
 

 

 

 

 
 රාජ්ය දැව සංස්ථාවේ පුරප්පාඩු පවතින පහත සඳහන් තනතුරු සඳහා ශ්රී ලංකා පුරවැසියන්වෙන් අයදුම්පත් කැඳවනු ලැවේ. 

 

“කළමනාකාර” ස ේවා ගණය - MM 1-1  (II) සරේණිය 
 

වැටුප් පරිමාණය : MM 1-1 රු. 53, 175 - 1,375×10 - 1,910×15 - 95,575   

 

වය ේ සීමාව : වය  අවුරුදු 22 ට සනාඅඩු විය යුතු අතර 45ට සනාවැඩි විය යුතුය 

 

1. කළමනාකාර /නිසයෝජ්ය කළමනාකාර (පර්සේෂණ හා පුහුණු) 
සුදුසුකම්  

විශ්ව විදයාල ප්රතිපාදන වකාමිෂන් සභාව විසින් පිළිෙත් විදයාව/ කෘෂිකර්මය /වභෞතික විදයාව/ වයාපාර පරිපාලනය පිළිබද 
උපාධියක්  

 හ 
උපාධිය ලබාෙැනිවමන් පසු තනතුරට අදාල විෂය වෂ්ත්රවේ අවම වශවයන් වසර එක (01) ක පලපුරුද්දක් ලබා තිබීම. 

 

2. කළමනාකාර /නිසයෝජ්ය කළමනාකාර (සිවිල් ඉංජිසේරු) 

සුදුසුකම් 

I. විශ්ව විදයාල ප්රතිපාදන වකාමිෂන් සභාව විසින් පිළිෙත් සිවිල් ඉංජිවන්රු පිළිබඳ උපාධියක් 
 හ 

උපාධිය ලබාෙැනිවමන් පසු තනතුරට අදාල විෂය වෂ්ත්රවේ අවම වශවයන් වසර එක (01) ක පලපුරුද්දක් ලබා තිබීම 
 

සහෝ 
II. වෂත්්රයට අදාළව තෘතිය හා වෘත්තිය අධ්යාපන වකාමිෂන් සභාව විසින් පිළිෙන්නා  ලද කාර්මික/වෘත්තිය පුහුණු 

ආයතනයකින් නිකුත් කරන ජ්ාතික වෘත්තිය කුසලතා (NVQ) හතවවනි (07) මට්ටමට වනාඅඩු මට්ටමක ප්රවීණතා 
සහතිකයක් ලබා තිබීම. 

 හ 
අදාල සුදුසුකම ලබාෙත් පසු රජ්වේ, රාජ්ය සංස්ථාවක, මණ්ඩලයක, වයවස්ථාපිත මණ්ඩලයක/ආයතනයක වහෝ පිළිෙත් 
වපෞද්ෙලික ආයතනයක තනතුරට අදාල විෂය වෂ්ත්රවේ අවම වශවයන් වසර එක (01) ක පලපුරුද්දක් ලබා තිබීම. 

 
 

“කණිෂේඨ කළමනාකාර” ස ේවා ගණය - JM 1-1  (II) සරේණිය 
 

වැටුප් පරිමාණය : JM 1-1 රු. 42, 600 - 755×10 - 1,135×18 - 70,580   

 

වය ේ සීමාව : වය  අවුරුදු 22 ට සනාඅඩු විය යුතු අතර 45ට සනාවැඩි විය යුතුය 

 

3.  හකාර කළමනාකාර (මුදල්)      

සුදුසුකම්  

 
I. විශ්ව විදයාල ප්රතිපාදන වකාමිෂන් සභාව විසින් පිළිෙත් මූලය/ගිණූම්කරණය/වාණිජ්යය වහෝ උපාධියක් ලබා තිබීම 

සහෝ 
II. ශ්රී ලංකාවේ වරලත් ෙණකාධිකාරීන්වේ ආයතනවේ (ICASL) අන්තර්මධ්ය සුදුසුකම / වරලත් කළමනාකරණ 

ෙණකාධිකාරීන්වේ (CIMA) අන්තර්මධ්ය සුදුසුකම / ශ්රී ලංකාවේ සහතිකලත් කළමනාකරණ ෙණකාධිකාරීවරුන්වේ (CMA) 
අන්තර්මධ්ය සුදුසුකම / වරලත් සහතිකලත් ෙණකාධිකාරීන්වේ සංෙමවේ (ACCA)  අන්තර්මධ්ය සුදුසුකම / උසස් ජ්ාතික 

ෙණකාධිකරණ ඩිප්වලෝමාව (HNDA) ලබා තිබීම. 

