
l 2021 පෙබරවාරි 15 සඳුදාදැන්වීම් 

තන“” –රපා—
උ“” පළා’ සභාෙ“ සමාජ ෙ—වා ෙදපා•තෙ’”“ව යටෙ’ පව“න 

තන“” සඳහා බඳවා ගැ”ෙ’ වෘත තරඟ භාගය - 2021
01.  "සා” ෙ—”කා" III වන ෙ”ෙ“ තන“රට බඳවා ගැම සඳහා වන ”වෘත තරග  

”භාගය - 2021

02.  සමාජ ෙ—වා “ලධා“ II වන ෙ”ෙ“ තන“රට බඳවා ගැම සඳහා වන ”වෘත 
තරග ”භාගය - 2021

03.  සං” භාෂා ප’ව•තක තන“ර (III) වන ෙ”යට බඳවා ගැෙ ”වෘත තරඟ 
”භාගය - 2021

ෙදමළ හා ංහල භාෂා මා–ය” ම—” —•ෂගත තන“”වලට අ—ළ තරග භාගයට උ“” පළා’ 
රා’ ෙ—වා ෙකා“ෂ” සභා ෙ”කවරයා ” අය”ප කැඳවා ඇත. ෙමම තන“” –ර“පා— සඳහා 
වෘත තරඟ භාගය ම—” ප’කරග• ලැෙ•. අය”ප භාරග”නා අවසාන ”නය 2021-03-05 ෙ“.

අය”ක”ව”  යන උ“” 
පළා’ සභාෙ“ අ”ත•ජාලය හා  උ“” පළා’ සභාවට අය’ පළා’ පාලන ආයතන කා•යාලය”“ ඉහත 
තන“” සඳහා බඳවා ගැ” සබ”ධ ෙතාර“” ලබාෙගන ”””ක ස–රා ඇ“ අෙ“”ෂකය” එම 
ආද•ශ අය”පයට අ•’ලව අය” කරන ෙලස ඉ”ලා “• ලැෙ•.
එ—. ”වාකර”,
ෙ”ක,
පළා’ රා ෙ—වා ෙකා“ෂ” සභාව, උ“” පළාත.
15-02-2021

නාග’ක සංව•ධන,ෙවරළ සංර”ෂණ, අප” බැහැර–ම හා
“ජා ප”තා කට–“ රා අමා“ාංශය

සහා“ප“ කළමනාකරණ අ“කා’ය
සහා ප කළමනාකරණ අ කා ෙ“ පහත සඳහ ඇබෑ•“ ”ර•ම සඳහා ”””කල’ අය”ක”ව ෙග
ඉ” ප’ කැඳව• ලැෙ•

1.  “ෙය–’ සාමා—ාකා’ (“යාමන) - එ. එ’. 1-1 "ෙ’’ඨ කළමනාකාර" තන“” 01 
 තන“රට අ—ළ ”””ක
 බා“ර අය”ක”ව”

•වල “පාදන ෙකා“ෂ සභාව  ””ග’ ” ඉං“ෙ ” උපා ය” ලබා “—ම
සමග
අ—ළ ෂය ”ෙ’ ෙ“ ප•චා’ උපා ය” ෙහ– – ලංකා ඉං“ ෙ ”ව” ෙ” ආයතනෙ“ වරල’
ඉං“ෙ ”වරය— •ම
සහ
රජෙ“ ෙහ– රා’ සං—ථාවක ෙහ– ””ග’ ෙපෟ–ග•ක ආයතනයක “ කළමනාකාර ම”ටෙ” තන“රක අවම
වශෙය ” ඉං“ෙ ” ෂය ”ෙ’ යට අ—ළ වසර පහෙළාවක ක පළ–”–ද” ලබා “—ම
අ””තර අය”ක”ව”

ඉහත සඳහ බා“ර අය”ක”ව සඳහා වන ”””ක ස–රා “—ම
ෙහ–
සහා ප කළමනාකරණ අ කා ෙ“ සහකාර සාමා—ා කා “යාමන ෙමෙහ– නඩ’“ ”“ වා—“ ඥ
තන“ෙ• 1 වන ෙ”ෙ“ අවම වශෙය වසර පහක ක ස“—යක ෙ—වා කාලය” ස—•ණ කර “—ම
වයස
වයස අ–”” ට ෙනාඅ— හා අ– ට ෙනාවැ• ය –“ය අ” තර අය“ක”ව සඳහා උප ම වය—
“මාව බල ෙනාපා”
වැ•ප

l ඉ ධන “මනාව සමග “ලරථය” පා–— •“ම සඳහා ““ක ලබ• ඇත
l රජය  අ•මත ය ම “මනා සහ ”වන යද “මනාව ෙගව• ලැෙ•
l ”රකථන –”ප’ “මාවකට යට’ව “—•ණය කර• ලැෙ•

2. සහකාර සාමා—ාකා’ (මානව ස’ප’/ ප’පාලන) - එ’. එ’. 1-1 "කළමනාකාර" තන“” 01 
තන“රට අ—ළ ”””ක

