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අන්තරායර ඖධ ඳා ජාති භණ්ඩයේ ඳශත තනතුයරහි පුරප්ඳාඩු පිරවීභ වශා ශ්රී ාික 

පුරලැසියන්යන් අයදුම්ඳත් ැලනු ැයේ.  

01. තනතුරු නාමය - වශකාර නීති නිධාරි 

සවේලා ගණය - “කණි්ඨ කෂමනාකාර” 

පුරප්ඳාඩු ගණන - 01 

01.1.සුදුසුකම්  

01.1.1.බාහිර අයදුම්කරුලන්  
 
වි්ල විදයා රතිඳාදන ය ිෂන් වබාල විසින් පිිගත්, නීතිය පිිගඵ උඳාධියක් ඵා තිබීභ ශා 

යරේ්ධාධිරේයේ තිතිකය ව වීභ.  
 

වශ 
 

නීතිකලරය ව වශ යන තාරිව්ලරය ව යව ලවර 01 ඳෂපුරුද්දක් ඵා තිබීභ.  
 

ලැටුප් කාණ්ඩය  - JM 1-1 

ලැටුප් ඳරිමාණය - රු. (42,600 - 10 x 755– 18x 1,135- රු.70,580/-) 

(ලැටුඳට අභතරල රජයේ අනුභත දීභනා යලනු ැයේ)  

ලයව : අවුරුදු 22ට යන අඩු ශා 45ට යන ලැඩි විය යුතුය. අබයන්තර අයදුම්රුලන්ට උඳරිභ ලයව් 
සීභාල අදා යන යේ.  

 

සලනත් :  
 

වෑභ අයදුම්රුයල වභ ශ්රී ාික පුරලැසියය ව විය යුතු අතර දිලයියන් ඕනෑභ රයද්ය යවේලය 

කරීභට සුදුසු ායි ශා භානසි යයෝයතාලයයන් යුක්ත විිෂ්ධ රරිතයකන් යුක්ත විය යුතුයි.  

අයදුම්ඳත් භාරගන්නා අලවන් දිනට වෑම ආකාරයකින්ම සුදුසුකම් වම්පූර්ණ කර තිබිය යුතුය.  

අයදුම්ඳත් ඉදිරිඳත් කිරීසම් මාධයය  
 

වෑභ අයදුම්රුයල වභ ඉිග්රීසි භාධයයයන් ඳභේක් තභ අයදුම්ඳත් යය ු   යුතු අතර ඒ වදශා 

වඳයා ඇති ආෘති ඳත්රය ඳභේක් බාවිතා  යුතුය. 

 
බලා ගැනීසම් ක්රමසදයය  
 

ඵලා ැනීම් ඵධාරියා විසින් තීරේය රනු ඵන ඳරිදි ලිඛිත තරඟ විබාය ශා / යශෝ ලුශත 

වම්ු  ඳරීක්ේය රතිප භත ඵලානු ැයේ.  

 

 



 

ඳත්වීසම් ව්ලාභාලය  
 

ව්ථීර, යවේල අර්ථවාධ අරු දට ශා යවේලා තියුක්තියන්යේ බාරාර අරු දල් වශා හිිෂම් 

වහිතය. 

 

අයදුම්ඳත් ගාව්තුල 

ඵාහිර අයදුම්රුලන් ඳභේක් අයදුම්ඳත් ාව්තු ලයයන් රු. 500  ු දක් ඕනෑභ ිා ඵැි ව 

ාාලකන් “අන්තරායර ඖධ ඳා ජාති භණ්ඩය” නිෂන් ිා ඵැි වයේ අි 1643 යටයත් 

ඳලත්ලායන යන ගිණුභට ඵැර ර, ු දල් තැම්ඳතු ඳත්රිායේ පිටඳතක්  ඵ ඟ තඵායන ිහි ු ල් 

පිටඳත (deposit slip) අයදුම්ඳතට අු ේා ිවිය යුතුය. අයදුම්ඳත් ාව්තුල නැලත යලනු යන ැයේ. 

 ඵයේ යත රතුරු “A4” රභාේයේ පිටුයලහි යදඳවභ රයයෝජනයට තිිෂන් භණ්ඩයේ යලේ පිටුයේ : 

(www.nddcb.gov.lk) ඇති ආදර් අයදුම්ඳත වම්පූර්ේ ර (ලරයේ ලම් ඳව ඉශෂ යලයර් 

අයදුම්රන තනතුර ඳැශැදිලිල වටශන් ර) අදා වශතිල පිටඳත් වභඟ 2021.08.13 ලන දින 

යශෝ ඊට යඳර ලියාඳදිිචි තැඳෑයන් වබාඳති, අන්තරායර ඖධ ඳා ජාති භණ්ඩය, 383, 

යෝට්යට් ඳාර, රාජගිරිය යන ලිපිනයට ැබීභට වව්ලන්න. රජයේ විවථ්ා යශෝ ලයලව්ථාපිත 

භණ්ඩල යවේලයේ තියුතු යවේලයින් තභ අයදුම්ඳත් ආයතන/ යදඳාර්තයම්න්තු රධාතියා භගින් 

යය ු  ෂ යුතුය.  

අවම්පූර්ණ අයදුම්ඳත්/ මුයල් තැන්ඳතු ඳත්රිකාසද මුල් පිටඳත අමුණා සනොමැති අයදුම්ඳත්/ ආයර් 

අයදුම්ඳත සනොමැති අයදුම්ඳත්/අයදුම්ඳතට මුයල් සශෝ මුයල් සගව ලවුචර්ඳත් අමුණා තිබීම/ ආයතන 

ප්රධානියාස  අත්වන සනොමැති අභයන්තර අයදුම්ඳත් ශා අයදුම්ඳත් භාරගන්නා අලවන් දිනට ඳසුල 

ැසබන අයදුම්ඳත් යැනුම් දීමකින් සතොරල ප්රති්ෂසේඳ කරනු බන අතර සමම තනතුර බා ගැනීම 

වශා කලර ආකාරයකින් සශෝ බඳෑම් කිරීම නුසුදුසුකම්ෂ සද.  

 

බලාගැනීම් වම්බන්ධසයන් මණ්ඩය විසින් ගනු බන තීරණ අලවන් තීරණය සද. 

 

වභාඳති 

අන්තරායකර ඖධ ඳාක ජාතික මණ්ඩය 

383, සකෝට්සට් ඳාර, 

රාජගිරිය. 

 

රාිෂත දිනය : 2021.07.22  

http://www.nddcb.gov.lk/

