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ප ොල්, කිතුල් හො තල් වගො ප්ර වර්ධනය හො ආශ්රිත කොර්ික භොණ්ඩ 
නිෂ් ොදන හො අ නයන විවිධොාංගීකරණ රොජ්ය අමොතයොාංශය  

පුරප්පාඩු 

ප ොල්  ර්පේෂණ ආයතනය 
ප ොල්  ර්පේෂණ ආයතනපේ  හත සදහන් තනතුරු සඳහො ශ්රී ලාංකො ප්රජ්ොතොන්ික සමොජ්වොදී ජ්නරජ්පේ 
පුරවැසියන්පගන් අයදුම් ත් කැඳවනු ලැපේ. 
 

01.නිය ෝජ්ය අධ්යක්ෂ (පර්යේෂණ) තනතුර 
 

සුදුසුකම් හා පළපුරුද්ද : 

 
බාහිර :   පිළිගත් විශ්ව විදයොලයකින් ලබොගත් සිව් අවුරුදු  ළමු ප ළ පහෝ පදවන ප ළ ඉහළ 

සොමොර්ථයක් සහිත විදයො / කෘෂිකර්ම පහෝ ඉාංජිපන්රු උ ොධිය සමග අදොළ ක්පෂ්ත්රපේ 
ආචොර්ය උ ොධිය (PhD). 

සහ 
 

පිළිගත් ආයතනයක අවම වශපයන් වසර  හළවක (15) කළමනොකොරිත්ව මට්ටපම් 
 ර්පේෂණ  ළපුරුද්ද හො කළමනොකරණ  ළපුරුද්ද එයින් වසර අටක් (08) ආචොර්ය 
උ ොධිය (PhD) ලබො ගැනීපමන්  සුව විය යුතු අතර අවම වශපයන් වසර පදකක් (02) 
පජ්යෂ්ඨ කළමනොකරණ මට්ටපම් විය යුතුය. 

 

සහ 
 

විවිධ ක්පෂ්ත්ර වල  ර්පේෂණ කණ්ඩොයම් නොයකත්වය සහ පමපහයුම් හැකියොව ප න්නුම් 
කල යුතුය. මොනව සහ පසසු සම් ත් පිළිබදව මනොව  ැතිරුණු හො කොර්යක්ෂම 
කළමනොකරණ  ළපුරුද්ද අමතර සුදුසුකමක් පස් සලකණු ලැපේ. 

 

අභ්යන්තර : ඉහත බොහිර අයදුම්කරුවන්ට අදොළ සුදුසුකම් තිබීම. 
 

යහෝ 
 

ප ොල්  ර්පේෂණ ආයතනපේ මධයම කළමනොකරණ (MM 1-2) පස්වො ගණපේ I 
පර්ණිපේ පහෝ අධයයන /  ර්පේෂණ පස්වො මට්ටපම් (AR 2) අවම වශපයන් අවුරුදු  හක 
(05) සතුටුදොයක පස්වයක් සපුරො තිබීම. 
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• වයස                            : අයදුම් ත් භොර ගන්නො අවසොන දිනට වයස අවුරුදු 35 ට පනොඅඩු විය යුතු   
.                                   අතර 50ට පනොවැඩි විය යුතුය. අභයන්තර අයදුම්කරුවන් සදහො උ රිම 
     වයස් සීමොව බල පනො ොනු ඇත 

• වැටුප් කොණ්ඩය            : HM 1-3 

• වැටුප්  රිමොණය          : රු. Rs. 86,865/-15x2,270/-120,915/- 

• ආරම්භක වැටුප් තලය : රු. 86,865/- (2/2016 චක්රපල්ඛය ප්රකොරව) 

 

අයනකුත් ප්රතිලාභ් : 

 
1. මූලික වැටු ට අමතරව  හත සඳහන් දීමනො ද පගවනු ලැපේ. 

i. ජීවන වියදම් දීමනොව - රු.7800/- 
ii. ප්ර වොහන දීමනො රු. 50,000/- පහො පවන් කරන ලද නිල වොහනයක් 
iii. ඉන්ධන දීමනොව (ප ට්ර ල් / ඩීසල්  ලීටර් 120 මොසිකව) 
iv. වෘත්ීය දීමනොව 
v. සන්නිපව්දන දීමනොව 
vi. පත් දීමනොව  

 

02.පර්යේෂණ නිලධ්ාරි තනතුර - යරේණි  II  

 
සුදුසුකම් හා පළපුරුද්ද : 

 
බාහිර : පිළිගත් විශ්ව විදයොලයකින් ලබොගත් සිව් අවුරුදු විපශ්ෂ  ළමු ප ළ පහෝ පදවන ප ළ ඉහළ 

සොමොර්ථයක් සහිත විදයො පහෝ කෘෂිකර්මය උ ොධිය . 

     යහෝ 
පිළිගත් විශ්ව විදයොලයකින් අදොළ විෂය සාංපයෝජ්නයකින් යුතුව ලබොගත් සිව් අවුරුදු විපශ්ෂ 
පදවන ප ළ  හළ සොමොර්ථයක් සහිත විදයො පහෝ කෘෂිකර්මය උ ොධිය සමග අවම වශපයන් 
අදොළ ක්පෂ්ත්රපේ එක් අවුරුදු  ශ්චොත් උ ොධිය. 

     යහෝ 
පිළිගත් විශ්ව විදයොලයකින් අදොළ විෂය සාංපයෝජ්නයකින් යුුුතුව ලබොගත් විදයො පහෝ 
කෘෂිකර්මය උ ොධිය සහ අදොළ ක්පෂ්ත්රපේ දෑ අවුරුදු  ශ්චොත්  ර්පේෂණ උ ොධිය. 

 

අභ්යන්තර : 

  
2006.01.01 දිනට ප ර පමපහයුම් උ පද්ශණොත්මක (MA 4) රොජ්කොරින් සදහො  ත් කල 
 හත සුදුසුකම් සපුරො ඇති නිලධොරීන් දැනට  වත්නො බදවො ගැනීපම්  රි ොටිය අනුමත කල 
දිනපේ සිට වසර  හක (05) සහන කොලයක් ඇතුළත පම් සදහො අයදුම් කිරීමට සුදුසුකම් 
ලබයි. 

 
i. විදයො පහෝ කෘෂිකර්මය උ ොධිය සමග පමපහයුම් / උ පද්ශොත්මක (MA – 4) කොණ්ඩපයහි 
අවම වශපයන් වසර 05 ක සතුටුදොයක පස්වයක් සපුරො තිබීම. 

