
කෘෂිකර්ම අමාත්ාාංය 
සී/ව කකොෂඹ කකොමර්ල් ක ොකශොර වමාගම 

ඇබෑර්තු 

           

 සී/ව ක ොෂඹ ක ොමර්ල් කඳොකශොර වමාගකේ ඳලතින ඳශත වදශන් පුරප්ඳාඩුල වශා අභ්යන්තර ශා ාාිර 

අයදුේ රුලන්කගන් අයදුේඳත්  ැලනු ැකේ. 

       ගණ ාධි ාරී - (MM-1-2) (මධයම ම්ටකේ  ෂමණා රු)  තනතුරු වංඛ්යාල (01) 
                  සුදුසු ේ :  

           i.     ාාිර අයදුේ රුලන් වශා  

1. ICASL / CIMA / ACCA ගණ ාධි රණ ආයතනයන්ි අන්තර් මාධය සුදුසු ේ ැීමකමන් 

ඳසු මය ශා/කශ  ිගගණනය ිළිබාල ලවර 03   කව ලා ඳපුරු්දද. 

                                                                           කශ  

2. ිග්ල ිගදයා රතිඳාදන ක ොිෂන් වභ්ාල ිගිනන් ිළිබගත් ිග්ල ිගදයාය  ගණ ාධි රණ / 

ලාණිජකේදී උඳාධිය වමත්වීම වමග උඳාධි සුදුසු ම ැීමකමන් ඳසු මය ශා ිගගණන ්ෂක ්රක  

ලවර 03   කව ලා ඳෂපුරු්දද. 
 

3. ඉංග්රීින භ්ාාල භ්ාිගතය ශා ඳරිගණ  වන්නිකේදන තා්ෂණය ිළිබාල නිපුනත්ලය අතිකර්  

සුදුසු ම්ෂ කව  වැක්ෂ. 
 

ii.   අභ්යන්තර අයදුේ රුලන් වශා 
 

සීමාවිත ක ොෂඹ ක ොමර්ල් කඳොකශොර වමාගකමි මුදල් ්ෂක ්රක   ණි්ඨ  ෂමනා ාර 

කව ලා ගණක  II කව ලා කර ණික  ලවර ඳශ (05)   වතුටුදාය  කව ලා  ාය්ෂ වේපර්ණ  ර 

තිීමම. 

ලැටුප් ඳරිමානය           -     MM 1-2 – 2/2016 Rs. 54,550 – 10 x 1375 + 15 x 1,910  =  Rs.     

96,950/= 

කමම ලැටුප් ඳරිමානය  ෂමනා රණ කව ලා චක්ර කල්ඛ් අං  2/2016  ට අනුල      

2020-01-01 දින ිනට අදා කලයි. 

     2019 ලර්ක දී ිිෂ මලි  ලැටුඳ - රු.48,761/= 

                                        (මීට අමතරල රජක  අනුමත අකනකුත් දිමනා කගලනු ැකේ.) 

 

ඳත්ිගකේ ව්ලභ්ාලය         -    ව්ථිර, කව ල  අර්ථවාධ  අරමුදට ශා කව ලා නියු්ෂතියන්කේ භ්ාර ාර  

                                         අරමුද වශා ිිෂ ේ විත තනතුරකි. 

 

ලයව                           -     අවුරුදු 24-35 අතර ිගය යුතුයි(අභ්යන්තර අයදුේ රුලන් වශා උඳරිම ලයව්  

සීමාල ාකනොඳායි.)   

වෑම ඉල්ලුේ රුකල්ෂම  

                                                             i.     ශ්රි ං ාකේ පුරලැිනකයකු ිගය යුතුය. 

                                                ii.  තනතුරට ඳැලකරන  ාර්යයන් මැනිගන් ඉටුකිරිම වශා 

කමන්මදිලයිකන් ඕනෑම රක්දය  කව ලය   කිරිම වශා අලය 

ලන  ායි  ශා මානින  කය ගයතාලකයන්    යු්ෂත ිගය යුතුය 

                                               iii.    ිගශි්ඨ චරිතයකින් යු්ෂත ිගය යුතුය. 

           

අයදුේ රුලන් අදා අධයාඳනි  වශති  ඳ්රල වශ ඳපුරු්දද දැ්ෂකලන වශති ල ිළටඳත් විතල 

තමන් ිගිනන් ිළිබකය  රන ද අයදුේඳත (ඥාතින් කනොලන කදකදකනකුකේ නම ලිිළනය දුර ථන අං ය 

වමඟ) 2019.09.05  දිනට  කශ  ඊට කඳර ඳශත ලිිළනයට ලියාඳදිංචි තැඳැකන් කයොමු   යුතුය. තනතුකර් 

නම ලියුේ  ලරක  ඉශ ලේ ක ලකරි වශන්  යුතුකේ.දැනට රජක  

කදඳාර්තකේන්තුල /වංව්ථාල /ලයලව්ථාිළත ම්ඩඩය  කව ලක  නියුතු ඉල්ලුේ රුලන් තම අයඳුේඳත 

කදඳාර්තකේන්තු රධානියා මිනන් කයොමු  යුතු කේ. 

             

වභ්ාඳති 

සී/ව ක ොෂඹ ක ොමර්ල් කඳොකශොර වමාගම.. 

හුණුිළටිය  

ලත්ත.      

2019-08-19 



කෘෂිකර්ම අමාත්ාාංය 

සී/ව කකොෂඹ කකොමර්ල් ක ොකශොර වමාගම 

ඇබෑර්තු 

           සී/ව ක ොෂඹ ක ොමර්ල් කඳොකශොර වමාගකේ ඳලතින ඳශත වදශන් පුරප්ඳාඩුල වශා අභ්යන්තර ශා ාාිර 

අයදුේ රුලන්කගන් අයදුේඳත්  ැලනු ැකේ. 

