
 

 

 

 

                                 
 

වී අලෙවි මණ්ඩෙලේ ප්රාලේශීය කළමණාකරු ,සහකාර ප්රාලේශීය කළමණාකරු හා කළමණාකරන සහකාර තනතුරු 
පුරප්පාඩු  පිරවීම  සඳහා පහත සඳහන් සුදුසුකම් සපුරාෙන ෙද  අයදුම්කරුවන්ලෙන් අයදුම්පත් කැඳවනු ෙැලේ. 
 

(අ.)බාහිර  අයදුම්කරුවන් බඳවා ගැනීම 

 

 විශ්ව විදයාෙ  ප්රතිපාදන ලකාමිෂන් සභාව  විසින් පිළිෙත්  විශ්වවිදයාෙයකින්   ෙබා   ෙත්  ප්රථම උපාධියක් 
සහිත වීම. 

       සමඟ 
 රාජ්ය ලස්වලේ ලහෝ රාජ්ය අංශලේ වයවස්ථාපිත මණ්ඩෙයක ලහෝ පිළිෙත් ලපෞේෙලික ආයතනයක විධායක 

මට්ටලම් වසර 03 ක පළපුරුේද  සහිත වීම. 

සටහන - ඉංග්රීසී භාෂාව සම්බන්ධව මනා පරිචය සහ පරිෙණක භාවිතය  පිළිබඳ ප්රවීණතාවය,  පරිපාෙනය,  
  කළමනාකරණය, ෙණකාධිකරණය, අලෙවි ප්රවර්ධනය හා ප්රචාරණය යන විෂයන්   සම්බන්ධලයන් වන   
දැනුම ලකලරහි විලශ්ෂ අවධානය ලයාමු ලකලර්. 
 

(ආ.) අභ්යන්තර අයදුම්කරුවන් බඳවා ගැනීම 
 

ආශ්රිත නිෙධාරි ලස්වා ෙණලේ සහකාර ප්රාලේශීය කළමණාකාර තනතුලරහි ස්ිර කර ඇති MA 3 වැටුප් කාණ්ඩලේ  
II  ලර්ණිලේ වසර  පහක ( 05 ) ක පළපුරුේද සහිත නිෙධාරියකුට ලම් සඳහා ඉල්ලුම් කළහැක. 
 

(ඇ.) වැටුප් ක්රමය 

  MM 1 – 1 – 2016 රු.53175 – 10X 1,375- 15 X 1,910 –රු. 95,575 
(2016.04.25 දිනැති 2/2016 අංක දරණ කළමනාකරණ ලස්වා චක්රලල්ලඛනය අනුව) 
 

(ඈ.) වයස් සීමාව 
අවුරුදු 25 ට ලනාඅඩු හා අවුරුදු 45 ට ලනාවැඩි විය යුතුයි. ( අභයන්තර අයදුම්කරුවන්ට උපරිම වයස් සීමාව බෙපානු 
ලනාෙැලේ. 

(අ.) අධ්යාපන සුදුසුකම් 
   විශ්ව විදයාෙ  ප්රතිපාදන ලකාමිෂන් සභාව  විසින් පිළිෙත්  විශ්වවිදයාෙයකින්   ෙබා   ෙත්   උපාධියක් 
(ආ.) වවනත් සුදුසුකම් 
ඉංග්රීසි භාෂාව පිළිබඳ මනා පරිචය සහ පරිෙණක ප්රවීණතාවය, පරිපාෙනය පරිෙණක, කළමනාකරණය, 
ෙණකාධිකරණය, අලෙවි ප්රවර්ධනය හා ප්රචාරණය යන විෂයන් සම්බන්ධලයන් වන දැනුම ලකාලරහි විලශ්ෂ 
අවධානය ලයාමු ලකලර්. 
(ඇ.)වැටුප් ක්රමය 

  MA 3  -    2016 , රු.32,200– 10X 445- 11 X 660 – 10 X 730 – 5 X 750 –රු. 54,960 
(2016.04.25 දිනැති 2/2016 අංක දරණ කළමනාකරණ ලස්වා චක්රලල්ලඛනය අනුව) 

(ඈ.)වයස් සීමාව 

අවුරුදු 22 ට ලනාඅඩු හා අවුරුදු 45 ට ලනාවැඩි විය යුතුයි. අභයන්තර අයදුම්කරුවන්ට උපරිම වයස් සීමාව අදාළ 

ලනාලේ. 
 
 
 
 
 

ග්රාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ අමාතයංශය 

වී අවෙවි මණ්ඩෙය 

තනතුරු පුරප්පාඩු 

ප්රාවේශීය කළමණාකරු - (MM  1- 1 ) 

 

 

සහකාර ප්රාවේශීය කළමණාකරු   - (MA – 3 ) 



 

(අ.) බාහිර අයදුම්කරුවන් බඳවා ගැනීම 
( 1.)   අධයයන ලපාදු සහතික පත්ර ( සාමානය ලපළ ) විභාෙලේදී ලදවරකට ලනාවැඩි වාර ෙණනකදී, 
සිංහෙ, ෙණිතය සහ ඉංග්රීසී ඇතුළු විෂයන් 04 කට සම්මාන සහිතව විෂයන් 06 ක්  සමත් වී තිබීම. 
( 2.) අධයයන ලපාදු සහතික පත්ර ( උසස් ලපළ) විභාෙලයන් විෂයන් 03 ක් එකවර සමත් වීම. 
( 3.) පරිෙණක ප්රවිණතාවය හා අදාළ ක්ලෂ්ත්රලේ පළපුරුේද විලශ්ෂ සුදුසුකමක් ලස් සැෙලක්. 
 

