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උපරිමාධිකරණ සංකීර්ණ කළමනකරණ මණ්ඩලය 

(1987 අංක 50 දරණ පනත යටතේ සංස්ථාගත කරන ලද) 

පුරප්පාඩු 
උපරිමාධිකරණ සංකීර්ණ කළමනාකරණ මණ්ඩලතේ පහත සඳහන් තනතුරු පුරප්පාඩුව පිරවීම සඳහා අදාළ සුදුසුකම් 

සපුරා ඇති ශ්රී ලාංක ක පුරවියනයන්තගන් අයදුම්පේ කිඳව ල ලිත   

 

1. නඩත්තු නිලධාරී (විදුලි) II ශ්රේණිය (තනුරු 01)  

සුදුසුකම් 

බාහිර අයදුම්කරුවන් (පහත සුදුසුකම් 1 තහෝ 2 තහෝ 3 තහෝ 4) 

1  විදුලි ඉංජිතන්රු කතෂ්ත්රතයන්  වි්්ව විදයාල රතිපාදන තකාිෂෂන් සාාව වියනන් පිිගගේ උපාධියක ලබා 
තිබීම  

2  තෘතීය හා වෘේතීය අධ්යාපන තකාිෂෂන් සාාව වියනන් පිිගගන්නා ලද කාර්ිෂක/වෘේතීය පුහුණු ආයතනයක න් 

නිකුේ කරන අදාල කතෂ්ත්රතේ ාාතික වෘේතීය කුසලතාවයන්හි (NVQ) හේවිනි (07) මට්ටමට තනාඅඩු 
රවීණතා සහතිකයක ලබා තිිමම  

3  තෘතීය හා වෘේතීය අධ්යාපන තකාිෂෂන් සාාව වියනන් පිිගගන්නා ලද කාර්ිෂක/වෘේතීය පුහුණු ආයතනයක න් 

නිකුේ කරන අදාල කතෂ්ත්රතේ ාාතික වෘේතීය කුසලතාවයන්හි (NVQ) හයවිනි (06) මට්ටමට තනාඅඩු 
රවීණතා සහතිකයක ලබා තිබීම  

සහ 

 සුදුසුකම් ලබා ගිනීතමන් පසු රාතේ  රාාය සංස්ථාවක  මණ්ඩලයක  වයවස්ථාපිත ආයතනයක අවම 

ව්තයන් අදාළ කතෂ්ත්රතේ වසර පහ (05) ක පළපුරුද්දක ලබා තිබීම  

4  තෘතීය හා වෘේතීය අධ්යාපන තකාිෂෂන් සාාව වියනන් පිිගගන්නා ලද කාර්ිෂක/වෘේතීය පුහුණු ආයතනයක න් 

නිකුේ කරන අදාල කතෂ්ත්රතේ ාාතික වෘේතීය කුසලතාවයන්හි (NVQ) පස් විනි (05) මට්ටමට තනාඅඩු 
මට්ටමක රවීණතා සහතිකයක ලබා තිබීම  

සහ 

 සුදුසුකම් ලබා ගිනීතමන් පසු රාතේ  රාාය සංස්ථාවක  මණ්ඩලයක  වයවස්ථාපිත ආයතනයක අවම 

ව්තයන් අදාළ කතෂ්ත්රතේ වසර දහය (10) ක පළපුරුද්දක ලබා තිබීම  

 

අායන්තර අයදුම්කරුවන් (පහත සුදුසුකම් 1 තහෝ 2) 

1  ඉහත සඳහන් බාහිර අයදුම්කරුවන් සඳහා වන සුදුසුකම් සපුරා තිබීම  

2  “කළමනාකරණ සහකාර - තාකෂණ“ (MA 2-2) තස්වා ගණතයහි II වන තර්ණියේතේ අදාළ කතෂ්ත්රතේ 

තනතුරක අවම ව්තයන් වසර පහක (05) සතුටුදායක තස්වා කාලයක සම්ූර්ණ කර තිබීම   

 

 වයස : අවු:22 ට තනාඅඩු විය යුතු අතර  45 ට තනාවිඩි විය යුතුය  අායන්තර අයදුම්කරුවන්ට උපරිම වයස් 
සීමාව අදාළ  තනාතේ  

වැටුප් පරිමාණය: රු 42,600-10x755-18x1,135-70,580/= 

(ඉහත සඳහන් වැටුපට අමතරව රජය විසින් අනුමත කර ඇති අශ්නකුත්ත දීමනාද ශ්ෙවනු ලැශ්ේ) 
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2. නඩත්තු නිලධාරී (වායු සමීකරණ,ජල සම්පාදන හා ශ්මශ්හයුම්) II ශ්රේණිය (තනුරු 01)  

සුදුසුකම් 

බාහිර අයදුම්කරුවන් (පහත සුදුසුකම් 1 තහෝ 2 තහෝ 3 තහෝ 4) 

1  යාන්ික ඉංජිතන්රු කතෂ්ත්රතයන්  වි්්ව විදයාල රතිපාදන තකාිෂෂන් සාාව වියනන් පිිගගේ උපාධියක ලබා 
තිබීම  

2  තෘතීය හා වෘේතීය අධ්යාපන තකාිෂෂන් සාාව වියනන් පිිගගන්නා ලද කාර්ිෂක/වෘේතීය පුහුණු ආයතනයක න් 

නිකුේ කරන අදාල කතෂ්ත්රතේ ාාතික වෘේතීය කුසලතාවයන්හි (NVQ) හේවිනි (07) මට්ටමට තනාඅඩු 
රවීණතා සහතිකයක ලබා තිිමම  

3  තෘතීය හා වෘේතීය අධ්යාපන තකාිෂෂන් සාාව වියනන් පිිගගන්නා ලද කාර්ිෂක/වෘේතීය පුහුණු ආයතනයක න් 

