
ගිණුම් නිලධාරී තනතුර සහ පරිපාලන නිලධාරී තනතුර සඳහා බඳවා ගැනීම  
 

ගාලු උරුමය පදනම, 
 

ජාතික උරුම , ප්රාසා ග කලා හා ාමීය ය කලා ල්පී ප ප්රව්ධධන කයුතතු රාජය මමාතයා ශය  
 

 

පරිපාලන නිලධාරී තනතුර (තනතුරු එකයි) 

ගිණුම් නිලධාරී තනතුර (තනතුරු එකයි) 
 

 

ගාලු උරුමය පදනමම් ඉහත තනතුරු සඳහා ශ්රී ලා කික පුරවැසියන්මගන් මයදුම්පත් කැඳවනු ලැමේ. මම් 

සඳහා මයදුම්පත්, එහි සඳහන් සුදුසුකම් වලය මදාල සහතික පත්රවල ාායාිටයපත් සමග මුණාා, 2022 මැයි 

මස 06 වන දිනය මහෝ එදිනය මපර ලැමබන මසේ සභාපති, ගාලු උරුමය පදනම, මනො.12, රෑම්පාට් වීදිය, 

මකොටුව, ගාපීල යන ලිිටනයය ලියාපදි චි තැපෑමලන් එවිය ුතතුය. නියමිත දිනය පසුව ලැමබන මයදුම්පත් 

ප්රති්ෂමපේප කරනු ලැමේ. මයදුම්පත බහාලන ලිිට කවරමේ වම්පස ඉහල මකලවම්ධ මදාල තනතුම්ධ නම 

සඳහන් කළ ුතතුය.      

   
 

ගිණුම් නිලධාරී තනතුර සඳහා තිබිය ුතතු මවම සුදුසුකම් සහ රාජකාරිමේ සව්ාභාවය 
 

මවම සුදුසුකම් 
 

(1) (ම) විශ්ව විදයාල ප්රතිපාදන මකොමිපන් සභාව විසින් ිටිගගත් විශ්ව විදයාලයක (වාජවජමී/  

කළමනාකරා ගිණුම්කරා) උපාධිය්ෂ ලබා තිබීම මහෝ සිී මවුරුදු උසස් ජාතික ගාකාධිකරා 

ඩිප්මලෝමාව ලබා තිබීම 

සහ 

(ආ) ශ්රී ල කා වරලත් ගාකාධිකාරී ආයතනමේ මන්ත්ධමාධය සමත්වීම (ICASL) මහෝ වරලත් 

කළමනාකරා ගිණුම්කරා ආයතනමේ මන්ත්ධ මාධය සමත්වීම (CIMA) මහෝ ගිණුම්කරා 

සහතික කරන්නන්මේ ස ගමමේ මන්ත්ධ මාධය (ACCA) සමත්වීම.  

(ඉහත සඳහන් මන්ත්ධ මාධය විභාග වලය මදාලව වෘත්තීය ගාකාධිකාරී ආයතන විසින් පසුකාලීනව 

මදාළ පාඨමාලා ස මශෝධනය කිරීමම්/ මන්ත්ධ මාධය සුදුසුකම් වලය ගැලමපන සුදුසුකම්ලත් පු්ගගලයින්ය 

මම් සඳහා මයදුම් කල හැකිය.) 

(2) පරිගාක පැම්ෂජ මගින් ගිණුම් කයුතතු මමමහයවීම හා වා්ධතා සකස් කිරීමම් හැකියාව  

රාජය ම ශමේ ගිණුම්කරා ්ෂමපේත්රමේ පළපු්ගද මමතර සුදුසුකම්ෂ මලස සලකනු ලැමේ.  

 

රාජකාරිමේ සව්ාභාවය   

 

ගාලු උරුමය පදනමම් සියළුම මූලය කයුතතු පාලනය හා ගිණුම් කයුතතු කළමනාකරාය, වා්ධෂික 

මයවැය ඇස්තමම්න්තු ිටිගමයල කිරීම, ආදායම් උත්පාදන මා්ධගයන්හි ආමයෝජන කයුතතු සිදු කිරීම, මූලය 

කයුතතු ිටිගබඳ මූලය වා්ධතා ඉදිරිපත් කිරීම හා ඒ සම්බන්ධව රැස්වීම් වලය සහභාගී වීම, මමාතයා ශය 

සමග මූලය ගණුමදනු ිටිගබඳ කයුතතු සිදු කිරීම හා සම්බන්ීකකරාය ඇති කිරීම. වා්ධෂික විගාන 

කයුතතු සිදු කිරීමය මවශය මතොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීම, ආයතන ප්රධානියා විසින් වරින් වර පවරන මවනත් 

කා්ධයයන් ඉටු කිරීම. 