 
4.  හකාර කළමනාකාර (අසෙවි)   

සුදුසුකම් 

 
විශ්ව විදයාල ප්රතිපාදන වකාමිෂන් සභාව විසින් පිළිෙත් අවලවි/පාරිවභෝගික සබඳතා කළමනාකරණ (Customer Relationship 
Management)/ සැපයුම් දාම කළමනාකරණය (Supply Chain Management) /  සැපයුම් කළමනාකරණය (Logistic 
Management) පිළිබඳ උපාධියක් ලබා තිබීම. 

 

5. ඉංජිසේරු  හකාර (සිවිල්)      
සුදුසුකම් 

 
I. විශ්ව විදයාල ප්රතිපාදන වකාමිෂන් සභාව විසින් පිළිෙත් සිවිල් ඉංජිවන්රු (Civil Engineering) පිළිබඳ උපාධියක් 

සහෝ 
 

II. ඉංජිවන්රු විදයාව පිළිබඳ උසස් ජ්ාතික ඩිප්වලෝමා- (සිවිල්) සුදුසුකම සහ අදාළ සුදුසුකම ලබා ෙැනිවමන් පසු සංස්ථාවක, 
මණ්ඩලයක වහෝ පිළිෙත් වයවස්ථාපිත ආයතනයක අවම වශවයන් වසර 05 ක අදාල ක්වෂ්ත්රවේ පළපුරුද්දක් තිබීම 

සහෝ 
 

III. ඉංජිවන්රු (සිවිල්) පිළිබඳ තාක්ෂණ ජ්ාතික ඩිප්වලෝමා පාඨමාලා  (NDT in Civil Engineering ) සුදුසුකම / ඉංජිවන්රු විදයාව 

(සිවිල්)  ජ්ාතික ඩිප්වලෝමාව (NDES – Civil Engineering ) සුදුසුකම  සහ අදාළ සුදුසුකම ලබා ෙැනිවමන් පසු සංස්ථාවක, 
මණ්ඩලයක වහෝ පිළිෙත් වයවස්ථාපිත ආයතනයක අවම වශවයන් වසර 05 ක අදාල ක්වෂ්ත්රවේ පළපුරුද්දක් තිබීම. 

 
 
 
 
 

රාජ්ය දැව  ං ේථාව 
වනජීවි හා වන ංරක්ෂණ අමාතයාංශය 



6. ඉංජිසේරු  හකාර (විදුලි)      
සුදුසුකම් 

I. විශ්ව විදයාල ප්රතිපාදන වකාමිෂන් සභාව විසින් පිළිෙත් විදුලි ඉංජිවන්රු (Electrical Engineering) පිළිබඳ උපාධියක් 
සහෝ 

II. ඉංජිවන්රු විදයාව පිළිබඳ උසස් ජ්ාතික ඩිප්වලෝමා- (විදුලි) සුදුසුකම සහ අදාළ සුදුසුකම ලබා ෙැනිවමන් පසු සංස්ථාවක, 
මණ්ඩලයක වහෝ පිළිෙත් වයවස්ථාපිත ආයතනයක අවම වශවයන් වසර 05 ක අදාල ක්වෂ්ත්රවේ පළපුරුද්දක් තිබීම 

  සහෝ 
III. ඉංජිවන්රු  (විදුලි) පිළිබඳ තාක්ෂණ ජ්ාතික ඩිප්වලෝමා පාඨමාලා  (NDT in Electrical Engineering ) සුදුසුකම / ඉංජිවන්රු 

විදයාව (විදුලි)  ජ්ාතික ඩිප්වලෝමාව (NDES – Electrical Engineering ) සුදුසුකම  සහ අදාළ සුදුසුකම ලබා ෙැනිවමන් පසු 
සංස්ථාවක, මණ්ඩලයක වහෝ පිළිෙත් වයවස්ථාපිත ආයතනයක අවම වශවයන් වසර 05 ක අදාල ක්වෂ්ත්රවේ පළපුරුද්දක් 
තිබීම. 

