
දැන්වීම් පුවරුවට 
තනතුරු පුරප්පාඩු 

ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථාාන  
 
ආපදා කෂමනාකරණ මධ්යවථාානේ  පශ  වහශ්   නතුරුල පලතින පුරප්පාඩු පිරවීම වහශා සුදුසුකම් ත් ශ්රි 
ාාංකික පුරලැසිය් ේේ  අයදුම්පත් කැහලනු ැේේ. 
 

01. අධ්යක්ෂ(මමානව ස්ම්ප්  ාා පිපපානන  – HM-1-1 - තනතුරු 01 
 

සුදුසුකම් 
 

විථල විදයා රතිපාදන ේක ිෂ්  වාාල විසි්  පිිගෙත් මානල වම්පත් කෂමනාකරණය, රාජ්ය පිපපානය, 
රාජ්ය කෂමනාකරණය, ලයාපාර පිපපානය, ලයාපාර කෂමනාකරණය ේශ  කෂමනාකරණය, ලාජ්ජ්ය 
පිිගබහ උපාධියක් බා තිබීම. 

 

ස්මග  
 

ඉශ  වහශ්  විය ක්ේේත්රයකි්  පථාාත් උපාධියක් ( Masters) බා තිබීම ේශ   නතුරට අදාෂ විය 
ක්ේේත්රයට ෙැේප් නා වු පිිගෙත් ලරත් ලතත්තීය ආය නයක ආශ්රි  වාමාකතකත්ලය බා තිබීම. 

 

      ස්ා 
 

රජ්ේ , රාජ්ය වාංවථාාලක, ම්ඩඩයක, ලයාලවථාාපි  ආය නයක ේශ  පිිගෙත් ේප්ගලෙක ක ආය නයක 
“කෂමනාකාර මට්ටේම්”  නතුරක අලම ලේය්  අදාෂ ක්ේේත්රේ  ලවර පශේෂ ල (15)ක පෂපුරුගලදක් 
බා තිබීම.    
 

  

02. අධ්යක්ෂ ම ුදද්)  – HM-1-1 - තනතුරු 01  
 

සුදුසුකම් 
 

විථල විදයා රතිපාදන ේක ිෂ්  වාාල පිිගෙත් මුය, මුය කෂමනාකරණය, ලාජ්ජ්යය, ෙණකාධීකරණය 
ලයාපාර කෂමනාකරණය, ලයාපාර පිපපාන, කෂමනාකරණය පිිගබහ උපාධියක් බා තිබීම. 

 

ස්මඟ 

 
ඉශ  වහශ්  විය ක්ේේත්රයකි්  පථාාත් උපාධියක් ( Masters) බා තිබීම ේශ   නතුරට අදාෂ විය 
ක්ේේත්රයට ෙැේප් නා වු පිිගෙත් ලරත් ලතත්තිය ආය නයක ආශ්රි  වාමාකතකත්ලය බා තිබීම. 
 

      ස්ා 
 

රජ්ේ , රාජ්ය වාංවථාාලක, ම්ඩඩයක, ලයාලවථාාපි  ආය නයක ේශ  පිිගෙත් ේප්ගලෙක ක ආය නයක 
“කෂමනාකාර මට්ටේම්”  නතුරක අලම ලේය්  අදාෂ ක්ේේත්රේ  ලවර පශේෂ ල (15) ක පෂපුරුගලදක් 
බා තිබීම.    
 

හාෝ 
 නතුරට අදාෂ විය ක්ේේත්රයට ෙැේප් නා වු පිිගෙත් ලරත් ලතත්තීය ආය නයක පර්ණ වාමාකතකත්ලය 
බා තිබීම. 

       

ස්ා 

 
රජ්ේ , රාජ්ය වාංවථාාලක, ම්ඩඩයක, ලයාලවථාාපි  ආය නයක ේශ  පිිගෙත් ේප්ගලෙක ක ආය නයක 
“කෂමනාකාර මට්ටේම්”  නතුරක අලම ලේය්  අදාෂ ක්ේේත්රේ  ලවර පශේෂ ල (15) ක පෂපුරුගලදක් 
බා තිබීම.    

