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අන්තරායර ඖධ ඳා ජාති භණ්ඩයේ ඳශත තනතුරු ල පුරප්ඳාඩු පිරවීභ වශා ශ්රී ාික
පුරලැසියන්යන් අයදුම්ඳත් ැලනු ැයේ.
01.තනතුරු නාමය - කෂමනාකරු (මානල වම්ඳත්)
සවේලා ගණය - “කණි්ඨ කෂමනාකාර”
පුරප්ඳාඩු ගණන - 01
01.1.සුදුසුකම්
01.1.1.බාහිර අයදුම්කරුලන්
වි්ල විද්යා රතිඳාද්න යොමින් වබාල විසින් පිළිත් භානල වම්ඳත් ෂභනාරණය යන විය
ක්යේත්රයකන් උඳාධියක් ඵා තිබීභ.
වශ
ඉශත වශන් රථමභ උඳාධිය ඵා ැීමයභන් ඳු  අද්ා ක්යේත්රයේ ලවර 01 ඳෂපුරු්දද්ක් ඵා තිබීභ.
01.1.2.අභ්යන්තර අයදුම්කරුලන්
I.

ඉශත වශන් ඵාහිර අයදුම්රුලන් වශා ලන ු දුු ම් වපුරා තිබීභ.
යශෝ

II.

ෂභනාරණ වශාර - තාක්ණි යනොලන යවේලා ණයයහි II ලන යරේණියේ
අද්ා ක්යේත්රයේ තනතුර අලභ ලයයන් ලවර 05 වතුුදද්ාය යවේලා ායක් වපුරා තිබීභ.
යශෝ

III.

ෂභනාරණ වශාර - තාක්ණි යවේලා ණයයහි II ලන යරේණියේ අද්ා ක්යේත්රයේ
තනතුර අලභ ලයයන් ලවර 05 වතුුදද්ාය යවේලා ායක් වපුරා තිබීභ.
යශෝ

IV.

ඵාත්භ කරීයම්/ක්රියාත්භ කරීයම්/ ලයාප්ති නිෂධාරි යවේලා ණයේ තනතුර ලවර 08
වතුුදද්ාය යවේලා ායක් වපුරා තිබීභ.

01.2.ලැටුප් කාණ්ඩය - JM 1-1
01.3. ලැටුප් ඳරිමාණය රු.(42,600 - 10 x 755 – 18 x 1,135 - රු.70,580/-)
(ලැුදඳට අභතරල රජයේ අනුභත දීභනා යලනු ැයේ)
01.4. ලයව :
අවුරුදු 22ට යනොඅඩු ශා 45ට යනොලැඩි විය යුතුය. අබයන්තර අයදුම්රුලන් වශා උඳරිභ ලයව් ීමභාල
අද්ා යනොයේ.

02.තනතුරු නාමය - ඳරිඳාන නිෂධාරි
සවේලා ගණය - “කණි්ඨ කෂමනාකාර”
පුරප්ඳාඩු ගණන - 01
02.1.සුදුසුකම්
02.1.1.බාහිර අයදුම්කරුලන්
වි්ල විද්යා රතිඳාද්න යොමින් වබාල විසින් පිළිත්, ෂභනාරණ/ ලාණිජයේදී යන විය
ක්යේත්රයකන් උඳාධියක් ඵා තිබීභ.
වශ
ඉශත වශන් රථමභ උඳාධිය ඵා ැීමයභන් ඳු  අද්ා ක්යේත්රයේ ලවර 01 ඳෂපුරු්දද්ක් ඵා තිබීභ.
02.1.2.අභ්යන්තර අයදුම්කරුලන්
I.

ඉශත වශන් ඵාහිර අයදුම්රුලන් වශා ලන ු දුු ම් වපුරා තිබීභ.
යශෝ

II.

ෂභනාරණ වශාර - තාක්ණි යනොලන යවේලා ණයයහි II ලන යරේණියේ
අද්ා ක්යේත්රයේ තනතුර අලභ ලයයන් ලවර 05 වතුුදද්ාය යවේලා ායක් වපුරා
තිබීභ.
යශෝ

III.

ෂභනාරණ වශාර - තාක්ණි යවේලා ණයයහි II ලන යරේණියේ අද්ා ක්යේත්රයේ
තනතුර අලභ ලයයන් ලවර 05 වතුුදද්ාය යවේලා ායක් වපුරා තිබීභ.
යශෝ

IV.

ඵාත්භ කරීයම්/ක්රියාත්භ කරීයම්/ ලයාප්ති නිෂධාරි යවේලා ණයේ තනතුර ලවර 08
වතුුදද්ාය යවේලා ායක් වපුරා තිබීභ.