 

7.  හකාර  කළමනාකාර  (පර්සේෂණ හා  ංවර්ධන)  
සුදුසුකම්  

 
විශ්ව විදයාල ප්රතිපාදන වකාමිෂන් සභාව විසින් පිළිෙත් විදයාව /වභෞතික විදයාව/කෘෂිකර්මය/වයාපාර පරිපාලන  පිළිබඳ උපාධියක් 
ලබා තිබිමෙ 

 

8.  හකාර කළමනාකාර (පද්ධති පරිපාෙන) 
සුදුසුකම්  

 
I. විශ්ව විදයාල ප්රතිපාදන වකාමිෂන් සභාව විසින් පිළිෙත් වතාරතුරු තාක්ෂණය/වතාරතුරු පද්ධ්ති/වතාරතුරු 

කළමනාකරණය/පරිෙණක ජ්ාල/පරිෙණක විදයාව පිළිබඳ උපාධියක් 
සහෝ 

 
II. වෂත්්රයට අදාළව තෘතිය හා වෘත්තිය අධ්යාපන වකාමිෂන් සභාව විසින් පිළිෙන්නා  ලද කාර්මික/වෘත්තිය පුහුණු 

ආයතනයකින් නිකුත් කරන ජ්ාතික වෘත්තිය කුසලතා (NVQ) හතවවනි (07) මට්ටමට වනාඅඩු මට්ටමක ප්රවීණතා 
සහතිකයක් ලබා තිබීම. 

සහෝ 
 

III. වෂත්්රයට අදාළව තෘතිය හා වෘත්තිය අධ්යාපන වකාමිෂන් සභාව විසින් පිළිෙන්නා  ලද කාර්මික/වෘත්තිය පුහුණු 

ආයතනයකින් නිකුත් කරන ජ්ාතික වෘත්තිය කුසලතා (NVQ) හයවවනි (06) මට්ටමට වනාඅඩු මට්ටමක ප්රවීණතා 
සහතිකයක් ලබා තිබීම. 

 හ 
අදාළ සුදුසුකම ලබා ෙැනිවමන් පසු සංස්ථාවක, මණ්ඩලයක වහෝ පිළිෙත් වයවස්ථාපිත ආයතනයක අවම වශවයන් වසර 
05 ක අදාල ක්වෂ්ත්රවේ පළපුරුද්දක් තිබීම. 

   සහෝ 
 

IV. වෂත්්රයට අදාළව තෘතිය හා වෘත්තිය අධ්යාපන වකාමිෂන් සභාව විසින් පිළිෙන්නා  ලද කාර්මික/වෘත්තිය පුහුණු 

ආයතනයකින් නිකුත් කරන ජ්ාතික වෘත්තිය කුසලතා (NVQ) පස්වවනි (05) මට්ටමට වනාඅඩු මට්ටමක ප්රවීණතා 
සහතිකයක් ලබා තිබීම. 

 හ 
අදාළ සුදුසුකම ලබා ෙැනිවමන් පසු සංස්ථාවක, මණ්ඩලයක වහෝ පිළිෙත් වයවස්ථාපිත ආයතනයක අවම වශවයන් වසර 
10 ක අදාල ක්වෂ්ත්රවේ පළපුරුද්දක් තිබීම. 