 



01 ස්ා 02 තනතුරු ස්ඳාා අභ්යන්තර අ දුම්කරුවන් ඳඳවා ගැීහම් සුදුසුකම් 
 

ඒ ඒ  නතුරට අදාෂ ාාහිර අයදුම්කරුල්  වහශා ලන අධ්යාපන සුදුසුකම් වපුරා තිබීම ේශ  ආපදා 
කෂමනාකරණ මධ්යවථාානේ  කෂමනාකරණ ේවේලා ෙණේ   පෂමුලන ේරේජ්ේ   නතුරක ලවර  5 ක 
වතුටුදායක ේවේලා කායක් තිබිම. 

  

  වැටුප් ක්රම       ව ස් අවුරුදු 

 
  HM 1-1 - 2016    -  රු.81,670-15x2,270-115,720.00          අවු: 35 ට ේන අඩු අවු:  50 ට ේන ලැඩි 

  

1 ස්ා 2 තනතුරුවනට අදාළ වන හවන්  පාසුකම්  

 
 නතුරට අදාෂල 2 15. 5.25 දිනැති රාජ්ය ලයාපාර ේදපාර් ේම්් තු ාරේඛ  අාංක PED 01/2015 අනුල 
රලාශන පශසුකම් වශ 2015.05.25 දිනැති අාංක PED 02/2015 අනුල දුරකාන බිපත් පියවීම.  

 

03. ස්ාකාර අධ්යක්ෂ(මඅවම ිරීමම්  – MM-1-1 - තනතුරු 01 
 

සුදුසුකම් 
 

විථල විදයා රතිපාදන ේක ිෂවම් වාාල විසි්  පිිගෙත් සිවිඛ ඉාංකතේ් රු ේශ  ූ  ඉාංකතේ් රු විදයාලූූ  ෙර්ා 
විදයාල (විේේ) උපාධිය ේශ  ේා්තික විදයා අාංේ  විේේ උපාධියක් බා තිබීම.  

 
ේශ  

 
විථල විදයා රතිපාදන ේක ිෂවම් වාාල විසි්  පිිගෙත්  සිවිඛ ඉාංකතේ් රු ේශ  ූ  ඉාංකතේ් රු විදයාලූූ  ෙර්ා 
විදයාල (විේේ) උපාධිය ේශ  ේා්තික විදයා වාමානය උපාධිය වමෙ ේක්ථත්රයට අදාෂල විථල විදයා 
රතිපාදන ේක ිෂ්  වාාල විසි්  පිිගෙත් පථාාත් උපාධියක් බා තිබීම. 

 
              නතුරට අදාෂ විය ේක්ථත්රයක ලවර  3 ක පෂපුරුගලද බා තිබිය ුතතුය. 
 

  වැටුප් ක්රම         ව ස් අවුරුදු 

 
MM 1-1  -  2 16 : -  රු. ( 53,175 - 1  x 1,375 - 15 x 1,91  – 95,575)       අවු: 22 ට ේන අඩු අවු:  45 ට 

 ේන ලැඩි 
 

04. ස්ාකාර අධ්යක්ෂ(මපර්හේ(ණ ාා ස්ංවර්ධ්න  – MM-1-1 - තනතුරු 01 
 

විථල විදයා රතිපාදන ේක ිෂවම් වාාල විසි්  පිිගෙත් කතිකකර්ම විදයාල ේශ  ූ ේෙ  විදයාල ේශ  
ූ ෙර්ා විදයාල ේශ  සිවිඛ ඉාංකතේ් රු ේශ  ව් වේේනදන ඉාංකතේ් රු ේශ  ේ  රතුරු  ාක්ණ විදයාල ේශ  
වමාජ් විදයාල  ේශ  වථලාාාවික විදයා යන විය ේක්ථත්රයකට අදාෂල උපාධියක් බා තිබීම. 

