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ජල සම්පාදන අමාත්ාාංශය 

ජල සම්පත් මණ්ඩලය 

පුරප්පාඩු 
ජල  සම්පත්   මණ්ඩලයේ  පුරප්පාඩු වී ඇති පහත  සඳහන්  තනතුරු  පිරවීම සඳහා  සුදුසුකම්ලත්  ශ්රී ලාාංකික 

පුරවැසියන්යෙන් අයදුම්පත් කැඳවනු ලැයේ. 
 

01).ඉාංජිනේරු (යාේික) (එම් එම් 1 – 1) :ත්නතුරු 01 

සුදුසුකම් හා පලපුරුද්ද         :   බාහිර  
  පිළිෙත් විශ්ව විදයාලයකින් යාන්ික ජාංනේයන්රු ාපාය ය  ල ා තිබීම. 
 

                                  :  අභ්ේත්ර  
   ජල සම්පත් මණ්ඩලයේ අදාල කයෂ්ත්රයේ  කනිෂ්ඨ කළමනාකරණ  

මට්ටයම්     ජාංනේයන්රු සහකාර (යාන්ිකත තනතුරක වසර  පහක (05ත  
යස්වයක සපුරා තිබීම. 

 
වයස් සීමාවන්    :    වයස අවුරුදු 22 සිට 45 අතර විය යුතුය. 

වැටුප් පරිමාණය                    :    MM 1-1 = රු. 53,175 – 10 x 1375 – 15 x 1910 – 95,575  

02). ඉාංජිනේරු (සිවිල්) (එම් එම් 1 – 1) (ත්නතුරු 01) 
 

සුදුසුකම් හා පළපුරුද්ද     :    බාහිර  
   පිළිෙත් විශ්ව විදයාලයකින් ල ා ෙත් සිවි ඉ ජාංනේයන්රු ාපාය යක  ල ා  

තිබීම. 
 
අභ්යන්තර                                    :    අභ්ේත්ර 

ජල සම්පත් මණ්ඩලයේ අදාල කයෂත්්රයේ කණිෂ්ඨ කළමනාකරණ 
මට්ටයම් ජාංනේයන්රු සහකාර (සිවි ඉත තනතුරක වසර පහක (05ත යස්වයක 
සපුරා තිබීම. 

 

වයස් සීමාවන්      :    වයස අවුරුදු 22 සිට 45 අතර විය යුතුය. 

වැටුප් පරිමාණය                          :    MM 1-1 = රු. 53,175 – 10 x 1375 – 15 x 1910 – 95,575  

03). කළමනාකරු (පාලන) (එම් එම් 1 – 1)  (ත්නතුරු 01) 
 

සුදුසුකම් හා පලපුරුද්ද                  :   බාහිර 
පිළිෙත් විශ්ව විදයාලයකින් ල ා ෙත් ාපාය යකින් පසු        රජයේ 
යදපාර්තයම්න්තු /සාංස්ථා / වයවස්ථාපිත / යයතනයක මානව සම්පත්  යහෝ 
පාලන කයෂ්ත්රයේ වසර 03 ක පළපුරුද්දක ල ා තිබීම. 

  

                                                    :      අභ්ේත්ර 
 ජල සම්පත් මණ්ඩලයේ කණිෂ්ඨ කළමනාකරණ මට්ටයම් පාලන නිලධාරී 

තනතුරක වසර පහක (05ත සතුටුදායක යස්වාකාලයක සපුරා තිබීම. 
 

වයස් සීමාවන්   :   වයස අවුරුදු 22 සිට 45 අතර විය යුතුය. 

වැටුප් පරිමාණය                   :   MM 1-1 = රු. 53,175 – 10 x 1375 – 15 x 1910 – 95 
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04). ගණකාධිකාරී  (එම් එම් 1 – 1)     (ත්නතුරු 01) 
 

සුදුසුකම් හා පලපුරුද්ද    :   බාහිර 
  වරලත් ෙණකාය කාරී යයතනයේ යවසරික මට්ටයම් සුදුසුකම    යහෝ 

කළමනාකරණ / වාණිජ ාපාධීය යහෝ  ාසස් ජාතික ගිණුම්කර ණ 
ඩිප්යලෝමාව ල ා තිබීම. 

                                      සහ 
ජහත  වෘත්තිය සුදුසුකම් ල ාෙත් පසු රජයේ යදපාර්තයම්න්තු /සාංස්ථා/ 
මණ්ඩල / යහෝ පිළිෙත් වයාපාර  යයතනයක  ගිණුම් කරණය හා මූලය 
පිළි ඳ කළමනාකරණ මට්ටයම්  අවම වශයයන් වසර 03 ක          
පළපුරුද්ද 

 

                                  :  අභ්ේත්ර   
  ජල සම්පත් මණ්ඩලයේ කණිෂ්ඨ කළමනාකරණ මට්ටයම් ගිණුම්                                           
  නිලධාරී තනතුරක වසර පහක (05ත සතුටුදායක යස්වාකාලයක සපුරා                                   
  තිබීම. 
 

