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සියලුම අමාත්ාංශ ලේකම්වරුන්,
සියලුම රාජ් අමාත්ාංශ ලේකම්වරුන්,
සියලුම පළාත් ප්රධාන ලේකම්වරුන්,
සියලුම ලෙපා¾;ලම්න්ු ප්රධානීන්,
සියලුම දිස්ත්රික් ලේකම්වරුන්,
රාජ් ආයත්න හා අලනකුත් ආයත්නයන්ී ප්රධාන විධායක නිලධාරීන්,
සියලුම රාජ් ආයත්නයන්ී ස්ත්භාපතිවරුන්,
ශ්රී ලංකාව ුළ ඉංජිලන්රු වෘත්තිකයින් ලස්ත්රවලයහි ලයාෙවා ගනුලබන සියලුම රාජ්, අ¾O රාජ් හා පුද්ගලික
ආයත්න ප්රධානීන්,
සියලුම ප්රධාන මූල නිලධාරීන් හා
සියලුම ඉංජිලන්රු වෘත්තිකයන් ලවත්.

ශ්රී ලංකා ප්රජ්ාත්ාන්ික ස්ත්මාජ්වාදී ජ්නරජ්ලේ ඉංජිලන්රු වෘත්තිකලයකු ලලස්ත්
ක්රියා කිරීම ස්ත්ඳහා වන නීත්ානුකුල ලියාපදිංචිය.
1) ශ්රී ලංකා ප්රජ්ාත්ාන්ික ස්ත්මාජ්වාදී ජ්නරජ්ලේ ඉංජිලන්රු වෘත්තිකලයකු ලලස්ත් වෘත්තිලයහි ලයදීම ස්ත්ඳහා ශ්රී
ලංකා ඉංජිලන්රු ස්ත්භාව මගින් නිල වශලයන් ලියාපදිංචි වී තිබිය යුු බවට 2017 අංක 4 ෙරණ ශ්රී ලංකා
ඉංජිලන්රු ස්ත්භාව පනත් මගින් නනතිකව නියම කර ඇත්.
2) ඉහත් කී පනලත් නීති ප්රතිපාෙන අනුව, යම් ත්ැනැත්ලත්කු ලහෝ කිසියම් ත්ැනැත්ලත්කු හට ඉංජිලන්රු
වෘත්තිකලයකු ලලස්ත් නම ස්ත්ඳහන් කිරීමට ලහෝ ඉංජිලන්රු වෘත්තිකලයකු ලලස්ත් ලපනීසිටීමට ලහෝ ඉංජිලන්රු
වෘත්තිකලයකු ලලස්ත් නිල ත්ත්ත්වලයන් ක්රියා කිරීමට ලහෝ ලස්ත්රවලේ ලයදීමට ශ්රී ලංකා ඉංජිලන්රු ස්ත්භාලේ
ලියාපදිංචි වී තිබීම අනිවා¾h වන අත්ර එලස්ත්ර ලියාපදිංචි ලනාවූ කිසිදු ත්ැනැත්ලත්කු හට ශ්රී ලංකාව ුළ
පුද්ගලිකව ලහෝ, රාජ් අංශලේ ලහෝ, පුද්ගලික අංශලේ ලහෝ ඉංජිලන්රු වෘත්තිකලයකු ලලස්ත් ත්නුරු
ෙැරීමට ලහෝ ලපනීසිට ක්රියා කිරීමට නීතිමය බලයක් ලනාමැති බව නීතිගත් කර ඇත්.
3) එලස්ත්ර ලහයින් කිසියම් ත්ැනැත්ලත්කු ඉංජිලන්රු වෘත්තිකලයකු ලලස්ත් ත්මාවම හඳුන්වාගනු ලබන්ලන් නම්
ලහෝ, රජ්ලේ මුෙේ ලහෝ අරමුෙේ වලින් ඉංජිලන්රු වෘත්තිකලයකු හැටියට වැටුප් හා/ලහෝ දීමනා ලබන්ලන්
නම්, ලහෝ ලකාන්රාත් පෙනම මත් ලස්ත්රවය කරන්ලන් නම්, ඊට ප්රථමව ශ්රී ලංකා ඉංජිලන්රු ස්ත්භාj mkf;a
—w˜ Wm ලේඛනfයa mrsos wod, සුදුසුකම් j,g wkql+,j ඉංජිලන්රු වෘත්තිකලයකු ලලස්ත් ලියාපදිංචි වී
ලනාසිටීම හා wod, ඉංජිලන්රු වෘත්ත්Sය ldKavfha ලියාපදිංචි නාම ලේඛනයට නම ඇුලත් කර
ලනාතිබීම එකී පනත් යටලත් ත්හනම් හා නීති විලරෝධී ලේ.
