
සංචාරක හා •ව” ෙ—වා අමා“ාංශය

”ාපෘ“ කළමනාකරණ ඒකකය
බ–ඩාරනායක ජා“”තර •ව”ෙතා•පළ සංව•ධන ”ාපෘ“ය

”යවර II අ”යර 2
ඇබෑ•“ (ෙකා”–ා’ පදන“”)

“ද” අමා“ාංශය ”’” “—’ කරන ලද, 2019-03-15 ”නැ“ අංක 1/2019 දරන කළමනාකරණ ෙ—වා ච”ෙ”ඛය “කාරව, ක•නායක බ–ඩාරනායක ජා“”තර •ව”ෙතා•පෙළ“ ඉහත සඳහ” ”ාපෘ“ෙය“ පව’නා පහත සඳහ” තන“” ”ර•ම සඳහා, ”””ක’ල’ හා “යා–– 
– ලාං•ක –රවැ’ය” ෙව“” අය”’ප’ කැඳව• ලැෙ•. 

01. “ෙය–’ ”ාපෘ“ අ–“ - තන“” 01

 ”””ක’ : (පහත i, ii, iii ෙහ– iv)
i.  ”•ව”—ල ““පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ”’” ””ග’ ’”” ඉං“ෙ”” “ථම උපා“ය”,

ෙහ–
  ”•ව”—ල ““පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ”’”, ’”” ඉං“ෙ”” උපා“යට සමාන බවට 
””ග’ ෙවන’ ”””ක’,   ෙහ–

   ’”” ඉං“ෙ”” ෙ”–ෙ“ ””ග’ වෘ’”ය ආයතනයක ආ•ත සාමා“ක’වය ෙහ– සමාන 
වෘ’“ය ”””ක’,  සමග

  අවම වශෙය” වසර 15 ක කළමනාකරණ තලෙ“ ප•චා’ ”””ක’ පළ–”–ද “–ය –“ 
අතර, ඉ” වසර 07 ” ෙ’’ඨ කළමනාකරණ තලෙ“ ”ය –“ය.      ෙහ–

ii.    ”•ව”—ල ““පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ”’” ””ග’ ’”” ඉං“ෙ”” “ථම උපා“ය”,
ෙහ–

   ”•ව”—ල ““පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ”’”, ’”” ඉං“ෙ”” උපා“යට සමාන බවට 
””ග’ ෙවන’ ”””ක’,  සහ

  ””ග’ වෘ’“ය ’”” ඉං“ෙ”” ආයතනය•” ලබාග’ ආයත“ක / වරල’ සාමා“ක’වය 
ෙහ– සමාන වෘ’”ය ”””ක’,   ෙහ–

  ’”” ඉං“ෙ”” ප•චා’ උපා“ය” සමග අවම වශෙය” වසර 13 ක කළමනාකරණ තලෙ“ 
ප•චා’ ”””ක’ “–ය –“ අතර, ඉ” වසර 06 ” ෙ’’ඨ කළමනාකරණ තලෙ“ ”ය 
–“ය.  සහ

iii.  ”•ව”—ල ““පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ”’” ””ග’ ’”” ඉං“ෙ”” “ථම උපා“ය”,
ෙහ–

  ”•ව”—ල ““පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ”’”, ’”” ඉං“ෙ”” උපා“යට සමාන බවට 
””ග’ ෙවන’ ”””ක’,  සමග

  ’”” ඉං“ෙ”” ප•චා’ උපා“ය”, සහ
  ””ග’ වෘ’”ය ’”” ඉං“ෙ”” ආයතනය•” ලබාග’ ආයත“ක / වරල’ සාමා“ක’වය 
ෙහ– සමාන වෘ’”ය ”””ක’.