 

9. ඉරුම්හල් උපසද්ශක 
සුදුසුකම්  

 
I. විශ්ව විදයාල ප්රතිපාදන වකාමිෂන් සභාව විසින් පිළිෙත් විදයාව /වභෞතික විදයාව /ඉංජිවන්රු  පිළිබඳ උපාධියක් 

සහෝ 
II. වෂත්්රයට අදාළව තෘතිය හා වෘත්තිය අධ්යාපන වකාමිෂන් සභාව විසින් පිළිෙන්නා  ලද කාර්මික/වෘත්තිය පුහුණු 

ආයතනයකින් නිකුත් කරන ජ්ාතික වෘත්තිය කුසලතා (NVQ) හතවවනි (07) මට්ටමට වනාඅඩු මට්ටමක ප්රවීණතා 
සහතිකයක් ලබා තිබීම. 

සහෝ 
III. වෂත්්රයට අදාළව තෘතිය හා වෘත්තිය අධ්යාපන වකාමිෂන් සභාව විසින් පිළිෙන්නා  ලද කාර්මික/වෘත්තිය පුහුණු 

ආයතනයකින් නිකුත් කරන ජ්ාතික වෘත්තිය කුසලතා (NVQ) හයවවනි (06) මට්ටමට වනාඅඩු මට්ටමක ප්රවීණතා 
සහතිකයක් ලබා තිබීම. 

 හ 
අදාළ සුදුසුකම ලබා ෙැනිවමන් පසු සංස්ථාවක, මණ්ඩලයක වහෝ පිළිෙත් වයවස්ථාපිත ආයතනයක අවම වශවයන් වසර 
05 ක අදාල ක්වෂ්ත්රවේ පළපුරුද්දක් තිබීම. 

සහෝ 
 

IV. වෂත්්රයට අදාළව තෘතිය හා වෘත්තිය අධ්යාපන  වකාමිෂන් සභාව විසින් පිළිෙන්නා  ලද කාර්මික/වෘත්තිය පුහුණු 

ආයතනයකින් නිකුත් කරන ජ්ාතික වෘත්තිය කුසලතා (NVQ) පස්වවනි (05) මට්ටමට වනාඅඩු මට්ටමක වනාඅඩු මට්ටමක 
ප්රවීණතා සහතිකයක් ලබා තිබීම. 

 හ 
අදාළ සුදුසුකම ලබා ෙැනිවමන් පසු සංස්ථාවක, මණ්ඩලයක වහෝ පිළිෙත් වයවස්ථාපිත ආයතනයක අවම වශවයන් වසර 
10 ක අදාල ක්වෂ්ත්රවේ පළපුරුද්දක් තිබීම. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“කළමනාකරණ  හකාර (තාක්ෂණික)” ස ේවා ගණය - MA 2-2  (III) සරේණිය 

  
වැටුප් පරිමාණය : රු. 30,310 - 300×10 - 350×7 - 600×4 - 710×20 – 52,360 

 
වය ේ සීමාව : වය  අවුරුදු 18 ට සනාඅඩු විය යුතු අතර 45ට සනාවැඩි විය යුතුය 

 
10. ඉරුම්හල් අධීක්ෂක 

සුදුසුකම් 
 

වෂත්්රයට අදාළව තෘතිය හා වෘත්තිය අධ්යාපන වකාමිෂන් සභාව විසින් පිළිෙන්නා ලද කාර්මික / වෘත්ීය පුහුණු ආයතනයක් 

විසින් නිකුත් කරන  ජ්ාතික වෘත්ීය කුසලතා(NVQ) පහ(05) වැනි මට්ටමට වනාඅඩු මට්ටමක ප්රවීණතා සහතිකයක් ලබා 
ෙැනීම. 

 

“කළමනාකරණ  හකාර (තාක්ෂණික සනාවන)” ස ේවා ගණය - MA 1-2  (III) සරේණිය 

 
වැටුප් පරිමාණය : රු. 27,910 - 300×10 - 7×350 - 12×600 - 20×710 – 49,080 

 

වය ේ සීමාව : වය  අවුරුදු 18 ට සනාඅඩු විය යුතු අතර 45ට සනාවැඩි විය යුතුය 

 

 