4) ශ්රී ලංකා ඉංජිලන්රු ස්ත්භාව පනලත් 17 වන වගන්තිය යටලත් යම් ඉංජිලන්රු වෘත්තිකලයකු සිය ලුහුඬු පෙවි
නාම භාවිත්ා lrkafka kï wod, ldKavh යටලත් wod, ලුහුඬු නාමh භාවිත්ා කිරීමට අයිතිය ලබා සිටිය
යුුය.
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5) ඉහත් 4 වන ලේෙලේ ස්ත්ඳහන් ඉංජිලන්රු වෘත්තිකලයකු හැටියට ලුහුඬු පෙවි නාමයක් භාවිත්ා කිරීමට පනලත්
15 වගන්තිය යටලත් ශ්රී ලංකා ඉංජිලන්රු ස්ත්භාලේ wod, ldKavh යටලත් ලියාපදිංචිù සිටිය යුුය.
6) 2017 අංක 4 ෙරණ ශ්රී ලංකා ඉංජිලන්රු ස්ත්භාව mkf;a —w˜ Wm ලේඛනfයa oelafjk ඉංජිලන්රු
වෘත්තිකhkaf.a සුදුසුකම් ,ehsia;=j wkqj ශ්රී ලංකාව ුළ රාජ් හා පුද්ගලික අංශලේ රැකියාවන් වලට
ඇුලත් වීම ස්ත්ඳහා අවශ කරන අධාපන සුදුසුකම් ස්ත්හ වෘත්ීය අවශත්ා සියේල ස්ත්පුරා ඇත්ෙැයි
විමසීලමන් පසු ශ්රී ලංකා ඉංජිලන්රු ස්ත්භාව විසින් ස්ත්ෑීමකට පත්වන අයවලුන් ඉංජිලන්රු වෘත්තිකලයකු
ලලස්ත් වෘත්ත්Sය කටයුු වල ලයදීමට ශ්රී ලංකා ඉංජිලන්රු ස්ත්භාව විසින් ලෙනු ලබන අවස්ත්රය ශ්රී ලංකා
ඉංජිලන්රු ස්ත්භාලේ ලියාපදිංචි වී සිටීම බවට අවස්ත්ානාත්මක සුදුසුකම වන අත්ර ලමකී සුදුසුකම් පරික්ෂාව
අවිචින්න ස්ත්ංස්ත්රථා පැවැත්මක් ස්ත්හිත් ශ්රී ලංකා ඉංජිලන්රු ස්ත්භාව විසින් ලෙනු ලබන නිල හා නීත්ානුකුල
අවස්ත්රය ලේ.
7) ඉහත් කී සුදුසුකම් පරික්ෂාව හා ඉංජිලන්රු වෘත්තිකලයකු ලලස්ත් ලියාපදිංචි කර අවස්ත්ර දීම පිළිබඳ පරික්ෂාව
ඉහත් කී පනලත් 3 වන වගන්තිය ප්රකාරව පහත් ආකාරයට ස්ත්ංස්ත්රථාපනය වූ ශ්රී ලංකා ඉංජිලන්රු ස්ත්භාව විසින්
ඒකමතිකව නිශරචය ලකාට ප්රකාශ කරන නිල වෘත්ීය අවස්ත්රය ලේ. ඒ අනුව ලමකී ශ්රී ලංකා ඉංජිලන්රු
ස්ත්භාව,

ස්ත්ෘජු නිල පත්වීම්
3 (අ) (i) 1978 අංක 16 ෙරණ විශරව විොල පනත් යටලත් පිහිටවූ විශරව විොල ප්රතිපාෙන
ලකාමිෂන් ස්ත්භාව විසින් නම් කරනු ලබන මහාචා¾hවරලයකුලේ මට්ටමට අඩු ලනාවන ඉංජිලන්රු පීඨවල
පීඨාධිපතිවරු තිලෙලනකු ලහෝ ඔවුන්ලේ නාමිකයින් තිලෙලනකු මගින් ෙ,
ත්ෘතියික අධාපන හා වෘත්ීය අධාපන ලකාමිෂන් ස්ත්භාලේ අධක්ෂ ජ්නරාේ ලහෝ ඔහුලේ නිලයෝජිත්ලයකු
විසින් ෙ,

පත්කළ ස්ත්ාමාජිකයින්
