
                   

 

2020.04.27 

 

දැන්විමයි 

 

ශ්රී ලංකා ආයුර්වේද ඖෂධ සංස්ථාවේ පහත සඳහන්ව 

තනතුරු පුරප්පාඩු සඳහා ශ්රී ලාංකික 

අයදුම්කරුවන්වවෙන්ව  අයදුම්පත් කැඳවනු ලැවේ. 

01. සාමානයාධිකාරී - වයයෂ්ඨ කළමනාකාර වස්වා ෙණය (HM 2-1) - 

තනතුරු 01 

වැටුප් පරිමාණය :          

HM 2-1 – 91,645 -12 × 2700 - 124,045/- (කළමණාකරණ සේවා චක්ර සේඛ 02/2016 අනුව 

2020.01.01 සිට හිමි කම් ඇත) - රජසේ අනුමත දීමනා සහ සංේථාව විසින් ලබා සෙනු ලබන 

දීමනා සඳහා ෙ හිමිකම් ලබනු ඇත.    

(2020.01.01) දිනට හිමි ආරම්භක වැටුප - රු.93, 020 /- 

 

සුදුසුකම්  

  

බාහිර අයදුම්කරුවන්ව  
 

(අ) විශ්ව විෙයාල ප්රතිපාෙන සකාමිෂන් සභාව විසින් පිළිගත් විශ්ව විෙයාලයක 

වයාපාර පරිපාලනය/වයාපාර කළමනාකරණය/රාජය කළමනාකරණය/ මානව 

සම්පත් කළමනාකරණය/ ඉංජිසන්රු විෙයාව /වානිජය/ රාජය පරිපාලනය/ 

ආයුර්සේෙ වවෙය ශලයසේදී ප්රථම උපාධියක් ලබා තිබීම. 

සමඟ 

අොළ විෂය ක්සේත්රයකින් පශ්චාත් උපාධියක්(Masters) ලබා තිබීම සහෝ 

කළමනාකරණය පිළිබඳ පිළිගත් වෘත්ීය ආයතනයක ආශ්රීත සාමාජිකත්වය 

ලබා තිබීම. 

සහ 

උපාධි සුදුසුකම් ලබා ගැනීසමන් පසුව රාජය සංේථාවක, වයවේථාපිත 

මණ්ඩලයක සහෝ පිළිගත්  

සපෞද්ගලික අංශසේ ආයතනයක කළමනාකාර මට්ටසම් තනතුරුවල අවම 

වශසයන් වසර 20ක පළපුරුද්ෙ ( අවම වශසයන් මින් වසර 05 ක් සජයේඨ 

කළමනාකාර මට්ටසම් විය යුතුය). 

 

සහෝ 

 

(ආ) විශ්ව විෙයාල ප්රතිපාෙන සකාමිෂන් සභාව විසින් පිළිගත් වයාපාර 

පරිපාලනය/වයාපාර  

කළමනාකරණය/ රාජය කළමනාකරණය /මානව සම්පත් 



කළමනාකාරණය/ඉංජිසන්රු විෙයාව/ වාණිජය/ රාජය පරිපාලනය/ආයුර්සේෙ 

වවෙය හා ශලයසේදී ප්රථම උපාධියක් ලබා තිබීම. 

 

සමඟ 

ආචාර්ය උපාධියක් ලබා ගැනීසමන් පසු රාජය සංේථාවක , වයවේථාපිත 

මණ්ඩලයක සහෝ පිළිගත්  

සපෞද්ගලික අංශසේ ආයතනයක සජයේඨ කළමනාකාර මට්ටසම් අවම 

වශසයන් වසර  05 ක විශිේට සේවා වාර්තාවක් හිමි නිළධාරිසයකු වශසයන් 

පළපුරුද්ෙ, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අභ්යන්වතර අයදුම්කරුවන්ව 

ආයතනයසයහි සජයේඨ කළමනාකාර සේවා ගණසේ තනතුරක අවම වශසයන් වසර  

05 ක අොල විෂය ක්සේත්රසයහි සතුටුොයක සේවා කාලයක් සම්පුර්ණ කර තිබීම. 

සමඟ 

බහුවිධ කාර්යයන් හි නියුතු කණ්ඩායම් සෙහා නායකත්වය සැපයීසමහිලා සමන්ම 

මානව හා අසනකුත් සම්පත් කාර්යක්ෂමව කළමණාකරනසයහිලා නිශ්ිත 

ප්රවිණතාව.  