        වශ ාර  ෂමණා ාර (කාදාශැරීේ)  - (MM-1-2) (මධයම ම්ටකේ  ෂමණා රු) 

තනතුරු වංඛ්යාල (01) 
         සුදුසු ේ :  

           i.     ාාිර අයදුේ රුලන් වශා  

1. ිග්ල ිගදයා රතිඳාදන ක ොිෂන් වභ්ාල ිගිනන් ිළිබගත් ිග්ල ිගදයාය  උඳාධිය්ෂ ාා තිීමම 

වමඟ උඳාධි සුදුසු ේ ැීමකමන් ඳසු ිගධාය  කර ණික  වැ සුේ/ කාදාශැරීේ ්ෂක ්රක  ලවර 03 

කව ලා ඳපුරු්දද. 

                                                                           කශ  
 

2. ඉංග්රීින භ්ාාල භ්ාිගතය ශා ඳරිගණ  වන්නිකේදන තා්ෂණය ිළිබාල නිපුනතාලය වශ  ISMM 

ආයතනක  ආශ්රිත වාමාකත ත්ලය තිීමම අතිකර්  සුදුසු ම්ෂ කව  වැක්ෂ. 
 

ii.   අභ්යන්තර අයදුේ රුලන් වශා 
 

1. සීමාවිත ක ොෂඹ ක ොමර්ල් කඳොකශොර වමාගකමි කාදාශැරීේ ්ෂක ්රක   ණිඨ් 

 ෂමනා ාර කව ලා ගණක  II ලන කර ණික  ලවර ඳශ (05)   වතුටුදාය  කව ලා  ාය්ෂ 

වේපර්ණ  ර තිීමම. 

 

ලැටුප් ඳරිමානය           -     MM 1-2 – 2/2016 Rs. 54,550 – 10 x 1910   =  Rs. 96,950/= 

කමම ලැටුප් ඳරිමානය  ෂමනා රණ කව ලා චක්ර කල්ඛ් අං  2/2016  ට අනුල      

2020-01-01 දින ිනට අදා කේ. 

     2019 ලර්ක දී ිිෂ මලි  ලැටුඳ - රු.48,761/= 

                                           (මීට අමතරල රජක  අනුමත අකනකුත් දිමනා කගලනු ැකේ.) 

 

ඳත්ිගකේ ව්ලභ්ාලය         -    ව්ථිර, කව ල  අර්ථවාධ  අරමුදට ශා කව ලා නියු්ෂතියන්කේ භ්ාර ාර  

                                          අරමුද වශා ිිෂ ේ විත තනතුරකි. 

 

ලයව                           -  අවුරුදු 24-35 අතර ිගය යුතුයි(අභ්යන්තර අයදුේ රුලන් වශා උඳරිම ලයව්  

සීමාල ාකනොඳායි.)   

වෑම ඉල්ලුේ රුකල්ෂම  

                                                             i.     ශ්රි ං ාකේ පුරලැිනකයකු ිගය යුතුය. 

                                                ii.  තනතුරට ඳැලකරන  ාර්යයන් මැනිගන් ඉටුකිරිම වශා 

කමන්මදිලයිකන් ඕනෑම රක්දය  කව ලය   කිරිම වශා අලය 

ලන  ායි  ශා මානින  කය ගයතාලකයන්    යු්ෂත ිගය යුතුය 

                                               iii.    ිගශි්ඨ චරිතයකින් යු්ෂත ිගය යුතුය. 

            

අයදුේ රුලන් අදා අධයාඳනි  වශති  ඳ්රල වශ ඳපුරු්දද දැ්ෂකලන වශති ල ිළටඳත් විතල 

තමන් ිගිනන් ිළිබකය  රන ද අයදුේඳත (ඥාතින් කනොලන කදකදකනකුකේ නම ලිිළනය දුර ථන අං ය 

වමඟ) 2019.09.05 දිනට  කශ  ඊට කඳර ඳශත ලිිළනයට ලියාඳදිංචි තැඳැකන් කයොමු   යුතුය. තනතුකර් 

නම ලියුේ  ලරක  ඉශ ලේ ක ලකරි වශන්  යුතුකේ.දැනට රජක  

කදඳාර්තකේන්තුල /වංව්ථාල /ලයලව්ථාිළත ම්ඩඩය  කව ලක  නියුතු ඉල්ලුේ රුලන් තම අයඳුේඳත 

කදඳාර්තකේන්තු රධානියා මිනන් කයොමු  යුතු කේ. 

 

වභ්ාඳති 

සී/ව ක ොෂඹ ක ොමර්ල් කඳොකශොර වමාගම.. 

හුණුිළටිය  

ලත්ත. 

2019-08-19 

 



 

කෘෂිකර්ම අමාත්ාාංය 

සී/ව කකොෂඹ කකොමර්ල් ක ොකශොර වමාගම 

ඇබෑර්තු 

           සී/ව ක ොෂඹ ක ොමර්ල් කඳොකශොර වමාගකේ ඳලතින ඳශත වදශන් පුරප්ඳාඩුල වශා අභ්යන්තර ශා ාාිර 

අයදුේ රුලන්කගන් අයදුේඳත්  ැලනු ැකේ. 

         ෂමනා රන වශ ාර (MA-I-1)  (තා්ෂණි  කනොලන) - තනතුරු වංඛ්යාල (03) 
                  සුදුසු ේ :  
 

                    i.     ාාිර අයදුේ රුලන් වශා 
1. අ.කඳො.ව. (උ.කඳෂ) ිගභ්ාගකයන් ිගයයන් 3 ම එ ලර වමත්වීම (වාමානය කඳොදු ඳරී්ෂණය ශැර) 

ශා අ.කඳො.ව. (වා.කඳෂ) ිගභ්ාගකයන් ිනංශ/කදමෂ භ්ාාල ශා ගණිතය ඇතුළුල ිගයන් 04  ට 

වේමාන වාමාර්ථ විතල ඉංග්රීින භ්ාාල ඇතුළුල ිගයන් 06 ්ෂ එ්ෂලර වමත්වීම. 

2. ඳරිගණ  තා්ෂණය ිළිබා මනා නිපුණත්ලය්ෂ තිීමම ශා ඉංග්රීින භ්ාාල ිළිබා අනුමත අමතර 

සුදුසු ම්ෂ කව  වැක්ෂ. 

