
 

 

 

අන්තරායකර ඖෂධ පාලක ජාතික මණ්ඩලයේ පහත තනතුරුවල පුරප්පාඩු සඳහා තනතුරට පැවයරන 
කාර්යයන් මැනවින් ඉටු කිරීම සඳහා යමන් ම දිවයියන් ඕනෑම ප්රයශයයක යස වය කිරීම සඳහා අවයය 
වන කායික හා මානසික යයෝග්යතායවන් ුක්ත විශිෂ්ට චරිතයයන් ුත් ශ්රී ලාාංකික පුරවැසියන්යග්න් 
අයදුම්පත් කැඳවනු ලැයේ. 

01. තනතුරු නාමය : සහකාර උපයශයන නිළධාරි 

I. ස ේවා ගණය : බලාත්මක කිරීයම්/ ක්රියාත්මක කිරීයම්/ වයාපිති නිළධාරීු 

II. වැටුප් පරිමාණය : 

  MA 5 – 2 – 2006A – රු17,850 – 10 x 365 – 15 x 450 – 5 x 550 – 31,000 

 

III. සුදුසුකම් 

 

 (අ) විය්ව විද්යාල ප්රතිපාද්න යක ිෂෂන් සාාව විසින් ිළිගග්ත් විය්ව විද්යාලයකින් 

සමාජවිද්යාව/ මයනෝ විද්යාව/ සාංඛ්යානය උපායකයක් ලබා තිමම 

     සහ 

  (ආ) අද්ාල විෂය ක්යෂ ත්රයේ පය්චාත් උපායක ඩිප්යලෝමා සහතිකයක් ලබා තිමම 

 

     යහෝ 

 යටත් ිළරියසන් එක් වසරක අද්ාල ක්යෂ ත්ර යේ පළපුරුශද්ක් ලබා තිමම 

 

 

IV. තනතුරට විස ේෂිත සවනත් සුදුසුකම් : 

සියළුම අයදුම්කරුවන් පරිග්ණක ාාවිතය ිළිගබඳ නිපුණතාවයක් හා සිාංහල/ යද්මළ හා 

ඉාංග්රීසි ාාෂායවන් කටුතු කිරීයම් හැකියාව 

 

V. වය  : අවුරුදු 22ට යන අඩු විය ුතු අතර 45ට යන වැඩි විය ුතුය 

 

 

02. තනතුරු නාමය :  හකාර බාහිර ස ේවා නිළධාරී 

 

I. ස ේවා ගණය : බලාත්මක කිරීයම්/ ක්රියාත්මක කිරීයම්/ වයාපිති නිළධාරීු 

II. වැටුප් පරිමාණය : 

  MA 5 – 2 – 2006A – රු17,850 – 10 x 365 – 15 x 450 – 5 x 550 – 31,000 

 

III. සුදුසුකම් 

 

පුරප්පාඩු 



 (අ) විය්ව විද්යාල ප්රතිපාද්න යක ිෂෂන් සාාව විසින් ිළිගග්ත් විය්ව විද්යාලයකින් 

සමාජවිද්යාව/ මයනෝ විද්යාව/ සාංඛ්යානය උපායකයක් ලබා තිමම 

 

     සහ 

  (ආ) අද්ාල විෂය ක්යෂ ත්රයේ පය්චාත් ඩිප්යලෝමා උපායක සහතිකයක් ලබා තිමම 

 

     යහෝ 

 යටත් ිළරියසන් එක් වසරක අද්ාල ක්යෂ ත්ර යේ පළපුරුශද්ක් ලබා තිමම 

 

IV. තනතුරට විස ේෂිත සවනත් සුදුසුකම් : 

සියළුම අයදුම්කරුවන් පරිග්ණක ාාවිතය ිළිගබඳ නිපුණතාවයක් හා සිාංහල/ යද්මළ හා 

ඉාංග්රීසි ාාෂායවන් කටුතු කිරීයම් හැකියාව 

 

V. වය  : අවුරුදු 22ට යන අඩු විය ුතු අතර 45ට යන වැඩි විය ුතුය 

 

 

03. තනතුරු නාමය : උපයශයන සහකාර  

 
I. ස ේවා ගණය : කළමණාකාර සහකාර - තාක්ෂණ 

II. වැටුප් පරිමාණය : 

 MA 2 – 1 2006 A : රු 14610 – 10 x 145 – 7 x 170 – 4 x 240 – 20 x 320 – 24610 

III. සුදුසුකම් 

 

