගිඹන් ලංවහ ලංඵහහිය ලංආඹතන ලංභඟ ලංම්ඵන්ධ ලංීම ලංආඹතන ේ  ලං

ආදහඹම් ලංර්ධනඹ ලංය ලංළමේභ ලංට ලංඋඳහරී ලංවිභ. 

II. ආඹතන ේ  ලංහර්ෂි ලංගිණුම් ලංනිළයදි ලංවහ ලංි නමින් ලංනිකුත් ලංියරීභට ලං

ගිණුම් ලංටයුතු ලංතුළින් ලංභනහ ලංඹ ඹෝඹක් ලංරඵහ ලංදීභ. 
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 ව  නය (රු) 

 උඳරිභ ලං ලං- ලං ලං1 56 920/= ලං ලං 

 අභ ලං ලං ලං ලං- ලං ලං29,876/= ලං ලංමලි ලංළටුඳක් 
 

 ලැඩකරන ඳැය ගණන 

 ඳළඹ ලං08 

 
 ලයව් සීමාල (අවුරුදු) 

 උඳරිභ ලං ලං- ලං ලං60 

 අභ ලං ලං ලං ලං ලං- ලං ලං18 
 

 ව්ත්රී පුරු රමුඛ ාලය 

 සත්රී ලං/පුරු ලං දඳක්ඹභ 
 
 

 අලය අධයාඳන සුදුසුකම් ශා ඳපුරුේෙ 
 

 නතුර අලය අධයාඳන සුදුසුකම් ඳපුරුේෙ 

(ලවර) 

ගණකාධිකාරී ණහධියණඹ  ලංහණිජ ලං වෝ ලංශභනහයණ ලං
පිළිඵ ලංඋඳහධිඹක් ලංරඵහ ලංිකබීභ 

01 

වශකාර ගණකාධිකාරී ණහධියණඹ  ලංහණිජ ලං වෝ ලංශභනහයණ ලං
පිළිඵ ලංඋඳහධිඹක් ලංරඵහ ලංිකබීභ 

01 

ාඛා  ගණකාධිකාරී  10 

මුය ිණණුම්කරු රාහ ලංවිදුලි( ඳෞද්ලි)භහ ම් ලංහි ලංලහහ ලංගිණුම් 03 

ිණණුම් කෂමණාකරු යහඳහය ලංව ලං්රිඹහලි ලංවිලස ල්ණ ලංතහක්ණඹ ලංව ලං
ගිණුම්යණඹ 

05 

ිණණුම් නිධාරි ගිණුම්යණඹ ලං ලංණහධියණ/මුරය/යහඳහය ලං
ඳරිඳහරන/ශභනහනයණ ලං ලං ලංඹන ලං ලංවිඹ ලංක් ේත්ර ේ  ලං
උඳහධිඹක් ලංිකබීභ. 

03 

ිණණුම් විධායක ගිණුම්යණඹ  

ිණණුම් වශකාර ණහධිහය 03 

 

 ඩිප්වෝමා වශ වශතිකඳත්ර       

 ගිණුම්යණඹ ලංි ප් රෝභහ 

 භහන ලංම්ඳත් ලංශභණහයණඹ 
  

 

 

 භාා ශැකියාල   
භාාල අවප්ක්ෂි  මට්ටම 

සිංශ ඉවශ 

ඉංග්රීසි ඉවශ 

වෙමෂ හභහනය 
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 අලය අවනකුත් කුව ා 

 විලස ල්ණ ලං ලංවළියඹහ ලං 

 විලසහන්තබහඹ ලං ලංආයක්හ ලංියරීභ 

 සුඳරික්හහරීබහඹ 

 යහඳහය ලං ලංශභණහයනඹ 

 ඳරිණ ලං ලංවළියඹහ 

 ණ්ඩහඹම් ලං ලංළඩ. 

 තීයණ ලංළමේ ම් ලං ලංවළියඹහ 

 නහඹත්ඹ/න්නි ේදනඹ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                        

 

 

 

 ේසඨ ලංණහධිහය 

වහය ලංණහධිහය 

ණහධිහය 
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11.අභයන් ර විගණන 

 
  නතුරු නාම 

 
 අබයන්තය ලංවිණන 

 විණන ලංනිරධහරි 

 විණන ලං ලංවහය 

 

 ලෘත්තීය මට්ටම 
 ඉවශ ලංභේටභ 

 
 

 ලගකීම් ශා කාර්යන් 
 

 

 අභයන් ර විගණන 

I. විණහධිඳික ලං අුවභළිකඹ ලං වහ ලං හර්ෂි ලං අබයන්තය ලං විණන ලං හර්තහ ලං ස ලං

ියරීභ. 

II. විණ ලං ලංශභනහයණ ලං ලංමිටු ලංහය ලංළද ලංීමභ ලංවහ ලංහර්තහ ලංියරීභ. 

III. මුදල් යගුරහසි,ඳරිඳහරන ලං යගුරහසි, ආඹතනි ලංහර්ඹ ලංඳටිඳහටීන්ට ලංඅුවකර ලංන ලං

ඳරිදි ලංආඹතන ේ  ලංසිඹළුභ ලංහර්ඹන් ලංසිදුීම ලංඇත්ද ලංඹන්න ලංවිණනඹ ලංය ලංඒහ ේ  ලං

අඳභනඹන් ලංපිළිඵ ලංඳරීක්හ ලං ොට ලංආඹතන ේ  ලංඉවර ලංශභනහහරිත්ඹට ලං

තය ලංවහ ලංනිළයදි ලං තොයතුරු ලං ලංළඳයීභ. 

IV. ආඹතන ේ  ලං ලංත්ම් ලංඋඳරිභ ලංහර්ඹක්භතහඹියන් ලංඳරිවයණඹ ලංියරීභට ලංටයුතු ලං

ියරීභ ලංපිළිඵ ලංායණ ලංව ලං ලංඳහරන ලංඳද්ධිකඹක් ලංසථහපිත ලංියරීභට ලංවඹ ලංීමභ. 

V. ආඹතන ේ  ලං  ලං ගිණුම්යණ ලංහර්තහ, හභහනය ලං විණන, වි ලේ ලං විභර්ලන ලංආදිඹ ලං

වහ ලංවිණන ලංහර්ඹ ලංභණ්ඩරඹ ලං ලංාවිධහනඹ ලංවහ ලංඅධීක්ණඹ. 

VI. ආඹතන ේ  ලං ලංත්ම් ලංතයහඳනඹ ලංවහ ලංගිණුම් ලං ලං්රභ ලං ලංඳරික්හ ලංියරීභට ලංවඹ ලංවිභ. 

VII. ආඹතන ලංඳනතට ලංව ලංඅ නකුත් ලංමේික ලංරීික ලංවහ ලං යගුරහසිරට ලංඅුවකර ලංටයුතු ලං

සිදු ේද ලංඹන්න ලංඳරික්හ ලං ලංියරීභට ලංවඹ ලංීමභ. 

VIII.  භ වයුම් ලං විලසමේඹ ලං මරය ලං විලසමේඹත්ඹ ලං පිළිඵ ලං අදහනම් ලං

ශභනහයණඹ ලංව ලංඳහරන ලංශභනහයණඹ ලංඇතුළු ලංවිණන ලංච්රඹ ලංඳහරනඹ ලං

ියරීභ. 

IX. ඕනෆභ ලං ඳද්ධික ේ  ලං දුර්රතහ ලං වඳුනහ න ලං ඕනෆභ ලං  නසීමභක් ලං වහ ලං සුදුසු ලං

නිර් ද්ල ලංඉදිරිඳත් ලංියරිභ. 

X. මේික, රීික,  යගුරහසි ලංව ලං ලංඋඳ දස ලං ලංඅුවභනඹ ලං ලංියරීභ. 

XI. භහ ම් ලංඅදහනම් ලංශභනහයණඹ, විලස ල්ණඹ ලංව ලංඳහරනඹ ලංියරීභ ලංවහ ලං

කීභ ලංදයයි. 

XII. අබයන්තය ලං්රිඹහලි ේ  ලං විලසමේඹත්ඹ ලං ව ලං අා ලං බහඹ ලං අධීක්ණඹ ලංියරීභ ලං

ව ලංාචහ ලංපිළිඵ ලංප්රිකඳත්ික ලංඩියරීම් ලංපිළිඵ ලංපිරික්සීම්, timley ලං  වඳුනහ ලංළමේභ ලං

වහ ලං ලංඅබයන්තය ලංටයුතු ලංතවවුරු ලංියරීභ. 

XIII. භහනය ඹන් ලංපිළිත් ලංවිණන ලංප්රමිතීන් ලංඅුව,  භ වයුම් ලංහර්ඹක්භතහ ලංව ලං

ආර්ථි ලංවිණන ලංටයුතු ලංඉටු ලංයන ලංමරය ලං ලංවහ ලංහර්ඹ ලංහධන ලංවිණන ලංසිදු ලංයයි. 

 

 විගණන නිධාරි 

I. විණන ලංළඩටවන් ලංස ලං ය ලං අධයක් ලං භණ්ඩරඹට ලං ඉදිරිඳත් ලංියරීභ ලං

වහ ලංඉවශ ලං ලංශභනහයණඹට ලංවඹ ලංීමභ. 
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II. මුලී ලංටවන් ලංන්මේරීක්ණඹ ලංව ලංමුදල් ලං ඳොත ලංභඟ ලංළඳිභ. 

III. මුදල් ලං  ඳො ත් ලං ටවන් ලං උඳ රජර් ලං ව ලං ප්රධහන ලං  රජයඹ ලං භඟ ලං හ ලං

නිළයදිතහඹ ලංඳරීක්හ ලංියරීභ. 

IV. ළඹ ලං රජයඹ ලංලිීමභ ලංව ලංනඩත්තු ලංඳරීක්හ ලංියරිභ. 

V.  ද්ීයඹ ලං වි ද්ීයඹ ලං ප්රහේධන ලං ආ ඹෝජනඹන් ලං හිත ලං යහඳෘික ලං ළඩටවන් ලං

ව ලංඉරක් ලංපුයහ ලංළමේම් ලංාන්ධනහත්භ ලංඳරීක්හ ලංියරීභ. 

VI. අධිහරි ේ  ලං  ේහ ලං අලයතහඹ ලං අුව ලං ඳයුව ලං රඵන ලං අදහශ ලං  නත් ලං

හර්ඹඹන් ලංඉටු ලංියරීභ. 

 

 ලං ලං ලං 

 විගණන වශකාර 

 

I.  ලංඳද්ධික ේ  ලං ලං්රිඹහහරීත්ඹ ලං ලංව ලංඳහරනඹන් ලං ලංඳරීක්හ ලංියරිභ. 

II. ත්භන් ලං ලං්රිඹහලිඹ ලංවහ ලංඅ ප්ක්ෂිත ලංභේටභ ලංඅතය ලංඅඩුඳහඩු ලං ොඹහ ලංළමේභ. 

III. ඳරිශිර ලං ලංගිණුම් ලංශභනහයණඹ. 

 

 

 

 ව  නය (රු) 

 උඳරිභ ලං ලං- ලං ලං151,800/= ලං ලං 
 අභ ලං ලං ලං ලං- ලං ලං63 625/= ලං ලංමලි ලංළටුඳක් 

 

 ලැඩකරන ඳැය ගණන 

 ඳළඹ ලං08 

 
 ලයව් සීමාල (අවුරුදු) 

 උඳරිභ ලං ලං- ලං ලං60 

 අභ ලං ලං ලං ලං ලං- ලං ලං18 
 

 ව්ත්රී පුරු රමුඛ ාලය 

 සත්රී ලං/පුරු ලං දඳක්ඹභ 
 
 

 අලය අධයාඳන සුදුසුකම් ශා ඳපුරුේෙ 
 

 නතුර අලය අධයාඳන සුදුසුකම් ඳපුරුේෙ 

(ලවර) 

අබයන්තය ලංවිණන ණහධියණ/මුරය/යහඳහය ලං
ඳරිඳහරන/ශභනහයණ ලංපිළිඵ ලංඋඳහධිඹක් ලංරඵහ ලං
ිකබීභ/විණන ලංඳශපුරුද්ද. 
ණහධියණ ලංපිළිඵ ලංයරත් ලංෘත්තීඹ ලං
ණහධියණ ලං ලංආඹතනඹ ලංඅන්තර් ලං ලංභධයභ ලං ලං
භේට ම් ලංඳරීක්ණඹියන් ලංභත් ලංීමභ. 

01 
10 
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විණන ලංනිරධහරි විණන ලංනිරධහරි ණහධියණ/මුරය/යහඳහය ලං
ඳරිඳහරන/ශභනහනයණ ලංඹන ලංවිඹ ලංක් ේත්ර ේ  ලං
උඳහධිඹක් ලංිකබීභ. 
ණහධියණ ලංපිළිඵ ලංයරත් ලංෘත්තීඹ ලං
ණහධියණ ලං ලංආඹතනඹ ලං ලංඅන්තර් ලංභධයභ ලංභේට ම් ලං
ඳරීක්ණඹියන් ලං ලංභත් ලංීමභ. 

 

 

 

 ඩිප්වෝමා වශ වශතිකඳත්ර       

 ACCA/ CIMA 

 

 
 

 භාා ශැකියාල   
භාාල අවප්ක්ෂි  මට්ටම 

සිාවර ඉවශ 

ඉාග්රීසි ඉවශ 

 දභශ හභහනය 
 

 

 අලය අවනකුත් කුව ා 

 විලස ල්ණ ලං ලංවළියඹහ ලං 

 විලසහන්තබහඹ ලංආයක්හ ලංියරීභ 

 සුඳරික්හහරීබහඹ 

 යහඳහය ලං ලංශභණහයනඹ 

 ඳරිණ ලං ලංවළියඹහ 

 නහඹත්ඹ/ණ්ඩහඹම් ලංළඩ 

 තීයණ ලං ලංළමේභ. 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 ලං ලං ලං 

අබයන්තය ලංවිණ 

ලහහ ලංණහධිහරී 

ප්රධහන ලංමරය ලං

නිරධහරී 
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12. ාක්ණ නිධාරී 

 

  නතුරු නාම 
 

  ේසඨ ලංතහක්ණ ලංනිරධහරී ලං 
 තහක්ණ ලංනිරධහරී 

 
 

 ලෘත්තීය මට්ටම 
 ඉවශ ලංභේටභ 

 
 

 ලගකීම් ශා කාර්යන් 
 

 වේ්ඨ  ාක්ණ නිධාරී  

I.  ද්ීයඹ ලං පුනර්ජනමේඹ ලං ඵරලක්ික ලං ම්ඳත් ලං වඳුනහළමේභ ලං තක් ේරු ලං

ියරීභ ලයතහ ලං අධයඹනඹ ලං ව ලං ඵරලක්ික ලං හර්ඹක්භතහ ලං ප්රර්ධන ලං

අයමුණු ලංයත් ලංඵරලක්ික ලංවිණනඹන් ලංදවහ ලංඅලය ලංවඹ ලංරඵහ ලංදීභ. 

II. ඵරලක්ික ලං හර්ඹක්භතහඹ ලං ායක්ණ ලං ව ලං ඵරලක්ික ලං ම්ඳත් ලං

ාර්ධනඹ ලංියරීභ ලංවහ ලං්රිඹහත්භ ලංයුව ලංරඵන ලංයහඳෘික ලංළඩටවන් ලං

වහ ලංඅධිහරි ේ  ලංසිඹළුභ ලංඅාලඹන්ටද ලං ේහදහඹයින්ට ලංහර්මි ලංවඹ ලං

ළඳයීභ ලංවහ ලංවහඹ ලංටයුතු ලංසිදු ලංියරීභ. 

III. අධිහරි ේ  ලං  ේහ ලං අලයතහඹ ලං අුව ලං ඳයුව ලං රඵන ලං අදහශ ලං  නත් ලං

හර්ඹඹන් ලංඉටු ලංියරීභ. 

 

 

  ාක්ණ  නිධාරී  

I. ඳද්ධික ලං භ වයුම් ලංව ලංනඩත්තු ලංවහ ලංතහක්ණි ලංටයුතු ලං්රිඹහත්භ ලංියරීභ ලං

වහ ලංඅධීක්ණඹ ලංියරීභ. 

II. පුනර්ජනමේඹ ලං ඵරලක්ික ලං ම්ඳත් ලං සිිකඹම්ත ලං ියරී ම් ලං යහඳෘික ලං වහ ලං සුශා ලං

ඵරලක්ික ලංදත්ත ලංැකස ලංියරීභ 

III. ජහික ලංභේට ම් ලංබහවිතඹට ලං ඹෝය ලංඳරිදි ලංසුශා ලංඵරලක්ික ලංදත්ත ලංළසුම් ලංියරිභ. 

IV. ්රිඹහත්භ ලං ඳිකන ලං පුනර්ජනනිඹ ලං ඵරලක්ික ලං යහඳෘික ලං දත්ත ලං මුදහඹ ලං

 ොඩනළඟීභ ලංව ලංනඩත්තු ලංියරිභ. 

V. දුයසථ ලංන්නි ේදන ලංඋඳයණ ලංවිියරීභ ලංව ලං්රිඹහත්භ ලංියරිභ 

VI. ඵරලක්ික ලංවිණනඹ,තත් ලංවිලස ල්ණඹ ලංව ලංහර්තහ ලංියරිභ. 

VII. ඵරලක්ික ලං මිුවම් ලං උඳයණ ලං කුීය ලං ඳදනභ ලං ඹට ත් ලං නිකුත් ලං ියරීභ ලං ව ලං නිළයදි ලං

ආඳසු ලං ලංබහය ලංළමේභ. 

 
 

 ව  නය (රු) 

 උඳරිභ ලං ලං- ලං ලං71,775/= ලං ලං 

 අභ ලං ලං ලං ලං- ලං ලං28000.00 ලං/= ලං ලංමලි ලංළටුඳක් 

 
 ලැඩකරන ඳැය ගණන 

 ඳළඹ ලං08 
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 ලයව් සීමාල (අවුරුදු) 

 උඳරිභ ලං ලං- ලං ලං60 

 අභ ලං ලං ලං ලං ලං- ලං ලං18 

 ව්ත්රී පුරු රමුඛ ාලය 

 සත්රී ලං/පුරු ලං දඳක්ඹභ 
 
 

 අලය  අධයාඳන සුදුසුකම් ශා ඳපුරුේෙ 
 

 නතුර අලය අධයාඳන සුදුසුකම් ඳපුරුේෙ 

(ලවර) 

වේ්ඨ  ාක්ණ නිධාරී  අ. ඳො..(උ. ඳ.) ලංවිදයහ ලංවිඹන් ලං/ ලං 
උසජහික ලං
ි ප් රෝභහ(විදුලි/ඹහන්ත්රි/්රිඹහරහ)(HNDE)හර්මි ලං
ක් ේත්ර ේ  ලංතනතුය ලංඳරපුරුද්ද/ඉාජි න්රු ලංතහක්ණ ලං
ආඹතනඹ ලංවිසින් ලංපිරිනභුව ලංරඵන ලංඉාජි න්රු ලංවිදයහ 
 

අවු.5 

 ාක්ණ නිධාරී උස ලංජහික ලංි ප් රෝභහ ලං(විදුලි ලංඉාජි න්රු/ඹහන්ත්රි ලං
ඉාජි න්රු/්රිඹහලි ලංඉාජි න්රු 
ඉාජි න්රු ලංවිදයහ ලං(විදුලි/ඹහන්ත්රි/්රිඹහලි) ලංපිළිඵ ලං
ජහික ලංි ප් රෝභහ 
තහක්ණඹ ලං(විදුලි/ඹහන්ත්රි/්රිඹහලි) ලංපිළිඵ ලංජහික ලං
ි ප් රෝභහ 
(විදුලි/ඹහන්ත්රි/්රිඹහලි) ලංඉාජි න්රු ලංක් ේත්රඹ ලංතෘිකඹ ලං
වහ ලංෘත්තීඹ ලංඅධයන ලං ොමින් ලංබහ ලංවිසින් ලංපිළින්නහ ලං
රද ලංහර්මි ලංෘත්ිකඹ ලංපුහුණු ලංආඹතනඹියන් ලංනිකුත් ලං
යන ලංජහික ලංෘත්තීඹ ලංකුරතහ ලං(NVQ) 6 ලංභේට ම් ලං
විකඹක් ලංිකබීභ. 
 ලං(විදුලි/ඹහන්ත්රි/්රිඹහලි) ලංඉාජි න්රු ලංක් ේත්රඹ ලං
තෘිකඹ ලංවහ ලංෘත්තීඹ ලංඅධයන ලං ොමින් ලංබහ ලංවිසින් ලං
පිළින්නහ ලංරද ලංහර්මි ලංෘත්ිකඹ ලංපුහුණු ලංආඹතනඹියන් ලං
නිකුත් ලංයන ලංජහික ලංෘත්තීඹ ලංකුරතහ ලං(NVQ) 5 ලං
භේට ම් ලංවිකඹක් ලංිකබීභ. 

 

 

 ඩිප්වෝමා වශ වශතිකඳත්ර       

 ජහික ලං ලංෘත්තීඹ ලංසුදුසුම් ලං05 ලංන ලංභේටභ ලං(NVQ – 5) වෝ 

 තහක්ණඹ ලං ලංපිළිඵ ලං ලංජහික ලං ලංි ප් රෝභහ ලං 

 තෘිකයි ලංවහ ලංෘත්තීඹ ලංඅධයඳන ලං ොමින් ලංබහ ලංවිසින් ලංපිළිත් ලංඒ ලංවහ ලංභහන ලංභේට ම් ලං

ඳහඨභහරහක් ලං ලංවදහයහ ලංිකබීභ. 

 NDT ලං ලං ලංි ප් රෝභහ 
 

 භාා ශැකියාල   
භාාල අවප්ක්ෂි  මට්ටම 

සිංශ ඉවශ 

ඉංග්රීසි ඉවශ 

වෙමෂ හභහනය 
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තහක්ණ ලංනිරධහරී ලං111 ලං ශ්රේණිඹ 

තහක්ණ ලංනිරධහරී ලං11 ලං ශ්රේණිඹ 

තහක්ණ ලංනිරධහරී ලං1 ලං ලං ශ්රේණිඹ 
 

 අලය අවනකුත් කුව ා 

 රඝු ල්න ලං ලංපිළිඵ ලං ලං ලංඋස ලං ලං ලංනිපුණතහඹක් 

 අන්තර් ලංපුද්ර ලංම්ඵන්ධතහ 

 ඳරිණ ලං ලංහක්යතහ 

 ඉදිියරීම් ලං ලංක් ේත්ර ේ  ලං ලංනිර්භහණීයලී ලං ලංවළියඹහ 

 සුඳරික්හහරීබහඹ 
 

 ලෘත්තීමය  ලවයන් ඉශෂයාවම් ක්රමව ෙය 
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13.ඳරිගණක ලැඩවටශන්කරු 

 
  නතුරු නාම 

 ඳරිණ ලංළඩටවන්රු 

 
 

 ලෘත්තීය මට්ටම 

 ඉවශ ලංභේටභ 
 

 

 ලගකීම් ශා කාර්යන් 

 

I. ළඩටවන් ලංඹහත්හලීන ලංියරීභ ලංව ලං ඵදහවළරීභ. 

 

 ව  නය (රු) 

 1,54,999/= ලං ලංමලි ලංළටුඳක් 

 
 ලැඩකරන ඳැය ගණන 

 ඳළඹ ලං08 

 
 ලයව් සීමාල (අවුරුදු) 

 උඳරිභ ලං ලං- ලං45 

 අභ ලං ලං ලං ලං ලං- ලං22 

 
 ව්ත්රී පුරු රමුඛ ාලය 

 සත්රී ලං/පුරු ලං දඳක්ඹභ 

 
 අලය අධයාඳන සුදුසුකම්  

 පිළිත් ලංවිලස ලංවිදයහරඹියන් ලං තොයතුරු ලංතහක්ණඹ ලංපිළිඵ ලංඋඳහධිඹක් ලංරඵහ ලංිකබීභ. ලං 

 
 ඩිප්වෝමා වශ වශතිකඳත්ර    

 අලය ලං නො ේ. 
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 භාා ශැකියාල   
භාාල අවප්ක්ෂි  මට්ටම 

සිංශ ඉවශ 

ඉංග්රීසි ඉවශ 

වෙමෂ හභහනය 
 

 අලය අවනකුත් කුව ා 

 ඳරිණ ලං ලංළඩටවන්යණඹ ලං ලංපිළිඵ ලං ලං ලංදළුවභ 

  තොයතුරු ලංතහක්ණඹ ලං ලංපිළිඵද ලං ලංඅ ඵෝධඹ 

 අ ඵෝධ ලංය ලංළමේ ම් ලංවළියඹහ 

 විලස ල්ණ ලංවළියඹහ 

 ඳරිණ ලං ලංවළියඹහ 

 ළටළු ලංනියහයණ ලං ලංවළියඹහ 

 

 අලය ඳපුරුේෙ 

 තනතුයට ලංඅදහර ලංක් ේත්ර ේ  ලංය ලං03 ලං ලංඳරපුරුද්දක් ලංිකබීභ. 
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14.ජාඳරිඳාක 

 
  නතුරු නාමය 

 ජහර ලංඳරිඳහර 

  භ වයුම් ලංඳරිඳහර 

 ඳද්ධික ලංඳරිඳහර 

 ඳරිණ ලං්රිඹහරු 
 

 ලෘත්තීය මට්ටම 

 ඉවශ ලංභේටභ 
 

 

 ලගකීම් ශා කාර්යන් 

 ජා ඳරිඳාක 

I. ඳරිණජහර ේ  ලංඳහරන ලංටයුතු ලංයහප්ත ලංියරීභ, නස ලංියරීභ ලංවහ ලංඹහත්හලීන ලං

ියරීභ. 

II. ජහරඹඋඳසත ලං(Backup) ියරීභ ලංව ලංප්රිකහධනඹ ලං(Recovery) ියරීභ ලංවහ ලංසුයක්ෂිත ලං

ියරීභ. 

III. ආඳදහඇයීභ, විදුත් ලං තළඳෆර ලං වහ ලං    ලං අඩවි ලං වහ ලං ්රභත් ලං ආයක්ණ ලං

කුභ ේදඹක් ලංඅුවභනඹ ලංියරීභ,ෛයඹන් ලංඉත්කීරීභ,ඳද්ධික ලංසථහපිත ලංියරීභ. 

IV. LECO හි(රාහ ලංවිදුලි( ඳෞද්ලි) ලංභහභ)LAN & WAN නිඹහභනඹ ලංියරීභ, 

අධීක්ණඹ ලං ියරීභ, කීභ ලං වහ ලං කීභ ලං ඳළරීභ, LECO හි(රාහ ලං

විදුලි( ඳෞද්ලි) ලංභහභ) ලං අන්තර්ජහරඹ ලංසථහඳනඹ ලංියරීභ ලංව ලංඅලය ලංපුහුණු ලං

ළඩටවන් ලංඳළළත්ීමභ. 

 

 

 

 වමවශයුම් ඳරිඳාක 

I. සිඹළුභ ලං ලංඳද්ධික ලං ලංඳරිඳහරන ලංටයුතු ලංරදී ලංඉාජි න්රු ලං/ ලං තොයතුරු ලංඒ ලං

ඒ ේ  ලං ලංශභණහරු ේ ලං ලංප්රධහනිඹහට ලං ලංව ඹෝඹ ලං ලංදළක්ීමභ ලංව ලං භ වයුම් ලං

ළශසුම් ලංවහ ලංආඹතනි ලංළරළසභට ලංඅුවකර ලංසිඹ ලංකීම් ලංඉටු ලං ලංියරිභ. 

 

 ඳේධති ඳරිඳාක 

 

1.  තොයතුරුන්නි ේදන ලං ලංතහක්ණඹ ලංම්ඵන්ධ ලංහර්ඹඹන්. 

 

 

 ඳරිගණක ක්රියාකරු 

I. දත්ත ලංඇතුශත් ලංියරීභ. 

II. ත්භන් ලං්රිඹහලිඹ ලංවහ ලංඅ ප්ක්ෂිත ලංභේටභ ලංඅතය ලංඅඩුඳහඩු ලං ොඹහ ලංළමේභ  
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 ව  නය (රු) 

  ලංඋඳරිභ ලං ලං- ලං ලං91 175/=   

 45 000/=  ලංමලි ලංළටුඳක් 

 

 
 ලැඩකරන ඳැය ගණන 

 ඳළඹ ලං08 

 
 ලයව් සීමාල (අවුරුදු) 

 උඳරිභ ලං ලං-60 

 අභ ලං ලං ලං ලං ලං- ලං18 

 
 ව්ත්රී පුරු රමුඛ ාලය 

 සත්රී ලං/පුරු ලං දඳක්ඹභ 

 
 අලය අධයාඳන සුදුසුකම්  

 සිාවර/ දභශ, ණිතඹ ලං වහ ලං ඉාග්රීසි ලං බහහ ලං ව ලං තත් ලං එක් ලං විඹට ලං ම්භහන ලං හිත ලං

එක්යදී ලංවිඹන් ලං06න් ලංභත් ලංීමභ ලං ලංව 
 අ. ඳො..(උ. ඳශ) ලංභත් ලං ලංීම ලං ලං ලංිකබීභ 
  තොයතුරු ලංතහක්ණඹ ලංපිළිඵ ලං ලං ලංඋඳහධිඹක් ලං ලංරඵහ ලං ලං ලංිකබීභ. 

