
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

ஆட்சேர்ப்பு 
 

பிரதி திட்டமிடல் பணிப்பாளர் (ேிசரஷ்ட பபாறியியலாளர்), பதாழில் நுட்ப அதிகாாி பதவிகளுக்கு (ஒப்பந்த 

அடிப்படடயில்) ஆட்சேர்ப்பு பேய்வதற்காக, பவளிநாட்டு நிதிமூலத் திட்டங்கடள டகயாளுவதில் 

அனுபவம் வாய்ந்த பபாருத்தமான விண்ணப்பதாாிகளிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் சகாரப்படுகின்றன.  
 

பதாடலக்காட்ேி ஒளிபரப்புத் துடறயில் தற்சபாடதய உலகளாவிய சபாக்குக்கு இணங்க இலங்டக நிலவழித் 

பதாடலக்காட்ேி ஒளிபரப்பு வடலயடமப்டப எண்ணியல் மயமாக்கும் திட்டத்டத இலங்டக அரசு 

ஆரம்பித்துள்ளது. 
 

இந்தத் திட்டத்டத பேயல்படுத்தும் பபாறுப்பு பவகுேன ஊடக அடமச்ேிடம் ஒப்படடக்கப்பட்டுள்ளது. 
இத்திட்டத்திடன ேிறப்பாக சமற்பகாள்வதற்காக திட்டமிடல் முகாடமத்துவப் பிாிவு (PMU)  

நிறுவப்பட்டுள்ளதுடன், இப்பிாிவின் அடனத்துச் பேயற்பாடுகளும் இவ்வடமச்ேின் கண்காணிப்பின் கீழ் 

இயங்கும். 
 
 

. 
பபாறுப்பு 

திட்டமிடல் முகாடமத்துவ பிாிவு சமற்பகாள்ளும் அடனத்து நடவடிக்டககளுக்கும், திட்டமிடல் 

பணிப்பாளருக்கும் பிரதி திட்டமிடல் பணிப்பாளர் (ேிசரஷ்ட பபாறியியலாளர்) சநரடிப் பபாறுப்புக் கூற 

சவண்டும். 
 

தடகடமகள் 
இலத்திரனியல் மற்றும் பதாடலத்பதாடர்பு பபாறியியல் விஞ்ஞானம் அல்லது மின் மற்றும் மின்னணுவியல் 

பபாறியியல் விஞ்ஞானம் அல்லது சவறு ஏசதனும் துடறோர் அல்லது பதாடர்புடடய துடறயில் 

அங்கீகாிக்கப்பட்ட பதாழில் முடற நிறுவனத்தில் இருந்து பபறப்பட்ட பதாழில் முடற தகுதி, பல்கடலக்கழக 

மானியங்கள் ஆடணக் குழுவினால் அங்கீகாிக்கப்பட்ட இளமானிப் பட்டம் அல்லது ேிசரஷ்ட உறுப்புாிடம 

(Associate Membership) அல்லது அதற்கு ேமமான தகுதி.  

 

மற்றும் 
 

கல்வித் தடகடமகடள பூர்த்தி பேய்ததன் பிற்பாடு குறித்த துடறயில் 6 வருட ேிசரஷ்ட முகாடமத்துவப் 

பதவியில் அனுபவம் இருப்பதுடன், குடறந்தபட்ேம் 13 ஆண்டுகள்  முகாடமத்துவத் தரத்தில் தகுதி 

அனுபவமும் இருக்க சவண்டும். 
அல்லது 

 

கல்வித் தடகடமகடள பூர்த்தி பேய்ததன் பிற்பாடு குறித்த துடறயில் முகாடமத்துவப் பதவியில் 5 வருட 

அனுபவம் மற்றும் முகாடமத்துவ தரத்திலான பதவியில் 11 ஆண்டுகள் அனுபவத்துடன் குறித்த துடறயில் 

அங்கீகாிக்கப்பட்ட பதாழில் முடற நிறுவனத்திடமிருந்து பபற்றுக் பகாண்ட ேிசரஷ்ட உறுப்புாிடம 

(Corporate Membership) அல்லது அதற்குச் ேமனான பதாழில் தடகடமகள். 

 
 

 

பிரதி திட்டமிடல் பணிப்பாளர் (ேிசரஷ்ட பபாறியியலாளர்) - 01 

 

பவகுேன ஊடக அடமச்சு 
நிலவழி பதாடலக்காட்ேி (Analog) ஒளிபரப்பிடன  எண்ணியல் 

(Digital) மயப்படுத்தும் திட்டம் 
 



 

அல்லது 
 

கல்வித் தடகடமகடள பூர்த்தி பேய்ததன் பிற்பாடு குறித்த துடறயில் ேிசரஷ்ட முகாடமத்துவப் பதவியில் 4 

ஆண்டுகள் அனுபவத்துடன், குடறந்தது 9 ஆண்டுகள் முகாடமத்துவப் பதவியில் அனுபவம் இருக்க 

சவண்டும். முதுகடல தகுதிகள் (முதுநிடல/ டிப்சளாமா) மற்றும் குறித்த துடறயில் அங்கீகாிக்கப்பட்ட 

பதாழில் முடற நிறுவனத்திடமிருந்து பபறப்பட்ட ேிசரஷ்ட உறுப்புாிடம (Corporate Membership) 
அல்லது அதற்குச் ேமனான பதாழில் தடகடமகள். 
 

