පුරප්පාඩු
දේශගුණික විපර්යාසයන්ට අනුහුරුවීම සඳහා වූ ඒකාබේධ ජල කළමනාකරණ
ව්යාපෘතිය සඳහා ව්යාපෘති අධයක්ෂ තනතුර
මහව්ැලි සංව්ර්ධන හා පරිසර අමාතයාංශය
හරිත දේශගුණ අරමුදදේ ප්රධානයක් (Grant of Green Climate Fund) මත ක්රියාත්මක වන දේශගුණික
විපර්යාසයන්ට අනුහුරුවීම සඳහා වූ ඒකාබේධ ජල කළමනාකරණ වයාපෘතිදයහි වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකදේ
වයාපෘති අධයක්ෂ තනතුර සඳහා (PMU) දකොන්ත්රාත් පදනම මත බඳවා ගැනීමට කළමනාකරණ දසේවා
දදපාර්තදේන්තු චක්රදේඛ 1/2016 ට අනුව සුදුසුකේ හා පලපුරුේද සහිත ශ්රී ලාාංකික පුරවැසියන්දගන් අයදුේපත්
කැඳවනු ලැදේ. දමම වයාපෘතිය මී ඔය, මේවතු ඔය සහ යාන් ඔය ගාංගා දරෝණි ආශ්රිත දිස්ත්රික්කයන් තුල ක්රියාත්මක
වන අතර වයාපෘති 2017 වර්ෂදේ සිට ක්රියාත්මක දකදර්.
අයදුේකරුවන් වයස අවුරුදු 60 ට අඩුවිය යුතුයි. ඉාංග්රීසි භාෂා කුසලතාව, රජදේ නීති දරගුලාසි පිළිබඳ දැනුම සහ
පරිඝණක සාක්ෂරතාව පූර්ව අවශයතාවයන් දලස සැලදක්.
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අධයාපන හා ව්ෘත්තීය සුදුසුකම්
විශ්ව විදයාල ප්රතිපාදන දකොමිෂන් සභාව (UGC) විසින් පිළිගත් විශ්ව විදයාලයක අදාළ ක්දෂේත්රදේ උපාධියක්
ලබා තිබීම දහෝ අදාළ ක්දෂේත්රය සඳහා UGC විසින් උපාධියකට සමාන බවට පිළිගත් අධයාපන සුදුසුකමක් දහෝ
ඒ හා සමාන වූ පිළිගත් ආයතනයකින් ලබා ගත් සුදුසුකේ දහෝ පිළිගත් වෘත්තීය ආයතනයකින් අදාළ ක්දෂේත්රය
පිළිබඳ වෘත්තීයමය සුදුසුකේ සේපූර්ණ කිරීදමන් පසු අවම වශදයන් දජයෂ්ඨ කළමනාකරණ මට්ටදේ

වසර 6ක් ඇතුලත්ව කළමනාකරණ මට්ටදේ වසර 12ක පළපුරුේදක් ලබා තිබීම
දහෝ
UGC විසින් පිළිගත් අදාළ ක්දෂේත්රදේ උපාධියක්ද ඇතුළුව අදාල ක්දෂේත්රදේ පශ්චාත් උපාධියක් තිබීම දහෝ
පිළිගත් වෘත්තීමය ආයතනයකින් අදාළ ක්දෂේත්රය පිළිබඳ වෘත්තීමය සුදුසුකේ සේපූර්ණ කර තිබීම හා ඉන් පසු

අවම වශදයන් කළමනාකරණ මට්ටදේ අවුරුදු 10ක පළපුරුේදක් ලබා තිබීම
ව්ැටුප් පරිමාණය -PS1 – රු.160,000.00 – 180,000.00 *
* කළමනාකරණ දසේවා චක්රදේඛ අාංක 1/2016 ට අනුව ඉහත සඳහන් කර ඇති වැටුපට අමතරව ජීවන වියදේ
දීමනාව දගවනු ලැදේ.
අයදුම් කිරීම :
අයදුේකරුවන් විසින් ඥාතීන් දනොවන, ඔහු / ඇය පිලිබඳ නිර්දේශයන් ලබාගත හැකි පුේගලයින් දදදදදනකුදේ
නේ ලිපිනයන් සහ දුරකථන අාංකයන්ද ඇතුලත්ව තම අධයාපන සුදුසුකේ, වෘත්තීය සුදුසුකේ සහ දසේවා පළපුරුේද
සඳහන් කරමින් සිය ජීව දත්ත පත්රිකාවත් අයදුේපත සමග දයොමු කල යුතුය. සුදුසුකේ හා දසේවා පලපුරුේද පදනේ
කර ගනිමින් දතෝරාගනු ලබන අයදුේකරුවන් සේමුඛ පරීක්ෂණ සඳහා කැඳවීේ සිදුකරන අතර අයදුේකරුවන්දේ
කුසලතාවන්දේ ප්රමුඛතාවය මත බඳවා ගැනීේ සිදුකරනු ලබයි. එබැවින්, බඳව්ා ගැනීදම් ක්රියාව්ලිය සඳහා කිසියම්
බලපෑමක් දහෝ නිදයෝජනයක් කිරීම මගින් අයදුම්පත් ප්රතික්දෂේප විය හැකිය. මුලික සුදුසුකේ තහවුරු කරගැනීම
සඳහා අදාළ සහතිකවල ඡායා පිටපත් අයදුේපත සමග අමුණා එවීම අනිවාර්ය වන අතර සියලුම අසේපුර්ණ අයදුේපත්
ප්රතික්දෂේප කරනු ලැදේ.
දැනට රජදේ දහෝ අර්ධ රාජය දසේවදේ නියුතු අයදුේකරුවන් සිය අයදුේපත් දදපාර්තදේන්තු ප්රධානියා / ආයතන
ප්රධානියා හරහා, සේපුර්ණ කල අයදුේපත් 2018 අදප්රේල් 02 ව්න දිනට දහෝ ඊට දපර ලැදබන දසේ පහත සඳහන්
ලිපිනයට ලියාපදිාංචි තැපෑදලන් එවිය යුතු අතර අයදුේපත් බහා එවන ලියුම් කව්රදයහි ව්ම්පස ඉහල දකළව්දරහි
අයදුම් කරනු ලබන තනතුර පැහැදිලිව් සටහන් කල යුතුය.
තනතුරට අදාළ රාජකාරි විස්තරය සඳහා www.mmde.gov.lk දව්බ් අඩවියට පිවිදසන්න.

දල්කම්
මහව්ැලි සංව්ර්ධන හා පරිසර අමාතයාංශය
මානව් සම්පත් සංව්ර්ධන අංශය (CRIWMP)
"දසොබාදම් පියස"
දනො. 416/C /1,
දරොබට් ගුණව්ර්ධන මාව්ත,
බත්තරමුල්ල
2018 මාර්තු මස 18 වන දින

