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බස්නාහිර පළාෙත් සියළුම විවිධ ෙසේවා සමුපකාර සමිති,  
දිස්�ක් ග්රාමීය බැංකු සංගම්, සණස සමිති, දිස්�ක් සමුපකාර මණ්ඩල සහ  
අෙනකුත් සියලුම ලියාපදිංචි සමුපකාර සමිති සභාපතිවරුන් ෙවත, 
 

සණස බැංකු කළමනාකරු III ෙශ්රේණිය - වැ:ප: 103:7 
 

සියලුම සණස සමිති සඳහා සණස බැංකු කළමනාකරු III ෙශ්රේණිය තනතුර ඇති කිරීමට කටයුතු කර ඇති අතර ඒ සඳහා 
පහත සඳහන් සුදුසුකම් අනුමත කරන බව ෙකොමිෂන් සභාෙව් නියමය පරිදි දන්වමි. 

 

1)     තනතුෙර් නම :  සණස බැංකු කළමනාකරු III                
               වැටුප් පරිමාණ අංකය  :  103:7          

                   අවම වයස් සීමාව  :  අවුරුදු 25 
     උපරිම වයස් සීමාව  :  අවුරුදු 45 
 
 

    තනතුර සඳහා අධ්යාපන හා ෙවනත් සුදුසුකම් : 
 

 (අ) 104:8 වැටුප් පරිමාණෙය් ස්ථිර තනතුරක වසර 03ක සතුටුදායක ෙසේවා කාලයක් සපුරා තිබීම ෙහෝ 104:9 වැ.ප. 
ස්ථිර තනතුරක වසර 08ක සතුටුදායක ෙසේවා කාලයක් සපුරා තිබීම 

ෙහෝ 
 (ආ) අ:ෙපො:ස: (උ.ෙප.) වාණිජ අංශෙයන් ගණකාධිකරණය විෂයට සම්මාන සාමාර්ථයක් සහිතව සමත් විම ෙහෝ 

සමුපකාර උසස්ෙපල සමත්වීම ෙහෝ සහ පිළිගත් ආයතනයක අදාල ක්ෙෂේත්රෙය් වසර 03ක ෙසේවා පළපුරුද්දක් 
ලබාතිබීම 

ෙහෝ 
 (ඇ)  ගණිතය, සිංහල භාෂාව යන විෂයන් ඇතුළුව විෂයන් හතරකට සම්මාන සාමාර්ථ සහිතව අ:ෙපො:ස (සා:ෙප:) 
   විභාගය විෂයන් හයකින් සමත්වීම ෙහෝ සමුපකාර සාමාන්ය ෙපළ සමත්වීම සහ පිළිගත් ආයතනයක අදාල    
   ක්ෙෂේත්රෙය් වසර 05ක සතුටුදායක ෙසේවා පළපුරුද්දක් ලබාතිබීම. 

• පරිගණක සහ ඉං�සි භාෂාව පිළිබඳ නිපුණත්වයක් ලබාතිබීම විෙශේෂ සුදුසුකමක් ෙලස සැලෙක්. 
 

02.  සියළුම සණස සමිති විසින් ෙමම තනතුර ඇතුළත් වන පරිදි පිරිස් බල තක්ෙසේරුව සංෙශෝධනය කරගැනීමට කටයුතු 
කළයුතු ෙව්. පිරිස් බල තක්ෙසේරුවට ෙමම තනතුර ඇතුළත් කරගැනීෙමන් පසුව ෙකොමිෂන් සභා අනුමැතිය යටෙත් දැනට සිටින 
සියලු සණස බැංකු කළමනාකරුවන් (වැ:ප:104:8) ෙමම නව තනතුරට අන්තර්ග්රහණය කිරීම සඳහා පහත සඳහන් ලිපිෙල්ඛන 
ෙකොමිෂන් සභාවට ඉදිරිපත් කළයුතු වන බවද වැඩිදුරටත් දන්වමි. 
 

• ඇමුණුම 01 
• ෙකොමිෂන් සභා අනුමත පත්විම් ලිපිය 
• කාරක සභා තීරණය 
• නිලධාරියාෙග් එකඟතාවය 
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VIII. සියළුම වෘත්තීය සමිති සංගම් 


