
තනතුරු පුරප්ඳාඩු 

කෘෂිකර්ම අමාතාාංය 

කෘෂිකාර්මික හා ග ොවිජන රක්ෂණ  ම්ඩලය 

කෘෂිකාර්මික ශා ග ොවිජන රක්ෂණ  ණ්ඩලග  වල්නනා වශ  වහශ්  ුරප්වාඩු වහශා සුදුසුකම් ්න ශ්රී 

ාාංකික ුරලැසිය් ග ්  අයදුම්ව්න කැහලනු ැගේ. 

 

01. ඳරිඳාන නිධාරී (තනතුරු 02) 

වි්ල විද්යා ප්රතිපවාද්න ගකොමි්  වාාල විසි්  ිළිග ්න වි්ල විද්යායක කෂණනාකරණ යව ලයාවාර 

වරිවානයවණානල වම්ව්න කෂණනාකරණ ය යන විය ගක්ෂත්රයකි්  ාා ්න උවාියය්  වණ  උවාියය 

ාා  ැනීගණ්  වසු කාර්යා ක්රණ ශා වරිවාන කයුතු  ිළිගාහ රාජය අාංග ව වාංව්ාාලකවණ්ඩලයක 

ගශෝ ිළිග ්න ආය නයක  ලවර 01ක වෂුරුද්ද්. 

 

02. මු නිධාරී (තනතුරු 01) 

වි්ල විද්යා ප්රතිපවාද්න ගකොමි්  වාාල විසි්  ිළිග ්න වි්ල විද්යායක ගිණුම්කරණ යවලයාවාර 

කෂණනාකරණ යව ලාණිජයය  යන විය ගක්ෂත්රයකි්  ාා ්න උවාියය්  ගශෝ ශ්රී ාංකා ලර්න 

 ණ කාියකරණ  ආය නග  (ICASL) ආලවරික වශතිපකයව CIMA/ ACCA හි ලෘ්නතීය 1ලන ගකොයව වණ්න 

වශතිපකය ගශෝ උවව් ජාතිපක  ණ කාියකරණ  ඩිප්ගෝණා වශතිපකය වණඟ අද්ාෂ සුදුසුකම් ාා  ැනීගණ්  

වසු ගිණුම්කරණ වවි ණ න කයුතු  ිළිගාහ රාජය අාංග ව වාංව්ාාලකවණ්ඩලයක ගශෝ ිළිග ්න 

ආය නයක  ලවර 01ක වෂුරුද්ද්. 

 

03.සැසුම් නිධාරී තනතුර (තනතුරු 01) 

වි්ල විද්යා ප්රතිපවාද්න ගකොමි්  වාාල විසි්  ිළිග ්න වි්ල විද්යායක වැසුම්කරණ යව 

කෂණනාකරණ ය යන විය ගක්ෂේත්රයකි්  ාා ්න උවාියය්  වණඟ උවාියය ාා ැනීගණ්  වසු 

වැසුම්කරණ ය ශා කාර්යඵ ගණගශුතම් ගක්ෂේත්රග  රාජය අාංග වවාංව්ාාලකවණ්ඩලයක ගශෝ ිළිග ්න 

ආය නයක ලවර 01 ක වෂුරුද්ද්. 

 

ලැටුප් ඳරිමාණ ය : 

 

2016.04.25 දිනැතිප අාංක 02ව2016 ද්රණ  කෂණනාකරණ  ගවේලා චක්රගඛයග  උවගඛයණ  I අනුල ගණණ 

 නු රු ලය අද්ාෂ ණාසික ලැටුප් වරිණාණ ය JM 1-1 රු. 42,600 - 10x755 - 18x1135 – 70,580ව- (JM 

1-1 2016) ගේ. ඔාය ලැටුප් ග ලනු ා් ග්  එණ චක්රගඛයග  විියවිාාන ලය අනුූලල එහි 

උවගඛයණ  II හි වහශ්  වරිදි ගේ. (උද්ා:- 2018.01.01 දින සිය 2018.12.31 දින ද්් ලා අද්ාෂ ලන ගවේ රු. 

