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වාරිමාර්ග අමාත්ාාංශය 
   දේශගුණික අවබලපෑම් අවම කිරීදම් බහු අදියර වැඩසටහන් ප්රදේශය (CResMPA) 
 

 

 
 

වසර පහක කාලයකට (2022 සිට 2026) 
 

ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්ත්රික සමාජවාදී ජනරජය වවත වලෝක බ ංකුව වවතින්ත්ර, රවෙහි කාලගුණය, ජලග ලීම් සහ 

නායයාම් පිළිබඳව අනාව කි පළකිරීම හා පූර්ව අනතුරු ඇඟවීම් පද්ධති නවීකරණය කිරීම මගින්ත්ර, දිවයින පුරා 

සිටින මිලියන 11.2 කෙ වඩා ව ඩි ජනගහනයකෙ ප්රතිලාභ අත්කර දීම සඳහා වද්ශගුණික අවබලපෑම් අවම 

කිරීවම්  බහු අදියර ව ඩසෙහන්ත්ර ප්රවේශ වයාපෘතිය  (CResMPA) සඳහා ඇමරිකානු වඩාලර් මිලියන 92 ක ණය 

මුදලක් ලබා දී ඇත.  
 

වාරිමාර්ග අමාතයාංශය හරහා වමම වයාපෘතිය ක්රියාත්මක වේ. 
 

වද්ශගුණික අවබලපෑම් අවම කිරීවම් බහු අදියර ව ඩසෙහන්ත්ර ප්රවේශ (CRes MPA) වයාපෘතිවයහි, වයාපෘති 

සම්බන්ත්රීකරණ ඒකකවයහි (PCU) පවත්නා පහත සඳහන්ත්ර තනතුරු සඳහා දකාන්රාත් පදනමින් පූර්ණ 

කාලීනව බඳවා ග නීම සඳහා, ශ්රී ලාංකික පුරව සියන්ත්ර වවතින්ත්ර අයදුම්පත් වමයින්ත්ර ක ඳවනු ල වේ.  

 

01. වාපෘති අධ්ක්ෂ (PS1)  – ත්නතුරු 01 
අවශ සුදුසුකම් හා පළපුරුේද 

පහත් I දහෝ II දහෝ III 
 

I.  විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන වකාමිෂන්ත්ර සභාව (UGC) විසින්ත්ර පිළිගනු ලබන, අදාළ ක්වෂ්ත්රවේ සාර්ථකව 

සම්පූර්ණ කර ඇති උපාධිය; 

දහෝ 

 අදාළ ක්වෂ්ත්රවේ උපාධියෙ සමාන සුදුසුකමක් වලස විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන වකාමිෂන්ත්ර සභාව විසින්ත්ර 

පිළිගත් සුදුසුකමක්; 

දහෝ 

 අදාළ ක්වෂ්ත්රවේ පිළිගත් වෘත්ීය ආයතනයකින්ත්ර ලබාගත් ආශ්රිත සාමාජිකත්වය/ඒ හා සමාන වෘත්ීය 

සුදුසුකමක්; 

සහ 

 කළමනාකරණ මට්ෙමින්ත්ර අවම වශවයන්ත්ර වසර 12ක පශ්චාත් සුදුසුකම් ල බීවම් පළපුරුද්ද, එයින්ත්ර වසර 

06ක් වජයෂ්ඨ කළමනාකාරීත්ව මට්ෙවම් සිටිය යුතුය; 
 

II.  විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන වකාමිෂන්ත්ර සභාව විසින්ත්ර පිළිගනු ලබන අදාළ ක්වෂ්ත්රවේ සාර්ථකව සම්පූර්ණ කරන 

ලද උපාධියක්; 

වාපෘති කාර්ය මණ්ඩල බඳවා ගැනීම 

ඇබෑර්තු 

https://filehik.com/
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දහෝ 

 අදාළ ක්වෂ්ත්රවේ උපාධියෙ සමාන සුදුසුකමක් වලස විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන වකාමිෂන්ත්ර සභාව විසින්ත්ර 

පිළිගත් සුදුසුකමක්; 

දහෝ 

 අදාළ ක්වෂ්ත්රවේ පිළිගත් වෘත්ීය ආයතනයකින්ත්ර ලබාගත් ආශ්රිත සාමාජිකත්වය/ඒ හා සමාන වෘත්ීය 

සුදුසුකමක්; 

සහ 

 ආයතනික/වරලත් සාමාජිකත්වය වහෝ අදාළ ක්වෂ්ත්රවේ පිළිගත් වෘත්ීය ආයතනයකින්ත්ර ලබාගත් ඒ හා 

සමාන වෘත්ීය සුදුසුකමක් වහෝ අදාළ වගානුවේ පශ්චාත් උපාධි උපාධියක්; 

සමග 

 කළමනාකරණ මට්ෙවම් අවම වශවයන්ත්ර වසර 10 ක පළපුරුද්ද, ඉන්ත්ර වසර 05ක් වජයෂ්ඨ කළමනාකාරීත්ව 

මට්ෙවම් සිටිය යුතුය; 
 

III. විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන වකාමිෂන්ත්ර සභාව විසින්ත්ර පිළිගනු ලබන අදාළ ක්වෂ්ත්රවේ සාර්ථකව සම්පූර්ණ කරන 

ලද උපාධියක්; 

දහෝ 

 අදාළ ක්වෂ්ත්රවේ උපාධියෙ සමාන සුදුසුකමක් වලස විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන වකාමිෂන්ත්ර සභාව විසින්ත්ර 

පිළිගත් සුදුසුකමක්; 

සහ 

 අදාළ ක්වෂ්ත්රවේ පශ්චාත් උපාධි උපාධියක්; 

සමග 

 අදාළ ක්වෂ්ත්රවේ පිළිගත් වෘත්ීය ආයතනයකින්ත්ර ලබාගත් ආයතනික/වරලත් සාමාජිකත්වය වහෝ ඒ හා 

සමාන වෘත්ීය සුදුසුකමක්; 

සමග 

 කළමනාකරණ මට්ෙවම් අවම වශවයන්ත්ර අවුරුදු 08 ක පශ්චාත් සුදුසුකම් පළපුරුද්ද. එයින්ත්ර වසර 04ක් 

වජයෂ්ඨ කළමනාකාර මට්ෙමින්ත්ර සිටිය යුතුය; 
 

 

වැටුප් මට්ටම : PS 1 - රු. 160,000.00 - 180,000.00 (MSD චක්රවේඛ අංක: 01/2019 අනුව) 

 

02. දයෂඨ් වැඩසටහන් විදශ්ෂඥ  (අධීක්ෂණය, ඇගයීම හා ඉදගනීම)- (PS3) - ත්නතුරු 01 
අවශ සුදුසුකම් හා පළපුරුේද 

පහත් I දහෝ II දහෝ III 

I.  විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන වකාමිෂන්ත්ර සභාව විසින්ත්ර පිළිගනු ලබන අදාළ ක්වෂ්ත්රවේ සාර්ථකව සම්පූර්ණ කරන 

ලද උපාධියක්; 

දහෝ 

 අදාළ ක්වෂ්ත්රවේ උපාධියෙ සමාන සුදුසුකමක් වලස විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන වකාමිෂන්ත්ර සභාව විසින්ත්ර 

පිළිගත් සුදුසුකමක්; 

දහෝ 

 අදාළ ක්වෂ්ත්රවේ පිළිගත් වෘත්ීය ආයතනයකින්ත්ර ලබාගත් ආශ්රිත සාමාජිකත්වය/ඒ හා සමාන වෘත්ීය 

සුදුසුකමක්; 

සමඟ 

 කළමනාකරණ මට්ෙමින්ත්ර අවම වශවයන්ත්ර අවුරුදු 10 ක පශ්චාත් සුදුසුකම් පළපුරුද්ද; 
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II.  විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන වකාමිෂන්ත්ර සභාව විසින්ත්ර පිළිගනු ලබන අදාළ ක්වෂ්ත්රවේ සාර්ථකව සම්පූර්ණ කරන 

ලද උපාධියක්; 

දහෝ 

 අදාළ ක්වෂ්ත්රවේ උපාධියෙ සමාන සුදුසුකමක් වලස විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන වකාමිෂන්ත්ර සභාව විසින්ත්ර 

පිළිගත් සුදුසුකමක්; 

දහෝ 

 අදාළ ක්වෂ්ත්රවේ පිළිගත් වෘත්ීය ආයතනයකින්ත්ර ලබාගත් ආශ්රිත සාමාජිකත්වය/ඒ හා සමාන වෘත්ීය 

සුදුසුකමක්; 

සහ 

 අදාළ ක්වෂ්ත්රවේ කර ඇති වහෝ ආයතනික/වරලත් සාමාජිකත්වය පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධියක් වහෝ අදාළ 

ක්වෂ්ත්රවේ පිළිගත් වෘත්ීය ආයතනයකින්ත්ර ලබාගත් සමාන වෘත්ීය සුදුසුකමක්; 

සමග 

 කළමනාකරණ මට්ෙවම් අවම වශවයන්ත්ර අවුරුදු 8 ක පශ්චාත් සුදුසුකම් පළපුරුද්ද; 

III.  රජවේ, සමස්ත ලංකා වස්වාවන්ත්රහි I පන්ත්රතිවේ නිලධාරිවයකු වහෝ අදාළ ක්වෂ්ත්රවේ සමාන තත්වයක්; 

සමග 

 පිළිගත් වෘත්ීය ආයතනයක වරලත්/ආයතනික සාමාජිකත්වය සහිත පිළිගත් විශ්වවිදයාලයකින්ත්ර විවශ්ෂ 

උපාධිවේ I පන්ත්රතිවේ තනතුවර් අවම වශවයන්ත්ර වසර 03 ක පළපුරුද්ද වහෝ අදාළ ක්වෂ්ත්රවේ  පශ්චාත් 

උපාධි සුදුසුකම් (මාස්ෙර්/ඩිපවලෝමා); 