පහෝ 
ii. පමපහයුම් / උ පද්ශොත්මක (MA – 4) කොණ්ඩපයහි අවම වශපයන් වසර 10 ක සතුටුදොයක 
පස්වයක් සපුරො තිබීම. 
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• වයස                            : අයදුම් ත් භොර ගන්නො අවසොන දිනට වයස අවුරුදු 22 ට පනොඅඩු විය යුතු   
.                                   අතර 45 ට පනොවැඩි විය යුතුය. අභයන්තර අයදුම්කරුවන් සදහො උ රිම 

     වයස් සීමොව බල පනො ොනු ඇත 

• වැටුප් කොණ්ඩය            : AR 1 

• වැටුප්  රිමොණය          : රු. 53,150/-10x1,375/-15x1,910/-95,550/- 

• ආරම්භක වැටුප් තලය : රු.53,150.00  -  (2/2016 (I) චක්රපල්ඛය ප්රකොරව) 

 

අයනකුත් ප්රතිලාභ් : 

 
1. මූලික වැටු ට අමතරව  හත සඳහන් දීමනො ද පගවනු ලැපේ. 

 
i. ජීවන වියදම් දීමනොව - රු.7800/- 
ii. වෘත්ීය දීමනොව 
iii. සන්නිපව්දන දීමනොව 
iv. පත් දීමනොව  

 

03.අධ්යක්ෂයේ පුද්ගලික සහකාර තනතුර – යරේණි  II 
 

සුදුසුකම් හා පළපුරුද්ද : 
 

බාහිර :          :  පිළිගත් විශ්ව විදයොලයකින් ලබොගත් විදයොව / සන්නිපව්දනය පිලිබඳ උ ොධියක් සමග රොජ්ය 
පද ොර්තුපම්න්තු / සාංසථ්ො/ මණ්ඩල පහෝ පිළිගත් පවළඳ ආයතනයක වසරක  ශ්චොත් 
 ළපුරුද්ද. 

     යහෝ 
 

 අ.ප ො.ස. (උ.ප ළ) විභොගපයන් එකවර විෂයයන් තුනකින් සමත්ීම සහ අ.ප ො.ස 
(සොමොනය ප ළ) විභොගපයන් ඉාංග්රීසි හො ගණිතය ඇතුළුව සම්මොන සොමොර්ථ  හක් සමග 
එකවර විෂයයන් 06 කින් සමත් ී  තිබීම සමග පල්කම්  රිචය සම්බන්ධ එක් අවුරුදු ජ්ොතික 
සහතික ත්ර  ොඨමොලොව පහෝ පල්කම්  රිචය සම්බන්ධ ඩිප්පලෝමො  ොඨමොලොව (වසරක 
පනොඅඩු) හදොරො තිබීම සහ සාංස්ථො/ මණ්ඩල පහෝ පිළිගත් ආයතනයක වසර 10 ක පල්කම් 
 රිචය පිළිබඳ  ළපුරුද්ද. 

     සහ 
 

  රිගණක මගින් වදන් සැකසුම (Word processing) අවම පව්ගය ඉාංග්රීසි සහ සිාංහල 
පිළිපවලින් විනොඩියට වචන 65 සහ 50 බැගින් විය යුතු අතර  රිගණක ඉදිරි ත් කිරීම ( 
Computer Presentation ) සැකසීම පිළිබඳ දැනුම තිබිය යුතුය. 

සහ 
 ඉාංග්රීසි / සිාංහල භොෂොවන්පගන් ඉහළ සන්නිපව්දන හැකියොවක් තිබිය යුතුය. 
 

සටහන : පදමළ භොෂොපවන් වැඩ කිරීපම් හැකියොව අමතර සුදුසුකමක් පස් සලකනු ලැපේ. අදොළ 
ක්පෂ්ත්රපේ හය මසකට පනොඅඩු සහතික ත්ර  ොඨමොලොවක් හදොරො තිබීමද අමතර සුදුසුකමක් 
පස් සලකනු ලැපේ. 

 

අභ්යන්තර : කළමනොකරණ සහකොර (තොක්ෂණ) පහෝ (තොක්ෂණ පනොවන) කොණ්ඩවල  ළමු වන 
පර්ණිපේ අදොල ක්පෂ්ත්රපේ වසර 05 ක සතුටුදොයක පස්වයක් සපුරො තිබීම. 
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සටහන : පදමළ භොෂොපවන් වැඩ කිරීපම් හැකියොව අමතර සුදුසුකමක් පස් සලකනු ලැපේ. අදොළ 
ක්පෂ්ත්රපේ හය මසකට පනොඅඩු සහතික ත්ර  ොඨමොලොවක් හදොරො තිබීමද අමතර සුදුසුකමක් 
පස් සලකනු ලැපේ. 

 

• වයස                         : අයදුම් ත් භොර ගන්නො අවසොන දිනට වයස අවුරුදු 22 ට පනොඅඩු  
 විය යුතු අතර 45 ට පනොවැඩි විය යුතුය. අභයන්තර අයදුම්කරුවන් සදහො උ රිම 

වයස් සීමොව බල පනො ොනු ඇත. 
 

• වැටුප් කොණ්ඩය     : JM 1-2 

• වැටුප්  රිමොණය     : රු. 43,355/-10x755/-18x1,135/-71,335/- 

• ආරම්භක වැටුප් තලය : රු.43,355.00 (2/2016 චක්රපල්ඛය ප්රකොරව) 

 

අයනකුත් ප්රතිලාභ් : 
 

1. මූලික වැටු ට අමතරව  හත සඳහන් දීමනො ද පගවනු ලැපේ. 
i. ජීවන වියදම් දීමනොව - රු.7800/- 
ii. දුරකථන දීමනොව 
iii. පත් දීමනොව  

 

04.වතු අධිකාරි තනතුර – යරේණි  II 
 

සුදුසුකම් හා පළපුරුද්ද : 
 

බාහිර :        පිළිගත් විශව්විදයොලයකින් ලබොගත් කෘෂිකර්මය / වැවිලි කළමනොකරණය පිළිබද වූ 
උ ොධිය සමග පහක්ටයොර 50 කට පනොඅඩු වතු  ොලනය පිළිබද අවුරුද්දක (01)  ශ්චොත් 
 ළපුරුද්දක් තිබීම. 

 

සටහන -      ප ොල් වතු කළමනොකරණය හො කම්කරු  ොලනය පිළිබද  ළපුරුද්ද ඇති අයදුම්කරුවන් 
පකපරහි විපශ්ෂ සැලකිල්ලක් දක්වනු ලැපේ. 

 

අභ්යන්තර : පිළිගත් උ ොධියක් සමග සහකොර වතු අධිකොරිවරපයකු පලස අවුරුදු 05 සතුටුදොයක 
පස්වයක් සපුරො තිබීම. 

