
 

 

ධීවර අමාත්ාාංශය 

ලාංකා ධීවර සාංස්ථාව 

පුරප්පාඩු 
ලාංකා ධීවර සාංස්ථාවේ පුරප්පාඩුව පවතින පහත් සඳහන් ත්නතුර සඳහා ශ්රි ලාංකා පුරවැසියන්වෙන් අයදුම්පත් කැඳවනු ලැවේ. 

 

සාමානාධිකාරි (එච්එම් 2-1) 

 

සුදුසුකම් 

බාහිර අවප්ක්ෂකයින් 

 

 1.විශ්වවිද්ාල ප්රතිපාද්න වකාමිෂන් සභාව පිළිෙත් මානව සම්පත්/කළමනාකරණය/පරිපාලනය/වාපාර පරිපාලනය/      

                 අවලවි/වාණිජ/ෙණකාධිකරණය/මුද්ල්/විද්ාව/සිවිල් ඉාංජිවන්රු/විදුලි ඉාංජිවන්රු උපාධියක් ලබා තිබීම. 

 

     සමඟ 

 

    විශ්වවිද්ාල ප්රතිපාද්න වකාමිෂන් සභාව පිළිෙත් මානව සම්පත්/කළමනාකරණය/පරිපාලනය/වාපාර පරිපාලනය/      

   අවලවි/වාණිජ/ෙණකාධිකරණය/මුද්ල්/විද්ාව/සිවිල් ඉාංජිවන්රු/විදුලි ඉාංජිවන්රු පශ්චාත් උපාධියක් (Masters) ලබා තිබීම 

     වහෝ 

 

   විශ්වවිද්ාල ප්රතිපාද්න වකාමිෂන් සභාව පිළිෙත් වක්ෂ්ත්රයට අද්ාළ ආයත්නයකින් සමායත්නයක සාමාජිකත්වය (Membership) 

   ලබා තිබීම. 

 

  රාජ ආයත්නයක/සාංස්ථාවක/වවසථ්ාපිත් මණ්ඩලයක/ආයත්නයක/පිළිෙත් වාණිජ ආයත්නයක කළමනාකරණ මට් ටවම්  

  අවම වශවයන් වසර විස්සක (20) පළපුරුද්ද්ක් ලබා තිබීම වමන්ම, ඉන් වජෂඨ් කළමනාකාර මට්ටවම් අවම වශවයන් වසර 

  පහක (05) විශිෂට් වස්වා පලපුරුද්ද්ක් ද් ලබා තිබීම. 

 

 2.විශ්වවිද්ාල ප්රතිපාද්න වකාමිෂන් සභාව පිළිෙත් මානව සම්පත්/කළමනාකරණය/පරිපාලනය/වාපාර පරිපාලනය/      

                 අවලවි/වාණිජ/ෙණකාධිකරණය/මුද්ල්/විද්ාව/සිවිල් ඉාංජිවන්රු/විදුලි ඉාංජිවන්රු උපාධියක් ලබා තිබීම. 

 

     සමඟ 

 

    විශ්වවිද්ාල ප්රතිපාද්න වකාමිෂන් සභාව පිළිෙත් මානව සම්පත්/කළමනාකරණය/පරිපාලනය/වාපාර පරිපාලනය/      

   අවලවි/වාණිජ/ෙණකාධිකරණය/මුද්ල්/විද්ාව/සිවිල් ඉාංජිවන්රු/විදුලි ඉාංජිවන්රු ආචායය උපාධියක් (PhD) ලබා තිබීම 

     සහ 

 

  රාජ ආයත්නයක/සාංස්ථාවක/වවසථ්ාපිත් මණ්ඩලයක/ආයත්නයක/පිළිෙත් වාණිජ ආයත්නයක / පිළිෙත් වාණිජ ආයත්නයක 

  වජෂඨ් කළමනාකාර මට්ටවම් අවම වශවයන් වසර පහක (05) විශිෂට් වස්වා පලපුරුද්ද්ක් ද් ලබා තිබීම. 

 

සටහන : වක්ෂත්්රයට අද්ාල වපාත් පත් පළ කර තිබීම අතිවයක සුදුසුකමක් වනු ඇත්. 

 

වැටුප : HM 1-1 2016 - රු. [91,645 – 12x2700 – 124,045] 

  

වවනත්  ප්රතිලාභ   

1) වස්වක අථයසාධක අරමුද්ල් වවනුවවන් වැටුවපන් අඩු කර ෙන්නා 10% ද්ායක මුද්ල සඳහා සාංස්ථාව මඟින් 15% ද්ායක මුද්ලක් 

බැර කරනු ලැවේ. 

2) වස්වක භාරකාර අරමුද්ල සඳහා සාංසථ්ාව 3% ක ප්රද්ානයක් බැර කරනු ලැවේ. 

3) රාජ චක්රවල්ඛ අනුව වාෂයකි ප්රසාද් දීමනා 

4) රජවේ චක්රවල්ඛ අනුව ප්රවාහන පහසුකම් 

 
වපාදු වකාන්වද්සි 

(අ) අවප්ක්ෂකයින්වේ වයස අවුරුදු 35 ට වනාඅඩු හා අවුරුදු 55 ට වනාවැඩි අයවිය යුතු වේ. 

(ආ) වෂය 2021 දී වැටුප සාංවශෝධනය වවවත්ාත් ඒ අනුව වැටුප සකස් වනු ඇත්. 

(ඇ) රාජ ආයත්නයක/සාංසථ්ාවක/වවසථ්ාපිත් මණ්ඩලයක අයදුම්කරුවන් ස්වකීය අයඳුම්පත් අද්ාල ප්රධානීන් මාෙයවයන් එවිය යුතුය. 

(ඇ) ශ්රි ලාංකාවේ පුරවැසිවයකු විය යුතුය. 

සුදුසුකම් හා පළපුරුද්ද් පිළිබඳ ජීව ද්ත්ත් වත්ාරතුරු  (CV) හා අද්ාල අධාපන සුදුසුකම් හා පලපුරුද්ද් පිළිබඳ සහතික පත්ද් සමඟ 

ඥාතීන් වනාවන නිවද්ය්ශකයින් වද්දද්වනකුවේ නම් ලිපිනයන් සහ දුරකථන අාංකයන් සහිත්ව ජනවාරි 21 දිනට වහෝ ඊට ප්රථම 

ත්නතුවය නම ලිපි කවරවේ වම්mස ඉහළ වකළවවය පැහැදිලිව සටහන් කර මා වවත් ලියාපදිාංචි ත්ැපෑවලන් එවිය යුතුය.  (E mail 

1. Chairman@cfc.gov.lk   2. dgmhr@cfc.gov.lk )      

සභාපති 
ලාංකා ධීවර සාංස්ථාව 
වනා15. වරාක් හවුස් පටමුෙ 
වකාළඹ 15. 

 

දුරකථන අාංකය( 011-2523689 / 070-6323236 
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