සමග 

 වයාපෘති අීක්ෂණය සහ ඇගයීම් සහ වතාරතුරු පද්ධති සංවර්ධනය සහ කළමනාකරණය පිළිබඳ වපන්ත්රනුම් 

කළ සහ ඔපපු කළ හ කි පළපුරුද්ද සමඟින්ත්ර වජයෂ්ඨ කළමනාකාර මට්ෙවම් අවම වශවයන්ත්ර වසර 12ක 

පශ්චාත් සුදුසුකම් පළපුරුද්ද; 

සමග 

 කළමනාකරණ වතාරතුරු පද්ධතිය කළමනාකරණය කිරීවම් පළපුරුද්ද සහ විශාල සංවර්ධන ව ඩසෙහන්ත්ර 

අීක්ෂණය සහ ඇගයීම අමතර සුදුසුකමකි;  

සමග 

මනා සන්ත්රනිවේදනය (ලිඛිත/වාචික) සහ අන්ත්රතර් පුද්ගල සම්බන්ත්රධතා; 
 

වැටුප් මට්ටම : PS 3 – Rs. 140,000.00 – 155,000.00 (MSD චක්රවේඛ අංක: 01/2019 අනුව) 
 

03. ප්රසම්පාදන සහ  දකාන්රාත් කළමනාකරණ විදශෂ්ඥ (PS3) - තනතුරු 01  
අවශ සුදුසුකම් හා පළපුරුේද 

පහත් I දහෝ II දහෝ III 

I.  විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන වකාමිෂන්ත්ර සභාව විසින්ත්ර පිළිගනු ලබන අදාළ ක්වෂ්ත්රවේ සාර්ථකව සම්පූර්ණ කරන 

ලද ඉංජිවන්ත්රරු උපාධියක්; 

දහෝ 

 අදාළ ක්වෂ්ත්රවේ උපාධියෙ සමාන සුදුසුකමක් වලස විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන වකාමිෂන්ත්ර සභාව විසින්ත්ර 

පිළිගත් සුදුසුකමක්; 

දහෝ 

 අදාළ ක්වෂ්ත්රවේ පිළිගත් වෘත්ීය ආයතනයකින්ත්ර ලබාගත් ආශ්රිත සාමාජිකත්වය/ඒ හා සමාන වෘත්ීය 

සුදුසුකමක්; 

සමඟ 

 කළමනාකරණ මට්ෙමින්ත්ර අවම වශවයන්ත්ර අවුරුදු 10 ක පශ්චාත් සුදුසුකම් පළපුරුද්ද; 
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II.  විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන වකාමිෂන්ත්ර සභාව විසින්ත්ර පිළිගනු ලබන අදාළ ක්වෂ්ත්රවේ සාර්ථකව සම්පූර්ණ කරන 

ලද උපාධියක්; 

දහෝ 

 අදාළ ක්වෂ්ත්රවේ උපාධියෙ සමාන සුදුසුකමක් වලස විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන වකාමිෂන්ත්ර සභාව විසින්ත්ර 

පිළිගත් සුදුසුකමක්; 

දහෝ 

 අදාළ ක්වෂ්ත්රවේ පිළිගත් වෘත්ීය ආයතනයකින්ත්ර ලබාගත් ආශ්රිත සාමාජිකත්වය/ඒ හා සමාන වෘත්ීය 

සුදුසුකමක්; 

සහ 

 අදාළ ක්වෂ්ත්රවේ කර ඇති වහෝ ආයතනික/වරලත් සාමාජිකත්වය පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධියක් වහෝ අදාළ 

ක්වෂ්ත්රවේ පිළිගත් වෘත්ීය ආයතනයකින්ත්ර ලබාගත් සමාන වෘත්ීය සුදුසුකමක්; 

සමග 

 කළමනාකරණ මට්ෙවම් අවම වශවයන්ත්ර අවුරුදු 8 ක පශ්චාත් සුදුසුකම් පළපුරුද්ද; 

III.  රජවේ, සමස්ත ලංකා වස්වාවන්ත්රහි I පන්ත්රතිවේ නිලධාරිවයකු වහෝ අදාළ ක්වෂ්ත්රවේ සමාන තත්වයක්; 

සමග 

 පිළිගත් වෘත්ීය ආයතනයක වරලත්/ආයතනික සාමාජිකත්වය සහිත පිළිගත් විශ්වවිදයාලයකින්ත්ර විවශ්ෂ 

උපාධිවේ I පන්ත්රතිවේ තනතුවර් අවම වශවයන්ත්ර වසර 03 ක පළපුරුද්ද වහෝ අදාළ ක්වෂ්ත්රවේ  පශ්චාත් 

උපාධි සුදුසුකම් (මාස්ෙර්/ඩිපවලෝමා); 

සමග 

 ප්රසම්පාදන හා සිවිේ ඉංජිවන්ත්රරු කෙයුතු පිළිබඳ අවම වශවයන්ත්ර අවුරුදු 12 ක පශ්චාත් සුදුසුකම් පළපුරුද්ද, 