     යහෝ 
 කළමනොකරණ සහකොර - තොක්ෂණික කොණ්ඩපේ  ළමුවන පර්ණිපේ ක්පෂ්ත්ර  

නිලධොරිපයකු පලස වසර 05 ක සතුටුදොයක පස්වයක් සපුරො තිබීම. 
 

• වයස                           : අයදුම් ත් භොර ගන්නො අවසොන දිනට වයස අවුරුදු 22 ට පනොඅඩු විය යුතු
    අතර 45 ට පනොවැඩි විය යුතුය. අභයන්තර අයදුම්කරුවන් සදහො උ රිම 
    වයස් සීමොව බල පනො ොනු ඇත.  

• වැටුප් කොණ්ඩය            : JM 1-2 

• වැටුප්  රිමොණය           : රු. 43,355/-10x755/-18x1,135/-71,335/- 

• ආරම්භක වැටුප් තලය : රු.43,355.00 (2/2016 චක්රපල්ඛය ප්රකොරව) 
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අයනකුත් ප්රතිලාභ් : 

 
1. මූලික වැටු ට අමතරව  හත සඳහන් දීමනො ද පගවනු ලැපේ. 

i. ජීවන වියදම් දීමනොව - රු.7800/- 
ii. ගොස්තු රහිතව අාංගසම්ූර්ණ නිල නිවොස  හසුකම් (කම්කරුවකු සහිත) 
iii. දුරකථන දීමනොව 
iv. පත් දීමනොව  

 
 

05.සහකාර බීජ් හා බීජ් යරෝපණ ද්ර වය නිෂේපාදන  හා සහතික කිරීයම් 

නිලධ්ාරි – යරේණි  III 
 
සුදුසුකම් හා පළපුරුද්ද : 
 

බාහිර        :   පිළිගත් විශ්වවිදයොලයකින් ලබොගත් කෘෂිකර්ම, වැවිලි කළමනොකරණය පහෝ ජීව විදයො  
  පිළිබද උ ොධියක් තිබීම. 
 

අභ්යාන්තර : කළමනොකරණ සහකොර(තොක්ෂණික) කොණ්ඩපේ තොක්ෂණ නිලධොරිපයකු පලස වසර 
10ක සතුටුදොයක පස්වයක් සපුරො තිබීම. 

 

සටහන      : ප ොල් තවොන් කළමනොකරණය පහෝ මව් ශොක පත්රීම පිළිබද  ළපුරුද්ද අතිපර්ක  
  සුදුසුකමක් පස් සලකනු ලැපේ. 

 

• වයස                           : අයදුම් ත් භොර ගන්නො අවසොන දිනට වයස අවුරුදු 22 ට පනොඅඩු විය යුතු                               
         අතර 45 ට පනොවැඩි විය යුතුය.අභයන්තර අයදුම්කරුවන් සදහො උ රිම   
         වයස් සීමොව බල පනො ොනු ඇත.  

 

• වැටුප් කොණ්ඩය     : MA - 4 

• වැටුප්  රිමොණය     : රු. 37,970/-10x755/-15x930/-5x1,135/-65,145/- 

• ආරම්භක වැටුප් තලය : රු. 37,970.00 (2/2016 චක්රපල්ඛය ප්රකොරව) 

 

අයනකුත් ප්රතිලාභ් : 

 
1. මූලික වැටු ට අමතරව  හත සඳහන් දීමනො ද පගවනු ලැපේ. 

i. ජීවන වියදම් දීමනොව - රු.7800/- 
ii. දුරකථන දීමනොව 
iii. පත් දීමනොව  
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06.සහකාර වතු අධිකාරි තනතුර – යරේණි  III 
 

සුදුසුකම් හා පළපුරුද්ද : 

 
බාහිර :     පිළිගත් විශ්ව විදයොලයකින් ලබොගත් කෘෂිකර්මය/ වැවිලි කළමනොකරණය පිළිබද වූ උ ොධියක් 

තිබීම. 
 

සටහන:   ප ොල් වතු කළමනොකරණය හො කම්කරු  ොලනය පිළිබද  ළපුරුද්දක් ඇති අයදුම්කවන් පකපරහි 
විපශ්ෂ සැලකිල්ලක් දක්වනු ලැපේ. 
 

අභ්යන්තර:අදොළ ක්පෂ්ත්ර  සදහො දෑ අවුරුදු ඩිප්පලෝමොවක් සහ කළමනොකරණ සහකොර පස්වො ගණපේ II 
පර්ණිපේ ක්පෂ්ත්ර  නිලධොරිපයකු පලස අවුරුදු 05 ක සතුටුදොයක පස්වයක් සපුරො තිබීම. 

 
 

• වයස                              : අයදුම් ත් භොර ගන්නො අවසොන දිනට වයස අවුරුදු 22 ට පනොඅඩු විය  
 යුතු අතර 45 ට පනොවැඩි විය යුතුය. අභයන්තර අයදුම්කරුවන් සදහො           
 උ රිම වයස් සීමොව බල පනො ොනු ඇත.   

• වැටුප් කොණ්ඩය    : MA 3 

• වැටුප්  රිමොණය   : රු. 32,200/-10x445/-11x660/-10x730/-5x750/-54,960/- 

• ආරම්භක වැටුප් තලය     : රු.32,200.00 (2/2016 චක්රපල්ඛය ප්රකොරව) 

 

අයනකුත් ප්රතිලාභ් : 

 
1. මූලික වැටු ට අමතරව  හත සඳහන් දීමනො ද පගවනු ලැපේ. 

i. ජීවන වියදම් දීමනොව - රු.7800/- 
ii. පත් දීමනොව  

 

07. තාක්ෂණික නිලධ්ාරි (විදුලි) තනතුර – යරේණි  III 
 

සුදුසුකම් හා පළපුරුද්ද : 
 

     බාහිර :   අ.ප ො.ස. (සොමොනය ප ළ) විභොගපයන් සිාංහල/පදමළ, ඉාංග්රීසි හො ගණිතය ඇතුළුව සම්මොන  
        සොමොර්ථ හතරක් සමග අවම වශපයන් එකවර විෂයයන් 6 කින් සමත් ීම සහ අ.ප ො.ස  
        (උසස් ප ළ) විදයො අාංශපයන් අදොළ විෂයය සාංයුතිය සමග එකවර විෂයන් තුනකින් සමත් ී 
         තිබීම. 

සහ 
  
 අදොළ ක්පෂ්ත්රපේ ජ්ොතික වෘත්ීය සුදුසුකම් (NVQ ) 05 මට්ටමට අඩු පනොවූ සුදුසුකමක් ලබො        

තිබීම. 
 