සමග
  ”””ක’ ලැ—ෙම” ප”, අවම වශෙය” වසර 11 ක කළමනාකරණ තලෙ“ පළ–”–ද “–ය 
–“ අතර, ඉ” වසර 5 ” ෙ’’ඨ කළමනාකරණ තලෙ“ ”ය –“ය.     ෙහ–

iv.  රජෙ“ “ප”ා“ත ෙ—වෙ“ I පං“ය “ලධා’ය— ෙහ– ’”” ඉං“ෙ”” ෙ”–ෙ“ සමාන 
තන“ර”,   සමග

  අවම වශෙය” වසර 06 ක, I පං“ය තන“රක පළ–”–ද.
 වැ•ප : තලය PS2- ””ය” 185,000/-

02. ”ාපෘ“ ෙකා”–ා’ ”ෙ•ෂඥ - තන“” 01

 ”””ක’ : (පහත i ෙහ– ii ෙහ– iii)
i  ”•ව”—ල ““පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ”’” ””ග’ ’”” ඉං“ෙ”” “ථම උපා“ය”,

ෙහ–
  ”•ව”—ල ““පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ”’”, ’”” ඉං“ෙ”” උපා“යට සමාන බවට 
””ග’, අ—ළ ෙ”–ෙ“ සමාන ”””ක’,  ෙහ–

   අ—ළ ෙ”–ෙ“, ””ග’ වෘ’”ය ආයතනය•” ලබාග’ ආ•ත සාමා“ක’වය ෙහ– සමාන 
වෘ’”ය ”””ක’,  සමග

  ”””ක’ ලැ—ෙම” ප”ව කළමනාකරණ තලෙ“, අවම වශෙය” වසර 14 ක ෙකා”–ා’ 
කළමනාකරණ ෙ”–ෙ“ පළ–”–ද” “–ය –“ අතර, ඉ” වසර 07 ” ෙ’’ඨ 
කළමනාකරණ තලෙ“ ”ය –“ය.   ෙහ–

ii.    ”•ව”—ල ““පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ”’” ””ග’ ’”” ඉං“ෙ”” “ථම උපා“ය”,
ෙහ–

   ”•ව”—ල ““පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ”’”, උපා“යට සමාන බවට ””ග’, අ—ළ 
ෙ”–ෙ“ ෙවන’ ”””ක’.  ෙහ–

  අ—ළ ෙ”–ෙ“, ””ග’ වෘ’”ය ආයතනය•” ලබාග’ ආ•ත සාමා“ක’වය ෙහ– සමාන 
වෘ’”ය ”””ක’.

  අ—ළ ෙ”–ෙ“ ප•චා’ උපා“ය”, ආයත“ක වරළ’ සාමා“ක’වය ෙහ– ””ග’ ’”” 
ඉං“ෙ”” වෘ’”ය ආයතනය•” ලබාග’ සමාන වෘ’“ය ”””ක’,    සමග

  ”””ක’ ලැ—ෙම” ප”, කළමනාකරණ තලෙ“, අවම වශෙය” වසර 10 ක පළ–”–ද, 
ෙහ–

 iii.  රජෙ“ “ප”ා“ත ෙ—වෙ“ I පං“ෙ“ “ලධා’ය— •ම ෙහ– ’”” ඉං“ෙ”” ෙ”–ෙ“ 
සමාන තන“ර”,   සමග

 I පං“ය තන“රක අවම වශෙය” වසර 05 ක පළ–”–ද. 

 වැ•ප : තලය PS3 - ””ය” 180,000/-

03. ’”” ඉං“ෙ”” - තන“” 02

04. ””• ඉං“ෙ”” - තන“” 01

05. ඉෙල”ෙ’ා“” ඉං“ෙ”” - තන“” 01

06. යා”—ක ඉං“ෙ”” - තන“” 01

07. වා—“ ”—ඥ - තන“” 01

08. මානව ස’ප’ ප’පාලන - තන“” 01

09. ”ාපෘ“ ගණකා“කා’ - තන“” 01

 ”””ක’ : (පහත i ෙහ– ii)

i.  ”•ව”—ල ““පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ”’” ””ග’, අ—ළ ෙ”–ෙ“ “ථම උපා“ය” 
ෙහ–

  ”•ව”—ල ““පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ”’”, උපා“යට සමාන බවට ””ග’, අ—ළ 
ෙ”–ෙ“ ෙවන’ ”””ක’,  ෙහ–

  අ—ළ ෙ”–ෙ“ ””ග’ වෘ’“ය අායතනය•” ලබාග’ ආ•ත සාමා“ක’වය ෙහ– සමාන 
වෘ’“ය ”””ක’,  සමග

 ”””ක’ ලැ—ෙම” ප”, අ—ළ ෙ”–ෙ“ අවම වශෙය” වසර 09 ක පළ–”–ද,   ෙහ–
ii.  රජෙ“ “ප”ා“ත ෙ—වෙ“ III/II ෙහ– ඉහළ පං“යක “ලධාරය— •ම ෙහ– අ—ළ ෙ”–ෙ“ 
සමාන තන“ර”,   සමග

  ”””ක’ ලැ—ෙම” ප”ව, III/II පං“ය තන“රක, අවම වශෙය” වසර 09 ක පළ–”–ද. 