වයස් සීමාවන්      :    වයස අවුරුදු 22 සිට 45 අතර විය යුතුය. 

වැටුප් පරිමාණය                           :   MM 1-1 = රු. 53,175 – 10 x 1375 – 15 x 1910 – 95,575 

  

05).කළමනාකරු (විදුම්) (එම් එම් 1 – 1)       :    ත්නතුරු - 03 

සුදුසුකම් හා පලපුරුද්ද        : බාහිර  
  විශ්ව විදයාල යකාෂනෂන් සභ්ාව විසින් පිළිෙත් විශ්ව විදයාලයකින් ල ා     

ෙත්  යාන්ික ජාංනේයන්රු පිළි ඳ ාපාය ය 
 

   :         අභ්ේත්ර 
    ජල සම්පත් මණ්ඩලයේ අදාල කයෂ්ත්රයේ කණිෂ්ඨ කළමනාකරණ                                                
    මට්ටයම් විදුම් අය කාරී යහෝ ජාංනේයන්රු  සහකාර තනතුරක වසර පහක                                                 
    (05ත යස්වයක සපුරා තිබීම. 
 

වයස් සීමාවන්      :   වයස අවුරුදු 22 සිට 45 අතර විය යුතුය. 

වැටුප් පරිමාණය                            :   MM 1-1 = රු. 53,175 – 10 x 1375 – 15 x 1910 – 95,575 

06).භූජල විදාඥ       (එම් එම් 1 – 1) :   ත්නතුරු - 07  

සුදුසුකම් හා පලපුරුද්ද                    :          ාහිර 

        පිළිෙත් විශ්ව විද යාලයකින් ල ා ෙත්  විදයාව පිළි ඳ වියශ්ෂයේදී  ාපාය ය.   

                                න ෝ 

 විදයාව රධාන විෂයක යලසට ඇතුලත්  පිළිෙත් විශ්ව විදයාලයකින් ල ා              
ෙත් විදයායේදී    සාමානය ාපාය ය සහ   ජල කයෂ්ත්රයේ අවම වශයයන් 
වසරක පලපුරුද්ද.       

         
වයස් සීමාවේ    :            වයස අවුරුදු 22 සිට 45 අතර විය යුතුය. 

වැටුප් පරිමාණය                         :            MM 1-1 = රු. 53,175 – 10 x 1375 – 15 x 1910 – 95,575 

07).පාලන නිලධාරී (නේ එම් - 1 -1)   :       ත්නතුරු - 01 
               බාහිර 

සුදුසුකම් හා පළපුරුද්ද             :         විශ්ව විදයාල රතිපාදන යකාම්ෂන් සභ්ාව පිළිෙත් විශ්ව විදයාලයකින් ල ා       
ෙත්ාපාය ය හා රජයේ යදපාර්තයම්න්තු/ සාංස්ථ/ මණ්ඩලයක යහෝ පිළිෙත් 
වයාපාර යයතනයක අවම වශයයන් 01 වසරක යස්වා පළපුරුද්ද  
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MS office පරිෙණක මෘදුකාාංෙ පැයකජයයහි රවීණතාව ල ා තිබීම     
අතියර්ක සුදුසුකමක යලස සැළයක.  

           
සුදුසුකම් හා පළපුරුද්ද            :              අභ්යන්තර 

 කළමනාකරණ සහකාර (තාකෂණික යනාවනත යදවන පන්තියේ තනතුරක    
අදාල  කයෂ්ත්රයේ අවම වශයයන් වසර 05 ක සතුටුදායක යස්වා කාලයක 
ල ා තිබීම. 

 
පිරිස් /මානව සම්පත් කළමනාකරණ සහතිකපත්      පාඨමාලාව සාර්ථකව 
සම්ූර්ණ කර තිබීම අතියර්ක සුදුසුකමක යලස සැළයක.  
   

 
  MS office පරිෙණක පාඨමාලා රවීණතාවය ල ා තිබීම අතියර්ක       

සුදුසුකමක යලස සැළයක.  
 

වයස් සීමාවන්                  :        වයස අවුරුදු 22 සිට 45 අතර විය යුතුය. 

