
 

අධ්යාපන අමාත්යාාංශය 

(උසස ්අධ්යාපන අාංශය) 

වයඹ විශව්විද්යාලයීය නගර සාංවර්ධ්න වයාපෘතිය 

ශ්රී ලාංකා වයඹ විශව්ිද්යාලය  

 

පුරප්පාඩු  (කකාන්ත්රාත් පද්නම මත්)) 
 

අධ්යාපන අමාත්යාාංශයේ උසස් අධ්යාපන අාංශය මඟින් ක්රියාත්මක කරනු ලබන සහ යසෞදි අරාබි රජය මඟින් මූලයයනය 
කරනු ලබන වයඹ විශ්වවිද්යාලයීය නගර සාංවර්ධ්න වයාපෘතියේ පහත් ද්ක්වා ඇති ත්නතුරු සඳහා සුදුසුකම් ලත් ශ්රී ලාාංකික 
පුරවැසියන්යගන් අයදුම්පත් කැඳවනු ලැයේ. වයාපෘතියේ මුළු වටිනාකම ද්ළ වශයයන් ඇයමරිකන් ය ාලර් මිලියන 28ක් 
පමණ යේ. කළමනාකරණ යස්වා යද්පාර්ත්යම්න්තුව විසින් 2019/03/05 ද්ාත්මින් නිකුත් කර ඇති චක්රයේඛ අාංක 01/2019 
හා ඊට අද්ාල සාංයශෝධ්නයන්ි සඳහන් විධිවිධ්ානයන්ට අනුකූලව වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකයක් වශයයන් යමම 
වයාපෘතිය ස්ථාපිත් යකාට ඇත්.   
  
ත්නතුරු නාමය   ත්නතුරු සාංඛ්යාව  වැටුප් මට්ටම     
    
වයාපෘති ඉාංජියන්රු   01   PS-4 
අභ්යන්ත්ර විගණක   01   PS-4 
වයාපෘති නිලධ්ාරී    02   PS-6  
ප්රසම්පාද්න නිලධ්ාරී   01   PS-6 
කළමනාකරණ සහකාර   02   කළමනාකරණ යස්වා චක්රයේඛ 01/2019   අනුව 
                                     
2019/03/05 දිනැති චක්රයේඛ අාංක 01/2019 ප්රකාරව ඉහත් ත්නතුරුවලට බඳවා ගැනීම සඳහා අවශය මූලික සුදුසුකම් සහ 

යපාදු යකාන්යේසි පහත් පරිදි යේ. 

 
 

 
වයාපෘති ඉාංජිකන්ත්රු (ත්නතුරු 01),අභ්යන්ත්ත්ර විගණක (ත්නතුරු 01) / - PS-4   
 
ඉහත් ත්නතුර සඳහා නියමිත් අවම සුදුසුකම් පහත් (1) යහෝ (2) පරිදි විය යුතුය:  
 

(1) අද්ාල විෂය ක්යෂත්්රය සම්බන්ධ්යයන් විශ්වවිද්යාල ප්රතිපාද්න යකාමිෂන් සභ්ාව විසින් පිළිගත්  උපාධියක් සාර්ථක 
යලස සම්ූර්ණ  කර තිබීම 

යහෝ 
 

අද්ාළ විෂය ක්යෂත්්රයේ උපාධියක් හා සමාන බවට විශ්වවිද්යාල ප්රතිපාද්න යකාමිෂන් සභ්ාව විසින් පිළිගත් 
සුදුසුකමක් 

යහෝ 
 

    ආශ්රිත් සාමාජිකත්වය ( Associate membership) /අද්ාළ විෂය ක්යෂත්්රය සම්බන්ධ්යයන් පිළිගත් වෘත්තියමය 

ආයත්නයකින් ලබා ගන්නා ලද් ඒ හා සමාන වෘත්තිමය සුදුසුකමක්.  

 
 

සමඟ  
 

 සුදුසුකම් ලබා ගැනීයමන් පසුව අද්ාළ ක්යෂ්ත්රයේ  අවම වශයයන් වසර හයක පළපුරුේද්ක් ලබා තිබීම. 