 
 ඩිප්වෝමා වශ වශතිකඳත්ර    

  තොයතුරු ලංන්නි ේදන ලං ලංතහක්ණඹ 

 ඳරිණ ලං ලංි ප් රෝභහ 
 

 භාා ශැකියාල   
භාාල අවප්ක්ෂි  මට්ටම 

සිංශ ඉවශ 

ඉංග්රීසි භධයභ 

වෙමෂ භධයභ 
 

 අලය අවනකුත් කුව ා 

  තොයතුරු ලංතහක්ණඹ ලංපිළිඵද ලං ලංඅ ඵෝධඹ 

 විලස ල්ණ ලංවළියඹහ 

 ඳරිණ ලං ලංවළියඹහ 

 ළටළු ලංනියහයණ ලංවළියඹහ 

 තීයණ ලංළමේ ම් ලංවළියඹහ 

 හර්ඹක්භ ලංබහඹ 

 ගිණුම් ලංඇසුරුම් ලංපිළිඵ ලං ලංදළුවභ 

 භහම් ලංගිණුම් ලං ලං්රිඹහ ලංඳටිඳහටි ලං ලංපිළිඵ ලං ලංදළුවභ 
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 තොයතුරු ලංතහක්ණ ලංශභනහරු 

ජහර ලංඳරිඳහර 

 

 අලය ඳපුරුේෙ 

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං තොයතුරු ලංතහක්ණඹ ලංපිළිඵ ලංඅවුරුදු ලං05ක් 

 
 ලෘත්තීමය  ලවයන් ඉශෂයාවම් ක්රමව ෙය 
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15.වමවශයුම් රධානී 

 
  නතුරු නාමය 

  භ වයුම් ලංප්රධහමේ 

 ලෘත්තීය මට්ටම 

 ඉවශ ලංභේටභ 
 

 

 ලගකීම් ශා කාර්යන් 

I.  ර ෝ ලං භ වයුම් ලං ලංක් ේත්ර ේ  ලංවිදුලිඹ ලං ඵදහ ලංවළරීභ ලංව ලංවිියණීභ. 

II. විදුලිඹ ලං ඵදහ ලංවළරී ම් ලංඳද්ධිකඹ ලංපුනරුත්ථහඳනඹ ලංවහ ලංඳහරි බෝගි ලං ේහ ලං භ වඹීමභ ලං ලංව ලං

නඩත්තු ලංවහ ලංිය ලංයුතු ලංඹ. 

 ව  නය (රු) 

 161,775/= ලං ලංමලි ලංළටුඳක් 

 
 ලැඩකරන ඳැය ගණන 

 ඳළඹ ලං08 

 
 ලයව් සීමාල (අවුරුදු) 

 සීභහක් ලංනළත. 

 
 ව්ත්රී පුරු රමුඛ ාලය 

 සත්රී ලං/පුරු ලං දඳක්ඹභ 

 
 අලය අධයාඳන සුදුසුකම්  

 විදුලි ලංඉාජි න්රු/යරත් ලංඉාජි න්රු 
 

 

 ඩිප්වෝමා වශ වශතිකඳත්ර    

 යරත් ලංඉාජි න්රු ලං 

 විදුලි ලංඉාජි න්රු  
 

 භාා ශැකියාල   
භාාල අවප්ක්ෂි  මට්ටම 

සිංශ ඉවශ 

ඉංග්රීසි ඉවශ 
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ප්රධහන ලංරභනහය 

 භ වයුම් ලංප්රධහනි 

 අලය අවනකුත් කුව ා 

 භවජනඹ ලං ලංම්ඵන්ධතහ ලංඳළළත්ීම ම් ලං ලංවළියඹහ ලං 

 සුඳරික්හහරීබහඹ ලං 

 දන් ලංළසුභ ලං ලංඳළ ක්ජ ේ  ලං ලංඉවශ ලංනිපුණතහඹක් 

 භහන ලංම්ඳත් ලංඳහරනඹ ලංආශ්රිත ලංෛනික ලංදළුවභ ලං 

 අ ඵෝධ ලංය ලංළමේ ම් ලංවළියඹහ ලං 

 විලස ල්ණ ලංවළියඹහ 

 තීයණ ලංළමේ ම් ලංවළියඹහ 

 ළටළු ලංනියහයණ ලංවළියඹහ 

 

 

 අලය ඳපුරුේෙ 

 විදුලි ලංඉාජි න්රු ලං ලංය ලං15 ලංඳරපුරුද්දක් ලං ලංිකබීභ 

 
 ලෘත්තීමය  ලවයන් ඉශෂයාවම් ක්රමව ෙය 
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16. විමර්න  නිධාරී 

 
  නතුරු නාමය 

 විභර්ලන ලංනිරධහරි 
 

 ලෘත්තීය මට්ටම 

 ඉවශ ලංභේටභ 
 

 

 ලගකීම් ශා කාර්යන් 

I. විදුලිඵර ලංඳනත ලංඹට ත් ලංරඵහ ලංදී ලංඇික ලංවිධිවිධහන ලංඹට ත් ලංළටලීම් ලංසිදු ලංියරීභ. 

II.  ඳොලීසිඹ ලංභ ලංළඩ ලංියරීභ ලංව ලංමේිකභඹ ලං්රිඹහභහර් ලංළමේභ. 

 ව  නය (රු) 

 114,447/= ලං ලං ලංඋඳරිභ 

  ලං55,350/= ලං ලං ලං ලං ලං ලංමලි ලංළටුඳක් 

 
 ලැඩකරන ඳැය ගණන 

 ඳළඹ ලං08 

 
 ලයව් සීමාල (අවුරුදු) 

 උඳරිභ ලං ලං- ලං ලං45 

 අභ ලං ලං ලං ලං ලං-18 

 
 ව්ත්රී පුරු රමුඛ ාලය 

 සත්රී ලං/පුරු ලං දඳක්ඹභ 

 
 අලය අධයාඳන සුදුසුකම්  

 පිළිත් ලංවිලස ලංවිදයහරඹියන් ලං ලංවිදුලි ලංඉාජි න්රු ලං ලං ලංඋඳහධිඹක් ලංරඵහ ලංිකබීභ. ලං 
 

 

 ඩිප්වෝමා වශ වශතිකඳත්ර    

  තොයතුරු ලංතහක්ණඹ ලංපිළිඵ ලං ලංි ප් රෝභහ 
 

 භාා ශැකියාල   
භාාල අවප්ක්ෂි  මට්ටම 

සිංශ ඉවශ 

ඉංග්රීසි භධයභ 

වෙමෂ හභහනය 
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විභර්ලන ලංශභණහරු 

විභර්ලන ලංනිරධහරි 

 අලය අවනකුත් කුව ා 

 අන්තර්ජහරඹ ලංවහ ලංඅන්තර්ජහරඹ ලංදළුවභ ලංසුඳරික්හහරීබහඹ ලං 

 LAN ව ලංWAN ර ලංනඩත්තු ලංියරීභ ලංවහ ලංශභනහයණඹ ලංියරීභ ලංපිළිඵ ලංදළුවභ ලංඅ ඵෝධ ලං

ය ලංළමේ ම් ලංවළියඹහ ලං 

 විලස ල්ණ ලංවළියඹහ 

 තීයණ ලංළමේ ම් ලංවළියඹහ 

 ළටළු ලංනියහයණ ලංවළියඹහ 

 ඳරිණ ලංආශ්රිත ලංඇසුරුම්ර ලංඇික ලංදළුවභ. 

 පීඩනඹ ලංඹට ත් ලංළඩ ලංියරි ම් ලංවළියඹහ 

 ප්රිකඳර ලංනළුරරු 

 

 

 අලය ඳපුරුේෙ 

 තහක්ණඹ, විද්්ුත් ලං ලං ලංඉාජි න්රු ලංවිදයහ ලංඅවුරුදු ලං03 ලංඳරපුරුද්ද 

 ළටලු, අල්රස,දුණ ලං ාචහ ලං රට ලං අදහශ ලං විභර්ලහත්භ ලං ටයුතු,අඳයහද ලං
විභර්ලන,උහවි ලංහර්ඹ ලංපිළිඵ ලංයහජය ලං වෝ ලංාසථහ ලංඅවුරුදු ලං08 ලංඳරපුරුද්ද 

 JTO ලංවිකඹ ලං/NCTඅවුරුදු ලං03 ලංඳරපුරුද්ද 
 

 

 ලෘත්තීමය  ලවයන් ඉශෂයාවම් ක්රමව ෙය 
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17.ඳරිඳාන නිධාරි 

 
  නතුරු නාම 

 ඳරිඳහරන ලංනිරධහරි 

 ඳරිඳහරන ලංනිරධහරී ලං(භහන ලංම්ඳත්) 

 

 ලෘත්තීය මට්ටම 

 ඉවශ ලං ලංභේටභ 

 
 

 ලගකීම් ශා කාර්යන් 

 ඳරිඳාන නිධාරි 

I. ආඹතන ේ  ලං ෛදනි ලං ඳරිඳහරන ලං ටයුතු ලං විධිභත් ලං සිදු ලං ියරීභ ලං වහ ලං

ශභණහහරීත්ඹට ලංවඹ ලංදීභ. 

II. ආඹතන ලංාග්රව ලංච ්රල් ලංව ලංආඹතන ලංහර්ඹ ලංඳටිඳහටි ලංාග්රව ේ  ලංවිධිවිධහනරට ලං

අුවකර ලංඅලය ලංඳරිඳහරන ලංලිපි ොුව ලංනඩත්තු,දත්ත ලංවිලස ල්ණඹ ලංවහ ලංහර්තහ ලං

ළඳයීභ. 

III. ආඹතනඹට/අාලඹටරළ ඵන ලංසිඹළු ලංලිපි ලං ල්ණ ලං ල්ණත ලංියරීභ ලංවහ ලං අලය ලං

ටයුතු ලංවහ ලං ඹොමු ලංියරීභට ලංපිඹයළමේභ. 

IV. ඳරිඳහරනභඹ ලං ලංවහ ලංශභණහයණඹ ලංපිළිඵ ලං ලංකීභ ලං ලංබහය ලංටයුතු ලං ලංියරීභ 

V. ජරීවීම ලංාර්ධන ලංභධයසථහන, පුහුණු ලංභධයසථහන, අධීක්ණ ලංඒඹ, යහප්ික ලං

හර්ඹහර ලංආදී ලං  ලංආඹතනඹන්හි ලංඹටිතර ලංඳවසුම් ලං ේහ ලං ව ලංළඳයුම්ර ලංසිඹලු ලං

අාලඹන්හි ලං ලංභසත ලංඳහරනඹ. 

VI. ප්රධහන ලංල ඹන් ලංිය ලංයුත් ත් ලංජර ලංම්ඳත් ලංභණ්ඩර ේ  ලංහර්ඹහර ලංඳරිඳහරනඹ ලං

පිළිඵ ලං ලංශභනහරුටයි. 

VII. ගුන්ඹහනහ ලංහරටවන ලංාවිධහනඹ ලංයන ලංහරටවන් ලංව ලංලිපිරු ලංඒඹ ලං

ඳරිඳහරන ලං හර්ඹහර ේ  ලං හර්ඹඹ ලං ඳළ යන ලං අතය ලං ලිපිරු ලං ෆදීභ ලං ව ලං

ලිපි ල්නත ලං ියරීභ ලං වහ ලං හර්ඹ ලං භණ්ඩරඹක් ලං ඳත් ලං ියරීභ ලං හ ප්ක් ලං

සහධීන ලංටයුතු ලංියරිභ. 

VIII. ලහහ ේ ලංදිනඳතහ ලං්රිඹහහරිත් ේ  ලංප්රමු ලංහර්ඹබහයඹක් ලංඉටු ලංියරිභ. 

IX. ලහහ ේ ලං ලංහර්ඹහධනඹ ලං ලංඉවශ ලං ලංභේටභ ලං ලංඳත්හ න ලංඹහභ. 

X. අධිහරි ේ  ලංතුශ ලංනිසි ලංලිපි ොුව ලංශභනහයණඹක් ලංඳත්හ ලං න ලංඹහභ. 

XI. අධිහරි ේ  ලංලිපි ලංවහ ලං ලිපි ොුව ලංශභනහයණ ේ දි ලං ම්භත ලං ප්රමිිකඹක් ලංඳත්හ ලං

 න ලංඹහභ ලංතවවුරු ලංියරිභ. 

XII. ආඹතනඹ ලං තුශ ලං වහ ලං ආඹතන ඹන් ලං ඳරිඵහහිය ලං අධිහරිඹ ලං සිදු ලං යුව ලං රඵන ලං

ළඩටවන් ලංවහ ලංළඩමුළු ලංවහ ලංඅලය ලංඹටිතර ලංඳවසුම් ලංළඳයීභ. 

XIII. ඵහහිය ලංයහජහරි ලංවහ ලංප්රහවන ලංඳවසුම් ලංළඳයීභ ලංශභනහයණඹ ලංියරීභ. 

XIV. හර්ඹහලීඹ ලං ෘව ලං බහණ්ඩ ලං වහ ලං උඳයණ ලං නිසි ලං තත්ත් ඹන් ලං  ලං ශභනහයණඹ ලං

ියරීභ. ලං 
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 ඳරිඳාන නිධාරී (මානල වම්ඳත්) 

I. ඵහළමේම්, උස ලංියරීභ, පුහුණු ලංියරීභ, විශ්රහභ ලංළන්ීමම් ලංව ලං ේ ලංභණ්ඩර ලං

විනඹ ලං ටයුතුඹන ලං හර්ඹන් ලං විධිභත් ලං සිදු ලං ියරීභ ලං වහ ලං ශභණහහරීත්ඹට ලං

වඹ ලංීමභ. 

II. දත්තවිලස ල්ලණඹ ලංවහ ලංහර්තහ ලංළඳයීභ. 

III. ආඹතන ලං ාග්රවඹ, ච්ර ල් ලං ව ලං ආඹතනි ලං හර්ඹ ලං ඳටිඳහටි ලං ාග්රව ේ  ලං

විධිවිධහනරට ලං අුවකර ලං අලය ලං භහන ලං ම්ඳත්, ලිපි ොුව, නඩත්තු ලං වහ ලං

ඹහත්හලීන ලංියරීභ. 

IV. භහ ම් ලං ලංසිඹලු ලංභහන ලංම්ඳත් ලංවහ ලංඳරිඳහරන ලං ලංිය ලංයුතුඹ. 

V. සිඹලුභ ලංභහන ලංම්ඳත් ලංඋඳයණ ලංවහ ලංභහභට ලංශභයින් ේ ලංපර් ලංනිරධයඹහ ලං

 ත ලංහර්තහ ලංියරීභ. 

 

 ව  නය (රු) 

 උඳරිභ ලං ලං161,775/= ලං 
 අභ ලං ලං ලං ලං50 686/= ලං ලංමලි ලංළටුඳක් 

 

 ලැඩකරන ඳැය ගණන 

 ඳළඹ ලං08 

 
 ලයව් සීමාල (අවුරුදු) 

 උඳරිභ ලං ලං- ලං45 

 අභ ලං ලං ලං ලං ලං- ලං22 

 
 ව්ත්රී පුරු රමුඛ ාලය 

 සත්රී ලං/පුරු ලං දඳක්ඹභ 

 
 අලය අධයාඳන සුදුසුකම්  

 යහඳහය ලංඳරිඳහරන/හණිජය/විදයහ/රහ ලංඹන ලංවිඹ ලංක් ේත්ර ේ  ලංඋඳහධිඹක් ලංිකබීභ. 

 භහන ලංම්ඳත් ලංශභණහයණ ලං ලංඋඳහධිඹක් ලං ලංරඵහ ලංිකබීභ. 

 

 ඩිප්වෝමා වශ වශතිකඳත්ර   

 අලය ලං නො ේ. 

. 
 

 භාා ශැකියාල   
භාාල අවප්ක්ෂි  මට්ටම 

සිංශ ඉවශ 

ඉංග්රීසි භධයභ 

වෙමෂ  ලං ලං ලං ලං- 
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ඳරිඳහරන ලංනිරධහරි ලං11 ලං ශ්රේණිඹ 

 

ඳරිඳහරන ලංනිරධහරි1 ශ්රේණිඹ 

 

ඳරිඳහරන ලංනිරධහරි ලං111 ශ්රේණිඹ 

 

 අලය අවනකුත් කුව ා 

 හර්ඹඳටිඳහටි ලංව ලං ලංච්ර ල් ලංපිළිඵ ලංඅ ඵෝධඹ 

 භහන ලං ලංම්ඳත්ශභනහයණඹ 

 කීම් ලං ලංදළරී ම් ලංවළියඹහ 

 ශභණහයන ලං ලංවළියඹහ 

 තීයණ ලංළමේ ම් ලං ලංවළියඹහ 

 නහඹත්ඹ ලං ලංදළරීභ 

 හර්ඹක්භ ලං ලංබහඹ 

 

 අලය ඳපුරුේෙ 

 තනතුයට ලංඅදහර ලංක් ේත්ර ේ  ලංය ලං01 ලං ලංඳරපුරුද්දක් ලංිකබීභ. 

 

 ලෘත්තීමය  ලවයන් ඉශෂයාවම් ක්රමව ෙය 
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18.නීති නිධාරී 

 
  නතුරු නාමය 

 මේතී ලං ලංනිරධහරී 
 

 ලෘත්තීය මට්ටම 

 ඉවශ ලංභේටභ 
 

 

 ලගකීම් ශා කාර්යන් 

I. භහභට ලං අදහශ ලං සිඹලු ලං  ලංෛනික ලංරුණු ලංවළසියීමභ ලං ව ලං භහභ ලං  ුව න් ලං

නඩු ලං ලංඳයන ලං ලංනඩු ලංවහ ලං ලං ඳමේ ලංසිටීභ. 

II. මේික ලං වි යෝධී ලං ටයුතු ලං පිළිඵ ලං ළටළු, ආයවුල් ලං ආදිඹ ලං ම්ඵන්ධ ඹන් ලං මේිකභඹ ලං

්රිඹහභහර් ලංළමේභ. 

 

 

 ව  නය (රු) 

 91,175/= ලං ලංමලි ලංළටුඳක් 

 
 ලැඩකරන ඳැය ගණන 

 ඳළඹ ලං08 

 
 ලයව් සීමාල (අවුරුදු) 

 උඳරිභ ලං ලං- ලං ලං45 

 අභ ලං ලං ලං ලං ලං-22 

 
 ව්ත්රී පුරු රමුඛ ාලය 

 සත්රී ලං/පුරු ලං දඳක්ඹභ 

 
 අලය  අධයාඳන සුදුසුකම්  

 පිළිත් ලංවිලස ලංවිදයහරඹියන් ලංමේික ේදී ලංඋඳහධිඹක් ලංරඵහ ලංිකබීභ. ලං 
 
 
 
 

 ඩිප්වෝමා වශ වශතිකඳත්ර  

 මේිකභඹ ලංවහ ලංඳරිඳහරන ලංටයුතු ලං ලං5 ලංය ලංඳලසචහත් ලං ලංසුදුසුම්.  
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මේික ලංනිරධහරී ලං ලං11 ශ්රේණිඹ 

 

මේික ලංනිරධහරී ලං1 ශ්රේණිඹ 

 

මේික ලංනිරධහරී ලං111 ලං ශ්රේණිඹ 

 භාා ශැකියාල   
භාාල අවප්ක්ෂි  මට්ටම 

සිංශ ඉවශ 

ඉංග්රීසි ඉවශ 

වෙමෂ හභහනය 
 

 අලය අවනකුත් කුව ා 

 භවජනඹ ලංම්ඵන්ධතහ ලං ලංඳළළත්ීම ම් ලංවළියඹහ ලං 

 සුඳරික්හහරීබහඹ ලං 

 භහන ලංම්ඳත් ලංඳහරනඹ ලංආශ්රිත ලං ලංෛනික ලංදළුවභ ලං 

 අ ඵෝධ ලංය ලංළමේ ම් ලංවළියඹහ ලං 

 විලස ල්ණ ලංවළියඹහ 

 තීයණ ලං ලංළමේ ම් ලංවළියඹහ 

 ළටළු ලංනියහයණ ලංවළියඹහ 

 නහඹත්ඹ 

 

 

 අලය ඳපුරුේෙ 

  ශ්රේසඨහධියණ ලංමේිකඥඹකු ලං ර ලංය ලං01 ලං ලංඳරපුරුද්දක් ලං ලංිකබීභ 

 
 ලෘත්තීමය  ලවයන් ඉශෂයාවම් ක්රමව ෙය 
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19.ගබඩා  නිධාරී 

  නතුරු නාමය 

 ඵඩහ ලංනිරධහරී/ළඳයුම් ලං ේහ 

  ොටස ලංඳහර 

 

 ලෘත්තීය මට්ටම 

 ඉවශ ලංභේටභ 

 
 

 ලගකීම් ශා කාර්යන් 

 ගබඩා නිධාරී/වැඳයුම් වවේලක 

I. බහණ්ඩ ලංේ ටෝරු ලං ල්නඹ ලංනඩත්තු ලංියරීභ ලංව ලංඹහත්හලීන ලංියරීභ. 

II. නිසහර්ඹ ලංත්ම් ලංඅඳවයණඹ ලංවහ ලංශභණහයණ ේ  ලංඋඳ දස ලංවහ ලංතීයණ ලංභත ලංඅලය ලං

ටයුතු ලංියරීභ ලංව ලං ල්ණ ලංඳත්හ න ලං ලංඹහභ. 

III. අලයතහන් ලංභත ලං ලං තො ලංභේටභ ලංතීයණඹ ලංියරීභ, නළත ලංඇණවුම් ලංියරීභට ලංඅලය ලංහර්තහ ලං

ළඳයුම් ලංනිරධහරීට ලංඉදිරිඳත් ලංියරීභ. 

IV. අඳනඹනඹ ලං ලංයන ලංනිසඳහදනරට ලංඅලය ලංඅමුද්රය ලං ලංරඵහ ලංදීභ. 

V. අඳනඹනරට ලං  ලං අලය ලංහරසීභහ ලංතුර ලංනිලසඳහදනරට ලං අලය ලං  ද් ලං කීභියන් ලංයුතු ලං

රඵහදීභ. 

VI. ආඹතන ේ  ලං ලංඵඩහ ලංපිළි රට ලංවහ ලංපිරිසිදු ලංතඵහ ලංළමේභ. 

VII. ෛදනි ලං ලංනිලසඳහදන ලංටයුතු ලංරට ලංඅලය ලංද්රය ලංනිකුත් ලංියරීභ. 

VIII.  ේයින් ේ ලං ලංනිශ ලංඇඳුම් ලංවහ ලංආම්ඳන්න ලංනිකුත් ලංියරීභ. 

IX. අණ්ඩ ලංපිරිසිදු ලංියරීභ ලංවහ ලංඵඩහ ලංියරීභ 

X. හවන ලංනඩත්තු ලංියරීභ, ගුන් ලංවිදුලි ලංඋඳයණ, ගිනි ලංනිීම ම් ලංහර්ඹඹ ලංවහ ලං ඹොදහ ලංන්නහ ලං

ගිනි ලංනින ලංඋඳයණ 

 

 

 වකොටව් ඳාක 

 

I. සිවිල් ලං ලංඉාජි න්රු කු ලං ලංභ ලංඉදිියරීම් ලං ලංම්ඵන්ධීයණ ලංටයුතු ලං

ඳත්හ න ලංඹහභ. 

 

 ව  නය (රු) 

 උඳරිභ ලං ලං63,625/= ලං 
 අභ ලං ලං ලං ලං55,350/= ලං ලංමලි ලංළටුඳක් 

 

 ලැඩකරන ඳැය ගණන 

 ඳළඹ ලං08 
 

 ලයව් සීමාල (අවුරුදු) 

 උඳරිභ ලං ලං- ලං60 ලං 

 අභ ලං ලං ලං ලං- ලං18 
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 ව්ත්රී පුරු රමුඛ ාලය 

 සත්රී ලං/පුරු ලං දඳක්ඹභ 

 
 අලය අධයාඳන සුදුසුකම්  

 අ. ඳො..(හ. ඳශ) ලංභත්ීම ලංිකබීභ 

 අ. ඳො..(උ. ඳශ) ලංභත්ීම ලංිකබීභ 
 

 ඩිප්වෝමා වශ වශතිකඳත්ර   

 ඵඩහ ලං ලංඳහරන ලංම්ඵන්ධ ලං ලංවිකඳත්ර ලං ලංඳහඨභහරහක් ලංවදහයහ ලංිකබීභ. 
 

 භාා ශැකියාල   
භාාල අවප්ක්ෂි  මට්ටම 

සිංශ ඉවශ 

ඉංග්රීසි භධයභ 

වෙමෂ භධයභ 
 

 අලය අවනකුත් කුව ා 

 තීයණ ලංළමේ ම් ලංවළියඹහ ලං 

 ම්ඳත් ලංශභණහයණඹ ලං 

 ඳරිණ ලංදළුවභ/ඳරිණ ලං ඹදුම් 

 ඉසී භන් ලංයහජහරී ලං ලංටයුතු ලංියරී ම් ලංවළියඹහ 

 හර්ඹක්භ ලං ලංඵ 

 ඳහරි බෝගි ලං ලංනළුරරු 

 විවිධ ලංබහහ ලං ලංකුරතහ 

  ඵදහවළරුම් ලංඳද්ධික ලංඇඳීම් ලංපිළිඵ ලංදළුවභ  

 ඉදිියරීම් ලං ලංඇඳීම් ලංපිළිඵ ලංදළුවභ 

 නහඹත්ඹ  

 පිඩනඹ ලංඹට ත් ලංළඩ ලංියරි ම් ලංවළියඹහ  

 ණ්ඩහඹම් ලංළඩ 

 

 අලය ඳපුරුේෙ 

 ළඳයුම් ලංවහ ලංද්රය ලංශභණහහරිත්ඹ  ලංක් ේත්ර ේ  ලංය ලං01 ලංඳරපුරුද්දක් ලං ිකබීභ. 

 ඵඩහයනඹ( ලං ර ෝ ලංආඹතනඹ ලංතුර) අවුරුදු ලං3 

 ළඳයුම් ලංව ලංද්රය ලංශභනහයණඹ ලං(මිරදී ලංළමේභ) අවුරුදු ලං15 

 ජහික ලංජර ලංම්ඳහදන ලංවහ ලංජරහඳහවන ලංභණ්ඩර ේ  ලං ලං ේඹ අවුරුදු5 
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ඵඩහ ලං ලංනිරධහරී ලං11 ශ්රේණිඹ 

 

ඵඩහ ලං ලංනිරධහරී ලං1 ශ්රේණිඹ 

 

ඵඩහ ලං ලංනිරධහරී ලං111 ලං ශ්රේණිඹ 

 

 ලෘත්තීමය  ලවයන් ඉශෂයාවම් ක්රමව ෙය 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

20.ඳාරිවභෝිණක වවේලාොයක 

 
  නතුරු නාමය 

ඳහරි බෝගි ලං ේහදහඹ  

 ලෘත්තීය මට්ටම 

 ඉවශ ලංභේටභ 
 

 

 ලගකීම් ශා කාර්යන් 

I. ඳහරි බෝගි ලං ේහ ලංභධයසථහන ලංර ලං්රිඹහහරිත් ලංඳරිඳහරනඹ ලංවහ ලංිය ලංයුතු ලංඹ. 

 ව  නය (රු) 

 91,175/= ලං ලංමලි ලංළටුඳක් 

 
 ලැඩකරන ඳැය ගණන 

 ඳළඹ ලං08 

 
 ලයව් සීමාල (අවුරුදු) 

 උඳරිභ ලං ලං-60 

 අභ ලං ලං ලං ලං ලං-18 

 
 ව්ත්රී පුරු රමුඛ ාලය 

 සත්රී ලං/පුරු ලං දඳක්ඹභ 

 
 අලය  අධයාඳන සුදුසුකම්  

  තොයතුරු ලං ලංතහක්ණ ලං භ වයුම් 
 
 
 

 ඩිප්වෝමා වශ වශතිකඳත්ර  

 NDT ඩිප්වෝමා 

 

 භාා ශැකියාල   
භාාල අවප්ක්ෂි  මට්ටම 

සිාවර ඉවශ 

 දභශ හභහනය 

ඉාග්රිසි  
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 අලය අවනකුත් කුව ා 

  තොයතුරු ලංතහක්ණ ලං භ වයුම් 

 ඳහරි බෝගි ලංනළුරරු 

 අ ඵෝධ ලංය ලංළමේ ම් ලංවළියඹහ ලං 

 විලස ල්ණ ලංවළියඹහ 

 තීයණ ලංළමේ ම් ලංවළියඹහ 

 ළටළු ලංනියහයණ ලංවළියඹහ 

 නහඹත්ඹ 

 

 

 අලය ඳපුරුේෙ 

 විදුලිඹ ලං ඵදහවළරීභඅවුරුදු ලං10 ලං ලං ලංඳරපුරුද්දක් ලං ලංිකබීභ 
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 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං21.විදුලි අධිකාරී 

 
  නතුරු නාමය 

 විදුලි ලං ලංඅධිහරි 

 

 ලෘත්තීය මට්ටම 

 භධයභ ලංභේටභ 

 
 

 කීම් ලංවහ ලංහර්ඹන් 

i. විදුලි ලං ලංහර්මි ලං ලංශිල්පීන් ලංවට ලංඋඳ දස ලංරඵහ ලංදිභ. 