 වැ•ප : තලය PS4A- ””ය” 155,000/-

10. ෙ’’ඨ “මාණ ස”“ක - තන“” 01

 ”””ක’ : (පහත i, ii ෙහ– iii)

i.  ”•ව”—ල ““පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ”’” ””ග’ “මාණ ස”“ක “ථම උපා“ය” ෙහ– 
– ලංකා “මාණ ස”“ණ ආයතනෙ“ අ”ත• ම– ප’“ණය සම’•ම, ෙහ–

  ”•ව”—ල ““පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ”’”, ඉහත උපා“යට සමාන බවට ””ග’, අ—ළ 
ෙ”–ෙ“ ෙවන’ ”””ක’, ෙහ–

  ””ග’ වෘ’”ය ආයතනයක, අ—ළ ෙ”–ෙ“, ආ•ත සාමා“ක’වය / සමාන වෘ’“ය 
”””ක’,   ෙහ–

  තෘ”ක හා වෘ’“ය අ–ාපන ෙකා“ෂ” සභාව ”’” ””ග’ තා“ණ වෘ’“ය අ”ාස 
ආයතනය•” “—’ කළ, තා“ණ ෙ”–ෙ“ තන“රකට අ—ළ, ජා“ක වෘ’“ය ”””ක’ 
7 තලයට ෙනාඅ— “•ණතා සහ“කය” ලබා “—ම.   සහ

  අව“ ”ෙ•ෂඥතා ෙ”–ෙ“ අවම වශෙය” වසර 06 ක පළ–”–ද. 
ii.  තෘ”යක හා වෘ’“ය අ–ාපන ෙකා“ෂ” සභාව ”’” ””ග’ තා“ණ / වෘ’“ය අ”ාස 
ආයතනය” ”’” “—’ කළ, තා“ණ ෙ”–ෙ“ තන“රකට අ—ළ, ජා“ක වෘ’“ය 
”””ක’ 6 තලයට ෙනාඅ— “•ණතා සහ“කය” ලබා “—ම.  සමග

  ”””ක’ ලැ—ෙම” ප”, “මාණ ස”“ණ ෙ”–ෙ“, අවම වශෙය” වසර 11 ක ”ෙ•ෂඥතා 
පළ–”–ද,   සහ

  තෘ”යක හා වෘ’“ය අ–ාපන ෙකා“ෂ” සභාව ”’” ””ග’ තා“ණ / වෘ’“ය අ”ාස 
ආයතනය” ”’” “—’ කළ, තා“ණ ෙ”–ෙ“ තන“රකට අ—ළ, ජා“ක වෘ’“ය 
”””ක’ 5 තලයට ෙනාඅ— “•ණතා සහ“කය” ලබා “—ම.        සමග

   ”””ක’ ලැ—ෙම” ප”, අව“ ”ෙ•ෂඥතා ෙ”–ෙ“ අවම වශෙය” වසර 16 ක පළ–”–ද. 
 වැ•ප : තලය PS 5 - ””ය” 105,000/-

11. ““’ සහකාර - තන“” 01

 ”””ක’ : (පහත i ෙහ– ii)

i.  ”•ව”—ල ““පාදන ෙකා“ෂ” සභා ”’” ””ග’ අ—ළ ෙ”–ෙ“ “ථම උපා“ය”,
ෙහ–

  ”•ව”—ල ““පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ”’”, උපා“යට සමාන බවට ””ග’ අ—ළ ෙ”–ෙ“ 
ෙවන’ ”””ක’,   සහ

  ICAS / CIMA / ACCA ”භාගය”“ ආවස’ක / අ”ත• ම– සහ“ක ලබා “—ම.
සමග

  ”””ක’ ලැ—ෙම” ප”, අ—ළ ෙ”–ෙ“, අවම වශෙය” වසර 04 ක පළ–”–ද.  