විවශ්ෂවයන්ත්ර කළමනාකරණ මට්ෙවම් ප්රසම්පාදනය හා වකාන්ත්රත්රාත් කළමනාකරණය පිළිබඳ පළපුරුද්ද, 

ඉන්ත්ර වසර 06 ක් වජයෂ්ඨ කළමනාකාරීත්ව මට්ෙමින්ත්ර සිටිය යුතුය; 
 

වැටුප් මට්ටම : PS 3 – Rs. 140,000.00 – 155,000.00 (MSD චක්රවේඛ අංක: 01/2019 අනුව) 

 

04. වාපෘති  ඉාංජිදන්රු (ප්රසම්පාදන) - (PS4)  - ත්නතුරු 01  
අවශ සුදුසුකම් හා පළපුරුේද 

පහත් I දහෝ II  

I.  විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන වකාමිෂන්ත්ර සභාව විසින්ත්ර පිළිගනු ලබන අදාළ ක්වෂ්ත්රවේ සාර්ථකව සම්පූර්ණ කර 

ඇති උපාධිය; 

දහෝ 

 අදාළ ක්වෂ්ත්රවේ ඇති උපාධියෙ සමාන සුදුසුකමක් වලස විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන වකාමිෂන්ත්ර සභාව විසින්ත්ර 

පිළිගත් සුදුසුකමක්; අදාළ ක්වෂ්ත්රවේ පිළිගත් වෘත්ීය ආයතනයකින්ත්ර ලබාගත් ආශ්රිත සාමාජිකත්වය/ 

සමාන වෘත්ීය සුදුසුකමක්; 

දහෝ 

 අදාළ ක්වෂ්ත්රවේ පිළිගත් වෘත්ීය ආයතනයකින්ත්ර ලබාගත් ආශ්රිත සාමාජිකත්වය/ඒ හා සමාන වෘත්ීය 

සුදුසුකමක්; 

සමග 

 අදාළ ක්වෂ්ත්රවේ අවම වශවයන්ත්ර වසර 07ක පශ්චාත් සුදුසුකම් පළපුරුද්ද; 

 

II.  රජවේ දීපවයාපත වස්වවේ III/II පන්ත්රතිවේ නිලධාරිවයකු වීම වහෝ අදාළ ක්වෂ්ත්රවේ සමාන තත්ත්වයක් 

සමඟ   III/II පන්ත්රතිවේ තනතුරක අවම වශවයන්ත්ර අවුරුදු 07 ක පළපුරුද්ද;  

සමඟ 
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ප්රසම්පාදන ක්වෂ්ත්රය ඇතුළුව අවම වශවයන්ත්ර වසර 10ක පශ්චාත් සුදුසුකම් පළපුරුද්ද; 
 

වැටුප් මට්ටම : PS 4 (A කාණ්ඩය)  – Rs. 115,000.00 – 130,000.00 (MSD චක්රවේඛ අංක: 01/2019 අනුව) 

 

05. වපෘති ඉාංජිදන්රු (දකාන්රාත් කළමනාකරණ) - (PS4) - ත්නතුරු 01  
අවශ සුදුසුකම් හා පළපුරුේද 

පහත් I දහෝ II  

I.  විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන වකාමිෂන්ත්ර සභාව විසින්ත්ර පිළිගනු ලබන අදාළ ක්වෂ්ත්රවේ සාර්ථකව සම්පූර්ණ කර 

ඇති උපාධිය; 

දහෝ 

 අදාළ ක්වෂ්ත්රවේ ඇති උපාධියෙ සමාන සුදුසුකමක් වලස විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන වකාමිෂන්ත්ර සභාව විසින්ත්ර 

පිළිගත් සුදුසුකමක්; අදාළ ක්වෂ්ත්රවේ පිළිගත් වෘත්ීය ආයතනයකින්ත්ර ලබාගත් ආශ්රිත සාමාජිකත්වය/ 

සමාන වෘත්ීය සුදුසුකමක්; 

දහෝ 

 අදාළ ක්වෂ්ත්රවේ පිළිගත් වෘත්ීය ආයතනයකින්ත්ර ලබාගත් ආශ්රිත සාමාජිකත්වය/ඒ හා සමාන වෘත්ීය 

සුදුසුකමක්; 

සමග 

 අදාළ ක්වෂ්ත්රවේ අවම වශවයන්ත්ර වසර 07ක පශ්චාත් සුදුසුකම් පළපුරුද්ද; 

II.  රජවේ දීපවයාපත වස්වවේ III/II පන්ත්රතිවේ නිලධාරිවයකු වීම වහෝ අදාළ ක්වෂ්ත්රවේ සමාන තත්ත්වයක් 

සමඟ   III/II පන්ත්රතිවේ තනතුරක අවම වශවයන්ත්ර අවුරුදු 07 ක පළපුරුද්ද;  

සමඟ 

වකාන්ත්රත්රාත් කළමනාකරණ ක්වෂ්ත්රය ඇතුළුව අවම වශවයන්ත්ර වසර 10ක පශ්චාත් සුදුසුකම් පළපුරුද්ද; 
 