 

වයස 

අවුරුදු 35 ට සනාඅඩු හා අවුරුදු 55 ට  සනාවැඩි විය යුතුය. අභයන්තර අයදුම් කරුවන් 

සෙහා උපරිම වයේ සිමාව අොල සනාසේ.  

 

 

02. කළමණාකරු (සැපයුම්) - කළමණාකාර වස්වා ෙණය (MM 1-1) - 

තනතුරු 01,  

වැටුප් පරිමාණය :          

MM 1-1 - 53175 -10 × 1375 – 15 × 1910 - 95575/- (කළමණාකරණ සේවා චක්ර සේඛ 02/2016 

අනුව 2020.01.01 සිට හිමි කම් ඇත) - රජසේ අනුමත දීමනා සහ සංේථාව විසින් ලබා සෙනු 

ලබන දීමනා සඳහා ෙ හිමිකම් ලබනු ඇත.     

(2020.01.01) දිනට හිමි ආරම්භක වැටුප - රු.53 175 /- 

 

සුදුසුකම්  

බාහිර අයදුම්කරුවන්ව  



විශ්වවිෙයාල ප්රතිපාෙන සකාමිෂන් සභාව විසින් පිළිගන්නා ලෙ 

වානිජයය/අ සලවිකරණය/ ආර්ික විෙයාව/ වයාපාර පරිපාලනය / රාජය පරිපාලනය/ 

වයාපාර කළමණාකරණය යන විෂයයන්සගන් ලබා ගත් උපාධිය සහ 

උපාධිය ලැබීසමන් පසුව රජසේ සහෝ අර්ධ රාජය ආයතනයක සහෝ පිළිගත් 

සපෞද්ගලික ආයතනයක සැපයුම් කරණය සහෝ ප්රසම්පාෙන ක්සේසත්රයට අොළ 

මාණ්ඩලික මට්ටසම් තනතුරක යටත් පිරිසසයින් වසර 03 ක පළපුරුද්ෙ ලබා තිබිම.  

අභ්යන්වතර  අයදුම්කරුවන්ව  - (පහත 01 වහෝ 02)  

1. ඉහත සෙහන්  බාහිර අයදුම්කරුවන්  සෙහා වන සුදුසුකම් සපුරා තිබිම  

 

2. “කණිේඨ කළමණාකාර (JM 1-1) සේවා ගණසයහි අොළ ක්සේත්ර සේ තනතුරක 

අවම වශසයන් වසර (05) ක සතුටුොයක සේවා කාලයක් සම්ූර්ණ කර තිබිම.  

වයස 

අවුරුදු 22 ට සනාඅඩු හා අවුරුදු 45 ට සනාවැඩි අය විය යුතුය. අභයන්තර අයදුම් 

කරුවන්ට උපරිම වයේ සීමාව අොළ සනාසේ. 

 

 

 

 

 

 

 

03. වවදය නිලධාරී - කළමණාකාර වස්වා ෙණය (MM 1-1) - තනතුරු 

01,  

වැටුප් පරිමාණය :          

MM 1-1 - 53175 -10 × 1375 – 15 × 1910 - 95575/- (කළමණාකරණ සේවා චක්ර සේඛ 02/2016 

අනුව 2020.01.01 සිට හිමි කම් ඇත) - රජසේ අනුමත දීමනා සහ සංේථාව විසින් ලබා සෙනු 

ලබන දීමනා සඳහා ෙ හිමිකම් ලබනු ඇත.    

(2020.01.01) දිනට හිමි ආරම්භක වැටුප - රු.53 175 /- 

 

සුදුසුකම්  

බාහිර අයදුම්කරුවන්ව (පහත 01 වහෝ 02) 

01. විශ්ව විෙයාල ප්රතිපාෙන සකාමිෂන් සභාව විසින් පිළිගත් ආයුර්සේෙ වවෙය  හා 

ශලයසේදී  පිළිබඳ උපාධිය     සහ 

 



උපාධිය  ලැබීසමන් පසුව රජසේ සහෝ අර්ධ රාජය ආයතනයක සහෝ පිළිගත් 

සපෞද්ගලික ආයතනයක ඖෂධ නිේපාෙනය පිළිබඳව මාණ්ඩලික මට්ටසම් 

තනතුරක යටත් පිරිසසයින් වසර 03 ක පළපුරුද්ෙ ලබා තිබීම.  