වැටුප් පරිමාණය              :         JM 1-1 = රු. 42,600 – 10 x 755 – 18 x 1135 – 70,580 

08).ප්රවා න නිලධාරී (නේ එම්- 1 – 1):ත්නතුරු - 01 
 

සුදුසුකම් හා පළපුරුද්ද        :    බාහිර  
    පිළිෙත් විශ්ව විදයාලයකින් ල ා ෙත් ාපාය යකින් පසු රජයේ                                                          

යදපාර්තයම්න්තු/ සාංස්ථා/ මණ්ඩලයක යහෝ පිළිෙත් වයාපාර යයතනයක                                                          
අදාල කයෂ්ත්රයේ කක වසරක පළපුරුද්ද ල ා තිබීම.    

   ා 
       සියලුම වර්ෙයේ වාහන පැදවීම සඳහා වලාංගු රියදුරු  ලපත්රයක ල ා තිබීම. 

                                                                                        අභ්ේත්ර 
කළමනාකරණ සහකාර (තාකෂණිකත යස්වා ෙනයේ තාකෂණික සහකාර  
(යාන්ිකත 11 වන පන්තියේ තනතුරක අවම වශයයන් වසර පහක (05ත 
පළපුරුද්ද සහිතව සියළුම වර්ෙයේ වාහන පැදවීයම් වලාංගු රියදුරු  
 ලපත්රයක  ල ා තිබීම. 
                       යහෝ 
ජාතික තාකෂණ ඩිප්යලෝමාව (NDT) යහෝ ජාතික තාකෂණික විදයාව 
(NDES) යහෝ යාන්ික /යමෝටර් රථ ජාංනේයන්රු කයෂ්ත්රයේ සමාන සුදුසුකම්  
සහිතව සියළුම වර්ෙයේ වාහන පැදවීම සඳහා වලාංගු රියදුරු   ලපත්රයක 
සමඟ කළමනාකරණ සහකාර (තාකෂණත 11 වන පන්තියේ  තනතුරක                                                         
අවම වශයයන් වසර පහක (05ත ක යසව්ා කාලයක සම්ූර්ණ කර තිබීම. 

 
වයස් සීමාවන්      :           වයස අවුරුදු 22 සිට 45 අතර විය යුතුය. 

වැටුප් පරිමාණය                            :           JM 1-1 = රු. 42,600– 10x755– 18x 1135– 70,580 

09). ප්රසම්පාදන නිලධාරී  (නේ එම් - 1 – 1)    ත්නතුරු  -  01 
 

සුදුසුකම් හා පළපුරුද්ද                   :     බාහිර 
     පිළිෙත් විශ්ව විදයාලයකින් ල ා ෙත් ාපාය යකින් පසු රජයේ 

යදපාර්තයම්න්තු/ සාංස්ථා/ මණ්ඩලයක යහෝ පිළිෙත් වයාපර යයතනයක    
යද්ශීය සහ වියද්ශීයව සැපයුම් කාර්යන් පිළි ඳව අවුරුද්දකට යනාඅඩු  
විධායක මට්ටයම් පළපුරුද්දක ල ා තිබීම. 

                                යහෝ 
     සැපයුම් හා ද්රවය කළමණාකරනය පිළි ඳව අවුරුදු 02 ක ඩිප්යලෝමාවකින්     

පසු රජයේ යදපාර්තයම්න්තු/ සාංස්ථා/ මණ්ඩලයක යහෝ පිළිෙත් වයාපාර    
යයතනයක අවුරුදු 15ක පළපුරුද්දක ල ා තිබීම. 

 
 
 
 
    අභ්ේත්ර 



 

4 
 

    ජල සම්පත් මණ්ඩලයේ රසම්පාදන කයෂ්ත්රයේ කළමනාකරණ සහකාර  
(කළමනාකරණ සහකාර  යදවන පන්තියේ තනතුරක අවම වශයයන්  වසර  
පහක (05ත පළපුරුද්දක ල ා තිබීම. 

 
    යහෝ 

 
සැපයුම් හා ද්රවය කළමනාකරණ යයතනයේ යහෝ යවනත් පිළිෙත්    
සාංවිධානයක රසම්පාදන කළමනාකරණය පිළි ඳව කක වසරක සහතික      
පත්ර පාඨමාලාවක සාර්ථකව සම්ූර්ණ කල ජල සම්පත් මණ්ඩලයේ  
කළමනාකරණ සහකාර ෙණයේ 11 වන පන්තියේ අවම වශයයන් වසර 
පහක  (05ත සතුටුදායක  යස්වයක සම්ූර්ණ කර තිබීම. 

 
      
 

වයස් සීමාවන්   :    වයස අවුරුදු 22 සිට 45 අතර විය යුතුය. 

