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සමාගම් වතු ප්රතිසංසක්රණ, තේ හා රබර් වතු ආශ්රිත 
තබෝග වගා සහ කර්මාන්තශාලා නවීකරණය හා තේ හා 

රබර් අපනයන ප්රවර්ධන රාජ්ය අමාතයාංශය 

 
ශ්රී ලංකා රබර් පර්යේෂණායතනය 

පුරප්පාඩු  
 
ශ්රී ලංකා රබර් පර්තේෂණායතනතේ පහත දක්වා ඇති තනතුරු සඳහා සුදුසුකම් සපුරා ඇති ශ්රී ලංකා ප්රජ්ාතාන්ික 
සමාජ්වාදි ජ්නරජ්තේ පුරවැසියන්තගන් අයදුම්පේ කැඳවනු ලැතේ.  
 
1.  නිතයෝජ්ය අධයක්ෂ (පාලන)   -  පුරප්පාඩු 01 

සුදුසුකම් 

බාහිර  : විශ්ව විදයාල ප්රතිපාදන තකාමිෂන් සභාව විසින් පිළිගන්නා විශ්ව විදයාලයකින් ලබා  
   ගේ ප්රථම උපාධිය 
 

    සමඟ 
 

   රාජ්ය පරිපාලනය/වයාපාර පරිපාලනය/කළමනාකරණ පශ්චාේ උපාධිය (Masters) 
 

                                                  සහ 
 

රාජ්ය සංස්ථාවක, වයවස්ථාපිත මණ්ඩලයක තහෝ පිළිගේ පුද්ගලික සමාගමක පරිපාලනය     
සහ පිරිස ්කටයුතු සම්බන්ධතයන් අවම වශතයන් කළමනාකරණ මට්ටතම් වසර තදාළහක 
(12) පළපුරුද්ද.  

 
වයස, වැටුප් කාණ්ඩය සහ වැටුප් පරිමාණය 
    අවුරුදු 35 ට වඩා වැඩිවිය යුතු අතර අවුරුදු 55 ට වඩා අඩු විය  යුතු ය. 

 HM 1-2  රු.81670 -15x2270 – රු. 115720.00   
ඉහත දක්වා ඇති වැටුපට අමතරව ජීවන වියදම් දීමනාව සහ වෘේීය දීමනාව ද තගවනු 

ලැතේ. 
 

සටහන  :     රාජ්ය වයාපාර තදපාර්තතම්න්තු චක්ර තේඛ අනුව සන්නිතේදන, ප්රවාහන සහ ඉන්ධන දීමනාව අදාල තේ. 

  

යේරීයම් ක්රමය - ලිඛිත තරඟ විභාගතේ ප්රතිඵල මත තහෝ/හා පේවීම් බලධරයා විසින් පේ කරනු ලබන    

 මණ්ඩලයක් මගින් පවේවනු ලබන වුහගත සම්ුඛ පරීක්ෂණයක් මගින්.   
 
2.  කළමනාකරු (වතු)  - කුරුවිට උප-ස්ථානය  පුරප්පාඩු 01 

 
සුදුසුකම් 

බාහිර        - කෘෂිකර්ම/වැවිලි කළමනාකරණ උපාධිය සමඟ උපාධිය ලබා ගැනීතමන් පසුව තහක්ටයාර 50 කට වැඩි 

වපසරියකින් යුේ රබර් වතුයායක කළමනාකාරීේවය පිළිබඳ  අවම වශතයන් වසර තුනක (03)  පළපුරුද්ද. 

   

සටහන      - රබර් කර්මාන්ත ශාලාවක කළමනාකාරීේවය පිළිබඳ පළපුරුද්දක් ඇති අයදුම්කරුවන්  තකතරහි විතශ්ෂ 

අවධානය තයාු කරනු ලැතේ. 

      

 

 



2 

 

වයස, වැටුප් කාණ්ඩය, වැටුප් පරිමාණය 

 වයස අවුරුදු 22 වඩා වැඩි විය යුතු අතර, අවුරුදු 45 ට වඩා අඩු විය යුතුය. 

  MM 1-2      - රු.54550 -10x1375 -15x1910 - රු.96,950.00     

                          ඉහත දක්වා ඇති වැටුපට අමතරව ජීවන වියදම් දීමනාව සහ වෘේීය දීමනාව ද තගවනු ලැතේ. 
 

යේරීයම් ක්රමය -    පේවීම්  බලධරයා  විසින්  පේ  කරනු  ලබන  මණ්ඩලයක් විසින් පවේවනු ලබන වුහගත සම්ුඛ 
 පරීක්ෂණයක් මගින්. 

   
3.     යයෙෂ්ඨ පර්යේෂණ නිලධාරින්    -  පුරප්පාඩු 13 

 
               පර්යේෂණ අංශ                               විෂයය පථය 

1 ශාක විද්ො - ය ෝග කායික විද්ොව 

ආතති කළමනාකරණය 

2 ශාක වොධි විද්ො හා ක්ෂුද්රජීව විද්ො - ශාක වොධි විද්ොව/ක්ෂුද්රජීව විද්ොව/ කීට විද්ොව 

3 

4 

පාංශු ශා ශාක යපෝෂෙේව  

ප්රයේණි විද්ො හා ශාක අභියනන 

- 

- 

විශ්යේෂණ රසායනය/ශෂෙ විද්ොව 

සම්මත අභියනනය 

5 

 
6                

ද්ළ රබර් සැකසුම් සංවර්ධන හා                                 

රසායනික ඉංජියන්රු                                               

බහු අවයවික රසායන                                                                                      

 
රසායන විද්ොව/රසායනික ඉංජියන්රු 

 
රසායන විද්ොව/බහු අවයවික රසායනය 

 
 
 

7 

 
 
8           

රබර් තාක්ෂෂණ හා සංවර්ධන 

 
 
ද්ළ රබර් හා රසායනික විශ්යේෂණ 

- 

 
 
_ 

රසායන විද්ොව/බහුඅවයවික තාක්ෂෂණය 

(රබර් ආශ්රිත තාක්ෂෂණය යකයරහි වියශ්ෂ 

සැලකිේල යයාමු කරනු ඇත.) 