 

ii.   අභ්යන්තර අයදුේ රුලන් වශා 

1. අ.කඳො.ව. (වා.කඳෂ) ිගභ්ාගකයන් ිනංශ / කදමෂ භ්ාාල ශා ගණිතය ඇතුළුල ිගයන් 04  ට 

වේමාන වාමාර්ථ  විතල ඉංග්රීින භ්ාාල ඇතුළුල ිගයන් 06 ්ෂ එ ලර වමත්වීම ශා රාථිෂ  

ශිල්පීය කශ  අර්ධ ශිල්පීය කශ  ශිල්පීය කනොලන කව ලා  ා්ඩඩයන්ි ලවර 05   අඛ්්ඩඩ 

වතුටුදාය  කව ලා ඳපුරු්දද. 

2. කව ලක  ව්ථීර ඳත්වීම්ෂ දැරිය යුතු අතර, එම ඳත්වීේ ල ව්ථීර  රනු ැා ිනටිය යුතුය. 

 

ලැටුප් ඳරිමානය           -      MA-1-1 – 2/2016 Rs. 27,910 – 10 x 300 -+7  x 350 + 4 x 495 + 20 x 660  =   

Rs. 48,540/= 

කමම ලැටුප් ඳරිමානය  ෂමනා රණ කව ලා චක්ර කල්ඛ් අං  2/2016  ට අනුල      

2020-01-01 දින ිනට අදා කලයි. 

    2019 ලර්ක දී ිිෂ මලි  ලැටුඳ - රු.25,018/= 

    ගැපුේ දීමනාල                          - රු.  1,200/= 

                                      (මීට අමතරල රජක  අනුමත අකනකුත් දිමනා කගලනු ැකේ.) 

 

ඳත්ිගකේ ව්ලභ්ාලය         -    ව්ථිර, කව ල  අර්ථවාධ  අරමුදට ශා කව ලා නියු්ෂතියන්කේ භ්ාර ාර  

                                          අරමුද වශා ිිෂ ේ විත තනතුරකි. 

 

ලයව                           -     අවුරුදු 18 ට කනොඅඩු 45 ට කනොලැඩි ිගය යුතුයි(අභ්යන්තර අයදුේ රුලන් වෑම  

ඉල්ලුේ රුකල්ෂම  

                                                             i.       ශ්රි ං ාකේ පුරලැිනකයකු ිගය යුතුය. 

                                                ii.  තනතුරට ඳැලකරන  ාර්යයන් මැනිගන් ඉටුකිරිම වශා 

කමන්මදිලයිකන් ඕනෑම රක්දය  කව ලය   කිරිම වශා අලය 

ලන  ායි  ශා මානින  කය ගයතාලකයන්    යු්ෂත ිගය යුතුය 

                                               iii.    ිගශි්ඨ චරිතයකින් යු්ෂත ිගය යුතුය. 

අයදුේ රුලන් අදා අධයාඳනි  වශති  ඳ්රල වශ ඳපුරු්දද දැ්ෂකලන වශති ල ිළටඳත් විතල 

තමන් ිගිනන් ිළිබකය  රන ද අයදුේඳත (ඥාතින් කනොලන කදකදකනකුකේ නම ලිිළනය දුර ථන අං ය 

වමඟ) 2019.09.05 දිනට  කශ  ඊට කඳර ඳශත ලිිළනයට ලියාඳදිංචි තැඳැකන් කයොමු   යුතුය. තනතුකර් 

නම ලියුේ  ලරක  ඉශ ලේ ක ලකරි වශන්  යුතුකේ.දැනට රජක  

කදඳාර්තකේන්තුල /වංව්ථාල /ලයලව්ථාිළත ම්ඩඩය  කව ලක  නියුතු ඉල්ලුේ රුලන් තම අයඳුේඳත 

කදඳාර්තකේන්තු රධානියා මිනන් කයොමු  යුතු කේ. 

 

වභ්ාඳති 

සී/ව ක ොෂඹ ක ොමර්ල් කඳොකශොර වමාගම.. 

හුණුිළටිය  

ලත්ත. 

2019-08-19 



 
කෘෂිකර්ම අමාත්ාාංය 

සී/ව කකොෂඹ කකොමර්ල් ක ොකශොර වමාගම 

ඇබෑර්තු 

           සී/ව ක ොෂඹ ක ොමර්ල් කඳොකශොර වමාගකේ ඳලතින ඳශත වදශන් පුරප්ඳාඩුල වශා අභ්යන්තර ශා ාාිර 

අයදුේ රුලන්කගන් අයදුේඳත්  ැලනු ැකේ. 

        තත්ල ඳරී්ෂණ නිධාරී  - (JM 1-1) ( ණිඨ්  ෂමණා ාර) -තනතුරු වංඛ්යාල 
(01) 
                  

        සුදුසු ේ :  

           i.     ාාිර අයදුේ රුලන් වශා  

ිග්ල ිගදයා රතිඳාදන ක ොිෂන් වභ්ාල ිගිනන් ිළිබගත් ඳාංශු ිගදයාල කශ  රවායන ිගදයාල ිගය 

ඇතුත් ිගදයාකේදී  උඳාධිය්ෂ ාා තිීමම. 
 

ii.   අභ්යන්තර අයදුේ රුලන් වශා 
1. ඉශත වශන් භ්ාිර අයඳුේ රුලන් වශා ලන සුදුසු ේ වපුරා තිීමම. 

 

2.  ෂමණා රණ වශ ාර තා්ෂණි  කනොලන (MA-1-1) කව ලා ගණක  II ලන කර ණිකයි අදා 

්ෂක ්රක  තනතුර  අලම ලකයන් ලවර  ඳශ (05)   වතුටුදාය  කව ලා ාය්ෂ වේපර්ණ  ර 

තිීමම. 
 

ලැටුප් ඳරිමානය           -     JM 1-1 – 2/2016 Rs. 42,600/= – 10 x 755/= -+ 18 x 1,135  =  Rs. 

70,580/= 

කමම ලැටුප් ඳරිමානය  ෂමනා රණ කව ලා චක්ර කල්ඛ් අං  2/2016  ට අනුල      

2020-01-01 දින ිනට අදා කලයි. 

