
                                                                               

 

 

 

                                       

අධ්යාපන අමාත්යාාංශය  

සබරගමුව විශ්වවිද්යාලයේ වවද්ය පීඨය ඉදිකිරීයේ වයාපෘතිය 

 
 

යසෞදි රජයේ ණය ආධාර යටයේ අධයාපන අමාත්යාාංශයේ, උසස් අධයාපන අාංශය මඟින් ක්රියාේමක 

කරනු ලබන සබරගමුව විශ්වවිද්යාලයේ වවද්ය පීඨය ඉදිකිරීයේ  වයාපෘතියේ පහත් ද්ක්වා ඇති 

ත්නතුරු සඳහා සුදුසුකේ ලේ ශ්රී ලාාංකික පුරවැසියන්යගන් අයදුේපේ කැඳවනු ලැයේ. කළමනාකරණ 

යස්වා යද්පාර්ත්යේන්තුව විසින් 2019.03.05 ද්ාත්මින් නිකුේ කර ඇති චක්රයේඛ අාංක 01/2019හි 

සඳහන් විධිවිධානයන්ට අනුකූලව වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකයක් වශයයන් යමම වයාපෘතිය 

ස්ථාපිත් යකාට ඇති අත්ර, එම වයාපෘතියේ මුළු වටිනාකම ඇ.ය ා. මිලියන 70ක් පමණ යේ.  
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ඉහත් ත්නතුරට බඳවා ගැනීම සඳහා අවශය මූලික සුදුසුකේ සහ යපාදු  යකාන්යේසි පහත් පරිදි යේ. 
 

ත්නතුර සඳහා අවශය සුදුසුකම්  
 

1. වයාපෘති ඉාංජිනේරු (PS 4) 

 

අවම සුදුසුකම් හා පළපුරුද්ද :  :  
 

(1).  අද්ාළ විෂය ක්යෂ්ත්රය සේබන්ධයයන් විශ්වවිද්යාල ප්රතිපාද්න යකාමිෂන් සභාව විසින් පිළිගේ 

උපාධියක් සාර්ථකව සේූර්ණ කර තිබීම. 

යහෝ  
 අද්ාල විෂය ක්යෂ්ත්රය සේබන්ධයයන් වූ උපාධියකට සමාන බවට විශ්වවිද්යාල ප්රතිපාද්න 

යකාමිෂන් සභාව පිළිගේ සුදුසුකමක් 

යහෝ 

ආශ්රිත් සාමාජිකේවය/ අද්ාල විෂය ක්යෂ්ත්රය සේබන්ධයයන් පිළිගේ වෘේතිය ආයත්නයකින් 

ලබා ගේ   ඒ හා සමාන වෘේතිය සුදුසුකමක්. 

 සමඟ  

සුදුසුකේ ලබා ගැනීයමන් අනතුරුව අද්ාළ ක්යෂ්ත්රයේ අවම වශයයන් වසර 07ක පළපුරුේද්.  
 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

  (2). අද්ාළ විෂය ක්යෂ්ත්රයේ රජයේ දීප වයාප්ත් යස්වාවක III/II යහෝ ඉන් ඉහළ පන්තියක යහෝ 

ඒ හා සමාන ත්ේවයක් ද්රන නිලධාරියයකු වීම.  

                                                                             සමඟ  

 III/II පන්තියේ ත්නතුයර් අවම වශයයන් වසර 07 ක පළපුරුේද්  

 

 

 



                                                                               

  නපාදු නකාේනද්සි   

 

1. සෑම අයදුේකරු යවකුම ත්නතුරට අද්ාළ සියලු සුදුසුකේ අයදුේපේ කැඳවන දිනයට යහෝ ඊට යපර

යහෝ සේපුර්ණ කර තිබීම අනිවාර්ය යේ. 

2. යසෞදි අරමුද්ල යහෝ යවනේ වියේශීය අරමුද්ේ ඉදිකිරීේ සාංවර්ධන වයාපෘතියක පළපුරුේද් වියශ්ෂ 

සුදුසුකමක් වනු ඇත්. 

3. වයස්  සීමාව:  අයදුේපේ භාර ගැනීයේ අවසන් දිනය වන විට වයස අවුරුදු 64 යහෝ එයට අඩු වීම. 

4.  වැටුප  : මුද්ේ අමාත්යාාංශයේ කළමනාකරණ යස්වා යද්පාර්ත්යේන්තුව විසින් 2019.03.05 

ද්ාත්මින් නිකුේ කර ඇති චක්රයේඛ අාංක  01/2019  අනුව හිමි වැටුප සහ අයනකුේ දීමනා. 

5.    නස්වා නකාේනද්සි: 

වසරක කාලපරිච්යේද්යක් සඳහා යකාන්ත්රාේ පද්නම මත් පේකරනු ඇත්. කාර්ය සාධනය හා යස්වයේ 

අවශයත්ාව අනුව එම කාලය වසරින් වසර,  ත්වේ වසර යද්කක උපරිම කාලයක් ද්ක්වා දීර්ඝ කරනු 

ඇත්. 

6. නවනත් ප්රතිලාභ: 

යස්වක අර්ථ සාධක අරමුද්ල සඳහා යස්වද්ායකයායගන් 8% ක ද්ායකේවයක් ද්, 

යස්වායයෝජකයායගන් 12% ක ද්ායකේවයක්ද් සහ යස්වක භාරකාර අරමුද්ල සඳහා 3% ක 

ද්ායකේවයක් යස්වායයෝජකයා විසින් ද් ද්රනු ඇත්.  

 

සුදුසුකේ, පළපුරුේද් සහ යවනේ අද්ාළ යත්ාරතුරු පිළිබඳ සේපුර්ණ විස්ත්ර සඳහන් කරමින් අයදුේකරු 

පිළිබඳව යත්ාරතුරු විමසිය හැකි ඥාතීන් යනාවන යද්යද්යනකුයේ නේ ද් සහිත්ව ත්මන් විසින් සකස ්කරන 

ලද් අයදුේපේ 2021.03.15 දින යහෝ ඊට යපර නේකම්, අධ්යාපන අමාත්යාාංශය, අාංක 18, නවෝඩ් නපනදස, 

නකාළඹ 7 යන ලිපිනයට ලියාපදාංචි ත්ැපෑනලේ එවිය යුතු නේ.  

 ඉේුම්කරන ත්නතුර ලියුම් කවරනේ ඉහළ වම් නකලවනේ සඳහේ කළ යුතුය.    

 

 

 

මහාචාේය නේ.කපිල සී.නේ.නපනේරා  

යේකේ,  

අධයාපන අමාත්යාාංශය, 

 අාංක 18, යවෝඩ් යපයද්ස, යකාළඹ 7. 

2021.02.19 