 

  

 



පරිපාලන නිලධාරී තනතුර සඳහා තිබිය ුතතු මවම සුදුසුකම් සහ රාජකාරිමේ ස්වාභාවය 

 

මවම සුදුසුකම්  
 

ිටිගගත් විශ්ව විදයාලයකින් උපාධිය්ෂ ලබා තිබීම සහ උපාධිය ලබා ගැනීමමන් පසුව රජය ිටිගගත් 

ආයතනයක මානව සම්පත් කළමනාකරා ්ෂමපේත්රමේ වසර 0කක මවම පළපුරු්ගද්ෂ ලබා තිබීම. 

 

රාජකාරිමේ සව්ාභාවය   

 

කා්ධයාලමේ කයුතතු පරිපාලනය, මීක්ෂපාය කිරීම හා පාලනය කිරීම, ආයතන ප්රධානියා විසින් වරින් 

වර පවරන මවනත් කා්ධයයන් ඉටු කිරීම.  

 

තනතුරු මදකයම මදාල වන මපොදු මකොන්ම්ගසි 

1. මමම තනතුර ස්ථිරය. මතෝරාගනු ලබන මයදුම්කරු මසේවක ම්ධථසාධක මරුණදලය සහ මසේවා 

නිුත්ෂතිකයන්මේ භාර මරුණදලය දායක විය ුතතුය.  

2. පත්වීම් දින සිය වසර 0කක පරිවාස කාලයකය යයත්ව තනතුරය පත් කරනු ලැමේ.  

3. වයස් සීමාව (මයදුම්පත් භාරගැනීමම් මවසාන දිනය) : මවුරුදු 22 මනොමඩු සහ මවුරුදු 45ය මනොවැඩි 

විය ුතතුය.  

4. වැටුප් පරිමාාය : කළමනාකරා මසේවා චක්රමපී  2(2016) පරිදි මාසිකව 42600 - 10 x 755 - 18 x 

1135 – 70580 සහ රජමේ මනුමත ජීවන වියදම් /මනාව (ඉහත වැටුප් පරිමානයය මදාල ආරම්භක 

වැටුප් ිටයවම්ධ ිටහියවනු ලැමේ.) 

5. පරිගාක භාවිතය ිටිගබඳ මනා දැනුම්ෂ තිබිය ුතතුය. ඉ ග්රීසි භාපාව ිටිගබඳ මනා දැනුම්ෂ තිබිය 

ුතතුය.  

6. බඳවාගැනීමම් ක්රමය : ගාලු උරුමය පදනමම් කළමනාකරා මණ්ඩලමේ මනුමැතිය සහ ජාතික 

උරුම, ප්රාසා ග කලා හා ාමීය ය කලා ල්පී ප ප්රව්ධධන කයුතතු රාජය මමාතයා ශමේ මපීකම්මේ 

මනුමැතිය පරිදි පත්කරනු ලබන සම්ුණ  පරී්ෂපා මණ්ඩලය්ෂ විසින් පවත්වනු ලබන වුහගත 

සම්ුණ  පරී්ෂපාය්ෂ මගින් සුදුස්මසකු මතෝරා ගනු ලැමේ.  

 

7. මයදුම්කරුවන් ිටිගබඳව විමසා බැලීම සඳහා ඥාතීන් මනොවන පු්ගගලයින් මදමදමනකුමේ නම්, 

ලිිටනයන් හා දුරකථන ම ක මයදුම් පත්රමේ සඳහන් කර තිබිය ුතතුය.  

 

8. මමාතයා ශ මදපා්ධතමම්න්තු පළාත් රාජය සභා මසේවය රාජය ස ස්ථා වයවසථ්ාිටත මණ්ඩල සහ 

වයවස්ථාිටත ආයතනවල දැනය මසේවමේ නිුතතු මයදුම්කරුවන් සිය මයදුම්පත ආයතන ප්රධානියා 

මගින් එවිය ුතතුය.  

 මයදුම්පත www.galleheritage.gov.lk ගාලු උරුමය පදනමම් නිල මවේ මඩවිමයන් බාගත හැකිය. 

 

පරාක්රම දහනායක, 

සභාපති,  

ගාලු උරුමය පදනම, 

මනො.12, රෑම්පාට් වීදිය, 

මකොටුව,  

ගාපීල. 

             දුරකථන ම කය : 0912246784 

https://www.galleheritage.gov.lk/

