තනතුරු පුරප්පාඩු
නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාතාංශය
අන්තරායකර ඖෂධ පාලක ජාතික මණ්ඩලය
අධ්යක්ෂ ජනරාල්ජ තරතුා
අන්තරායකර ඖෂධ පාලක ජාතික මණ්ඩලයේ අධක්ෂ ජනරාල් තනතුර සඳහා වයස අවුරුදු 55 ට අඩු පහත
සදහන් සුදුසුකම් ඇති අයයෙන් අයදුම්පත් කැඳවනු ලැයේ. අයදුම්කරු නායකත්ව ගුණාංෙයන්යෙන් යහබි ෙතික
භාවයයන් යුතු, කැපවීමක් ඇති පුද්ෙලයයකු විය යුතු අතර, රාජ භාෂා අතුිනන් කකක් හා ංං්රීසි භ භාෂාව හැසි භරවීම
සම්බන්ධයයන් විශිෂ්ඨ සන්යද්ශන හැකියාවක් ඇති අයකු විය යුතුය.
යමම තනතුර යජෂ්ඨ කළමනාකාරණ HM 2-1 කළමනාකාර යසේවා චක්රයල් 2/2/26(16 ට අනුව රු. 96,(45
– 6/x2,700 – 124,045/- වැටුප් පිනමාණය හිමියේ. /267 වර්ෂයේ මූලික වැටුප රු. (3,27(2-කි. යමම තනතුර ස්ථිර,
යසේවක අර්ථ සාධක අරමුදලට හා යසේවා නියුක්තිකයන්යේ භාරකාර අරමුදල් සඳහා හිමිකම් සහිතය. යමම තනතුරට
රාජ අංශයේ සමාන තනතුරුවලට හිමි වර්රසාද හිමියේ.
දැනට රාජ යසේවයේ නියුතු නිලධාිනන්ද ද්විීයය පදනම මත බඳවාෙැනීමට සලකා බැයල්.
සුදුසුකම්ජ(පහතජ1ජහහෝජ2) -ජබලහිාජඅයදුම්කරුවන්
(1) විශ්ව විදාල ්රතිපාදන යක මිෂන් සභාව විසි භන් ිළිගෙත්‚ සමාජ විදාව2 මයනෝ විදාව2 ජනසන්නියේදනය2
කළමනාකරණය2 සමාජවැඩ2 නීතිය2 වාණිජයේදී2 රසායනවිදාව2 ණුම්ම්කරණය2 යත රතුරු තාක්ෂණය2
සං ානය යන විෂය ක්යෂේත්රයකින් උපාධියක් ලබා තිබීම.
සමඟ
විශ්ව විදාල ්රතිපාදන යක මිෂන් සභාව විසි භන් ිළිගෙත්‚ පශ්චාත් උපාධියක් ලබාතිබීම2 කළමනාකරණය ිළිගබඳ
ිළිගෙත් වෘත්තිය ආයතනයක ආශ්රිත සාමාකතකත්වය ලබා තිබීම.
ජසහ
ංහත සදහන් ්රථම උපාධි සුදුසුකම් ලබාෙැනීයමන් පසුව රජයේ‚ රාජ සංස්ථාවක2 වවස්ථාිළත 2 මණ්ඩලයක2
යදපාර්තයම්න්තුවක ිළිගෙත් යපෞද්ෙලික අංශයේ ආයතනයක කළමනාකාර මට්ටයම් තනතුරක අවම වශයයන්
අදාළ ක්යෂේත්රයේ වසර 18 ක පළපුරුද්දක් තිබීය යුතු අතර අවම වශයයන් මින් වසර 23 ක් යජෂ්ඨ කළමනාකාර
මට්ටයම් විය යුතුය.
හහෝ
(2) විශ්ව විදාල ්රතිපාදන යක මිෂන් සභාව විසි භන් ිළිගෙත්, සමාජ විදාව2 මයනෝවිදාව2 ජනසන්නියේදනය 2
කළමනාකරණය2 සමාජ වැඩ2 නීතිය2 වාණිජයේදී2 රසායන විදාව2 ණුම්ම්කරණය2 යත රතුරු තාක්ෂණය 2
සං ානය යන විෂය ක්යෂේත්රයකින් උපාධියක් ලබාතිබීම.
සමඟ
විශ්ව විදාල ්රතිපාදන යක මිෂන් සභාව විසි භන් ිළිගෙත්, ආචාර්ය උපාධියක් ලබාතිබීම.
ජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජසහ
ංහත සඳහන් ආචාර්ය උපාධිය ලබාෙැනීයමන් පසුව රාජ සංස්ථාවක2 වවස්ථාිළත
මණ්ඩලයක2
යදපාර්තයම්න්තුවක ිළිගෙත් යපෞද්ෙලික අංශයේ ආයතනයක යජෂ්ඨ කළමනාකාර මට්ටයම් තනතුරක අවම
වශයයන් වසර 25 ක විශිෂ්ඨ යසේවා වාර්තාවක් හිමි නිලධාිනයයකු වශයයන් පළපුරුද්දක් තිබීම.

වයසජ

අවුරුදු 35 ට යන අඩු හා අවු. 55 ට යන වැඩි විය යුතුය. අභන්තර අයදුම්කරුවන් සඳහා උපිනම වයස් ීමමාව බල
යන පායි.
අභ්යන්තාජඅයදුම්කරුවන්
අන්තරායකර ඖෂධ පාලක ජාතික මණ්ඩලයයහි යජෂ්ඨ කළමනාකාර යසේවා ෙණයයහි තනතුරක අවම වශයයන් වසර 5
ක අදාළ විෂය ක්යෂේත්රයයහි සතුටුදායක යසේවා කාලයක් සම්පූර්ණ කර තිබීම.
සමඟ
බහුවිධ කාර්යයන්හි නියුතු කණ්ඩායම් සඳහා නායකත්වය සැපයීයමහි ලා යමන්ම මානව හා අයනකුත් සම්පත් කාර්යක්ෂමව
කළමනාකරණයයහි ලා නිශ්චිත ්රවීණතාව ලබාතිබීම

ඔබයේ යත රතුරු “A4” ්රමාණයේ ිළටුයවහි යදපසම ්රයයෝජනයට ෙනිමින් මණ්ඩලයේ යවේ ිළටුයේ:
(www.nddcb.gov.lk) සදහන් ආදර්ශ අයදුම්පත සම්පුර්ණ කර 1කවරයේ වම්පස ංහළ යකළවයර් අයදුම් කරන
තනතුර පැහැදිලිව සටහන් කර අදාළ සහතිකවල ිළටපත් සමඟ 2017.08.16 දින යහෝ ඊට යපර ලියාපදිංචි
තැපෑයලන් සභ්ලපති,ජඅන්තාලයකාජඖ ධ්ජපලලකජනලතිකජමණ්ඩලය,ජ383,ජහකෝට්හට්ජපලා,ජාලනගිරිය යන ලිිළනයට
ලැබීමට සලස්වන්න. රජයේ2සංස්ථා යහෝ වවස්ථාිළත මණ්ඩලවල නිලධාිනන් තම අයදුම්පත්
ආයතන2යදපාර්තයම්න්තු ්රධානියා මණුන් යය මු කළ යුතුය. අසම්පූර්ණ හා අයදුම්පත් භාරෙන්නා අවසන් දිනට
පසුව ලැයබන අයදුම්පත් ්රතික්යෂේප කරනු ලැයේ.
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