
                                                                               

 

 

 

                                       

අධ්යාපන අමාත්යාාංශය  

විද්යා, ත්ාක්ෂණ හා මානව සම්පත් සාංවර්ධ්න වයාපෘතිය 
 

ආසියානු සංවර්ධන බ ංකුවේ ණය ආධාර යටවේ අධයාපන අමාත්යාංශවේ, උසස් අධයාපන අංශය 

මඟින් ක්රියාේමක කරනු ලබන විද්යා , ත්ාක්ෂණ හා මානව සම්පේ සංවර්ධන වයාපෘතිවේ පහත් ද්ක්වා 

ඇති ත්නතුරු සඳහා සුදුසුකම් ලේ ශ්රී ලාංකික පුරව සියන්වෙන් අයදුම්පේ ක ඳවනු ල වේ. 

කළමනාකරණ වස්වා වද්පාර්ත්වම්න්තුව විසින් 2019.03.05 ද්ාත්මින් නිකුේ කර ඇති චක්රවේඛ අංක 

01/2019හි සඳහන් විධිවිධානයන්ට අනුකූලව වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකයක් වශවයන් වමම 

වයාපෘතිය ස්ථාපිත් වකාට ඇති අත්ර, එම වයාපෘතිවේ මුළු වටිනාකම ඇ.ව ා. මිලියන 165ක් 

පමණ වේ.  

 

ත්නතුරු   නාමය   සසේවා සේථානය    

(වයාපෘතිය ක්රියාේමක කිරීවම් 

ඒකකය)           

ත්නතුරු 

සාංඛ්යාව 

වැටුප් මට්ටම     

වයාපෘති ඉංජිවන්රු  ශ්රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්යාලය             1         PS 4 

 

වයාපෘති ඉංජිවන්රු ක ලණිය විශ්වවිද්යාලය              1          PS 4 

 

වයාපෘති ඉංජිවන්රු සබරෙමුව විශ්වවිද්යාලය              1          PS 4 

 

ඉහත් ත්නතුරට බඳවා ෙ නීම සඳහා අවශය මූලික සුදුසුකම් සහ වපාදු  වකාන්වේසි පහත් පරිදි වේ 

ත්නතුර සඳහා අවශය සුදුසුකම්  
 

1. වයාපෘති ඉාංජිසේරු (PS 4) 

 

අවම සුදුසුකම් හා පළපුරුද්ද්:  
 

(1).  අද්ාළ විෂය ක්වෂ්ත්රය සම්බන්ධවයන් විශ්වවිද්යාල ප්රතිපාද්න වකාමිෂන් සභාව විසින් පිළිෙේ 

උපාධියක් සාර්ථකව සම්ූර්ණ කර තිබීම. 

වහෝ  
 අද්ාල විෂය ක්වෂ්ත්රය සම්බන්ධවයන් වූ උපාධියකට සමාන බවට විශ්වවිද්යාල ප්රතිපාද්න 

වකාමිෂන් සභාව පිළිෙේ සුදුසුකමක් 

වහෝ 

ආශ්රිත් සාමාජිකේවය/ අද්ාල විෂය ක්වෂ්ත්රය සම්බන්ධවයන් පිළිෙේ වෘේතිය ආයත්නයකින් 

ලබා ෙේ   ඒ හා සමාන වෘේතිය සුදුසුකමක්.  

 සමඟ  

සුදුසුකම් ලබා ෙ නීවමන් අනතුරුව අද්ාළ ක්වෂ්ත්රවේ අවම වශවයන් වසර 08ක පළපුරුේද්.  
 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

  (2). අද්ාළ විෂය ක්වෂ්ත්රවේ රජවේ දීප වයාප්ත් වස්වාවක III/II වහෝ ඉන් ඉහළ පන්තියක වහෝ 

ඒ හා සමාන ත්ේවයක් ද්රන නිලධාරිවයකු වීම.  

 



                                                                               

                                                                             සමඟ  

 III/II පන්තිවේ ත්නතුවර් අවම වශවයන් වසර 08 ක පළපුරුේද්  

 

  සපාදු සකාේසද්සි   

 

1. සෑම අයදුම්කරු වවකුම ත්නතුරට අද්ාළ සියලු සුදුසුකම් අයදුම්පේ ක ඳවන දිනයට වහෝ ඊට වපර

වහෝ සම්පුර්ණ කර තිබීම අනිවාර්ය වේ. 

2. විවේශීය අරමුද්ේ ඉදිකිරීම් සංවර්ධන වයාපෘතියක පළපුරුේද් විවශ්ෂ සුදුසුකමක් වනු ඇත්. 

3. වයසේ  සීමාව:  උපරිම වයස ්සීමාව  අවුරුදු 64 වහෝ එයට අඩු වීම. 

4.  වැටුප  : මුද්ේ අමාත්යාංශවේ කළමනාකරණ වස්වා වද්පාර්ත්වම්න්තුව විසින් 2019.03.05 

ද්ාත්මින් නිකුේ කර ඇති චක්රවේඛ අංක  01/2019  අනුව හිමි ව ටුප සහ අවනකුේ දීමනා. 

5.    සසේවා සකාේසද්සි: 

වසරක කාලපරිච්වේද්යක් සඳහා වකාන්ත්රාේ පද්නම මත් පේකරනු ඇත්. කාර්ය සාධනය හා වස්වවේ 

අවශයත්ාව අනුව එම කාලය වසරින් වසර දීර්ඝ කිරීම සලකා බලනු ඇත්.  

6. සවනත් ප්රතිලාභ: 

වස්වක අර්ථ සාධක අරමුද්ල සඳහා වස්වද්ායකයාවෙන් 8% ක ද්ායකේවයක් ද්, 

වස්වාවයෝජකයාවෙන් 12% ක ද්ායකේවයක්ද් සහ වස්වක භාරකාර අරමුද්ල සඳහා 3% ක 

ද්ායකේවයක් වස්වාවයෝජකයා විසින් ද් ද්රනු ඇත්.  

 

සුදුසුකම්, පළපුරුේද් සහ වවනේ අද්ාළ වත්ාරතුරු පිළිබඳ සම්පුර්ණ විස්ත්ර සඳහන් කරමින් අයදුම්කරු 

පිළිබඳව වත්ාරතුරු විමසිය හ කි ඥාතීන් වනාවන වද්වද්වනකුවේ නම් ද් සහිත්ව ත්මන් විසින් සකස ්කරන 

ලද් අයදුම්පේ 2021.03.16 දින වහෝ ඊට වපර සේකම්, අධ්යාපන අමාත්යාාංශය, අාංක 18, සවෝඩ් සපසද්ස, 

සකාළඹ 7 යන ලිපිනයට ලියාපදිංචි ත් පෑවලන් එවිය යුතු වේ.  ඉේුම්කරන ත්නතුර  සහ  සසේවා සේථානය 

අයදුම්පත් බහාලන කවරසේ ඉහළ වම් සකලවසර් සඳහේ කළ යුතුය.    

 

 

 

මහාචාර්ය සේ.කපිල සී.සේ.සපසර්රා  

වේකම්,  

අධයාපන අමාත්යාංශය, 

 අංක 18, වවෝඩ් වපවද්ස, වකාළඹ 7. 

 2021.02.22 

 