 

ii. ඳයහ ලංඇික ලංයහජහරී ලං ලංනිසි ලංඅයුරින් ලංඉටු ලංය ලංඇත්දළයි ලංඳරික්හ ලං ලංියරිභ. 

 ව  නය (රු) 

 අභ ලං ලං ලං ලං55, 000/= ලං ලංමලි ලංළටුඳක් 

 

 ලැඩකරන ඳැය ගණන 

 ඳළඹ ලං09 
 
 

 ලයව් සීමාල (අවුරුදු) 

 උඳරිභ ලං ලං-55 

 අභ ලං ලං ලං ලං- ලං25 

 

 ව්ත්රී පුරු රමුඛ ාලය 

 පුරු ලංඳභණයි. 
 

 අලය අධයාඳන සුදුසුකම් 

 විදුලි ලංඉාජි න්රු ලං ලංඋඳහධිඹක් ලං ලංිකබීභ. 
 

 ඩිප්වෝමා වශ වශතිකඳත්ර   

 ජහික ලං ලංඉාජි න්රු ලංවිදයහ ලංි ප් රෝභහ 

 
 

 

 භාා ශැකියාල   

භාාල අවප්ක්ෂි  මට්ටම 

සිාවර ඉවශ 

ඉාග්රීසි භධයභ 

 දභශ භහනය 
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 අලය අවනකුත් කුව ා 

 ඉසී භන් ලං ලංයහජහරී ලංටයුතු ලංියරී ම් ලංවළියඹහ 

 නිසි ේරහට ලංළඩ ලං ලං ලංනිභියරීභ 

 හර්ඹක්භ ලං ලංඵ 

 අ ඵෝධ ලංය ලංළමේ ම් ලංවළියඹහ 

 දයහළමේ ම් ලං ලංවළියඹහ 

 සුඳරික්හහරීබහඹ 

 ඉ රක් රොනික් ලං ලං ලංදළුවභ 

 තීයණ ලං ලංළමේ ම් ලං ලං ලංවළියඹහ  

 ළටළු ලං ලංවිදි ම් ලං ලං ලංවළියඹහ  

 නහඹත්ඹ 

 

 අලය ඳපුරුේෙ 

 විදුලි ලංඉාජි න්රු භහ ලං6 

 

 ලෘත්තීමය  ලවයන් ඉශෂයාවම් ක්රමව ෙය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

විදුලි ලංඅධිහරි 

විදුලි ලංවඹ ලංඉාජි න්රු 

විදුලි ලංඉාජි න්රු 
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22.ජ භූවිෙයාඥ 

 

  නතුරු නාම 
 

 භ ලංවිදයහඥ 

 ජර ලංභ ලංවිදයහඥ 

  ජයසඨ ලංජර ලංභ ලංවිදයහඥ 

 

 ලෘත්තීය මට්ටම 
 භධයභ ලං ලංභේටභ 

 

 ලගකීම් ශා කාර්යන් 
 

 වජය්ඨ ජ භූ විෙයාඥ /ජ භූ විෙයාඥ 

 

I. භත ලං ලංජර ලංාර්ධනඹ ලංව ලංඳහරිරි ලංඅධයඹනඹ ලං ලංඇතුළු ලංඳර් ේ ණ ලං

අධයඹනඹන් ලං ලංශභනහයණඹ ලං ලංියරීභ ලං ලංම්ඵන්ධීයණඹ ලංවහ ලංඅධීක්ණ ලං

හර්ඹබහයඹ ලං ලංශභනහයණඹ ලං ලං ලංියරීභ. 

II. ජහතයඹන්තය ලංවහ ලංජහික ලංභේට ම් ලං ලංයසථහපිත ලංආඹතනර ලං ලංහිමිරුන් ලංව ලං

යහජය ලං නොන ලංාවිධහන ලංභඟ ලං ලංම්ඵන්ධීයණඹ ලං ලංියරීභ. 

III. භ ලංවිදයහත්භ ලංඅධයඹන ලංවහ ලංක් ේත්ර ලං ලංදත්ත ලංඅර්ථ ලංනිරඳණඹ ලං ලං ලංව ලංවිලස ල්ණඹ ලං

ඇතුශත් ලංය ලංළමේභ. 

IV. ජර ලංප්රමිිකඹ ලං ලංතක් ේරු ලංියරීභ ලංවහ ලං ලංප්රජහ ලං ලංදළුවත් ලංියරීභ. 

 

 

 ව  නය (රු) 

 උඳරිභ ලං- ලං72,837 ලං/= ලං 

 අභ ලං ලං ලං- ලං ලං54,352/= ලං ලංමලි ලංළටුඳක් 

 
 

 ලැඩකරන ඳැය ගණන 

 ඳළඹ ලං08 
 
 

 ලයව් සීමාල (අවුරුදු) 

 උඳරිභ ලං ලං- ලං ලං45 

 අභ ලං ලං ලං ලං ලං- ලං ලං22 
 
 

 ව්ත්රී පුරු රමුඛ ාලය 

 සත්රී ලං/ ලංපුරු ලං දඳක්ඹභ 
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භූ විෙයාඥ11 වශ්රේණිය 

භූ විෙයාඥ1 වශ්රේණිය 

 

 

 

 අලය අධයාඳන සුදුසුකම් ශා ඳපුරුේෙ 

 නතුර අලය අධයාඳන සුදුසුකම් ඳපුරුේෙ 

(ලවර) 

භූ විෙයාඥ භු ලං විදයහ ලං පිළිඵ ලං උඳහධිඹක්/විදයහ ේදී ලං
උඳහධිඹ 

 

ජ භූ විෙයාඥ භු ලං විදයහ ලං පිළිඵ ලං උඳහධිඹක්/විදයහ ේදී ලං
උඳහධිඹ 

අවු.01 

වජය්ඨ ජ භූ විෙයාඥ භු ලං විදයහ ලං පිළිඵ ලං උඳහධිඹක්/විදයහ ේදී ලං
උඳහධිඹ 

 ලං ලං ලංඅවු.04 

 

 ඩිප්වෝමා වශ වශතිකඳත්ර       

 අලය ලං නො ේ. 

 

 භාා ශැකියාල   

භාාල අවප්ක්ෂි  මට්ටම 

සිාවර ඉවශ 

ඉාග්රීසි ඉවශ 

 දභශ හභහනය 
 

 

 අලය අවනකුත් කුව ා 

  තොයතුරුතහක්ණ ලං ලංදළුවභ 

 තීයණ ලං ලංළමේ ම් ලං ලංවළියඹහ 

 න්නි ේදනඹ 

 ප්රලසන ලං ලංවිදී ම් ලං ලංවළියඹහ 

 පුද්රහන්තය ලංම්ඵන්ධතහ 

 
 

 

 ලෘත්තීමය  ලවයන් ඉශෂයාවම් ක්රමව ෙය 
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23. මිනින්වෙෝරු 

 

  නතුරු නාම 
 

 මිනින් දෝරු 
 

 ලෘත්තීය මට්ටම 
 භධයභ ලංභේටභ 

 

 ලගකීම් ශා කාර්යන් 
 

 මිනින්වෙෝරු  

I.  ලංමිනින් දෝරු ේ ලං ලංඅධීක්ණඹ ලංඹට ත් ලං ලංභළුවම් ලං ලංසිදු ලංියරීභ ලංවහ ලංපිුරරුඳත් ලං ලංළසීභ. 

II. භළුවම් ලංදත්ත ලං ලංවිධිභත් ලංඹහත්හලීන ලං ලංියරීභ ලංවහ ලංසුයක්ෂිත ලං ලංතඵහ ලං ලං ලංළමේභ. 

III. භළුවම් ලං ලංඋඳයණ ලං ලංසුයක්ෂිත ලංවහ ලංවිධීභත් ලංඳරිවයණඹ ලංවහ ලං ලංනඩත්තු ලංියරීභ 

IV. මිුවම් ලංහර්ඹ ලංභණ්ඩර ේ  ලං ලංඅධීක්ණ ලංටයුතු ලං ලංසිඳුියරීභ. 
 

 

 

 ව  නය (රු) 

 උඳරිභ ලං ලං- ලං ලං53,127/= ලං ලං 

 අභ ලං ලං ලං ලං- ලං ලං38,496 ලං/= ලං ලංමලි ලංළටුඳක් 

 
 ලැඩකරන ඳැය ගණන 

 ඳළඹ ලං08 
 

 ලයව් සීමාල (අවුරුදු) 

 උඳරිභ ලං ලං- ලං ලං45 

 අභ ලං ලං ලං ලං ලං- ලං ලං18 
 

 ව්ත්රී පුරු රමුඛ ාලය 

 සත්රී ලං/පුරු ලං දඳක්ඹභ 
 
 

 අලය අධයාඳන  සුදුසුකම් ශා ඳපුරුේෙ 
 

 නතුර අලය අධයාඳන සුදුසුකම් ඳපුරුේෙ 

(ලවර) 

මිනින් දෝරු භළුවම් ලං ලංවිදයහ ලංි ප් රෝභහක් ලං ලංරඵහ ලංිකබීභ. 02 

 
 

 ඩිප්වෝමා වශ වශතිකඳත්ර       
 අලය ලං නො ේ. 
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 භාා ශැකියාල   

භාාල අවප්ක්ෂි  මට්ටම 

සිංශ ඉවශ 

ඉංග්රීසි ඉවශ 

වෙමෂ හභහනය 
 

 අලය අවනකුත් කුව ා 

 විලස ල්ණ ලං ලංවළියඹහ ලං 

 තීයණළමේ ම් ලං ලංවළියඹහ 

 අයමුණුයහ ලං ලං ලංරඟහීමභ 

 ළටළු ලංනියහයණ ලං ලං ලංවළියඹහ 

 අන්තර් ලංපුද්ර ලං ලංම්ඵන්ධතහ 

 

 ලෘත්තීමය  ලවයන් ඉශෂයාවම් ක්රමව ෙය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මිනින් දෝරු ලං

වි ලේ ලං ශ්රේණිඹ 

මිනින් දෝරු ලං1 ලං

 ශ්රේණිඹ 

මිනින් දෝරු ලං11 ලං

 ශ්රේණිඹ 
මිනින් දෝරු ලං

111 ලං ශ්රේණිඹ 
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24.රමාණ වමීක්ණ නිධාරි 

  නතුරු නාම 
 

 ප්රභහණ ලංමීක්ණ ලංනිරධහරි 
 

 ලෘත්තීය මට්ටම 
 භධයභ ලං ලංභේටභ 

 
 

 ලගකීම් ශා කාර්යන් 
I. ප්රභහණ ලං ලං ලංමීක්ණ ලංටයුතු 

 

 ව  නය (රු) 

 උඳරිභ ලං ලං- ලං ලං72,837 /= ලං ලං 

 අභ ලං ලං ලං ලං- ලං ලං44,937 /= ලං ලංමලි ලංළටුඳක් 

 
 ලැඩකරන ඳැය ගණන 

 ඳළඹ ලං08 

 
 ලයව් සීමාල (අවුරුදු) 

 උඳරිභ ලං ලං- ලං ලං45 

 අභ ලං ලං ලං ලං ලං- ලං ලං18 
 

 ව්ත්රී පුරු රමුඛ ාලය 

 සත්රී ලං/පුරු ලං දඳක්ඹභ 
 
 

 අලය අධයාඳන සුදුසුකම් ශා ඳපුරුේෙ 
 

 නතුර අලය අධයාඳන සුදුසුකම් ඳපුරුේෙ 

(ලවර) 

ප්රභහණ ලං ලංමීක්ණ ලං ලංනිරධහරි විදයහ ේදී( ලංප්රභහණ ලංමීක්ණ)/යරත් ලං
මීක්ණ ලං ලංි ප් රෝභහ 
ප්රභහණ ලං ලංමීක්ණ ලං

විබහඹ/තහක්ණ(වික ලංඳත්ර) 

 

 

 ඩිප්වෝමා වශ වශතිකඳත්ර       

 අලය ලං නො ේ. 

 

 භාා ශැකියාල   

භාාල අවප්ක්ෂි  මට්ටම 

සිාවර ඉවශ 

ඉාග්රීසි ඉවශ 

 දභශ හභහනය 
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ප්රභහණ ලංමීක්ණ ලංනිරධහරි ලං11 ලං
 ශ්රේණිඹ 

ප්රභහණ ලංමීක්ණ ලංනිරධහරි ලං1 ලං

 ශ්රේණිඹ 

 ේ්යසඨ ලංප්රභහණ ලංමීක්ණ ලංනිරධහරි 

 අලය අවනකුත් කුව ා 

 විලස ල්ණ ලං ලංවළියඹහ ලං 

 තීයණ ලං ලංළමේ ම් ලංවළියඹහ 

 ළටළු ලංනියහයණ ලං ලංවළියඹහ 

 ඳරිණදළුවභ 

  තොයතුරු ලං ලංතහක්ණඹ ලංපිළිඵ ලං ලං ලංඅ ඵෝධඹ 
 

 ලෘත්තීමය ලවයන් ඉශෂයාවම්  ක්රමව ෙය 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ප්රධහන ලංප්රභහණ ලං

මීක්ණ ලංනිරධහරි 
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25. කෂමණාකාර(මධයම  මට්ටම) 
 

  නතුරු නාම 

 
 දළුවම් ලංවහ ලංශභණහයන ලංනිරධහරි 

 ශභණහරු(විදීම්/ම්ඳහදන) 

 

 

 ලෘත්තීය මට්ටම 

 භධයභ ලංභේටභ ලං 

 

 ලගකීම් ශා කාර්යන් 

 

 ෙැනුම් ශා කෂමණාකරන  නිධාරි 

i. අධිහරි ේ  ලං සිදු ලං න ලං ටයුතු ලං පිළිඵ ලං අධහනඹ ලං  ඹොමු ලං  ොට ලං

ළදත් ලං තොයතුරු ලංනිසහයනඹ ලං ලං ොට ලංඑක්ැකස ලං ලංියරීභ. 

ii. අධිහරි ේ  ලං ඉදිරි ලං ටයුතු ලං වහ ලං අලය ලං දළුවභ ලං ඵහහිය ලං

මුරහශ්රලින් ලංම්ඳහදනඹ ලංය ලංළමේභ. 

iii. ඵහහිය ලං අබයන්තය ලං අලයතහ ලං වහ ලං ැකසය ලං ඇික ලං දළුවම් ලං රඵහ ලං

දී ම් ලංඳද්ධිකඹ ලංනිර්භහණඹ ලං ලංියරීභ. 

iv. අධිහරි ේ  ලං ාල්ඳ ලං ඳත්රිහ ලං යහඳෘික ලං හර්තහ ලං ආදීඹ ලං ව ලං

යහඳෘික ලංඅන් ලංියරී ම් ලංහර්තහ ලංම්ඳහදනඹ ලංියරීභ. 

v. අධිහරි ේ  ලං  ේහ ලං අලයතහඹ ලං අුව ලං ඳයුව ලං රඵන ලං අදහශ ලං

 නත් ලංහර්ඹඹන් ලංඉටු ලංියරීභ. 

vi.  ේ ලං ලංළටළු ලංවිදීභට ලංටයුතු ලංියරීභ. 

vii. තෘප්ිකභත් ලං ශ්රභ ලං ඵරහඹක් ලං වයවහ ලං හර්මි ලං ව ඹෝගීතහ ලං

අණ්ඩ ලංයහ ලංනිමින් ලංාවිධහනඹට ලංටිනහම් ලංඑතු ලංියරීභ ලං

වහ ලං පුද්රයින්ට ලං අත්ඳත් ලං ය ලං ළමේභ, ාර්ධනඹ ලං ියරීභ, 

බහවිතඹ ලංවහ ලංයහ ලංළමේභ. 

 

 

 කෂමණාකරු(විදීම්/වම්ඳාෙන) 

I. භත ලංජර ලංාර්ධන ලංයහඳෘික ලං්රිඹහත්භ ලංියරීභ ලංවහ ලංවහය ලංභහනයහධිහරී ලං

(විදුලිඹ) ලංවහඹ ලංීමභ. ලං 

II. අදහශ ලංප්ර ද්ල ලංර ලංසිදු ලංයන ලංරද ලංයහඳෘිකරට ලංඅදහශ ලංතහක්ණි ලංරුණු ලංවහ ලං

කීභ ලංදයුව ලංරඵයි. ලං 

III. ය ටහි ලං භත ලං ජර ලං විඳුම් ලං නිසහයණඹ ලං ව ලං ඵහුහර්ඹ ලං ාර්ධනඹ ලං වහ ලං

යහඳෘික ලං ඹෝජනහ ලංඉදිරිඳත් ලංියරීභ. 

 

 

 

 ව  නය (රු) 

 උඳරිභ ලං ලං- ලං ලං1 47 010 /= ලං ලං 

 අභ ලං ලං ලං ලං- ලං ලං74 580 /= ලං ලංමලි ලංළටුඳක් 



71 
 

 

 ලැඩකරන ඳැය ගණන 

 ඳළඹ ලං08 ලං 

 

 ලයව් සීමාල (අවුරුදු) 

 උඳරිභ ලං ලං- ලං ලං55 

 අභ ලං ලං ලං ලං ලං- ලං ලං18 

 

 

 ව්ත්රී පුරු රමුඛ ාලය 

 සත්රී ලං/ ලංපුරු ලං දඳක්ඹභ 

 

 

 අලය අධයාඳන සුදුසුකම් ශා ඳපුරුේෙ 

 නතුර අලය අධයාඳන සුදුසුකම් ඳපුරුේෙ 

(ලවර) 

ෙැනුම් ශා කෂමණාකරන නිධාරි විදයහ/ශභනහයණ/හණිජය/රහ/ ලං
 තොයතුරු ලං තහක්ණ ලං විඹ ලං ක් ේත්ර ේ  ලං
උඳහධිඹක් ලංිකබීභ. 

 

කෂමණාකරු(විදීම්/වම්ඳාෙන) ඹහන්ත්රි ලංඉාජි න්රු 
ශභණහයණඹ 

ප්රම්ඳහදන ලං
ශභණහ
රු ලං
අවු.03 
 

වශකාර වමානය කෂමණාකරු අ. ඳො..(හභහනය ලං  ඳශ) ලං විබහ ේ  ලං
සිාවර/ දභශ/ණිතඹ ලං ඹන ලං විඹන් ලං
ඇතුශත් ලං විඹන් ලං 4 ලං ට ලං ම්භහන ලං
හභහර්ථඹන් ලං හිත ලං එක්ය ලං විඹන් ලං
06ියන් ලංභත් ලංීමභ. 
අ. ඳො..(උස ලං  ඳශ) ලං විබහ ේ  ලං
විඹන් ලං 3ක් ලං භත් ලං ීමභ ලං /භ ලං විදයහ ලං ලං
උඳහධිඹක් 

භ ලං විදයහ ලං ලං
අවු.15 

 

 

 භාා ශැකියාල  

 

 

භාාල අවප්ක්ෂි  මට්ටම 

සිංශ ඉවශ 

ඉංග්රීසි ඉවශ 

වෙමෂ හභහනය 
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 අලය අවනකුත් කුව ා 

 විලස ල්ලන ලං ලංවළියඹහ 

 ප්රිකපර ලං ලංදිලහනිකඹ 

 තීයණළමේ ම් ලං ලංවළියඹහ 

 ළටළු ලංනියහයණ ලං ලංවළියඹහ 

 අන්තර්පුද්ර ලං ලංම්ඵන්ධතහ 

 තත්ත්වික ලං ලංපිළිඵ ලං ලංදළුවභ 

  තොයතුරුතහක්ණ ලං ලංදළුවභ 

 පිරිසශභණහයන ලං ලංවළියඹහ 

 

 ලෘත්තීමය ලවයන් ඉශෂයාවම් ක්රමව ෙය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වහය ලංභහනය ලංශභණහරු 

 

අධයක් ලංවහය ලංභහනය ලං

ශභණහරු 

 ලං ලං ලං ලං ලං ලංශභණහරු 
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26.ව ොරතුරු  ාක්ණ නිධාරි 

  නතුරු නාම 

  තොයතුරු ලංතහක්ණ ලංනිරධහරි 

 ඳරිණ ලංදෘඩහා ලංතහක්ණ ේදී 

 ඳරිණ ලංදෘඩහා ලංඉාජි න්රු 

 ඳරිණ ලංඅධීක් 

 ලෘත්තීය මට්ටම 

 භධයභ ලං ලංභේටභ 
 

 

 ලගකීම් ශා කාර්යන් 

 ව ොරතුරු  ාක්ණ නිධාරි 

 

I.  ෝලීඹ ලං  තොයතුරු ලං ඳද්ධිකඹ ලං (GIS) සුභට ලං ්රිඹහත්භ ලං ියරීභ ලං වහ ලං අලය ලං

ඳවසුම් ලංළඳයීභ. 

II. අධිහරි ේ  ලංඳරිණ ලංඳද්ධිකඹ ලංවහ ලංභසථ ලංදුයථන ලංජහරඹ ලංසුභට ලං්රිඹහත්භ ලං

ියරීභට ලංඅලය ලංටයුතු ලංඉටු ලංියරීභ. 

III. අධිහරි ේ  ලංඳරිණ ලංඳද්ධික ේ  ලංආයක්හ ලංතවවුරු ලංියරීභ. 

IV. අධිහරි ේ  ලං    ලං අඩවිඹ ලංඹහත්හලීන ලං ඳත්හ න ලංඹහභට ලං අලය ලංටයුතු ලං

ඉටු ලංියරිභ. 

V. අධිහරි ේ  ලං ේහ ලංඅලයතහඹ ලංඅුව ලංඳයුව ලංරඵන ලංඅදහශ ලං නත් ලංහර්ඹඹන් ලං

ඉටු ලංියරීභ. 

VI. අධිහරිඹ ලංතු ලංඳරිණ ලංවහ ලංඳරිණ ලංජහරඹ ලංනඩත්තු ලංියරීභ, දෝ ලංනියහයණඹ ලං

ියරීභ. 

VII. අධිහරිඹට ලං අලය ලං න ලං භෘදුහා ලං වහ ලං දෘඩහා ලං ප්රම්ඳහදන ේ දී ලං ඊට ලං අදහශ ලං

තහක්ණි ලංපිරිවිතයඹන් ලංස ලංියරිභ. 

VIII. අධිහරි ේ  ලංනිර ලං   ලංඅඩවිඹ ලංඹහත්හලීන ලංඳත්හ ලං න ලංඹහභ. 

IX. අධිහරි ේ  ලංභහර් ලංත ලංදත්ත ලංමුදහඹන් ලං(Online Database) නඩත්තු ලංියරිභ. 

X. පුනර්ජනමේඹ ලං ඵරලක්ික ලං උත්ඳහදන ලං ටයුතු,ඵරලක්ික ලං හර්ඹක්භතහ ලං ටයුතු ලං

ඳරිඳහරන ලං ටයුතු ලං වහ ලං මුරය ලං ටයුතු ලං වහ ලං වඹ ලං න ලං  ඹදවුම් ලං භෘදුහා ලං

ළසීභ. 

XI. ්රභ ල්න ලංඅලුත්ළි ඹහ ලංවහ ලංනඩත්තු ලංියරීභ ලංළරසුම් ලංියරීභ. 

XII. නිහ ලංභෘදුහා ලං ඹදවුම් ලංාර්ධනඹ ලංියරීභ. 

XIII. ඳර් ේ ණ ලං ලං ලංවිභර්ලන ලංඅධයඹනඹන් ලංදත්ත ලංළසීභ ලංවහ ලංවිලස ්ල්ණඹ. 

XIV. පුරු ේ ලංඳරිණ ලංදෘඩහා ලංවහ ලංභෘදුහා ලංඳත්හ න ලංඹහභ. 

 

 

 

 

 ඳරිගණක ෙෘඩාංග  ාක්ණව දී 

 

 

I. ඳරිණ/Network ඹර් ලංස ලංියරීභ ලංවහ ලං ලංඒහ ලංනිසි ලංආහය ලං ලංම්ඵන්ධ ලං ලංියරීභ. 

II. ඳරිණ ලං ලංවහ ලං ලංදෘඩහා ලංභනයණඹ ලං(Trouble Shooting) වහ ලංඅළුත්ළි ඹහ ලංියරීභ. 
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III. න ලං ලංඳරිණ ලංඑරස ලංියරීභ, ඳරිණ ලංජහරඹ ලංැකවළන් ලංත ලංියරීභ ලංවහ ලංඋඳහා ලංවි ලංියරීභ. 

IV. ඳරිණ ලං ලංභෘදුහා ලංසථහපිත ලංියරීභ ලංවහ ලංවහඹ ලංීමභ. 

V. වහය ලංඅධයක් ලං(අධීක්ණ ලංවහ ලංඇයීම්) ලං ේ ලංඅධීක්ණඹ ලංඹට ත් ලංසිඹළු ලං තොයතුරු ලං

තහක්ණ ලංයහඳෘික ලං ලං්රිඹහත්භ ලංියරීභ. 

VI. ඳරිණ ලං ලංදත්ත ලංඵඩහ ලංඹහත්හලීන ලං ලංියරීභ, සුයක්ෂිත ලංඳත්හ ලංළමේභ ලංවහ ලංනඩත්තු ලං

ියරීභ. 

VII. ඳරිණ ලං ලංජහර ලංම්ඵන්ධ ලං ලංනඩත්තු ලං ලංටයුතු ලං ලංසුඳරික්ණඹ. 

 

 

 

 ඳරිගණක අධීක්ක 

I. ඳරිණ ලං ලං්රිඹහරුන් ේ ලංළඩ ලංඅධීක්ණඹ, ම්ඵන්ධීයණඹ ලංව ලං

භහ රෝචනඹ. 

II. දෘඩහා ලංවහ ලංභෘදුහා ලංඇනහිටීම් ලං ලංවිලස ල්ණඹ ලංය ලංනිළයදි ලං ලං්රිඹහභහර් ලං ලංළමේභ. 

 

 

 ව  නය (රු) 

 උඳරිභ ලං ලං- ලං ලං72,837/= ලං ලං 
 41 784/= ලං ලංමලි ලංළටුඳක් 

 
 ලැඩකරන ඳැය ගණන 

 ඳළඹ ලං08 

 
 ලයව් සීමාල (අවුරුදු) 

 උඳරිභ ලං ලං- ලං45 

 අභ ලං ලං ලං ලං ලං- ලං22 

 
 ව්ත්රී පුරු රමුඛ ාලය 

 සත්රී ලං/පුරු ලං දඳක්ඹභ 

 
 අලය අධයාඳන සුදුසුකම්  

 පිළිත් ලං විලස ලං විදයහරඹියන් ලං  තොයතුරු ලං තහක්ණඹ ලං /ඳරිණ ලං තහක්ණඹ ලං පිළිඵ ලං
උඳහධිඹක් ලංරඵහ ලංිකබීභ. ලං 

 
 ඩිප්වෝමා වශ වශතිකඳත්ර    

 හර්මි/ෘත්ිකඹ ලංපුහුණු ලංආඹතනඹියන් ලංනිකුත් ලංයන ලංජහික ලංෘත්තීඹ ලංකුරතහ ලං(NVQ) 

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං6 ලංභේට ම් ලංවිකඹක් ලං ලංිකබීභ. 
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 තොයතුරු ලංතහක්ණ ලංනිරධහරි ලං11 ලං

 ශ්රේණිඹ 

 තොයතුරු ලංතහක්ණ ලංනිරධහරි ලං1 ලං

 ශ්රේණිඹ    

 තොයතුරු ලංතහක්ණ ලංනිරධහරි ලං

111 ශ්රේණිඹ 

 භාා ශැකියාල   

භාාල අවප්ක්ෂි  මට්ටම 

සිාවර ඉවශ 

ඉාග්රීසි ඉවශ 

 දභශ හභහනය 
 

 අලය අවනකුත් කුව ා 

  තොයතුරු ලංතහක්ණඹ ලංපිළිඵද ලං ලංඅ ඵෝධඹ 

 අ ඵෝධ ලං ලංය ලංළමේ ම් ලංවළියඹහ 

 විලස ල්ණ ලංවළියඹහ 

 ඳරිණ ලං ලංවළියඹහ 

 ළටළු ලංනියහයණ ලං ලංවළියඹහ 

 

 අලය ඳපුරුේෙ 

 තනතුයට ලංඅදහර ලංක් ේත්ර ේ  ලංය ලං03 ලං ලංඳරපුරුද්දක් ලංිකබීභ. 
 