වැටුප් මට්ටම : PS 4 (A කාණ්ඩය)  – Rs. 115,000.00 – 130,000.00 (MSD චක්රවේඛ අංක: 01/2019 අනුව) 

 

06. වාපෘති ගණකාධිකාරී (PS4) - ත්නතුරු 01  
අවශ සුදුසුකම් හා පළපුරුේද 

පහත් I දහෝ II  

I.  විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන වකාමිෂන්ත්ර සභාව විසින්ත්ර පිළිගනු ලබන අදාළ ක්වෂ්ත්රවේ සාර්ථකව සම්පූර්ණ කර 

ඇති උපාධිය; 

දහෝ 

 අදාළ ක්වෂ්ත්රවේ ඇති උපාධියෙ සමාන සුදුසුකමක් වලස විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන වකාමිෂන්ත්ර සභාව විසින්ත්ර 

පිළිගත් සුදුසුකමක්; අදාළ ක්වෂ්ත්රවේ පිළිගත් වෘත්ීය ආයතනයකින්ත්ර ලබාගත් ආශ්රිත සාමාජිකත්වය/ 

සමාන වෘත්ීය සුදුසුකමක්; 

දහෝ 

 අදාළ ක්වෂ්ත්රවේ පිළිගත් වෘත්ීය ආයතනයකින්ත්ර ලබාගත් ආශ්රිත සාමාජිකත්වය/ඒ හා සමාන වෘත්ීය 

සුදුසුකමක්; 

සමග 

 අදාළ ක්වෂ්ත්රවේ අවම වශවයන්ත්ර වසර 07ක පශ්චාත් සුදුසුකම් පළපුරුද්ද; 

II.  රජවේ දීපවයාපත වස්වවේ III/II පන්ත්රතිවේ නිලධාරිවයකු වීම වහෝ අදාළ ක්වෂ්ත්රවේ සමාන තත්ත්වයක් 

සමඟ   III/II පන්ත්රතිවේ තනතුරක අවම වශවයන්ත්ර අවුරුදු 07 ක පළපුරුද්ද;  
 

වැටුප් මට්ටම : PS 4 (A කාණ්ඩය)  – Rs. 115,000.00 – 130,000.00 (MSD චක්රවේඛ අංක: 01/2019 අනුව) 
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7. දත්ාරතුරු ත්ාක්ෂණ නිලධ්ාරී  (PS5)  - ත්නතුරු 01 

 අවශ සුදුසුකම් හා පළපුරුේද 

 පහත් I දහෝ II දහෝ III 

I.  විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන වකාමිෂන්ත්ර සභාව විසින්ත්ර පිළිගනු ලබන අදාළ ක්වෂ්ත්රවේ ප්රථම උපාධිය; 

දහෝ 

 අදාළ ක්වෂ්ත්රවේ උපාධියෙ සමාන සුදුසුකමක් වලස විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන වකාමිෂන්ත්ර සභාව විසින්ත්ර 

පිළිගත් සුදුසුකමක්; 

දහෝ 

 අදාළ ක්වෂ්ත්රවේ පිළිගත් වෘත්ීය ආයතනයකින්ත්ර ලබාගත් ආශ්රිත සාමාජිකත්වය/ඒ හා සමාන වෘත්ීය 

සුදුසුකමක් 

දහෝ 

II.  කාර්මික ක්වෂ්ත්රයෙ අදාළ තනතුරක් සඳහා තෘීයික හා වෘත්ීය අධයාපන වකාමිෂන්ත්ර සභාව විසින්ත්ර 

පිළිගත් තාක්ෂණික වෘත්ීය පුහුණු ආයතනයක් මඟින්ත්ර නිකුත් කරන ලද ජාතික වෘත්ීය සුදුසුකම් මට්ෙම 

7 ෙ වනාඅඩු ප්රවීණතා සහතිකයක් ලබාවගන තිබීම; 

සහ 

 අදාළ ක්වෂ්ත්රය පිළිබඳ අවම වශවයන්ත්ර වසර 09 ක පළපුරුද්ද; 

III.  කාර්මික ක්වෂ්ත්රයෙ අදාළ තනතුරක් සඳහා තෘීයික හා වෘත්ීය අධයාපන වකාමිෂන්ත්ර සභාව විසින්ත්ර 

පිළිගත් තාක්ෂණික වෘත්ීය පුහුණු ආයතනයක් විසින්ත්ර නිකුත් කරන ලද ජාතික වෘත්ීය සුදුසුකම් මට්ෙම 

5 ෙ වනාඅඩු ප්රවීණතා සහතිකයක් ලබාවගන තිබීම; 

සහ 

 අදාළ ක්වෂ්ත්රවේ අවම වශවයන්ත්ර අවුරුදු 14 ක පළපුරුද්ද; 
  

 විශිෂ්ෙ වලස කණ්ඩායම් වශවයන්ත්ර ව ඩ කිරීවම් හ කියාව සහ සන්ත්රනිවේදන කුසලතා; 
 