වැටුප් පරිමාණය                          :             JM 1-1 = රු. 42,600– 10x755– 18x 1135– 70,580 

 

10).පාරිසරික නිලධාරී    (නේ එම්- 1 – 1):  ත්නතුරු - 01 

 
සුදුසුකම් හා පළපුරුද්ද :  බාහිර 
   විශ්වවිද යාල රතිපාදන යකාෂනෂන් සභ්ාව විසින් පිළිෙත් විශ්ව                               

විදයාලයකින් ල ාෙත් යභ්ෞතික විදයා යහෝ පාරිසරික විදයාව පිළි ඳ 
ාපාය ය  සමඟ රජයේ යදපාර්තයම්න්තු/ සාංස්ථා/ මණ්ඩලයක අදාල 
කයෂ්ත්රයේ කක වසරක පලපුරුද්ද ල ා තිබීම 

 
                                   :   අභ්ේත්ර 
    ජල සම්පත් මණ්ඩලයේ කළමනාකරණ සහකාර (තාකෂණික හා 

තාකෂණික  යනාවනත ෙණයේ යදවන පන්තියේ තනතුරක වසර පහක 
(05ත යස්වයක සම්පුර්ණ කර තිබීම හා පරිසර අධයනය පිළි ඳව 
ඩිප්යලෝමාව යහෝ සහතිකපත්ර පාඨමාලාවක හදාරා ඇති යස්වකයන් හට 
අයදුම් කිරීමට හැකියාව ඇත. 

 

වයස් සීමාවන්    : වයස අවුරුදු 22 සිට 45 අතර විය යුතුය. 

වැටුප් පරිමාණය                         :               JM 1-1 = රු. 42,600– 10x755– 18x 1135– 70,580 

      

11).ත්ාක්ෂණ ස කාර (සිවිල්) (එම් ඒ 2 – 2)   :   ත්නතුරු - 01 
 

සුදුසුකම් හා පළපුරුද්ද                :   බාහිර 
  අධයාපන: 

    සිාංහල/යදමළ, ෙණිතය යන විෂයන් ඇතුළත්ව විෂයන් 04කටසම්මාන 
සාමාර්ථ සහිතව අ.යපා.ස. (සා/යපළත විභ්ාෙයයන්විෂයන් 06ක කකවර 
සමත් වීම.   

    තෘතීයික අධයාපන පාඨමාලාවන් හැදෑරීම සඳහා රමාණවත් වන විෂයන්  
සාංඛ්යාවක අ.යපා.ස. (ා/යපළත විභ්ාෙයයන් සමත් වීම.   

 
  වෘත්තිය: 
  පිළිෙත් තාකෂණික පුහුණු යයතනයක වසර 02 ට යනාඅඩු සිවි ඉ 

ජාංනේයන්රු කයෂ්ත්රයේ ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් 05වන (NVQ V) මට්ටම 
යනාඅඩු ඩිප්යලෝමා යහෝ සහතිකපත්ර පාඨමාලාවක සාර්ථකව සපුරා තිබීම.  

     

    අභ්ේත්ර 
  අධයාපන: 
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  සිාංහල/ යදමළ, ෙණිතය හා විදයාව යන විෂයන් ද ඇතුළුව විෂයන් හතරකට 
සම්මාන සාමාර්ථ සහිතව විෂයන් හයකින් කකවර අ.යපා.ස (සා.යපළත 
විභ්ාෙය සමත්වීම. 

   
  වෘත්තිය: 
  පිළිෙත් තාකෂණික පුහුණු යයතනයක වසර 02 ට යනාඅඩු යාන්ික 

ජාංනේයන්රු කයෂ්ත්රයේ ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් 05වන (NVQ V) මට්ටම 
යනාඅඩු ඩිප්යලෝමා යහෝ සහතිකපත්ර පාඨමාලාවක සාර්ථකව සපුරා තිබීම.

  
     සමඟ  
  ජල සම්පත් මණ්ඩලයේ සිවි ඉ ජාංනේයන්රු යෂ්ත්රයේ අවම වශයයන් වසර 

පහක(05ත පළපුරුද්ද ල ා තිබීම. 
 

වයස් සීමාවන්   :  වයස අවුරුදු 18 සිට 45 අතර විය යුතුය. 

වැටුප් පරිමාණය                         :             MA 2-2 = රු.30,310– 10x 300– 7x 350– 4 x 600 – 20 x 710  -52,360  

 12).ත්ාක්ෂණ ස කාර (යාේික) (එම් ඒ 2 – 2):ත්නතුරු- 05 

සුදුසුකම් හා පළපුරුද්ද  :   බාහිර 
  අධයාපන: 
  සිාංහල/යදමළ, ෙණිතය යන විෂයන් ඇතුළත්ව විෂයන් 04කටසම්මාන 

සාමාර්ථ සහිතව අ.යපා.ස. (සා/යපළත විභ්ාෙයයන්විෂයන් 06ක කකවර 
සමත් වීම. 
තෘතීයික අධයාපන පාඨමාලාවන් හැදෑරීම සඳහා රමාණවත් වන විෂයන්  
සාංඛ්යාවක අ.යපා.ස. (ා/යපළත විභ්ාෙයයන් සමත් වීම.   