     2019 ලර්ක දී ිිෂ මලි  ලැටුඳ - රු.38,185/= 

                                           (මීට අමතරල රජක  අනුමත අකනකුත් දිමනා කගලනු ැකේ.) 

 

ඳත්ිගකේ ව්ලභ්ාලය         -    ව්ථිර, කව ල  අර්ථවාධ  අරමුදට ශා කව ලා නියු්ෂතියන්කේ භ්ාර ාර  

                                          අරමුද වශා ිිෂ ේ විත තනතුරකි. 

 

ලයව                           -  අවුරුදු 22-45 අතර ිගය යුතුයි(අභ්යන්තර අයදුේ රුලන් වශා උඳරිම ලයව්  

සීමාල ාකනොඳායි.)   

වෑම ඉල්ලුේ රුකල්ෂම  

                                                             i.     ශ්රි ං ාකේ පුරලැිනකයකු ිගය යුතුය. 

                                                ii.  තනතුරට ඳැලකරන  ාර්යයන් මැනිගන් ඉටුකිරිම වශා 

කමන්මදිලයිකන් ඕනෑම රක්දය  කව ලය   කිරිම වශා අලය 

ලන  ායි  ශා මානින  කය ගයතාලකයන්    යු්ෂත ිගය යුතුය 

                                               iii.    ිගශි්ඨ චරිතයකින් යු්ෂත ිගය යුතුය. 

           

            

අයදුේ රුලන් අදා අධයාඳනි  වශති  ඳ්රල වශ ඳපුරු්දද දැ්ෂකලන වශති ල ිළටඳත් විතල 

තමන් ිගිනන් ිළිබකය  රන ද අයදුේඳත (ඥාතින් කනොලන කදකදකනකුකේ නම ලිිළනය දුර ථන අං ය 

වමඟ) 2019.09.05 දිනට  කශ  ඊට කඳර ඳශත ලිිළනයට ලියාඳදිංචි තැඳැකන් කයොමු   යුතුය. තනතුකර් 

නම ලියුේ  ලරක  ඉශ ලේ ක ලකරි වශන්  යුතුකේ.දැනට රජක  

කදඳාර්තකේන්තුල /වංව්ථාල /ලයලව්ථාිළත ම්ඩඩය  කව ලක  නියුතු ඉල්ලුේ රුලන් තම අයඳුේඳත 

කදඳාර්තකේන්තු රධානියා මිනන් කයොමු  යුතු කේ. 

 

වභ්ාඳති 

සී/ව ක ොෂඹ ක ොමර්ල් කඳොකශොර වමාගම.. 

හුණුිළටිය  

ලත්ත. 

2019-08-19 



 
කෘෂිකර්ම අමාත්ාාංය 

සී/ව කකොෂඹ කකොමර්ල් ක ොකශොර වමාගම 
ඇබෑර්තු 

           සී/ව ක ොෂඹ ක ොමර්ල් කඳොකශොර වමාගකේ ඳලතින ඳශත වදශන් පුරප්ඳාඩුල වශා අභ්යන්තර ශා ාාිර 

අයදුේ රුලන්කගන් අයදුේඳත්  ැලනු ැකේ. 

       ආනයන නිධාරී   - (JM-1-1) තනතුරු වංඛ්යාල (01) 
                  සුදුසු ේ :  

           i.     ාාිර අයදුේ රුලන් වශා  

1. ිග්ල ිගදයා රතිඳාදන ක ොිෂන් වභ්ාල ිගිනන් ිළිබගත් ලාණිජකේදි ( B- com) / ාව්්රකේදී 

ආර්ථි  ිගදයල ( ිගක  ) / ලයාඳාර  ෂමනා රණ/ ලයාඳාර ඳරිඳානය ිළිබා උඳාධිය්ෂ කශ  

ජාතයන්තර කලෂදාම ිළිබාල කශ  රවායන ිගදයාල ිගය ඇතුත් ිගදයකේදී උඳාධිය්ෂ ාා තිීමම. 
 

ii.   අභ්යන්තර අයදුේ රුලන් වශා 
1. ඉශත වශන් ාාිර අයඳුේ රුලන් වශා ලන සුදුසු ේ වපුරා තිීමම 

 

2. සී/ව ක ොෂඹ ක ොමර්ල් කඳොකශොර වමාගකේ අදා ිගය ්ෂක ්රකයි  ෂමණා රන වශ ාර 

තා්ෂණි  කනොලන (MA-1-1) කව ලා ගණක  II ලන කර ණිකයි තනතුර  අලම ලකයන් 

ලවර ඳශ (05)   වතුටුදාය  කව ල ාා ාය්ෂ වේපර්ණ  ර තිීමම. 

 
 

ලැටුප් ඳරිමානය           -     JM 1-1 – 2/2016 Rs. 42,600/= – 10 x 755/= -+ 18 x 1,135  =  Rs. 

70,580/= 

කමම ලැටුප් ඳරිමානය  ෂමනා රණ කව ලා චක්ර කල්ඛ් අං  2/2016  ට අනුල      

2020-01-01 දින ිනට අදා කලයි. 

     2019 ලර්ක දී ිිෂ මලි  ලැටුඳ - රු.38,185/= 

                                           (මීට අමතරල රජක  අනුමත අකනකුත් දිමනා කගලනු ැකේ.) 

 

ඳත්ිගකේ ව්ලභ්ාලය         -    ව්ථිර, කව ල  අර්ථවාධ  අරමුදට ශා කව ලා නියු්ෂතියන්කේ භ්ාර ාර  

                                          අරමුද වශා ිිෂ ේ විත තනතුරකි. 

 

ලයව                           -  අවුරුදු 22-45 අතර ිගය යුතුයි(අභ්යන්තර අයදුේ රුලන් වශා උඳරිම ලයව්  

සීමාල ාකනොඳායි.)   

වෑම ඉල්ලුේ රුකල්ෂම  

                                                             i.     ශ්රි ං ාකේ පුරලැිනකයකු ිගය යුතුය. 