33,770ව- ක මලික ලැටුප් ිළයලගරහි ිළහිටුලනු ැගේ. ඊය අණ රල රු.860ව-ක  ැුම් දීණනාල්  ඔාය 

හිමිගේ.)  (මීය අණ රල ණ්ඩලය විසි්  අනුණ  අගනකු්න  දීණනාද් ග ලනු ැගේ.) 



04. සැඳයුම් නිධාරී (තනතුරු 01) 

 

වි්ල විද්යා ප්රතිපවාද්න ගකොමි්  වාාල විසි්  ිළිග ්න වි්ල විද්යායක ලාණිජයයව කෂණනාකරණ යව 

ආර්ථික විද්යාල යන විය ගක්ෂත්රයකි්  වාණානය උවාියය්  ාා තිපබීණ. 

05. අභ්න්තතර වි ණ න නිධාරී (තනතුරු 01) 

වි්ල විද්යා ප්රතිපවාද්න ගකොමි්  වාාල විසි්  ිළිග ්න වි්ල විද්යායක ලාණිජයයවගිණුම්කරණ ය විය 

ගක්ෂත්රයකි්  වාණානය උවාියය්  ාා තිපබීණ ගශෝ ශ්රී ාංකා ලර්න  ණ කාියකා ආ ආය නග  (ICASL) 

ආලවරික වශතිපකය ගශෝ ණාය ව ආක්ෂණ ගය්  වණ්න වශතිපකයවCIMA/ACCA හි ලෘ්නතීය I ණට්යගණ්  

වණ්න වශතිපකය ගශෝ ශ්රී ාංකා කාර්මික විද්යාග  උවව් ජාතිපක  ණ කාියකරණ  ඩිප්ගෝණා වශතිපකය 

ාා තිපබීණ. 

ලැටුප් ඳරිමාණ ය : 

 

2016.04.25 දිනැතිප අාංක 02ව2016 ද්රණ  කෂණනාකරණ  ගවේලා චක්රගඛයග  උවගඛයණ  I අනුල ගණණ 

 නු රුලය අද්ාෂ ණාසික ලැටුප් වරිණාණ ය MA - 3 රු. 32,200 - 10x445 - 11x660 - 10x730 - 5x750 

– 54,960ව- (MA - 3 2016) ගේ. ඔාය ලැටුප් ග ලනු ා් ග්  එණ චක්රගඛයග  විියවිාාන ලය 

අනුූලල එහි උවගඛයණ  II හි වහශ්  වරිදි ගේ. (උද්ා:- 2018.01.01 දින සිය 2018.12.31 දින ද්් ලා 

අද්ාෂ ලන ගවේ රු. 25,560ව- ක මලික ලැටුප් ිළයලගරහි ිළහිටුලනු ැගේ. ඊය අණ රල රු. 3,160ව-ක 

 ැුම් දීණනාල්  ඔාය හිමිගේ.)   

(මීය අණ රල ණ්ඩලය විසි්  අනුණ  අගනකු්න  දීණනාද් ග ලනු ැගේ.) 
 

 

i. ලයස් සීමාල : 

 අවු: 22 ය ගනොඅඩු ශා අවු: 35 ය ගනොලැඩි විය ුතු ය.  

 (අාය්  ර අයදුම්කරුල්  වහශා උවරිණ ලයව් ීමණාල අද්ාෂ ගනොගේ.)  

 

ii. අතිගර්ක සුදුසුකම්   : 

       i. ඉාංග්රීසි ාාාගල්  ලැල කි ආගම් ශැකියාල 

      ii. වරි ණ ක ාාවි ය ිළිගාහ ද්ැනුණ ශා ඒ ිළිගාහ ලෘ්නතීය අායාවන සුදුසුකම් තිපබීණ. 

   

iii. ගලනත්: 

              වෑණ අගප්ක්ෂකගය් ණ, 

 
              (අ).  ශ්රී ාංකාගේ ුරලැසිගයකු විය ුතු ය. 
 