• වයස                              : අයදුම් ත් භොර ගන්නො අවසොන දිනට වයස අවුරුදු 22 ට පනොඅඩු විය 
       යුතු අතර 45 ට පනොවැඩි විය යුතුය. අභයන්තර අයදුම්කරුවන් සදහො 
       උ රිම වයස් සීමොව බල පනො ොනු ඇත.  

• වැටුප් කොණ්ඩය    : MA 2-2 
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• වැටුප්  රිමොණය   : රු. 30,310/-10x300/-7x350/-4x600/-20x710/-52,360/- 

• ආරම්භක වැටුප් තලය    : රු.30,310.00 (2/2016 චක්රපල්ඛය ප්රකොරව) 

 

 

අයනකුත් ප්රතිලාභ් : 

 
1. මූලික වැටු ට අමතරව  හත සඳහන් දීමනො ද පගවනු ලැපේ. 

i. ජීවන වියදම් දීමනොව - රු.7800/- 
ii. පත් දීමනොව  

 

08.කාර්ික ශිල්පී (ර වය දෘශ්ය) තනතුර - යරේණි  III  
 

සුදුසුකම් හා පළපුරුද්ද : 
 

බාහිර :  අ.ප ො.ස (සමොනය ප ළ) විභොගපයන් භොෂොව (සිාංහල / පදමළ,) ඉාංග්රිසි හො ගණිතය ඇතුළුව 
සම්මොන සොමොර්ථ හතරක් සමග එකවර අවම වශපයන් විෂයන් 6 කින් සමත් ී තිබීම සහ 
අ.ප ො.ස. (උසස් ප ළ) විභොගපයන් අදොළ විෂයය සාංයුතිය සමග එකවර විෂයන් තුනකින් 
සමත්ීම හො පිළිගත් ආයතනයකින් ජ්ොතික වෘත්ීය සුදුසුකම් (NVQ) 5 මට්ටමට පනොඅඩු දෑ 
අවුරුදු ඩිප්පලෝමොවක් අදොළ ක්පෂ්ත්ර  සදහො ලබො තිබීම. 

 

සහ 
 

ර වය / දෘශය උ කරණ හැසිරීම පිළිබද වසරක  ශ්චොත්  ළපුරුද්දක් ීබීම 
 

• වයස                               : අයදුම් ත් භොර ගන්නො අවසොන දිනට වයස අවුරුදු 22 ට පනොඅඩු විය  
යුතු අතර 45 ට පනොවැඩි විය යුතුය. අභයන්තර අයදුම්කරුවන් සදහො       
උ රිම වයස් සීමොව බල පනො ොනු ඇත.   

 

• වැටුප් කොණ්ඩය    : MA 2-2 

• වැටුප්  රිමොණය   : රු. 30,310/-10x300/-7x350/-4x600/-20x710/-52,360/- 

• ආරම්භක වැටුප් තලය     : රු. 30,310.00 (2/2016 චක්රපල්ඛය ප්රකොරව) 

     
 
 

අයනකුත් ප්රතිලාභ් : 

 
1. මූලික වැටු ට අමතරව  හත සඳහන් දීමනො ද පගවනු ලැපේ. 

i. ජීවන වියදම් දීමනොව - රු.7800/- 
ii. පත් දීමනොව  
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09.පුසේතකාල සහකාර තනතුර - යරේණි  III  
 
සුදුසුකම් හා පළපුරුද්ද : 
 

බාහිර :  අ.ප ො.ස (සමොනය ප ළ) විභොගපයන් භොෂොව (සිාංහල / පදමළ), ඉාංග්රිසි හො ගණිතය ඇතුළුව 
සම්මොන සොමොර්ථ හතරක් සමග එකවර අවම වශපයන් විෂයන් 6 කින් සමත් ී තිබීම සහ 
අ.ප ො.ස. (උසස් ප ළ) විදයො අාංශපයන් අදොළ විෂයය සාංයුතිය සමග එකවර විෂයන් තුනකින් 
සමත් ී තිබීම. 

සහ 
 

පුස්තකොලයොධිකොරිත්වය පිළිබද පුස්තකොල සාංගමය විසින් වත්වනු ලබන  ළමු විභොගය සමත්ීම 
සමග පිළිගත් සාංවිධොනයක පහෝ රජ්පේ පද ොර්තපම්න්තු / සාංස්ථො/මණ්ඩල පහෝ පිළිගත් පවළද 
ආයතනයක පුස්තකොල සහකොර / ලිපිකරු පලස වසරක  ශ්චොත්  ළපුරුද්ද. 

 

සටහන:    MS Word සහ MS Excel  ැපක්ජ්වලින් වැඩ කිරීපම් හැකියොව අමතර සුදුසුකමක් වනු ඇත. 
 
 

• වයස                               : අයදුම් ත් භොර ගන්නො අවසොන දිනට වයස අවුරුදු 22 ට පනොඅඩු විය  
යුතු අතර 45 ට පනොවැඩි විය යුතුය.  

 

• වැටුප් කොණ්ඩය    : MA 2-2 

• වැටුප්  රිමොණය   : රු. 30,310/-10x300/-7x350/-4x600/-20x710/-52,360/- 

• ආරම්භක වැටුප් තලය     : රු. 30,310.00 (2/2016 චක්රපල්ඛය ප්රකොරව) 

     
 

අයනකුත් ප්රතිලාභ් : 

 
1. මූලික වැටු ට අමතරව  හත සඳහන් දීමනො ද පගවනු ලැපේ. 

i. ජීවන වියදම් දීමනොව - රු.7800/- 
ii. පත් දීමනොව  

 
 

10.කාර්ික ශිල්පී (මුද්ර ණ) තනතුර - යරේණි  III  

සුදුසුකම් හා පළපුරුද්ද : 
 

බාහිර :  අ.ප ො.ස (සමොනය ප ළ) විභොගපයන් භොෂොව (සිාංහල / පදමළ), ඉාංග්රිසි හො ගණිතය ඇතුළුව 
සම්මොන සොමොර්ථ හතරක් සමග එකවර අවම වශපයන් විෂයන් 6 කින් සමත් ී තිබීම සහ 
අ.ප ො.ස. (උසස් ප ළ) විදයො අාංශපයන් අදොළ විෂයය සාංයුතිය සමග එකවර විෂයන් තුනකින් 
සමත් ී තිබීම. 