(ආ.) අභ්යන්තර අයදුම්කරුවන් බඳවා ගැනීම 
 

පහත සඳහන් නියමයන්ට යටත්ව  ආයතනලේ ප්රාථමික ලස්වා ෙණලේ ශිල්ලීය ලනාවන හා ශිල්ලීය ෙණයට අයත් 
ලස්වකයින්ට  ලම් සඳහා ඉල්ලුම් කළ හැකිය. 
(අ.) ඉහත බාහිර අයදුම්කරුවන්ට අදාෙ (1) සුදුසුකම අදාෙ ලේ. 
(ආ.) ලස්වලේ ස්ිර පත්වීම් දැරිය යුතු අතර පත්වීම් ස්ීර කරනු ෙැබ සිටිය යුතුය. 
(ඇ.) නියමිත දිනට පුර්වාසන්නව ස්ීර පත්වීමක යටත් පිරිලසයින් අවු.05 ක අඛණ්ඩ සතුටුදායක ලස්වා  
      කාෙයක් සම්පුර්ණ ලකාට තිබිය යුතුය. 
 

(ඇ.) වැටුප් ක්රමය    
   MA 1 – 1 – 2016 ,   රු.27910 – 10X 300- 07 X 350 – 04 X 495 – 20 X 660 –රු.  48,540 

     (2016.04.25 දිනැති 2/2016 අංක දරණ කළමනාකරණ ලස්වා චක්රලල්ලඛනය අනුව)  
 

(ඇ.) වයස් සීමාව 
අවුරුදු 18 ට ලනාඅඩු හා අවුරුදු 45 ට ලනාවැඩි විය යුතුයි. සීමිත තරඟ විභාෙය ලහෝ අභයන්තර ඉල්ලුම්පත් කැඳවීම 

මඟින් බඳවා ෙැනීලම්දී උපරිම වයස් සීමාව අදාළ ලනාලේ. 
 

 ලමම තනතුරු ස්ීර තනතුරු ලේ. ලස්වක අර්ථසාධක අරමුදෙට හා ලස්වා දායකයින්ලේ භාරකාර අරමුදල්ල 

සඳහා හිමිකම් සහිතය. 

 අයදුම්පත් භාර ෙන්නා අවසාන දිනට මුලික සුදුසුකම් සපුරා තිබිය යුතුය. 

 පත්වීම්ොභීන් අදාෙ වැටුප් ක්රමලේ ආරම්භක පියවලර් පිහිටුවනු ෙබන අතර, රජ්ය විසින්  අනුමත      

අලනකුත් දීමනා ද ලෙවනු ෙැලේ. 

 දැනට රාජ්ය ලස්වලේ, රාජ්ය වයාපාර ලස්වලේ, වයවස්ථාපිත මණ්ඩෙ සහ අලනකුත් රාජ්ය ආයතන වෙ 

ලස්වලේ නියුක්ත අයවුන්  ලදපාර්තලම්න්තුලේ/ ආයතනලේ ප්රධානියා මඟින් අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කළ 

යුතුය. 

 ජීව දත්ත ලතාරතුරු ඇතුෙත් තමා විසින් සකස් කර ෙන්නා  ෙද අයදුම්පතක් අධයාපන හා වෘත්ීය සුදුසුකම් 

තහවුරු කරන ෙද ලල්ලඛන වෙ සහතික කරන ෙද පිටපත් සහිතව ඥාීන් ලනාවන ලදලදලනකුලේ 

ලතාරතුරු ඇතුෙත්ව  2017.12.07    දිනට ලපර ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් පහත සඳහන් ලිපිනයට ලයාමු කිරීමට 

කටයුතු කළ යුතුය. 

 අයදුම්පත ඉදිරිපත් කරනු ෙබන ලිපි කවරලේ වම් පස ඉහළ ලකළවලරහි ඉල්ලුම් කරන තනතුරු නාමය  

සඳහන් කළ යුතුය. 

 වුහෙත සම්මුඛ පරීක්ෂණයක ප්රතිඵෙ මත බඳවා ෙැනීම් සිදු  ලකලර්. 

 පත්වීම් සම්බන්ධලයන් බෙපෑම් කිරීම / සාවදය ලතාරතුරු ඉදිරිපත් කිරීම නුසුදුස්ලසකු විමට ලහ්තුලේ. 

 පත්වීම් සම්බන්ධලයන් අවසාන ීරණය වී අලෙවි මණ්ඩෙලේ අධයක්ෂ මණ්ඩෙලේ ීරණය ලේ. 
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