
  ධීවර අමාත්ාාංශය 

 ලාංකා ධීවර සාංස්ථාව 

 පුරප්පාඩු 

 

ලංකා ධීවර සංස්ථාවේ පුරප්පාඩුව පවතින පහත සඳහන් තනතුරු සඳහා ශ්රී ලංකා පුරවියන්න්ව්න් ද්ම්පතප  

කිඳවනු ලිවේ. 
 

 සාමාන්යාධිකාරා  (HM 2-1) - සස්වා ගණය - සේෂ්ඨ කළමණාකාර  
 

බාහිර අයදුම්කරුවන්  
 

සුදුසුකම් (පහත් 1 සහෝ 2)  

1. විශ්වවිද්යාල රතිපාද්න වකාිෂනන් සාාව ිළිග්  ාානව සපතප  කමාාාකරා්   කමාාාකරා්   පිපපාලන්   

වයාපාර පිපපාලන්   වාජ /   දවමවි   ්ාකාකරකරා්   දලද් /   විද්යාව   යනවි / ජංනේවන්රු   කාමිකිෂක ජංනේවන්රු   

විම්ලි ජංනේවන්රු උපාකර්ක් ලබා තිබීා.   

සමග  

විශ්වවිද්යාල රතිපාද්න වකාිෂනන් සාාව ිළිග්  ාානව සපතප  කමාාාකරා්   කමාාාකරා්   පිපපාලන්   

වයාපාර පිපපාලන්   වාජ /   දවමවි   ්ාකාකරකරා්   දලද් /   විද්යාව   යනවි / ජංනේවන්රු   කාමිකිෂක ජංනේවන්රු   

විම්ලි ජංනේවන්රු පශ්චා  උපාකර්ක් (Masters) ලබා තිබීා.  
 

      හ ෝ  

විශ්වවිද්යාල රතිපාද්න වකාිෂනන් සාාව ිළිග්  ක්වත්ර්  දද්ාල ය්තන්ිනන් සාා්තන්ක සාාානේක ව් 

(Membership) ලබා තිබීා. 

      සහ  

රා/ය ය්තන්ක   සංස්ථාවක   වයවස්ථාිළත ා්ඩළම්ක   ය්තන්ක   ිළිග්  වාජ /   ය්තන්ක 

කමාාාකරා ාට් වපත දවා වශව්න් වසර විස්සක (20) පමපුරුද්ද්ක් ලබා තිබීා වාන්ා, ජන් වේතඨ කමාාාකරා 

ාට් වපත දවා වශව්න් වසර පහක (05) විශිත  වස්වා පමපුරුද්ද්ක් ලබා තිබීා.  
 

2. විශ්වවිද්යාල රතිපාද්න වකාිෂනන් සාාව ිළිග්  ාානව සපතප  කමාාාකරා්   කමාාාකරා්   පිපපාලන්   

වයාපාර පිපපාලන්   වාජ /   දවමවි   ්ාකාකරකරා්   දලද් /   විද්යාව   යනවි / ජංනේවන්රු   කාමිකිෂක ජංනේවන්රු   

විම්ලි ජංනේවන්රු උපාකර්ක් ලබා තිබීා.   

සමග Z  

විශ්වවිද්යාල රතිපාද්න වකාිෂනන් සාාව ිළිග්  ාානව සපතප  කමාාාකරා්   කමාාාකරා්   පිපපාලන්   

වයාපාර පිපපාලන්   වාජ /   දවමවි   ්ාකාකරකරා්   දලද් /   විද්යාව   යනවි / ජංනේවන්රු   කාමිකිෂක ජංනේවන්රු   

විම්ලි ජංනේවන්රු යචාමික් උපාකර්ක් (Ph.D.) ලබා තිබීා.   

      ස  

රා/ය ය්තන්ක   සංස්ථාවක   වයවස්ථාිළත ා්ඩළම්ක   ය්තන්ක   ිළිග්  වාජ / ය්තන්ක ව/යේත  

කමාාාකාර ාට් වපත දවා වශව්න් වසර පහක (05) විශිත  වස්වා පමපුරුද්ද්ක් ලබා තිබීා.  
 