සහ 
 

පිළිගත් ආයතනයකින් ලබොගත් ඕෆ්පසට් මුද්ර ණය සම්බන්ධ එක් අවුරුදු ඩිප්පලෝමොවක් පහෝ 
ජ්ොතික වෘත්ීය සුදුසුකම් (NVQ) 05 මට්ටමට පනොඅඩු අදොළ ක්පෂ්ත්රපේ වෘත්ීය සුදුසුකමක් ලබො 
තිබීම.  
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සහ 

 
මුද්ර ණ කටයුතු පිළිබද වසරක  ශ්චොත්  ලපුරුද්ද. 
 

• වයස                               : අයදුම් ත් භොර ගන්නො අවසොන දිනට වයස අවුරුදු 22 ට පනොඅඩු විය  
යුතු අතර 45 ට පනොවැඩි විය යුතුය. 

• වැටුප් කොණ්ඩය    : MA 2-2 

• වැටුප්  රිමොණය   : රු. 30,310/-10x300/-7x350/-4x600/-20x710/-52,360/- 

• ආරම්භක වැටුප් තලය     : රු. 30,310.00 (2/2016 චක්රපල්ඛය ප්රකොරව) 

 

අයනකුත් ප්රතිලාභ් : 

 
1. මූලික වැටු ට අමතරව  හත සඳහන් දීමනො ද පගවනු ලැපේ. 

i.   ජීවන වියදම් දීමනොව - රු.7800/- 
ii. පත් දීමනොව  

 

11. කළමනාකරණ සහකාර (යපාත් තබන්නා) තනතුර - යරේණි  III 

සුදුසුකම් හා පළපුරුද්ද : 
 

 බාහිර :  අ.ප ො.ස. (සොමොනය ප ළ) විභොගපයන් සිාංහල/පදමළ, ඉාංග්රීසි හො ගණිතය ඇතුළුව සම්මොන 
සොමොර්ථ හතරක් සමග අවම වශපයන් එකවර විෂයයන් 6 කින් සමත් ී තිබීම. 

 

සහ 
 

අ.ප ො.ස (උසස් ප ළ) අදොළ විෂය සාංයුතිය සමග එකවර විෂයයන් තුනකින් සමත් ීම සහ 
ගණකොධිකරණ ශිල්ීය ආයතනපේ අවසොන විභොගය සමත් ීම පහෝ පිළිගත් ආයතනයකින් 
ජ්ොතික වෘත්ීය සුදුසුකම් (NVQ ) 5 මට්ටමට පනොඅඩු සුදුසුකම් ලබො තිබීම. 

 

 රිගණක පිළිබද දැනුම ( උදො - Word Processing , Spreadsheet. Presentation) 
 

 සටහන : ගිණුම්කරණය පිළිබද දැනුම අමතර සුදුසුකමක් පස් සලකනු ලැපේ. 

 

• වයස                              : අයදුම් ත් භොර ගන්නො අවසොන දිනට වයස අවුරුදු 22 ට පනොඅඩු විය 
       යුතු අතර 45 ට පනොවැඩි විය යුතුය. අභයන්තර අයදුම්කරුවන් සදහො 
       උ රිම වයස් සීමොව බල පනො ොනු ඇත.  

• වැටුප් කොණ්ඩය    : MA 2-2 

• වැටුප්  රිමොණය   : රු. 30,310/-10x300/-7x350/-4x600/-20x710/-52,360/- 

• ආරම්භක වැටුප් තලය     : රු.30,310.00 (2/2016 චක්රපල්ඛය ප්රකොරව) 

 

අයනකුත් ප්රතිලාභ් : 

 
1. මූලික වැටු ට අමතරව  හත සඳහන් දීමනො ද පගවනු ලැපේ. 

i. ජීවන වියදම් දීමනොව - රු.7800/- 
ii. පත් දීමනොව  
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12.ක්යෂේත්ර  නිලධ්ාරි තනතුර - යරේණි  III 
 

සුදුසුකම් : 
 

බාහිර :     තෘතිය හො වෘත්ීය අධයො න පකොිෂන් සභොව විසින් පිළිගත් කොර්ික / වෘත්ීය පුහුණු     
ආයතනයකින් නිකුත් කරන ලද කෘෂිකර්ම / වැවිලි කළමනොකරණ ක්පෂ්ත්රපේ ජ්ොතික වෘත්ීය 
සුදුසුකම් (NVQ) 05 මට්ටමට පනොඅඩු (අවම වශපයන් වසර පදකක) සහතික  ත්ර යක් ලබො 
තිබීම . 

 

අභ්යන්තර : ඉහත බොහිර අපප්ක්ෂකයන් සදහො ලබොදී ඇති සුදුසුකම් සපුරො තිබීම. 

 

• වයස                      : අයදුම් ත් භොර ගන්නො අවසොන දිනට වයස අවුරුදු 22 ට පනොඅඩු විය 
           යුතු අතර 45 ට පනොවැඩි විය යුතුය. අභයන්තර අයදුම්කරුවන් සදහො  
          උ රිම වයස් සීමොව බල පනො ොනු ඇත.  
 

• වැටුප් කොණ්ඩය      : MA 2-2 

• වැටුප්  රිමොණය     : රු. 30,310/-10x300/-7x350/-4x600/-20x710/-52,360/- 

• ආරම්භක වැටුප් තලය : රු.30,310.00 (2/2016 චක්රපල්ඛය ප්රකොරව) 
 

අයනකුත් ප්රතිලාභ් : 

 
1. මූලික වැටු ට සහ ගැලපුම් දීමනොවට අමතරව  හත සඳහන් දීමනො ද පගවනු ලැපේ. 

i. ජීවන වියදම් දීමනොව - රු.7800/- 
ii. පත් දීමනොව  

 

13.කළමනාකරණ සහකාර (ගිණුම්) තනතුර - යරේණි  III 
 

සුදුසුකම් හා පළපුරුද්ද : 
 

බාහිර :   අ.ප ො.ස. (සොමොනය ප ළ) විභොගපයන් සිාංහල/පදමළ, ඉාංග්රීසි හො ගණිතය ඇතුළුව සම්මොන 
සොමොර්ථ හතරක් සමග අවම වශපයන් එකවර විෂයයන් 6 කින් සමත් ී තිබීම. 

 

සහ 
 

අ.ප ො.ස (උසස් ප ළ) ගණකොධිකරණ විෂයට සම්මොන සොමොර්ථයක් සහිතව එකවර විෂයයන් 
තුනකින් සමත් ීම.  

     සහ 
 

 රිගණක පිළිබද දැනුම ( උදො - Word Processing , Spreadsheet. Presentation) 

 

සටහන : ගිණුම් තැබීම පිළිබද ඇති  ළපුරුද්ද විපශ්ෂ සුදුසුකමක් වනු ඇත. 
 

