
 

ජනමාධ්ය අමාත්යාාංශයේ පිළිගැනීයේ නිලධ්ාරි ත්නතුයෙහි  

පුෙප්පාඩුව සඳහා  බඳවා ගැනීමට අයදුේපත් කැඳවීම 

 

ජනමාධ්ය අමාත්යාාංශයේ පුරප්පාඩුව පවතින පිළිගැනීයේ නිලධ්ාරි ත්නතුර සඳහා 

පහත් සඳහන් සුදුසුකේ සපුරා ඇති ශ්රී ලාාංකික පුරවැසියන්යගන් අයදුේපත් කැඳවනු 

ලැයේ. යමම ත්නතුර ස්ථිරය.විශ්රාම වැටුප් සහිත්ය.( විශ්රාම වැටුප් ක්රමය පිළිබඳ රජය 

විසින් ඉදිරියේදී ගනු ලබන ප්රතිපත්තිමය තීරණයන්ට යටත් විය යුතු යේ.) 

01. බඳවා ගැනීමේ සුදුසුකේ  

1.1 අධ්යාපන සුදුසුකේ : 

      සිාංහල/යෙමළ, ඉාංග්රීසි භාෂාව, ගණිත්ය සහ ත්වත් විෂයන් යෙකකට සේමාන 

සාමාර්ථයන් සහිත්ව එකවර විෂයයන් හයකින් (06) කින් අ.යපා.ස  සා/යපළ   සමත් වී 

තිබීම.                                                            
                           

                  සහ 

අ.යපා.ස. උ/යපළ විභාගයේදී අවම වශයයන් විෂයන් එකක්වත් (01)   සමත්වීම. 

(සාමානය යපාදු පරීක්ෂණය හැර) 

                     

 1.2 වෘත්ීය සුදුසුකේ               :   අොල යනායේ 

 

 1.3 පළපුරුද්ද                          :  අොල යනායේ 

 

 1.4කායික සුදුසුකේ           : සෑම අයප්ක්ෂකයයකුම ශ්රී ලාංකායේ ඕනෑම ප්රයේශයක 

යස්ථවය කිරීමටත්, ත්නතුයර් රාජකාරී ඉටු කිරීමටත්, 

ප්රමාණවත් ශාරීරික හා මානසික යයෝගයත්ාවයකින් 

යුක්ත්විය යුතුය 
       

               

 1.5 යවනත්                           :  I. අයදුේකරු ශ්රී  ලාංකායේ පුරවැසියයකු විය යුතුය 

                                                 II. අයදුේකරු විශිෂ්ඨ චරිත්යකින් යුක්ත් විය යුතුය. 

                                                III. ත්නතුරට බඳවාගැනීම සඳහා අවශය 1.1 සිට 1.6 ෙක්වා 

සඳහන් සියලුම සුදුසුකේ සේූර්ණ කළ යුතු බවට 

අයදුේපත් කැඳවීයේ නියේෙනයේ සඳහන් කරනු ලබන දිනට 

එම සුදුසුකේ සෑම ආකාරයකින්ම සේූර්ණ කර තිබිය 

යුතුය 

                

 

 1.6 වයස                              :    

                            1.6.1         අවම සීමාව   -  අවුරුදු 18ට යනාඅඩු 

                            1.6.2         උපරිම සීමාව -  අවුරුදු 30ට යනාවැඩි 



 

  සටහන වුහගත් සේුඛ පරීක්ෂණයේදී ඉහලම ලකුණු ලබාගන්නා අයදුේකරුවන් 

අතුයරන්                                               කුසලත්ාවය  අනුව පවතින  පුරප්පාඩු  වලට  බඳවා 

ගනු ලැයේ. 

                සෑම අයදුේකරුවකුම ත්නතුරට අොළ සියලු සුදුසුකේ අයදුේපත් කැඳවන 

දිනයේ යහෝ ඊට යපර                  යහෝ සේූර්ණ කර තිබීම අනිවාර්ය යේ. 