වශ 
 

ඉශ  ඕනෑම උපාධි පාඨමාාලක් වමෙ ූ  ේ  රතුරු විදයාල ( GIS ) වශ දුර දැනීම (Remote Sensing ) 
වියක් ලේය්  ශදාරා තිබිය ුතතුය. නැ ේශ ත් එකී උපාධි පාඨමාාලක් වමෙ ූ  ේ  රතුරු විදයාල    
(GIS ) වශ දුර දැනීම (Remote Sensing) ේක්ථත්රේ  එක් ලවරක පෂපුරුගලදක් වහි ල ලවර තුනක 
පෂපුරුගලදක් තිබිම. 

 

03 ස්ා 04 තනතුරු ස්ඳාා අභ්යන්තර අ දුම්කරුවන් ඳඳවා ගැීහම් සුදුසුකම් 
 

ආපදා කෂමනාකරණ මධ්යවථාානේ  කජ්ථඨ කෂමනාකරණ  ේවේලා ෙණේ  පෂමුලන ේරේජ්ේ  අදාෂ 
ේක්ථත්රේ   නතුරක ලවර පශ ( 5) ක වතුටුදායක ේවේලා කායක් වම්පර්ණ කර තිබිම  

 

         වැටුප් ක්රම                      ව ස් අවුරුදු 

 
                   MM 1-1  -  2 16 : -  රු. ( 53,175 - 1  x 1,375 - 15 x 1,91  – 95,575)       අවු: 22 ට ේන අඩු 

 අවු:  45 ට ේන ලැඩි 
  



05. පුස්ථතකාන ාධිපති - MA3 -තනතුරු 01 

 

සුදුසුකම් 

 
විථල විදයා රතිපාදන ේක ිෂ්  වාාල විසි්  පිිගෙත්, පුවථ කා විදයාල වියයක් වහි ල බා ෙත් 
උපාධියක්. 

ේශ  
 
පුවථ කා විදයාල පිිගබහ N.V.Q.  5 මට්ටමට ේන අඩු මට්ටමක රවීණ ා වශතිකයක් වහි  ඩිප්ේ මාලක් 
වමඟ ලවර  5ක ේවේලා පෂපුරුගලදක් බා තිබීම. 

 

  වැටුප් ක්රම         ව ස් අවුරුදු 

 
MA 3 – 2 16 :රු: (32,2  -1 x445-11x660-10x730-5x750-54,960 අවු: 22 ට ේන අඩු අවු: 45 ට 

 ේන ලැඩි 
  
 

06. ස්න්නිහේදන කාර්මික ශි්)පී - MA 2-1 - තනතුරු 01 
 

සුදුසුකම් 

 
 තතීය ශා ලතත්තීය අධ්යාපන ේක ිෂ්  වාාල විසි්  පිිගේ නා ද කාර්ිෂකූලතත්තීය පුහුණු ආය නයකි්  
ව් වේේනදන කාර්ිෂක ශිඛපී  නතුරට අදාෂ ලන විය ක්ේේත්රයකි්  වේකුත් කරන ජ්ාතික ලතත්තීය කුව ා 
(NVQ) පශ ( 5) ලැවේ මට්ටමට ේන අඩු මට්ටමක රවීණ ා වශතිකයක් බා තිබීම. 

 

  වැටුප් ක්රම         ව ස් අවුරුදු 

 
MA 2-1 - 2016 :  රු. 3 ,31 -1 x300-7x350-4x495-20x660-5 ,94  අවු: 18 ට ේන අඩු අවු: 45 ට 

ේන ලැඩි 

 

ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථාානහේ හස් වා අව්යතාව  අුවව දිවා/රාත්රි හස් ව  ිරීමමට ාැිර අ  හකහරහි 

වැඩි ස්ැනිර්)නක්ෂ දක්ෂවුව නැහේ.  

 

ප් විහම් ස්ථවභ්ාව  - 
 

වථථිර, ේවේලක අර්ාවාධ්ක අරමුද ශා ේවේලාදායකයි් ේේ ාාරකාර අරමුද වහශා හිිෂකම් වහි ය. 