අභ්යන්තර :  හත දැක්පවන සුදුසුකම් ඇති ප්ර ොථික මට්ටපම් පුහුණු, ප්ර ොථික මට්ටපම් අර්ධ පුහුණු, 
ප්ර ොථික මට්ටපම් නුපුුුහුණු  පස්වකයින් පමම තනතුර සදහො අයදුම් කිරීමට සුදුසුකම් ලබයි. 
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භොෂොව (සිාංහල / පදමළ), ඉාංග්රීසි හො ගණිතය අතුළුව විෂයයන් 04 කට සම්මොන සහිතව 
අ.ප ො.ස (සොමොනය ප ළ) විභොගය එකවර විෂයයන් 06 කින් සමත්ී තිබීම. 
 

    සහ 
 

ඉහත සදහන් පස්වො කොණ්ඩපේ ස්ිර පස්වපේ අවම වශපයන් වසර 05 ක පස්වය. 

 

සටහන :   MS Word සහ MS Excel  ැපක්ජ් මගින් වැඩ කිරිපම් හැකියොව අමතර සුදුසුකමක් පස් 
        සලකනු ලැපේ. 
 

• වයස                         : අයදුම් ත් භොර ගන්නො අවසොන දිනට වයස අවුරුදු 18 ට පනොඅඩු විය යුතු 
        අතර 45 ට පනොවැඩි විය යුතුය. අභයන්තර අයදුම්කරුවන් සදහො උ රිම වයස් 
        සීමොව බල පනො ොනු ඇත.   

• වැටුප් කොණ්ඩය   : MA 1-2 

• වැටුප්  රිමොණය   : රු. 27,910/-10x300/-7x350/-12x600/-12x710/-49,080/- 

• ආරම්භක වැටුප් තලය: රු.27,910.00 (2/2016 චක්රපල්ඛය ප්රකොරව) 

 

අයනකුත් ප්රතිලාභ් : 

 
1. මූලික වැටු ට අමතරව  හත සඳහන් දීමනො ද පගවනු ලැපේ. 

i. ජීවන වියදම් දීමනොව - රු.7800/- 
ii. පත් දීමනොව  

 

14.කළමනාකරණ සහකාර (විගණන) තනතුර - යරේණි  III 
 

සුදුසුකම් හා පළපුරුද්ද : 
 

බාහිර :   අ.ප ො.ස. (සොමොනය ප ළ) විභොගපයන් සිාංහල/පදමළ, ඉාංග්රීසි හො ගණිතය ඇතුළුව සම්මොන 
සොමොර්ථ හතරක් සමග අවම වශපයන් එකවර විෂයයන් 6 කින් සමත් ී තිබීම. 
 

සහ 
 

අ.ප ො.ස (උසස් ප ළ) වොණිජ් විෂය ධොරොපවන් ගණකොධිකරණ විෂයට සම්මොන සොමොර්ථය 
සහිතව එකවර විෂයයන් තුනකින් සමත් ීම.  
 

     සහ 
 

 රිගණක පිළිබද දැනුම ( උදො - Word Processing , Spreadsheet. Presentation) 

 

සටහන : විගණනය පිළිබද ඇති  ළපුරුද්ද විපශ්ෂ සුදුසුකමක් වනු ඇත. 
 

අභ්යන්තර :   හත දැක්පවන සුදුසුකම් ඇති ප්ර ොථික මට්ටපම් පුහුණු, ප්ර ොථික මට්ටපම් අර්ධ පුහුණු, 
ප්ර ොථික මට්ටපම් නුපුුුහුණු  පස්වකයින් පමම තනතුර සදහො අයදුම් කිරීමට සුදුසුකම් ලබයි. 
 
භොෂොව (සිාංහල / පදමළ), ඉාංග්රීසි හො ගණිතය අතුළුව විෂයයන් 04 කට සම්මොන සහිතව 
අ.ප ො.ස (සොමොනය ප ළ) විභොගය එකවර විෂයයන් 06 කින් සමත්ී තිබීම. 
 

    සහ 
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ඉහත සදහන් පස්වො කොණ්ඩපේ ස්ිර පස්වපේ අවම වශපයන් වසර 05 ක පස්වය. 

 

සටහන :   MS Word සහ MS Excel  ැපක්ජ් මගින් වැඩ කිරිපම් හැකියොව අමතර සුදුසුකමක් පස්  
        සලකනු ලැපේ. 
 

• වයස                         : අයදුම් ත් භොර ගන්නො අවසොන දිනට වයස අවුරුදු 18 ට පනොඅඩු විය යුතු 
        අතර 45 ට පනොවැඩි විය යුතුය. අභයන්තර අයදුම්කරුවන් සදහො උ රිම වයස් 
        සීමොව බල පනො ොනු ඇත.   

• වැටුප් කොණ්ඩය   : MA 1-2 

• වැටුප්  රිමොණය   : රු. 27,910/-10x300/-7x350/-12x600/-12x710/-49,080/- 

• ආරම්භක වැටුප් තලය: රු.27,910.00 (2/2016 චක්රපල්ඛය ප්රකොරව) 

 

අයනකුත් ප්රතිලාභ් : 

 
1. මූලික වැටු ට අමතරව  හත සඳහන් දීමනො ද පගවනු ලැපේ. 

i. ජීවන වියදම් දීමනොව - රු.7800/- 
ii. පත් දීමනොව  

 

15. කළමනාකරණ සහකාර (ලිපිකරු) තනතුර - යරේණි  III 
 

සුදුසුකම් හා පළපුරුද්ද : 
 

බාහිර        :   අ.ප ො.ස. (සොමොනය ප ළ) විභොගපයන් භොෂොව (සිාංහල / පදමළ) , ඉාංග්රීසි හො ගණිතය 
  ඇතුළුව සම්මොන සොමොර්ථ හතරක් සමග එකවර අවම වශපයන් විෂයයන් 06 කින්  
  සමත් ීම සහ අ.ප ො.ස (උ.ප ළ) එකවර විෂයයන් තුනකින් සමත්ීම. 
       

සහ 
 

   රිගණක දැනුම (උදො - Word Processing, Spreadsheet, Presentations) 
 

සහ 
 

  රිගණකය හො යතුරුලියනය භොවිතපයන්  ඉාංග්රීසිපයන්  යතුරු ලිීපම් අවම පව්ගය    
 විනොඩියකට පිළිපවළින් 50 හො 40 විය යුතුය. 

 

සටහන: සිාංහල සහ පදමළ  භොෂොපවන් යතුර ලිීම පිළිබද දැනුම අමතර සුදුසුකමක් පස්       
සලකනු ලැපේ. 