 

 

 

02  බඳවා ගැනීයේ ක්රමය                :      යයෝගයත්ා ඇගයීයේ සේුඛ පරීක්ෂණයක් 

මඟින් 

2.1   ලිඛිත් විභාගය                        :      අොළ යනායේ 

2.2   වෘත්ීය පරීක්ෂණය               :      අොළ යනායේ  

2.3   සාමානය සේුඛ පරීක්ෂණය   :      අොළ යනායේ  

යයෝගයත්ා ඇගයීයේ සේුඛ පරීක්ෂණයයේදීම සුදුසුකේ පරීක්ෂා කරනු ලැයේ 

 

03. වැටුප් පරිමාණය                       :  රු.27,140-10x300-11x350-10x495-10x660-

රු.45,540/= 

 

04.    සාවදය යත්ාෙතුරු සැපයීම   

 යමම පුරප්පාඩු පිරවීයේදී කිසියේ අයප්ක්ෂකයයකුට සුදුසුකේ යනාමැතිබව 

අනාවරණය වුව යහාත් ඕනෑම අවස්ථථාවකදී ඔහුයේ යහෝ ඇයයේ අයප්ක්ෂකත්වය 

අවලාංගු කිරීමට ඉඩ ඇත්. යස්ථවයට බඳවා ගත් පසුවෙ අයප්ක්ෂකයකු ඉදිරිපත් කර ඇති 

කිසියේ යත්ාරතුරක් , එය සාවෙය බව ෙැන ෙැනම ඉදිරිපත් කර ඇති බව යහෝ යේ 

වැෙගත් කරුණක් ඕනෑකමින්  වසන් කර ඇති බව යපනී ගිය යහාත් ඔහු යේ / ඇය යේ 

යස්ථවය අවසන් කිරීමටත් රජයේ යස්ථවයයන්  පහ කිරීමටත් ඉඩ ඇත්. 

 

 

ලකුණු ලබා යදන ප්රධ්ාන 

ශීර්ෂ 

උපරිම ලකුණු ප්රමාණය යත්ෝො ගැනීමට සලකා 

බලනු ලබන අවම ලකුණු 

ප්රමාණය 

අතියර්ක අධ්යාපන 

සුදුසුකේ  

25 අොළ යනායේ 

භාෂා ප්රවීණත්ාවය 25 අොළ යනායේ 

පරිගණක ෙැනුම 15 අොළ යනායේ 

පළපුරුේෙ 30 අොළ යනායේ 

සේුඛ පරීක්ෂණයේදී 

ෙක්වන ලෙ කුසලත්ාවය 

05 අොළ යනායේ 

එකතුව 100 අදාළ යනායේ 



05.  අයදුේපත්ර යයාු කිරීම 

ත්මන් විසින් සකසා ගන්නා ලෙ අයදුේපත්ක් සහ ජීව ෙත්ත් සටහන 2021.05.04  දින 

යහෝ ඊට යපර ලැයබන යස්ථ යේකේ, ජනමාධ්ය අමාත්යාාංශය, ඇසිදිසි මැඳුර, අාංක 163, 

කිරුළපන මාවත්, යපාේයේන්යගාඩ, යකාළඹ 05 යන ලිපිනයට ලියාපදිාංචි ත්ැපෑයලන් 

එවිය යුතුය.අයදුේපත් භාර ගන්නා අවසාන දිනයට පසුව ලැයබන හා ත්ැපෑයේදී සිදුවන 

ප්රමාෙයන් සලකා බලනු යනාලැයේ.අයදුේපත් බහා එවන කවරයේ වේපස ඉහළ 

යකළවයර් පිළිගැනීයේ නිලධ්ාරි ත්නතුර සඳහා බඳවා ගැනීම යනුයවන් පැහැදිලිව 

සඳහන් කර එවිය යුතුය. 

රාජය යස්ථවා යකාමිෂන් සභායේ නියයෝග පරිදි 

 

 

යේකේ 

ජනමාධ්ය අමාත්යාාංශය 

ඇසිදිසි මැඳුර  

අාංක 163 

කිරුළපන මාවත් 

යපාේයේන්යගාඩ 

යකාළඹ 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