 වැ•ප : තලය PS 6 - ””ය” 67,000/-

12. ”ගණන සහකාර - තන“” 01

 ”””ක’ : (පහත i ෙහ– ii)
i.  ”•ව”—ල ““පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ”’” ””ග’ අ—ළ ෙ”–ෙ“ “ථම උපා“ය”, 
       ෙහ–
  ”•ව”—ල ““පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ”’”, උපා“යට සමාන බවට ””ග’  අ—ළ 
ෙ”–ෙ“ ෙවන’ ”””ක’,  සහ

ii.  ICAS / CIMA / ACCA ”භාගය”“ ආවස’ක / අ”ත• ම– සහ“ක ලබා “—ම.
සමග

  ”””ක’ ලැ—ෙම” ප”, අ—ළ ෙ”–ෙ“, අවම වශෙය” වසර 04 ක පළ–”–ද.  

 වැ•ප : තලය PS 6 - ””ය” 67,000/-

13. “ස’පාදන “ලධා’ - තන“” 01

 ”””ක’ : (i, ii, iii ෙහ– iv)

i.  ”•ව”—ල ““පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ”’” ””ග’ අ—ළ ෙ”–ෙ“ “ථම උපා“ය”,
ෙහ–

ii.   සැප–’ හා ”” කළමනාකරණ ෙ”–ෙ“ ””ග’ වෘ’“ය ආයතනය•” ලබාග’ ආ•ත 
සාමා“ක’වය ෙහ– සමාන වෘ’“ය ”””ක’, සමග

  ”””ක’ ලැ—ෙම” ප”, අ—ළ ෙ”–ෙ“, අවම වශෙය” වසර 04 ක පළ–”–ද.   
ෙහ–

iii.  අ—ළ ෙ”–ෙ“, ””ග’ ආයතනය•” ලබාග’ ජා“ක වෘ’”ය ”””ක’ 6 තලයට ෙනාඅ— 
“•ණතා සහ“කය” ලබා “—ම, සමග

  ”””ක’ ලැ—ෙම” ප”ව අ—ළ ෙ”–ෙ“ අවම වශෙය” වසර 9 ක පළ–”–ද,   
ෙහ–

iv.   අ—ළ ෙ”–ෙ“, ””ග’ වෘ’”ය ආයතනය•” ලබාග’, ජා“ක වෘ’“ය ”””ක’ 5 
තලයට ෙනාඅ— “•ණතා සහ“කය” ලබා “—ම.      සමග

  ”””ක’ ලබා ගැ”ෙම” ප” අ—ළ ෙ”–ෙ“ අවම වශෙය” වසර 14 ක පළ–”–ද.

  වැ•ප : තලය PS 6 - ””ය” 67,000/-

14. තා“ණ “ලධා’ (’”” - තන“” 01)

 ”””ක’ : (i, ii ෙහ– iii)
i.  ”•ව”—ල ““පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ”’” ””ග’ ’”” ඉං“ෙ”” “ථම උපා“ය”

ෙහ–
  ”•ව”—ල ““පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ”’” ’”” ඉං“ෙ”” උපා“යට සමාන බවට 
””ග’ ෙවන’ ”””ක’,  ෙහ–

  ’”” ඉං“ෙ”” ෙ”–ෙ“ ””ග’ වෘ’“ය ආයතනය•” ලබාග’ ආ•ත සාමා“ක’වය 
ෙහ– සමාන ”””ක’,  ෙහ–

   තෘ””ක හා වෘ’”ය අ–ාපන ෙකා“ෂ” සභාව ”’” ””ග’ තා“ණ වෘ’“ය අ”ාස 
ආයතනය•” “—’ කළ, ’”” ඉං“ෙ”” ෙ”–ෙ“ තන“රකට අ—ළ, ජා“ක වෘ’“ය 
”””ක’ 7 තලයට ෙනාඅ— “•ණතා සහ“කය” ලබා “—ම,    සමග

 ’”” ඉං“ෙ”” ෙ”–ෙ“ අවම වශෙය” වසර 04 ක පළ–”–ද.             සමග
ii.   තෘ”යක හා වෘ’“ය අ–ාපන ෙකා“ෂ” සභාව ”’” ””ග’, ’”” ඉං“ෙ”” ෙ”–ෙ“ 
තන“රකට අ—ළව, තා“ණ වෘ’“ය අ”ාස ආයතනය•” “—’ කළ, ජා“ක වෘ’“ය 
”””ක’ 6 තලයට ෙනාඅ— “•ණතා සහ“කය” ලබා “—ම.   සමග