 

අභ්යන්තර :  හත දැක්පවන සුදුසුකම් ඇති ප්රොථික මට්ටපම් ශිල්ීය (PL 3), ප්රොථික මට්ටපම් අර්ධ 
ශිල්ීය(PL 2), ප්රොථික මට්ටපම් ශිල්ීය පනොවන (PL 1) පස්වකයින් පමම තනතුර 
සදහො අයදුම් කිරීමට සුදුසුකම් ලබයි.  

 
  භොෂොව (සිාංහල / පදමළ) , ඉාංග්රීසි හො ගණිතය ඇතුළුව විශයයන් 04 කට සම්මොන  
  සොමොර්ථ සහිතව අ.ප ො.ස (සො.ප ළ) විභොගපයන් එකවර විෂයයන් 06 කින්  
  සමත් ීම. 

      සහ 
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  ඉහත සදහන් පස්වො කොණ්ඩපේ ස්ිර පස්වපේ අවම වශපයන් වසර   හක (05)  
  පස්වය. 

සහ 

 
 රිගණකය සහ යතුරුලියනය භොවිතපයන් ඉාංග්රීසිපයන් යතුරු ලිීපම් අවම පව්ගය       

 විනොඩියකට පිළිපවළින් 50 හො 40 විය යුතුය. 

 
සටහන    : පදමළ භොෂොපවන් යතුරු ලිීම පිළිබද දැනුම අමතර සුදුසුකමක් පස් සලකනු ලැපේ. 

 

• වයස                        :  අයදුම් ත් භොර ගන්නො අවසොන දිනට වයස අවුරුදු 18 ට පනොඅඩු විය යුතු  
             අතර 45 ට පනොවැඩි විය යුතුය.අභයන්තර අයදුම්කරුවන් සදහො උ රිම  
             වයස් සීමොව බල පනො ොනු ඇත.  

• වැටුප් කොණ්ඩය         : MA 1-2 

• වැටුප්  රිමොණය        : රු. 27,910/-10x300/-7x350/-12x600/-12x710/-49,080/- 

• ආරම්භක වැටුප් තලය: රු.27,910.00 (2/2016 චක්රපල්ඛය ප්රකොරව) 
 

අයනකුත් ප්රතිලාභ් : 

 
1. මූලික වැටු ට  අමතරව  හත සඳහන් දීමනො ද පගවනු ලැපේ. 

i. ජීවන වියදම් දීමනොව - රු.7800/- 
ii. පත් දීමනොව  

 

16. ක්යෂේත්ර  පරීක්ෂක තනතුර - යරේණි  III 
 

සුදුසුකම් හා පළපුරුද්ද : 
 

 බාහිර :  අ.ප ො.ස (සමොනය ප ළ) විභොගපයන් භොෂොව (සිාංහල / පදමළ), ඉාංග්රිසි හො විදයොව / කෘෂිකර්මය 
ඇතුළුව සම්මොන සොමොර්ථ හතරක් සමග අවම වශපයන් එකවර විෂයන් 6 කින් සමත් ී තිබීම  

 

සහ 
 

අ.ප ො.ස (උසස් ප ළ) විදයො අාංශපයන් අදොළ විෂය සාංයුතිය සමග එකවර විෂයන් තුනකින් සමත් 
ී තිබීම. 

 

සටහන : රොජ්ය පද ොර්තුපම්න්තුවක, සාංස්ථොවක, වයවස්ථොපිත මණ්ඩලයක පහෝ පිළිගත් 
        පවළද ආයතනයක ප ොල් ඉඩම්වල කම්කරු  ොලනය/ප ොල් වගො නඩත්තු කටයුතු 
        පිළිබද  ළපුරුද්ද ඇති අය පකපරහි විපශ්ෂ සැලකිල්ලක් දක්වනු ලැපේ. 
 

අභ්යන්තර : හත දැක්පවක සුදුසුකම් ඇති ප්රොථික මට්ටපම් පුහුණු, ප්රොථික මට්ටපම් අර්ධ පුහුණු, 
ප්රොථික මට්ටපම් නුපුහුණු පස්වකයින් සදහො අයදුම් කිරීමට සුදුසුකම් ලබයි. 

 
 

අ.ප ො.ස (සොමොනය ප ළ) විභොගපයන් භොෂොව (සිාංහල / පදමළ), ඉාංග්රිසි හො විදයොව / කෘෂිකර්මය 
ඇතුළුව සම්මොන සොමොර්ථ හතරක් සමග අවම වශපයන් එකවර විෂයන් 6 කින් සමත් ී තිබීම  
 

සහ 
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ඉහත සදහන් පස්වො කොණ්ඩපේ ස්ිර පස්වපේ අවම වශපයන් වසර 05 ක පස්වයක් සපුරො 
තිබීම. 
 

• වයස                         : අයදුම් ත් භොර ගන්නො අවසොන දිනට වයස අවුරුදු 18 ට පනොඅඩු විය යුතු 
          අතර 45 ට පනොවැඩි විය යුතුය. අභයන්තර අයදුම්කරුවන් සදහො උ රිම වයස්
          සීමොව බල පනො ොනු ඇත.   

• වැටුප් කොණ්ඩය   : MA 1-2 

• වැටුප්  රිමොණය   : රු. 27,910/-10x300/-7x350/-12x600/-12x710/-49,080/- 

• ආරම්භක වැටුප් තලය: රු.27,910.00 (2/2016 චක්රපල්ඛය ප්රකොරව) 
 

අයනකුත් ප්රතිලාභ් : 

 
1. මූලික වැටු ට අමතරව  හත සඳහන් දීමනො ද පගවනු ලැපේ. 

i. ජීවන වියදම් දීමනොව - රු.7800/- 
ii. පත් දීමනොව  

 
 

17.රසා නාගාර සහ ක්යෂේත්ර  සහකාර තනතුර - යරේණි  III 
 

සුදුසුකම් හා පළපුරුද්ද : 
 

බාහිර        :   අ.ප ො.ස. (සොමොනය ප ළ) විභොගපයන් භොෂොව (සිාංහල / පදමළ) , ඉාංග්රීසි හො විදයොව /  
  කෘෂිකර්මය ඇතුළුව සම්මොන සොමොර්ථ හතරක් සමග එකවර අවම වශපයන් විෂයයන් 
  06 කින් සමත් ීම සහ අ.ප ො.ස (උ.ප ළ) විදයො විෂයන්පගන් එකවර විෂයයන්   
  තුනකින් සමත්ීම. 
         