 (අ) අධයයන යප දු සහතික පත්ර සාමානය යපළ විාාග්යේී 
 

I. සිාංහල/ යද්මළ 
II. ඉාංග්රීසි ාාෂාව 

III. ග්ණිතය 
 ඇතුළුව විෂයන් 04කට සම්මාන සහිතව එක්වරකී විෂයයන් හයකින් (06) සමත් වී 

තිමම. 
      සහ 
 

(ආ) අධයයන යප දු සහතික පත්ර ( උසස් යපළ) විාාග්යේී අවම වයයයන් විෂයයන් 

තුනක් ( සාමානය යප දු පරීක්ෂණය හැර) සමත්ව තිතිය අධයාපන පාාමාලාවක් 

හැද්ෑරීම සඳහා අවයය සාධන ම්ටටම ලබා තිමම 
 

 



(ඇ) තාක්ෂණික නිපුණතා / ප්රවීණතා 
 
විය්ව විද්යාල ප්රතිපාද්න යක ිෂෂන් සාාව විසින් ිළිගග්ත් උසස් අධයාපන ආයතනයකින් 

මත්ද්රවය දුර්ාාවිතය/ උපයශයනය හා ප්රතිකාර, පුනරුත්ථාපනය, නිවාරණය ිළිගබඳ 

ජාතික විත්තීය කුසලතා පස් වන (05) ම්ටටමට යන අඩු වන්නා වූ ඩිප්යලෝමාවක් ලබා 

තිමම 

 
IV. තනතුරට විස ේෂිත සවනත් සුදුසුකම් : 

සියළුම අයදුම්කරුවන් පරිග්ණක ාාවිතය ිළිගබඳ නිපුණතාවයක් හා සිාංහල/ යද්මළ හා 

ඉාංග්රීසි ාාෂායවන් කටුතු කිරීයම් හැකියාව 
V.  වය  : අවුරුදු 18ට යන අඩු විය ුතු අතර 45ට යන වැඩි විය ුතුය 

 
ඉහත සියළුම තනතුරු සියල්ල  ඳහා   

අයදුම්පත් සයොමු කලයුතු භාෂාව  : සිාංහල/ ඉාංගීසි ාාෂායවන් අයදුම්පත් යය මු කලුතුය. 

 

පත්වීසම්  ්වභාවය : 
ස්ථිර, යස වක අර්ථ සාධක අරමුද්ලට හා යස වාද්ායකයින්යේ ාාරකාර අරමුද්ල් සඳහා හිිෂකම් සහිතය. 
 ්ථිර කිරීම : 
බාහිර අයදුම්කරුවන් අතරින්,  MA 2-1 කාණ්ඩයේ යස වයේ/ තනතුයර්  III යර ණියට හා, MA 5-2 

කාණ්ඩවල යස වයේ/ තනතුයර් II යර ණියට පත් කරනු ලබන නිලධාරියකු වසර තුනක (03) පරිවාස 

කාලයකට යටත්ව පත් කරනු ලබන අතර, ඔු/ ඇය පරිවාස කාලය තුළ සිය රාජකාරී වැඩ  හා හැසිරීම 

සතුටුද්ායක අන්ද්ිෂන් පවත්වායග්න යග් ස් තියේ නම් සහ 1 වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය 

සමත්ව තියේ නම් පරිවාස කාලය අවසානයේී යස වයේ/ තනතුයර් ස්ථිර කරනු ලැයේ.  

අපයේ යවේ අඩවියයන් (www.nddcb.gov.lk) ආද්ර්ය අයදුම්පත ලබා ග්ත හැකි අතර ඒ අනුව ඔබයේ 

අයදුම්පත්රය A4 ප්රමාණයේ කඩද්ාසියේ පැති යද්කහිම සකසා නිසි යලස සම්පුර්ණ කර අධයාපන 

සහතිකවල ිළටපත් සමඟ, ඔබ අයදුම් කරනු ලබන තනතුරු නාමය ලිුම් කවරයේ වම්පස ඉහළ 

යකළවයර් සඳහන් කර 2014/07/14 දිනට යහෝ ඊට යපර පහත ලිිළනයට ලැමමට සළස්වන්න. රාජය/ 

සාංස්ථා/ මණ්ඩල වල යස වය කරනු ලබන පුශග්ලයන් අද්ාල ආයතන/ යද්පාර්තයම්න්තු ප්රධානියා මඟින් 
අයදුම්පත යය මු කල ුතුය. එක් තනතුරකට වඩා වැඩි ග්ණනකට අයදුම් කරන්යන් නම් ඒ ඒ තනතුරට 

යවන යවනම අයදුම්පත් යය මු කල ුතුය. සහතික ිළටපත් අමුණා යන මැති, අසම්පූර්ණ හා අයදුම්පත් 

ාාරග්න්නා අවසන් දිනට අවයය  සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කර යන මැති අයදුම්පත් ප්රතික්යෂ ප කරනු ලැයේ. 
අන්තරායකර ඖෂධ පාලක ජාතික මණ්ඩලයේ තීරණය අවසාන තීරණය යේ. 

                     භාපතිනි, 
අන්තරායකර ඖෂධ පාලක ජාතික මණ්ඩලය, 

383, සකෝට්සට් පාර, 
රාජගිරිය. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