  ’”” ඉං“ෙ”” ෙ”–ෙ“ අවම වශෙය” වසර 09 ක පළ–”–ද, සහ
iii.  තෘ”යක හා වෘ’“ය අ–ාපන ෙකා“ෂ” සභාව ”’” ””ග’, ’”” ඉං“ෙ”” ෙ”–යට 
අ—ළව, තා“ණ වෘ’“ය අ”ාස ආයතනය” ම“” “—’ කළ, ජා“ක වෘ’”ය ”””ක’ 
5 තලයට ෙනාඅ— “•ණතා සහ“කය” ලබා “—ම.  සමග

  ’”” ඉං“ෙ”” ෙ”–ෙ“ අවම වශෙය” වසර 14 ක පළ–”–ද. 

 වැ•ප : තලය PS6 - ””ය” 67,000/-

15. ”ාපෘ“ ෙ”ක’ - තන“” 01

 ”””ක’ : (i ෙහ– ii)

i.   ඉං”’ හා ’ංහල / ෙදමළ භාෂා ඇ“ළ’ව ස’මාන “න” (03) ස“තව ”ෂය” හය•” (06) 
අ.ෙපා.ස (සා/ෙපළ) ”භාගය සම’ව “—ම.   සමග

  ””ග’ ආයතනය•” ෙ”ක’කරණ පාඨමාලාව” හ—රා “—ම ෙහ– වරල’ ෙ”ක’කරණ 
”භාගයට ඉෙගන ග““” ’”ම.    සමග

  අ—ළ ෙ”–ෙ“ අවම වශෙය” වසර 06 ක පළ–”–ද ෙහ–
ii.  වරල’ ෙ”ක’වරය— •ම සමග ෙ”ක’වරය— ෙලස අවම වශෙය” වසර 05 ක පළ–”–ද.
  ”ාපෘ“ ෙ”ක’වරය— ෙලස ”ාපෘ“වල පළ–”–ද අමතර වා’—යක ව• ඇත.

 වැ•ප : තලය PS6 - ””ය” 67,000/- 

16. ලං” ෙ”ඛක •”ක” - තන“” 03

 ”””ක’ : (පහත i ෙහ– ii)
i.    අ.ෙපා.ස. (උ/ෙපළ) ”භාගය, එ” වරක“, ”ෂයය” 03 •” සම’ව ’”ම,        සමග
ii.     අ.ෙපා.ස. (සා/ෙපළ) ”භාගය, එ” වරක“, ’ංහල / ෙදමළ, ඉං“’ භාෂා, ග—තය හා තව’ 

”ෂයය” ෙදක” සඳහා ස’මාන ස“තව ”ෂයය” හය•” සම’ව ’”ම. 

 වැ•ප : 
  රජය ම“” අ•මත කළ වැ•ප සමග 50% ”•ක තලෙ“ “මනාව” සහ ඉහත ච”ෙ”ඛෙ“ 
““පාදන “කාරව අ•මත කළ “මනා.

 17. කා•යාල සහායක - තන“” 03

 ”””ක’ : (පහත i ෙහ– ii)
i.    අ.ෙපා.ස. (සා/ෙපළ) ”භාගය, ෙදකකට ෙනාවැ• වාර ගණනක“, ’ංහල / ෙදමළ භාෂා ඇ“ළ’ව 
අවම වශෙය” ස’මාන සාමා•ථ ෙදක” ස“තව ”ෂයය” හය•” (06) සම’•ම.

ii.     කා•යාල සහායක ෙලස පළ–”–ද” ස“•ම අමතර ”””කම” ෙ“. 
  වැ•ප :
  රජෙ“ අ•මත වැ•ප සමග ”•ක ”යවර සඳහා 50% “මනාව” සහ ඉහත ච”ෙ”ඛෙ“ 

”“”ධාන “කාරව අ•මත කළ “මනා.
 වයස :
  අ—ළ භාරග• ලබන ”නය වන ”ට, තන“” 01 ’ට 15 ද”වා අ–”” 64 ට අ—”ය –“ 
අතර, තන“” 16 හා 17 සඳහා අ–”” 45 ට අ— ”ය –“ය. 