3 (ආ) (i) ශ්රී ලංකා ඉංජිලන්රු ආයත්න පනත් මගින් පිහිටවූ ශ්රී ලංකා ඉංජිලන්රු ආයත්නය විසින්
නම්කළ වරලත් ඉංජිලන්රුවරුන් 7 ලෙලනකු විසින් ෙ,
3 (ආ) (ii) ශ්රී ලංකා ස්ත්ංස්ත්රථාගත් ඉංජිලන්රුවන්ලේ ආයත්නය විසින් නම් කළ විවිධ ඉංජිලන්රු
විෂයන් නිලයෝජ්නය කරන ස්ත්ාමාජිකයින් 4 ලෙලනකු විසින් ෙ,
3 (ආ) (iii) රාජ් අංශලේ ශ්රී ලංකා ඉංජිලන්රු ලස්ත්රවය මගින් නම් කළ වරලත් ඉංජිලන්රුවරලයකු
විසින් ෙ,
3 (ආ) (iv) ත්ෘතියික හා වෘත්ීය අධාපන පනත් මගින් පිහිටවූ ත්ෘතියික අධාපන හා වෘත්ීය
අධාපන ලකාමිෂන් ස්ත්භාව විසින් නම් කල ඉංජිලන්රු කා¾ñකhkaf.a නිලයෝජිත්ලයකු විසින් ෙ,
යන නිල පත්වීම් ස්ත්හිත් ශ්රී ලංකා ඉංජිලන්රු ස්ත්භාව විසින් ශ්රී ලංකාලේ ඉංජිලන්රු වෘත්තිකලයකු ලලස්ත් f;dard
ලියාපදිංචි කr ලැයිස්ත්රුගත් කරනු ලබන්ලන්ය.
8) ලමම නනතික ත්ත්ත්වය, ලවනස්ත්ක් නැුව ශ්රී ලංකාව ුල රාජ් හා පුද්ගලික අංශලේ ලමන්ම ස්ත්රවයං
රැකියා වල ලයලෙමින් හා ආයත්නගත්ව ලස්ත්රවය කරමින් සිටින ඉංජිලන්රු වෘත්තිකයන් ලලස්ත් නම
නිලයෝජ්නය කරන සියේලන්ට ෙ අොළ ලේ.
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9) එලස්ත්රම, යම් විලද්ශීය ඉංජිලන්රු වෘත්තිකලයකු යම් වාපෘතියක් ලහරුලවන් ලහෝ කා¾hයක් ලහරුලවන් ශ්රී
ලංකාව ුළ ඉංජිලන්රු වෘත්තිකලයකු හැටියට ත්ාවකාලිකව ක්රියා කරන්ලන් වුවෙ, හා/ලහෝ ත්ාවකාලිකව
නිශරචිත් ලකටි කාලසීමාවකට ශ්රී ලංකාව ුල ලස්ත්රවලේ ලයාෙවාගන්ලන් වුවෙ, ශ්රී ලංකා ඉංජිලන්රු ස්ත්භාලේ
අවස්ත්රය ලබාගත් යුුය. ඒ ස්ත්ඳහා එකී ස්ත්භාව විසින් පරීක්ෂා කර බලා පනවනු ලබන ලකාන්ලද්සි වලට
යටත්ව මාස්ත් 4 ක් ලනාඉක්මවන කාලයක් ස්ත්ඳහා ත්ත්කා¾hh fjkqfjka ත්ාවකාලික ලියාපදිංචියක්
ලබාලගන මිස්ත්ක ඉංජිලන්රු වෘත්ීය කටයුු ලනාකළ යුුය.
10) ඉහත් ලියාපදිංචි කටයුු වලට අොළව ශ්රී ලංකා ජ්නරජ්ලේ අංක 2198/9 ස්ත්හ 2020.10.20 දිනැති අති විලශරෂ
ගැස්ත්ට් පරය මගින් ලම් ස්ත්ඳහා ලරගුලාසි ප්රසිද්ධ කර තිලේ.
11) ලකාවිඩ් 19 වස්ත්ංගත්ය ලහරුලවන් රාජ් හා පුද්ගලික අංශලේ ආයත්නික වූහයට වූ බලපෑම ස්ත්ැලකිේලට
ලගන ඉහත් කී ගැස්ත්ට් පරලයන් ප්රකාශිත් ලියාපදිංචි වීම ස්ත්ඳහා වන ස්ත්හන කාලය 2021 ලෙස්ත්ැම්බර් 31 ෙක්වා
දී¾> කල බව ප්රකාශ කරනු ලැලේ.