02.2.ලැටුප් කාණ්ඩය - JM 1-1
02.3. ලැටුප් ඳරිමාණය රු.(42,600 - 10 x 755 – 18 x 1,135 - රු.70,580/-)
(ලැුදඳට අභතරල රජයේ අනුභත දීභනා යලනු ැයේ)
02.4. ලයව :
අවුරුදු 22ට යනොඅඩු ශා 45ට යනොලැඩි විය යුතුය. අබයන්තර අයදුම්රුලන් වශා උඳරිභ ලයව් ීමභාල
අද්ා යනොයේ.

03.තනතුරු නාමය - කෂමනාකරණ වශකාර
සවේලා ගණය - “කෂමනාකරණ වශකාර” - තාක්ණික සනොලන
පුරප්ඳාඩු ගණන - 02
03.1.සුදුසුකම්
03.1.1.බාහිර අයදුම්කරුලන්
(අ) අධයයන යඳොදු වශතිඳත්ර (වාභානය යඳෂ) විබායේදී,
i.
සිිශ / යද්භෂ
ii. ණිතය
යන වියයන් ඇතුළුල වියයන් ශතර (04) ට වම්භාන වාභාර්ථමයන් වහිතල එලර වියයන්
ශය (06) කන් වභත්ල තිබීභ.
(ආ) අධයයන යඳොදු වශතිඳත්ර (උවව් යඳෂ) විබායේදී අලභ ලයයන් වියයන් තුනක් (වාභානය යඳොදු
ඳරීක්ණය ශැර) වභත්ල තිබීභ.
(ඳරිණ ලද්න් වැු භ/ යතුරුලියනය පිළිඵ තෘතීය ශා ලෘත්තීය අධයාඳන යොමින් වබාල
විසින් පිළින්නා ඳාඨභාාලක් ශද්ාරා තිබීභ යශෝ යලනත් ඒ ශා වභාන භට්ටයම් නිපුණතාලන්)
03.1.2 අභ්යන්තර අයදුම්කරුලන්
(අ) අන්තරායර ඖධ ඳා ජාති භණ්ඩයේ රාථමමි යරේණිය - ශිල්පීය යනොලන, අර්ධ ශිල්පීය
වශ ශිල්පීය යවේලා ණයන්හි ඳශත „ආ‟, „ඇ‟ වශ „ඉ‟ වශන් ු දුු ම් ඇති යවේලයින්ට යම් වශා
අයදුම් ෂ ශැකය.
(ආ) අධයයන යඳොදු වශතිඳත්ර (වාභානය යඳෂ) විබායේදී,
i.
ii.

සිිශ / යද්භෂ
ණිතය

යන වියයන් ඇතුළුල වියයන් ශතර (04) ට වම්භාන වාභාර්ථමයන් වහිතල වියයන් ශය (06)කන්
වභත්ල තිබීභ.
(ඳරිණ ලද්න් වැු භ/ යතුරුලියනය පිළිඵ තෘතීය ශා ලෘත්තීය අධයාඳන යොමින් වබාල විසින්
පිළින්නා ඳාඨභාාලක් ශද්ාරා තිබීභ යශෝ යලනත් ඒ ශා වභාන භට්ටයම් නිපුණතාලන්)
(ඇ) යවේලයයහි ව්ථීර ඳත්වීම් ද්ැරිය යුතු අතර එභ ඳත්වීම් ල ව්ථීර රනු ැඵ සිටිය යුතුය.
(ඉ) නියමිත දිනට පර්ලාවන්නල ව්ථීර ඳත්වීභ යටත් පිරියවයින් අවුරුදු 05 අණ්ඩ වතුුදද්ාය
යවේලා ායක් වම්පර්ණ යොට තිබිය යුතුය.