රසායන විද්ොව/විශ්යේෂණ රසායනය 

9 උපයයෝගීතා පර්යේෂණ ඒකකය - සමාය ආර්ික විද්ොව 
 
සුදුසුකම් -  පහත අ, ආ, යහෝ ඇ සමඟ 

බාහිර         අ.     අදාල විෂයය සංකලනය සහිත, පිළිගේ විශ්ව විදයාලයකින් ලබාගේ, පළුවැනි තපළ තහෝ තදවැනි තපළ ඉහළ, 

සිේ වාර්ෂික (04) විදයාතේදී  තහෝ කෘෂිකර්ම විතශ්ෂ උපාධිය 

 

   තහෝ 

 

   ආ.   අදාල  විෂයය  සංකලනය සහිත,  පිළිගේ විශ්ව විදයාලයකින් ලබාගේ, තදවැනි තපළ පහළ සිේ වාර්ෂික (04) 

  විදයාතේදී  තහෝ කෘෂිකර්ම විතශ්ෂ උපාධිය සමඟ අවම    වශතයන් අදාල ක්තෂ්ත්රතේ එක් අවුරුදු    පශ්චාේ    

උපාධිය  

              යහෝ 

 

    ඇ.   අදාල  විෂයය  සංකලනය සහිත විදයාතේදී  තහෝ කෘෂිකර්ම උපාධිය සමඟ  අදාල  ක්තෂ්ත්රතේ  අවුරුදු තදකක  

                         (02) පර්තේෂණ පශ්චාේ උපාධිය. 

          සමඟ 

 

අදාල ක්තෂ්ත්ර තේ ආචාර්ය උපාධිය සමඟ පළු වැනි උපාධිය ලබා ගැනීතමන් පසු අවම වශතයන් වසර  අටක 
(08) පර්තේෂණ  පළපුරුද්ද. 

 

සටහන           ක්තෂ්ත්රයට අදාල  ප්රකාශන ඉදිරිපේ කිරීම අමතර සුදුසුකමක් වනු ඇත.  
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4.  යයෙෂ්ඨ උපයේශක නිලධාරීන් -  පුරප්පාඩු 02 

 

සුදුසුකම් -  පහත අ, ආ, යහෝ ඇ සමඟ 
   බාහිර        අ.   අදාල විෂයය සංකලනය සහිත, පිළිගේ විශ්ව විදයාලයකින් ලබාගේ, පළුවැනි තපළ තහෝ තදවැනි 

         තපළ ඉහළ, සිේ වාර්ෂික (04) විදයාතේදී  තහෝ කෘෂිකර්ම විතශ්ෂ උපාධිය 
 

   යහෝ 
 

   ආ.  අදාල  විෂයය  සංකලනය සහිත,  පිළිගේ විශ්ව විදයාලයකින් ලබාගේ, තදවැනි තපළ පහළ සිේ  
                       වාර්ෂික (04) විදයාතේදී  තහෝ කෘෂිකර්ම විතශ්ෂ උපාධිය සමඟ අවම    වශතයන්අදාල ක්තෂ්ත්රතේ එක්  
                      අවුරුදු පශ්චාේ උපාධිය  
              යහෝ 
 
   ඇ.  අදාල  විෂයය  සංකලනය සහිත විදයාතේදී  තහෝ කෘෂිකර්ම උපාධිය සමඟ  අදාල   ක්තෂ්ත්රතේ   
                       අවුරුදු තදකක (02) පර්තේෂණ පශ්චාේ උපාධිය. 
 
          සමඟ 

 
අදාල ක්තෂ්ත්ර තේ ආචාර්ය උපාධිය සමඟ පළු වැනි උපාධිය ලබා ගැනීතමන් පසු අවම වශතයන් වසර  අටක 
(08) පර්තේෂණ  පළපුරුද්ද. 

 
සටහන             ක්තෂ්ත්රයට අදාල  ප්රකාශන ඉදිරිපේ කිරීම අමතර සුදුසුකමක් වනු ඇත 

 
තනතුරු අංක 03 හා 04 සඳහා වයස, වැටුප් කාණ්ඩය, වැටුප් පරිමාණය  
    අවුරුදු 30 වඩා වැඩි විය යුතු අතර, අවුරුදු 45 ට වඩා අඩු විය යුතුය. 

  AR – 2   රු.76200 -10x2000 - 96200.00   

                            ඉහත දක්වා ඇති වැටුපට අමතරව ජීවන වියදම් දීමනාව සහ වෘේීය දීමනාව ද තගවනු ලැතේ. 
  