 
2)  රජයේ  දීප වයාප්ත් යස්වාවක III/II යහෝ ඉහළ පාංතියක යහෝ අද්ාල යෙත්රයේ ඒ හා සමාන ත්නතුරක 

නිලධ්ාරියයකු වීම 
 සමඟ                                                                  

 

II/III පන්තියේ අවම වශයයන් වසර හයක පළපුරුේද්ක් ලබා තිබීම.  

 

 
 
වයාපෘති නිලධ්ාරී  (ත්නතුරු 02 ), ප්රසම්පාද්න නිලධ්ාරී  (ත්නතුරු 01 )  - PS-6  

 
ඉහත් ත්නතුර සඳහා නියමිත් අවම සුදුසුකම් පහත් (1) යහෝ (2) යහෝ (3) පරිදි විය යුතුය: 
 

(2) අද්ාල විෂය ක්යෂත්්රය සම්බන්ධ්යයන් විශ්වවිද්යාල ප්රතිපාද්න යකාමිෂන් සභ්ාව විසින් පිළිගත්  උපාධියක් සාර්ථක 
යලස සම්ූර්ණ  කර තිබීම 

යහෝ 
 

අද්ාළ විෂය ක්යෂ්ත්රයේ උපාධියක් හා සමාන බවට විශ්වවිද්යාල ප්රතිපාද්න යකාමිෂන් සභ්ාව විසින් පිළිගත් සුදුසුකමක්  

 
යහෝ 

 
ආශ්රිත් සාමාජිකත්වය ( Associate membership) /අද්ාළ විෂය ක්යෂ්ත්රය සම්බන්ධ්යයන් පිළිගත් වෘත්තියමය 

ආයත්නයකින් ලබා ගන්නා ලද් ඒ හා සමාන වෘත්තිමය සුදුසුකමක්.  

 
යහෝ 

 
ත්ාක්ෂණික විෂය යෙත්රයට අද්ාළ පාඨමාලාවක් සඳහා ත්ෘතියික හා වෘත්ීය අධ්යාපන යකාමිෂන් සභ්ාව විසින් 

පිළිගත් ත්ාක්ෂණික / වෘත්තිය පුහුණු ආයත්නයක් මඟින් නිකුත් කරන ලද් ජාතික වෘත්තිය සුදුසුකම් (NVQ) 

7වන මට්ටමට යනා අඩු ප්රවීණත්ා සහතිකයක් ලබා තිබීම       

සහ 

        නියමිත් වියශ්ෂිකරණ ක්යෂ්ත්රයේ අවම වශයයන් වසරක (01) පළපුරුේද්. 

 
 

(1) ත්ාක්ෂණික විෂය යෙත්රයට අද්ාළ පාඨමාලාවක් සඳහා ත්ෘතියික හා වෘත්ීය අධ්යාපන යකාමිෂන් සභ්ාව විසින් 

පිළිගත් ත්ාක්ෂණික / වෘත්තිය පුහුණු ආයත්නයක් මඟින් නිකුත් කරන ලද් ජාතික වෘත්තිය සුදුසුකම් (NVQ) 

6වන මට්ටමට යනා අඩු ප්රවීණත්ා සහතිකයක් ලබා තිබීම       

සහ 

             

 නියමිත් වියශ්ෂිකරණ ක්යෂ්ත්රයේ අවම වශයයන් වසර හයක (06)  පළපුරුේද් 

 

 

 

 (3). ත්ාක්ෂණික විෂය යෙත්රයට අද්ාළ පාඨමාලාවක් සඳහා ත්ෘතියික හා වෘත්ීය අධ්යාපන යකාමිෂන් සභ්ාව විසින් 

පිළිගත් ත්ාක්ෂණික / වෘත්තිය පුහුණු ආයත්නයක් මඟින් නිකුත් කරන ලද් ජාතික වෘත්තිය සුදුසුකම් (NVQ) 

5වන මට්ටමට යනා අඩු ප්රවීණත්ා සහතිකයක් ලබා තිබීම       

 

සහ 

     නියමිත් වියශ්ෂිකරණ ක්යෂ්ත්රයේ අවම වශයයන් වසර 11ක පළපුරුේද් 

 

 



කළමනාකරණ සහකාර – ත්නතුරු 02    

 
ඉහත් ත්නතුර සඳහා නියමිත් අවම සුදුසුකම් පහත් පරිදි විය යුතුය:  
  
 

1) අ.යපා.ස (උ/යපළ) විෂයයන් තුනක් සමත් වීම හා සිාංහල / යද්මළ, ගණිත්ය හා ඉාංග්රීසි ඇතුළත් ව සම්මාන 

සාමාර්ථ හත්රක් සිත්ව එක් වරක දී අ.යපා.ස (සා/යපළ) විෂයන් හයක් (06) සමත් වීම.  