සට න් - ක්හේත්රයටට දාා  ්රරානන් දිරහකර ුදුසුදරමක් නු  ත.  
 

වැටුප : HM 2-1 – 2016 Rs.[91,645 - 12×2700-124,045]   

  (රජය විසින් අනුමත කර ඇති අනෙකුත් දීමො) 
 

 

 නිසයෝ සාමා්ාධීකාී (මා්ව සම්පත් සාංවර්ධ් සහ පරිපාල්) (HM 1-1) - සස්වා ගණය - 

සේෂ්ඨ කළමණාකාර  

 

බාහිර ද්ම්පතකරුවන්   
 

සුදුසුකම් 

1. විශ්ව විද්යාල රතිපාද්න වකාිෂනන් සාාව ිළිග්  කමාාාකරා   ාානව සපතප  කමාාාකරා්   රා/ය 

පිපපාලන් ිළිගබඳ උපාකර්ක් ලබා තිබීා. 

 සමග 

2. විශ්ව විද්යාල රතිපාද්න වකාිෂනන් සාාව ිළිග්  කමාාාකරා්   ාානව සපතප  කමාාාකරා්   රා/ය 

පිපපාලන් ිළිගබඳ පශ්චා  උපාකර්ක්  (Masters) ලබා තිබීා.  

සහ   

3. රාජය යයතෙයක   ංස්ථාාවක   වයව්ථාාපිත මණ්ඩළයක   යයතෙයක   පිළිගත් වාණිජ යයතෙයක, 

කළමණාකරණය   මාෙව ංම්පත් කළමණාකරණය   රාජය පිපපානෙය පිළිබවව “කළමණාකරණ මට්ටනම්“ අවම 

වශනයන් වංර පහනළාවක (15) පළපුරුද්ද නබා තිබීම. 
 

සට න් - ක්හේත්රයටට දාා  ්රරානන් දිරහකර ුදුසුදරමක් නු  ත.  
 

වැටුප : HM 1-1 - 2016  Rs. (80,295-15 x 2,270 - 114,345)   

  (රජය විසින් අනුමත කර ඇති අනෙකුත් දීමො) 
 



 

 කළමණාකාර / සේෂ්ඨ කළමණාකාර (මා්ව සම්පත් සාංවර්ධ්) (MM 1-1) - සස්වා ගණය-  

කළමණාකාර  
 

බාහිර ද්ම්පතකරුවන්   
 

සුදුසුකම් 

1. විශ්ව විද්යාල රතිපාද්න වකාිෂනන් සාාව ිළිග්  කමාාාකරා   ාානව සපතප  කමාාාකරා්   රා/ය 

පිපපාලන් ිළිගබඳ උපාකර්ක් ලබා තිබීා. 

ස  

2. රා/ය ය්තන්ක   සංස්ථාවක වයවස්ථාිළත ා්ඩළම්ක   ය්තන්ක   ිළිග්  වාජ / ය්තන්ක පමදල වන 

උපාකර් ලබා ්ිනීවාන් පසු ාානව සපතප  සංවමිකධන   පිපපාලන් ක යුතු  ිළිගබඳව දවා වශව්න්  වසර එකක (01) 

පමපුරුද්ද්ක් ලබා තිබීා. 

 

වැටුප : MM 1-1 - 2016  Rs. (53,175 – 10 x 1,375 – 15 x 1,910 - 95,575) 
 (රජය විසින් අනුමත කර ඇති අනෙකුත් දීමො) 

 

 කළමණාකාර / සේෂ්ඨ කළමණාකාර (පරිපාල්) (MM 1-1) - සස්වා ගණය-  කළමණාකාර  
 

බාහිර ද්ම්පතකරුවන්   
 

සුදුසුකම් 

1. විශ්ව විද්යාල රතිපාද්න වකාිෂනන් සාාව ිළිග්  කමාාාකරා   ාානව සපතප  කමාාාකරා්   රා/ය 

පිපපාලන් ිළිගබඳ උපාකර්ක් ලබා තිබීා. 