                                                ii.  තනතුරට ඳැලකරන  ාර්යයන් මැනිගන් ඉටුකිරිම වශා 

කමන්මදිලයිකන් ඕනෑම රක්දය  කව ලය   කිරිම වශා අලය 

ලන  ායි  ශා මානින  කය ගයතාලකයන්    යු්ෂත ිගය යුතුය 

                                               iii.    ිගශි්ඨ චරිතයකින් යු්ෂත ිගය යුතුය. 

           

            

අයදුේ රුලන් අදා අධයාඳනි  වශති  ඳ්රල වශ ඳපුරු්දද දැ්ෂකලන වශති ල ිළටඳත් විතල 

තමන් ිගිනන් ිළිබකය  රන ද අයදුේඳත (ඥාතින් කනොලන කදකදකනකුකේ නම ලිිළනය දුර ථන අං ය 

වමඟ) 2019.09.05 දිනට  කශ  ඊට කඳර ඳශත ලිිළනයට ලියාඳදිංචි තැඳැකන් කයොමු   යුතුය. තනතුකර් 

නම ලියුේ  ලරක  ඉශ ලේ ක ලකරි වශන්  යුතුකේ.දැනට රජක  

කදඳාර්තකේන්තුල /වංව්ථාල /ලයලව්ථාිළත ම්ඩඩය  කව ලක  නියුතු ඉල්ලුේ රුලන් තම අයඳුේඳත 

කදඳාර්තකේන්තු රධානියා මිනන් කයොමු  යුතු කේ. 

 

වභ්ාඳති 

සී/ව ක ොෂඹ ක ොමර්ල් කඳොකශොර වමාගම.. 

හුණුිළටිය  

ලත්ත. 

2019-08-19 

 



 
කෘෂිකර්ම අමාත්ාාංය 

සී/ව කකොෂඹ කකොමර්ල් ක ොකශොර වමාගම 
ඇබෑර්තු 

           සී/ව ක ොෂඹ ක ොමර්ල් කඳොකශොර වමාගකේ ඳලතින ඳශත වදශන් පුරප්ඳාඩුල වශා අභ්යන්තර ශා ාාිර 

අයදුේ රුලන්කගන් අයදුේඳත්  ැලනු ැකේ. 

රලාශන නිධාරී   - (JM-1-1) ( ණිඨ්  ෂමණා ාර) තනතුරු වංඛ්යාල (01)                   
        සුදුසු ේ :  

 

           i.     ාාිර අයදුේ රුලන් වශා  

ිග්ල ිගදයා රතිඳාදන ක ොිෂන් වභ්ාල ිගිනන් ිළිබගත් ිග්ල ිගදයාය  ඕනෑම ිගය ්ෂක ්රය  

උඳාධිය්ෂ  වමඟ උඳාධි සුදුසු ේ ැීමකමන් ඳසු රජක  කදඳාර්තකේන්තුල / වජව්ථාල / 

ම්ඩඩය  කශ  ිළිබගත් ලාණිජ ආයතනය  රලාශන ්ෂක ්රක  එ්ෂ අවුරුදු කව ලා ඳපුරු්දද.  
 

 

ii.   අභ්යන්තර අයදුේ රුලන් වශා 
 

1. “ ෂමනා රණ වශ ාර” කව ලා ගණක  II ලන කර ණික  ලවර ඳශ (05)   වතුටුදාය  කව ලා 

 ාය්ෂ වේපර්ණ  ර තිීමම. 

                                                                           කශ  

2. ිග්ල ිගදයා රතිඳාදන ක ොිෂන් වභ්ාල ිගිනන් ිළිබගත් ිග්ල ිගදයාය  ඕනෑම ිගය ්ෂක ්රය  

උඳාධිය්ෂ ාා තිීමම වශ උඳාධිය ාා ගැනීකමන් ඳසු අදා ්ෂක ්රය  ලවර එ  (01)   

වතුටුදාය  කව ලා  ාය්ෂ වේපර්ණ  ර තිීමම. 

 

ලැටුප් ඳරිමානය           -     JM 1-1 – 2/2016 Rs. 42,600/= – 10 x 755/= -+ 18 x 1,135  =  Rs. 

70,580/= 

කමම ලැටුප් ඳරිමානය  ෂමනා රණ කව ලා චක්ර කල්ඛ් අං  2/2016  ට අනුල      

2020-01-01 දින ිනට අදා කලයි. 

     2019 ලර්ක දී ිිෂ මලි  ලැටුඳ - රු.38,185/= 

                                           (මීට අමතරල රජක  අනුමත අකනකුත් දිමනා කගලනු ැකේ.) 

 

ඳත්ිගකේ ව්ලභ්ාලය         -    ව්ථිර, කව ල  අර්ථවාධ  අරමුදට ශා කව ලා නියු්ෂතියන්කේ භ්ාර ාර  

                                          අරමුද වශා ිිෂ ේ විත තනතුරකි. 

 

ලයව                           -  අවුරුදු 22-35 අතර ිගය යුතුයි(අභ්යන්තර අයදුේ රුලන් වශා උඳරිම ලයව්  

සීමාල ාකනොඳායි.)   

වෑම ඉල්ලුේ රුකල්ෂම  

                                                             i.     ශ්රි ං ාකේ පුරලැිනකයකු ිගය යුතුය. 

                                                ii.  තනතුරට ඳැලකරන  ාර්යයන් මැනිගන් ඉටුකිරිම වශා 

කමන්මදිලයිකන් ඕනෑම රක්දය  කව ලය   කිරිම වශා අලය 

ලන  ායි  ශා මානින  කය ගයතාලකයන්    යු්ෂත ිගය යුතුය 

                                               iii.    ිගශි්ඨ චරිතයකින් යු්ෂත ිගය යුතුය. 

