
 

 
 

 
 

අධ්යාපන අමාත්යාාංශය 

උසස් අධ්යාපන අාංශය 

විද්යා හා ත්ාක්ෂණ මානව සම්පත් සාංවර්ධ්න වයාපෘතිය  
 

 

අධ්යාපන අමාත්යාාංශය මඟින් ක්රියාත්මක කරනු ලබන විද්යා හා ත්ාක්ෂණ මානව සම්පත් සාංවර්ධ්න 

වයාපෘතියේ පහත් ද්ක්වා ඇති ත්නතුරු සඳහා සුදුසුකම් ලත් ශ්රී ලාාංකික පුරවැසියන්යෙන් අයදුම්පත් කැඳවනු 

ලැයේ. ශ්රී ජයවර්ධ්නපුර විශ්වවිද්යාලය සඳහා අාංෙසම්ූර්ණ ඉාංජියන්රු පීඨයක් සහ කැලණිය විශ්වවිද්යාලය, 

ශ්රී ලාංකා සබරෙමුව විශ්වවිද්යාලය සහ ශ්රී ලාංකා රජරට විශ්වවිද්යාලය සඳහා ත්ාක්ෂණ පීඨ තුනක් ඉදිකිරීම 

සඳහා යමම වයාපෘතියට ආසියානු සාංවර්ධ්න බැාංකුව (ADB) මඟින් අරමුද්ල් සපයනු ලබයි. වයාපෘති මුළු 

පිරිවැය ඇමරිකානු ය ාලර් මිලියන 165 කි. වයාපෘති කාල සීමාව  2018  සිට 2024 වසර  ද්ක්වා යේ. 

 

ත්නතුරු   නාමය               ත්නතුරු සාංඛ්යාව            වැටුප් මට්ටම           ආයත්නය 

ප්රසම්පාද්න වියශ්ෂඥ               01                            PS3              වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය (PMU)    

 

                                                                                                                                                                                                              

ඉහත් ත්නතුරට බඳවා ෙැනීම සඳහා අවශය මූලික සුදුසුකම් සහ යපාදු යකාන්යේසි පහත් පරිදි යේ. 
 

අවශය සුදුසුකම් 

 

01. ප්රසම්පාද්න විශශ්ෂඥ - PS3  

පහත් (i), (ii) ශහෝ (iii) අවම සුදුසුකම් හා පළපුරුද්ද්:  
 

(i) අද්ාළ විෂය ක්යෂ්ත්රය සම්බන්ධ්යයන් විශ්වවිද්යාල ප්රතිපාද්න යකාමිෂන් සභාව විසින් පිළිෙත් 

ප්රථම උපාධියක් ලබා තිබීම  

යහෝ 

  අද්ාළ විෂය ක්යෂ්ත්රයේ උපාධියක් හා සමාන බවට විශ්වවිද්යාල ප්රතිපාද්න යකාමිෂන් සභාව 

විසින් පිළිෙත් සුදුසුකමක්  

යහෝ  

   අද්ාළ විෂය ක්යෂ්ත්රය සම්බන්ධ්යයන් පිළිෙත් වෘත්තියමය ආයත්නයකින් ලබා ෙත් ආශ්රිත් 

සාමාජිකත්වය (Associate Membership) /   ඒ හා සමාන වෘත්තිමය සුදුසුකමක් 

 

සමඟ 

 කළමනාකරණ මට්ටයම් අවම වශයයන් වසර 12ක පශ්චාත් සුදුසුකම් සහිත් පළපුරුේද්ක් ලබා 

තිබීම 

 
 

(ii) අද්ාළ විෂය ක්යෂ්ත්රය සම්බන්ධ්යයන් විශ්වවිද්යාල ප්රතිපාද්න යකාමිෂන් සභාව විසින් පිළිෙත් 

ප්රථම උපාධියක් ලබා තිබීම  

යහෝ 

  අද්ාළ විෂය ක්යෂ්ත්රයේ උපාධියක් හා සමාන බවට විශ්වවිද්යාල ප්රතිපාද්න යකාමිෂන් සභාව 

විසින් පිළිෙත් සුදුසුකමක්  

යහෝ  

  

 



 

  

 අද්ාළ විෂය ක්යෂ්ත්රය සම්බන්ධ්යයන් පිළිෙත් වෘත්තියමය ආයත්නයකින් ලබා ෙත් ආශ්රිත් 

සාමාජිකත්වය (Associate Membership) /   ඒ හා සමාන වෘත්තිමය සුදුසුකමක් 
 

 