තනතුරු අංක 03 හා 04 සඳහා යේරීයම් ක්රමය   
 පේවීම්  බලධරයා  විසින්  පේ  කරනු  ලබන  මණ්ඩලයක් විසින් පවේවනු ලබන වුහගත සම්ුඛ 
 පරීක්ෂණයක් මගින් 

 
5.     පර්යේෂණ නිලධාරින්  - පුරප්පාඩු 10 
  

  පර්යේෂණ අංශ                 විෂයය පථය 
1 ශාක විද්ො - කෘෂිකාර්ික ඉංජියන්රු 

කෘෂිකාර්ික ජිව විද්ොව 

2 ශාක වොධි විද්ො හා ක්ෂුද්රජීව විද්ො - ශාක වොධි විද්ොව 

ක්ෂුද්රජීව විද්ොව 

කීට විද්ොව 

3 

4 

 
5                

ප්රයේණි විද්ො හා ශාක අභියනන  

ද්ළ රබර් සැකසුම් සංවර්ධන හා  

රසායනික ඉංජියන්රු 

බහු අවයවික රසායන                                                    

- 

 
- 

- 

සම්ම්ත අභියනනය 

 
රසායන විද්ොව/ රසායනික ඉංජියන්රු 

රසායන විද්ොව/බහුඅවයවික රසායනය 

6 

 
 
7 

රබර් තාක්ෂෂණ හා සංවර්ධන 

 
 
ද්ළ රබර් හා රසායනික විශ්යේෂණ 

- 

 
 
- 

රසායන විද්ොව/බහුඅවයවික තාක්ෂෂණය 

(රබර් ආශ්රිත තාක්ෂෂණය යකයරහි වියශ්ෂ 

මනාපය යයාමු කරනු ඇත.) 

රසායන විද්ොව/විශ්යේෂණ රසායනය 

8 උපයයෝගීතා පර්යේෂණ ඒකකය - සමාය ආර්ික විද්ොව 
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සුදුසුකම් 
බාහිර         අ.   අදාල විෂයය සංකලනය සහිත, පිළිගේ විශ්ව විදයාලයකින් ලබාගේ, පළුවැනි තපළ 
                  තහෝ තදවැනි තපළ ඉහළ, සිේ වාර්ෂික (04) විදයාතේදී  තහෝ කෘෂිකර්ම විතශ්ෂ උපාධිය 
 

යහෝ 
 

    ආ.  අදාල  විෂයය  සංකලනය සහිත,  පිළිගේ විශ්ව විදයාලයකින් ලබාගේ, තදවැනි තපළ  
   පහළ සිේ වාර්ෂික (04) විදයාතේදී  තහෝ කෘෂිකර්ම  විතශ්ෂ උපාධිය සමඟ අවම   වශතයන්    

අදාල ක්තෂ්ත්රතේ එක් අවුරුදු පශ්චාේ උපාධිය  
 
                යහෝ 
 
    ඇ.  අදාල  විෂයය  සංකලනය සහිත විදයාතේදී  තහෝ කෘෂිකර්ම උපාධිය සමඟ  අදාල    
                                 ක්තෂ්ත්රතේ  අවුරුදු තදකක (02) පර්තේෂණ පශ්චාේ උපාධිය. 
 

6.        උපයේශක නිලධාරි   -   පුරප්පාඩු 02 
 
සුදුසුකම් 
බාහිර         අ.   අදාල විෂයය සංකලනය සහිත, පිළිගේ විශ්ව විදයාලයකින් ලබාගේ, පළුවැනි තපළ 
                  තහෝ තදවැනි තපළ ඉහළ, සිේ වාර්ෂික (04) විදයාතේදී  තහෝ කෘෂිකර්ම විතශ්ෂ උපාධිය 
 

යහෝ 
    ආ.  අදාල  විෂයය  සංකලනය සහිත,  පිළිගේ විශ්ව විදයාලයකින් ලබාගේ, තදවැනි තපළ  
           පහළ සිේ වාර්ෂික (04) විදයාතේදී  තහෝ කෘෂිකර්ම  විතශ්ෂ උපාධිය සමඟ අවම  
          වශතයන්    අදාල ක්තෂත්්රතේ එක් අවුරුදු පශ්චාේ උපාධිය  
 
                යහෝ 
    ඇ.  අදාල  විෂයය  සංකලනය සහිත විදයාතේදී  තහෝ කෘෂිකර්ම උපාධිය සමඟ  අදාල    
                              ක්තෂ්ත්රතේ  අවුරුදු තදකක (02) පර්තේෂණ පශ්චාේ උපාධිය. 
 
තනතුරු අංක 05 හා 06 සඳහා වයස, වැටුප් කාණ්ඩය, වැටුප් පරිමාණය  

    අවුරුදු 22 වඩා වැඩි විය යුතු අතර, අවුරුදු 45 ට වඩා අඩු විය යුතුය. 

  AR - 1     Rs.53150 -10x1375 -15x1910 - Rs.95,550.00  

                          ඉහත දක්වා ඇති වැටුපට අමතරව ජීවන වියදම් දීමනාව සහ වෘේීය දීමනාව ද තගවනු ලැතේ. 
 
තනතුරු අංක 05 හා 06 සඳහා යේරීයම් ක්රමය   
                          ලිඛිත තරඟ විභාගතේ (අභිතයෝගතා පරීක්ෂණය) ප්රතිඵල මත පේවීම් බලධරයා විසින් පේ කරනු  
                          ලබන   මණ්ඩලයක් මගින් පවේවනු ලබන වුහගත සම්ුඛ පරීක්ෂණයක් මගින්.   