12) ඒ අනුව යම් අලයක් ඉහත් කී ලියාපදිංචිය ලනාලබා ශ්රී ලංකාව ුළ ඉංජිලන්රු වෘත්තිකලයකු ලලස්ත්
ලපනීසිටීම හා ක්රියාකිරීම නීතියට එලරහි බවත්, එවැන්ලනකු නිසි ලියාපදිංචිය ලනාමැතිව ලස්ත්රවලේ ලයාෙවා
ගැනීම එකී වරෙ හා බැඳුණු ආනුශාංගික වරෙවේ අත්ලර් වන, වරෙට අනුබල දීම යන වරෙ හා/ලහෝ ඒ හා
බැඳුණු වරෙවේ වලට ඇුලත් විය හැකි බවත්, ස්ත්ඳහන් කරනු ලැලේ.
13) එබැවින් ඉහත් කී ගැස්ත්ට් පරලේ ස්ත්ඳහන් ඉංජිලන්රු වෘත්තිකයින්ලේ කාණ්ඩයන් අත්රින් එක් එක් ඉංජිලන්රු
වෘත්තිකයා අයත් කාණ්ඩයට ස්ත්ාරානුකූලව ලියාපදිංචි විය යුු බව ප්රකාශ කරනු ලැලේ. ඒ උලෙස්ත්ා ත්මා
අයත් වෘත්ීය මණ්ඩල හරහා ඉහත් කී ශ්රී ලංකා ජ්නරජ්ලේ ගැස්ත්ට් පරලේ කියලවන ලරගුලාසි ප්රකාරව
ඉේලුම් කර, සුදුසුකම් ඉදිරිපත් කර ශ්රී ලංකා ඉංජිලන්රු ස්ත්භාලවන් ලියාපදිංචිය අනුමත් කරවාලගන අවස්ත්ර
ලබාගත් යුුය.
14) රාජ් මූලට අොළ වන ත්ාක් දුරට ඉංජිලන්රු වෘත්තිකලයකු ලලස්ත් ත්ැනැත්ත්න් ලස්ත්රවලයහි ලයාෙවා ගැනීම
ස්ත්ඳහා වන බඳවාගැනීලම් පටිපාටි වලදී හා උස්ත්ස්ත්රවීම් වලදී අොළ කරගනු පිණිස්ත් ලමම චක්රලේඛය මුෙේ
අමාත්ාංශලේ ලේකම් ස්ත්හ රාජ් පරිපාලන අමාත්ාංශලේ ලේකම්වරුන් ලවත්ෙ, රාජ් ලස්ත්රවා ලකාමිෂන්
ස්ත්භාලේ ලේකම් ලවත්ෙ, පළාත් රාජ් ලස්ත්රවා ලකාමිෂන් ස්ත්භාවන්ී ලේකම්වරුන් ලවත්ෙ, සියලුම පළාත්
ප්රධාන ලේකම්වරුන් ලවත්ෙ, ලයාමුකරනු ලැලේ.
ලමම චක්රලේඛය 2021.07.26 දින සිට ක්රියාත්මක බව ප්රකාශ කරනු ලැලේ.

ඉංජි. තිලක් ද සිේවා
ස්ත්භාපති
ශ්රී ලංකා ඉංජිලන්රු ස්ත්භාව
පිටපත්:1. විගණකාධිපති, ජ්ාතික විගණන කාර්යාලය
2. ලේකම්, රාජ් ලස්ත්රවා ලකාමිෂන් ස්ත්භාව
3. ලේකම්, පළාත් රාජ් ලස්ත්රවා ලකාමිෂන් ස්ත්භාව
4. අධක්ෂ ජ්නරාේ, කළමනාකරණ ලස්ත්රවා ලෙපාර්ත්ලම්න්ුව

- කා.ෙැ.ගැ.ස්ත්.
- කා.ෙැ.ගැ.ස්ත්.
- කා.ෙැ.ගැ.ස්ත්.
- කා.ෙැ.ගැ.ස්ත්.

හා අ.ක.ස්ත්.
හා අ.ක.ස්ත්.
හා අ.ක.ස්ත්.
හා අ.ක.ස්ත්.
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