 අමතර පළ–”–ද / ”””ක’ (“—ම ”ෙ•ෂ ෙ“)
  පහත සඳහ” ක”“ ස“ අයහට ““ඛතාව ““ව• ඇත. 
i.  ”ෙ–ශ අර“ද” ෙයද– ”ාපෘ“වල පළ–”–ද සහ ඉ”•“’ ෙකා”–ා’ පාලනය කර• 
ලබන ”“ හා “යමය” හා ෙකා”ෙ–’ අ•ථ ’”•ෙ’ “•ණතාව. 

 (තන“” 01 හා 02)
ii.  •ව” ෙතා•පල ”ාපෘ“ ස’බ”ධව “•ඝ කාලයක පළ–”–ද.
iii.  ෙගාඩනැ“• හා ය“තල පහ”ක’ සංව•ධන ”ාපෘ“වල IT, ඉෙල”ෙ’ා“” හා ELV 
ප–ධ“ ””බද පළ–”–ද.

iv.  තන“” අංක 15 හා 16 සඳහා ඉං“’ ල— ෙ”ඛන හා ය“”•යන ෙ“ගය ”නා•යකට වචන 
70/25 ”ය –“ය. 

v.   තන“” අංක 15 හා 16 සඳහා ෙ”ක’කරණ ප’චය” ස’බ”ධ වෘ’“ය ”””ක’ “—ම 
අමතර ”””කම” ෙ“. 

vi.  තන“” අංක 11 හා 12 සඳහා ““’කරණ මෘ”කාංග භා”තෙ“ හැ•යාව අමතර ”””ක’ 
ෙ“. 

ෙ—වෙ“ ෙයද•ෙ’ “යමය” : 
  කා•ය ම–ඩලය බඳවා ගැ”ම, එ” වසරක කාලය” සඳහා ෙකා”–ා’ පදන“” ’” කර• 
ලබන අතර, ස“•—යක කා•යසාධනය මත වා•“කව අ—’ කළ හැක. 

 ’ය”” - තන“” 11
  සංචාරක හා •ව” ෙ—වා අමා“ාංශය ”’” කළමනාකරණ ච”ෙ”ඛ අංක 01/2019 
ප’” බ–ඩාරනායක ජා“”තර •ව” ෙතා•පල සංව•ධන ”පෘ“ය  ”යවර II අ”යර 2 
’ය”” තන“” 11 ” සඳහා අය“’ප’ කැඳව• ලැෙ•.

අ–ාපන ”””ක’ : 

i.  අ–ාපන ෙපා” සහ“කප– සාමා— ෙපළ ”භාගෙ““ ෙදවරකට ෙනාවැ• වාර ගණනක“ 
යට’ ”’ෙස”” ’ංහල/ෙදමළ භාෂාව ඇ“”ව ස’මාන ෙදක” ස“තව ”ෂය” හය” 
සම’• “—ම.

වෘ’”ය ”””ක’:
i.  ෙපෟ–ග•ක/—– රථ සහ තාර බර ෙහා–ඩර 24 ට අ— —ෙ”ෂ” වැග” රථ පැද•ම 
””බඳව ෙම–ට• රථ “වාහන ෙකාමසා’— ජනරා” ”’” “—’ කළ ෙම–ට• රථ පැද•ෙ’ 
බලප–ය” ලබා “—ම. (බඳවා ග”නා ”නට වසර “නක (03) ෙපර අවම වශෙය” “ සහ “ 
1 වාහන ප”“ෙ“ බලප–ය” ෙහ– නව ’ය”” බලප–ය” අ•ව — ප”“ෙ“ බලප–ය” 
ලබා ’“ය –“ය.)

ii. මහා මා•ග ”“ සං’හය ””බඳව මනා ’•ම” “–ය –“ය.

පළ–”–ද:
  වාහන ’ය”ර— වශෙය” වසර “නක පළ–”–ද” “–ය –“ය. (පළ–”–ද සහ“ක ම“” 
සනාථ කළ –“ය)

කා”ක ”””ක’:
i. අවම උස අ• 05 ” ”ය –“ය.
ii.  ”වා කාලෙ“ සහ රා’ කාලෙ“ “ ෙ—වෙ“ ෙය“ම ”—ස ශා“’ක වශෙය” ””” ත’’වයක 

’“ය –“ අතර, මනා ඇ— ෙප”ම” “–ය –“ය. රජෙ“ ෛව– “ලධා’ය— ”’” “—’ 
කරන ලද ”“ම’ සහ“කය” ම“” ඒ බව සනාථ කළ –“ය.