 

7.    ගිණුම් හා ප්රසම්පාද්න නිලධාරි  -   පුරප්පාඩු 01 

 
සුදුසුකම් 
බාහිර         පිළිගේ විශ්ව විදයාලයකින් ලබා ගේ කළමනාකරණ  තහෝ වාණිජ්ය උපාධිය තහෝ ගිණුම්කරණය 

පිළිබඳ උසස් ජ්ාතික ඩිප්තලෝමාව  

    සහ 

 
    සැපයුම්  හා භාණ්ඩ කළමනාකරණය පිළිබඳව එක් අවුරුදු සහතික පත්ර පාඨමාලාවකින් පසු රජ්තේ 

තදපාර්තතම්න්තුවක/සංස්ථාවක/මණ්ඩලයක තහෝ පිළිගේ පුද්ගලික සීමිත සමාගමක (PLC) 
තද්ශීය හා විතද්ශීය සැපයුම් කටයුතු සම්බන්ධව  විධායක තනතුරක වසරක (01) තස්වා පළපුරුද්ද  
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8.       අධෙක්ෂෂ පුේගලික සහකාර     -   පුරප්පාඩු 01 

9.       ස ාපතියේ පුේගලිත සහකාර  -  පුරප්පාඩු 01 

සුදුසුකම් 
බාහිර         අ.         එක් වතාවක දී අ.තපා.ස (උ.තප.) විෂයයන් තුනක්   සමේවීම සහ එක් වතාවක දී, ගණිතය  
                                  සහ ඉංග්රීසි  ඇතුළුව  විෂයයන් හතරකට (04) සම්මාන  සහිතව  අ.තපා.ස. (සා.තප.)     
                                     විෂයයන් හයක් සමේවීම. 

     සහ 
    ආ.       තේකම් කටයුතු හා සම්බන්ධ එක් අවුරුදු ජ්ාතික සහතික පත්ර ඩිප්තලෝමාව තහෝ තේකම්  
                                      කටයුතු  සම්බන්ධතයන් පිළිගේ ආයතනයකින් ලබා ගේ (එක් වසරකට තනාඅඩු)    
                                      ඩිප්තලෝමාවක්. 
          සහ 

  ඇ.       සංස්ථාවක/මණ්ඩලයක තහෝ පුද්ගලික සීමිත සමාගමක තේකම් කටයුතු සම්බන්ධව අවම 
                      වශතයන් වසර දහයක තස්වා පළපුරුද්ද. ඉන් එක් වසරක් ඉහත (ආ) හි  සඳහන් සුදුසුකම් 
             ලබා ගැනීතමන් අනතුරුව විය යුතු ය. 

          සහ 
   ඈ.        ඉංග්රීසිතයන්  සහ  සිංහතලන්  වචන  සැකසීතම්  තේගය  පිළිතවලින් විනාඩියකට  

වචන 65 සහ 50 විම සහ පරිගණකය භාවිතතයන්  ඉදිරිපේ කිරීතම් හැකියාව (computer 
presentation). 
     සහ 

 
   ඉ.        ඉංග්රීසි  සහ  සිංහල ලඝුතේඛණ තේගය අවම වශතයන් පිළිතවලින් විනාඩියකට   
    වචන  80 සහ 70 විම. 

          සහ 
 
    ඊ. මනා තලස ඉංග්රිසි/සිංහල භාෂාතවන් සන්නිතේදනය කිරීතම් හැකියාව. 

 

සටහන            දමිළ භාෂාතවන් වැඩ කිරීමට ඇති හැකියාව අමතර සුදුසුකමක් වනු ඇත. 

 
 
තනතුරු අංක 07,08 හා 09 සඳහා වයස, වැටුප් කාණ්ඩය, වැටුප් පරිමාණය  

                         අවුරුදු 22 වඩා වැඩි විය යුතු අතර, අවුරුදු 45 ට වඩා අඩු විය යුතුය. 

JM 1-2   -  Rs.43355-10x755-18x1135 – 71335.00 
ඉහත දක්වා ඇති වැටුපට අමතරව ජීවන වියදම් දීමනාව ද තගවනු ලැතේ. 

 
තනතුරු අංක 07,08 හා 09 සඳහා යේරීයම් ක්රමය 

ලිඛිත තරඟ විභාගතේ (භාෂා නිපුණේවය/ප්රවීණතාවය, අභිතයෝගතා පරීක්ෂණය, තනතුරට අදාල 

විෂයය  දැනුම හා පරිගණක පරීක්ෂණය )  ප්රතිඵල මත තහෝ/හා පේවීම් බලධරයා විසින් පේ කරනු 

ලබන   මණ්ඩලයක්  මගින් පවේවනු ලබන වුහගත සම්ුඛ පරීක්ෂණයක් මගින්.   
 
 
10. රබර් වොප්ති නිලධාරි  -   පුරප්පාඩු 04 

 

සුදුසුකම් 

බාහිර        -       පිළිගේ  විශ්ව  විදයාලයකින්  ලබාගේ  විදයා/කෘෂිකර්ම/වැවිලි කළමනාකරණ උපාධිය.   
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11. ශ්රවෙ ද්ාෂෙ උපකාරක නිපැයුම් නිලධාරි  -  පුරප්පාඩු 01 

 
සුදුසුකම් 

බාහිර  :           පිළිගේ විශ්ව විදයාලයකින් ලබා ගේ විදයා/කෘෂිකර්ම උපාධිය සමඟ අවම වශතයන් එක් වසරක ශ්රවය 
දෘෂය උපකාරක නිපැයුම් කටයුතු, විතශ්ෂතයන් වීඩීතයෝ චිත්රපටිකරණය, ජ්ායාරූපකරණය හා 
ජ්ායාරූප වර්ණ සැකසුම්කරණය පිළිබඳ පුළුේ පළපුරුද්ද. 

