අන්තරායකර ඖෂධ පාලක ජාතික මණ්ඩලය
පුරප්පාඩු
අන්තරායකර ඖෂධ පාලක ජාතික මණ්ඩලයේ පහත තනතුරුවල පුරප්පාඩු සඳහා තනතුරට පැවයරන
කාර්යයන් මැනවින් ඉටු කිරීම සඳහා යමන් ම දිවයියන් ඕනෑම ප්රයේශයක යසේවය කිරීම සඳහා අවශය වන
කායික හා මානසික යයෝග්යතායවන් යුක්ත විශිෂ්ට චරිතයකින් යුත් ශ්රී ලාාංකික පුරවැසියන්යග්න්
අයදුම්පත් කැඳවනු ලැයේ.
01. තනතුරු නාමය- උපදේශන සහකාර(තනතුරු 05)
දසේවා ගණය - කළමනාකරණ සහකාර - තාක්ෂණික
1.1 සුදුසුකම්
1.1.1බාහිර අයදුම්කරුවන්
තෘතීය හා වෘත්තීය අධයාපන යකොමිෂන් සභාව විසින් පිළිග්න්නා ලද කාර්මික/ වෘත්තීය පුහුණු
ආයතනයකින් නිකුත් කරන ජාතික වෘත්තීය කුසලතා (NVQ) පහ (05) වැනි මට්ටමට යනොඅඩු මට්ටමක
අදාල ක්යෂේත්රයේ ඩිප්යලෝමාවක් ලබා තිබීම.
සටහන :
(අදාල ක්යෂේත්රය :- මයනෝවිදයාව/ උපයේශනය/ සමාජ විදයාව/ අපරාධ විදයාව/ සමාජ වැඩ යන විෂය
ක්යෂේත්රයන්)
1.1.2 අභ්යන්තර අයදුම්කරුවන්
ඉහත සඳහන් බාහිර අයදුම්කරුවන් සඳහා වන සුදුසුකම් අදාළ යේ.
1.2 වැටුප් කාණ්ඩය
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1.3 වැටුප් පරිමාණය - රු. 30,310–10 x 300 – 7 x 350 – 4 x 495 – 20 x 660 - 50,940/කළමනාකරණ යසේවා චක්රයේඛ 02/2016 අනුව වැටුප් පරිවර්තනය කර ඇත. 2018 වර්ෂයේ මූලික වැටුප
රු. 24,030/-(වැටුපට අමතරව රජයේ අනුමත දීමනා යග්වනු ලැයේ.)
1.4 වයස :අවුරුදු 18ට යනොඅඩු හා 45 ට යනොවැඩි විය යුතුය.
අභයන්තර අයදුම්කරුවන්ට උපරිම වයස් සීමාව අදාල යනොයේ.

02. තනතුරු නාමය - කළමනාකරණ සහකාර (තනතුරු 05)
දසේවා ගණය - කළමනාකාර සහකාර - තාක්ෂණික දනොවන
2.1 සුදුසුකම්
2.1.1 බාහිර අයදුම්කරුවන්
(අ) අධයයන යපොදු සහතිකපත්ර (සාමානය යපළ) විභාග්යේදී,
i.
සිාංහල / යදමළ
ii. ග්ණිතය
යන විෂයයන් ඇතුළුව විෂයයන් හතර (04) කට සම්මාන සාමාර්ථයන් සහිතව එකවර විෂයයන් හය
(06) කින් සමත්ව තිබීම.
(ආ) අධයයන යපොදු සහතිකපත්ර (උසස් යපළ) විභාග්යේදී අවම වශයයන් විෂයයන් තුනක් (සාමානය යපොදු
පරීක්ෂණය හැර) සමත්ව තිබීම.
(පරිග්ණක වදන් සැකසුම/ යතුරුලියනය පිළිබඳ තෘතීය හා වෘත්තීය අධයාපන යකොමිෂන් සභාව
විසින් පිළිග්න්නා පාඨමාලාවක් හදාරා තිබීම යහෝ යවනත් ඒ හා සමාන මට්ටයම් නිපුණතාවන්)
2.1.2 අභ්යන්තර අයදුම්කරුවන්
(අ) ප්රාථමික යරේණිය - ශිේපීය යනොවන, අර්ධ ශිේපීය සහ ශිේපීය යසේවා ග්ණයන්හි පහත ‘ආ’, ‘ඇ’ සහ
‘ඉ’ සඳහන් සුදුසුකම් ඇති යසේවකයින්ට යම් සඳහා අයදුම් කළ හැකිය.
(ආ) අධයයන යපොදු සහතිකපත්ර (සාමානය යපළ) විභාග්යේදී,
i.
ii.