 
 ලෘත්තීමය  ලවයන් ඉශෂයාවම් ක්රමව ෙය 
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27.මානල වම්ඳත් නිධාරී 

 
  නතුරු නාමය 

 භහන ලංම්ඳත් ලං ලංනිරධහරී 

 භහන ලං ලංම්ඳත් ලං ලංවිධහඹ 

 

 ලෘත්තීය මට්ටම 

 භධයභ ලංභේටභ 

 
 

 ලගකීම් ශා කාර්යන් 

 මානල වම්ඳත් නිධාරී 

I. ආඹතන ේ  ලං ලං ේඹන් ේ ලං ඳෞද්ලි ලංලිපි ොුව ලං ලංඳත්හ න ලංඹහභ. 

II. යජ ේ  ලං ලංමේික ලංව ලංආඹතන ේ  ලංම්භතඹන්ට ලංඅුව ලංයහජහරී ලංටයුතු ලං භ වඹීමභ. 

III. ආඹතන ේ  ලංසිදුන ලංවිනඹ ලංවි යෝධී ලං්රිඹහරට ලංවිරුද්ධ ලංශභණහහරිත්ඹ ලං භ වඹ ලං

න ලංඳරීක්ණ ලංටයුතු ලංරට ලංවඹ ලංරඵහ ලංදීභ. 

IV.  ේඹන් ේ ලං ඳළමිණීභ, ලං ළඩයන ලං රද ලං ඳළඹ ලං ණන,අිකහර ලං දීභනහ,ළටුප් ලං ආදී ලං

විසතය ලංඇතුරත් ලං ල්ණ,ලිපි ොුව ලං ලංඳත්හ න ලංඹහභ. 

V. භහනම්ඳත් ලං ඳහරනඹ ලං ම්ඵන්ධ ලංෛනික ලං ටයුතුරදී ලං ආඹතනඹ ලං නි ඹෝජනඹ ලං

ියරීභ. 

VI. අධිහරි ේ  ලංහර්ඹඹ ලංභණ්ඩර ලංපුහුණු ලංඅලයතහ ලංඇයීභට ලං ලංවඹ ලංවිභ. 

VII. අධිහරිඹට ලං ලංසිදු ලංයන ලංඵහ ලං ලංළමේම් ලංම්ඵන්ධ ලංටයුතු ලං ලංඉටු ලංියරීභ. 

VIII. යජඹ ලංවිසින් ලංඅධිහරිඹට ලංඅදහශ ලංනිකුත් ලංයන ලංච්ර ලං ල් ලංව ලංනිඹභඹන් ලං්රිඹහත්භ ලං

ියරිභ. 

 

 

 

 මානල වම්ඳත් විධායක 

I. හර්ඹ ලංභණ්ඩර ේ  ලං ත්රීභ, ඵහ ලංළමේම්, සථහනත ලංියරීම්, විනඹ ලංටයුතු ලංව ලං

 ේ්යසඨ ලං ලංනිරධහරීන් ේ ලංවහඹ ලංරඵහ ලංදීභ. 

 

 ව  නය (රු) 

 උඳරිභ ලං ලං91,175/= ලං 
 අභ ලං ලං ලං ලං71,335/= ලං ලංමලි ලංළටුඳක් 

 

 ලැඩකරන ඳැය ගණන 

 ඳළඹ ලං08 
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 ලයව් සීමාල (අවුරුදු) 

 උඳරිභ ලං ලං- ලං60 ලං 

 අභ ලං ලං ලං ලං ලං- ලං21 

 
 ව්ත්රී පුරු රමුඛ ාලය 

 සත්රී ලං/පුරු ලං දඳක්ඹභ 

 
 අලය අධයාඳන සුදුසුකම්  

 පිළිත් ලං විලස ලං විදයහරඹියන් ලං රඵහ ලං ත් ලං භහන ලං ම්ඳත් ලං ශභනහයණඹ/යහඳහය ලං
ඳරිඳහරනඹ/හණිජය ලංඹන ලංවිඹ ලං ලංක් ේත්ර ේ  ලංඋඳහධිඹක් ලංිකබීභ. 
 
 

 ඩිප්වෝමා වශ වශතිකඳත්ර   

 භහනම්ඳත් ලං ශභණහයණඹ/යහඳහය ලං ශභණහයණඹ ලං පිළිඵ ලං වික ලං ඳත්ර ලං

ඳහඨභහරහක් ලං ලංවදහයහ ලංිකබීභ.. 
 

 භාා ශැකියාල   

භාාල අවප්ක්ෂි  මට්ටම 

සිාවර ඉවශ 

ඉාග්රීසි භධයභ 

 දභශ  ලං ලං ලං ලං- 
 

 අලය අවනකුත් කුව ා 

 භහන ලංම්ඳත් ලංඳහරනඹ ලං ලංආශ්රිත ලංෛනික ලංදළුවභ ලං 

  තොයතුරු ලංැකසියරී ම් ලං ලංවළියඹහ ලං 

 ඳරිණ ලං ලංදළුවභ ලං 

 හර්ඹක්භ ලංබහට 

 අන්තර් ලංපුද්ර ලංම්ඵන්ධතහ 

 න්නි ේදන ලං ලං ලංවළියඹහ 

 

 අලය ඳපුරුේෙ 

 භහන ලංහිමිම් ලංවහ ලංම්රු ලංමේික ලංඅවුරුදු ලං4-5 ලංඳරපුරුද්ද 
 

  ලංලෘත්තීමය  ලවයන් ඉශෂයාවම් ක්රමව ෙය 

 

 

 

 

 

 
භහන ලංම්ඳත් ලං

විධහඹ 

ශභනහරු 

ඉාජි න්රු ලංඅාල ලං

ප්රධහනි 
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28.ඖධව දී/රවඥ 

 
  නතුරු නාමය 

 ඖධ ේදී/යඥ 

 ලෘත්තීය මට්ටම 

 භධයභ ලංභේටභ 
 

 

 ලගකීම් ශා කාර්යන් 

 

 ඖධව දී 

I. ක්ෂුද්ර ලංීව ලංවිදයහත්භ ලංයහඹනි ලංවහ ලං බෞික ලංඳරීක්ණර ලංනිඹළදීම් ලංවහ ලංඅඳජර ලං

හම්ඳරර ලං ලංවිවිධත්ඹ ලං ලංවහ ලං ලංිය ලං ලංයුතු ලංඹ. 

II. අලය ලංටයුතු ලංළරසුම් ලංියරීභ ලංවහ ලංසහධින ලංශභනහහරිත්ඹ ලං ලංවිසින් ලංනිඹභ ලං ලංයන ලංරද ලං

ප්රිකපර ලංඉදිරිඳත් ලංියරී භහි ලං ලංසහධීන ලං ලංතීයණ ලං ලංළමේභ. 

 

 ව  නය (රු) 

 උඳරිභ ලං ලං61,692/=  

 අභ ලං ලං ලං ලං54,352/=  ලංමලි ලංළටුඳක් 

 

 ලැඩකරන ඳැය ගණන 
 ඳළඹ ලං08 

 
 ලයව් සීමාල (අවුරුදු) 

 උඳරිභ ලං ලං- ලං ලං45 

 අභ ලං ලං ලං ලං ලං-18 

 
 ව්ත්රී පුරු රමුඛ ාලය 

 සත්රී ලං/පුරු ලං දඳක්ඹභ 

 
 අලය අධයාඳන සුදුසුකම්  

 විදයහ ේදී(භහනය)ීව ලංවිදයහ.යහඹන ලංවිදයහ ලංවිඹන්හි ලංඋඳහධිඹක් ලං ලංිකබීභ. 
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යහඥ/මෟධ ලං ේදී11 ලං

 ශ්රේණිඹ 

යහඥ/මෟධ ලං ේදී ලං1 ලං ශ්රේණිඹ 

යහඥ/මෟධ ලං ේදී 

 භාා ශැකියාල   

භාාල අවප්ක්ෂි  මට්ටම 

සිාවර ඉවශ 

ඉාග්රීසි ඉවශ 

 දභශ හභහනය 
 

 අලය අවනකුත් කුව ා 

 භවජන ලංම්ඵන්ධතහ ලං ලංඳළළත්ීම ම් ලංවළියඹහ ලං 

 සුඳරික්හහරීබහඹ ලං 

 ඳහරි බෝගිඹන් ලං ලංදීලහනික ලංියරි ම් ලංවළියඹහ ලං 

 අ ඵෝධ ලංය ලංළමේ ම් ලං ලංවළියඹහ ලං 

 විලස ල්ණ ලං ලංවළියඹහ 

 තීයණ ලංළමේ ම් ලං ලංවළියඹහ 

 ළටළු ලං ලංනියහයණ ලං ලංවළියඹහ 

 

 

 අලය ඳපුරුේෙ 

 ඳරික්ණහහය ලං ලංවඹ ලංඅවුරුදු ලං15 ලංඳරපුරුද්ද 

 

 ලෘත්තීමය ලවයන් ඉශෂයාවම් ක්රමව ෙය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ේසඨ ලංයහඥ/මෟධ ලං

 ේදී 
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29.කණි්ඨ විධායක 

  නතුරු නාමය 

 ණිසඨ ලංවිධහඹ( භ වයුම්/ප්රම්ඳහදන/මුදල්)/යවය ලං ලංඳර් ේ ණ)  

 ණිසඨ ලංවිධහඹ  

 ණිසඨ ලංවිණන ලංවිධහඹ 

 ණිසඨ ලංතහක්ණ ලංවිධහඹ  

 ලෘත්තීය මට්ටම 

 භධයභ ලං ලංභේටභ 
 

 

 ලගකීම් ශා කාර්යන් 

 කණි්ඨ විධායක(වමවශයුම්/රවම්ඳාෙන/මුෙල්)/රශවය  ඳර්වේණ) 

I. හ ප්ක් ලං ලං ලං දඳහර්ත ම්න්තු ලං ලංඅුව ලංඉවශ ලං ලංශභනහරුන්ට ලං ලංවහඹ ලං ලංීමභ. 

II. ෆභ ලංවිටභ ලං ලංඅලය ලං ලංන ලං ලංඉවශ ලං ලංශභනහරුන්ට ලං ලං තොයතුරු ලං ලංළඳයීභ. 

 

 කණි්ඨ විධායක 

I. බහණ්ඩ ලං ව ලං  ේහ ලං ප්රම්ඳහදන ලං ටයුතු ලං ාවිධහනඹ ලං ියරීභ ලං ව ලං

ම්ඵන්ධියණඹ. 

II. මුද්රණ ලං ටයුතු ලං ාවිධහනඹ ලං ියරීභ ලං ඳරිඳහරනඹ ලං ව ලං අන්තර් ලං ආාශි ලං

ම්ඵන්ධීයණඹ. 

III. ඉඩම් ලං අත්ඳත් ලං ය ලං ළමේ ම් ලං ටයුතු ලං ්රිඹහත්භ ලං ියරීභ ලං වහ ලං අන්තර් ලං

ආඹතන ලංම්ඵන්ධියණඹ. 

IV.  ෝලීඹ ලං  තොයතුරු ලං ඳද්ධික ලං  ේහ ලං රහභීන් ලං ව ලං අධිහරිඹ ලං අතය ලං

ම්ඵන්ධීයණඹ. 

V. අධිහරි ේ  ලං තුර ලං නිසි ලං ලිපි ලං  ොුව ලං ශභනහයණඹක් ලං ඳත්හ ලං  න ලං

ඹහභ. 

VI. ආඹතනඹ ලං තුශ ලං වහ ලං ආඹතන ඹන් ලං ඳරිඵහහිය ලං අධිහරිඹ ලං  ලං සිදු ලං යුව ලං

රඵන ලං ළඩටවන් ලං ව ලං ළඩමුළු ලං වහ ලං අලය ලං ඹටිතර ලං ඳවසුම් ලං

ළඳයීභ. 

VII. ඵහහිය ලංයහජහරී ලංවහ ලංප්රහවන ලංඳවසුභක් ලංළඳයීභ ලංව ලංශභනහයණඹ ලං

ියරීභ. 

VIII. ජරඹ ලං විදුලිඹ ලං ආයක්හ ලං න්නි ේදන ලං  ේහ ලං ව ලං යක්ණ ලං ඳවසුම් ලං

ඹනහදී ලං ලංළඳයීම් ලංපිළිඵ ලංටයුතු ලංියරීභ. 

IX. ආඹතන ේ  ලංභහන ලංම්ඳත් ලංාර්ධනඹ ලංවහ ලං දහඹ ලංන ලංළඩටවන් ලං

්රිඹහත්භ ලං ියරීභ ලං වහ ලං  ේ ලං හර්ඹක්භතහ ලං ඇයීභට ලං ඉවශ ලං

ශභනහයණඹට ලංවහඹ ලංීමභ. 

X. යජඹ ලංවිසින් ලංඅධිහරිඹට ලංඅදහශ ලංනිකුත් ලංයන ලංච්ර ල් ලංව ලංනිඹභඹන් ලං

්රිඹහත්භ ලංියරීභ. 

XI. අධිහරිඹ ලංසිදු ලංයන ලංඵහ ලංළමේම් ලංම්ඵන්ධ ලංටයුතු ලංියරීභ. 
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 කණි්ඨ  විගණන විධායක 

I. විණන ලංළඩටවන් ලංස ලං ලංය ලංඅධයක් ලංභණ්ඩරඹට ලංඉදිරිඳත් ලං

ියරීභ. 

II. මුලි ලංටවන් ලං(රදුඳත් ලංවුචර්)න්මේරීක්ණඹ ලංව ලංමුදල් ලං ඳොත ලං

භඟ ලංළදීභ. 

III. මුදල් ලං  ඳො ත් ලං ටවන් ලං උඳ රජර් ලං ව ලං ප්රධහන ලං  රජයඹ ලං භඟ ලං

හ ලංනිළයදිතහඹ ලංඳරීක්හ ලංියරීභ. 

IV. ළඹ ලං රජයඹ ලංලිීමභ ලංව ලංනඩත්තු ලංඳරීක්හ ලංියරීභ. 

V. හවන ලංඹන් ත්රෝඳයණ ලංව ලං භරම් ලංහර්ඹඹහලීඹ ලංඋඳයණ, ලං

ලීඵඩු,ව ලංවිියරීම් ලංවිසතය ලංඇතුරත් ලංේ ටෝරු ලං ල්න ලංඳරීක්හ ලං

ියරීභ. 

VI.  ේහ ලං අලයතහඹ ලං අුව ලං රින් ලං ය ලං ඳයුව ලං රළබිඹ ලං වළිය ලං

විභර්ණ ලං ලංඳරීක්ණ ලංටයුතු ලංියරීභ. 

 

 කණි්ඨ  ාක්ණ විධායක 

 

I.  ද්ීයඹ ලංපුනර්ජනමේඹ ලංඵරලක්ික ලංම්ඳත් ලංවඳුනහළමේභ ලංතක් ේරු ලංියරීභ ලයතහ ලං

අධයඹනඹ ලංව ලංඵරලක්ික ලං ලංහර්ඹක්භතහ ලං ලංප්රර්ධන ලංඅයමුණු ලංය ලංත් ලං ලංඵරලක්ික ලං

විණනඹන් ලංවහ ලංඅලය ලංවහඹ ලංරඵහ ලංදීභ. 

II. ඵරලක්ික ලංහර්ඹක්භතහඹ ායක්ණඹ ලංව ලංඵරලක්ික ලං ලංම්ඳත් ලංාර්ධනඹ ලං

ියරීභ ලංවහ ලං්රිඹහත්භ ලංයුව ලංරඵන ලංයහඳෘික ලං ලංළඩටවන් ලංවහ ලංඅධිහරි ේ  ලං

සිඹළුභ ලංඅාලඹන්ටද ලං ේහදහඹයින්ට ලංද ලංහර්මි ලංවඹ ලංළඳයීභ ලංවහ ලං ලංවඹ ලං

ටයුතු ලං ලංසිදු ලං ලංියරීභ. 

III. පුනර්ජනමේඹ ලං ලංඵරලක්ික ලං ලංක් ේත්ර ේ  ලංව ලංඵරලක්ික ලංශභනහයණ ලං ලංක් ේත්ර ේ  ලං ලං

 ටිහලීන ලං ලංභධය ලංහලීන ලංවහ ලංදිගු ලංහලීන ලංඅයමුණු ලංඉටුය ලංළමේභ ලංවහ ලංඳයුව ලං

රඵන ලංයහජහරී ලංටයුතු ලංසිදු ලංියරීභ. 

IV. ජහික ලංඵරලක්ික ලංතුරනඹ ලං ලංපිළි ඹර ලංියරීභ ලංවහ ලංඅලය ලංදත්ත ලංැකස ලංියරීභ ස ලං

ියරීභ ලංඹහත්හලීන ලංියරීභ ලංව ලංහර්තහ ලංළසීභ ලං ලංවහ ලං ලංවඹ ලංීමභ. 

V. ජහික ලං ලංඵරලක්ික ලං ලංතුරන ලං තොයතුරු ලංඅලය ලංඳහර්ඹන් ලං ත ලං ලංරඵහ ලංදීභ. 

VI. ඵරලක්ික ලං ලංම්ඵන්ධ ලංදත්ත ලං ලංළසීභ ලංවහ ලං තොයතුරු ලං ලංම්ඳහදනඹ. 

 

   ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං 

 ව  නය (රු) 

 උඳරිභ ලං ලං73 ,440/=  

 අභ ලං ලං ලං ලං64,025/=  ලංමලි ලංළටුඳක් 

 
 

 ලැඩකරන ඳැය ගණන 
 ඳළඹ ලං08 

 

 ලයව් සීමාල (අවුරුදු) 

 උඳරිභ ලං ලං- ලං ලං45 

 අභ ලං ලං ලං ලං ලං- ලං22 
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ණිසඨ ලංවිධහඹ ලං11 ලං ශ්රේණිඹ 

ණිසඨ ලංවිධහඹ ලං1 ලං ශ්රේණිඹ 

 

ණිසඨ ලංවිධහඹ 

 
 ව්ත්රී පුරු රමුඛ ාලය 

 සත්රී ලං/පුරු ලං දඳක්ඹභ 

 
 

 අලය අධයාඳන සුදුසුකම්  

යහඳෘික ලං ශභණහයණ/තහක්ණඹ/ තොයතුරු ලං තහක්ණඹ/භු ෝලීඹ තොයතුරු ලං
ඳද්ධිකවිදයහ,ශභණහයන,හණිජ/රහ/ණහධියණ/මුරය ලංඋඳහධිඹක් ලංිකබීභ. 

 

 භාා ශැකියාල   

භාාල අවප්ක්ෂි  මට්ටම 

සිාවර ඉවශ 

වෙමෂ ඉවශ 

ඉාග්රිසී හභහනය 
 

 අලය අවනකුත් කුව ා 

 භවජන ලංම්ඵන්ධතහ ලං ලංඳළළත්ීම ම් ලංවළියඹහ ලං 

 සුඳරික්හහරීබහඹ ලං 

 අ ඵෝධ ලංය ලංළමේ ම් ලංවළියඹහ ලං 

 විලස ල්ණ ලංවළියඹහ 

 තීයණ ලංළමේ ම් ලංවළියඹහ 

 ළටළු ලංනියහයණ ලංවළියඹහ 

 න්නි ේදන ලං ලංවළියඹහ 

 ප්රිකපර ලංදිලහනිකඹ 

 පිඩනඹ ලං ලංඹට ත් ලංළඩ ලංියරි ම් ලංවළියඹහ 

 

 ලෘත්තීමය  ලවයන් ඉශෂයාවම් ක්රමව ෙය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං 
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30.වැසුම් ශිල්පී 

 
  නතුරු නාමය 

 ළරසුම් ලංශිල්පී 
 

 ලෘත්තීය මට්ටම 

 භධයභ ලංභේටභ 
 

 

 ලගකීම් ශා කාර්යන් 

I.  ොඩනළගිලි ලං ලංවහ ලංඉදිියරීම් ලං ලංළරසුම් ලංස ලංියරීභ ලංවහ ලංසුයක්ෂිත ලංඳත්හ ලංළමේභ. 

II. අඳනඹන ලං ලංටයුතුරට ලංඅදහර ලංසිඹළුභ ලංටයුතු ලංළරසුම් ලංියරීභ. 

III. විදුලි ලං ඵරඹ ලං  ඵදහ ලං වළරී ම් ලං ඳද්ධිකඹ ලං පිළිඵ ලං  තොයතුරු ලං වහ ලං ළශසුම් ලං රට ලං අදහර ලං

තහක්ණි ලංවහ ලංළශසුම් ලංශිල්ඳ ලං ේහ ලංළඳයීභ. 

 

 ව  නය (රු) 

 උඳරිභ ලං ලං56000.00 ලං/= ලං 

 අභ ලං ලං ලං ලං38,496/= ලං ලංමලි ලංළටුඳක් 

 
 ලැඩකරන ඳැය ගණන 

 ඳළඹ ලං06 

 
 ලයව් සීමාල (අවුරුදු) 

 උඳරිභ ලං ලං-45 

 අභ ලං ලං ලං ලං ලං- ලං18 

 
 ව්ත්රී පුරු රමුඛ ාලය 

 සත්රී ලං/පුරු ලං දඳක්ඹභ 

 
 අලය අධයාඳන සුදුසුකම්  

 අ. ඳො..(හ. ඳශ) ලංභත්ීම ලංිකබීභ ලංවහ 

 අ. ඳො..(උ. ඳශ) ලංභත්ීම ලංිකබීභ. 
 

 ඩිප්වෝමා වශ වශතිකඳත්ර    

 ළරසුම් ලං ලංශිල්පී ලංපුහුණු ලං ලංඳහඨභහරහ(යජ ේ  ලංතහක්ණ ලංවිදයහඹතනඹ) 

 තෘිකයි ලංවහ ලංෘත්තීඹ ලංඅධයඳන ලං ොමින් ලංබහ ලංවිසින් ලංපිළිත් ලංඒ ලංවහ ලංභහන ලංභේට ම් ලං

ඳහඨභහරහක් ලං ලංවදහයහ ලං ලංිකබීභ 
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ළරසුම් ලංශිල්පී ලං11 ශ්රේණිඹ 

 

ළරසුම් ලංශිල්පී ලං1 ශ්රේණිඹ 

 

ළරසුම් ලංශිල්පී ලං111 ශ්රේණිඹ 

 භාා ශැකියාල   

භාාල අවප්ක්ෂි  මට්ටම 

සිාවර ඉවශ 

ඉාග්රීසි භධයභ 

 දභශ හභහනය 
 

 අලය අවනකුත් කුව ා 

 ඳරිණ ලං ලංබහවිතඹ ලං 

 සුඳරික්හහරීබහඹ ලං 

 විලස ල්ණ ලංවළියඹහ 

 තීයණ ලංළමේ ම් ලං ලංවළියඹහ ලං 

 ශභණහයණ ලං ලංදළුවභ 

 තහක්ණි ලං ලංදළුවභ 

 

 අලය ඳපුරුේෙ 

 ළරසුම් ලං ලංශිල්පී ලංඅවුරුදු ලං03 ලංඳරපුරුද්ද 

 

 ලෘත්තීමය  ලවයන් ඉශෂයාවම් ක්රමව ෙය 
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31.වංඛයාන  නිධාරි 

 
  නතුරු නාම 

 ායහන ලංනිරධහරි 

 දත්ත ලංවහ ලංායහන  ලංනිරධහරි 

 

 ලෘත්තීය මට්ටම 

 භධයභ ලංභේටභ 
 

 

 ලගකීම් ශා කාර්යන් 

 ෙත්  ශාවංඛයාන නිධාරි 

I. ජහික ලං ලංඵරලක්ික ලංතුරන ලං තොයතුරු ලංඅලය ලං ලංඳහර්ඹන් ලං ලං ත ලංරඵහ ලංදීභ. 

II. ඵරලක්ික ලං ලංම්ඵන්ධ ලං ලංදත්ත ලං ලංළසීභ ලංවහ ලං තොයතුරු ලං ලං ලංම්ඳහදනඹ. 

III. අධිහරි ේ  ලං ේහ ලංඅලයතහඹ ලංඅුව ලංඳයුව ලංරඵන ලංඅදහශ ලං නත් ලංහර්ඹඹන් ලං

ඉටු ලංියරීභ. 

 

 
 

 ව  නය (රු) 

 උඳරිභ ලං ලං72,837/= ලං 
 අභ ලං ලං ලං ලං71,335/= ලං ලංමලි ලංළටුඳක් 

 ලැඩකරන ඳැය ගණන 

 ඳළඹ ලං08 
 

 ලයව් සීමාල (අවුරුදු) 

 උඳරිභ ලං ලං- ලං45 

 අභ ලං ලං ලං ලං ලං- ලං22 

 

 ව්ත්රී පුරු රමුඛ ාලය 

 සත්රී ලං/පුරු ලං දඳක්ඹභ 

 
 අලය අධයාඳන සුදුසුකම්  

 පිළිත් ලංවිලස ලංවිදයහරඹියන් ලං ලංායහ ලං ල්න ලංපිශඵ ලං ලංඳලසචහත් ලංඋඳහධිඹක් ලංරඵහ ලංිකබීභ. ලං 

 ායහනඹ/යවහරි ලංවිදයහ/විදයහ ලං ඹන ලං  ලං විඹ ලංක් ේත්ර ේ  ලංඋඳහධිඹක් ලංරඵහ ලංිකබීභ ලං වෝ ලං

ායහනඹ ලංඋඳහධිඹක් ලංරඵහ ලංිකබිභ. 

 මුරය ලංායහනඹ,භහජ ලංායහනඹ ලංවිඹන් ලංවදහයහ ලංිකබීභ. 

 

 ඩිප්වෝමා වශ වශතිකඳත්ර   

 අලය ලං නො ේ. 
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 භාා ශැකියාල   

භාාල අවප්ක්ෂි  මට්ටම 

සිාවර ඉවශ 

ඉාග්රීසි ඉවශ 

 දභශ  ලං ලං ලං ලං- 
 

 අලය අවනකුත් කුව ා 

 ඉසී භන් ලංයහජහරී ලංටයුතුියරී ම් ලං ලංවළියඹහ 
 තීයණ ලංළමේ ම් ලං ලංවළියඹහ 
 කීම් ලංදළරී ම් ලං ලංවළියඹහ 
 හර්ඹක්භ ලං ලංබහඹ 

 

 අලය ඳපුරුේෙ 

 ායහන ලංනිරධහරි අවුරුදු 7 ලංඳරපුරුද්ද 

 

 

 ලෘත්තීමය  ලවයන් ඉශෂයාවම් ක්රමව ෙය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ායහන ලංනිරධහරි ලං

11 ලං ශ්රේණිඹ 

ායහන ලංනිරධහරි ලං1 ලං

 ශ්රේණිඹ 

 ේ්යසඨ ලංායහන ලං

නිරධහරි 
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32.වේ්ඨ ගෘශ නිර්මාණ ශිල්පී 

 
  නතුරු නාමය 

  ේසඨ ලංෘව ලංනිර්භහණ ලංශිල්පී   

  

 ලෘත්තීය මට්ටම 

 භධයභ ලං ලංභේටභ 
 

 

 ලගකීම් ශා කාර්යන් 

I. විදුලිඵර ලංඋත්ඳහදන ලංනර ලංඳද්ධික ේ  ලංභහනයහධිහරි ලංඇඳීභ ලංපිළිඵ ලං

ළඩ ලංියරීභ. 

II. සඹා ලංළඩ් ලංභෘදුහා ලංබහවිත ඹන් ලං3d චිත්ර ලංටවන් ලංඋත්ඳහදනඹ ලං

ියරිභ. 

III. ඉදි ලංියරීම් ලංහරඹ ලංපුයහට ලංඇද න ලංඇික ලංලිපි ොුව ලංවහ ලංහර්තහ ලංතඵහ ලං

ළනිභ. 