වැටුප් මට්ටම : PS 5  – Rs. 85,000.00 – 91,000.00 (MSD චක්රවේඛ අංක: 01/2019 අනුව) 
 

සහ 

 අදාළ ක්වෂ්ත්රවේ අවම වශවයන්ත්ර අවුරුදු 14 ක පළපුරුද්ද; 
 

වැටුප් මට්ටම : PS 5  – Rs. 85,000.00 – 91,000.00 (MSD චක්රවේඛ අංක: 01/2019 අනුව) 

 
 

8. මානව සම්පත් කළමනාකරණ නිලධ්ාරී (PS5) - ත්නතුරු 01  
 අවශ සුදුසුකම් හා පළපුරුේද 

 පහත් I දහෝ II දහෝ III 

I.  විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන වකාමිෂන්ත්ර සභාව විසින්ත්ර පිළිගනු ලබන අදාළ ක්වෂ්ත්රවේ ප්රථම උපාධිය; 

දහෝ 

 අදාළ ක්වෂ්ත්රවේ උපාධියෙ සමාන සුදුසුකමක් වලස විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන වකාමිෂන්ත්ර සභාව විසින්ත්ර 

පිළිගත් සුදුසුකමක්; 

දහෝ 

 අදාළ ක්වෂ්ත්රවේ පිළිගත් වෘත්ීය ආයතනයකින්ත්ර ලබාගත් ආශ්රිත සාමාජිකත්වය/ඒ හා සමාන වෘත්ීය 

සුදුසුකමක් 

II.  කාර්මික ක්වෂ්ත්රයෙ අදාළ තනතුරක් සඳහා තෘීයික හා වෘත්ීය අධයාපන වකාමිෂන්ත්ර සභාව විසින්ත්ර 

පිළිගත් තාක්ෂණික වෘත්ීය පුහුණු ආයතනයක් මඟින්ත්ර නිකුත් කරන ලද ජාතික වෘත්ීය සුදුසුකම් මට්ෙම 

7 ෙ වනාඅඩු ප්රවීණතා සහතිකයක් ලබාවගන තිබීම; 
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සහ 

 අදාළ ක්වෂ්ත්රය පිළිබඳ අවම වශවයන්ත්ර වසර 09 ක පළපුරුද්ද; 

III.  කාර්මික ක්වෂ්ත්රයෙ අදාළ තනතුරක් සඳහා තෘීයික හා වෘත්ීය අධයාපන වකාමිෂන්ත්ර සභාව විසින්ත්ර 

පිළිගත් තාක්ෂණික වෘත්ීය පුහුණු ආයතනයක් විසින්ත්ර නිකුත් කරන ලද ජාතික වෘත්ීය සුදුසුකම් මට්ෙම 

5 ෙ වනාඅඩු ප්රවීණතා සහතිකයක් ලබාවගන තිබීම; 

සහ 

 අදාළ ක්වෂ්ත්රවේ අවම වශවයන්ත්ර අවුරුදු 14 ක පළපුරුද්ද; 
 

වැටුප් මට්ටම : PS 5  – Rs. 85,000.00 – 91,000.00 (MSD චක්රවේඛ අංක: 01/2019 අනුව) 

 

9. ප්රසම්පාදන නිලධ්ාරී (PS5)   - ත්නතුරු 01  
 අවශ සුදුසුකම් හා පළපුරුේද 

 පහත් I දහෝ II දහෝ III 

I.  විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන වකාමිෂන්ත්ර සභාව විසින්ත්ර පිළිගනු ලබන අදාළ ක්වෂ්ත්රවේ ප්රථම උපාධිය; 

දහෝ 

 අදාළ ක්වෂ්ත්රවේ උපාධියෙ සමාන සුදුසුකමක් වලස විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන වකාමිෂන්ත්ර සභාව විසින්ත්ර 

පිළිගත් සුදුසුකමක්; 

දහෝ 

 අදාළ ක්වෂ්ත්රවේ පිළිගත් වෘත්ීය ආයතනයකින්ත්ර ලබාගත් ආශ්රිත සාමාජිකත්වය/ඒ හා සමාන වෘත්ීය 

සුදුසුකමක් 

II.  කාර්මික ක්වෂ්ත්රයෙ අදාළ තනතුරක් සඳහා තෘීයික හා වෘත්ීය අධයාපන වකාමිෂන්ත්ර සභාව විසින්ත්ර 

පිළිගත් තාක්ෂණික වෘත්ීය පුහුණු ආයතනයක් මඟින්ත්ර නිකුත් කරන ලද ජාතික වෘත්ීය සුදුසුකම් මට්ෙම 

7 ෙ වනාඅඩු ප්රවීණතා සහතිකයක් ලබාවගන තිබීම; 

සහ 

 අදාළ ක්වෂ්ත්රය පිළිබඳ අවම වශවයන්ත්ර වසර 09 ක පළපුරුද්ද; 
 