                                         වෘත්තීය: 
  පිළිෙත් තාකෂණික පුහුණු යයතනයක වසර 02 ට යනාඅඩු යාන්ික 

ජාංනේයන්රු කයෂ්ත්රයේ ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් 05වන (NVQ V) මට්ටම 
යනාඅඩු ඩිප්යලෝමා යහෝ සහතිකපත්ර පාඨමාලාවක සාර්ථකව සපුරා තිබීම.  

     
    අභ්ේත්ර 

  අධයාපන: 
  සිාංහල/ යදමළ, ෙණිතය හා විදයාව යන විෂයන් ද ඇතුළුව විෂයන් හතරකට 

සම්මාන සාමාර්ථ සහිතව විෂයන් හයකින් කකවර අ.යපා.ස (සා.යපළත 
විභ්ාෙය සමත්වීම. 

  වෘත්තිය: 
  පිළිෙත් කාර්ෂනක පුහුණු යයතනයකින් යාන්ික ජාංනේයන්රු යෂ්ත්රයේ 

නිපුණතා මට්ටම 5ට යනාඅඩු අවම වශයයන් වසර 2ක ඩිප්යලෝමා යහෝ 
සහතික පත්ර පාඨමාලාවක සාර්ථකව හදාරා තිබීම.   

     සමඟ  
  ජල සම්පත් මණ්ඩලයේ යාන්ික ජාංනේයන්රු යෂ්ත්රයේ අවම වශයයන් 

වසර පහක(05ත පළපුරුද්ද ල ා තිබීම. 
 

වයස් සීමාවන්                        :  වයස අවුරුදු 18 සිට 45 අතර විය යුතුය. 

වැටුප් පරිමාණය               :             MA 2-2 = රු.30,310– 10x 300– 7x 350– 4 x 600 – 20 x 710  -52,360  

13).පද්ධති ක්රියාකරු (එම් ඒ 2 – 2)    : ත්නතුරු- 01 

 
සුදුසුකම් හා පළපුරුද්ද                  :   බාහිර 
     අධයාපන: 
                                                 :  සිාංහල/යදමළ,ෙණිතය,ජාංග්රීසි යන විෂයන් ඇතුළත්ව විෂයන් 

04කටසම්මාන සාමාර්ථ සහිතව අ.යපා.ස. (සා/යපළත විභ්ාෙයයන්විෂයන් 
06ක කකවර සමත් වීම. 

  තෘතීයීක අධයාපන පාඨමාලාවන් හැදෑරීම සඳහා රමාණවත් වන විෂයන් 
සාංඛ්යාවක අ.යපා.ස. (ා/යපළත විභ්ාෙයයන් සමත් වීම.  
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                               :    වෘත්තීය: 
      යතාරතුරු තාකෂණය පිළි ඳ පිළිෙත් තාකෂණික පුහුණු යයතනයක 

ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් 05 වන(NVQ V)මට්ටමට යනාඅඩු ඩිප්යලෝමා 
යහෝ සහතිකපත්ර පාඨමාලාවක සපුරා තිබීම සහ MS Office මෘදුකාාංෙ 
පිළි ඳ දැනුම. 

 

වයස් සීමාවන්                           :            වයස අවුරුදු 18 සිට 45 අතර විය යුතුය. 

   වැටුප් පරිමාණය                        :                MA 2-2 = රු.30,310– 10x 300– 7x 350– 4 x 600 – 20 x 710  -52,360   

14).නත්ාරතුරු ත්ාක්ෂණ ශිල්ී (එම් ඒ 2 – 2)     :   ත්නතුරු- 01 

 
සුදුසුකම් හා පළපුරුද්ද    :    බාහිර 
     අධයාපන: 

   සිාංහල/යදමළ,ෙණිතය,ජාංග්රීසි යන විෂයන් ඇතුළත්ව විෂයන් 
04කටසම්මාන සාමාර්ථ සහිතව අ.යපා.ස. (සා/යපළත විභ්ාෙයයන් විෂයන් 
06ක කකවර සමත් වීම 

  
තෘතීයික අධයාපන පාඨමාලාවන් හැදෑරීම සඳහා රමාණවත් වන විෂයන් 
සාංඛ්යාවක අ.යපා.ස.(ා/යපළත  විභ්ාෙයයන් සමත් වීම. 