වටශන්:- (I)
යම් තනතුරට ව්ථීරල ඳත් රනු ැබීභට යඳර යවේලය ර ඇත්තා ව යශෝ යම් තනතුරට ව්ථීර
ලයයන් ඳත් කරීභ වශා යොන්ය්දසියක් ලයයන් යවේලය ර ඇත්තා ව පුහුණුවීයම් ා
ඳරිච්යේද්යක් ඉශත “ඉ” යේද්යයහි වශන් ු දුු ම් ැබීයම් ඳව් අවුරුදු ා ීමභාල වශා ණන් නු
යනොැයේ. යම් තනතුරට ව්ථීර ලයයන් ඳත් රනු ැබීභට යඳර යවේලය ර ඇති තාලාලි /
අනියම් යවේලා ාඳරිච්යේද් ඉශත “ඉ” යේද්යයහි වශන් ු දුු ම් ැබීයම් ඳව් අවුරුදු ාීමභාල වශා
ණන් නු යනොැයේ.
03.2 ලැටුප් කාණ්ඩය
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03.3 ලැටුප් ඳරිමාණය රු.(27,910 - 10 x 300 – 7 x 350 – 4 x 495 – 20 x 660 - රු.48,540/-)
(ලැුදඳට අභතරල රජයේ අනුභත දීභනා යලනු ැයේ)
03.4 ලයව : අවුරුදු 18ට යනොඅඩු ශා 45 ට යනොලැඩි විය යුතුය. අබයන්තර අයදුම්රුලන්ට උඳරිභ ලයව්
ීමභාල අද්ා යනොයේ.
සලනත් :
වෑභ අයදුම්රුයලකුභ ශ්රී ාික පුරලැසියයකු විය යුතු අතර දිලයියන් ඕනෑභ රය්දය යවේලය කරීභට
ු දුු  ායි ශා භානසි යයෝයතාලයයන් යුක්ත විශි්ඨ රරිතයකන් යුක්ත විය යුතුයි.
අයදුම්ඳත් භ්ාරගන්නා අලවන් දිනට වෑම ආකාරයකින්ම සුදුසුකම් වම්පූර්ණ කර තිබිය යුතුය.
අයදුම්ඳත් ඉදිරිඳත් කිරීසම් මාධයය
වෑභ අයදුම්රුයලකුභ ඉිග්රීසි භාධයයයන් ඳභණක් තභ අයදුම්ඳත් යයොු   යුතුය.
බලා ගැනීසම් ක්රමසදයය
ඵලා ැීමම් ඵධාරියා විසින් තීරණය රනු ඵන ඳරිදි ලිඛිත තරඟ විබාය ශා / යශෝ ලුශත වම්ු 
ඳරීක්ණය රතිප භත ඵලානු ැයේ.
ඳත්වීසම් ව්ලාභ්ාලය
ව්ථීර, යවේල අර්ථමවාධ අරු ද්ට ශා යවේලා නියුක්තියන්යේ බාරාර අරු ද්ල් වශා හිමිම් වහිතය.

අයදුම්ඳත් ගාව්තුල
ඵාහිර අයදුම්රුලන් ඳභණක් අයදුම්ඳත් ාව්තුල ලයයන් රු.500 ු ද්ක් ඕනෑභ තැඳැල් ාර්යායක්
යලතින් “වබාඳති, අන්තරායර ඖධ ඳා ජාති භණ්ඩය” නභට ලියන ද්
වාමානය මුයල් ඇණවුමක් අයදුම්ඳතට අු ණා එවිය යුතුය. එහි යවීම් ාර්යාය යව රාජගිරිය තැඳැල්
ාර්යාය වශන් ෂ යුතුය. අයදුම්ඳත් ාව්තුල නැලත යලනු යනොැයේ.
ඔඵයේ යතොරතුරු “A4” රභාණයේ පිුදයලහි යද්ඳවභ රයයෝජනයට නිමින් භණ්ඩයේ යලේ පිුදයේ :
(www.nddcb.gov.lk) ඇති ආද්ර් අයදුම්ඳත වම්පර්ණ ර (ලරයේ ලම් ඳව ඉශෂ යලයර්
අයදුම්රන තනතුර ඳැශැදිලිල වටශන් ර) අද්ා වශතිල පිටඳත් වභඟ 2020.09.14 ලන දින යශෝ ඊට
යඳර ලියාඳදිිචි තැඳෑයන් වබාඳති, අන්තරායර ඖධ ඳා ජාති භණ්ඩය, 383, යෝට්යට් ඳාර,
රාජගිරිය යන ලිපිනයට ැබීභට වව්ලන්න. රජයේ විව්ථමා යශෝ ලයලව්ථමාපිත භණ්ඩල යවේලයේ නියුතු
යවේලයින් තභ අයදුම්ඳත් ආයතන/ යද්ඳාර්තයම්න්තු රධානියා භගින් යයොු  ෂ යුතුය.
අවම්පූර්ණ අයදුම්ඳත්/ මුයල් ඇණවුම අමුණා සනොමැති අයදුම්ඳත්/ ආයර් අයදුම්ඳත සනොමැති අයදුම්ඳත්
ශා අයදුම්ඳත් භ්ාරගන්නා අලවන් දිනට ඳසුල ැසබන අයදුම්ඳත් ප්රතික්සේඳ කරනු ැස..
බලාගැනීම් වම්බන්ධසයන් මණ්ඩය විසින් ගනු බන තීරණ අලවන් තීරණය සද.
වභ්ාඳති
අන්තරායකර ඖධ ඳාක ජාතික මණ්ඩය
383, සකෝට්සට් ඳාර,
රාජගිරිය.

රාශිත දිනය : 2020.08.30