III.  කාර්මික ක්වෂ්ත්රයෙ අදාළ තනතුරක් සඳහා තෘීයික හා වෘත්ීය අධයාපන වකාමිෂන්ත්ර සභාව විසින්ත්ර 

පිළිගත් තාක්ෂණික වෘත්ීය පුහුණු ආයතනයක් විසින්ත්ර නිකුත් කරන ලද ජාතික වෘත්ීය සුදුසුකම් මට්ෙම 

5 ෙ වනාඅඩු ප්රවීණතා සහතිකයක් ලබාවගන තිබීම; 

සහ 

 අදාළ ක්වෂ්ත්රවේ අවම වශවයන්ත්ර අවුරුදු 14 ක පළපුරුද්ද; 
 

වැටුප් මට්ටම : PS 5  – Rs. 85,000.00 – 91,000.00 (MSD චක්රවේඛ අංක: 01/2019 අනුව) 

 

10. වාපෘති දේකම්  (PS6- A)  - තනතුරු 01  
 අවශ සුදුසුකම් හා පළපුරුේද 

 පහත් I දහෝ II දහෝ III 

I.  අ.වපා.ස. (සා.වපළ) විභාගවයන්ත්ර ඉංග්රීසි සහ සිංහල/වදමළ භාෂාව ඇතුලු සම්මාන තුනක් (03) සමඟ විෂය 

හයකින්ත්ර (06) සමත් වීම; 
 

 පිළිගත් ආයතනයකින්ත්ර වේකම් පාඨමාලාවක් හදාරා තිබීම වහෝ වරලත් වේකම් සහිත විභාග සඳහා හදාරමින්ත්ර සිටීම; 

සමග 

II. අදාළ ක්වෂ්ත්රවේ අවම වශවයන්ත්ර වසර 04ක පළපුරුද්ද; 

දහෝ 

 අදාළ ක්වෂ්ත්රවේ වසර 03 ක පළපුරුද්දක් ඇති වරලත් වේකම්වරවයකු; 
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III. අවශය ක්වෂ්ත්රවේ අවම වශවයන්ත්ර අවුරුදු 10 ක පළපුරුද්ද; 

සහ 

 ඉංග්රීසි සහ සිංහල භාෂා පිළිබඳ චතුරභාවය (ලිඛිත සහ වාචික යන වදකම) අන්ත්රතර් පුද්ගල සම්බන්ත්රධතා සහ 

පරිගණක සාක්ෂරතාවය; 
 

වැටුප් මට්ටම : PS 6 (Category A)  – Rs. 61,000.00 – 67,000.00 (MSD චක්රවේඛ අංක: 01/2019 අනුව) 

 

11. දයෂ්ඨ කළමනාකරණ සහකාර  - තනතුරු 02  
       (වයාපෘති සම්බන්ත්රීකරණ කාර්යාලය - තනතුරු 01 සහ ප්රවාහන අංශය - තනතුරු 01) 

අවශ සුදුසුකම් හා පළපුරුේද 

 පහත් I දහෝ II දහෝ III 
 

I.  විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන වකාමිෂන්ත්ර සභාව විසින්ත්ර පිළිගනු ලබන අදාළ ක්වෂ්ත්රවේ ප්රථම උපාධිය; 

දහෝ 

 අදාළ ක්වෂ්ත්රවේ උපාධියෙ සමාන සුදුසුකමක් වලස විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන වකාමිෂන්ත්ර සභාව විසින්ත්ර පිළිගත් 

සුදුසුකමක්; 

දහෝ 

 අදාළ ක්වෂ්ත්රවේ පිළිගත් වෘත්ීය ආයතනයකින්ත්ර ලබාගත් ආශ්රිත සාමාජිකත්වය/ඒ හා සමාන වෘත්ීය 

සුදුසුකමක් 

දහෝ 

 කාර්මික ක්වෂ්ත්රයෙ අදාළ තනතුරක් සඳහා තෘීයික හා වෘත්ීය අධයාපන වකාමිෂන්ත්ර සභාව විසින්ත්ර පිළිගත් 

තාක්ෂණික වෘත්ීය පුහුණු ආයතනය විසින්ත්ර නිකුත් කරන ලද ජාතික වෘත්ීය සුදුසුකම් මට්ෙම 7 ෙ 

වනාඅඩු ප්රවීණතා සහතිකයක් ලබාවගන තිබීම; 

සහ 

 අදාළ ක්වෂ්ත්රවේ අවම වශවයන්ත්ර වසර 2 ක පළපුරුද්ද. 

II.  කාර්මික ක්වෂ්ත්රයෙ අදාළ තනතුරක් සඳහා තෘීයික හා වෘත්ීය අධයාපන වකාමිෂන්ත්ර සභාව විසින්ත්ර පිළිගත් 

තාක්ෂණික වෘත්ීය පුහුණු ආයතනයකින්ත්ර නිකුත් කරන ලද ජාතික වෘත්ීය සුදුසුකම් මට්ෙම 6 ෙ වනාඅඩු 

ප්රවීණතා සහතිකයක් ලබාවගන තිබීම. 