       වෘත්තීය: 
පිළිෙත් තාකෂණික පුහුණු යයතනයක පරිෙණක දෘඩාාංෙ කයෂ්ත්රයේ 
ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් 05වන(NVQ V)මට්ටම යනාඅඩු ඩිප්යලෝමා යහෝ 
සහතික පත්ර පාඨමාලා සාර්ථක යලස සපුරා තිබීම සහ පරිෙණක හා ඒ 
යශ්රිත යකාටස් අලුත්වැඩියා කිරීම හා පවත්වායෙන යෑම පිළි ඳව 
නිපුණතාවයක ල ා තිබීම 

 

වයස් සීමාවන්                    :  වයස අවුරුදු 18 සිට 45 අතර විය යුතුය. 

වැටුප් පරිමාණය               :               MA 2-2රු.30,310– 10x 300– 7x 350– 4 x 600 – 20 x 710  -52,360   

15).වැඩ අධික්ෂක(එම් ඒ 2 – 2)     :   ත්නතුරු- 02 
 
සුදුසුකම් හා පළපුරුද්ද        :   බාහිර 
     අධයාපන: 

  සිාංහල/යදමළ, ෙණිතය යන විෂයන් ඇතුළත්ව විෂයන් 04කට සම්මාන 
සාමාර්ථ සහිතව අ.යපා.ස. (සා/යපළත විභ්ාෙයයන් විෂයන් 06ක කකවර 
සමත් වීම. 

   
තෘතීයික අධයාපන පාඨමාලාවන් හැදෑරීම සඳහා රමාණවත් වන විෂයන් 
සාංඛ්යාවක අ.යපා.ස. (ා/යපළත විභ්ාෙය සමත් වීම. 

       වෘත්තීය: 
පිළිෙත් තාකෂණික පුහුණු යයතනයක යාන්ික/සිවි ඉජාංනේයන්රු 
කයෂ්ත්රයේ ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් 05වන (NVQ V)  මට්ටම යනාඅඩු 
ඩිප්යලෝමා යහෝ සහතික පත්ර පාඨමාලාවක සපුරා තිබීම.  

    අභ්ේත්ර 

     අධයාපන: 
  සිාංහල/යදමළ, ෙණිතය හා විදයාව යන විෂයන්ද ඇතුළුව විෂයන් හතරකට 

සම්මාන සාමාර්ථ සහිතව විෂයන් හයකින් කකවර අ.යපා.ස.(සා/යපළත 
විභ්ාෙය සමත් වීම. 

  ජල සම්පත් මණ්ඩලයේ අදාල යකෂ්ත්රයේ රාථෂනක මට්ටයම් පුහුණු ෙණයේ  
පළමුවන පන්තියේ තනතුරක අවම වශයයන් වසර පහක(05ත පළපුරුද්දක 
ල ා තිබිය යුතු අතර කාර්ෂනක රවීණතාවය රායයෝගික පරීකෂණයකින් 
සනාත කල යුතුය. 

 

වයස් සීමාවන් :   වයස අවුරුදු 18 සිට 45 අතර විය යුතුය. 

වැටුප් පරිමාණය                      :                MA 2-2රු.30,310– 10x 300–7x 350– 4 x 600 – 20 x 710  -52,360 



 

7 
 

 

16).ගබඩා භ්ාරකරු        (එම් ඒ 2 – 2)     :    ත්නතුරු- 02       

 
සුදුසුකම් හා පළපුරුද්ද           :       ාහිර    
     අධයාපන: 
                           : සිාංහල/යදමළ,ෙණිතය, යන විෂයන් ඇතුළත්ව විෂයන් 04කට සම්මාන සාමාර්ථ 

සහිතව අ.යපා.ස. (සා/යපළත විභ්ාෙයයන් විෂයන් 06ක කකවර සමත් වීම  
           සහ 

අ.යපා.ස. (ා/යපළත විභ්ාෙයයන් යපාදු පරීකෂණය හැර විෂයන් 03 ක සමත් වීම. 
 වෘත්තීය 

  : සැපයුම් හා ද්රවය කළමනාකරණ යයතනයේ සැපයුම් කළමනාකරණය පිළි ඳ 
සහතිකපත්ර පාඨමාලාව සාර්ථකව හදාරා තිබීම. 

 
වියශ්ෂ නිපුණතා                    :  MS Office, අන්තර්ජාල භ්ාවිතය, විදුත් තැපෑල භ්ාවිතය පිළි ඳ  රවීණතාවය. 
 
  
 
සුදුසුකම් හා පළපුරුද්ද           :     අභ්යන්තර   

 රාථෂනක මට්ටයම් පුහුණු (PL 3) ,අර්ධ පුහුණු (PL 2ත යහෝ නුපුහුණු (PL 1ත         

මට්ටයම් තනතුරක පහත සඳහන් සුදුසුකම් සපුරා තිබීම. 

