
නිවාස "ඉදිකිරීම් හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්ාංශය 

ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත් සංවර්ධන අධිකාරිය (CIDA) 

ගුණාත්මක කළමනාකරණ විගණකවරුන් ලියාඳදිංචි කිරීම. 

ගුණාත්මක කළමනාකරණ විගණකවරුන් වශයයන් ලියාඳදිංචිය සහා වු ආරාධනයයි. 

 

2014 අංක 33 දරන ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත වංලර්ධන ඳනතේ අංක 45 (4) ලගන්තිය අනුල ඉදිකිරීම් ල 

ගුණාේමකභාලය වශ ප්රමිතතිය ප්රලර්ධනය කිිමම වශා ඉදිකිරීම් අභයාව වශ වංලර්ධන තයතනත  නනතික 

අනුප්රාප්තිතික ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත වංලර්ධන අධිකාිමය ඉදිකිිමම් කර්මාන්තත  නියාමන අධිකාිමය ලතයන් 

ගුණාේමක කෂමනාකරණ විගණකලරුන්තේ නාම තේඛනයක් ඳලේලාතගන යෑමට කටයුතු කෂ යුතුය. 

තාක්ණ විගණන ක්රියාඳපාඳාපාය වශ අයවිය යුතු ගාවුතු ළිබඳවල රී ග ගටව ප ඳර අංක 2057/5 මගින් 2018 

තඳවරලාිම මව 02 ලන දින ප්රකායට ඳේ කර තති අතර 2018 අතප්රේේ මව 05 ලන දින ගටව ප ඳරත  ඳෂවු 

නිතයෝග මගින් තාක්ණ විගණනය වශා අලය ලන ගුණාේමක කෂමනාකරණ විගණකලරුන් ලියාඳදිංචි 

කිිමතම් ක්රියාඳපාඳාපාය වශ ලියාඳදිංචියට අලය සුදුසුකම් දක්ලා තත. 

ගටව ප නිතේදනය අනුල ගුණාේමක කෂමනාකරණ විගණකලරතයකු ලතයන් ලියාඳදිංචි වීම වශා අයදුම්කරු 

ඳශත වශන් සුදුසුකම් වපුරාලිය යුතුය. 

 

(අ) 2014 අංක 33 දරන ඳනත යටතේ තාක්ණ විගණනය සිදු කිරීමට අදාෂ ලෘේතිය සුදුසුකම්; 

(ත) අදාෂ ක්තේරත   ලවර ඳශතෂොලකට තනොඅඩු ඳුචාේ උඳාධි ඳෂපුරුද්ද; 

(ත) එකී ඳනත යටතේ සුදුසුකම්ේ තටනටේතකු තව ලියාඳදිංචි කර තිබීම; 

(ඈ) අදාෂ විය  ක්තේරය ළිබඳව ලෘේතිය තයතනත  ලරේ වාමාජිකයකු වීම තශෝ ඳාර්ලිතම්න්තු ඳනතක් 

මගින් වුථාළිත ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයට අදාෂ යම් ලියාඳදිංචි කිරීතම් මණ්ඩයක් යටතේ ලියාඳදිංචි වු 

තටනටේතතකු වීම. 

ලියාඳදිංචි වීතම් ක්රමතේදය  ගාවුතු ළිබඳව විවුතර වශ අයදුම් ඳරය http://www.cida.gov.lk තලබ් අඩවියට 

ළිවිසීතමන් ඔවට වාගත ශටක. තලද  ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත වංලර්ධන අධිකාිමය  “වේසිිමඳාය”  123  විතේරාම 

මාලත  තකොෂඹ 07 ළිහිපා තතොරතුරු මධයවුථාන තයන් තඳ.ල 09.00 සිට ඳ.ල 3.00 දක්ලා රාජකාිම දිනයන්හිදී 

තනොමිතතේ අයදුම් ඳර වාගත ශටක. ගුණාේමක කෂමනාකරණ විගණකලරයකු ලතයන් ලියාඳදිංචි වීම වශා 

නිසි තකාරතයන් පුරලන ද අයදුම්ඳරය  අදා විවුතර වමග අධයක් ජනරාේ  ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත වංලර්ධන 

අධිකාිමය  “වේසිිමඳාය”  123  විතේරාම මාලත  තකොෂඹ 07 තලත තයොමු කෂ යුතුය. 

ලියාඳදිංචියට අදාෂ ලටඩිදුර විවුතර අධයක්  උඳතද්ක තවේලා  දුරකථන අංක 011-2688143 මගින් වාගත ශටක. 

 

වභාඳති  

ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත වංලර්ධන අධිකාිමය   

“වේසිිමඳාය”   

123  විතේරාම මාලත තකොෂඹ 07 
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