තනතුරු පුරප්පාඩුව
තතාරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ තකාමිෂන් සභාව
(2016 අංක 12 දරණ තතාරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත යටතේ වයවස්ථාපිත)

අධ්යක්ෂ ජනරාල් /ප්රධ්ාන විධ්ායක නිලධ්ාරී තනතුර

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොතේ අධ්යක්ෂ ජනරොල් /ප්රධ්ොන විධ්ොයක නිලධ්ොරී නතුර
සඳහො වයස අවුරුදු 55 ට අඩු පහ සඳහන් සුදුසුකේ ඇති අයතගන් අයදුේපත් කැඳවනු ලැතේ.
අයදුේකරු ප්රජො න්රවොදි වටිනොකේ හො යහපොලන මුලධ්ර්මයන් පිළිබඳ කැපවීමක් ඇති, නොයකත්ව
ගුණොාංගයන්තගන් තහබි ගතික භොවතයන් යුතු පුද්ගලතයකු විය යුතු අ ර, රොජය භොෂො අතුරින් එකක් හො ඉාංග්රිසී
භොෂොව හැසිරවීම සේබන්ධ්තයන් විශිෂ්ඨ සන්තද්ශන හැකියොවක් ඇති අයකු විය යුතුය.
තමම නතුර කළමණොකරන තස්වො තදපොර් තේන්තුතේ අාංක 02/2016 (I) චක්ර තල්ඛය යට ට ගැතනන එච්එේ 1-1
ගනයට අයත් වන අ ර එම නතුරට රුපියල් 80,295 – 15 X 2,700-114,345 වැටුප් පරිමොණය හිමි තේ.තමම
නතුර ආරේභක වශතයන් අවුරුදු තදකක කොල සීමොවකට යටත් වන අ ර, පසුව දීර්ඝ කිරීම පිළිබඳ සළකො බැලිය
හැකි, නිශ්ි කොලසීමොවක් සහි තකොන්රොත් පදනම ම තකතරන පත්වීමකි. තමම නතුරට නිල වොහනයක් හො
රොජය අාංශතේ සමොන නතුරුවලට හිමි වරප්රසොද හිමි තේ.
සුදුසුකේ
I.

II.

III.

IV.

විශ්ව විදයොල ප්රතිපොදන තකොමිෂන් සභොව විසින් අනුම , පිළිගත් විශ්වවිදයොලයක ප්රථම උපොධියක් හො නීතිය
තහෝ සමොජයීය විදයොවන් පිළිබඳ පශ්චොත් උපොධියක් තහෝ ඊට සමොන වූ වෘත්තිය සුදුසුකේ ඇති,
කළමනොකරණ මට්ටතේ අවුරුදු 15 ක තස්වො පළපුරුද්දක් හො, එකී කොල පරිච්තේදතයන් අවුරුදු 05 ක්
තජයෂ්ඨ කළමනොකොර මට්ටතේ නතුරක් දැරු අයකු විය යුතුය.
තහෝ
විශ්ව විදයොල ප්රතිපොදන තකොමිෂන් සභොව විසින් අනුම පිළිගත් විශ්ව විදයොලයක ප්රථම උපොධිය හො ආචොර්ය
උපොධියක් සමඟ කළමනොකරණ මට්ටතේ නතුරක අවුරුදු 10 ක පළපුරුද්දක් සහි විශිෂ්ඨ තස්වො
වොර් ොවක් ඇති අයකු විය යුතුය.
තහෝ
නීතීඥයකු තලස අවුරුදු 15 කට තනොඅඩු කොලයක් තුළ තපොදු නිතීයට (public law) අදොළ කටයුතු පිළිබඳ
වෘත්තිය පළපුරුද්දක් ඇති අයකු විය යුතු අ ර එකී කොල පරිච්තේදතයන් අවුරුදු 07 ක් තජයෂ්ඨ මට්ටතේ
නීතිඥයකු තලස කටයුතු කළ අයකු විය යුතුය.
තහෝ
ඉහ කී සුදුසුකේ වලින් එකක් සහි ව අාංක 9/2007 රොජය පරිපොලන චක්ර තල්ඛතේ දැක්තවන
ප්රතිපොදනයන්ට යටත්ව නොයකත්ව ගුණොාංග හො කළමනොකරණ හැකියොවන් සේබන්ධ් විශිෂ්ඨ තස්වො
වොර් ොවක් ඇති වයස අවරුදු 65 ට අඩු රොජය අාංශතේ විශ්රොමිකයන් සේබන්ධ්තයන් සළකො බැලිය හැක.

බඳවො ගැනීතේ පරිපොටිය
අයදුේකරුවන්, මන් පිළිබඳ ත ොරතුරු විමසිය හැකි වගකිවයුතු පුද්ගලයන් තදතදනකුතේ නේ
සහ ලිපිනයන් සහි ව සිය අධ්යොපන හො වෘත්තීය අත්දැකීේ පිළිබඳ විස් ර ප්රකොශනයයක් (CV)
2017.04.05 දින තහෝ එයට ප්රථම පහ දැක්තවන ලිපිනයට එවිය යුතුය.
සභොපති, ත ොරතුරු දැනගැනිතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව, 203-204, ේතලොක් අාංක
02, බණ්ඩොරනොයක අනුස්මරණ ජො යන් ර සේමන්රණ ශොලොව, තබෞද්ධ්ොතලෝක මොව , තකොළඹ 7, තහෝ
විදුත් ැපෑල rti.commission16@gmail.com
ත ෝරොගත් අයදුේකරුවන් පමණක් සේමුඛ පරීක්ෂණය සඳහො කැඳවනු ලැතේ.