     අධයාපන: 
 සිාංහල/ යදමළ , ෙණිතය  යන විෂයන් ඇතුළත්ව විෂයන්  04 කට සම්මාන  සාමාර්ථ 

සහිතව අ.යපා.ස. (සා යපළත විභ්ාෙයයන්  විෂයන්  06ක සමත්වීම. 

 වෘත්තීය     

 සැපයුම් හා ද්රවය කළමනාකරණ යයතනයේ  සැපයුම් කළමණාකරණය පිළි ඳ 

සහතික පත්ර පාඨමාලාව සාර්ථකව හදාරා තිබීම. 

  යවනත් 

     ජහත සඳහන් කරන ලද යස්වක ෙණයේ තනතුරක ස්ිර යස්වයේ අවම වශයයන් වසර 

පහක  (05ත සතුටුදායක යස්වා කාලයක සම්ූර්ණ කර තිබීම. 

      

වයස් සීමාවන්                       :     වයස අවුරුදු 18 සිට 45 අතර විය යුතුය. 

වැටුප් පරිමාණය                    :     MA 2-2 = රු.30,310– 10 x 300 – 7 x 350 – 4 x 600 – 20 x 710  -52,360  

17).ජල විශ්නල්ෂක (එම් ඒ 2 – 2) :   ත්නතුරු- 08 

  
                   
සුදුසුකම් හා පළපුරුද්ද             :    බාහිර   
       අධයාපන: 

සිාංහල/යදමළ, විදයාව, ෙණිතය යන විෂයන් ඇතුළත්ව විෂයන් 04කට සම්මාන 
සාමාර්ථ සහිතව අ.යපා.ස. (සා/යපළත විභ්ාෙයයන් විෂයන් 06ක කකවර සමත් වීම. 

 
  තෘතීයීක අධයාපන පාඨමාලාවන් හැදෑරීම සඳහා රමාණවත් වන විෂයන්  සාංඛ්යාවක 

අ.යපා.ස. (ා/යපළත විභ්ාෙයයන් සමත් වීම.    
         වෘත්තීය:    

 පිළිෙත් රසායනාොරයක අවම වශයයන්  වසර 05ක පළපුරුද්දක ල ා තිබීම හා 
වෘත්තිය නිපුණතා මැන  ැලීම සඳහා පවත්වනු ල න වෘත්තීය පරීකෂණයකින් 
සමත් වීම. 

 

වයස් සීමාවන්                       :     වයස අවුරුදු 18 සිට 45 අතර විය යුතුය. 

වැටුප් පරිමාණය                    :     MA 2-2 = රු.30,310– 10 x 300 – 7 x 350 – 4 x 600 – 20 x 710  -52,360    
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සුදුසුකම් හා පළපුරුද්ද           :      අභ්ේත්ර  
     අධයාපන: 
                                             පහත සඳහන් සුදුසුකම් සපුරා තිබිය යුතුය. 
 

රාථෂනක මට්ටයම් පුහුණු (PL 3) ,අර්ධ පුහුණු (PL 2ත යහෝ නුපුහුණු (PL 1ත         
මට්ටයම් තනතුරක පහත සඳහන් සුදුසුකම් සපුරා තිබීම 

 
සිාංහල/යදමළ, විදයාව, ෙණිතය යන විෂයන් ඇතුළත්ව විෂයන් 04 කට සම්මාන                                   
සාමාර්ථ සහිතව අ.යපා.ස. (සා/යපළත විභ්ාෙයයන් විෂයන් 06ක  සමත් වීම. 

  
        යවනත්       :    

       ජල සම්පත් මණ්ඩයේ රසායනාොරයේ ජහත වැටුප් කාණ්ඩයන් හි වසර 
05සතුටුදායකයස්වා කාලයක සම්ූර්ණ කර තිබීම.  

 
      ජල සම්පත් මණ්ඩලය විසින් පත් කරන කෂනටුවකින් වෘත්තීය නිපුණතාවය සමත් විම.  

 

 

18).ස කාර විදුම් අධිකාරී  (එම් ඒ 2 – 2)          :   ත්නතුරු- 05  

 
සුදුසුකම් හා පළපුරුද්ද          
 
අධයාපන                               :   ාහිර 

සිාංහල/යදමළ, ෙණිතය, විදයාව යන විෂයන් ඇතුළත්ව විෂයන් 04කට සම්මාන 
සාමාර්ථ සහිතව අ.යපා.ස. (සා/යපළත විභ්ාෙයයන් විෂයන් 06ක කකවර සමත් වීම. 