 

 ව  නය (රු) 

 

 75 ලං,000/=  ලංමලි ලංළටුඳක් 

 
 

 
 ලැඩකරන ඳැය ගණන 

 ඳළඹ ලං08 

 
 ලයව් සීමාල (අවුරුදු) 

 උඳරිභ ලං ලං-55 

 අභ ලං ලං ලං ලං ලං-20 

 
 ව්ත්රී පුරු රමුඛ ාලය 

 සත්රී ලං/පුරු ලං දඳක්ඹභ 

 
 අලය  අධයාඳන සුදුසුකම්  

 අ. ඳො..(උ. ඳශ) ලංභත්ීම ලංිකබීභ 
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ශභණහයණ ලංෘව ලංනිර්භහණශිල්පී 

 ේසඨ ලංෘව ලංනිර්භහණ ලංශිල්පී 

 

 ඩිප්වෝමා වශ වශතිකඳත්ර 

 ජහික ලංවික ලංඳත්ර ලංඉාජි න්රු ලංෘව ලංනිර්භහණ ලංශිල්පී 

 

 භාා ශැකියාල   

භාාල අවප්ක්ෂි  මට්ටම 

සිාවර ඉවශ 

වෙමෂ භධයභ 

ඉංග්රීසි හභහනය 
 

 අලය අවනකුත් කුව ා 

 ෘව ලංනිර්භහණ ලංශිල්ඳඹ ලංපිළිඵ ලං ලංදළුවභ 

 ඔ ටෝළඩ් ලං ලංත්රිභහණයණඹ 

 භහන ලංම්ඳත් ලංඳහරනඹ ලංආශ්රිත ලංෛනික ලං ලංදළුවභ ලං 

 අ ඵෝධ ලංය ලංළමේ ම් ලංවළියඹහ ලං 

 විලස ල්ණ ලං ලංවළියඹහ 

 තීයණ ලංළමේ ම් ලං ලංවළියඹහ 

 ළටළු ලංනියහයණ ලං ලංවළියඹහ 

 නහඹත්ඹ 

 නිසි ේරහට ලං ලංළඩියරීභ 

 අන්තර් ලංපුද්ර ලංම්ඵන්ධතහ 

 

 

 අලය ඳපුරුේෙ 

ෘව ලංනිර්ණභහණ ලංීයල්පී ලංඉාජි න්රින් ලං ලංඅවුරුදු ලං ලං5 ලංඳරපුරුද්ද 

 

 ලෘත්තීමය ලවයන් ඉශෂයාවම් ක්රමව ෙය 
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33.ආොයම්  නිධාරී 

  නතුරු නාමය 

 විභර්ලන ලංනිරධහරි(ආදහඹම්)  

 ම්ඵන්ධීයණ ලං ලංආදහඹම් ලංනිරධහරී  

 බිල්ඳත් ලං/ ලංආදහඹම් ලං ලංනිරධහරීන්  

 ලෘත්තීය මට්ටම 

 භධයභ ලං ලංභේටභ 
 

 

 ලගකීම් ශා කාර්යන් 

 වම්බන්ධීකරණ ආොයම් නිධාරී 

I. ක් ේත්ර ේ  ලං ලංආදහඹම් ලං ලං ලංනිරධහරීන් ලංව ලංඳහරි බෝගිඹන් ලංඅතය ලංභනහ ලං

ම්ඵන්ධීයණඹක් ලංඇික ලංියරීභ ලංතුළින් ලං ලංඳහරි බෝගිඹන්ට ලං ලංඋස ලං ේහක් ලං

ළඳයීභ ලං ලංවහ ලංහර්ඹක්භ ලංවහ ලංපරදහයී ලං ර ලංටයුතු ලංියරීභ. 

 

 බිල්ඳත් / ආොයම් නිධාරීන් 

I. විදුලි ලං ලංඳරි බෝජනඹ ලංපිළිඵ ලංභහසි ලංබිල්ඳත් ලංනිළයදි ලංස ලං ොට ලං

නිඹමිත ලං ලංදිනට ලංඳහරි බෝගිඹහට ලංරඵහ ලංදීභ ලංතුළින් ලංඳහරි බෝගි ලංළටළු ලං

අභ ලංයමින් ලංආඹතන ේ  ලංකීර්ික ලංනහභඹ ලංතදුයටත් ලං ලංර්ධනඹ ලංියරීභට ලං

/ආදහඹම් ලංනිළයදි ලංඅඹය ලංළමේභට ලංවඹ ලංීමභ. 

 

 ව  නය (රු) 

 උඳරිභ ලං ලං61,692/=  

 අභ ලං46,060 ලං ලං ලං/=  ලංමලි ලංළටුඳක් 

 

 ලැඩකරන ඳැය ගණන 

 ඳළඹ ලං08 

 
 ලයව් සීමාල (අවුරුදු) 

 උඳරිභ ලං ලං- ලං ලං45 

 අභ ලං ලං ලං ලං ලං- ලං ලං18 

 
 ව්ත්රී පුරු රමුඛ ාලය 

 සත්රී ලං/පුරු ලං දඳක්ඹභ 
 

 අලය  අධයාඳන සුදුසුකම්  

 අ. ඳො..(උ. ඳශ) ලංභත් ලංීම ලංිකබීභ 
 ශභණහයණඋඳහධිඹ ලං 
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විභර්ලන ලංනිරධහරි(ආදහඹම්) ලං11 ලං

 ශ්රේණිඹ 

විභර්ලන ලංනිරධහරි(ආදහඹම්) ලං1 ලං ශ්රේණිඹ 

විභර්ලන ලංනිරධහරි(ආදහඹම්) ලං111 ලං

 ශ්රේණිඹ 

 

 

 භාා ශැකියාල   

භාාල අවප්ක්ෂි  මට්ටම 

සිාවර ඉවශ 

ඉාග්රීසි හභහනය 

 දභශ ඉවශ 
 

 අලය අවනකුත් කුව ා 

 භවජනඹ ලං ලංම්ඵන්ධතහ ලං ලංඳළළත්ීම ම් ලංවළියඹහ ලං 

 සුඳරික්හහරීබහඹ ලං 

 භහන ලංම්ඳත් ලංඳහරනඹ ලංආශ්රිත ලංෛනික ලං ලංදළුවභ ලං 

 අ ඵෝධ ලංය ලංළමේ ම් ලංවළියඹහ ලං 

 විලස ල්ණ ලං ලංවළියඹහ 

 තීයණ ලං ලංළමේ ම් ලං ලංවළියඹහ 

 ළටළු ලංනියහයණ ලංවළියඹහ 

 නහඹත්ඹ 

 නිසි ේරහට ලං ලංළඩියරීභ 

 ණ්ඩහඹම් ලං ලංවළගීභ 

 අන්තර් ලං ලංපුද්ර ලං ලංම්ඵන්ධතහ 

 අලය ඳපුරුේෙ 

 විභර්ලන ලංනිරධහරි(ආදහඹම්) ය ලංඳරපුරුද්ද 

 බිල්ඳත් ලංආශ්රිත ලංටයුතු ය ලං05 ලංඳරපුරුද්ද 

 

 ලෘත්තීමය  ලවයන් ඉශෂයාවම් ක්රමව ෙය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ේ්යසඨ ලංවිභර්ලන ලංනිරධහරි(ආදහඹම්) 



91 
 

34.වමාජ  විෙයාඥ 

 
  නතුරු නාම 

 භහජ ලං ලංවිදයහඥ 

 

 ලෘත්තීය මට්ටම 

 භධයභ ලං ලංභේටභ 
 

 

 ලගකීම් ශා කාර්යන් 

I. විදුලිඹ ලං වහ ලං ජර ලං ළඳයුම් ලං ක් ේත්රඹට ලං අදහර ලං අධයඹන ලං වහ ලං ඳර් ේ ණ ලං යහඳෘික ලං නිසි ලං

ප්රමිතීන්ට ලං ලංඅුව ලං ලං්රිඹහත්භ ලං ලං ලංියරීභ. 
II. ක් ේත්රඹට ලං අදහර ලං යහඳෘික ලං  ලං  ඹෝජනහ ලං වහ ලංහලීන ලංළටළු ලං ප්රධහන ලං  ලං විදයහඥයින්ට ලං  ඹොමු ලං

ියරීභ. 
III. උඳ ද්ලන ලං ලං ේහ ලං ලංපුහුණු ලං ලංළඩටවන් ලං ලං්රිඹහත්භ ලං ලංියරිභ. 
IV.  ජයසඨ ලංශභණහහරීත්ඹට ලංඅලය ලංදත්ත ලංවහ ලං තොයතුරු ලංඉදිරිඳත් ලංියරීභ, නිරීක්ණඹ, 

ඇයීභ,  ල්ණතියරීභ,ඳර් ේ ණ ලං ලං ලංඳත්රිහ ලංවහ ලංහර්තහ ලංප්රහලනඹ ලංියරීභ. 
 

 ව  නය (රු) 

 72,837/= ලං ලංමලි ලංළටුඳක් 

 
 ලැඩකරන ඳැය ගණන 

 ඳළඹ ලං08 

 
 ලයව් සීමාල (අවුරුදු) 

 උඳරිභ ලං ලං- ලං ලං45 

 අභ ලං ලං ලං ලං ලං-18 

 
 ව්ත්රී පුරු රමුඛ ාලය 

 සත්රී ලං/පුරු ලං දඳක්ඹභ 

 
 අලය අධයාඳන සුදුසුකම් ශා ඳපුරුේෙ 

 නතුර අලය අධයාඳන සුදුසුකම් ඳපුරුේෙ 

(ලවර) 

භහජවිදයහඥ රහ(වි ලේ)භහජ ලංවිදයහ ලං ලංපිළිඵ ලං ලංවි ලේ ලංඋඳහධිඹක් ලංරඵහ ලංිකබීභ 

  
අවුරුදු ලං7 
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භහජ ලංවිදයහඥ ලං1 ලං ශ්රේණිඹ 

භහජ ලංවිදයහඥ ලං11 ලං ලං ශ්රේණිඹ 

 ඩිප්වෝමා වශ වශතිකඳත්ර    

 අලය ලං නො ේ. 
 

 භාා ශැකියාල   

භාාල අවප්ක්ෂි  මට්ටම 

සිාවර ඉවශ 

ඉාග්රීසි ඉවශ 

 දභශ හභහනය 
 

 අලය අවනකුත් කුව ා 

 ඳර් ේ ණ ලං ලං ලංදළුවභ 

 සුඳරික්හහරීබහඹ ලං 

 විලස ල්ණ ලං ලං ලංවළියඹහ 

 අන්තර් ලංපුද්ර ලං ලංම්ඵන්ධතහ ලං 

 

 ලෘත්තීමය  ලවයන් ඉශෂයාවම් ක්රමව ෙය 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

භහජ ලංවිදයහඥ 

 ේ්යසඨ ලංභහජ ලංවිදයහඥ 

ප්රධහන ලංභහජ ලංවිදයහඥ 
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35.භූවගෝලීය ව ොරතුරු ඳේධති ශා සිතියම් නිධාරි 

 
  නතුරු නාම 

 භ ෝලීඹ ලං තොයතුරු ලංඳද්ධික ලංවහ ලංසිිකඹම් ලංනිරධහරි 
 

 ලෘත්තීය මට්ටම 

 භධයභ ලංභේටභ 
 

 

 ලගකීම් ශා කාර්යන් 

I.  ෝලීඹ ලං තොයතුරු ලංඳද්ධික ලං ේහරහභීන් ලං ලංව ලංඅධිහරිඹ ලංඅතය ලංම්ඵන්ධීයණඹ 

II. පුනර්ජනමේඹ ලංඵරලක්ික ලංම්ඵන්ධ ඹන් ලංවු ලංම්ඳත් ලංසිිකඹම්ත ලං ලංියරීභට ලංඅලය ලං

වඹ ලංඉවශ ලංශභනහයණඹට ලංරඵහ ලංදීභ. 

III. පුනර්ජනමේඹ ලං ලංඵරලක්ික ලංපිළිඵ ලංදත්ත ලංඇතුශත් ලංියරීභ ලංවහ ලංඅලය ලංඅසථහන්ීදදි ලං

 තොයතුරු ලංළඳයීභ. 

IV. පුනර්ජනමේඹ ලංඵරලක්ික ලංයහඳෘික ලංර ලංප්රිකඹ ලංඅුව ලංභ ෝලීඹ ලං තොයතුරු ලංඳද්ධික ලං

දත්ත ලංමුදහඹ ලංඹහත්හලීන ලංියරීභ. 

V. යහඳෘික ලංඅුවභත ලංියරී ම් ලංමිටු ලංැකසීමම් ලංරට ලං ඹොමු ලංියරීභ ලංවහ ලං තොයතුරු ලං

හර්තහ ලං ලංපිළි ඹර ලංියරීභ ලංඉවශ ලංශභනහහරීත්ඹට ලං ලංවඹ ලං ලංරඵහ ලංදීභ. ලං 

 

 ව  නය (රු) 

 

 අභ ලං ලං ලං ලං71,335/= ලං ලංමලි ලංළටුඳක් 

 

 ලැඩකරන ඳැය ගණන 

 ඳළඹ ලං08 
 

 ලයව් සීමාල (අවුරුදු) 

 උඳරිභ ලං ලං- ලං ලං45 

 අභ ලං ලං ලං ලං ලං- ලං ලං22 

 
 ව්ත්රී පුරු රමුඛ ාලය 

 සත්රී ලං/පුරු ලං දඳක්ඹභ 
 

 අලය අධයාඳන සුදුසුකම්  

 අ. ඳො..(හ. ඳශ) ලංභත්ීම ලංිකබීභ 

 

 භ ලං  ෝර ලං විදයහ/ ලං තක් ේරුයණඹ/ ලං යවහරි ලං  බෞික ලං විදයහ/නහරි ලං
ළරසුම්යණඹ ලං ලංවිඹන්හි ලංඋඳහධිඹක් ලංිකබීභ. 
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භ ෝලීඹ තොයතුරු ලංඳද්ධික ලංවහ ලං

සිිකඹම් ලංනිරධහරි ලං11 ලං ශ්රේණිඹ 
 

භ ෝලීඹ තොයතුරු ලංඳද්ධික ලංවහ ලං

සිිකඹම් ලංනිරධහරි ලං1 ලං ශ්රේණිඹ 
 

 

 භාා ශැකියාල   

භාාල අවප්ක්ෂි  මට්ටම 

සිාවර ඉවශ 

ඉාග්රීසි ඉවශ 

 දභශ භධයභ 
 

 

 අලය ඳපුරුේෙ 

 අලය ලං නො ේ. 

 

 ලෘත්තීමය  ලවයන් ඉශෂයාවම් ක්රමව ෙය 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

36. රලර්ධන නිධාරි 

 
  නතුරු නාම 

 ප්රර්ධන ලංනිරධහරි  
 

 ලෘත්තීය මට්ටම 

 භධයභ ලංභේටභ 
 

 

 ලගකීම් ශා කාර්යන් 

I. ඳහළල් ලං ඵරලක්ික ලං භහජ ලං පිහිටු ලං ීමභ ලං ම්ඵන්ධීයණඹ ලං ියරීභ ලං ඔවුන් ලං භඟ ලං

ළඩටවන් ලං ඳළළත්ීමභ ලං ආදී ලං වු ලං දළුවම් ලං ශභනහයණඹට ලං ම්ඵන්ධ ලං යහජහරී ලං

ටයුතු ලංඉටු ලංියරීභ. 

II. ඵරලක්ික ලං ශභනහයණඹට ලං අදහශ ලං අධයහඳනි ලං වහ ලං ප්රර්ධන ලං ළඩටවන් ලං

්රිඹහත්භ ලංියරීභ ලංවහ ලංඉවශ ලංශභනහහරීත්ඹට ලංවහඹ ලංීමභ. 

III. ඵරලක්ික ලංශභනහයණඹට ලංඅදහශ ලංඅධයහඳනි ලංළඩටවන් ලංම්ඵන්ධීයණඹ ලං

වහ ලං්රිඹහත්භ  ලංියරීභ ලංවහ  ලංඉවශ ලංශභනහහරීත්ඹට ලං වහඹ ලංීමභ. 

IV. පුනර්ජනමේඹ ලං ඵරලක්ික ලං ව ලං ඵරලක්ික ලං ශභනහයණඹ ලං ප්රර්ධන ලං හර්ඹඹ ලං

වහ ලංඅන්තර් ලංආඹතන ලංම්ඵන්ධීයණඹ 

V. අධිහරි ේ  ලං ේහ ලංඅලයතහඹ ලංඅුව ලංඳයුව ලංරඵන ලංඅදහශ ලං නත් ලංහර්ඹඹන් ලං

ඉටු ලංියරීභ. 

 

 ව  නය (රු) 

 අභ ලං ලං ලං ලං71,335/= ලං ලංමලි ලංළටුඳක් 

 

 ලැඩකරන ඳැය ගණන 

 ඳළඹ ලං08 
 

 ලයව් සීමාල (අවුරුදු) 

 උඳරිභ ලං ලං- ලං ලං45 

 අභ ලං ලං ලං ලං ලං-22 

 
 ව්ත්රී පුරු රමුඛ ාලය 

 සත්රී ලං/පුරු ලං දඳක්ඹභ 
 

 අලය අධයාඳන සුදුසුකම්  

 අ. ඳො..(හ. ඳශ) ලංභත්ීම ලංිකබීභ 

 ජන ලං න්නි ේදනඹ/භහජවිදයහ/අ ශවියණඹ/ශභණහයණඹ/හණිජයඹවිඹන්හි ලං
උඳහධිඹක් ලං ලංිකබීභ. ලං 
 

 

 



96 
 

ප්රර්ධන ලංනිරධහරි ලං11 ලං ශ්රේණිඹ 

ප්රර්ධන ලංනිරධහරි ලං1 ශ්රේණිඹ 

  

 

 භාා ශැකියාල   

භාාල අවප්ක්ෂි  මට්ටම 

සිාවර ඉවශ 

ඉාග්රීසි ඉවශ 

 දභශ භධයභ 
 

 

 අලය ඳපුරුේෙ 

 අලය ලං නො ේ. 

 

 ලෘත්තීමය   ලවයන් ඉශෂයාවම් ක්රමව ෙය 
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37.රවම්ඳාෙන නිධාරි 

 
  නතුරු නාම 

 ප්රම්ඳහදන ලංනිරධහරි   
 

 ලෘත්තීය මට්ටම 

 භධයභ ලංභේටභ 
 

 

 ලගකීම් ශා කාර්යන් 

 රවම්ඳාෙන  නිධාරි   

 

I. බහණ්ඩ ලංවහ ලං ේහ ලං ලංප්රම්ඳහදන ලංටයුතු ලං ලංාවිධහනඹ ලං ලංියරිභ ලංවහ ලංම්ඵන්ධීයණඹ 

II. මුද්රණ ලං ටයුතු ලං ාවිධහනඹ ලං ියරිභ,ඳරිඳහරන ලං ව ලං අන්තර් ලං ආාශි ලං

ම්ඵන්ධීයණඹ 

III. ළඳයුම්රුන් ලං වහ ලං ආයහධනහ ලං ියරිභ,ඇයිභ, තෝයහ ලං ළමේභ ලං වහ ලං ලිඹහඳදිාචි ලං

ියරිභ. 

IV. උඳයණ ලංඅමුද්රය ලංවහ ලං ේහන් ලංර ලංපිරිවිතයඹන් ලංළසීභ ලංවහ ලංඅලය ලං ලංවඹ ලං

රඵහ ලංදීභ. 

V. අධිහරිඹ ලං ලංතුශ ලංදි ලංඇික ලංන ලංබහණ්ඩ ලංවහ ලං ේහ ලංඅලයතහ ලං ලංවහ ලං ලංමිරදී ලංළනිම් ලං

්රිඹහලිඹ ලං ලං්රිඹහත්භ ලංියරිභ. 

 

 

 ව  නය (රු) 

 

 අභ ලං ලං ලං ලං71,335/= ලං ලංමලි ලංළටුඳක් 

 

 ලැඩකරන ඳැය ගණන 

 ඳළඹ ලං08 
 

 ලයව් සීමාල (අවුරුදු) 

 උඳරිභ ලං ලං- ලං ලං45 

 අභ ලං ලං ලං ලං ලං- ලං ලං22 

 
 ව්ත්රී පුරු රමුඛ ාලය 

 සත්රී ලං/පුරු ලං දඳක්ඹභ 
 

 අලය අධයාඳන සුදුසුකම්  

 අ. ඳො..(හ. ඳශ) ලංභත් ලංීම ලං ලංිකබීභ 

 ළඳයුම්ශභණහයණ/ප්රම්ඳහදන/ භ වයුම් ලං ශභණහයන/මුරය ලං
ශභණහයන/යහඳහය ලංඳරිඳහරනඹ ලං ලංවිඹන්හි ලං ලං ලංඋඳහධිඹක් ලං ලං ලංිකබීභ. ලං 
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ප්රම්ඳහදන ලංනිරධහරි ලං11 ලං ශ්රේණිඹ 

ප්රම්ඳහදන ලංනිරධහරි ලං1 ලං ශ්රේණිඹ 

    

 

 භාා ශැකියාල   

භාාල අවප්ක්ෂි  මට්ටම 

සිාවර ඉවශ 

ඉාග්රීසි ඉවශ 

 දභශ භධයභ 
 

 

 අලය ඳපුරුේෙ 

 අලය ලං නො ේ. 

 

 ලෘත්තීමය  ලවයන්  ඉශෂයාවම්  ක්රමව ෙය 
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38.ලයාඳෘති ව ොරතුරු නිධාරි 

 
  නතුරු නාම 

 යහඳෘික ලං තොයතුරු ලංනිරධහරි    
 

 ලෘත්තීය මට්ටම 

 භධයභ ලංභේටභ 
 

 

 ලගකීම් ශා කාර්යන් 

I. ලිපි ොුව ලං ර ලංවහ ලං  තොයතුරු ලංර ලංආයක්හ ලං වික ලංියරීභට ලං අලය ලංටයුතු ලංසිදු ලං

ියරීභ. 

II. යහඳෘික ලංර ලංතත්ත්ඹන් ලංපිලිඵ ලංහර්තහ ලංතඵහ ලංළමේභ ලංව ලංඉවශ ලංශභනහයණඹට ලං

හර්තහ ලංියරීභ. 

III. ාර්ධනරුන් න් ලං ප්රික ලං හර්තහ ලං තඵහ ලං ළමේභ ලංව ලං ඉවශ ලංශභනහයණඹට ලං

හර්තහ ලංියරීභ. 

IV. අලය ලං අසථහන්ීදදි ලං ඉවශ ලංශභනහයණ ේ  ලං අුවභළිකඹ ලංභත ලං  තොයතුරු ලංඵහහිය ලං

ඳහර්ලඹන්ට ලංරඵහ ලංදීභ. 

 

 ව  නය (රු) 

 

 අභ ලං ලං ලං ලං71,335/= ලං ලංමලි ලංළටුඳක් 

 

 ලැඩකරන ඳැය ගණන 

 ඳළඹ ලං08 
 

 ලයව් සීමාල (අවුරුදු) 

 උඳරිභ ලං ලං- ලං ලං45 

 අභ ලං ලං ලං ලං ලං-22 

 
 ව්ත්රී පුරු රමුඛ ාලය 

 සත්රී ලං/පුරු ලං දඳක්ඹභ 
 

 අලය අධයාඳන සුදුසුකම්  

 අ. ඳො..(හ. ඳශ) ලංභත්ීම ලංිකබීභ 

 විදයහ/ශභණහයණ/හනිජ/ තොයතුරුතහක්ණ/රහවිඹන් ලං ලංවදහයහ ලං ලංිකබීභ. 
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යහඳෘික ලං තොයතුරු ලංනිරධහරි ලං11 ලං

 ශ්රේණිඹ 

යහඳෘික ලං තොයතුරු ලංනිරධහරි ලං1 ලං ශ්රේණිඹ

    

 

 භාා ශැකියාල   

භාාල අවප්ක්ෂි  මට්ටම 

සිාවර ඉවශ 

ඉාග්රීසි ඉවශ 

 දභශ භධයභ 
 

 

 අලය ඳපුරුේෙ 

 අලය ලං නො ේ. 

 

 ලෘත්තීමය  ලවයන් ඉශෂයාවම්   ක්රමව ෙය 
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39.ඊ.ආර්.පී.වශ බිල් කිරීවම් ඳරිඳාක 

 

  නතුරු නාම 

 ERP ව ලංබිල් ලංියරී ම් ලංඳරිඳහර     
 

 ලෘත්තීය මට්ටම 

 භධයභ ලංභේටභ 
 

 

 ලගකීම් ශා කාර්යන් 

I. සිඹළුභ ලං බිල්ඳත් ලං ව ලං යහඹ ලං ම්ඳත් ලං ළරසුම් ලං ඳද්ධිකර ලං ඉාජි න්රු ලං වහ ලං

 තොයතුරු ලං තහක්ණ ලං ඒ ේ  ලං ශභණහරු ේ ලං ප්රධහනත් ඹන් ලං  භ වයුම් ලං

ළශසුම් 

 ව  නය (රු) 

 

 අභ ලං ලං ලං ලං71,775/= ලං ලංමලි ලංළටුඳක් 

 

 ලැඩකරන ඳැය ගණන 

 ඳළඹ ලං08 
 

 ලයව් සීමාල (අවුරුදු) 

 සිභහක් ලංනළත. 

 

 ව්ත්රී පුරු රමුඛ ාලය 

 සත්රී ලං/පුරු ලං දඳක්ඹභ 

 

 ඩිප්වෝමා වශ වශතිකඳත්ර    

  තොයතුරු ලංතහක්ණඹ 

 උස ලංි ප් රෝභහ 
 

 භාා ශැකියාල   

භාාල අවප්ක්ෂි  මට්ටම 

සිාවර ඉවශ 

ඉාග්රීසි ඉවශ 

 දභශ භධයභ 
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 අලය අවනකුත් කුව ා 

 තීයණළමේභ. 

 නහඹත්ඹ 

 න්නි ේදනඹ 

 විලස ල්ණ ලං ලංකුරතහ 

 

 අලය ඳපුරුේෙ 

  තොයතුරු  ලංතහක්ණඹ ලං ලංඅවුරුදු ලං5 ලංඳරපුරුද්ද 
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40.යාන්ත්රික ශිල්පී 

 
  නතුරු නාම 

 ඹහන්ත්රි ලං ලංශිල්පී 

 ඹන්ත්ර ලං ලං්රිඹහරු 

 ඵය ලංහවන ලංඹන්ත්ර ලං්රිඹහරු 

 ලෘත්තීය මට්ටම 

 හභහනය ලංභේටභ 

 
 

 ලගකීම් ශා කාර්යන් 

 යාන්ත්රික ශිල්පී 

i. ඹහන්ත්රි ලං දෝ ලං ලංවදුනහ ලං ලංළනිභ ලංව ලංනියහයණඹ ලං ලංියරිභ. 

ii. ඹහන්ත්රි ලං ටයුතු ලං අලය ලං මුලි ලං අමුද්රය ලං පිළිඵ ලං ඉවශ ලං ඳහරන ලං අධිහරිඹට ලං

දළුවම් ලං ලං ලංදීභ. 

 

 යන්ත්ර ක්රියාකරු 

I. ඹන් ත්රෝඳයණ ලං ලං්රිඹහත්භ ලං ලං ලංියරීභ 

II. ඹන්ත්රසත්ර ලං ලංපිරිසිදු ලං ලංියරීභ 

III.  ලංඹන්ත්රසත්ර ලං ලංඅළුත්ළි ඹහ ලං ලංියරීභට ලං ලංඅදහර ලං ලංටයුතු 

 

 

 බර ලාශන යන්ත්ර ක්රියාකරු 

 
I. ඵයහවන ලංඹන්ත්ර ලංනඩත්තු, අළුත් ලංළි ඹහ ලංවහ ලංඹථහ ලං ලංතත් ඹන් ලංඳත්හ න ලං

ඹහභ. 
II. ඵය ලංහවන ලං ලංඹන්ත්ර ලං ලංරට ලං ේරහට ලංහය ලං ේහ ලං ලංඉටුියරීභ. 