සිාංහල / යදමළ
ග්ණිතය

යන විෂයයන් ඇතුළුව විෂයයන් හතර (04) කට සම්මාන සාමාර්ථයන් සහිතව විෂයයන් හය (06)
කින් සමත්ව තිබීම.
(පරිග්ණක වදන් සැකසුම/ යතුරුලියනය පිළිබඳ තෘතීය හා වෘත්තීය අධයාපන යකොමිෂන් සභාව
විසින් පිළිග්න්නා පාඨමාලාවක් හදාරා තිබීම යහෝ යවනත් ඒ හා සමාන මට්ටයම් නිපුණතාවන්)
(ඇ) යසේවයයහි ස්ථීර පත්වීම් දැරිය යුතු අතර එම පත්වීම් වල ස්ථීර කරනු ලැබ සිටිය යුතුය.
(ඉ) නියමිත දිනට පූර්වාසන්නව ස්ථීර පත්වීමක යටත් පිරියසයින් අවුරුදු 05ක අඛණ්ඩ සතුටුදායක
යසේවාකාලයක් සම්පූර්ණ යකොට තිබිය යුතුය.

2.2 වැටුප් කාණ්ඩය
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2.3 වැටුප් පරිමාණය - රු. 27,910–10 x 300 – 7 x 350 – 4 x 495 – 20 x 660 - 48,540/කළමනාකරණ යසේවා චක්රයේඛ 02/2016 අනුව වැටුප් පරිවර්තනය කර ඇත. 2018 වර්ෂයේ මූලික වැටුප
රු. 22,126/-(වැටුපට අමතරව රජයේ අනුමත දීමනා යග්වනු ලැයේ.)

සටහන්:යම් තනතුරකට ස්ථීරව පත් කරනු ලැබීමට යපර යසේවය කර ඇත්තා වූ යහෝ යම් තනතුරකට ස්ථීර
වශයයන් පත් කිරීම සඳහා යකොන්යේසියක් වශයයන් යසේවය කර ඇත්තා වූ පුහුණුවීයම් කාල
පරිච්යේදයක් ඉහත “ඉ” යේදයයහි සඳහන් සුදුසුකම් ලැබීයම් පස් අවුරුදු කාලසීමාව සඳහා ග්ණන් ග්නු
යනොලැයේ. යම් තනතුරකට ස්ථීර වශයයන් පත් කරනු ලැබීමට යපර යසේවය කර ඇති තාවකාලික /
අනියම් යසේවා කාලපරිච්යේද ඉහත “ආ” යේදයයහි සඳහන් සුදුසුකම් ලැබීයම් පස් අවුරුදු කාලසීමාව
සඳහා ග්ණන් ග්නු යනොලැයේ.
2.4 වයස :අවුරුදු 18ට යනොඅඩු හා 45 ට යනොවැඩි විය යුතුය. අභයන්තර අයදුම්කරුවන්ට උපරිම වයස්
සීමාව අදාල යනොයේ.
අයදුම්පත් භ්ාරගන්නා අවසන් දිනට සෑම ආකාරයකින්ම සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කර තිබිය යුතුය.
අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීදම් මාධ්යය
සෑම අයදුම්කරුයවකුම ඉංග්රීසි මාධ්යදයන් පමණක් තම අයදුම්පත් යයොමු කල යුතුය.

පත්වීදම් ස්වභ්ාවය
ස්ථීර, යසේවක අර්ථසාධක අරමුදලට හා යසේවා නියුක්තිකයන්යේ භාරකාර අරමුදේ සඳහා හිමිකම්
සහිතය.
ඔබයේ යතොරතුරු “A4” ප්රමාණයේ පිටුයවහි යදපසම ප්රයයෝජනයට ග්නිමින් මණ්ඩලයේ යවේ පිටුයේ :
(www.nddcb.gov.lk)ඇති ආදර්ශ අයදුම්පත සම්පූර්ණ කර (කවරයේ වම් පස ඉහළ යකලවයර්
අයදුම්කරන තනතුර පැහැදිලිව සටහන් කර) අදාළ සහතිකවල පිටපත් සමඟ 2018.10.18වන දින යහෝ
ඊට යපර ලියාපදිාංචි තැපෑයලන් පහත ලිපිනයට ලැබීමට සලස්වන්න. රජයේ/ සාංස්ථා යහෝ වයවස්ථාපිත
මණ්ඩලවල නිලධාරින් තම අයදුම්පත් ආයතන/ යදපාර්තයම්න්තු ප්රධානියා මඟින් යයොමු කළ යුතුය.
අසම්පූර්ණ හා අයදුම්පත් භ්ාරගන්නා අවසන් දිනට පසුව ලැදබන අයදුම්පත් ප්රතික්දෂේප කරනු ලැදේ.
බඳවා ගැනීම් සම්බන්ධ්දයන් මණ්ඩලය විසින් ගනු ලබන තීරණ අවසන් තීරණය දේ.
සභ්ාපති
අන්තරායකර ඖෂධ් පාලක ජාතික මණ්ඩලය
383, දකෝට්දට් පාර,
රාජගිරිය.

ප්රකාශිත දිනය : 2018 සැප්තැම්බර් මස 28 වැනිදා