     
 ෙණිතය, යභ්ෞතික/රසායන විදයාව විෂයන් ඇතුළුව තෘතීයික අධයාපන 

පාඨමාලාවන් හැදෑරීම සඳහා රමාණවත් වන විෂයන් සාංඛ්යාවක සහ සාමානය යපාදු 
පරීකෂණය ඇතුළුව අ.යපා.ස. (ා/යපළත විභ්ාෙයයන් සමත් වීම. 

     
වෘත්තීය                                 : පිළිෙත් තාකෂණික පුහුණු යයතනයක වසර 02 ට යනාඅඩු ජාංනේයන්රු කයෂ්ත්රයේ 

ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් 05 වන (NVQ V) මට්ටම යනාඅඩු ඩිප්යලෝමා යහෝ 
සහතිකපත්ර පාඨමාලාවක සාර්ථකව සපුරා තිබීම.  

      
     න ෝ 

     
 ජල සම්පත් මණ්ඩලයේ වසර 02 ක Deep Drilling Technology පුහුණු පාඨමාලාව 

හදාරා තිබීම. 
 

 :      අභ්ේත්ර   
     (අත  අ.යපා.ස.  (සායපළත විභ්ාෙයයන් සිාංහල/ යදමළ . ෙණිතය , විදයාව  ඇතුළුව  

     විෂයන් 04 කට සම්මාන සාමාර්ථ සහිතව අ.යපා.ස.  (සායපළත විභ්ාෙයයන් විෂයන්             

06ක කකවර සමත්වීම. 

  (යත තෘතීය අධයයන  පාඨමාලාවක හැදෑරීම අ.යපා.ස.  (සායපළත විභ්ාෙයයන් 

විෂයන් රමාණවත්වන විෂයයන් සාංඛ්යාවක පහත සඳහන් විෂයන් අඩාංගුව අ.යපා.ස.  

(ායපළත විභ්ාෙයයන්  සමත්වීම හා  රාථෂනක   පුහුණු - PL -3 ෙණයේ    විදුම්   

යන්ත්ර කාර් ෂනක හා විදුම් යන්ත්ර ්රියාකරු තනතුරක අවමවශයයන් වසර 05 ක 

පළපුරුදුදක ල ා තිබීය යුතු අතර වෘත්තීය පරීකෂණයකින් නිපුණතාවය තහවුරු 

කළයුතුය. 

 

වයස් සීමාවන්                       :     වයස අවුරුදු 18 සිට 45 අතර විය යුතුය. 

වැටුප් පරිමාණය                    :     MA 2-2 = රු.30,310– 10 x 300 – 7 x 350 – 4 x 600 – 20 x 710  -52,360  
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නපාදු නකාේනද්සි :  

01. වැටුප් යෙවීම සඳහා කළමනාකරණ යස්වා යදපාර්තයම්න්තුව විසින් නිකුත් කරන ලද 

චක්රය ඉඛ් අාංක MSD 02 / 2016 අනුකූල යේ. 

02. රජය විසින් අනුමත ජීවන වියදම් දීමනාව හා අයනකුත් අදාල දීමනා යෙවනු ලැයේ. 

03. රාජය අාංශයේ අයදුම්කරුවන් සඳහා වයස් සීමාවන්  ල යනාපැවැත්යේ. 

04. රජයේ යහෝ රාජය / සාංස්ථා යහෝ මණ්ඩල වල යස්වයේ නියුතු නිලධාරීන් අදාල යයතන 

රධාීනන් මිනන් අයදුම්පත ජිරරිපත් කළ යුතුය. 

05. අයදුම් කරනු ල න තනතුර ලියුම් කවරයේ ජහළ වම් යකලවයර් සඳහන් කළ යුතුය. 

06.  ාහිර අයදුම්කරුවන්  වසර 03 ක අනිවාර්ය යස්වා කාලයකට කකඟ විය යුතුය. 

07. අයදුම්පත සම්ූර්ණ ජීවදත්ත සමඟ සහතික වල පිටපත්ද සහිතව ඥාතීන් යනාවන 

යදයදයනකුයේ නම් සහ ලිපිනයන් සමඟ සභ්ාපති, ජල සම්පත් මණ්ඩලය, 2ඒ, න ක්ටර් 

නකාබ්බෑකඩුව මාවත්, නකාළඹ 07 යන ලිපිනයට 2020.12.15 ිරන යහෝ ඊට රථම 

ලැය න පරිිර ලියාපිරාංචි තැපෑයලන් කවිය යුතුය. 

සභ්ාපති, 

ජල සම්පත් මණ්ඩලය, 

2ඒ, න ක්ටර් නකාබ්බෑකඩුව මාවත්, 

නකාළඹ 07 

2020.12.02 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 