 බා“ර අය”ක”ව”
•වල “පාදන ෙකා“ෂ සභාව  ””ග’ මානව සප’ කළමනාකරණය කළමනාකරණය
”ාපාර ප පාලනය රා’ කළමනාකරණය ””බඳ උපා ය” ලබා “—ම
සහ
උපා ය ලබා ගැ”ෙම ප” රජෙ“ රා’ සං—ථාවක ම–ඩලයක ”ව—ථා”ත ආයතනයක ෙහ– ””ග’
ෙපෟ–ග•ක ආයතනයක අවම වශෙය එම ”ෙ’ ෙ“ වසර එක ක පළ–”–ද ලබා “—ම
අ””තර අය”ක”ව”

ඉහත සඳහ බා“ර අය”ක”ව සඳහා වන ”””ක ස–රා “—ම
ෙහ–
සහා ප කළමනාකරණ අ කා ෙ“ ක“’ඨ කළමනාකාර ෙ—වා ගණෙ“ අ—ළ ”ෙ’ ෙ“
තන“රක වසර පහ ක ස“—යක ෙ—වා කාලය” ස—•ණ කර “—ම
වයස 
වයස අ– ට ෙනාඅ— අ– ට ෙනාවැ• අය ය –“ය අ” තර අය“ක”ව සඳහා උප ම වය—
“මාව බල ෙනාපා”
වැ•ප

l රජය  අ•මත ය ම “මනා සහ ”වන යද “මනාව ෙගව• ලැෙ•
l ”රකථන –”ප’ “මාවකට යට’ව “—•ණය කර• ලැෙ•

3. ෙ”ක’ - ෙ’. එ’. 1-1 "ක“’ඨ කළමනාකාර" ෙ—වා ගණය තන“” 01
තන“රට අ—ළ ”””ක

 බා“ර අය”ක”ව”
ෙ”කව” ෙ” ”ෙ’ යට අ—ළ “ වරල’ ෙ”ක” ප චය ””බඳ සහ“කය” වරල’ ෙ”ක ආයතනය
ම— ලබා “—ම
සහ
රා’ සං—ථාවක ”ව—ථා”ත ම–ඩලයක ෙහ– ””ග’ ෙපෟ–ග•ක අංශෙ“ ආයතනයක ෙ”ක ප චය
””බඳ වසර පහක ක පළ–”–ද” ලබා “—ම
ෙහ–
වරල’ ආයත“ක ෙ”ක ආයතනෙ“ අවස භාගය ස—•ණ කර “—ම
සහ
රා’ සං—ථාවක ”ව—ථා”ත ම–ඩලයක ෙහ– ””ග’ ෙපෟ–ග•ක අංශෙ“ ආයතනයක ෙ”ක ප චය
””බඳ වසර පහක ක පළ–”–ද” ලබා “—ම
සැල•ය –“ය ල—ෙ”ඛනය සහ ප ගණක තා”ෂණය ””බඳ ’”ම අ“ෙ•ක ”””කම” ෙලස සලක• ලැෙ•

අ””තර අය”ක”ව”
ඉහත සඳහ බා“ර අය”ක”ව සඳහා වන ”””ක ස–රා “—ම
ෙහ–
සහා ප කළමනාකරණ අ කා ෙ“ කළමනාකරණ සහකාර තා”ෂක ෙනාවන ෙ—වා ගණෙ“

වන ෙ”ෙ“ වසර පහ ක ස“—යක ෙ—වා කාලය” ස—•ණ කර “—ම

4. ප’පාලන “ලධා’ - තන“” 01 ෙ’. එ’. 1-1 "ක“’ඨ කළමනාකාර" ෙ—වා ගණය
තන“රට අ—ළ ”””ක

 බා“ර අය”ක”ව”
රා’ කළමනාකරණය රා’ ප පාලන මානව සප’ කළමනාකරණය ”ාපාර ප පාලනය යන ෂය
”ෙ’ ය• •වල “පාදන ෙකා“ෂ සභාව  ””ග’ උපා ය” ලබා “—ම
අ””තර අය”ක”ව”

ඉහත සඳහ බා“ර අය”ක”ව සඳහා වන ”””ක ස–රා “—ම
ෙහා්
සහා ප කළමනාකරණ අ කා ෙ“ කළමනාකරණ සහකාර තා”ෂක ෙනාවන ෙ—වා ගණෙ“
වන ෙ”ෙ“ අ—ළ ”ෙ’ ෙ“ වසර පහ ක ස“—යක ෙ—වා කාලය” ස—•ණ කර “—ම
වයස 
වයස අ– ට ෙනාඅ— අ– ට ෙනාවැ• අය ය –“ය අ” තර අය”ක”ව සඳහා උප ම වය—
“මාව බල ෙනාපා”
අංක සහ සඳහ තන වලට අ ළ වැ•ප
• ”වන යද “මනාව ෙගව• ලැෙ•

5.  ඉං“ෙ”” සහකාර (” / සැල”’ –” / මාණ හා ““’ ස””ෂණ) "කළමනාකරණ 
සහකාර (තා”ෂ—ක)" ෙ—වා ගණය තන“” 01 
තන“රට අ—ළ ”””ක

 බා“ර අය”ක”ව”
තෘ”ය හා වෘ’”ය අ–ාපන ෙකා“ෂ සභාව  ””ග නා ලද කා•“ක වෘ’”ය –““ ආයතනය•
“—’ කරන ජා“ක වෘ’”ය —සලතා පහ වැ“ ම”ටමට ෙනාඅ— ඉං“ෙ ” ”ෙ’ ෙ“
•ණතා සහ“කය ස—•ණ කර “—ම
අ””තර අය”ක”ව”
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