                                            

වියේශ අරමුද්ේ  වයාපෘතියක වසර යද්කක (02)  යස්වා පළපුරුේද් වියශ්ෂ සුදුසුකමක් යලස සැලයක්.  

 
 

 
කපාදු කකාන්ත්කේසි 

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

අනිවාර්ය යේ. 

 
වයස් සීමාව : අවුරුදු 64ට අඩු වීම 

 
වැටුප් පරිමාණය: 
2019/03/05 ද්ාත්මින් නිකුත් කර ඇති කළමනාකරණ යස්වා චක්රයේඛ අාංක 01/2019 සහ අද්ාල සාංයශෝධ්නයන්ට අනුව 
අද්ාළ ත්නතුරට ි මි වැටුප් පියවර සහ 2019/03/05 ද්ාත්මින් නිකුත් කර ඇති කළමනාකරණ යස්වා චක්රයේඛ අාංක 01/2019 
අනුව රජය විසින් අනුමත් කරන ලද්  සියලු දීමනා යගවනු ඇත්. 
 

කස්වා කකාන්ත්කේසි: 

වසර 1 ක කාලපරිච්යේද්යක් සඳහා යකාන්ත්රාත් පද්නම මත් පත්කරනු ඇත්. කාර්ය සාධ්නය හා යස්වයේ අවශයත්ාව අනුව 
එම කාලය වසරින් වසර ත්වත් වසර යද්කක උපරිම කාලයක් ද්ක්වා දීර්ඝ කිරීම පිළිබඳව සලකා බලනු ලැයේ. 
 

කවනත් ප්රතිලාභ්: 

යස්වක අර්ථ සාධ්ක අරමුද්ල (EPF) සඳහා යස්වද්ායකයායගන් 8% ක ද්ායකත්වයක් ද්, යස්වායයෝජකයායගන් 12% ක 
ද්ායකත්වයක්ද් සහ යස්වක භ්ාරකාර අරමුද්ල (ETF) සඳහා 3% ක ද්ායකත්වයක් යස්වායයෝජකයා විසින් ද් ද්රනු ඇත්. 
 
අයදුම් කරන ආකාරය: 
සුදුසුකම්, පළපුරුේද් සහ යවනත් අද්ාළ යත්ාරතුරු පිළිබඳ සම්පුර්ණ විස්ත්ර සඳහන් කරමින් අයදුම්කරු පිළිබඳව යත්ාරතුරු 
විමසිය හැකි ඥාීන් යනාවන යද්යද්යනකුයේ නම් ද් සිත්ව ත්මන් විසින් සකස් කරන ලද් අයදුම්පත් 2021.10.27 දිනට 
යපර වයාපෘති අධ්යක්ෂ, වයඹ විශ්වවිද්යාලයීය නගර සාංවර්ධ්න වයාපෘතිය, ශ්රී ලාංකා වයඹ විශ්විද්යාලය,  ලයනේ ජයතිලක 
මාවත්, කුලියාපිටිය යන ලිපිනයට ලියාපදිාංචි ත්ැපෑයලන් එවිය යුතුය. ඔබ විසින් ඉේලුම්කරන ත්නතුර ලියුම් කවරයේ 
ඉහළ වම් යකලවයර් සඳහන් කිරීම අත්යවශය යේ. රාජය / අර්ධ් රාජය යස්වාවන් ි ද්ැනටමත් යස්වයේ නියුතු 
අයදුම්කරුවන් අද්ාළ යද්පාර්ත්යම්න්තු ප්රධ්ානීන් හරහා සිය අයදුම්පත් එවිය යුතුය.  
 
 
 
වයාපෘති අධ්යක්ෂ 
වයඹ විශ්වවිද්යාලයීය නගර සාංවර්ධ්න වයාපෘතිය 
වයඹ විශ්වවිද්යාලය 
කුලියාපිටිය 
 
දිනය 2021.10.11 