සහ 

 අවශයවයන්ත්රම අවම වශවයන්ත්ර වසර 07 ක පළපුරුද්ද අතයාවශයවේ; 

III. කාර්මික ක්වෂ්ත්රයෙ අදාළ තනතුරක් සඳහා තෘීයික හා වෘත්ීය අධයාපන වකාමිෂන්ත්ර සභාව විසින්ත්ර පිළිගත් 

පුහුණු ආයතනයක් විසින්ත්ර නිකුත් කරන ලද ජාතික වෘත්ීය සුදුසුකම් 5 ව නි මට්ෙමෙ වනාඅඩු ප්රවීණතා 

සහතිකයක් ලබාවගන තිබීම: 

සහ 

 අවශයවයන්ත්රම අවම වශවයන්ත්ර වසර 12 ක පළපුරුද්ද අතයාවශයවේ; 

සහ 

 ඉංග්රීසි භාෂාව සහ පරිගණක සාක්ෂරතාවය පිළිබඳ හ කියාව ඇති අයදුම්කරුවනෙ ප්රමුඛත්වය ල වබනු 

ඇත. ප්රසම්පාදනය සහ ප්රවාහනය කෙයුතු පිළිබඳ අදාළ පළපුරුද්ද අමතර සුදුසුකමක් වනු ඇත; 
 

වැටුප් මට්ටම : PS 6 (Category A)  – Rs. 61,000.00 – 67,000.00 (MSD චක්රවේඛ අංක: 01/2019 අනුව) 
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දපාදු දකාන්දේසි: 

1. වයස:  අයදුම්කරුවන්ත්ර අවුරුදු 21ට දනාඅඩු විය යුතු අතර 62ට දනාවැඩි විය යුතුය.  

2. වැටුප්:  රජවේ අනුමත ව ටුප පරිමාණය සමඟ දීමනා ද, කළමනාකරණ වස්වා වදපාර්තවම්න්ත්රතුවේ 

15/03/2019 දින ති චක්රවේඛ අංක: 01/2019 අනුව හා රාජය පරිපාලන අමාතයාංශවේ  25/02/2016 දින ති 

චක්රවේඛ අංක: 03/2016 ප්රකාරව හිමි වේ.  

3. අදාළ ක්වෂ්ත්රවල දලෝක බැාංකුව/විදේශීය අරමුදේ සපයන වාපෘතිවල අවම වශදයන් වසර 5ක 

පළපුරුේදක් තිබීම අමතර සුදුසුතමක් වලස සලකනු ල වේ.  

4.  වමම පත්වීම්, වකාන්ත්රත්රාත් පදනමින්ත්ර පමණක් සිදුකරනු ලබන අතර, කාර්ය සාධනය මත දීර්ඝ කිරීමෙ ඇති 

හ කියාව සමඟ මූලිකව 01 වසරක් සඳහා ලබාවදනු ල වේ.  

5. අයදුම්පත් එවීදම් පිළිදවල: 

 අයදුම්කරුවන්ත්ර තම ජීවදත්ත හා අධයාපනික,වෘත්ීය සුදුසුකම් හා පළපුරුද්ද ඇතුළත්ව ඥති වනාවන 

නිර්වද්ශකයන්ත්ර වදවදවනකුවේ ඇමතුම් විස්තර සහිතව අයදුම්පත් වයාමු කළ යුතුවේ.ඉහළම සුදුසුකම් හා 

පළපුරුද්ද මත පදනම්ව වකටි ල යිස්තුගත කරණු ලබන අයදුම්කරුවන්ත්ර සම්මුඛ පරීක්ෂණ සඳහා ක ඳවනු 

ලබන අතර, වතෝරා ග නීම කුසලතා මත පදනම්ව සිදු වකවර්. මූලික සුදුසුකම් සනාථ කිරීම සඳහා වන 

සහතික වල සහතික කරන ලද පිෙපත් අයදුම්පත් සමඟ අමුණා තිබිය යුතු අතර, සියලුම අසම්පූර්ණ 

අයදුම්පත් ප්රතික්වෂ්ප වකවර්. ඕනෑම ආකාරයකෙ බලපෑම් කිරීම නුසුදුසුකමක් වන අතර එව නි 

අයදුම්කරුවන්ත්රවේ අයදුම්පත් ද ප්රතික්වෂ්ප කරනු ල වේ. 

 

අයදුම්පත් ලියාපදිංචි ත පෑවලන්ත්ර,  වාපෘති අධ්ක්ෂ, දේශගුණික අවබලපෑම්  අවම කිරීදම්  බහු අදියර 

වැඩසටහන් ප්රදේශ (CResMPA) වාපෘතිය, අාංක: 11, යාවත්ත් පාර, දකාළඹ 05 යන ලිපිනයෙ 2022. 

ජනවාරි 07 වන දින වහෝ ඊෙ වපර ල බීමෙ ස ල ස්විය යුතුය. අයදුම්පත් බහාලූ කවරවේ වම් ඉහළ 

වකළවවර් අයදුම් කරනු ලබන  තනතුර සඳහන්ත්ර කළ යුතුය.  
 

 

දේකම් 

වාරිමාර්ග අමාත්ාාංශය 
දිනය: 2021.12. ..… 
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