           

  අයදුේ රුලන් අදා අධයාඳනි  වශති  ඳ්රල වශ ඳපුරු්දද දැ්ෂකලන වශති ල ිළටඳත් විතල 

තමන් ිගිනන් ිළිබකය  රන ද අයදුේඳත (ඥාතින් කනොලන කදකදකනකුකේ නම ලිිළනය දුර ථන අං ය 

වමඟ) 2019.09.05 දිනට  කශ  ඊට කඳර ඳශත ලිිළනයට ලියාඳදිංචි තැඳැකන් කයොමු   යුතුය. තනතුකර් 

නම ලියුේ  ලරක  ඉශ ලේ ක ලකරි වශන්  යුතුකේ.දැනට රජක  

කදඳාර්තකේන්තුල /වංව්ථාල /ලයලව්ථාිළත ම්ඩඩය  කව ලක  නියුතු ඉල්ලුේ රුලන් තම අයඳුේඳත 

කදඳාර්තකේන්තු රධානියා මිනන් කයොමු  යුතු කේ. 

 

වභ්ාඳති 

සී/ව ක ොෂඹ ක ොමර්ල් කඳොකශොර වමාගම.. 

හුණුිළටිය  

ලත්ත. 

2019-08-19 

 



 

කෘෂිකර්ම අමාත්ාාංය 
සී/ව කකොෂඹ කකොමර්ල් ක ොකශොර වමාගම 

ඇබෑර්තු 

           සී/ව ක ොෂඹ ක ොමර්ල් කඳොකශොර වමාගකේ ඳලතින ඳශත වදශන් පුරප්ඳාඩුල වශා අභ්යන්තර ශා ාාිර 

අයදුේ රුලන්කගන් අයදුේඳත්  ැලනු ැකේ. 

        තා්ෂණ නිධාරී  - (JM-1-1)  ණිඨ්  ෂමණා ාර (තනතුරු වංඛ්යාල 01) 
                  සුදුසු ේ :  

           i.     ාාිර අයදුේ රුලන් වශා  

ජාති  තා්ෂණි  ඩිප්ක මා NDT ඳාඨමාාල (අවු. 03  ට කනොඅඩු) ශදාරා වශති ය්ෂ ාා 

තිීමම  

                                                                           කශ  

උවව් ජාති  තා්ෂණි  ඉංකතකන්රු ඩිප්ක මාල (HNDE) ාා තිීමම වමඟ අදා සුදුසු ේ 

ැීමකමන් ඳසු රජක  රජක  කදඳාර්තකේන්තු / වංව්ථාල  / ම්ඩඩය  

                                                                                        කශ  
 

ිළිබගත් ලාණිජ ආයතනය  අදා ්ෂක ්රය ිළිබා අවුරුදු ශය ට (06) කනොඅඩු කව ලා ඳපුරු්දද. 
 

ii.   අභ්යන්තර අයදුේ රුලන් වශා 

අ.           “ ෂමනා රණ වශ ාර” කව ලා ගණක  .II ලන කර ණික  ලවර ඳශ (05)   වතුටුදාය  කව ලා 

 ාය්ෂ වේපර්ණ  ර තිීමම. 

                                                              කශ  

             ආ.         ිග්ල ිගදයා රතිඳාදන ක ොිෂන් වභ්ාිග ිගිනන් ිළිබගත් ිග්ල ිගදයාය  ඕනෑම ිගය ්ෂක ්රය  

උඳාධිය්ෂ ාා තිීමම වශ උඳාධිය ාා ගැනීකමන් ඳසු අදා ්ෂක ්රය  ලවර එ  (01)   

වතුටුදාය  කව ලා  ාය්ෂ වේපර්ණ  ර තිීමම 

ලැටුප් ඳරිමානය           -     JM 1-1 – 2/2016 Rs. 42,600/= – 10 x 755/= -+ 18 x 1,135  =  Rs.     

70,580/= 

කමම ලැටුප් ඳරිමානය  ෂමනා රණ කව ලා චක්ර කල්ඛ් අං  2/2016  ට අනුල      

2020-01-01 දින ිනට අදා කලයි. 

     2019 ලර්ක දී ිිෂ මලි  ලැටුඳ - රු.38,185/= 

                                           (මීට අමතරල රජක  අනුමත අකනකුත් දිමනා කගලනු ැකේ.) 

 

ඳත්ිගකේ ව්ලභ්ාලය         -    ව්ථිර, කව ල  අර්ථවාධ  අරමුදට ශා කව ලා නියු්ෂතියන්කේ භ්ාර ාර  

                                          අරමුද වශා ිිෂ ේ විත තනතුරකි. 

 

ලයව                           -           අවුරුදු 22 ට කනොඅඩු ශා අවුරුදු 35 ට කනොලැඩි ිගය යුතුය. (අභ්යන්තර 

අයඳුේ රුලන් වශා උඳරිම සීමාල ාකනොඳායි) 

වෑම ඉල්ලුේ රුකල්ෂම  

                                                             i.     ශ්රි ං ාකේ පුරලැිනකයකු ිගය යුතුය. 

                                                ii.  තනතුරට ඳැලකරන  ාර්යයන් මැනිගන් ඉටුකිරිම වශා 

කමන්මදිලයිකන් ඕනෑම රක්දය  කව ලය   කිරිම වශා අලය 

ලන  ායි  ශා මානින  කය ගයතාලකයන්    යු්ෂත ිගය යුතුය 

                                              iii.    ිගශි්ඨ චරිතයකින් යු්ෂත ිගය යුතුය. 

           

අයදුේ රුලන් අදා අධයාඳනි  වශති  ඳ්රල වශ ඳපුරු්දද දැ්ෂකලන වශති ල ිළටඳත් විතල 

තමන් ිගිනන් ිළිබකය  රන ද අයදුේඳත (ඥාතින් කනොලන කදකදකනකුකේ නම ලිිළනය දුර ථන අං ය 

වමඟ) 2019.09.05 දිනට  කශ  ඊට කඳර ඳශත ලිිළනයට ලියාඳදිංචි තැඳැකන් කයොමු   යුතුය. තනතුකර් 

නම ලියුේ  ලරක  ඉශ ලේ ක ලකරි වශන්  යුතුකේ.දැනට රජක  

කදඳාර්තකේන්තුල /වංව්ථාල /ලයලව්ථාිළත ම්ඩඩය  කව ලක  නියුතු ඉල්ලුේ රුලන් තම අයඳුේඳත 

කදඳාර්තකේන්තු රධානියා මිනන් කයොමු  යුතු කේ. 