   

02. විශ්ව විෙයාල අනුබද්ධිත පිළිගත් වවෙය  ආයතනයක පේ (05) අවුරුදු 

ඩිපසලෝමාව ලබා තිබීම   සහ සමම සුදුසුකම් ලැබීසමන් පසුව රජසේ සහෝ අර්ධ 

රාජය ආයතනයක සහෝ පිළිගත් සපෞද්ගලික ආයතනයක ඖෂධ 

නිේපාෙනාගාරයක නිේපාෙන කටයුතු පිළිබඳව මාණ්ඩලික මට්ටසම් තනතුරක 

වසර 03 ක පළපුරුද්ෙ ලබා තිබීම. 

 

අභ්යන්වතර  අයදුම්කරුවන්ව  - (පහත 01 වහෝ 02)  

1. ඉහත සෙහන්  බාහිර අයදුම්කරුවන්  සෙහා වන සුදුසුකම් සපුරා තිබිම  

 

2. “කණිේඨ කළමණාකාර (JM 1-1) සේවා ගණසයහි අොළ ක්සේත්ර සේ තනතුරක 

අවම වශසයන් වසර (05) ක සතුටුොයක සේවා කාලයක් සම්ූර්ණ කර තිබිම.  

වයස 

අවුරුදු 22 ට සනාඅඩු හා අවුරුදු 45 ට සනාවැඩි අය විය යුතුය. අභයන්තර අයදුම් 

කරුවන්ට උපරිම වයේ සීමාව අොළ සනාසේ. 

04.කළමණාකරු (කර්මාන්වත ශාලා) - කළමණාකාර වස්වා ෙණය (MM 

1-1) - තනතුරු 01,  

වැටුප් පරිමාණය :          

MM 1-1 - 53175 -10 × 1375 – 15 × 1910 - 95575/- (කළමණාකරණ සේවා චක්ර සේඛ 02/2016 

අනුව 2020.01.01 සිට හිමි කම් ඇත)- රජසේ අනුමත දීමනා සහ සංේථාව විසින් ලබා සෙනු 

ලබන දීමනා සඳහා ෙ හිමිකම් ලබනු ඇත.      

(2020.01.01) දිනට හිමි ආරම්භක වැටුප - රු.53 175 /- 

 

 

 

 

 

 

සුදුසුකම්  

බාහිර අයදුම්කරුවන්ව (පහත 01 වහෝ 02) 

01.  විශ්ව විෙයාල ප්රතිපාෙන සකාමිෂන් සභාව විසින් පිළිගත්  යාන්ික ඉංජිසන්රු 

විෙයා/ ඉංජිසන්රු විෙයාසේදී/  නිේපාෙන කළමනකාරණය/ විදුලි ඉංජිසන්රු 

විෙයාව විෂයයන්සගන් උපාධියක් ලබාසගන තිබීම.   

 

  සහ 



උපාධිය ලැබීසමන් පසුව රජසේ සහෝ අර්ධ රාජය ආයතනය සහෝ පිළිගත් 

සපෞද්ගලික නිේපාෙනාගාරයක මාණ්ඩලික මට්ටසම් අොළ ක්සේසත්රසේ 

තනතුරක යටත් පිරිසසයින් වසර 03 ක පළපුරුද්ෙ ලබා තිබීම. 

02. තෘීය/වෘත්ීය අධයාපන සකාමිෂන් සභාව විසින් පිළිගන්නා ලෙ කාර්මික 

/වෘත්ීය පුහුණු ආයතනයකින් නිකුත් කරන ජාතික වෘත්ීය කුසලතා (NVQ ) 

හත්වැනි (07) මට්ටමට සනාඅඩු මට්ටමක  ප්රවීණතා සහතිකයක් ලබාතිබීම. 

සහ 

සමම සුදුසුකම් ලැබීසමන් පසුව රජසේ සහෝ අර්ධ රාජය ආයතනය සහෝ පිළිගත් 

සපෞද්ගලික ආයතනයක ඖෂධ නිේපාෙනාගාරයක මාණ්ඩලික මට්ටසම් 

තනතුරක වසර 03 ක පළපුරුද්ෙ ලබා තිබීම. 

අභ්යන්වතර  අයදුම්කරුවන්ව  - (පහත 01 වහෝ 02)  

3. ඉහත සෙහන්  බාහිර අයදුම්කරුවන්  සෙහා වන සුදුසුකම් සපුරා තිබිම  

 

4. “කණිේඨ කළමණාකාර (JM 1-1) සේවා ගණසයහි අොළ ක්සේත්ර සේ තනතුරක 

අවම වශසයන් වසර (05) ක සතුටුොයක සේවා කාලයක් සම්ූර්ණ කර තිබිම.  

වයස 

අවුරුදු 22 ට සනාඅඩු හා අවුරුදු 45 ට සනාවැඩි අය විය යුතුය. අභයන්තර අයදුම් 

කරුවන්ට උපරිම වයේ සීමාව අොළ සනාසේ. 