  

ව ස් 

 
 අාය්  ර අයදුම්කරුල්  වහශා ේමහි වහශ්  උපිපම ලයවථ ීමමාල්  අදාෂ ේන ේන. 

 

ස්ෑම අහප්ක්ෂ(කහ ක්ෂ ම , 

 
(අ) ශ්රී ාංකාේන පුරලැසිේයකු විය ුතතුය. 
(ආ)  නතුරට පැලේරන කාර්යය්  මැනවි්  ඉටු කිරීම වහශා ේම් ම දිලයිේ්  ඕනෑම රේගලයක ේවේලය 

කිරීම වහශා අලය ලන කායික ශා මානසික ේය ෙය ාලේය්  ුතක්  විය ුතතුය. 
(ඇ) විශිථට ාිප ේය්  ුතක්  විය ුතතුය. 

 

 

අ දුම්ප්  එවි  යුතු ආකාර  - 
 
ේම් වමඟ අමුණා ඇති ආදර් අයදුම්ප ට අනුකල වකවථ කර ෙත් අයදුම්පත් 2021.04.30 දින ේශ  එදිනට ේපර 
ැේබන ේවේ  “අධ්යක්ෂ ජ්නරාඛ, ආපදා කෂමනාකරණ මධ්යවථාානය, විදයා මාල , ේක ෂ0  7” යන ක පිනයට 
ක යාපදිාංචි  ැපෑේ්  එවිය ුතතුේන. අයදුම්පත් බශා එලන කලරේ  ලම්පව ඉශෂ ේකෂලේර් “ ඉඛලුම් කරන  නතුර” 
පැශැදික ල වහශ්  ක  ුතතුය.  
 



අයදුම්පත්රය වමඟ අයදුම්කරු වතු සියුමම අධ්යාපන වශතික, ලතත්තීය වශතික, ේවේලා වශතික උප්පැ් න වශතිකය 

වශ ජ්ාතික ශැඳුනුම්ප  ආදිේයහි පිටපත්  මා විසි් ම ස්තය ිටටප්  බලට වශතික ේක ට එවීම අනිවාර්   හේ. 
 ැපෑේඛදී අවථාානෙ  ලන ේශ  රමාද වී ැේබන අයදුම්පත් පිිගබහල ේමම මධ්යවථාානය ලෙ කියනු ේන ැේේ.  
 
දැනටමත් රාජ්ය ේවේලේ ූපෂාත් රාජ්ය ේවේලේ  ේශ  රාජ්ය අාංේ  ේවේලේ  වේුතතු වුල්  සිය අයදුම්පත්රය ආය න 
රධ්ාවේයා මඟි්  එවිය ුතතු අ ර එේවේ ේන ලන  වශ අයදුම්පත් ාාර ේ නා අලව්  දිනට පසුල එලනු බන අයදුම්පත් 
රතික්ේේප කරනු ැේේ.  නතුරට අලය මුක ක සුදුසුකම් වහි  වශ ආය නය විසි්  ේකටි ැයිවථතු ෙ  කරන 
අයදුම්කරුල්  වහශා පමණක් අදාෂ වම්මු  පරීක්ණය වහශා කැහලනු ැේේ. 

 

වයාජ ත හතතරතුරු ස්ඳාා දඬුවම්- 

 

 
ඉඛලුම් පත්රය පිරවිේම්දී ඉ ා වැෂකික මත්ල වේරලදය ේ  රතුරු වැපයිය ුතතුය. අයදුම්කරු විසි්  ඉදිිපපත් කරන ද 
ේ  රතුරක් ඔහුූඇය අදාෂ  නතුරට පත් කිරීේම්  පසු ඕනෑම අලවථාාලක අව ය බල ේපනී ගිය ේශ ත් ඔහුූඇය එම 
 නතුේර්  පශ කිිපමට පිිගලන. 
 
 
 
 
අධ්යක්ෂ ජ්නරාඛ 
ආපදා කෂමනාකරණ මධ්යවථාානය 
 