11.  ැෙසුම්කරු 
සුදුසුකම් 

 
I. සිංහල/වදමළ සහ ෙණිතය යන විෂයයන් ඇතුලත්ව විෂයන් හතරකට සම්මාන සාමාර්ථ සහිතව විෂයයන් 06 කින් 

අ.වපා.ස. (සා.වපළ) විභාෙය සමත්වීම  
II. අ.වපා.ස. (උ.වපළ) විභාෙය විදයා විෂය ධ්ාරාවවන් විෂයයන් 03 කින් (සාමානය වපාදු පරික්ෂණය හැර) සමත්වීම 

III. පිළිෙත් තාක්ෂණික පුහුණු ආයතනයක් විසින් පවත්වනු ලබන සැලසුම්කරණය (Draftsmanship)  පිළිබඳව ඩිප්වලෝමා 
වහෝ සහතිකපත්ර පාඨමාලාවක් සාර්ථකව සම්ූර්ණ කර තිබීම. 
 

12. ගබඩා නිෙධාරි 
සුදුසුකම් 

 
I. සිංහල/වදමළ සහ ෙණිතය යන විෂයයන් ඇතුලත්ව විෂයන් හතරකට සම්මාන සාමාර්ථ සහිතව විෂයයන් 06 කින් 

අ.වපා.ස. (සා.වපළ) විභාෙය සමත්වීම.  
II. අ.වපා.ස. (උ.වපළ) විභාෙය විදයා වහෝ වාණිජ්ය විෂය ධ්ාරාවවන් විෂයයන් 03 කින් (සාමානය වපාදු පරික්ෂණය හැර) 

සමත්වීම. 
 

13. වැඩබිම් නිෙධාරි 
සුදුසුකම් 

 
I. සිංහල/වදමළ සහ ෙණිතය යන විෂයයන් ඇතුලත්ව විෂයන් හතරකට සම්මාන සාමාර්ථ සහිතව විෂයයන් 06 කින් 

අ.වපා.ස. (සා.වපළ) විභාෙය සමත්වීම.  
II. අ.වපා.ස. (උ.වපළ) විභාෙය විදයා, වාණිජ්ය වහෝ කලා විෂය ධ්ාරාවවන් විෂයයන් 03 කින් (සාමානය වපාදු පරික්ෂණය 

හැර) සමත්වීම. 

 
 

 සවනත් පහසුකම් : 
   වස්වකයන් සහ යැවපන්නන් සඳහා වවදය රක්ෂණ 

   වාර්ෂික ප්රසාද දීමනා 
   පැමිණීවම් දිරිදීමනාව 
   නිවාස ණය සහ වවනත් ණය පහසුකම් 

   වස්.අ.අ. සහ වස්.භා.අ. සඳහා දායකත්වය 

 

  
අයදුම්කරුවන් විසින් සම්ූර්ණ විස්තර ඇතුළත් තම අයදුම්පත් ඥාීන් වනාවන වදවදවනකුවේ වතාරතුරු හා සහතිකපත් වල පිටපත් සමඟ 

2021 ජ්නවාරි  30  දිනට වහෝ ඊට වපර ලියාපදිංචි තැපෑවලන්  භාපති, රාජ්ය දැව  ං ේථාව, අංක 82, රජ්මල්වත්ත පාර, බත්තරමුල්ෙ වවත 
ඉදිරිපත් කළ යුතුය. ලියුම් කවරවේ වම්පස ඉහළ වකළවවර් ඉල්ුම් කරන තනතුර සඳහන් කල යුතුය. අසම්ූර්ණ වහෝ ප්රමාද වී ලැවබන 
අයදුම්පත් ූර්ව දැනුම්දීමකින් වතාරව ප්රතික්වෂප් කරනු ලැවේ.  
දැනටමත් ජ්ාතික  / පළාත් රාජ්ය වස්වා වහෝ සංස්ථා වහෝ වයවස්ථාපිත ආයතනවල වස්වවේ නියුතු අයදුම්කරුවන් තම අයදුම්පත් අදාල 
ආයතන ප්රධ්ානීන් මගින් ඉදිරිපත් කළ යුතුය. සුදුසුකම් සපුරා ඇති අයදුම්කරුවන් පමණක් සම්ුඛ පරීක්ෂණ සඳහා කැඳවනු ලැවේ.  

 භාපති - රාජ්ය දැව  ං ේථාව 


