
                           ජාතික ප්රවාහන වෛවද්ය ආයතනය
                           වාහන නියාමනය  ,   බස්රථ ප්රවාහන සසේවා හා   

                         දුම්රිය මැදිරි හා සමෝටර් රථ කර්මාන්ත රාජ්ය අමාත්යංශය
                                                                       පුරප්පාඩු

1997 අංක 25 දරණ ජාතික ප්ර වාහන වෛවද්ය ආයතන පනත මගින් ස්ථාපිත කර වාහන නියාමනය, බස්රථ ප්රවාහන සසේවා හා දුම්රිය
මැදිරි හා සමෝටර් රථ කර්මාන්ත රාජ්ය අමාත්යාංශය යටස2 ක්රියා2මක වන ආයතනයක් වන අතර, සෑම සුක්කානමක් පිටුපසම

නීසරෝගිම2 රියදුසරකු හිඳුවීම අපස= අරමුණ ස?.
ප්රවාහන වෛවද්ය ක්සAේත්රසC ප්රමුඛයා වශසයන්, අප ආයතනය ඉහත අරමුණ සාක්Aා2 කර ගැනිමට වෘ2තිකයන්ස= දායක2වය අවශ්ය

බැවින් පහත පුරප්පාඩු තනතුරු සදහා ස්ථීර පදනමින් බදවා ගැනීමට ශ්රී ලාංකික පුරවැසියන්සගන් අයදුම්ප2 කැඳවනු ලැසS.

අධ්යක්A මණ්ඩල සWකම්  /  නීති නිලධාරි  

1.    අධ්යක්A මණ්ඩල සWකම්   /  නීති නිලධාරි   - MM 1-1 –   පුරප්පාඩු සංඛ්යාව –   01  

සුදුසුකම්

බාහිර අයදුම්කරුවන් 

1. විශ්ව විද්යාල ප්රතිපාදන ක�ොමිෂන් සභාව විසින් පිළිගත් නීති උපාධියක් ලබා තිබීම

සහ

 2. නීතිඥයකු වීම සහ නීතිඥයකු වශකයන් දිවුරුම්දීකමන් අනතුරුව වසර 01 � පළපුරුද්දක් ලබා තිබීම.

අභ්යන්තර අයදුම්කරුවන් 

1.  ඉහත සඳහන් බාහිර අයදුම්�රුවන් සඳහා වන සුදුසු�ම් සපුරා තිබීම.

 වයස  :- අවුරුදු 22 ට කනොඅඩු විය යුතු අතර, 45 ට කනොවැඩි විය යුතුය. අභ්යන්තර අයදුම්�රුවන් සඳහා උපරිම වයස් සීමාව 
බල කනොපායි.

 සසේවා ගණයට අදාළ වැටුප් සක්ත අංකය හා මාසික වැටුප්  පරිමාණය  

වැටුප් පරිමාණය
�ළමණා�රණ  කසේවා  චක්රකNඛ  අං�  02/2016  හි  II  උපකNඛනකT  පරිදි  වැටුප්
කගවීම හා තනතුරට අදාළ අකනකුත් දීමනා හිමි කU.

MM 1-1
රු. 53,175 – 10×1,375 – 15 ×1,910-95,575

ඉහත තනතුරු සඳහා අවශ්ය සපොදු සුදුසුකම්  :-   

සෑම අයදුම්�රුකවකුම,
i ශ්රි ලං�ාකU පුරවැසිකයකු විය යුතුය.
ii තනතුරට පැවකරන �ාර්යයන් මැනවින් ඉටු කිරීම සඳහා කමන් ම දිවයිකන් ඕනෑම ප්රකද්ශය� කසේවය කිරීම සඳහා 

අවශ්ය වන �ායි� හා මානසි� කයෝග්යතාවකයන් යුක්ත විය යුතුය.
iii විශිෂ්ට චරිතකයන් යුක්ත විය යුතුය.

සුදුස්සන් කතෝරා ගැනීම සම්බන්ධකයන් අවසන් තීරණය ජාති� ප්රවාහන වෛවද්ය ආයතනය සතු කU.

සියළුම ජීව දත්ත කතොරතුරු ඇතුළත් අයදුම්පත් ස�ස් �ර අදාළ සහති�වල සහති� �ළ පිටපත්ද සමග ඥාති කනොවන කදකදකනකුකm
නම,  ලිපිනය,  දුර�ථන  අං�ය  සහිතව  අයදුම්  �රන  තනතුර  ද  ලිපි  �වරකT  වම්පස  ඉහළ  ක�ළවකර්  සටහන්  �ර  පහත
ලිපිනයට 2021.12.14 දින සහෝ ඊට ප්රථම ලියාපදිංචි තැපෑසලන්/ ෆැක්ස්/ ඊ සම්W මගින් එවීම සහෝ අතින් සගනවි2 භාරදිය යුතුය.

සභාපති,
ජාතික ප්රවාහන වෛවද්ය ආයතනය,

අංක 170, හයිසලවW පාර,
නුස=සගොඩ.
2021.11.30

දුරකථන :- 011 2814849 / 011 2852868
ෆැක්ස් :- 011 2809305

ඊ සම්W   -   ntmi@sltnet.lk  

mailto:ntmi@sltnet.lk