සටහන      : රජ්පේ පද ොර්තපම්න්තුවක, සාංස්ථොවක,වයවස්ථොපිත මණ්ඩලයක පහෝ පිළිගත් පවළද 
  ආයතනයක රසොයනොගොරයක ලද  ළපුරුද්ද විපශ්ෂ සුදුසුකමක් වනු ඇත. 
 

අභ්යන්තර :  හත දැක්පවන සුදුසුකම් ඇති ප්රොථික මට්ටපම් ශිල්ීය (PL 3), ප්රොථික මට්ටපම් අර්ධ 
ශිල්ීය(PL 2), ප්රොථික මට්ටපම් ශිල්ීය පනොවන (PL 1) පස්වකයින් පමම තනතුර 
සදහො අයදුම් කිරීමට සුදුසුකම් ලබයි.  

 
  අ.ප ො.ස. (සොමොනය ප ළ) විභොගපයන් භොෂොව (සිාංහල / පදමළ) , ඉාංග්රීසි හො විදයොව /  
  කෘෂිකර්මය ඇතුළුව සම්මොන සොමොර්ථ හතරක් සමග එකවර අවම වශපයන් විෂයයන් 
  06 කින් සමත් ීම 

      සහ 
   
  ඉහත සදහන් පස්වො කොණ්ඩපේ ස්ිර පස්වපේ අවම වශපයන් වසර   හක (05)  
  පස්වයක් සම්ූර්ණ කර තිබීම. 

 
රැකි ා අවශ්යතාවන්     : 
  

• දුර බැහැර ප්රපද්ශවල පිහිටි ප ොල් වතු වලද ක්පෂ්ත්ර  රොජ්කොරි කටයුතු කිරීමට සිදුපව්. 

• යතුරු ැදි  ැදීපම් වලාංගු බල ත්ර ක් හිි අයදුම්කරුවන් සදහො ප්ර මුඛත්වය පදනු ලැපේ. 
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• වයස                            :  අයදුම් ත් භොර ගන්නො අවසොන දිනට වයස අවුරුදු 18 ට පනොඅඩු විය  
                                                   යුතු අතර 45 ට පනොවැඩි විය යුතුය.අභයන්තර අයදුම්කරුවන් සදහො  
                                                   උ රිම වයස් සීමොව බල පනො ොනු ඇත. 
 

• වැටුප් කොණ්ඩය    : MA 1-2 

• වැටුප්  රිමොණය   : රු. 27,910/-10x300/-7x350/-12x600/-12x710/-49,080/- 

• ආරම්භක වැටුප් තලය     : රු. 27,910.00 (2/2016 චක්රපල්ඛය ප්රකොරව) 

 

අයනකුත් ප්රතිලාභ් : 

 
1. මූලික වැටු ට අමතරව  හත සඳහන් දීමනො ද පගවනු ලැපේ. 

i. ජීවන වියදම් දීමනොව - රු.7800/- 
ii. පත් දීමනොව  

 

යපාදු යකාන්යද්සි 
 

1. අයදුම්කරු ශ්රී  ලොාංකික පුරවැසිපයකු විය යුතුය. 
2. අයදුම්කරු මනො ශොරීරික හො මොනසික  පසෞඛය තත්වයකින්  සුවිය යුතුයි. 

3. අයදුම්කරු දිවයින තුල ඕනෑම ස්ථොනයක පස්වය කිරීමට කැමති විය යුතුයි . 
 

යපාදු ප්රතිලාභ් 
 

1. 1983 අාංක 12 දරණ  ොරිපතෝෂික දීමනො  නත යටපත් හො 2016.04.25 දිනැති අාංක 2/2016 
කළමනොකරණ පස්වො චක්රපල්ඛය අනුව  ොරිපතෝෂික පගවනු ලැපේ. 

2. දොයකත්ව වවදයොධොර පයෝජ්නො ක්රමයට හිිකම් ඇත. 
3. අර්ථසොධක අරමුදල සහ පස්වො නියුක්තියන්පේ භොර අරමුදල (අපප්ක්ෂකයන් විසින් වැටුප න් 

10% ක් හො මණ්ඩලය විසින් 15% ක්  අර්ථසොධක අරමුදල සඳහො සහ 3% ක් පස්වො 
නියුක්තියන්පේ භොර අරමුදල සදහොද දොයක වනු ඇත.) 

4. ප ොල්  ර්පේෂණ ආයතනපේ පස්වයකයින් හට ලැපබන අපනකුත් ප්රතිලොභද හිිවනු ඇත. 
 

 

අයදුම්කරුවන් විසින් උප් ැන්න සහ අපනකුත් අදොළ සියළුම අධයො න හො පවනත් සහතික ත් වල පිට ත් 
සහ චරිත සහතික පදකක් (ඉන් එකක් ග්රොම නිලධොරිපගන් විය යුතුය.), ඥොීන් පනොවන පදපදපනකුපේ 

නම්, ලිපිනයන් සහ දුරකථන අාංක ද සමග අයදුම්කරු විසින් අත්සන් කරන ලද තම අයදුම් ත 2021.01.12 
වන දින පහෝ ඊට ප ර ලැපබන පස් සභො ති, ප ොල්  ර්පේෂණ මණ්ඩලය, ලුණුවිල, 61150 යන ලිපිනයට 
ලියො දිාංචි තැ ෑපලන් එවිය යුතුය.   
 

ප්රමොද ී එවන අයදුම් ත් ප්රතික්පෂ්  කරනු ලැපේ. 
 

රජ්පේ පද ොර්තපම්න්තු/ සාංස්ථො/ වයවස්ථොපිත මණ්ඩල වල පස්වය කරන අය තම අයදුම් ත් ඔවුන්පේ 
අදොල ආයතන ප්රධොනීන් මගින් ඉදිරි ත් කළ යුතුය. අයදුම් පත් පිට තක් සෘජුවම එවිය හැකිය.   
 
ලිපි කවරපේ වම් ස ඉහල පකළවපර් අයදුම්කරන තනතුර සඳහන් කළ යුතුය. 
 

අදොළ සහතිකවල පිට ත් පනොමැතිව එවනු ලබන අයදුම් ත් ප්රතික්පෂ්  කරනු ලබන බව කොරුණිකව 
සලකන්න. 
 

යම් පිළිබඳව බලපෑම් කිරීම අ දුම්පත් ප්ර තික්යෂේප කිරීමට යහේතුවක් වනු ඇත . 
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පමම දැන්ීම ප ොල්  ර්පේෂණ ආයතනපේ පවේ පිටුව වන www.cri.gov.lk මගින්ද බලො ගත හැක. 
 
සභො ති 
ප ොල්  ර්පේෂණ මණ්ඩලය 
ලුණුවිල 