 

 

සහ  

අද්ාල විෂය ක්යෂ්ත්ර ය සම්බන්ධ්යයන් ලබාෙත් පශ්චාත් උපාධියක් යහෝ අද්ාළ විෂය ක්යෂ්ත්රය 

සම්බන්ධ්යයන් පිළිෙත් වෘත්තියමය ආයත්නයක ූර්ණ සාමාජිකත්වය / වරලත් 

සාමාජිකත්වය යහෝ සමාන වෘත්තිමය සුදුසුකමක්  ලබා තිබීම 

 

                                                                                    සමඟ  

                     කළමනාකරණ මට්ටයම් අවම වශයයන් වසර 09ක පශ්චාත් සුදුසුකම් සහිත් පළපුරුේද්ක් ලබා 

 තිබීම. 

 

 (iii)      රජයේ දීප වයාප්ත් යස්වාවක පළමු පාංතියේ නිලධ්ාරියයකු යහෝ අද්ාල යක්ෂත්රයේ ඒ හා සමාන    

             ත්නතුරක නිලධ්ාරියකු වීම 

සමඟ 

           පළමු පාංතියේ නිලධ්ාරියයකු යලස අවම වශයයන් වසර 04ක පලපුරුේද්ක් ලබා තිබීම. 

 
 

ශපාදු ශකාන්ශද්සි 

                                                               
සෑම අයදුම්කරු යවකුම ත්නතුරට අද්ාළ සියලු සුදුසුකම් අයදුම්පත් කැඳවන දිනයට යහෝ ඊට යපර යහෝ 

සම්පුර්ණ කර තිබීම අනිවාර්ය යේ. 

 

1. වයස් සීමාව:  

අයදුම්පත් භාර ෙන්නා අවසන් දිනට වයස අවුරුදු 64ට අඩු වීම  

 

2.  වැටුප  : 

                       2019.03.05 දිනැති කළමනාකරණ යස්වා චක්රයල්ඛ අාංක 01/2019 හා අද්ාළ සාංයශෝධ්න  

                       අනුව   හිමි වැටුප සහ අයනකුත් දීමනා 

 

3.  ශස්වා ශකාන්ශද්සි: 

නිලධ්ාරීන් වසරක කාලපරිච්යේද්යක් සඳහා යකාන්ත්රාත් පද්නම මත් පත්කරනු ඇත්. කාර්ය 

සාධ්නය හා යස්වයේ අවශයත්ාව අනුව එම කාලය වසරින් වසර ත්වත් වසර තුනක උපරිම 

කාලයක් ද්ක්වා දීර්ඝ කිරීම පිළිබඳව සලකා බලනු ලැයේ. 

 

4. අයදුම්පත් භාර ගන්නා අවසන් දිනය : 

       2021 ජූලි 31  

 

5. ශවනත් ප්රතිලාභ: 

 

යස්වක අර්ථ සාධ්ක අරමුද්ල සඳහා යස්වද්ායකයායෙන් 8% ක ද්ායකත්වයක් ද්, 

යස්වායයෝජකයායෙන් 12% ක ද්ායකත්වයක්ද් සහ යස්වක භාරකාර අරමුද්ල සඳහා 3% ක 

ද්ායකත්වයක් යස්වායයෝජකයා විසින් ද් ද්රනු ඇත්.  

 

 

 

 

 

 



 

සුදුසුකම්, පළපුරුේද් සහ යවනත් අද්ාළ යත්ාරතුරු පිළිබඳ සම්පුර්ණ විස්ත්ර සඳහන් කරමින්, අයදුම්කරු 

පිළිබඳව යත්ාරතුරු විමසිය හැකි ඥාතීන් යනාවන යද්යද්යනකුයේ නම් ද් සහිත්ව ත්මන් විසින් සකස් කරන ලද් 

අයදුම්පත්, අයදුම්පත් භාර ෙන්නා අවසන් දිනට යපර පහත් ලිපිනයට ලියාපදිාංචි ත්ැපෑයලන් එවීම යහෝ 

යෙනැවිත් භාර දීම සිදු කළ යුතුය.  

 

වයාපෘති අධ්යක්ෂ 

විද්යා හා ත්ාක්ෂණ මානව සම්පත් සාංවර්ධ්න වයාපෘතිය 

අධ්යාපන අමාත්යාාංශය 

363 E, ශහාරහහකන්ද් පාර, 

ත්ලාංගම උතුර, 

ශකාස්වත්ත්, 

බත්ත්රමුල්ල. 
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