 
සටහන:         තභෞතික විදයාව විෂයයක් තලස උපාධියට ඇතුළේවීම අමතර සුදුසුකමක් වනු ඇත. 
 

12.   ාෂා පරිවර්තක -  පුරප්පාඩු 01 

සුදුසුකම් 

බාහිර        - කෘෂිකර්ම තහෝ විදයාතේදී උපාධිය   සහ    

 

ඉංග්රීසි භාෂාතවන් සිංහල/දමිළ භාෂාවලට පරිවර්තනය කිරීතම් පරිවර්තකතයකු තලස  වසර එකක 

(01) පළපුරුද්ද. 

 

තනතුරු අංක 10,11 හා 12 ද්ක්ෂවා තනතුරු සඳහා වයස, වැටුප් කාණ්ඩය, වැටුප් පරිමාණය    
    අවුරුදු 22 වඩා වැඩි විය යුතු අතර, අවුරුදු 45 ට වඩා අඩු විය යුතුය. 

   MA - 4   රු.37970 -10x755 – 15x930 – 5x1135 -65145.00      
                          ඉහත දක්වා ඇති වැටුපට අමතරව ජීවන වියදම් දීමනාව ද තගවනු ලැතේ. 

 
තනතුරු අංක 10,11 හා 12 ද්ක්ෂවා තනතුරු සඳහා යේරීයම් ක්රමය   

ලිඛිත තරඟ විභාගතේ ප්රතිඵල මත (භාෂා නිපුණේවය/ප්රවීණතාවය, අභිතයෝගතා පරීක්ෂණය හා 

තනතුරට අදාල විෂයය  දැනුම ) හා පේවීම් බලධරයා විසින් පේ කරනු ලබන  මණ්ඩලයක් විසින් 

පවේවනු ලබන වුහගත සම්ුඛ පරීක්ෂණයකින්.   
 
 
13.       තාක්ෂෂණ නිලධාරි - විදුලි  -  පුරප්පාඩු 01 
සුදුසුකම් 
බාහිර:      අ.     එක් වතාවක දී  අ.තපා.ස.(උ.තප.) විෂයයන් තුනක් සමේවීම සහ එක් වතාවක දී, ගණිතය සහ  

                     භාෂාව (සිංහල/තදමළ) ඇතුළුව විෂයයන් හතරකට (04) සම්මාන සහිතව අ.තපා.ස. (සා.තප.)  
                     විෂයයන් හයක් සමේවීම        

       
                                                                                   සහ 
       ආ.   අදාල ක්තෂ්ත්රය සම්බන්ධතයන් ජ්ාතික වෘේීය කුසලතාවයන් හි (NVQ 5) පස්වැනි මට්ටමට  
                              තනාඅඩු පිළිගේ ආයතනයකින් ලබා ගේ ඩිප්තලෝමා සහතිකය. 
 
 
14.         කාර්ික නිලධාරින් (උපකරණ)   -  පුරප්පාඩු 02 

සුදුසුකම් 
බාහිර        -   අ.   තභෞතික විදයා විෂයය ධාරාතවන් එක් වතාවක දී අ.තපා.ස (උ.තප.) විෂයයන් තුනක්   සමේවීම 

සහ එක් වතාවක දී , ගණිතය, විදයාව සහ භාෂාව  (සිංහල/තදමළ) ඇතුළු විෂයයන් හතරකට (04) 
සම්මාන  සහිතව  අ.තපා.ස. (සා.තප.) විෂයයන් හයක් සමේවීම. 

 
     සහ  

      ආ. පිළිගේ ආයතනකින් ලබා ගේ  ජ්ාතික වෘේීය පුහුණු  කුසලතාවන් හි  පස්වැනි (5) මට්ටමට 
(NVQ 5) තනාඅඩු ඉතලක්තරානික ඩිප්තලෝමාව සමඟ ඩිප්තලෝමාව ලබා ගැනිතමන් පසු 
විදයාේමක හා ඉතලක්තරානික උපකරණ භාවිතය සම්බන්ධතයන් වසර එකක  තස්වා පළපුරුද්ද. 
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15.         කාර්ික නිලධාරින් (ශ්රවෙ ද්ෘෂෙ)  -  පුරප්පාඩු 01 

සුදුසුකම් 
බාහිර         අ.      එක් වතාවක දී  අ.තපා.ස (උ.තප.) විදයා විෂයයන්  තුනක්  සමේවීම සහ එක්  වතාවක දී ගණිතය, 

විදයාව සහ භාෂාව  (සිංහල/තදමළ) ඇතුළු විෂයයන් හතරකට සම්මාන (04)  සහිතව  අ.තපා.ස. 
(සා.තප.) විෂයයන් හයක්  සමේවීම. 

. 
                                              සහ 
 

    ආ.      පිළිගේ  ආයතනකින්  අද්ාල  ක්තෂ්ත්රය  සම්බන්ධතයන්   ලබාගේ   ජ්ාතික   වෘේීය       පුහුණු  
   කුසලතාවන් හි පස්වැනි (5) මට්ටමට (NVQ 5) තනාඅඩු ඩිප්තලෝමා සහතිකය සමඟ      

ඩිප්තලෝමාව ලබා ගැනිතමන් පසු ශ්රවය දෘෂය උපකාරක හැසිරවීම හා ශ්රවය දෘෂය නිෂ්පාදන 
කටයුතු සම්බන්ධව  වසර එකක පළපුරුද්ද 

 

16.         කාර්ික නිලධාරි (පරිගණක ද්ෘඩකාංග)   -  පුරප්පාඩු 01 

සුදුසුකම් 

බාහිර          අ. එක් වතාවක දී  අදාල විෂයය සංකලනය සහිතව අ.තපා.ස (උ.තප.) විදයා විෂයයන්  තුනක්  

සමේවීම සහ එක් වතාවක දී ගණිතය, විදයාව සහ භාෂාව  (සිංහල/තදමළ) ඇතුළු විෂයයන් 

හතරකට (04)  සම්මාන  සහිතව  අ.තපා.ස. (සා.තප.) විෂයයන් හයක්  සමේවීම. 

