
1 
 

උපරිමාධිකරණ සංකීර්ණ කළමනාකරණ මණ්ඩලය 
පුරප්පාඩු 

ප්රධාාන ිධධාායක ිලලධාාරි මමාර්ෂල්)  නනුරර මHM 1-3) 
 

 උපරිමාධිකරණ සංකීර්ණය සහ එහි ග ාඩනැගිලි පාලනය කිරීම, පරිපාලනය කිරීම, කළමනාකරණය කිරීම සහ 

නඩත්තුර කිරීමද සංකීර්ණගේ සහ මණ්ඩලයට අයත්ත අගනකුත්ත ග ාඩනැගිලි වල ඇති පහසුකම් වැඩි කිරිම සඳහා අවශ්ය 

ිධය හැකි පරිදි ඊට අලුතින් ගකාටස් එකුර කිරීම, ගවනස ්කිරීම සහ ඒවා වැඩිදියුණු කිරීමද මණ්ඩලගේ පරමාර්ථ වන අනර 

එම පරමාර්ථ ඉටුකර  ැනීම සහ එහි බලනල ක්රියාත්තමක කිරීම සඳහා අවශ්ය ගවනත්ත ිලලධාරයන් සහ ගස්වකයින් පත්ත 

කිරීම සහ අදාළ ිලලධාරයන් සහ ගස්වකයන් පිළිබඳව සියළු පාලන කටයුුර කිරීම කළමනාකරණ මණ්ඩලගේ ප්රධාාන 

ිධධාායක ිලලධාාරියා මමාර්ෂල්)  ිධසින් සිදුකරනු ලැගේ. 

උපරිමාධිකරණ සංකීර්ණ කළමනාකරණ මණ්ඩලගේ ප්රධාාන ිධධාායක ිලලධාාරී මමාර්ෂල්)  නනුරු පුරප්පාඩුව 

පිරවීම සඳහා පහන පරිදි සුදුසුකම්ලත්ත ශ්රී ලාංකික පුරවැසියන්ග න් අයදුම්පත්ත කැඳවනු ලැගේ.  

සුදුසුකම් 

මපහන සඳහන් 1 ගහෝ 2  

1. ිධශ්්ව ිධදයාල ප්රතිපාදන ගකාිෂෂලන් සාාව ිධසින් පිළි ත්ත වයාපාර පරිපාලනය / වයාපාර කළමනාකරණය / රාජ්ය 

පරිපාලනය / රාජ්ය කළමනාකරණය / මානව සම්පත්ත කළමනාකරණය පිළිබඳ උපාධිය්  ලබා තිීමම. (Bachelor 
Degree)  

සමඟ 

 වයාපාර පරිපාලනය / වයාපාර කළමනාකරණය / රාජ්ය කළමනාකරණය / රාජ්ය පරිපාලනය පිළිබඳ පශ්්ාාත්ත 

උපාධිය්  මMasters) ලබා තිීමම ගහෝ අදාළ ිධෂලය ් ගෂල්ත්රයට  ැළගපන්නා ූ  පිළි ත්ත වරලත්ත වතත්තතීයය 

ආයනනයක ආශ්රීන සාමාකතකත්තවය්  ලබා තිීමම. 

සහ 

 රාජ්ය සංස්ථාවක, වයවස්ථාපින ආයනනයක ගහෝ පිළි ත්ත ගප ් ලික අංශ්ගේ ආයනනයක කළමනාකාරණ 

මට්ටගම් නනුරුවල අවම වශ්ගයන් වසර 15 පළපුු්ද්  ලබා තිීමම.  

2. නනුරරට අදාළ ිධෂලය ් ගෂල්ත්රයට  ැලගපන්නා ූ  පිළි ත්ත වතත්තතීයය ආයනනයක ූරර්ණ සාමාකතකත්තවය ලබා තිීමම. 

සමඟ 

 රාජ්ය සංස්ථාවක, වයවස්ථාපින ආයනනයක ගහෝ පිළි ත්ත ගප ් ලික ආයනනයක ‘කළමනාකරණ’ මට්ටගම් 

නනුරරක අවම වශ්ගයන් අදාළ ් ගෂල්ත්රගේ වසර 15 ක  පළපුු්ද්  ලබා තිීමම. 

