
සංවර්ධන ලලොතරැයි මණ්ඩලය 
මුදල් අමාත්යංයශය 

(1997 අයක 20 දරණ පනත්ය යටතේ ස්ථාපිත්ය කරන ලදී.) 

  
සයවර්ධන තලොත්යරැයි මණ්ඩලතේ පවතින පහත්ය ත්යනතුර සඳහා ශ්රී) ලායය ය රවරවියනයගේතඅ අයම්පතපේ කිඳව  
ලිතේ. 

1. තනතුරු නාමය   : සහකාර සාමානංාධිකාකාී(විකුණුපත) 
රවරප්පාඩු ත්යනතුරු සයඛ්ංාව : 01 
විටුප් තේත්යය   : MM 1-1-2016 
විටුප් පීමාණය  : රු. 53,175-  10 X 1,375 - 15 X  1,910  -  95,575 
      (කළමනාකරණ තසේවා චක්රතතල්ක 02/2016 අ ව නියමිත්ය විටුප්  

  පියවතර් පිහිටුව  ලිතේ.) 
වයස    : අවු 22 ට තනොඅඩු හා අවුරුම් 45ට තනොවිඩි විය යුතුය. 

  (අභ්යංගේත්යර අයුමපතකරුවගේ සඳහා වයස් ීමමාව ලලතනොපායි.) 
 

2. අධංාපන හා ව්ේය ය දුම්දුකපත 

2.1 ලාහිර අයම්පතකරුවගේ ලඳවා ගිනීම (පහත්ය 01 තහෝ 02) 
 

(01) අතලවි කළමණාකරණය/ වංාපාර පපාපාලනය/ වාණිජ්යංය/ කළමණාකරණය තහෝ ඒ හා 
සමාන විෂය ේතෂේත්රලයිනගේ විශ්ව විදංාල රමතිපාදන තකොමිෂගේ සභ්යාව වියනගේ පිළිගේ 
උපාධිකායේ ලලා තිබීම 

සමඟ 
එම උපාධිකායේ ලලා ගිනීතමගේ පදු රජ්යතේ, රාජ්යං සයස්ථාවක, මණ්ඩලයක, වංවස්ථාපිත්ය 
ආයත්යනයක තහෝ පිළිගේ තපෞද්ගලික අයශතේ ආයත්යනයක අදාල ේතෂේත්රලය පිළිලඳව 
කළමණාකරන මට්ටතපත ත්යනතුරක අවම වශතයගේ වසර පහක (05)ක තසේවා පළරවරුද්දේ 
ලලා තිබීම 
 

(02) අතලවි කළමණාකරණය/වංාපාර පපාපාලනය / වාණිජ්යංය / කළමණාකරණය තහෝ ඒ හා 
සමාන විෂය ේතෂේත්රලයකට අදාලව පිළිගේ වරලේ ව්ේය ය ආයත්යනයිනගේ අගේත්යර් මධංම 
පීේෂණතයගේ සමේ වී තිබීම සහ දුම්දුකපත ලලා ගිනීතමගේ පදු ත්යනතුරට අදාල විෂය 
ේතෂේත්රලයක කළමණාකරණ මට්ටතපත ත්යනතුරක අවම වශතයගේ වසර පහක (05ක) තසේවා 
පළරවරුද්දේ ලලා තිබීම. 
(උදා :- වරලේ අතලවි කරණ ආයත්යනය - CIM, ශ්රි් ලයකා අතලවිකරණ ආයත්යනය -SLIM) 

 
     2.2 අභ්යංගේත්යර අයම්පතකරුවගේ ලඳවා ගිනීම (පහත්ය සඳහගේ 1 තහෝ 2 දුම්දුකපත) 
 

1. ඉහත්ය සඳහගේ ලාහිර අයම්පතකරුවගේ සඳහා වන දුම්දුකපත සරවරා තිබීම 
 

2. කණිෂ්ඨ කළමණාකරණ (JM) තසේවා ගණතේ තමම ත්යනතුරට අදාල විෂය ේතෂේත්රලතේ 
ත්යනතුරක අවම වශතයගේ වසර පහක ( 05 ක) සතුටුදායක තසේවා කාලයේ සපතපූර්ණ කර 
තිබීම 

 

තපොම් තකොගේතද්යන :- 
3.  ත්යනතුර :- ස්ථිරය, විශ්රාාම විටුප් රහිත්ය වන අත්යර තුගේ අවුරුම් පපාවාස කාලයට යටේ ත . 
4. තවනේ   :-  ශ්රි් ලායිනක රවරවියනතයකු විය යුතුය. විශිෂ්ට චපාත්යයිනගේ යුේත්ය විය යුතුය. ත්යනතුරට  

පිවතරන කාර්යයගේ මිනවිගේ ඉටුිනීම සඳහා තමගේම දිවයිතගේ ඕනෑම රමතද්ශයක තසේවය 
ිනීම සඳහා අවශං වන කායික හා මානයනක තයෝගංත්යාවතයගේ යුේත්ය විය යුතුය. 

5. තත්යෝරා ගිනීතපත ක්රතමය :- 
ආයත්යනතේ අධංේෂ මණ්ඩලය වියනගේ ය රණය කර  ලලන පපාදි රමයනද්ධ දිගේවීමේ තහෝ රවවේපේ 
දිගේවීමේ මඟිගේ ඉල්ලුපතපේ කිඳවීතමගේ පදු ලිඛිත්ය ත්යරඟ විභ්යාගයක හා / තහෝ පේවීපත ලලධාපායා 
වියනගේ පේකර  ලලන මණ්ඩලයේ මඟිගේ පිවිේතවන වතහගත්ය සපතමුඛ් පීේෂණයක රමතිපල මත්ය 
තත්යෝරා ගිනීතමගේ ලඳවා ගිනීපත යනම් තකතර්. 

 

6. අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසාන දිනය :- 2019.06.28 
යනයළු අධංාපන සහතික, ව්ේය ය දුම්දුකපත දේවන සහතික හා තසේවා පළරවරුද්ද පිළිලඳ සහතික වල, 
සහතික කරන ලද පිටපේ සමඟ අයම්පතකරුවගේ වියනගේ සකස් කර ගගේනා ලද අයම්පතපත්රලයේ 

2019.06.28 දින තහෝ ඊට තපර ලිතලන පපාදි පහත්ය ලිපිනයට ලියාපදියචි ත්යිපෑතලගේ තයොමු කළ යුතු 
අත්යර , අයම්පත කර  ලලන ත්යනතුර ලිපි කවරතේ වපතපස ඉහළ තකළවතර් සටහගේ කළ යුතුය. 
නිත්යතහොේ  සයවර්ධන තලොත්යරැයි මණ්ඩලතේ  මානව සපතපේ හා පපාපාලන අයශතේ ත්යලා ඇති 
තපට්ටියට තගනවිේ ලහාලිය යුතු ත . (අමාත්යංයශ / තදපාර්ත්යතපතගේතු / අතනකුේ රාජ්යං ආයත්යනවල 
තසේවතේ නියුතු අයම්පතකරුවගේ  ආයත්යන රමධානීගේ මඟිගේ අයම්පතපේ ඉදිපාපේ කළ යුතු ත .) 

 

සභාපති / ප්රආධාන ිධධාය  
සයවර්ධන තලොත්යරැයි මණ්ඩලය 

අයක 356, ආචාර්ය තකොල්විගේ ආර් ද යනල්වා මාවත්ය, යූනියගේ තපතදස, තකොළඔ 02 