 

වභ්ාඳති 

සී/ව ක ොෂඹ ක ොමර්ල් කඳොකශොර වමාගම.. 

හුණුිළටිය  

ලත්ත. 2019-08-19 



 

කෘෂිකර්ම අමාත්ාාංය 
සී/ව කකොෂඹ කකොමර්ල් ක ොකශොර වමාගම 

ඇබෑර්තු 

           සී/ව ක ොෂඹ ක ොමර්ල් කඳොකශොර වමාගකේ ඳලතින ඳශත වදශන් පුරප්ඳාඩුල වශා අභ්යන්තර ශා ාාිර 

අයදුේ රුලන්කගන් අයදුේඳත්  ැලනු ැකේ. 

වශ ාර  ෂමණා රු (රවේඳාදන / වැඳයුේ)   - (MM-1-2) - මධයම ම්ටකේ      
 ෂමණා රුලන්    - තනතුරු වංඛ්යාල (01) 

                  සුදුසු ේ :  

           i.     ාාිර අයදුේ රුලන් වශා  

1. ිග්ල ිගදයා රතිඳාදන ක ොිෂන් වභ්ාල ිගිනන් ිළිබගත් ිග්ල ිගදයාය  ිගදයාකේදී / 

 ෂමණා රණ උඳාධිය ාා තිීමම වමඟ උඳාධි සුදුසු ේ ැීමකමන් ඳසු අදා ්ෂක ්රක  ලවර 

තුන (03)    කව ලා ඳපුරු්දද. 
 

2. රවේඳාදන  ෂමණා ාරණය / වැඳයුේ ිළිබාල ිළිබගත් ලෘත්තීය ආයතනය  ආශ්රිත 

වාමාකත ත්ලය ාා තිීමම අමතර සුදුසු ම්ෂ කව  වැක්ෂ. 
 

3. ඉංග්රීින භ්ාාල භ්ාිගතය ශා ඳරිගණ  වංනිකේදන තා්ෂණය ිළිබාල නිපුනතාලය වශ  ISMM 

ආයතනක  ආශ්රිත වාමාකත ත්ලය තිීමම අතිකර්  සුදුසු ම්ෂ කව  වැක්ෂ. 
 

 

ii.   අභ්යන්තර අයදුේ රුලන් වශා 
සී/ව ක ොෂඹ ක ොමර්ල් කඳොකශොර වමාගකේ රවේඳාදන / වැඳයුේ ිගය ්ෂක ්රයට  අදා  

 ණි්ඨ  ෂමණා ාර කව ලා ගණකයි II ලන කර ණික  තනතුර  අලම ලකයන් ලවර ඳශ (05) 

  වතුටුදාය  කව ලා  ාය්ෂ වේපර්ණ  ර තිීමම. 
 

ලැටුප් ඳරිමානය           -      MM 1-2 – 2/2016 Rs. 54,550 – 10 x 1,375 +15  x 1,910  =  Rs. 96,950/= 

කමම ලැටුප් ඳරිමානය  ෂමනා රණ කව ලා චක්ර කල්ඛ් අං  2/2016  ට අනුල      

2020-01-01 දින ිනට අදා කලයි. 

    2019 ලර්ක දී ිිෂ මලි  ලැටුඳ - රු.48,761 

                                          (මීට අමතරල රජක  අනුමත අකනකුත් දිමනා කගලනු ැකේ.) 

 

ඳත්ිගකේ ව්ලභ්ාලය         -    ව්ථිර, කව ල  අර්ථවාධ  අරමුදට ශා කව ලා නියු්ෂතියන්කේ භ්ාර ාර  

                                          අරමුද වශා ිිෂ ේ විත තනතුරකි. 

 

ලයව                           -  අවුරුදු 22-35 අතර ිගය යුතුයි(අභ්යන්තර අයදුේ රුලන් වශා උඳරිම ලයව්  

සීමාල ාකනොඳායි.)   

වෑම ඉල්ලුේ රුකල්ෂම  

                                                             i.     ශ්රි ං ාකේ පුරලැිනකයකු ිගය යුතුය. 

                                                ii.  තනතුරට ඳැලකරන  ාර්යයන් මැනිගන් ඉටුකිරිම වශා 

කමන්මදිලයිකන් ඕනෑම රක්දය  කව ලය   කිරිම වශා අලය 

ලන  ායි  ශා මානින  කය ගයතාලකයන්    යු්ෂත ිගය යුතුය 

                                               iii.    ිගශි්ඨ චරිතයකින් යු්ෂත ිගය යුතුය. 
    

අයදුේ රුලන් අදා අධයාඳනි  වශති  ඳ්රල වශ ඳපුරු්දද දැ්ෂකලන වශති ල ිළටඳත් විතල 

තමන් ිගිනන් ිළිබකය  රන ද අයදුේඳත (ඥාතින් කනොලන කදකදකනකුකේ නම ලිිළනය දුර ථන අං ය 

වමඟ) 2019.09.05 දිනට  කශ  ඊට කඳර ඳශත ලිිළනයට ලියාඳදිංචි තැඳැකන් කයොමු   යුතුය. තනතුකර් 

නම ලියුේ  ලරක  ඉශ ලේ ක ලකරි වශන්  යුතුකේ.දැනට රජක  

කදඳාර්තකේන්තුල /වංව්ථාල /ලයලව්ථාිළත ම්ඩඩය  කව ලක  නියුතු ඉල්ලුේ රුලන් තම අයඳුේඳත 

කදඳාර්තකේන්තු රධානියා මිනන් කයොමු  යුතු කේ. 

 

වභ්ාඳති 

සී/ව ක ොෂඹ ක ොමර්ල් කඳොකශොර වමාගම.. 

හුණුිළටිය  

ලත්ත. 2019-08-19 

 



 
                                                                                                                                                         

කෘෂිකර්ම අමාත්ාාංය 

සී/ව කකොෂඹ කකොමර්ල් ක ොකශොර වමාගම 

ඇබෑර්තු 

 

සී/ව කකොෂඹ කකොමර්ල් ක ොකශොර වමාගකේ  ලතින ශත් වඳශන් පුරප් ාඩුල වඳශා අභ්න්ත්ර ශා බාහිර අයදුේරුලන්කගන් අයදුේ ත් 

කැඳලනු ැකේ. 