 
.                                                 සහ  
 
         ආ.     අද්ාල ක්තෂ්ත්රය සම්බන්ධතයන්  පිළිගේ ආයතනකින් ලබාගේ ජ්ාතික වෘේීය පුහුණු  කුසලතාවන් 
                          හි  පස්වැනි (05) මට්ටමට (NVQ 5) තනාඅඩු ඩිප්තලෝමා සහතිකය 
 
17.          කළමනාකරණ සහකාර (යපාේ තැබීම)   -  පුරප්පාඩු 01 

සුදුසුකම් 

බාහිර           අ.    එක් වතාවක දී   අ.තපා.ස (උ.තප.)  විෂයයන් තුනක් සමේවීම සහ එක් වතාවක දී ගණිතය සහ  

භාෂාව  (සිංහල/තදමළ) ඇතුළු විෂයයන් හතරකට  (04) සම්මාන  සහිතව  අ.තපා.ස. (සා.තප.) 

විෂයයන්    හයක් සමේවීම. 
සහ 

 

   ආ.      ගණකාධිකරණ  ශිේීය   (AAT)  අවසාන  විභාගය  සමේවීම තහෝ ඒ හා සමාන ජ්ාතික  වෘේීය    

             පුහුණු කුසලතාවන් හි 5 වැනි මට්ටමට  (NVQ 5) තනාඅඩු සුදුසුකම් ලබා තිබීම. 
 
 
18.         කළමනාකරණ සහකාර (ගබඩා පාලනය)  -   පුරප්පාඩු 02 

සුදුසුකම් 

බාහිර         අ.     එක් වතාවක දී  අ.තපා.ස (උ.තප.)  විෂයයන්  තුනක් සමේවීම සහ එක් වතාවක දී  ගණිතය,    
                             විදයාව සහ භාෂාව  (සිංහල/තදමළ) ඇතුළු විෂයයන් හතරකට (04)  සම්මාන  සහිතව  අ.තපා.ස.   

(සා.තප.) විෂයයන් හයක් සමේවීම. 
. 
                                                  සහ 
 

  ආ.     ගබඩා කළමනාකරණය පිළිබඳ පිළිගේ ආයතනකින් ලබාගේ ජ්ාතික වෘේීය පුහුණු කුසලතාවන්  
  හි පස්වැනි (5) මට්ටමට (NVQ 5) තනාඅඩු  ඩිප්තලෝමා සහතිකය.  සමඟ රජ්තේ 
තදපාර්තතම්න්තුවක/සංස්ථාවක/මණ්ඩලයක තහෝ තගාඩනැගිලි ද්රවය, තමෝටර්/විදුලි උපාංග  සහ 
රසායන ද්රවය ආශ්රිතව කටයුතු කරනු ලබන පිළිගේ තවළඳ ආයතනයක ගබඩා නඩේතුව සහ තතාග 
පාලන ක්රමතේදය පිළිබඳ අවම වශතයන් වසර එකක පළපුරුද්ද. 
 
 



8 

 

 

19.        කර්මාන්තශාලා නිලධාරි  -   පුරප්පාඩු 01 

 

සුදුසුකම් 

බාහිර          අ.     එක්  වතාවක දී   අ.තපා.ස  (උ.තප.)  විෂයයන්  තුනක් සමේවීම සහ එක්  වතාවක දී  ගණිතය සහ  

                          භාෂාව  (සිංහල/තදමළ) ඇතුළු විෂයයන් හතරකට (04) සම්මාන  සහිතව  අ.තපා.ස. (සා.තප.) 

විෂයයන්   හයක් සමේවීම. 
                                                    සහ 

  

රජ්තේ තහෝ පිළිගේ පුද්ගලික  වතුයායක රබර් කර්මාන්ත ශාලාවක දළ රබර් සැකසීම  සම්බන්ධව 

වසර තදකක (02) පළපුරුද්ද සමඟ රබර් රසායනයට අදාල වසර තදකක (02)  ඩිප්තලෝමා  

පාඨමාලාවක් තහෝ රබර් තාක්ෂණයට අදාල  ඒ හා සමාන ජ්ාතික වෘේීය  කුසලතාවන් හි (NVQ) 

පස්වැනි (05) මට්ටමට තනාඅඩු පාඨමාලාවක්  හදාරා තිබීම. 

 

20.       ක්ෂයෂ්ත්ර නිලධාරි   -  පුරප්පාඩු 06 

 

සුදුසුකම් 

 බාහිර                 අ.    එක්  වතාවක දී  විදයා/කෘෂිකර්ම විෂයය ධාරාතවන් අ.තපා.ස  (උ.තප.)  විෂයයන්  තුනක් 

සමේවීම සහ    එක්  වතාවක දී , විදයාව/කෘෂිකර්මය සහ භාෂාව  (සිංහල/තදමළ) ඇතුළු 

විෂයයන් හතරකට (04) සම්මාන  සහිතව  අ.තපා.ස. (සා.තප.) විෂයයන් හයක් සමේවීම. 