ස  

2. රා/ය ය්තන්ක   සංස්ථාවක වයවස්ථාිළත ා්ඩළම්ක   ය්තන්ක   ිළිග්  වාජ / ය්තන්ක පමදල වන 

උපාකර් ලබා ්ිනීවාන් පසු පිපපාලන්   ාානව සපතප  සංවමිකධන ක යුතු  ිළිගබඳව දවා වශව්න්  වසර එකක (01) 

පමපුරුද්ද්ක් ලබා තිබීා. 
 

වැටුප : MM 1-1 - 2016  Rs. (53,175 – 10 x 1,375 – 15 x 1,910 - 95,575) 
 (රජය විසින් අනුමත කර ඇති අනෙකුත් දීමො) 

  
සව්ත් ප්රතිලලා   

1) වස්වක දමිකථසාධක දරදලද් / වවනුවවන් විටුවපන් දඩුකර ්න්නා 10% ද්ා්ක දලද්ල සඳහා සංස්ථාව ාගින් 

15% ද්ා්ක දලද්ලක් බිර කරනු ලිවේ.  

2) වස්වක ාාරකාර දරදලද්ල සඳහා සංස්ථාව 3% ක රද්ාන්ක් බිර කරනු ලිවේ.  

3) ර/වේ චක්රව /  දනුව රවාහන පහසුකපත වහ  ීමානා.  
 

හ ාුස හරාන්හේසි  

^ද&  ඉ . සාමාන්යාධිකාරා  .න්ර හ  ා යෝහයටෝය සාමාන්යාධිකාරා  මාන්න සපත  හ  ා  පා ා න් 

.න්ර හට අදාන දවප්ක්ිතයින්වේ වයස අවු: 35 ට ස්ාඅඩු හා 55 ට වනාවිඩි වි් යුතු්.   

(ය)  ඉ . රළමණාරාහ මාන්න සපත  හ සංනකධන් .න්ර හ  ා  පා ා න් රළමණාරාහ .න්ර හට 

අදාන දවප්ක්ිතයින්වේ වයස අවු: 22 ට ස්ාඅඩු හා 45 ට වනාවිඩි වි් යුතු්.   

^ඇ& රා/ය ය්තන්ක   සංස්ථාවක   වයවස්ථාිළත ා්ඩළම්ක ද්ම්පතකරුවන් ස්වීය් ද්ම්පතප  දද්ාල 

රධානීන් ාාමික්ව්න් ව්ාදලකල යුතු්. 

^ඈ& ශ්රී ලංකාවේ පුරවියනව් ව වි් යුතු්.  

^ජ& විශිත  චිපත්ිනන් යුක්ත වි් යුතු වේ.  
 

සුම්සුකපත හා පමපුරුද්ද් ිළිගබඳව ජීව ද් ත වතාරතුරු (CV) හා අදාන අධ්යාපෙ දුදුදුකම් හා පළපුරුද්ද 

පිළිබව ංහතිකපත් ද ංමග ඥාතීන් නොවෙ නිර්නද්ශකයින් නදනදනෙකුනේ ෙම්, ලිපිෙයන් ංහ දුරකථාෙ 

අසකයන් ංහිතව 2021.11.01 දිෙට නහෝ ඊට ප්රථාම තෙුරනර් ෙම ලිපි කවරන  වම්පං හහළ නකළවනර් 

පැහැදිලිව ංටහන් කර අප නවත ලියාපදිසචි තැපෑනනන් නහෝ විදුත් තැපෑනනන් එවිය යුුරය. (Email: 

hr@cfc.gov.lk  / it@cfc.gov.lk ) 

සාාපති, 

ලංකා කරවර සංස්ථාව, 

වනා. 15 වරාක් හවුස් ප ා්,  

වකාමඹ 15.  
 

ම්රකථන දංක් : 0112-523689   0112-540455 
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