              (ඇ).  නු රය වැලගරන කාර්යය්  ණැනවි්  ඉටු කි ආණ වහශා ගණ් ණ දිලයිග්  ඕනෑණ 

ප්රගද්යක ගවේලය කි ආණ වහශා අලය ලන කායික ශා ණානසික ගයෝ ය ාලගය්  ුත්   
විය ුතු ය. 

 
              (ඈ). විශි්ය චරි ගය්  ුත්   විය ුතු ය. 



iv. බලා  න්තනා ආකාරය   :  ලුශ   වම්මුය ව ආක්ෂණ යකි්  
 

v. ගසේලා ගකොන්තගේසි : 

ගණණ  නු ර ව්ථිරය. ගවේලා ද්ායකයා විසි්  ලැටුිළ්  10% ්  වශ කෘෂිකාර්මික ශා ග ොවිජන රක්ෂණ  

ණ්ඩලය ණඟි්  12% යන වද්නණ යයග්න ගවේලක අර්ා වාාක අරමුද්ය ද්ායක මුද්ඛ ග ලනු ඇ . 

ණ්ඩලය ණඟි්  ලැටුිළ්  3%්  ගවේලා නිුත්  ය් ගේ ාාර අරමුද් වහශා ද් ද්ායක්නලය වවනු ැගේ. 

 

ද්ැනයණ්න රාජය ගද්වාර් ගම්් ු , ලයලව්ාාිළ  ණ්ඩල ගශෝ වාංවා්ා ල ගවේලග  නිුතු  අයදුම්කරුල්  

සිය අයදුම්ව්න  ණ ආය න ප්රාානියා ණඟි්  එවිය ුතු  අ ර, ඔවු්  වහශා උවරිණ ලයව් ීමණාල අද්ාෂ 

ගනොගේ.  ලද් අගප්ක්ෂකයා ග ෝරා  නු ැබුලගශෝන ණවක කාය්  ඇු ෂ  ඔු  ගවේලගය්  මුද්ාශැරිය 

ශැකි ාල එණ ආය නග  ප්රාානියා විසි්  වශතිපක කර තිපබිය ුතු ය.  

 

vi. අයදුම්ඳත් ඉදිරිඳත් කරන ආකාරය   : 
 

නණ, ලිිළනය, ලයව, අායාවනික සුදුසුකම්, ලෘ්නතීය සුදුසුකම් ශා වෂුරුද්ද් ිළිගාහ වම්පූර්ණ  විව් ර 

ඇු ෂ්න අයදුම්ව්න, වශතිපකල ිළයව්න වශ අයදුම්කරුගේ ඥාතී්  ගනොලන ග ොරු රු ද්ැන    ශැකි 

ුද් යි්  ගද්ගද්ගනකුගේ නම් ශා ලිිළනය්  ද් වහි ල 2018.08.20 ගලනි දිනය ගශෝ ඊය ගවර ැගාන 

ගවේ වශ  වහශ්  ලිිළනයය ලියාවදිාංචි  ැවෑග්  එවිය ුතු ය. වශතිපක ල ිළයව්න අමුණ ා නැතිප ශා 

නියමි  දිනය වසු ැගාන අයදුම්වත්ර ප්රතිපගක්ෂේව කරනු ැගේ. අයදුම්ව්න ඉදිරිව්න කි ආගම්දී  ණ්  අයදුම් 

කරන  නු ර කලරග  ලම්වව ඉශෂ ගකෂලගර් වහශ්  කර එවිය ුතු ය. ාහලා  ැනීණ වම්ා් ාගය්  

අලව්  තීරණ ය අායක්ෂ ණ්ඩලය වු ගේ. 

 

සභ්ාඳති 

කෘෂිකාර්මික හා ග ොවිජන රක්ෂණ  ම්ඩලය, 

අාංක 117, සුභ්ද්රාරාම ඳාර,  ාංග ොලවි, 

නුගේග ොල.                                                                                           

 
 