                    සහ 

 

පිළිගේ ආයතනයකින් ජ්ාතික වෘේීය  කුසලතාවන් හි (NVQ 5) පස්වැනි මට්ටමට 

තනාඅඩු  වසර තදකක  කෘෂීකර්ම ඩිප්තලෝමාවක්  හදාරා තිබීම.   

    

                        සමග 

 

රබර් වතුයායක වගා කටයුතු හා කම්කරු කටයුතු අධීක්ෂණය සම්බන්ධව වසර එකක 

(01) පළපුරුද්ද. 
 
 
21.          කාර්ික නිලධාරි (පර්යේෂණ හා සංවර්ධන)   - පුරප්පාඩු 06 
සුදුසුකම් 
බාහිර        - අ. එක් වතාවක දී අදාල විෂයය සංකලනය  සහිතව අ.තපා.ස (උ.තප.) විදයා විෂයයන්  

තුනක් සමේවීම සහ එක් වතාවක දී , ගණිතය, විදයාව සහ භාෂාව  (සිංහල/තදමළ) ඇතුළු 
විෂයයන් හතරකට (04) සම්මාන  සහිතව  අ.තපා.ස. (සා.තප.) විෂයයන් හයක් සමේවීම. 
 
          සහ 
 

    ආ. අද්ාල ක්තෂ්ත්රය සම්බන්ධතයන්  පිළිගේ ආයතනකින් ලබාගේ ජ්ාතික වෘේීය  
පුහුණු  කුසලතාවන් හි  පස්වැනි (5) මට්ටමට තනාඅඩු (NVQ 5) ඩිප්තලෝමා සහතිකය.                                            
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22.         ඖෂධයේදී -  පුරප්පාඩු 01 

සුදුසුකම් 
 බාහිර                 අ.    එක්  වතාවක දී  විදයා  විෂයය ධාරාතවන් අ.තපා.ස  (උ.තප.)  විෂයයන්  තුනක්  සමේවීම 

සහ    එක්  වතාවක දී  ගණිතය,විදයාව සහ භාෂාව  (සිංහල/තදමළ) ඇතුළු විෂයයන් 
හතරකට (04) සම්මාන  සහිතව  අ.තපා.ස. (සා.තප.) විෂයයන් හයක් සමේවීම. 

                          සහ 

  

 ශ්රී ලංකා වවදය කවුන්සිලය මගින් පවේවනු ලබන ඖෂධතේදී විභාගය සමේවීම සහ   

අදාල ක්තෂ්ත්ර තේ වසර තදකක (02) පළපුරුද්ද. 

 
තනතුරු අංක 13 සිට 22 ද්ක්ෂවා වූ තනතුරු සඳහා වයස, වැටුප් කාණ්ඩය, වැටුප් පරිමාණය    
    වයස අවුරුදු 18 වඩා වැඩි විය යුතු අතර, අවුරුදු 45 ට වඩා අඩු විය යුතුය. 
    MA 2-2      රු.30310 -10x300 - 7x350 – 4x600 – 20x710- 52360.00    
                         ඉහත දක්වා ඇති වැටුපට අමතරව ජීවන වියදම් දීමනාව ද තගවනු ලැතේ 
   
තනතුරු අංක 13 සිට 22 ද්ක්ෂවා වූ තනතුරු සඳහා යතෝරා ගැනීයම් ක්රමයේද්ය 

ලිඛිත තරඟ විභාගතේ  (භාෂා නිපුණේවය/ප්රවීණතාවය, අභිතයෝගතා පරීක්ෂණය හා තනතුරට 

අදාල විෂයය දැනුම) ප්රතිඵල මත හා පේවීම් බලධරයා විසින් පේ කරනු ලබන  මණ්ඩලයක් විසින් 

පවේවනු ලබන වුහගත සම්ුඛ පරීක්ෂණයකින්.   

 
 
23.    කළමනාකරණ සහකාර (ගිණුම්කරණ)  -  පුරප්පාඩු 02 
සුදුසුකම්   
බාහිර     -        එක්   වතාවක දී  ගිණුම්කරණයට සම්මාන සහිතව අ.තපා.ස  (උ.තප.)  විෂයයන් තුනක්  සමේවීම සහ 

එක් වතාවක දී ගණිතය හා භාෂාව (සිංහල/තදමළ)  ඇතුළුව විෂයයන් හතරකට (04) සම්මාන 
සහිතව අ.තපා.ස (සා.තප) විෂයයන් හයක් සමේවිම.   

 
සහ 

 
                         පරිගණක භාවිතය පිළිබඳ දැනුම (preferably  word processing, spreadsheet presentations)  

  
සටහන              ගිණුම්කරණ ක්තෂ්ත්රතේ රාජ්කාරි දැනුම විතශ්ෂ සුදුසුකමක් වනු ඇත. 
 