 
 
 
 

பபாறுப்பு 
பதாழில் நுட்ப பதவிக்கு உாியதாக வழங்கப்படுகின்ற கடடமகளுக்குப் பபாறுப்புச் போல்ல 

சவண்டியதுடன், சநரடியாக அல்லது முடறயான அறிவித்தலின் அடிப்படடயில் நாட்டின் எந்தபவாரு 

பகுதியிலும் இந்தப் பதவிக்குப் பபாறுத்தமான கடடமகடள நிடறசவற்றுவதற்கு பதாிவு பேய்யப்படும் 

அதிகாாி பபாறுப்புக் கூற சவண்டும். 

 

தடகடமகள் 
மூன்றாம் நிடல மற்றும் பதாழிற்கல்வி ஆடணயத்தால் அங்கீகாிக்கப்பட்ட பதாழில்நுட்ப / பதாழிற்பயிற்ேி 

நிறுவனத்தால் வழங்கப்பட்ட பதாடர்புடடய துடறயில் சதேிய பதாழிற்கல்வித் தகுதிகள் (NVQ-7) 

உடன் 
 

பதாடர்புடடய துடறயில் கல்வி தடகடமயிடன பூர்த்தி பேய்ததன் பிற்பாடு 03 வருட கால சேடவ 

அனுபவம். 
 

அல்லது 
 

மூன்றாம் நிடல மற்றும் பதாழிற்கல்வி ஆடணயத்தால் அங்கீகாிக்கப்பட்ட பதாழில்நுட்ப / பதாழிற்பயிற்ேி 

நிறுவனத்தால் வழங்கப்பட்ட பதாடர்புடடய துடறயில் சதேிய பதாழிற்கல்வித் தகுதிகள் (NVQ-6) 

மற்றும் 

பதாடர்புடடய துடறயில் கல்வி தடகடமயிடன பூர்த்தி பேய்ததன் பிற்பாடு 08 வருட கால சேடவ 

அனுபவம். 

. 
 
 

ேம்பளம் 

முகாடமத்துவ சேடவகள் சுற்றறிக்டக எண் 01/2019 இன் பிரகாரம். 

வயது எல்டல  

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதியின்சபாது 55 வயதிற்கு கீழ் பட்டிருத்தல் சவண்டும். 

 

சமலதிக தடகடமகள் 

ஒவ்பவாரு விண்ணப்பதாரரும், 
 

i.     இலங்டக பிரடேயாக இருக்க சவண்டும். 

ii.    பதவியின் கடடமகடள நன்கு நிடறசவற்றத் சதடவயான உடல் மற்றும் உள 

       ஆற்றல் பகாண்டிருத்தல் சவண்டும். 

iii.   ேிறந்த ஆளுடமப் பண்புகடளக் பகாண்டவராக இருத்தல் சவண்டும். 
 

சமற்கூறிய சதடவகடளப் பூர்த்தி பேய்யும் விண்ணப்பதாரர்கள், சுயமாகத் தயாாிக்கப்பட்ட தங்களது 

விண்ணப்பங்கடள, தடகடமகடளயும் அனுபவங்கடளயும்; உறுதிப்படுத்தும் ஆவண ோன்றுகள் மற்றும் 

ேமீபத்திய பாஸ்சபார்ட் அளவு புடகப்படம் என்பவற்றுடன் பேயலாளர், பவகுேன ஊடக அடமச்சு, 163, 

அேிதிேி பமதுர, கிருலப்படன மாவத்டத, பபால்சேன்பகாடட, பகாழும்பு 05 என்ற முகவாிக்கு பதிவுத் 

பதாழில் நுட்ப அதிகாாி  - 01 

ஏடனய விபரங்கள் 



தபாலில் அனுப்பி டவக்கப்பட சவண்டும். (விண்ணப்பிக்கும் பதவிப் பபயர் கடித உடறயின் இடது பக்க 

சமல் மூடலயில் எழுதப்படல் சவண்டும்.) அல்லது cm@media.gov.lk என்ற முகவாிக்கு 2021.11.05ஆந் 

திகதிக்கு முன்னர் அனுப்பி டவக்கப்படல் சவண்டும். 
 
 

பேயலாளர், 

பவகுேன ஊடக அடமச்சு 

mailto:cm@media.gov.lk