නිකුේ කරන අදාල කතෂ්ත්රතේ ාාතික වෘේතීය කුසලතාවයන්හි (NVQ) හයවිනි (06) මට්ටමට තනාඅඩු 
රවීණතා සහතිකයක ලබා තිබීම  

සහ 

 සුදුසුකම් ලබා ගිනීතමන් පසු රාතේ  රාාය සංස්ථාවක  මණ්ඩලයක  වයවස්ථාපිත ආයතනයක අවම 

ව්තයන් අදාළ කතෂ්ත්රතේ වසර පහ (05) ක පළපුරුද්දක ලබා තිබීම  

4  තෘතීය හා වෘේතීය අධ්යාපන තකාිෂෂන් සාාව වියනන් පිිගගන්නා ලද කාර්ිෂක/වෘේතීය පුහුණු ආයතනයක න් 

නිකුේ කරන අදාල කතෂ්ත්රතේ ාාතික වෘේතීය කුසලතාවයන්හි (NVQ) පස් විනි (05) මට්ටමට තනාඅඩු 
මට්ටමක රවීණතා සහතිකයක ලබා තිබීම  

සහ 

 සුදුසුකම් ලබා ගිනීතමන් පසු රාතේ  රාාය සංස්ථාවක  මණ්ඩලයක  වයවස්ථාපිත ආයතනයක අවම 

ව්තයන් අදාළ කතෂ්ත්රතේ වසර දහය (10) ක පළපුරුද්දක ලබා තිබීම  

 

අායන්තර අයදුම්කරුවන් (පහත සුදුසුකම් 1 තහෝ 2) 

1  ඉහත සඳහන් බාහිර අයදුම්කරුවන් සඳහා වන සුදුසුකම් සපුරා තිබීම  

2  “කළමනාකරණ සහකාර - තාකෂණ“ (MA 2-2) තස්වා ගණතයහි II වන තර්ණියේතේ අදාළ කතෂ්ත්රතේ 

තනතුරක අවම ව්තයන් වසර පහක (05) සතුටුදායක තස්වා කාලයක සම්ූර්ණ කර තිබීම   

 

 වයස : අවු:22 ට තනාඅඩු විය යුතු අතර  45 ට තනාවිඩි විය යුතුය  අායන්තර අයදුම්කරුවන්ට උපරිම වයස් 
සීමාව අදාළ  තනාතේ  

වැටුප් පරිමාණය: රු 42,600-10x755-18x1,135-70,580/= 

(ඉහත සඳහන් වැටුපට අමතරව රජය විසින් අනුමත කර ඇති අශ්නකුත්ත දීමනාද ශ්ෙවනු ලැශ්ේ) 
 

ශ්පාදු ශ්කාන්ශ්ේසි 

අ  සෑම ඉල්ලුම්කරුතවකම 

 I ශ්රී ලංකාතේ පුරවියනතයකු විය යුතුය  

 II තනතුරට පිවතරන කාර්යයන් මිනවින් ඉටුක රීම සඳහා අව්ය වන කාිකක හා මානයනක 
තයෝගයතාවතයන් යුකත විය යුතුය  

 III විශිෂ්ඨ චරිතතයන් යුකත විය යුතුය  

ආ  තමම තනතුර ස්ිර තනතුරක වන අතර විරාම විටුප් රහිතය  ස්ථාන මිරුවීම් තනාමිත  

ඇ  යනයු අයදුම්කරුවන් කළමනාකාර මණ්ඩලය මඟින් තීරණය කර ල ලබන පරිදි ලිඛිත / රාතයෝක ක තහෝ වයුහගත 
සම්ුඛ පරීකෂණයකට පසු තතෝරා ගිනීම යනදු තකතර්  
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ඈ  තස් අ අ  සඳහා විටුතපන් 10% ක ුදලක තස්වා දායකයා වියනන් තගවිය යුතු අතර  තස් අ අ  සඳහා 12% ක සහ 
තස් නි ාා අ  සඳහා 3% ක ුදලක තස්වාතයෝාකයා වියනන් දායක ුදල්ල තලස තගව ල ලිත   

ඉ  තතෝරා ගන්නා අයදුම්කරුවන්ට වවදය / හදියන අනතුරු රකෂණ පහසුකම් රතිලාා හිිෂතේ  

ඊ  ඉහත සුදුසුකම් සහ තනතුරට අදාළ පළපුරුද්ද සනාථ තකතරන සහතිකපේ වල සහතික කරන ලද ඡායා පිටපේ 

අුණා අයදුම්පත සමඟ එවිය යුතුය  (සහතිකපේ වල ඡායා පිටපේ අුණා තනාමිති අයදුම්පේ රතිකතෂ්ප කර ල 
ලිත ) 

 

ඉහත තතාරතුරු ඇතුළේ අයදුම්කරු පිිගබඳව විමයනය හික  ඥාතීන් තනාවන පුද්ගලයන් තදතදතනකුතේ නම්  

ලිපිනයන් සහ දුරකථන අංකයන් ඇතුළේ කරන ලද සම්ූර්ණ ජීව දේත සටහනක ද සහිත අයදුම්පේ 2023.03.31 දින 
තහෝ ඊට තපර පහත ලිපිනයට ඉදිරිපේ කළ යුතුය  අයදුම්පේ බහා එවන කවරතේ වම් පිේතේ ඉහළ තකළවතර් අයදුම් 
කරන තනතුර පිහිදිලිව සඳහන් කර ලියාපදිංචි තිපෑතලන් තයාු කරන්න  

 

මාර්ෂල්ල 

උපරිමාධිකරණ සංකීර්ණය  

ති තප 223  තකාළඹ 12    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