සැ.යු:- ත්රිිධධා හදාදාගඅ අධිකාරිලත්ත ිලලධාාරිගය්  වීම මයුධා හදාදාගඅ රිගිඩියර් ිලලයට ගනාඅඩු ිලලයක හා ඊට සමාන 
ත්රිිධධා හදාදා ිලලගේ  ගහෝ නීතිඥගය්  වශ්ගයන් කටයුුර කර තිබිම වුහ න සම්දාප පරී් ෂලණය සඳහා ලකුණු 
ලබා දීගම්දී අතිගර්ක අධායාපන/වතත්තතීයය සුදුසුකම්  ගලස සැලග් . 

 

වයස  - අවු.35 ට ගනාඅඩු හා අවු.55 ට ගනාවැඩි ිධය යුුරය 

මාසික වැටුප  - HM 1-3-2016  ම86,865-15x2,270 – 120,915/=   

    මරජ්ගේ බදු ප්රතිපත්තති වලට යටත්තව  

පපාදු පකාන්පේසි 

අ. සෑම ඉ්)ලුම්කුගව් ම 

 I ශ්රී ලංකාගඅ පුරවැසිගයකු ිධය යුුරය. 

 II නනුරරට පැවගරන කාර්යයන් මැනිධන් ඉටුකිරීම සඳහා අවශ්ය වන කායික හා මානසික 

ගයෝ යනාවගයන් යු් න ිධය යුුරය. 
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 III ිධශිෂල්ඨ ාරිනගයන් යු් න ිධය යුුරය. 

ආ. ගමම නනුරර ස්ිර නනුරර්  වන අනර ිධශ්රාම වැටුප් රහිනය. ස්ථාන මැුවීම් ගනාමැන. 

ඇ. සියලු අයදුම්කුවන් කළමනාකාර මණ්ඩලය මඟින් තීයරණය කරනු ලබන පරිදි ලිඛින / ප්රාගයෝගික ගහෝ වුහ න 
සම්දාප පරී් ෂලණයකට පසු ගනෝරා  ැනීම සිදු ගකගර්. 

ඈ. ගස්.අ.අ. සඳහා වැටුගපන් 10% ක දාදල්  ගස්වා දායකයා ිධසින් ග ිධය යුුර අනර, ගස්.අ.අ. සඳහා 12% ක සහ 

ගස්.ිල.ාා.අ. සඳහා 3% ක දාදල්  ගස්වාගයෝජ්කයා ිධසින් දායක දාද්) ගලස ග වනු ලැගේ. 

ඉ. ගනෝරා  න්නා අයදුම්කුහට ිලල රථය්  සහ අනුමන සීමාවට යටත්තව ඉන්ධානද මරජ්ගේ බදු ප්රතිපත්තති වලට 
යටත්තව  දුරකථන දිමනා සහ වවදය / හදිසි අනුරු ර් ෂලණ පහසුකම්ද ගවනත්ත අනුමන ප්රතිලාාද හිිෂගඅ. 

ඊ. සම්ූරර්ණ ජීව දත්තන සහින අයදුම්පගනහි වයස, සුදුසුකම්, පුහුණුව, ගස්වා පලපුු්ද, දරණ ලද ගපර නනුරු සහ 
ඒ සඳහා බැදුණු හා ඉවත්ත ූ  දිනයන් යන කුණු ඇුරලත්ත ගකාට සහතිකවල සහතික කරන ලද පිටපත්ත හා ඔබ 
පිළිබඳ ගනාරුරු ිධමසිය හැකි ඥාතීයන් ගනාවන ගදගදගනකුගි නම්, ලිපිනයන් හා දුරකථන අංකයන් ද සහිනව 

අයදුම්පත්ත ගයාදා කල යුුරය. (සහතිකපත්ත වල ඡායා පිටපත්ත අදාණා ගනාමැති අයදුම්පත්ත ප්රති් ගෂලප් කරනු ලැගේ  

 
රාජ්ය අංශ්ගේ ආයනනවල අයදුම්කුවන්ගි අයදුම්පත්ත, අදාල ආයනන ප්රධාාිලයා මාර් ගයන් ගයාදා කළ යුුරය. 

අයදුම්පන බහාලූ කවරගේ වම් ඉහල ගකළවගර් අයදුම් කරනු ලබන නනුරර සඳහන් කළ යුුර අනර ලියාපදිංචි නැපෑගලන් 

පහන සඳහන් ලිපිනය ගවන 2023.03.31 දින ගහෝ ඊට ගපර ලැීමමට සැලැස්ිධය යුුරය. 
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