 

අකවි කෂමණාකාර ත්නතුර  (HM-1-1) කේ්ඨ කෂමණාකාර - ත්නතුරු වාංඛ්ාල 01 

 
සුදුසුකේ  :  

 

බාහිර අයදුේකරුලන් වඳශා (1 කශෝ 2) 

 
(1) වි්ල විද් යා කකොමින් වභ්ාල විසින් පිළිගත් කෂමණාකරණ /ලානිජකේදි /කෘෂිකර්ම /විද්ාකේදි උ ායකය ල බා තිමම. 

වමඟ 

 

කෘෂි/අකවි කශෝ අද්ා  ලකේත්රකේ   ්ාාත් උ ායකය ල (Master) බාතිමම/අකවි කශෝ අද්ා විය  ලකේත්රය  ගැක න්නා වු 

පිළිගත් ලරත් ලෘත්තිය ආයත්නයක ආශ්රිත් වාමාකතකත්ලය බා තිමම. 

                වශ 

 

      රජකේ ,  රාජ  වාංව්ාාලක,  ම්ඩලයක,  ලලව්ාාපිත්  ආයත්නයක කශෝ පිළිගත් ක ෞද්ගිකක ආයත්නයක “කෂමණාකාර  මට් කේ 

“ ත්නතුරක    

      අලම ලකයන් අද්ා  ලකේත්රකේ  ලවර 15 ක  පුරුද්ද් ල බාතිමම. 

 

(2) ත්නතුර  අද්ා විය  ලකේත්රය  ගැක න්නා වු පිළිගත් ලරත් ලෘත්තිය ආයත්නයක පුර්ණ වාමාකතකත්ලය බා තිබීම. 

                 වශ 

 

රජකේ  රාජ වාංව්ාාලක ම්ඩලයක ලලව්ාාපිත් ආයත්නයක කශෝ පිළිගත් ක ෞද්ගිකක ආයත්නයක කෂමනාකාර මට් කේ 

ත්නතුරක අලම ලකයන් අද්ා  ලකේත්රකේ  ලවර 15 ක  පුරුද්ද් ල බා තිමම. 

 

අභ්න්ත්ර අයදුේකරුලන් වඳශා ( ශත් වඳශන් 1 කශෝ 2 ) 
 

1   ඉශත් වඳශන් බාහිර අයදුේකරුලන් වඳශා ලන අධ්ා න සුදුසුකේ වපුරා තිමම. 

2   කෂමනාකාර කවේලා ගණකයහි (MM)-1 ලන කරේණියෙකයහි අද්ා  ලකේත්රකේ  ත්නතුරක අලම ලකයන් ලවර (5)  ශක    

     වතුටුද්ායක ව්ලා කාය ල වේපුර්ණ කර තිමම. 
 

ලැටුප්  රිමාණය           -  HM1-1 –Rs.80,295 – 15X2,270 – Rs 114,345/කමම ලැටුප්  රිමාණය කෂමණාකරණ කවේලා 

ාක්රකල්ඛ් අාංක  

                                               2/2016    අනුල 2020-01-01 දින සි  අද්ා කේ. 

 

    2019 ලර්කේ දී හිමි මුිකක ලැටු  - රු.71,942/= 

 

                    ( මී  අමත්රල රජකේ  අනුමත් අකනකුත් දීමනා කගලනු ැකේ.) 

 

 ත්වීකේ ව්ලභ්ාලය        -          ව්ථිර කවේලක අර්ාවාධ්ක අරමුද්  ශා කවේලා නියු ලතියන්කේ භ්ාරකාර අරමුද්  වඳශා හිමිකේ වහිත්  

                                                ත්නතුරකි. 

 

ලයව                            -       අවුරුදු 35 -55 අත්ර විය යුතුයි ( අභ්න්ත්ර අයදුේකරුලන් වඳශා උ රිම ලයව සීමාල 
බකනො ායි.) 

වෑම ඉල්ලුේකරුකල ලම                           
                                                           I       ශ්රී ාංකාකේ පුරලැසිකයකු වියයුතුය. 

                                                                      Ii      ත්නතුර   ැලකරන කාර්යයන් මැනවින් ඉටුකිරිම වඳශා කමන්ම දිලයිකන්  ඕනෑම    

ප්රකද්යක කවේලය     කිරිම වඳශා අල ලන කායික ශා මානසික  කයෝගත්ාලකයන් 

යු ලත් විය යුතුය. 

                                                                     Iii       විශි්ඨ ාරිත්යකින් යු ලත් විය යුතුය. 

අයදුේකරුලන් අද්ා අධ්ා නික වශතික  ත්රල වශ  පුරුද්ද් ද්ැ ලකලන වශතිකල පි  ත් ල වහිත්ල ත්මන් විසින් පිළිකය  කරන  

ද්  අයදුේ ත්  (ඥාතින්  කනොලන කද්කද්කනකුකේ නම ිකපිනය දුරකාන අාංකය වමඟ) 2019.09.05 කශෝ ඊ  ක ර  ශත් ිකපිනය  

ිකයා දිාංචි ත්ැ ෑකන් කයොමු ක යුතුයි.ත්නතුකර් නම ිකයුේ කලරකේ  ඉශ ලේ කකලකරහි වඳශන් කයුතු කේ. 

 

වභ්ා ති 

සී/ව කකොෂඹ කකොමර්ල් ක ොකශොර වමාගම 

හුණුපිටිය 

ලත්ත් 

2019.08.19 

 

 



සී/ව ක ොෂඹ ක ොමර්ල් කඳොකශොර වමාගකේ අයදුේඳත් භ්ාර 

ගන්නා  ා සීමාල දීර්ඝ කිරීම. 

2019.09.05 කව වශන්  ෂ තිබූ අයදුේඳත් භ්ාර ගන්නා 

අලවන් දිනය 2019.09.12 දින ද්ෂලා දීර්ඝ  ර ඇත.  

 