 වයස, වැටුප් කාණ්ඩය, වැටුප් පරිමාණය    
    වයස අවුරුදු 18 වඩා වැඩි විය යුතු අතර, අවුරුදු 45 ට වඩා අඩු විය යුතුය. 
    MA 1-2      රු.27910 -10x300 - 7x350 – 12x600 – 12x710- 49080.00    
                         ඉහත දක්වා ඇති වැටුපට අමතරව ජීවන වියදම් දීමනාව ද තගවනු ලැතේ 
 

යතෝරා ගැනීයම් ක්රමයේද්ය 

ලිඛිත තරඟ විභාගතේ (භාෂා නිපුණේවය/ප්රවීණතාවය, අභිතයෝගතා පරීක්ෂණය හා පරිගණක 

පරික්ෂණය)   ප්රතිඵල මත හා පේවීම් බලධරයා  විසින් පේ කරනු ලබන   මණ්ඩලයක් විසින් 

පවේවනු ලබන වුහගත සම්ුඛ පරීක්ෂණයකින්.   
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සියළු තනතුරු සඳහා යවනේ  වරප්රසාද් සහ යපාදු යකාන්යේසි 
 
• ආයතනතේ   වවදයාධාර තයෝජ්නා  ක්රමතේ  පවතින  නීති  රීී ප්රකාර වවදය ප්රතිලාභ ලබා තදනු ලැතේ. 
• තස්වකයා විසින් වැටුතපන් 10% ක් කාර්යය මණ්ඩල අර්ථ සාධක අරුදල සඳහා දායක කළ යුතු අතර, 

ආයතනය විසින් 15%  දායකේවයක් සපයනු ලැතේ.  තස්වා නියුක්තයන්තේ භාරකාර අරුදල තවනුතවන් 
ආයතනය විසින් 3% දායකේවයක් සපයනු ලැතේ. 

• අගලවේත ප්රධාන කාර්යාලතේ තස්වය සඳහා තේරී පේ වන අය සඳහා, (ආයතනතේ නීති රීති ප්රකාරව)  හිස්ව 

තිතේ නම්, කුලී රහිත, ගෘහ භාණ්ඩ සහිත නිල නිවසක් ලබා ගැනීමට තහෝ රේමලාන සිට අගලවේත දක්වා 
ධාවන තකතරන කාර්යාල බස් රථතයන් (ආයතන නීති රීති ප්රකාරව)  දිනපතා ගමන් කිරීතම් පහසුකම් ලබා 
ගත හැක. 

• ශ්රී ලංකාතේ ඕනෑම පළාතකට මාරු කල හැක.  
 

අයදුම්පේ  ක්රියාවලිය 
 
පහත දක්වා ඇති අවශයතාවයන්ට අනුකූලව සකසන ලද අයදුම්පේ 2021.01.27 වැනි දිනට තහෝ ඊට තපර ලැතබන තස් 

ලියාපදිංචී තැපෑතලන් පහත ලිපිනයට  තයාු කල යුතු ය.  ලිපි කවරතේ ඉහළ වම් තකළවතර්  තනතුර සඳහන් කල යුතු අතර, 
දැනට රාජ්ය තස්වතේ/සංස්ථා/මණ්ඩල/පුද්ගලික ආයතන වල තස්වය කරන අයදුම්කරුවන් තමන්තේ අයදුම්පත අදාල ප්රධානීන් 
මගින් ඉදිරිපේ කල යුතු ය. පිටපතක් තකලින්ම ඉදිරිපේ කල හැක. 
 

තැපැේ ප්රමාදය තහ්තුතවන් නියමිත දිනට අයදුම්පත තනාලැබීතම්  තදෝෂය වලක්වා ගැනීම සඳහා  අයදුම්පතේ  මෘදු 

පිටපතක්  (PDF) 2021.01.27 දිනට තපර <vacancies@rrisl.gov.lk> විදුේ ලිපිනයට තයාු කල හැක.     
තකතස්තවතේ ඉහත සඳහන් කර ඇති පරිදි දෘඩ පිටපත තේඛණගත තැපෑතලන් තයාු කල යුතු ය.                                       

 

යයෙෂ්ඨ පර්යේෂණ  නිලධාරී හා පර්යේෂණ නිලධාරී තනතුරු සඳහා  යවබ් අඩවියේ සඳහන් අද්ාල පර්යේෂණ අංශය හා විෂයය 

පථය  සඳහන් කල යුතු ය.  තනතුරු කිහිපයකට අයදුම්පේ ඉදිරිපේ කිරීමට බලායපායරාේතු වන අයදුම්කරුවන් එක්ෂ එක්ෂ 

පර්යේෂණ අංශ  සඳහා විෂයය පථය සඳහන් කරින් යවන යවනම  අයදුම්පේ යයාමු කල යුතුය.       

                                 
1. සම්ූර්ණ නම, වයස හා විවාහක අවිවාහක බව. 
2. අද්ාල අධොපන සහතික සහ උප්පැන්න සහතිකය ඇතුළු යවනේ සහතික වල සහතික කරන ලද් පිටපේ ඇිණීම 

අනිවාර්යය යේ. 
3. වර්තමාන සහ පසුගිය රැකියාවන් හි රැකියා තයෝජ්කයන්තේ නම, ලිපිනය සහ රැකියාව තවනස් කිරීමට තහ්තු. 
4. අයදුම්කරුතේ කුසලතාවයන් සහ දැනුම ඇගයිය හැකි ඥාීන් තනාවන නිර්තද්ශකවරුන් තදතදතනකුතේ නම් සහ 

ලිපිනයන්. 
 

ඉහත අවශයතාවයන්ට අනුකූල තනාවන අයදුම්පේ ප්රතික්තෂ්ප කිරීමට තහ්තු කාරක තේ.  කුමන ආකාරයකින් තහෝ 
තම් සම්බන්ධතයන් අනිසි බලපෑම් කිරීම ද නුසුදුසුකමක් වනු ඇත. 
 
 

 සභාපතිනිය, 
රබර් පර්තේෂණ මණ්ඩලය, 
තතලවල පාර, රේමලාන. 
2021.01.04 
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