 

05. මුදල් අයකැමි - කළමණාකරන සහකාර (තාක්ෂණික වනාවන) 

වස්වා ෙණය (MA 1-1) -     තනතුරු 01,   

MA 1-1 - 27910-10 × 300 – 7 × 350 -4 × 495- 20 × 660 -  48 540/- (කළමණාකරණ සේවා චක්ර 

සේඛ 02/2016 අනුව 2020.01.01 සිට හිමි කම් ඇත)- රජසේ අනුමත දීමනා සහ සංේථාව විසින් 

ලබා සෙනු ලබන දීමනා සඳහා ෙ හිමිකම් ලබනු ඇත.      

(2020.01.01) දිනට හිමි ආරම්භක වැටුප - රු.27 910 /- 

 

සුදුසුකම්    

බාහිර අයදුම්කරුවන්ව (අනිවාර්යවපාදු සුදුසුකම්) 

(අ) අධයයන  සපාදු සහතික පත්ර  (සාමානය සපළ ) විභාගසේදී 

I     සිංහල / සෙමළ 

ii    ගණිතය 

Iii   ඉංග්රිසි  භාෂාව  (තත් කාර්යභාරය අනුව අවශය වන්සන් නම් 

පමණක්) 

යන විෂයන් ඇතුළුව  විෂයන් (04) කට සම්මාන සාමාර්ථයක් 

සහිතව එකවර විෂයන්  හය (06) කින් සමත්වී තිබිම.  

 

 

(ආ) අධයයන සපාදු සහතික පත්ර (උසේ සපළ) විභාගසේදී අවම වශසයන් විෂයන් 

තුනක් (සාමානය සපාදු   පරික්ෂණය හැර) සමත්වී තිබිම. 



සහ 

(පරිගණක වෙන් සැකසුම / යතුරු ලියනය පිළිබඳ තෘීය හා වෘත්ීය  අධයාපන 

සකාමිෂන් සභාව විසින් පිළිගන්නා පාඨමාලාවක්  හොරා තිබිම සහෝ සවනත් ඒ හා 

සමාන මට්ටසම්  නිපුණතාවන් අොළ අවේථාවන්හි දී සුදුසුකම් වශසයන් ඇතුලත් 

කරනු ලැබිය හැක.)  

 

කළමනාකරණ සහකාර තාක්ෂණික වනාවන තනතුරුවලට අදාල ිවේෂිත 

වවනත්  සුදුසුකම්:- 

මුදල් අයකැමි 

පිළිගත් ආයතනයක අොළ තනතුසර් වසරක පළපුරුද්ෙ තිබීම. 

අභ්යන්වතර  අයදුම්කරුවන්ව  

(අ) ප්රාථමික සේණිය - ශිේපිය සනාවන, අර්ධ ශිේපිය සහ ශිේපිය සේවා  ගණසයහි   

පහත “ආ” “ඇ” සහ “ඉ”  සඳහන් සුදුසුකම්  ඇති සේවකයින්ට  සම් සඳහා අයදුම් කළ 

හැකිය. 

 

 (ආ) අධයයන සපාදු සහතික පතු (සාමානය සපළ ) විභාගසේදී 

I     සිංහල / සෙමළ 

ii    ගණිතය 

Iii   ඉංග්රිසි භාෂාව (තත් කාර්යභාරය අනුව අවශය වන්සන් නම් 

පමණක්) 

  යන විෂයන් ඇතුළුව  විෂයන් (04) කට සම්මාන සාමාර්ථයක් 

සහිතව විෂයන්  හය (06) කින්  සමත්වී තිබිම. 

 

(ඇ) සේවසේ ේීර පත්විම ෙැරිය යුතු අතර, එම පත්විම් වල ේීර  කරනු ලැබ සිටිය 

යුතුය. 

 

 

(ඉ) නියමිත දිනට පුර්වාසන්නව ේීර පත්විමකට යටත් පිරිසසයින් අවුරුදු 05 ක 

අඛණ්ඩ සතුටුොයක සේවා කාලයක් සම්පුර්ණ සකාට තිබිය යුතුය 

සටහන්ව:  

යම් තනතුරකට ේිරව පත් කරනු ලැබිමට සපර සේවය කර ඇත්තා වූ සහෝ යම් 

තනතුරකට ේිර වශසයන් පත් කිරිම සෙහා සකාන්සද්සියක් වශසයන් සේවය  කර 

ඇත්තා වූ පුහුණු විසම් කාල පරිච්සේෙයක් ඉහත” ඉ” සේෙසේ  සඳහන් සුදුසුකම් 

ලැබිසම් පේ අවුරුදු කාල සිමාව සෙහා ගණන් ගනු සනාලැසේ. යම් තනතුරකට ේිර 

වශසයන් පත් කරනු ලැබීමට සපර සේවය කර ඇති තාවකාලික/ අනියම් සේවා 

කාලපරිච්ස ේෙ ඉහත “ඉ” සේෙසයහි සෙහන් සුදුසුකම් ලැබිසම්  පේ අවුරුදු කාල සිමාව 

සඳහා ගණන් ගනු සනාලැසේ.  