III. ඹන්ත්රර ලං ලංඉන්දන, ලිහිසි ලං තල් ලං ලංආදිඹ ලං ලංම්ඵන්ධ ඹන් ලංඳරීක්හ ලංියරීභ. 
 

 
 

 ව  නය (රු) 

 

 උඳරිභ ලං ලං- ලං ලං46,060/= ලං ලං 

 අභ ලං ලං ලං ලං- ලං ලං ලං25,000/= ලං ලංමලි ලංළටුඳක් 

 

 ලැඩකරන ඳැය ගණන 

 ඳළඹ ලං08 
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 ලයව් සීමාල (අවුරුදු) 

 උඳරිභ ලං ලං-45 

 අභ ලං ලං ලං ලං ලං- ලං18 

 
 ව්ත්රී පුරු රමුඛ ාලය 

 පුරු ලංඳක්ඹ ලංඩහත් ලංසුදුසුයි 

 
 අලය අධයාඳන සුදුසුකම්  

 අ. ඳො..(හ. ඳශ) ලංභත්ීම ලංිකබීභ. ලං 
 

 ඩිප්වෝමා වශ වශතිකඳත්ර    

 ජහික ලංජර ලංම්ඳහදන ලංවහ ලංජරහඳහවන ලංභණ්ඩර ේ  ේඹ අවුරුදු ලං5 

 භාා ශැකියාල   

භාාල අවප්ක්ෂි  මට්ටම 

සිාවර ඉවශ 

ඉාග්රීසි හභහනය 

 දභශ  ලං ලං ලං ලං ලං ලං- 
 

 

 අලය අවනකුත් කුව ා 

 ඹන්ත්ර ලං ලංසත්ර ලං ලංබහවිතහ ලංයන ලංආහයඹ ලංපිළිඵ ලංඅ ඵෝධඹ ලං 

 සුඳරික්හහරීබහඹ ලං 

 ඉසී භන් ලංයහජහරී ලං ලංටයුතු ලං ලංියරී ම් ලං ලංවළියඹහ ලං 

 දයහළමේ ම් ලං ලංවළියඹහ 

 අ ඵෝධ ලං ලංය ලංළමේ ම් ලංවළියඹහ 

 ණ්ඩහඹම් ලං ලංවළගීභ 

 නිසි ලංඳහරි බෝගි ලං ලං ේහ  

 අන්තර් ලංපුද්ර ලං ලංම්ඵන්ධතහ 

 

 අලය ඳපුරුේෙ 

 අලය ලං නො ේ. 

 ලෘත්තීමය  ලවයන් ඉශෂයාවම්  ක්රමව ෙය 

 

 

 

 

 

ඹහන්ත්රි ලංශිල්පී ලං11 ලං

 ශ්රේණිඹ 

ඹහන්ත්රි ලංශිල්පී ලං1 ලං

 ශ්රේණිඹ 

ඹහන්ත්රි ලංශිල්පී ලං ලං

වි ලේ ලංඳාිකඹ ලං11 ලං

 ශ්රේණිඹ 

ඹහන්ත්රි ලංශිල්පී ලං ලංවි ලේ ලං

ඳාිකඹ ලං1 ලං ශ්රේණිඹ 
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41.වමෝටර් කාර්මික 

 
  නතුරු නාම 

  භෝටර් ලංහර්මි 

 හර්මි ලං ලංඅත් ලංඋදේරු 

 විදුම් ලං ලංඹන්ත්ර ලං ලංහර්මි  
 

 

 ලෘත්තීය මට්ටම 

 භහනය ලං ලංභේටභ 
 

 

 ලගකීම් ශා කාර්යන් 

 

 වමෝටර් කාර්මික 

I. තහක්ණි ලංදත්ත ලංවහ ලං තොයතුරු ලංඑතු ලංියරීභ, ළරසුම් ලං ලංස ලං ලංියරීභ. 

II. හවන ලංඇතුළු ලංචාචර ලංවහ ලංනිලසචර ලංඹටිතර ලංඳවසුම් ලංඉදිියරීභ ලංවහ ලංනඩත්තු ලංියරීභ. 

III. ජරීවීම ලං ලංහ ලංබහවිතඹන් ලං භ වයුම් ලංවහ ලංශභනහයණඹට ලංඅදහශ ලංසිවිල් ලංළඩ. 

IV. ඹහන්ත්රි ලං ලංළඩඳර ලංවහ ලංඹන් ත්රෝඳයණ ලං ලංනඩත්තු. 

V. හවන ලං ලංඇතුළු ලං ලංචාචර ලංවහ ලංනිලසචර ලංඹටිතර ලං ලංඳවසුම් ලං ලංඉදිියරීභ ලංවහ ලංනඩත්තු ලංියරීභ. 

VI. ආඹතනඹ ලං ලංතු ලං ොඩනළගිලි ලං ලංනිසි ලංඳරිදි ලං ලංනඩත්තු, අළුත්ළි ඹහ ලංව ලං ේහ ලංසිදු ලංියරීභ. 

VII. ඉදිියරීම් ලං ලංවහ ලං ලං ලං ලංප්රිකාසයණ ලං ලං ලංටයුතු ලං ලං ලංසිදුියරීභ. 

VIII.  ඳයවන් ලංඳහරනඹ ලං ලං ලංියරිභ. 

  

 

 කාර්මික අත් උෙ කරු 

 

I. හර්ඹක්භ ලංවහ ලංපරදහයි ලං ේහක් ලංඳහරි ලං බෝගිඹන්ට ලංරඵහ ලංදීභ ලංවහ ලං

උනන්දු න් ලං ලංව ලං ලංළඳීම භන් ලං ලංළඩියරීභ. 

 

 

 

 විදුම් යන්ත්ර කාර්මික 

I. විදුම් ලංඹන්ත්ර ලංවහ ලංඋඳයණ ලංද ේ ලංනඩත්තු ලංියරිභ ලංවහ ලංඅලුත්ළි ඹහ ලංටයුතු ලංවහ ලං

 ඹොමු ලංයයි. ලං 

II. අඩවි ලං ස ලං ියරිභ ලං ව ලං ළඩුම් ලං  භ වයුම් ලං ටයුතු ලං බහයඹ ලං සිටින ලං නිරධයඹහට ලං

වහඹ ලංීමභ. 

III. ඳහාශු ලං  ලං හම්ඳර ලංඳරික්හ ලංය ලංනිරධහරිඹහ ලං විසින් ලං  ලං ඳයුව ලංරඵන ලංහර්ඹඹන් ලංඉටු ලං

ියරිභ. 

IV. යඵර් ලං ව ලං ළවළල්ලු ලං රක් ලංඹන්ත්ර ලං යට ලං පුයහ ලං විවිධ ලං භනහන්ත ලං රට ලං ළඳයුම් ලං ව ලං

පුද්රඹන් ලංප්රහවනඹ ලං ලංියරිභ.                                                        
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 ව  නය (රු) 

 උඳරිභ ලං ලං59 700.00 ලං/= ලං 

 අභ ලං ලං ලං ලං34 915.00 ලං/= ලං ලංමලි ලංළටුඳක් 

 

 ලැඩකරන ඳැය ගණන 

 ඳළඹ ලං08/9 
 

 ලයව් සීමාල (අවුරුදු) 

 උඳරිභ ලං ලං- ලං ලං45 

 අභ ලං ලං ලං ලං ලං- ලං18 

 
 ව්ත්රී පුරු රමුඛ ාලය 

 සත්රී ලං/පුරු ලං දඳක්ඹභ 
 

 අලය අධයාඳන සුදුසුකම්  

 අ. ඳො..(හ. ඳශ) ලංභත්ීම ලංිකබීභ 
 

 ඩිප්වෝමා වශ වශතිකඳත්ර    

  භෝටර් ලං ලංහර්මි ලං ලංශිල්පී ලංවික ලංඳත්ර 
 

 
 

 භාා ශැකියාල   

භාාල අවප්ක්ෂි  මට්ටම 

සිාවර ඉවශ 

ඉාග්රීසි භහනය 

 දභශ භහනය 
 

 අලය අවනකුත් කුව ා 

 න්නි ේදන ලං ලංවළියඹහ 

 විලස ල්ණ ලං ලංවළියඹහ 

 දයහළමේ ම් ලං ලංවළියඹහ 

 අ ඵෝධ ලං ලංය ලං ලංළමේ ම් ලං ලංවළියඹහ 

 ණ්ඩහඹම් ලං ලංවළගීභ 

 නිසි ලංඳහරි බෝගි ලං ලං ේහ  

 අන්තර් ලංපුද්ර ලං ලංම්ඵන්ධතහ 
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හර්මි ලංනිරධහරී ලං1 
 

හර්මි ලංනිරධහරී ලං111 

හර්මි ලංනිරධහරී ලං11 
 

 අලය ඳපුරුේෙ 

 විදුම් ලංඹන්ත්ර ලංවහ ලංආශ්රිත ලංහර්මි ලං ලංතහක්ණි ලං ලංදළුවභ ලං ලං ලංඅවුරුදු ලං5 ලං ලංඳරපුරුද්ද 

 

 ලෘත්තීමය  ලවයන්  ඉශෂයාවම්  ක්රමව ෙය 
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42.රවායනාගාර  වශයක 

 
  නතුරු නාමය 

 යහඹනහහය ලංවඹ 

 

 ලෘත්තීය මට්ටම 

 භහනය ලං ලංභේටභ 
 

 

 ලගකීම් ශා කාර්යන් 

I. යහඹනහහය ලං ලංඳරීක්ණ ලං ලංසිඹලු ලංටයුතු ලං ලංවහ ලං ලංවඹ ලංදීභ. 

 

 ව  නය (රු) 

 38,496/= ලං ලංමලි ලංළටුඳක් 

 
 ලැඩකරන ඳැය ගණන 

 8 

 
 ලයව් සීමාල (අවුරුදු) 

 උඳරිභ ලං ලං-45 

 අභ ලං ලං ලං ලං ලං-18 

 
 ව්ත්රී පුරු රමුඛ ාලය 

 සත්රී ලං/පුරු ලං දඳක්ඹභ 

 
 අලය අධයාඳන සුදුසුකම්  

 භත් ලං විඹන් ලං 6ට ලං ළි (සිාවර/දමිශ/ණිතඹ/අාණිතඹ/යඹන ලං
විදයහ/විදයහ) දතහට ලං නොළි . 

 උස ලං ඳශ ලංභත් 

 
 ඩිප්වෝමා වශ වශතිකඳත්ර    

 තත්ත් ලංශභණහයනණ ලං ලංි ප් රෝභහ ලං ලංඳහඨභහරහ 

 

 භාා ශැකියාල   

භාාල අවප්ක්ෂි  මට්ටම 

සිාවර භධයභ 

ඉාග්රීසි භධයභ 

 දභශ හභහනය 
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 අලය අවනකුත් කුව ා 

 සුඳරික්හහරීබහඹ ලං 

 විලස ල්ණ ලං ලංවළියඹහ 

 අන්තර් ලං ලංපුද්ර ලංම්ඵන්ධතහ ලං 

 

 අලය ඳපුරුේෙ 

 යහඹනහහය ලං ේ ලං ලංඅවුරුදු ලං3 ලං ලංඳරපුරුද්ද 

 

 

 ලෘත්තීමය  ලවයන් ඉශෂයාවම්  ක්රමව ෙය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

යහඹනහහය ලං ේ ලං

11 ලං ශ්රේණිඹ 

යහඹනහහය ලං ේ ලං

1 ලං ශ්රේණිඹ 

යහඹනහහය ලංවඹ ලං

11 ශ්රේණිඹ 

යහඹනහහය ලංවඹ ලං

1 ශ්රේණිඹ 
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43.වේ්ය්ඨ ජ වි්වල්ක 

 

  නතුරු නාම 
 

  ේ්යසඨ ලං ලංජර ලං ලංවිලස ල්  
 

 ලෘත්තීය මට්ටම 
 භහනය ලං ලංභේටභ 

 

 ලගකීම් ශා කාර්යන් 
 

 වේ්ඨ ජ   වි්වල්ක 

 

I. යහඹනඥඹහ ේ ලංඅධීක්ණඹ ලං ලංඹට ත් ලංවි නෝදහත්භ ලං ලංව ලං ලංඅඳජරඹ ලං ලංඳහනඹ ලං

ියරී ම් ලං ලංඵළක්ටීරිඹහ ලංවහ ලංයහඹනි ලං ලංඳරීක්ණ ලං ලංසිදු ලංියරිභ. 

II. ජර ලං විලස ල් ලං ව ලං ජර ලං ඳරික්ණඹ ලං වහ ලං  ඹොදහ ලං ඇික ලං අ නකුත් ලං හර්ඹ ලං

භණ්ඩරඹ ලංවහ ලංපුහුණු ලංරඵහ ලංදීභ. 

III.  ල්ඵල් ලංළඳයුම් ලංඅලයතහ ලංවහ ලංහර්ඹ ලංභණ්ඩර ලංඅලයතහ ලංළරසුම් ලංියරීභ ලංව ලං

වි ලේ ලංයහඳෘික ලංවහ ලංනිසි ලංළඳයුම් ලංභේටම් ලංවික ලංියරිභ. 

 

 
 

 ව  නය (රු) 

 අභ ලං ලං ලං- ලං ලං53 110 ලං/= ලං ලංමලි ලංළටුඳක් 
 

 ලැඩකරන ඳැය ගණන 

 ඳළඹ ලං08 ලං 
 

 ලයව් සීමාල (අවුරුදු) 

 උඳරිභ ලං ලං- ලං ලං45 

 අභ ලං ලං ලං ලං ලං- ලං ලං22 

 
 

 ව්ත්රී පුරු රමුඛ ාලය 

 සත්රී ලං/ ලංපුරු ලං දඳක්ඹභ 
 
 

 අලය අධයාඳන සුදුසුකම් ශා ඳපුරුේෙ 

 නතුර අලය අධයාඳන සුදුසුකම් ඳපුරුේෙ 

(ලවර) 

 ේසඨ ලංජර ලංවිලස ල් ලං ෘෂිර්භ /ඳශු ලංම්ඳත් 

ක් ේත්ර ේ  ලං ඳලසචහත් ලං උඳහධිඹක් ලං රඵහ ලං

ිකබීභ. 

- 
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 භාා ශැකියාල   

භාාල අවප්ක්ෂි  මට්ටම 

සිාවර ඉවශ 

ඉාග්රීසි ඉවශ 

 දභශ භහනය 
 

 

 අලය අවනකුත් කුව ා 

 ඳරිණ ලං ලංවළියඹහ 

 තීයණ ලං ලංළමේ ම් ලං ලංවළියඹහ  

 අන්තර් ලං ලංපුද්ර ලංම්ඵන්ධතහ  

 ඳහරි බෝගිඹන් ලං ලංදීලහනික ලං ලංියරි ම් ලං ලංවළියඹහ  

 නිඹමිත ලං ලං ේරහට ලං ලංළඩ ලංියරි ම් ලං ලං ලංවළියඹහ 

 

 අලය ඳපුරුේෙ 

ශභණහහය ලං ලංවහය ලං ලංඅවුරුදු ලං5 ලං ලංඳරපුරුද්ද 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ලං 
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44.සිවිල් ලංළඩබිම් ලංඳරීක් 

 

  නතුරු නාමය 

 සිවිල් ලංළඩබිම් ලංඳරීක්  
 

 

 ලෘත්තීය මට්ටම 

 භහනය ලං ලංභේටභ 
 

 

 ලගකීම් ශා කාර්යන් 

I.  ොඩනළඟිලි ලං ලංඉදිියරීභ ලං ලංවහ ලංඒ ලං ලංම්ඵන්ධ ලං ලං ලංනඩත්තු ලං ලංටයුතු 

 

 

 ලැඩකරන ඳැය ගණන 

 ඳළඹ ලං08 

 
 ලයව් සීමාල (අවුරුදු) 

 උඳරිභ ලං ලං- ලං45 

 අභ ලං ලං ලං ලං ලං ලං-22 

 
 ව්ත්රී පුරු රමුඛ ාලය 

 සත්රී ලං/පුරු ලං දඳක්ඹභ 

 
 අලය අධයාඳන සුදුසුකම්  

 සිාවර/ දභශ, ණිතඹ ලං වහ ලං ඉාග්රීසි ලං බහහ ලං ව ලං තත් ලං එක් ලං විඹට ලං ම්භහන ලං හිත ලං

එක්යදී ලං ලංවිඹන් ලං06න් ලංභත් ලංීමභ ලං ලංවහ  
 අ. ඳො..(උ. ඳශ) ලංභත්ීම ලං ලං ලංිකබීභ. 

 

 ඩිප්වෝමා වශ වශතිකඳත්ර   

 ජහික ලං ලංතහක්ණ ලං ලංවිකඹ ලං(සිවිල්) 
 
 

 

 භාා ශැකියාල   

භාාල අවප්ක්ෂි  මට්ටම 

සිාවර ඉවශ 

ඉාග්රීසි භහනය 

 දභශ  ලං ලං ලං ලං- 
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 අලය අවනකුත් කුව ා 

 තීයණ ලංළමේ ම් ලංවළියඹහ 

 විලස ල්ණ ලං ලංවළියඹහ  

 න්නි ේදන ලං ලංවළියඹහ  

 නිසි ලං ේරහට ලං ලංළඩියරීභ 

 

 අලය ඳපුරුේෙ 

  ොඩනළඟිලි ලං ලංක් ේත්රඹ  ලංය ලං1 ලං 
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45.කෂමණාකරණ වශකාර 

 
  නතුරු නාම 

 ශභනහයණ ලංවහය 

 ශභණහයන ලංවහය ලං(තහක්ණ ලංනිරධහරි) 

 ශභණහයන ලංවඹ( තොයතුරු ලංතහක්ණ ලංවඹ) 

 ශභණහයන ලංවඹ ලං(ගිණුම් ලංවඹ)  

 පුද්ලි ලංවඹ(බහඳික) 

 භහනය ලංශභණහරු(පුද්ලි ලංවඹ)  

  

 ලෘත්තීය මට්ටම 

 භහනය ලං ලංභේටභ 

 
 

 ලගකීම් ශා කාර්යන් 

 කෂමණාකරණ වශකාර 

I. ලිපි ොුව ලං ලංඳත්හ න ලංඹහභ,  ල්න ලංවහ ලංහර්තහ ලංඳත්හ න ලංඹහභ. 

II. ඳරිණ ලං ලං භ වයුම්, දුයථන ලංම්ඵන්ධතහ ලංව ලංපිළිළමේම් ලංම්ඵන්ධ ලංටයුතු. 

III. හරි ලං ලංහර්තහ ලංස ලංියරීභ ලංව ලංහර්තහ ලංියරීභ. 

IV. ලිපි ලං ල්ණ ලංඹහත්හලීන ලංියරීභ ලංවහ ලංයවය ලංබහඹ ලංසුැකකීභ. 

V.  දඳහර්ත ම්න්තුට ලං ලංඅදහශ ලංයහජහරි ලංවහ ලංකීම්. 

 

 කෂමණාකරණ වශකාර( ාක්ණ නිධාරි) 

 

I. ආඹතන ේ  ලංනිලසඳහදන ලංටයුතු ලංආශ්රිත ලං තොයතුරු ලංඑක් ලංැකස ලංියරීභ,  ල්ණත ලං

ියරීභ ලංඵඩහ ලංියරීභ. 

II. අඳනඹන ලංටයුතු ලංආශ්රිත ලං තොයතුරු ලංහිත ලංලිපි ලං ොුව ලංපිළි ඹර ලංියරීභ. 

III. අධිහරිඹ ලං  ලං විසින් ලං ්රිඹහත්භ ලං යුව ලං රඵන ලං යසථහභඹ/ාර්ධනභඹ ලං

 භ වයුම් ලං්රිඹහලිඹට ලං අදහශ ලංලිපි ලං  ල්න ලංම්ඳහදනඹ ලංඒහ ේ  ලංබහයහරීත්ඹ ලං

දළරීභ ලංව ලංආයක්හහරි ලංඳත්හ න ලංඹහභ. 

IV. මුරය ලං ලංඳහරනඹට ලංඅදහශ ලංන්නහ ලංවු ලංමුදල් ලං ඳොත,ප්රධහන ලං රජයඹ,සුළු ලංමුදල් ලං ඳොත ලං

වහ ලං අ නකුත් ලං  රජයඹන්හි ලං ගිණුම් ලං ටවන් ලං තළබීභ ලං ව ලං එභ ලං  ල්නඹන්හි ලං

බහයහරීත්ඹ ලං ලංදළරීභ ලංවහ ලංආයක්හ ලංහරි ලංඳත්හ න ලංඹහභ. 

V. ඵළාකු ලංගිණුම් ලංප්රහලන ලංනිඹමිත ලංඳරිදි ලං ොුව ලංර ලංඳත්හ ලං න ලංඹහභ ලංවහ ලංභහසි ලං

ඵළාකු ලංළඳුම් ලංහර්තහ ලංපිළි ඹර ලංියරිභ ලංවහ ලංඅවය ලංවඹ ලංරඵහ ලංදිභ. 

VI. හර්ෂි ලං අඹළඹ ලං ඇසත ම්න්තු ලං වහ ලං ප්රික ලං හර්තහ ලං ම්ඳහදනඹට ලං ඉවශ ලං

ශභනහයණඹට ලං වඹ ලං ීමභ ලං ව ලං එකී ලං විඹනට ලං අදහශ ලං දත්ත ලං ව ලං ායහ ලං

 ල්ණ ලංඳත්හ ලං න ලංඹහභ. 

VII. ාර්ධන ලංයහඳෘිකර ලංභසථ ලංලහරීරි ලංවහ ලංමරය ලංප්රිකඹ ලංඅධීක්ණඹ ලංියරීභ ලංවහ ලං

නිසි ලංවහ ලංහ රෝචිත ලං්රිඹහට ලංනළාීමභ ලංවික ලංියරීභ ලංවහ ලංඅ නකුත් ලංඅාල ලංභඟ ලං

ම්ඵන්ධීයණඹ ලංියරීභ. 
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VIII. ායක්ණ ලං උ ඳ ඹෝගීතහ ලං ඳහරනඹ ලං වහ ලං වූ ලං යහඳෘික ලං ්රිඹහත්භ ලං ියරීභ ලං වහ ලං

භසථ ලංම්ඳත් ලංර ලංජර ලංම්ඳත් ලංඵහුර ලංියරීභ. 

 

 

 

 කෂමණාකරණ වශයක(ව ොරතුරු  ාක්ණ වශයක) 

I. පුසතහර ලං ම්ඳත් ලං ාවිධහනඹ, ඳහඨ ලං අලයතහ ලං වදුනහ ලං ළමේභ ලං වහ ලං  ේහ ලං

ළඳයීභ. 

II. පුසතහර ලං ලංදත්ත ලංඳරිණත ලං ලංියරීභ ලංව ලංදත්ත ලං ොුව ලංපිටඳත් ලංඳත්හ ලංළමේභ. 

III. ප්ර ල්න ලං ලංමරහශ්ර ලංම්ඳහදනඹ. 

 

 

 කෂමණාකරන වශයක (ිණණුම් වශයක) 

 

I.  දඳහර්ත ම්න්තුට ලංඅදහශ ලංයහජහරි ලංවහ ලංකීම් 

 

 

 

 පුේගලික වශයක(වභාඳති) 

 

I. බහඳික ේ ලං ෛදනි ලං තළඳළල් ලං ව ලං ඊ ම්ල් ලං ගිණු ම් ලං  ඳයවන් ලං

ඊ ම්ල් ලංශභනහයණඹ ලංියරීභ ලං වහ ලං  ලං වදිසි ලං ලිපි ලංහුභහරු ලංියරීභ ලං

ව ලං ලංමුද්රණ ලං ලංඹන්ත්රඹ ලංභගින් ලංශභනහයණඹ ලං ලංියරීභ. 

II. ඉදිරි ලං ළඩටවන් ලං වහ ලං ආයහධනහ ලං ව ලං අ නකුත් ලං ඉල්ලීම් ලං

හච්ඡහ ලංියරීභ ලංවහ ලංබහඳිකරුන් ලංභඟ ලංිකඳතහ ලංදින ඳොත ලං

ැකසීමම් ලංඳළළත්ීමභ. 

III. අධයක් ලං ජනයහල් ේ ලං ෛදනි ලං හර්ඹන් ලං වහ ලං වමුීමම් ලං

ශභණහයණඹ. 

IV. හර්ඹහලීඹ ලං දුයතනරට ලංන්දීභ, ඳණිවිඩ ලංරඵහ ලංළමේභ ලංව ලං

 ඹොමු ලංියරීභ, හර්ඹක්භ ලංඅයුරින් ලංඉටු ලංියරීභ. 

V. රළ ඵන ලංහභහනය ලංලිපි ලංවිෘත ලංියරීභ ලංවහ ලං ඹොමු ලංියරීභ. ලං 

VI. යහජහරීරට ලං අදහර ලං පුද්රඹන්, පිටසතය ලං ආඹතන ලං

ම්ඵන්ධීයණඹ ලං වහ ලං හච්ඡහ ලං ලිපි ොුව ලං නඩත්තු ලං ියරීභ, 

හරිඹහලීඹ ලං විඹදම් ලං වහ ලං හිමිම් ලං ගුත ලං ියරීභ, හර්ඹහලීඹ ලං

ටයුතු ලංඅධීක්ණඹ ලංියරීභ. 

VII. තත්හර්ඹ ලං දයන්නහ ේ ලං විධහනඹ ලං ඳරිදි ලං හච්ඡහ ලං ටවන් ලං

තළබීභ,විධහන ලං ටුම්ඳත් ලංියරීභ, ඹතුරුලිඹනඹ ලංියරීභ ලංවහ ලං ඵදහ ලං

වළරීභ. 

 

 

 වමානය කෂමණාකරු(පුේගලික වශයක) 

 

I. සුඳරික්හහරී ලං ටයුතු ලං ියරීභ ලං වහ ලං ඉවශභ ලං භේට ම් ලං යවසිත ලං ටයුතු ලං

ියරීභ ලංව ලංජර ලංම්ඳත් ලංභණ්ඩර ේ  ලංහභහනයහධිහරී ලං ත ලංඳයහ ලංඇික ලංමලි ලං

ටයුතු. 
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II. ත්භන් ලංඳත්රිහ, ඳර් ේ ණ ලංඳත්රිහ ලංපිළි ඹර ලංියරීභ ලංභගින් ලංදන් ලංළසුම් ලං

බහවිත ඹන් ලං විද්්ුත් ලං න්නි ේදනඹ ලං ස ලං ියරීභ ලං භගින් ලං ඉවශ ලං භේට ම් ලං

ඳරිඳහරන ලංවහ ලංවිධහඹ ලංභේට ම් ලංවහඹ ලංරඵහ ලංදීභ. 

 

 

 ව  නය (රු) 

 උඳරිභ ලං ලං63,625 /= ලං 
 අභ ලං ලං ලං ලං38, 125/= ලං ලංමලි ලංළටුඳක් 

 

 ලැඩකරන ඳැය ගණන 

 ඳළඹ ලං08 

 
 ලයව් සීමාල (අවුරුදු) 

 උඳරිභ ලං ලං-45 

 අභ ලං ලං ලං ලං ලං-20 

 
 

 ව්ත්රී පුරු රමුඛ ාලය 

 සත්රී ලං/පුරු ලං දඳක්ඹභ 

 
 අලය අධයාඳන සුදුසුකම්  

 අ. ඳො..(හ. ඳශ) ලංභත්ීම ලංිකබීභ 

 අ. ඳො..(උ. ඳශ) ලංභත්ීම ලංිකබීභ 

 

 ඩිප්වෝමා වශ වශතිකඳත්ර   

  ල්ම් ලං ලංඳරිචඹ ලං ලංපිළිඵ ලං ලංවික ලංඳත්රඳහඨභහරහක් ලංවදහයහ ලංිකබීභ. 

 

 භාා ශැකියාල   

භාාල අවප්ක්ෂි  මට්ටම 

සිාවර ඉවශ 

ඉාග්රීසි හභහනය 

 දභශ හභහනය 
 

 

 අලය අවනකුත් කුව ා 

  තොයතුරු ලංහුභහරු ලං ලංය ලං ලංළමේ ම් ලං ලංවළියඹහ ලං 

 ඳරිණ ලං ලංදළුවභ ලංවහ ලං ලංඳරිණ ලං ලං්රිඹහයීම ම් ලං ලංවළියඹහ 

 ඵඩහයණඹ ලං ලංපිළිඵ ලං ලංදළුවභ 

 භවජන ලංම්ඵන්ධතහ 
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ණිසඨ ලංවිධහඹ 

ප්රධහන ලංශභණහරු 

ශභණහයන ලංවඹ111 ලං ශ්රේණිඹ 

 න්නි ේදන ලංවළියඹහ 

 අ ඵෝධ ලංය ලංළමේ ම් ලංවළියඹහ 

  ල් ලං ලංටයුතු ලංපිළිඵ ලං ලංඳරිශිරනඹ 

 ඉාග්රිසි ලංවළියඹහ 

 ණ්ඩහඹම් ලංවළගීභ 

 ඳහරි බෝගිඹන් ලං ලංදීලහනික ලංියරි ම් ලංවළියඹහ 

 විලස ල්ණ ලංවළියඹහ 

 

 

 අලය ඳපුරුේෙ 

 උස ලං ජහික ලං ි ප් රෝභහ(විදුලි/ඹහන්ත්රි/්රිඹහරහ)(HNDE)හර්මි ලං ක් ේත්ර ේ  ලං

තනතුය ලංඳරපුරුද්ද 

 ඉාජි න්රු ලංතහක්ණ ලංආඹතනඹ ලංවිසින් ලංපිරිනභුව ලං ලංරඵන ලංඉාජි න්රු ලං

විදයහ(විදුලි/ඹහන්ත්රි/්රිඹහලි)ජහික ලංි  ප් ලංරෝභහ 

  ල් ලංටයුතු ලංපිළිඵ ලං ලංඳරිශිරනඹ ලංඅවුරුදු ලං10 ලං 

  ල්ම් ලංහර්ඹහර ලංඳරිචඹන් අවුරුදු ලං05 

 

 

 

 ලෘත්තීමය  ලවයන් ඉශෂයාවම් ක්රමව ෙය 
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46.යතුරු/ඝුවල්ඛිකා 

 
  නතුරු නාමය 

 ඹතුරු/රඝු ල්ඛිහ 

 

 ලෘත්තීය මට්ටම 

 භහනය ලං ලංභේටභ 

 
 

 ලගකීම් ශා කාර්යන් 

 යතුරු/ඝුවල්ඛිකා 

I. ලිපි ලං ලංටයිප් ලංියරීභ. 

II. ලිපි ල්ණර ලං ලංයවය ලංබහඹ ලං ලංසුැකකීභ. 

III. ලිපි ල්ණ ලංඹහත් ලං ලංහලීන ලං ලංියරීභ. 

IV. ආඹතන ේ  ලංඑදි නදහ ලංයහජහරී ලංය න ලංඹහභ ලංවහ ලංඅ ලංලය ලංන ලංලිපි ලං ල්න ලංටයුතු ලං

නිළයදි ලංවහ ලංි නමින් ලංඉටුය ලංදීභ. 