ෙවන’ ”””ක’:
i. – ලංකාෙ“ –රවැ’ය— ”ය –“ය.
ii. අය”’ක” ”–’ට ච’තය•” –”ත ”ය –“ය.
iii.  තන“රට බඳවාගැ”ම සඳහා අව“ ’ය—ම ”””ක’ ස’–•ණ කළ–“ බවට අය“’ප’ 
කැඳ•ෙ’ “ෙ“දනෙ“/ගැස” ප–ෙ“ සඳහ” කර• ලබන ”නට එම ”””ක’ සෑම 
ආකාරය•”ම, ස’–•ණ කර “–ය –“ය.

වයස:
 අවම “මාව  -       අ–”” 18ට ෙනාඅ— 
 උප’ම “මාව  -     අ–”” 45ට ෙනාවැ•

වැ•“ පරාසය:
  2016-03-24 ”න දරන “ද” හා ”මස’පාදන අමා“ාංශෙ“ අංක 01/2016 දරන 
කළමනාකරණ ෙ—වා ච”ෙ”ඛෙය“ ”“”ධාන “කාර රජය අ•මත “මනා ෙගව• ලැෙ•.

  ෙක“ ලැ”—“ගත අය”’ක”ව” ස’“ඛ ප““ණ සඳහා කැඳව• ලැෙ•.

අ—ළ ෙ—වා —ථානය ව•ෙ“ : 
 බ–ඩාරනායක ජා“”තර •ව”ෙතා•පළ,
 ”ාපෘ“ කළමනාකරණ ඒකකය,
 “•ව”ෙගාඩ පාර, න”ක”ද, ක•නායක.
ෙපා” ෙකා”ෙ–’:
  ෙ—වකයාෙ” අ•ථසාධක අර“ද” (EPF) —යක’වය 8% වන අතර ෙ—වා ෙය–ජකයාෙ” 

EPF (අ•ථ සාධක අර“ද”) —යක’වය 12% සහ ETF (භාරකාර අර“ද”) —යක’වය 3% 
වශෙය” මා’ක වැ•ෙප” අ—ව• ඇත.

–•යා “යාමය” හා ෙකා”ෙ–’:
  ප’•ම “•ක වශෙය” එ” (01) වසර” සඳහා ෙකා”–ා’ පදනම මත වන අතර 
”ාපෘ“ෙ“ කාල “මාව සහ ස“•—යක කා•ය සාධනය මත පදන’ව “•ඝ කරගැ”ෙ’ 
හැ•යාව ද පව”.

අය“’ප’: අය“’ක”ව” ”’” ’ය ”ව ද’ත ෙතාර“” “කාශය (CV) අ–ාපන සහ 
වෘ’”ය ”””ක’ සඳහ” කර“” ””” ෙනාවන “•ෙ–ශක”” (02) ෙදෙදෙන—’ ”ම”’ 
”—තරද සමග පහත සඳහ” •”නයට 24/06/2020 වන ”න ෙහ– ඊට ෙපර ලැෙබන ෙ— 
•යාප”ං— තැපෑෙල” එ”ය –“ය. අය“’ක”ව”ට තම අය“’ පත ––ග•කව පහත සඳහ” 
අමා“ාංශ කා•යාලයට පැ“ණ අ“” භාර”ය හැ•ය. අය“’කරන තන“ර කවරෙ“ ව’පස 
ඉහළ ෙකළවෙ• පැහැ”•ව සටහ” කර• මැන”. රා’ /අ•ධ රා’ ෙ—වෙ“ “–“ අය“’ක”ව” 
—ව–ය අය“’ප’ අ—ළ ෙදපා•තෙ’”“ “ධා””ෙ” මා•ගෙය” එ”ය –“ය. අය“’ප’ ෙයා“ 
කළ  –“ •”නය;

ෙ”ක’, සංචාරක හා •ව” ෙ—වා අමා“ාංශය,
06 වන මහල,ර“ණ ම””රය,
අංක 21, ෙවා”ෙස–” •”ය, 
ෙකාළඹ 02.