වයස 

අවුරුදු 18 ට සනාඅඩු හා අවුරුදු 45 ට සනාවැඩි අය විය යුතුය. අභයන්තර අයදුම් 

කරුවන්ට උපරිම වයේ සීමාව අොළ සනාසේ. 



වවනත්    

සෑම අයදුම් කරුසවකුම ,  

a. ශ්රී ලංකාසේ පුරවැසිසයකු විය යුතුය.  

b. තනතුරට පැවසරන කාර්යයන්  මැනවින් ඉටු කිරිම සෙහා සමන්ම දිවයිසන් 

ඕනෑම ප්රසද්ශයක සේවය කිරිම සෙහා අවශය  වන කායික හා මානසික 

සයෝගයතාවසයන් යුක්ත විය යුතුය. 

c. විශිේඨ චරිතසයන් යුක්ත විය යුතුය.  

 

බඳවා  ෙැනිවම් ක්රමය  

පත්වීම් බලධාරීයා විසින් පත් සකසරන මණ්ඩලයක් විසින් පවත්වනු ලබන වුහගත 

සම්ුඛ පරික්ෂණයක් මඟින් සංේථාසේ  බඳවා ගැනිසම් පටිපාටියට අනුව බඳවා ගනු 

ලැසේ. 

සේවක අර්ථ සාධක අරුෙලට පත්විම් ලාභින්  8% ක් ෙ සේවා සයෝජකයාසගන් 12% ක් 

වශසයන් ොයක ුෙේ සගවිය යුතුය. ඊට අමතරව සේවා නියුක්තියන්සේ  භාර 

අරුෙලට පත්විම්ලාභීයාසේ වැටුසපන් 3% ට සමාන ුෙලක් සගවනු ලැසේ.  

රජසේ සෙපාර්තසම්න්තු, රාජය සංේථා සහ වයවේථාපිත මණ්ඩල වල සේවසේ නියුතු  

අයදුම්කරුවන්සේ අයදුම්පත් ේවකීය ආයතන වල ප්රධානීන් මාර්ගසයන් සයාු කළ 

යුතුය. අයදුම්කරුවන්සේ සම්පුර්ණ ජිවෙත්ත සහ අොළ සහතික වල, සහතික කරන 

ලෙ ඡායා පිටපත් අයදුම්පතට අුණා තිබිය යුතුය. සහතික වල පිටපත් අුණා 

සනාමැති අයදුම්පත් ප්රතික්සේප කරනු ලැසේ. 

තමා විසින් පිලිසයළ කරගත් අයදුම්පතක් සභ්ාපති, ශ්රී ලංකා ආයුර්වේද ඖෂධ 

සංස්ථාව, වනා:94, පරණ වකාට්ටාව පාර, නාින්වන මහරෙම යන ලිපිනයට 

2020.05.18 දින සහෝ  එදිනට සපර ලැසබන සේ  ලියාපදිංි තැපැසලන් සහෝ 

chairmanayurveda@gmail.com  යන ඊ සම්ේ ලිපිනයට එවිය යුතුය. ඔබසේ දුරකථන 

අංකය සහ ඔබ ගැන විමසිය හැකි ඥාතින් සනාවන  සෙසෙසනකුසේ  ලිපිනයන්  සහ 

දුරකථන අංකයන් අයදුම්පසතහි සඳහන් කර තිබිය යුතුය. අයදුම්පත්  බහා එවන  

කවරසේ ඉහළ සකලවසර් සහ ඊ සම්ේ පණිවුඩසේ ඉේුම් කරන තනතුර පැහැදිලිව 

සඳහන් කළ යුතුය.  

තැපෑසලන් අේථානගතවන සහෝ ප්රමාෙවී ලැසබන අයදුම්පත් පිළිබඳ අප සංේථාව 

වගකියනු සනාලැසේ. 

 

 

සභාපති 

ශ්රී ලංකා ආයුර්සේෙ ඖෂධ සංේථාව 
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