 

 ව  නය (රු) 

 46,060/= ලං ලංමලි ලංළටුඳක් 

 

 ලැඩකරන ඳැය ගණන 

 ඳළඹ ලං08 
 

 ලයව් සීමාල (අවුරුදු) 

 උඳරිභ ලං ලං- ලං45 ලං 

 අභ ලං ලං ලං ලං ලං- ලං18 

 

 ව්ත්රී පුරු රමුඛ ාලය 

 සත්රී ලං/පුරු ලං දඳක්ඹභ 

 
 අලය අධයාඳන සුදුසුකම්  

 අ. ඳො..(හ. ඳශ) ලංභත්ීම ලංිකබීභ ලං  
 

 ඩිප්වෝමා වශ වශතිකඳත්ර   

 අලය ලං නො ේ. 
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 භාා ශැකියාල   

භාාල අවප්ක්ෂි  මට්ටම 

සිාවර ඉවශ 

 දභශ භධයභ 

ඉාග්රිසී භහනය 
 

 

 අලය අවනකුත් කුව ා 

 ලිපිඹතුරු ලං ලංලිඹනඹ ලංියරී ම් ලංවළියඹහ 

 නිසි ේරහට ලං ලංළඩ ලං ලංනිභියරීභ 

 අ ඵෝධ ලංය ලංළමේ ම් ලංවළියඹහ ලං 

 ඳරිණ ලංදළුවභ  

 ඹතුරු ලංලිඹන ලංඉාග්රීසි ලං40 (මිනිත්තුට) රඝු ලං ල්ණ ලං60 (මිනිත්තුට)  

 දුයතන ලංඳරිඳථ ලං්රිඹහ ලංියරී ම් ලංවළියඹහ  

 න්නි ේදන ලංවළියඹහ 

 බහහ ලංවළියඹහ 

 ළටළු ලංවිදී ම් ලංවළියඹහ  

 නිසි ේරහට ලංළඩියරීභ  

 

 

 අලය ඳපුරුේෙ 

 තනතුයටඅදහර ලංවිඹ ලංක් ේත්ර ේ  ලංය ලං01 ලංඳරපුරුද්දක් ලංිකබීභ. 

 

 

 ලෘත්තීමය  ලවයන් ඉශෂයාවම්  ක්රමව ෙය 

 අධයහඳන ලං ලංසුදුසුම් ලංපුයහ ලංඇත්නම් ලංඉවශ ලංතනතුරු ලං ලංවහ ලංඉල්ලුම් ලං ලංර ලං ලංවළියඹ. 
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47.දුරකථන ඇමතුම් මධයව්ථාන ක්රියාකරු 

 
  නතුරු නාමය 

 දුයථන ලංඇභතුම් ලං ලංභධයසථහන ලං්රිඹහරු 

 

 ලෘත්තීය මට්ටම 

 භහනය ලං ලංභේටභ 

 
 

 ලගකීම් ශා කාර්යන් 

 දුරකථන ඇමතුම් මධයව්ථාන ක්රියාකරු 

I. දුයථන ලං ලංඇභතුම්රට ලංනිසි ලං ලංඳරිදි ලංප්රිකචහය ලං ලං ලංදළක්ීමභ. 

II. අඳවසුියන් ලං ලං තොය ලං ලං ලංදුයථන ලං ලං ලංඇභතුම් ලං ලං ලංරඵහ ලංදීභ. 

III. පිටිකන් ලං ලංඑන ලං ලං ලංඇභතුම් ලංආචහයීයලී ලං ලං ලංපිළිළමේභ. 

IV. ඇභතුම් ලංභධයසථහන ලං  ලං  ත ලං  ලං  ලං රළ ඵන ලං  ලං  ලං ඳළමිණිලි ලංවහ ලං ඉල්ලීම් ලං  ලං ම්ඵන්ධ ඹන් ලං්රිඹහ ලං

ියරීභ. 

 

 

 ව  නය (රු) 

 46,060/= ලං ලංමලි ලංළටුඳක් 

 

 ලැඩකරන ඳැය ගණන 

 ඳළඹ ලං08 
 

 ලයව් සීමාල (අවුරුදු) 

 උඳරිභ ලං ලං-57 

 අභ ලං ලං ලං ලං ලං-40 

 

 ව්ත්රී පුරු රමුඛ ාලය 

 සත්රී ලං/පුරු ලං දඳක්ඹභ 

 
 අලය අධයාඳන සුදුසුකම්  

 අ. ඳො..(හ. ඳශ) ලංභත්ීම ලං ලංිකබීභ ලං ලංවහ 

 අ. ඳො..(උ. ඳශ) ලංභත්ීම ලං ලංිකබීභ 
 

 ඩිප්වෝමා වශ වශතිකඳත්ර   

 අලය ලං නො ේ. 
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 භාා ශැකියාල   

භාාල අවප්ක්ෂි  මට්ටම 

සිාවර ඉවශ 

ඉාග්රීසි භධයභ 

 දභශ භධයභ 
 

 

 අලය අවනකුත් කුව ා 

 බහහ ලං ලංවළසියීම ම් ලං ලංවළියඹහ ලං 

 න්නි ේදන ලං ලං ලංවළියඹහ ලං 

 අ ඵෝධ ලං ලංය ලං ලංළමේ ම් ලං ලංවළියඹහ 

 අන්තර්පුද්ර ලං ලං ලංඵතහ 

 සිාවර ලං වෝ ලංඉාග්රීසි ලංඹතුරු ලංලිඹන ලං ලංවළියඹහ  

 ඳරිණ ලං ලංආශ්රීත ලං ලංළඩ ලංියරී ම් ලං ලංවළියඹහ 

 නිසි ේරහට ලං ලංළඩියරීභ  

 ණ්ඩහඹම් ලං ලංවළගීභ  

 

 

 අලය ඳපුරුේෙ 

 අලය ලං නො ේ. 

 

 

 ලෘත්තීමය  ලවයන් ඉශෂයාවම් ක්රමව ෙය 

 අධයහඳන ලං ලංසුදුසුම් ලං ලංපුයහ ලං ලංඇත්නම් ලං ලංඉවශ ලංතනතුරු ලං ලංවහ ලංඉල්ලුම් ලංර ලංවළියඹ. 
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48.ගබඩා වශයක 

 
  නතුරු නාමය 

 ඵඩහ ලංඳරික්  

 ඵඩහ ලංවහය ලං- ලං ලංIII ශ්රේණිඹ  

 ඵඩහ ලංවහඹ    

  

 

 ලෘත්තීය මට්ටම 

 හභහනය ලං ලංභේටභ 

 
 

 ලගකීම් ශා කාර්යන් 

 

 ගබඩා ඳරික්ක 

I. ඵඩහ ලං යහ ලං තඵහළමේ ම් ලං ඳටිඳහටි ලං නඩත්තු ලං ියරීභ ලං ව ලං ඵෆේ ලං ආ ල්ඳ ලං

ියරී ම් ලංමිර ලංණන් ලංඉදිරිඳත් ලංියරීභ ලංවහ ලංඳත්හ න ලංඹහ ම් ලංආෘික ලංර ලං

නියන්තය ඹන් ලංඉන් න්ටරි ලංනඩත්තු ලංියරීභ ලං. 

II. අදහශ ලංන ලංවිට ලංඅුව ලංමිටු ලං තෝයහළමේභ ලංව ලංඅධීක්ණඹ ලංියරීභ.  

 

 

 

 ගබඩා වශකාර -  IIIවශ්රේණිය 

I. ලහහ ලං හර්ඹඹර ලං ව ලං ඳහරි ලං බෝගි ලං  ේහ ලං භධයසථහන ලං ර ලං ද්රය ලං ව ලං

උඳයණ ලං ලං තො ලංනිසි ලංඳරිදි ලංඳත්හ ලංළමේභ ලංව ලංම්ඵන්ධීයණඹ ලංතුළින් ලං

ඳහරි බෝගියින් ලංවට ලංඅණ්ඩ ලං ේහක් ලංරඵහ ලංදීභට ලංඋඳහරී ලංීමභ. 

 

 

 ගබඩා වශායක 

I. CCS ඵඩහ ලංනඩත්තු ලංියරීභ ලංවහ ලංඅතයලය ලං ේහ ලංළඳයීභ, අණ්ඩ ලං

 ේහ ලංළඳයීභ, ප්රධහන ලංනඩත්තු ලංව ලංාර්ධන ලංළරසුම් ලං ලං   

  

 

 

 

 ව  නය (රු) 

 උඳරිභ ලං ලං50,285 ලං/= ලං 
 අභ ලං ලං ලං ලං37 701/= ලං ලංමලි ලංළටුඳක් 

 

 ලැඩකරන ඳැය ගණන 

 ඳළඹ ලං08 
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 ලයව් සීමාල (අවුරුදු) 

 උඳරිභ ලං ලං-57 

 අභ ලං ලං ලං ලං- ලං18 

 

 ව්ත්රී පුරු රමුඛ ාලය 

 සත්රී ලං/පුරු ලං දඳක්ඹභ 

 
 අලය අධයාඳන සුදුසුකම්  

 අ. ඳො..(හ. ඳශ) ලංභත්ීම ලංිකබීභ ලංවහ 

 අ. ඳො..(උ. ඳශ) ලංභත්ීම ලංිකබීභ 
 

 

 භාා ශැකියාල   

භාාල අවප්ක්ෂි  මට්ටම 

සිාවර ඉවශ 

ඉාග්රීසි භධයභ 

 දභශ භධයභ 
 

 

 අලය අවනකුත් කුව ා 

 තීයණ ලංළමේ ම් ලංවළියඹහ ලං 

 ම්ඳත් ලංශභණහයණඹ ලං 

 ඳරිණ ලංදළුවභ 

 ඉසී භන් ලංයහජහරීටයුතු ලංියරී ම් ලංවළියඹහ 

 හර්ඹක්භඵ 

 භයි ්රො ොෂසේ ලං ලංඔෆීස ලංඳළ ක්ජඹ ලංපිළිඵ ලංදළුවභ 

 ඳරිණ ලං ලංදළුවභ 

 නිසි ේරහට ලං ලංළඩියරීභ 

 විලස ල්ණ ලං ලංවළියඹහ 

 ළටළු ලංවිදී ම් ලං ලංවළියඹහ  

 ණ්ඩහඹම් ලං ලංවළගීභ 

 

 අලය ඳපුරුේෙ 

 ළඳයුම් ලංවහ ලංද්රය ලංශභණහහරිත්ඹ ලං ලංක් ේත්ර ේ  ලංය ලං01 ලං ලංඳරපුරුද්දක් ලං ලංිකබීභ. 

 

 

 ලෘත්තීමය  ලවයන් ඉශෂයාවම් ක්රමව ෙය 
 අධයහඳන ලං ලංසුදුසුම් ලං ලංපුයහ ලංඇත්නම් ලංඉවශ ලං ලංතනතුරු ලංවහ ලංඉල්ලුම් ලංර ලංවළියඹ 
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49.වංචාරක බංගා භාරකරකරු 

 
  නතුරු නාමය 

 ාචහය ලං ලංඵාරහ ලං ලංබහයරු 

 නිහඩු ලං ලංනි ක්තන ලං ලංබහයරු 

 

 ලෘත්තීය මට්ටම 

 හභහනය ලං ලංභේටභ 

 
 

 ලගකීම් ශා කාර්යන්. 

 

 වංචාරක බංගා භාරකරකරු 

I. ාචහය ලංඵාරහ ලංපිරිසිදු ලංවහ ලං්රභහුවකර ලංඳත්හ ලං නඹහභ. 

II. ාචහය ලංඵාරහ ේ ලංආයක් ලංටයුතු ලං ලංසිදුියරීභ. 

III. ාචහය ලංඵාරහ ලංතුර ලංඅලය ලංඅසථහරදී ලංආවහය ලංපිසීභ. 

IV. එදි නදහ ලංටයුතුර ලංසුයක්ෂිතබහඹ ලංඳරිඳථ ලංඵාරහරට ලංඅදහශ ලං

ෘවසථ ලං ැකයණ ලං ටයුතු, සුළු ලං ඳරිභහණ ලං අලුත්ළි ඹහ ලං වහ ලං

නඩත්තු ලංටයුතු ලංවහ ලං ලං ලං ලං ලං 

V. එදි නදහ ලං ලංටයුතු ලංර ලං ලංසුයක්ෂිතබහඹ. 

 

 

 

 

 නිලාඩු  නිවක් න  භාරකරු 

 

I. නිරධහරීන් ලං ේයින් ලංවි ේඹ ලංවහ ලංනිහඩු ලං ලංත ලංියරීභට ලං ලං 

II. නිහඩු ලං නි ක්තනඹට ලං ඳළමි ණන ලං  වයින් ලං එභ ලං සථහනඹ ලං පිරිසිදු ලං

ආර්ණීඹ ලංවහ ලංසිත් ලංන්නහ ලංආහයඹට ලංඳත්හ ලං න ලංඹහභ. 

III. නිරධහරීන්ට ලංවහ ලං ේඹන්ට ලංවිමේත ලංවහ ලං ෞයහන්විත ලං ලංළරකීභ. 

 

 

 

 

 ව  නය (රු) 

 උඳරිභ ලං41 610 ලං/= ලං 

 

 අභ ලං ලං ලං ලං37 018.00 ලං/= ලං ලංමලි ලංළටුඳක් 

 

 ලැඩකරන ඳැය ගණන 

 ඳළඹ ලං8 

 තනතු ර් ලංයහජහරීරට ලංඅදහශ 
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 ලයව් සීමාල (අවුරුදු) 

 උඳරිභ ලං ලං-60 

 අභ ලං ලං ලං ලං- ලං18 

 

 ව්ත්රී පුරු රමුඛ ාලය 

 පුරු ලංඩහත් ලංසුදුසුයි. 

 
 අලය අධයාඳන සුදුසුකම්  

 අ. ඳො..(හ. ඳශ) ලංභත්ීම ලංිකබීභ 

 

 ඩිප්වෝමා වශ වශතිකඳත්ර   

 ජහික ලංෘත්තීඹ ලංසුදුසුම් ලං02 ලංන ලංභේටභ ලං(NVQ – 2)වහ 

 

 භාා ශැකියාල   

භාාල අවප්ක්ෂි  මට්ටම 

සිාවර භධයභ 

ඉාග්රීසි  ලං ලං ලං ලං- 

 දභශ  ලං ලං ලං ලං- 
 

 

 

 අලය අවනකුත් කුව ා 

 ඉසී භන් ලං ලංයහජහරී ලං ලංටයුතු ලං ලංියරී ම් ලංවළියඹහ 

 ආචහයීයලී ලංබහඹ 

 නිසි ේරහට ලංළඩ ලංනිභ ලං ලංියරීභ 

 හර්ඹක්භ ලං ලංඵ 

 අ ඵෝධ ලංය ලංළමේ ම් ලංවළියඹහ 

 අන්තර් ලංපුද්ර ලංම්ඵන්ධතහ 

 නිසි ලංඳහරි බෝගි ලං ේහ  

 නිර්භහණීයලීත්ඹ 

 

 අලය ඳපුරුේෙ 

 ෘත්තීඹ ලං සුදුසුම් ලං පුයහ ලං  නොභළිකනම් ලං තනතුයට ලං අදහර ලං විඹ ලං ක් ේත්ර ේ  ලං ය ලං 05 ලං

ඳරපුරුද්දක් ලං ලංිකබීභ. 

 ෘව ලංඳහරනඹ 5 ලංඳරපුරුද්ද 
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ාචහය ලංඵාරහ ලංබහයයරු ලං11 ලං

 ශ්රේණිඹ 

 

ාචහය ලංඵාරහ ලංබහයයරු ලං1 ලං

 ශ්රේණිඹ 

 

ාචහය ලංඵාරහ ලංබහයයරු ලං111 ලං

 ශ්රේණිඹ 

 ලෘත්තීමය  ලවයන් ඉශෂයාවම් ක්රමව ෙය 
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50. වඳෙවර්රු 

 
  නතුරු නාමය 

  ඳද ර්රු 

 

 ලෘත්තීය මට්ටම 

 හභහනය ලංභේටභ 

 
 

 ලගකීම් ශා කාර්යන්. 

I. ආඹතනඹ ලං ලංඇතුරත ලංඉදිියරිම් ලං ලංටයුතු. 

II. ආඹතනඹ ලං ලංවහ ලංම්ඵන්ධ ලං ොඩනළගිලි ලංඅළුත් ලංළි ඹහ ලංටයුතු. 
 

III. ළඩ ලංආයම්බ ලංියරීභට ලං  ඳය ලං ඳෘසඨඹන් ලං ස ලං ියරීභ ලං සිදුයන ලං අතය. ලං ඒහ ලං නඩත්තු ලං ව ලං
ඳවුරු ලංබිත්ික ලංතහප්ඳ ලංඇර ලංභහර් ලංීමදි ලංයනඹන් ලංනහන ලංළසිියළි ලංසින්ක් ලං ලංණනඹ ලංයන ලංරද ලං
ඳටිික ලංභහරහ ලංවහ ලංඅ නකුත් ලංආශ්රිත ලංුවඹන් ලං වෝ ලංඳෘසඨඹන් ලං නස ලංියරිභ. 

 
 ව  නය (රු) 

 18 000.00 ලං/= ලං ලංමලි ලංළටුඳක් 

 38,496/= ලං උඳරිභ 

 

 ලැඩකරන ඳැය ගණන 

 ඳළඹ ලං08 
 

 ලයව් සීමාල (අවුරුදු) 

 උඳරිභ ලං ලං- ලං45 

 අභ ලං ලං ලං ලං- ලං18 

 

 ව්ත්රී පුරු රමුඛ ාලය 

 පුරු ලංඳභණයි. 
 

 අලය අධයාඳන සුදුසුකම්  

 අ. ඳො..(හ. ඳශ) ලංභත්ීම ලංිකබීභ 
 

 ඩිප්වෝමා වශ වශතිකඳත්ර   

 ජහිකෘත්තීඹ ලංසුදුසුම්07 ලංන ලංභේටභ ලං(NVQ –07) 
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 භාා ශැකියාල   

භාාල අවප්ක්ෂි  මට්ටම 

සිාවර ඉවශ 

ඉාග්රීසි හභහනය 

 දභශ හභහනය 
 

 

 

 අලය අවනකුත් කුව ා 

 ඉසී භන් ලං ලංයහජහරී ලංටයුතු ලංියරී ම් ලංවළියඹහ 

 ආඹතන ේ  ලං ලංප්රමිතීන් ලංඅුවභනඹ ලංියරීභ ලං 

 නිසි ේරහට ලංළඩ ලංනිභියරීභ 

 හර්ඹක්භඵ 

 අ ඵෝධ ලංය ලංළමේ ම් ලංවළියඹහ 

 දයහළමේ ම් ලං ලංවළියඹහ 

 නිර්භහණශිලිත්ඹ  

 නිසි ලංඳහරි බෝගි ලං ේහ 
 

 

 අලය ඳපුරුේෙ 

ජහික ලං ලංජර ලංම්ඳහදන ලංවහ ලංජරහඳහවන ලංභණ්ඩර ේ  ලං ලං ලං ලං ේඹ අවුරුදු ලං5 

 

 ලෘත්තීමය  ලවයන්  ඉශෂයාවම්  ක්රමව ෙය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ඳද ර්රු ලං11 ලං ශ්රේණිඹ 

 ඳද ර්රු ලං1 ශ්රේණිඹ 

 ඳද ර්රු ලං ලංවි ලේ ලං

ඳාිකඹ11 ලං ශ්රේණිඹ 

 ඳද ර්රු ලං ලංවි ලේ ලංඳාිකඹ ලං

1 ලං ශ්රේණිඹ 
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51. වබොයිවල්රු ක්රියාකරු 

 
  නතුරු නාමය 

  ඵොයි ල්රු ලං්රිඹහරු 

 ලෘත්තීය මට්ටම 

 හභහනය ලංභේටභ 

 
 

 කීම් ලංවහ ලංහර්ඹන් 

I.  ඵොයි ල්රු ලං ලං්රිඹහහරිත් ේ දී ලං ලං ලංහර්ඹක්භත් ලං ලංආයක්හහරිත් ලං ලංඳරිය ලං

හිතහමීත් ලං ඵොයි ල්රු ලංඳනතටඅුව ලංටයුතු ලංියරිභ. 

 

 ව  නය (රු) 

 35, 290/= ලං ලංමලි ලංළටුඳක් 

 

 ලැඩකරන ඳැය ගණන 

 ඳළඹ ලං08 
 
 

 ලයව් සීමාල (අවුරුදු) 

 උඳරිභ ලං ලං-55 

 අභ ලං ලං ලං ලං- ලං30 

 

 ව්ත්රී පුරු රමුඛ ාලය 

 පුරු ලංඳක්ඹ 
 

 අලය අධයාඳන සුදුසුකම්  

 අ. ඳො..(හ. ඳශ) ලංභත්ීම ලංිකබීභ 
 

 

 ඩිප්වෝමා වශ වශතිකඳත්ර   

  ඵොයි ල්රු ලං ලංි ප් රෝභහ 

  ඵොයි ල්රු ලං ලං්රිඹහහරි ලංවහ ලංනඩත්තු 

 
 භාා ශැකියාල   

භාාල අවප්ක්ෂි  මට්ටම 

සිාවර භධයභ 

ඉාග්රීසි  ලං ලං ලං ලං- 

 දභශ  ලං ලං ලං ලං- 
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 අලය අවනකුත් කුව ා 

 ඉසී භන් ලං ලංයහජහරී ලංටයුතු ලංියරී ම් ලංවළියඹහ 

 නිසි ේරහට ලං ලංළඩ ලං ලංනිභියරීභ 

 හර්ඹක්භඵ 

 අ ඵෝධ ලංය ලංළමේ ම් ලංවළියඹහ 

 දයහළමේ ම් ලං ලංවළියඹහ 

 සුඳරික්හහරීබහඹ 

 

 

 අලය ඳපුරුේෙ 

 අලය ලං නො ේ. 
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52.වාමානය විදීම් ඳාක 

 
  නතුරු නාම 

 භහනය ලංවිදීම් ලංඳහර 

 විදීම් ලං අාල ලං භ වයුම් 

 විදිම් ලං නිරධහරි ලං භණ්ඩරඹ  

 

 ලෘත්තීය මට්ටම 

 හභහනය ලංභේටභ 

 
 

 ලගකීම් ශා කාර්යන්. 

 භහනය ලංවිදීම් ලංඳහර 
 

I. විදුම් ලං ඹන් ත්රෝඳයණර ලං නිඹළලී ලං සිටින ලං හර්ඹ ලං භණ්ඩර ලං හභහජිඹන් ලං ව ලං
ළුරරු ලං ළිා ලං ළණී ම් ලං යහඳෘික ලං වහ ලං උඳයණ ලං වි ලං ියරීභ ලං වහ ලං ම්පර්ණ ලං
නියුක්ත ලංනිරධහරිඹහට ලංපර්ණ ලංඵරතර  ලංික  . 

II. ළුරරු ලංළිා ලං ඳොම්ඳ ලංව ලං නත් ලංජර ලං ඳොම්ඳ  ලංසථහඳනඹ ලංියරීභ ලංවහ ලංනඩත්තු ලංියරීභ. 
III. ඹන් ත්රෝඳයණ ලං වහ ලං උඳයණ ලං නඩත්තු ලං ියරීභ ලං වහ ලං ඒහ ේ  ලං දිනඳතහ ලං නඩත්තු ලං

ියරීභ ලංවහ  ලංාවිධහනඹ  ලංියරීභ. 

 ව  නය (රු) 

 41,784/= ලං ලංමලි ලංළටුඳක් 

 

 ලැඩකරන ඳැය ගණන 

 ඳළඹ ලං08 
 

 ලයව් සීමාල (අවුරුදු) 

 උඳරිභ ලං ලං- ලං45 

 අභ ලං ලං ලං ලං- ලං18 

 

 ව්ත්රී පුරු රමුඛ ාලය 

 පුරු ලංඳභණයි. 

 
 අලය අධයාඳන සුදුසුකම්  

 භත් ලංවිඹන් ලං6ට ලංළි (සිාවර/දමිශ/ණිතඹ) දතහට ලං නොළි  

 ඩිප්වෝමා වශ වශතිකඳත්ර   

 ඹහන්ත්රි ලං ඉාජි න්රු 
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 භාා ශැකියාල   

භාාල අවප්ක්ෂි  මට්ටම 

සිාවර ඉවශ 

ඉාග්රීසි ඉවශ 

 දභශ භහනය 
 

 

 

 අලය අවනකුත් කුව ා 

 ළඩ ලංවළසියවි ම් ලංවළියඹහ  

 ඳරිණ ලංවළියඹහ 

 තීයණ ලංළමේ ම් ලංවළියඹහ 

 ප්රලසන ලංවිදී ම් ලංවළියඹහ 

 නහඹත්ඹ 

 

 අලය ඳපුරුේෙ 

 ළුරරින් ලං විදි ම් ලංතහක්ණඹ අවුරුදු ලං ලං2 ලං ලංඳරපුරුද්ද 

 ආධුනිත් ලංපුහුණු ලංඹහන්ත්රි  ලංඉාජි න්රු ලංඅවුරුද් ලං2 ලංඳරපුරුද්ද ලං 

 ඹහන්ත්රි ලංඉාජි න්රු ලංඅබයහරහභී  අවුරුදු ලං2 ලංඳරපුරුද්ද 

 

 

 ලෘත්තීමය  ලවයන් ඉශෂයාවම්   ක්රමව ෙය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වහය ලංවිදීම්ඳහර 

විදීම් ලංඳහර 

වහය ලංභහනය ලං

ශභණහරු 
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53.ඳයිප්ඳ ලෑේදුම්කරු 

 
  නතුරු නාම 

 ඳයිප්ඳ ලං ලංෆද්දුම්රු 

 

 ලෘත්තීය මට්ටම 

 හභහනය ලංභේටභ 

 
 

 ලගකීම් ශා කාර්යන්. 

I. ආඹතන ේ  ලං ලංජරනර ලංපිළිඵ ලං ලංකීභ. 

II. ඹන්ත්රසත්ර ලං ලංපිළිඵ ලං ලං ලංකීභ. 

III. සිඹළුභ ලං ලංනඩත්තු ලං ලං ලංටයුතු. 

IV. ජරනර ලං ලංඅළුත්ළි ඹහ ලං ලං ලංියරීභ. 

V. අලය ලං ලංවූ ලං ලංවිට ලංජරනර ලං ලං ලංවිියරීභ. 

 

 

 ව  නය (රු) 

 උඳරිභ ලං ලං38,496 /= ලං 
 අභ ලං ලං ලං ලං18 000.00 ලං/= ලං ලංමලි ලංළටුඳක් 

 

 ලැඩකරන ඳැය ගණන 

 ඳළඹ ලං08 
 
 

 ලයව් සීමාල (අවුරුදු) 

 උඳරිභ ලං ලං-60 

 අභ ලං ලං ලං ලං- ලං18 

 

 ව්ත්රී පුරු රමුඛ ාලය 

 පුරු ලංඳභණයි. 

 
 අලය අධයාඳන සුදුසුකම්  

 අ. ඳො..(හ. ඳශ) ලංභත්ීම ලංිකබීභ 
 

 

 ඩිප්වෝමා වශ වශතිකඳත්ර   

 ජහික ලං ලංෘත්තීඹ ලං ලංසුදුසුම් ලං ලං05න ලංභේටභ ලං(NVQ –05) 
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 භාා ශැකියාල   

භාාල අවප්ක්ෂි  මට්ටම 

සිාවර භධයභ 

ඉාග්රීසි  ලං ලං ලං ලං- 

 දභශ  ලං ලං ලං ලං- 
 

 

 අලය අවනකුත් කුව ා 

 ඉසී භන් ලං ලංයහජහරී ලංටයුතු ලං ලංියරී ම් ලංවළියඹහ 

 නිසි ේරහට ලං ලංළඩ ලං ලංනිභියරීභ 

 හර්ඹක්භඵ 

 අ ඵෝධ ලංය ලංළමේ ම් ලංවළියඹහ 

 දයහළමේ ම් ලං ලංවළියඹහ 
 

 

 අලය ඳපුරුේෙ 

 ජහික ලංජර ලංම්ඳහදන ලංවහ ලංජරහඳහවන ලංභණ්ඩර ේ  ලං ේඹ අවුරුදු ලං5 

 

 

 

 ලෘත්තීමය   ලවයන් ඉශෂයාවම් ක්රමව ෙය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඳයිප්ඳ ලංෆද්දුම්රු ලං

11 ශ්රේණිඹ 

ඳයිප්ඳ ලං

ෆද්දුම්රු1 ශ්රේණිඹ 

ඳයිප්ඳ ලංෆද්දුම්රු ලං

වි ලේ ලංඳාිකඹ ලං11 ලං

 ශ්රේණිඹ 

ඳයිප්ඳ ලංෆද්දුම්රු ලංවි ලේ ලං

ඳාිකඹ ලං1 ලං ශ්රේණිඹ 



135 
 

54.ඳෑව්සුම් කරු 

 
  නතුරු නාමය 

 ඳෆසසුම් ලංරු 

 

 ලෘත්තීය මට්ටම 

 හභහනය ලංභේටභ 

 
 

 ලගකීම් ශා කාර්යන්. 

I. විදුලි ලං ලංවහ ලංඔක්සිජන් ලං ලංඳෆසසුම් ලංටයුතු ලං ලංම්ඵන්ධ ඹන් ලං ලං්රිඹහ ලංියරී ම් ලං ලංකීභ. 

II. ඹහන්ත්රි ලං ලංම්වල්ර ලං ලංයහජහරී ලංළඩ ලංමලි ේ ලං ලංඅධීක්ණඹ ලංඹට ත් ලංසිදු ලංියරීභ. 

III. ඹඩ ලං ලංඳෆසසුම් ලං ලං ලංියරීභ. 

IV. ආඹතනඹ ලං වහ ලං ම්ඵන්ධ ලං උඳයණ ලං ඳළසසුම් ලං ියරීභට ලං අදහර ලං නඩත්තු ලං ටයුතු ලං නිසිඳරිදි ලං

සිදුියරීභ. 

V. අාලබහය ලං ලංප්රධහනිඹහ ලං ලංවිසින් ලංඳයුව ලංරඵන ලංඅ නකුත් ලංයහජහරීභඹ ලං ලංටයුතු ලං ලංඉටු ලංියරීභ. 

VI.  භෝසතය ලං නිභළවුම්, වෝ ලං ළවළල්ලු ලං ියරිභ ලං ,සුශා ලං  භෝශ,ජර ලං ඳවිත්රහහය,හවන ලං ව ලං

උඳයණ ලං හර්ඹහලීඹ ලං  ලං ෘවබහණ්ඩ ලං , ේේටු ලං විවිධ ලං  රෝව ලං ළඩ ලං ඳළසසුම් ලං උඳයණ ලං ලං

ආදිඹට ලංයින්ඩර් ලංව ලංඩ්රිල් ලංළනි ලංවිවිධ ලංඹන්ත්ර ලං ලංබහවිත ලංියරිභ. 

VII. අලුත්ළි ඹහ ලං ලංියරිභ ලංව ලංළද්දුම් ලංටයුතු ලංසිදු ලංියරිභ. 

 

 ව  නය (රු) 

 20,350/= ලං ලංමලි ලංළටුඳක් 

 37 715/= ලංඋඳරිභ ලං ලංළටුඳක් 
 

 ලැඩකරන ඳැය ගණන 

 ඳළඹ ලං08 
 
 

 ලයව් සීමාල (අවුරුදු) 

 උඳරිභ ලං ලං- ලං45 

 අභ ලං ලං ලං ලං- ලං18 
 

 ව්ත්රී පුරු රමුඛ ාලය 

 පුරු ලංඳභණයි. 

 
 අලය අධයාඳන සුදුසුකම්  

 අ. ඳො..(හ. ඳශ) ලංභත්ීම ලංිකබීභ 
 

 

 ඩිප්වෝමා වශ වශතිකඳත්ර   

 ජහික ලං ලංෘත්තීඹ ලංසුදුසුම් ලං ලං05න ලංභේටභ ලං(NVQ –05) 

 ළද්දුම්රුන් ලං ලංවහ ලංඳළසසුම්යණ ලං ලංඳහඨභහරහ 
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 භාා ශැකියාල   

භාාල අවප්ක්ෂි  මට්ටම 

සිාවර භධයභ 

ඉාග්රීසි භහනය 

 දභශ භහනය 
 

 

 අලය අවනකුත් කුව ා 

 ඉසී භන් ලං ලංයහජහරී ලංටයුතු ලංියරී ම් ලංවළියඹහ 

 නිසි ේරහට ලං ලංළඩ ලං ලංනිභියරීභ 

 හර්ඹක්භඵ 

 අ ඵෝධ ලංය ලංළමේ ම් ලංවළියඹහ 

 දයහළමේ ම් ලං ලංවළියඹහ 

 සුඳරික්හහරීබහඹ 

 නිර්භහණශිලිත්ඹ  

 

 

 අලය ඳපුරුේෙ 

 ළද්දුම්රුන් ලංවහ ලංඳළසසුම්යණ ලං ලංඅවුරුදු ලං2 ලංඳරපුරුද්ද 
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55.විදුලි ලංහර්මි ලංශිල්පී 

 
  නතුරු නාමය 

 විදුලි ලංහර්මි 

 විදුලි ලංහර්මි ලං1 ලං ශ්රේණිඹ 

 විදුලි ලංහර්මි ලං11 ලං ශ්රේණිඹ 

 විදුලි ලංහර්මි ලං111 ලං ශ්රේණිඹ 

 විදුලි ලංඵරහහය ලංවඹ 

 

 ලෘත්තීය මට්ටම 

 හභහනය ලංභේටභ 

 
 

 කීම් ලංවහ ලංහර්ඹඹන් 

 විදුලි කාර්මික 

I. විදුලි ලං දෝ ලං ලංනියහයණඹ ලං ලං ලංියරිභ. 

II. විදුලි ලං ලං භෝටර්ර ලංඳහරන ලංඳද්ධික ලං ලංනිසිඹහහය ලං ලංළසීභ. 

III. නඩත්තු ලං යන ලං රද ලං හවන ලං  ලං ඹන් ත්රෝඳයණ ලං ව ලං ඒහ ේ  ලං  ොටසරට ලං

ළර ඳන ලං ඹන්තු ලං සුත්ර ලං ර ලං උඳයණ ලං  ලං අලුත්ළි ඹහ ලං ියරිභ ලං  වෝ ලං පිරිළසුම් ලං

ියරිභ. 

IV. විදුලිඵර ලං ඹර් ලං 480ක් ලං දක්හ ලං අඩු ලං  ෝල්ටීඹතහඹියන් ලං යුතු ලං ැකවළන් ලං ව ලං විදුලි ලං

ැකවළන් ලංආ ද්ල ලංය ලංප්රිකාසයණඹ ලං ලංියරිභ. 

 

 

 විදුලි කාර්මික 1 වශ්රේණිය 

I. ඳහරි බෝගිඹන්ට ලංහර්ඹක්භ ලංවහ ලංපරදහයි ලංවිදුලි ලං ඵදහ ලංවළරී ම් ලං ේහක් ලංරඵහ ලං

දීභ ලංවහ ලංවිදුලිඹ ලං ඵදහ ලංවළරී ම් ලංඳද්ධිකඹ ලංඳත්හ න ලංඹහභ ලංවහ ලං

උනන්දු න් ලංවහ ලංළඳීම භන් ලං ලංටයුතු ලංියරීභ. 

II. මේික, රීික,  යගුරහසි ලංව ලං ලංඋඳ දස ලං ලං ලංඅුවභනඹ ලං ලං ලංියරීභ 

 

 

 විදුලි කාර්මික 11 වශ්රේණිය 

I. ඳහරි බෝගිඹන්ට ලං ලංහර්ඹක්භ ලංවහ ලංපරදහයි ලංවිදුලි ලං ඵදහ ලංවළරී ම් ලං ලං ේහක් ලං

රඵහ ලංදීභ ලංවහ ලංවිදුලිඹ ලං ඵදහ ලංවළරී ම් ලං ලංඳද්ධිකඹ ලංඳත්හ න ලං ලංඹහභ ලංවහ ලං

උනන්දු න් ලංවහ ලංළඳීම භන් ලං ලං ලංටයුතු ලං ලංියරීභ. 

 

 විදුලි කාර්මික 111 වශ්රේණිය 

1. ඳහරි බෝගිඹන්ට ලංහර්ඹක්භ ලංවහ ලංපරදහයි ලංවිදුලි ලං ඵදහ ලංවළරී ම් ලං

 ේහක් ලං ලංවහ ලංඋනන්දු න් ලංවහ ලංළඳීම භන් ලං ලං ලංටයුතු ලං ලංියරීභ. 
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 විදුලි බාගාර වශයක 

I. අධිහරිඹ ලං ලංඹට ත් ලං ලං්රිඹහත්භ ලංන ලංනිඹමු ලං ලංයහඳෘික ලංර ලංෛදනි ලං ලංඅලය ලං

න්නහවු ලං ලං ලං ලං ලං ලංඳරිශ්රඹ ලං ලංපිරිසිදු ලං ලං ලං ලං ලං ලංියරිම්,උදයහන ලංනඩත්තු ලංියරීම් ලංවහ ලං ලංඅ නකුත් ලං

අලය ලං ලංන්නහ ලංවු ලං ලංශිල්පීඹ ලං නොන ලං ලංආහය ේ  ලං ලංටයුතු ලං ලංඉටු ලං ලංියරිභ. 

II. අධිහරිඹ ලංඹට ත් ලං ලං්රිඹහත්භ ලංන ලංනිඹමු ලං ලංයහඳෘික ලං ලංඳරිශ්රඹන් ලංතු ලං ලං ඳොදු ේ ලං

බහවිතහ ලංයන ලං ලං ද්ඳශ ලංවහ ලංඋඳයණ ලංර ලංසුයක්ෂිතබහඹ ලං ලං ුව න් ලං ලංඅලය ලං

න්නහ ලංවු ලංහර්ඹඹන් ලංඉටු ලංියරිභ. 

III. ඳත්ියරී ම් ලං ලංඵරධහරිඹහ ලංවිසින් ලං වෝ ලං ලංඔහු ලංවිසින් ලංඵරඹ ලංඳයුව ලංරඵන ලංනිරධය ඹකු ලං

/ ලංනිරධයඹන් ලංවිසින් ලං ේහ ලංඅලයතහඹ ලංඅුව ලං ලංඅසථහුවකර ලංඳයුව ලංරඵන ලං

යහජහරි ලංටයුතු ලං ලංඉටු ලංියරිභ. 

 

 

 

 ව  නය (රු) 

 උඳරිභ ලං ලං56,045/= ලං 
 අභ ලං ලං ලං ලං37,000/= ලං ලංමලි ලංළටුඳක් 

 

 ලැඩකරන ඳැය ගණන 

 ඳළඹ ලං08 
 
 

 ලයව් සීමාල (අවුරුදු) 

 උඳරිභ ලං ලං- ලං45 

 අභ ලං ලං ලං ලං- ලං18 

 

 ව්ත්රී පුරු රමුඛ ාලය 

 පුරු ලංඳභණයි. 
 

 අලය අධයාඳන සුදුසුකම්  

 අ. ඳො..(හ. ඳශ)ම්භහන ලංභහර්ථ ලං4 ලංක් ලංහිත ලංවිඹන් ලං6න් ලංභත් ලංවිභ 
 

 

 ඩිප්වෝමා වශ වශතිකඳත්ර   

 ජහික ලං ආධුනිත් ලං භණ්ඩර ේ  ලං විදුලි ලං ඵර ලං ශිල්පි ලං අවු.03 ලං ඳහඨභහරහ ලං  වෝ ලං භහන ලං
ඳහඨභහරහ 

 

 

 භාා ශැකියාල   

භාාල අවප්ක්ෂි  මට්ටම 

සිාවර ඉවශ 

ඉාග්රීසි භධයභ 

 දභශ භහනය 
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 අලය අවනකුත් කුව ා 

 ඉසී භන් ලංයහජහරී ලංටයුතු ලංියරී ම් ලංවළියඹහ 

 නිසි ේරහට ලං ලංළඩ ලංනිභියරීභ 

 හර්ඹක්භඵ 

 අ ඵෝධ ලං ලංය ලංළමේ ම් ලංවළියඹහ 

 දයහළමේ ම් ලං ලංවළියඹහ 

 සුඳරික්හහරීබහඹ 

 ඳරිණ ලංදළුවභ  

 "A" ඳන්ික ේ  ලංරිඹදුරු ලං ලංඵරඳත්රඹ 

 නිසි ලංඳහරි බෝගි ලං ලං ේහ 

 න්නි ේදන ලං ලංවළියඹහ  

 ණ්ඩහඹම් ලං ලංවළගීභ  

 නිසි ේරහට ලං ලංළඩියරීභ 

 ළටළු ලංවිදී ම් ලං ලංවළියඹහ 

 තීයණ ලංළමේ ම් ලං ලංවළියඹහ 

 නහඹත්ඹ 

  

 

 අලය ඳපුරුේෙ 

 විදුලි ලංහර්මි ලංII  ශ්රේණි ේ  ලංයහජහරී ලංටයුතු ලං ය ලං03 

 

 

 ලෘත්තීමය  ලවයන් ඉශෂයාවම්  ක්රමව ෙය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 විදුලි ලංහර්මි ලං

111 ලං ශ්රේණිඹ 

 විදුලි ලංහර්මි ලං11 ලං

 ශ්රේණිඹ 

 විදුලි ලංහර්මි ලං1 ලං

 ශ්රේණිඹ 
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56.රියදුරු 

 
  නතුරු නාම 

 රිඹදුරු 

 

 

 ලෘත්තීය මට්ටම 

 හභහනය ලංභේටභ 

 
 

 කීම් ලංවහ ලංහර්ඹන් 

 රියදුරු 

I. ආඹතන ේ  ලං හවනර ලං රිඹදුරු ලං  ර ලං ටයුතු ලං ියරීභ ලං වහ ලං  ලං සිඹළුභ ලං අතයහලය ලං

ටයුතුරට ලංප්රහවන ලං ලංඳවසුම් ලංළඳයීභ. 

II. තභහට ලං ලං න් ලංය ලංඇික ලං ලංහවනඹ ලං ලංනඩත්තු ලංියරීභ ලංවහ ලංපිරිසිදු ලංියරීභ. 

III. හවනඹ ලං ලංවහ ලංඒ ලංභඟ ලං ලංබහය ලං දන ලංඋඳයණ ලං ලංආයක්හ ලං ලංියරීභ. 

IV. අලය ලං ලං ේරහට ලං ේඹ ලංරඵහ ලංදීභ. 

V. ධහන ලං ලංටවන් ලං ලං ලංනිසි ලංඳරිදි ලංඳත්හ නඹහභ. 

VI. ඉන්ධන ලං ලංනහසිකඹ ලං ලංඅභ ලංභේටභ ලං ලංඳත්හ ලං න ලංඹහභට ලං්රිඹහ ලංියරීභ. 

VII. ඵය ලංහවන ලං ලංඹන්ත්ර ලං ලං්රිඹහයවිභ 

VIII. ආඹතන ේ  ලං ලංඅුවභත ලං ලං්රිඹහ ලංඳටිඳහටීන්ට ලංඹටත් ලං ලංප්රහවන ලං ලංටයුතු ලංර ලං ලංනියත ලංීමභ. 

IX. රිඹදුයන් ලංවිසින් ලංබහණ්ඩ ලං ඵදහවළරීභ, ඵය ලංවහ ලංළවළල්ලු ලංරක් ලංරිඹදුයන් ලං වෝ ලංඵසයථර ලං

ආයක්ෂිත ලංභන් ලංයන ලංභගීන් ලංව ලංබහණ්ඩර ලංආයක්හ ලං ලංවික ලං ලංියරීභ. 

 

 

 

 ව  නය (රු) 

 උඳරිභ ලං ලං51,235/= ලං 
 අභ ලං ලං ලං ලං17 000.00 ලං/= ලං ලං ලංමලි ලංළටුඳක් 

 

 ලැඩකරන ඳැය ගණන 

 ඳළඹ ලං09 
 
 

 ලයව් සීමාල (අවුරුදු) 

 උඳරිභ ලං ලං-45 

 අභ ලං ලං ලං ලං- ලං18 

 

 ව්ත්රී පුරු රමුඛ ාලය 

 පුරු ලංඳභණයි 
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 අලය අධයාඳන සුදුසුකම්  

 අ. ඳො. ලං(හ. ඳශ) ලං දයට ලං නොළි  ලංහය ලංණනදී ලංම්භහන ලං02 ලංක් ලංහිත ලං

06 ලංියන් ලංභත් ලංීමභ. 

 රිඹදුරු ලංඵරඳත්රඹක් ලංිකබීභ. 
 

 ඩිප්වෝමා වශ වශතිකඳත්ර   

 අලය ලං නො ේ. 
 

 

 භාා ශැකියාල   

භාාල අවප්ක්ෂි  මට්ටම 

සිාවර භධයභ 

ඉාග්රීසි භහනය 

 දභශ භහනය 
 

 

 අලය අවනකුත් කුව ා 

 ඉසී භන් ලං ලංයහජහරී ලංටයුතු ලං ලංියරී ම් ලංවළියඹහ 

 ඵයහවන ලං ලංඳළදීම ම් ලං ලංඵරඳත්රඹ 

 දයහළමේ ම් ලං ලංවළියඹහ 

 සුඳරික්හහරී ලං ලංයථහවන ලංධහනඹ ලංියරී ම් ලංවළියඹහ 

 න්නි ේදන ලං ලංවළියඹහ 

 ධනහත්භ ලං ලංචින්තනඹ 

 

 

 අලය ඳපුරුේෙ 

 ඵය ලංහවන ලංඳළදීම ම් ලංය ලං03 ලං ලංඳරඳරුද්දක් ලං ලංිකබීභ ලං ලංඅලය ලං ේ. 

 ලෘත්තීමය  ලවයන් ඉශෂයාවම් ක්රමව ෙය 

 අධයහඳන ලං ලංසුදුසුම් ලංපුයහ ලංඇත්නම් ලං ලංඉවශ ලං ලංතනතුරු ලං ලංවහ ලං ලංඉල්ලුම් ලං ලංර ලං ලංවළියඹ 

 

 

 

 

 

 

 රිඹදුරු ලං11 ලං ශ්රේණිඹ 

රිඹදුරු ලං1 ලං ශ්රේණිඹ 

රිඹදුරු ලං ලංවි ලේ ලං

ඳාිකඹ ලං11 ලං ශ්රේණිඹ 

රිඹදුරු ලං ලංවි ලේ ලං

ඳාිකඹ ලං1 ලං ශ්රේණිඹ 
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57.ඳව් බුරුල් කරන්නා/ශාරන්නා/වෙොඹකරය ශසුරලන්නා 

  

  නතුරු නාමය 

 ඳස ලංබුරුල් ලංයන්නහ/වහයන්නහ/ දොමයඹ ලංවසුයන්නහ 

 ලෘත්තීය මට්ටම 

 හභහනය ලංභේටභ 

 
 

 කීම් ලංවහ ලංහර්ඹන් 

I. ඵය ලංහවන ලංවළසියවිභ. 

 ව  නය (රු) 

 41,784/= ලං ලංමලි ලංළටුඳක් 

 
 

 ලයව් සීමාල (අවුරුදු) 

 උඳරිභ ලං ලං-45 

 අභ ලං ලං ලං ලං- ලං18 

 

 ව්ත්රී පුරු රමුඛ ාලය 

 පුරු ලං දඳක්ඹභ 
 

 අලය අධයාඳන සුදුසුකම්  

 අ. ඳො..(හ. ඳශ) ලං භත් ලං විඹන් ලං 6ට ලං ළි (සිාවර/දමිශ/ණිතඹ) දතහට ලං

 නොළි ,විඹන් ලං5ට ලංම්භහන ලංභහර්ථ 
 

 

 ඩිප්වෝමා වශ වශතිකඳත්ර   

 අලය ලං නො ේ. 

 

 භාා ශැකියාල   

භාාල අවප්ක්ෂි  මට්ටම 

සිාවර භධයභ 

ඉාග්රීසි  ලං ලං ලං ලං- 

 දභශ  ලං ලං ලං ලං- 
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 අලය අවනකුත් කුව ා 

 ප්රිඹභනහඳ ලං ලංටයුතු ලං ලං ලංියරීභ 

 අන්තර්පුද්ර ලං ලං ලංඵතහ 

 ඵය ලංහවන ලං ලංවළසියවි ම් ලං ලං ලංවළියඹහ 

 නිසි ලං ලං ේරහට ලංළඩ ලං ලංියරීභ ලං 

 ඉසී භන් ලං ලංයහජහරී ලංටයුතු ලං ලංියරී ම් ලං ලංවළියඹහ 

 න්නි ේදන ලං ලං ලංවළියඹහ 

 

 

 අලය ඳපුරුේෙ 

  දොමයඹ ලං ලංවළසියවි ම් ලං ලං ලංපුරුද්ද  ලං ලංඅවුරුදු ලං3. 

 

 ලෘත්තීමය  ලවයන් ඉශෂයාවම්  ක්රමව ෙය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඳස ලංබුරුල් ලං

යන්නහ/වහයන්නහ/ දොමය

ඹ ලංවසුයන්නහ ලං11 ලං ශ්රේණිඹ 

ඳස ලංබුරුල් ලං

යන්නහ/වහයන්නහ/ දොමය

ඹ ලංවසුයන්නහ ලං1 ලං ශ්රේණිඹ 

ඳස ලංබුරුල් ලං

යන්නහ/වහයන්නහ/ දොම

යඹ ලංවසුයන්නහ ලංවි ලේ ලං

ඳාිකඹ 
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58.කාර්යා කාර්ය වශාකාර 

  නතුරු නාමය 

 හර්ඹහර ලංහර්ඹ ලංවහහය 

 ම්රු 

 

 ලෘත්තීය මට්ටම 

 හභහනය ලංභේටභ 

 
 

 කීම් ලංවහ ලංහර්ඹන් 

 කාර්යා කාර්ය වශාකාර 

 

I. ඡහඹහපිටඳත් ලංරඵහ ලංළමේභ,ෂළක්ස ලංඹළීමභ ලංව ලංරඵහ ලංළමේභ. 

II. හර්ඹහලීඹ ලං ලංතළඳෆර ලං ලංම්ඵන්ධ ලං ලංටයුතු. 

III. හර්ඹහරඹ ලං ලංඇතුරත ලං ලංපිරිසිදු ලං ලං ලංියරීභට ලංඅදහර ලංයහජහරී ලංටයුතු ලං ෞය ලං ලංආයක්ෂිත ලං

ඳත්හ න ලංඹහභට ලංඋඳසථම්බ ලං ලංන්නහවු ලං ලංහර්ඹඹන් ලං ලංඉටු ලංියරිභ. 

IV. හර්ඹහර ලං ලංලිපි ලං ල්ණ ලංබහය ලංළමේභ ලංවහ ලංඅ නකුත් ලංඅාලඹන් ලං ත ලං ඵදහ ලංවළරීභ. 

V.  ත් ලං ලංපිළි ඹර ලං ලංියරීභ. 

VI. හර්ඹ ලං ලංභණ්ඩරඹට ලංවහඹ ලංීමභ. 

VII. හර්ඹහර ේ  ලං ලංසිඹළුභ ලං ලංවහඹ ලං ලංටයුතු. 

VIII. ආඹතනඹ ලං තු ලං  ඳොදු ේ ලං බහවිතහ ලං යන ලං  ද්ඳශ ලං වහ ලං උඳයණ ලං ර ලං සුයක්ෂිතබහඹ ලං

 ුව න් ලංඅලය ලංන්නහ ලංවු ලංහර්ඹඹන් ලංඉටු ලංියරීභ. 

IX. හර්ඹඹහලීඹ ලංටයුතු ලංය න ලංඹහභ ලංවහ ලංඅලය ලංන ලංඡහඹහ ලංපිටඳත් ලංළනිම්,ලිපි ලං ඵදහ ලං

වළරීම් ලං ඳොත් ලංඵළඳීම් ලංවහ ලංඅලය ලංඅසථහන් ලංීදදී ලංාග්රව ලංටයුතු ලංසිදු ලංියරිභ. 

X. ඳත් ලං ියරි ම් ලං ඵරධහරිඹහ ලං විසින් ලං  වෝ ලං ඔහු ලං විසින් ලං ඵරඹ ලං ඳයුව ලං රඵන ලං නිරධය ඹකු/ ලං

නිරධයඹන් ලං විසින් ලං  ේහ ලං අලයතහඹ ලං අුව ලං අසථහූකකර ලං ඳයුව ලං රඵන ලං යහජහරි ලං

ටයුතු ලංඉටු ලංියරීභ. 

 

 

 කම්කරු 
I. ආයක් ලං ලංටයුතු,මේඳහයක් ලං ලං ලංටයුතු. 

II. හර්ඹහලීඹ ලංඋඳයණ ලං ලං ලංපිරිසිදු ලංියරිභ ලංවහ ලං ලංඳත්හ න ලංඹහභ. 
III. හර්ඹහරඹ ලංවහ ලංඋදයහන ලං ලංපිරිසිදු ලංියරිභ. 
IV. හර්ඹහර ේ  ලං දොය ලංජ නල් ලං ලංවිෘත ලංියරිභ ලං ලංහදළමීභ. 
V. ලිපි ලං ලංතළඳළල් ලංියරිභ ලං ලංවහ ලං ඵදීභ. 

 

 ව  නය (රු) 

 18 000.00 ලං/= ලං ලංමලි ලංළටුඳක් 

 43,225/= ලංඋඳරිභ 

 

 ලැඩකරන ඳැය ගණන 

 ඳළඹ ලං08 
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 ලයව් සීමාල (අවුරුදු) 

 උඳරිභ ලං ලං- ලං45 

 අභ ලං ලං ලං ලං- ලං18 

 

 ව්ත්රී පුරු රමුඛ ාලය 

 සත්රී ලං/පුරු ලං දඳක්ඹභ 
 

 අලය අධයාඳන සුදුසුකම්  

 අ. ඳො..(හ. ඳශ) ලංම්භහන ලංභහර්ථ ලං4 ලංක් ලංහිත ලං ලංවිඹන් ලං6න් ලං ලංභත් ලංවිභ. 

    

 

 

 ඩිප්වෝමා වශ වශතිකඳත්ර   

 අලය ලං නො ේ. 

 

 

 භාා ශැකියාල   

භාාල අවප්ක්ෂි  මට්ටම 

සිාවර ඉවශ 

ඉාග්රීසි හභහනය 

 දභශ හභහනය 
 

 

 අලය අවනකුත් කුව ා 

 ප්රිඹභනහඳ ලං ලංටයුතු ලං ලංියරීභ 

 අන්තර්පුද්ර ලං ලං ලංඵතහ ලං 

 නිසි ලං ේරහට ලං ලංළඩ ලංියරීභ ලං 

 න්නි ේදන ලං ලංවළියඹහ 

 ණ්ඩහඹම් ලං ලංළඩ  

 ධනහත්භ ලං ලංචින්තනඹ  

 නිඹමිත ලං ලං ේරට ලං ලංළඩ ලංියරිභ  

 දයහ ලං ලංළමේ ම් ලං ලංවළියඹහ 

  

 

 

 අලය ඳපුරුේෙ 

 අලය ලං නො ේ. 
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 ලෘත්තීමය  ලවයන් ඉශෂයාවම්  ක්රමව ෙය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

හර්ඹහර ලංහර්ඹඹ ලංවහය ලං

111 ලං ශ්රේණිඹ 

හර්ඹහර ලංහර්ඹඹ ලංවහය ලං11 ලං

 ශ්රේණිඹ 

හර්ඹහර ලංහර්ඹඹ ලංවහය ලං

1 ශ්රේණිඹ  

  


