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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. 

 

ප්රධාාන ිධධාායක ිලලධාාරී/මාර්ෂල්) 

උපරිමාධිකරණ සංකීර්ණය කළමනාකරණ මණ්ඩලය 

උපරිමාධිකරණ සංකීර්ණය 

නැ.ගප.223, ගකාළඹ 12.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



kPAau; ePjpkd;wq;fspd; fl;llj;  

njhFjp Kfhik rig 

(1987 Mk; Mz;bd; 50 Mk; ,yf;f rl;lj;jpdhy; $l;bizg;Gr; nra;ag;gl;lJ) 

gjtp ntw;wplk;  

gpujk epiwNtw;W mjpfhup gjtp (khu;\y;) – (HM 1-3) 

 
Kfhik rigapd; Fwpf;Nfhs; kPAau; ePjpkd;wq;fisAk; kw;Wk; mtw;wpd; 
fl;llq;fisAk; fl;Lg;gLj;jy;> epUtfpj;jy; kw;Wk; Kfhik nra;jy; vd;gNjhL  fl;llj; 
njhFjpapd; trjpfis Nkk;gLj;Jtjw;F mj;jifa Nru;j;jy;fs;> jpUj;jq;fs; kw;Wk; 
Nkk;gLj;jy;fs; gzpfisr; nra;jy; MFk;. gpujk epiwNtw;W mjpfhup Kfhik rigapd; 
Fwpf;Nfhs;fis miltjw;fhd eltbf;iffis Nkw;nfhs;tNjhL rigapd; 
mjpfhuq;fisAk; gpuNahfpg;ghu; vd;gNjhL kPAau; ePjpkd;wq;fspd; fl;llj; njhFjpapd; 
Copau;fspd; rfy mYty;fisAk; epu;tfpg;ghu;. 

kPAau; ePjpkd;wq;fspd; fl;llj; njhFjp Kfhik rigapy; gpujk epiwNtw;W mjpfhup 
(khu;\y;) gjtpf;fhd ntw;wplj;ij epug;Gtjw;fhf gpd;tUk; jifikfisf; nfhz;l 
,yq;ifaupfsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 

jifikfs; 

(fPNo 01 my;yJ 02) 

1. tzpf epu;thfk; / tzpf Kfhik/ nghJ epu;thfk;/ nghJ Kfhik / kdpj 
tsq;fs; Kfhik Jiwapy; gy;fiyf;fof khdpa Mizf;FOtpdhy; 
mq;fPfupf;fg;gl;l xU gl;lk;. 
 
mj;NjhL 
 

tzpf epu;thfk; / tzpf Kfhik/ nghJ epu;thfk;/ nghJ Kfhik / kdpj 
tsq;fs; Kfhik Jiwapy; KJfiyg; gl;lk; my;yJ nghUj;jkhd tplaj;jpw;F 
Vw;Gila xU mq;fPfupf;fg;gl;l gl;la njhopy;rhu; epWtdk; xd;wpypUe;J Xu; 
,iz mq;fj;Jtk;. 
 
kw;Wk; 
 
murhq;f $l;Lj;jhgdk;> epajpr; rl;lrig my;yJ mq;fPfupf;fg;gl;l jdpahu; Jiw 
epWtdk; xd;wpy; Kfhikj;Jt kl;lj;jpy; cs;s gjtpfspy; Fiwe;j gl;rk; 15 
tUlq;fs; mDgtk;. 
 

2. gjtpAld; njhlu;Gila tplaj; Jiwapy; xU mq;fPfupf;fg;gl;l njhopw;Wiw 
gl;la epWdj;jpd; KOikahd mq;fj;Jtk;. 
 
mj;NjhL 
 
murhq;f $l;Lj;jhgdk;> epajpr; rl;lrig my;yJ mq;fPfupf;fg;gl;l jdpahu; Jiw 
epWtdk; xd;wpy; Kfhikj;Jt kl;lj;jpy; cs;s gjtpfspy; Fiwe;j gl;rk; 15 
tUlq;fs; mDgtk;. 
 
Fwpg;G 
 
fl;likg;G Neu;Kfj; Nju;tpy; Gs;spfs; toq;fg;gLk; NghJ  MAjg; gilapy; 
fl;lis mjpfhup xUtuhf ,Uj;jy; (MAjg; gilapy; gpupNfbau; juk; my;yJ 



mjw;F rkkhd juj;jpw;F Fiwahj gjtp) my;yJ xU rl;lj;juzpahf ,Uj;jy; 
Nkyjpf jifikahf my;yJ Jiwrhu; jifikahff; fUjg;gLk;. 
 
taJ: 35 taJf;F FiwahkYk; kw;Wk; 55 taJf;F Nkw;glhkYk; ,Uf;f 
Ntz;Lk;. 

rk;gs msTj;jpl;lk;: HM 1-3-2016 (&.86>865/- 15x2>270 –- &.120>915/-) 

    (murhq;fj;jpd; tupf; nfhs;iff;F cl;gl;lJ) 

nghJ epge;jidfs; 

(m) xt;nthU tpz;zg;gjhupAk; 

I. ,yq;if gpuirahf ,Uf;f Ntz;Lk;. 

II. gjtpf;fhd flikfisg; Guptjw;fhd cly; uPjpahd kw;Wk; cs uPjpahd 
jifikiaf; nfhz;bUf;f Ntz;Lk;. 

III. rpwe;j ed;dlj;ijAilatuhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

(M) ,e;jg; gjtp epue;jukhdjhFk; vd;gNjhL Xa;T+jpaj;Jf;F cupj;jw;wjhFk;. 
,lkhw;wy; ,y;iy. 

(,) rfy tpz;zg;gjhupfSk; xU vOj;J %y/ eilKiw Nrhjidf;F 

cl;gLj;jg;glyhk; kw;Wk;/ my;yJ xU  fl;likg;G Neu;Kfg; guPl;irf;F 
Njhw;Wk;gb Ntz;lg;glyhk;. 

(<) Copau; Nrkyhg epjpak;: Copau; Nrkyhg epjpaj;Jf;F Copaupd; 

mbg;gilr; rk;gsj;jpd; 10% rjtPjk; gq;fspg;Gr; nrYj;Jfpd;w mNjNeuk; 

njhopy; jUdupdhy; Copau; Nrkyhg epjpaj;Jf;F 12% rjtPjKk; Copau; 

ek;gpf;if epjpaj;Jf;F 3% rjtPjKk; gq;fspg;Gr; nra;ag;gLk;. 

(c) njupT nra;ag;gLfpd;w tpz;zg;gjhup cj;jpNahfG+u;t thfdk; xd;wpw;F 
cupj;Jilatuhthu; vd;gNjhL vupnghUs; mq;fPfupf;fg;gl;l tiuaiwf;F 
cl;gl;lJ (murhq;fj;jpd; tupf; nfhs;iff;F cl;gl;lJ). njhiyNgrp 

kw;Wk; kUj;Jt/tpgj;Jf; fhg;GWjp jpl;lk; kw;Wk; Vida cgupr; rYiffs; 
rigapd; mq;fPfhuj;jpw;F Vw;g toq;fg;gLk;.  

taJ> jifikfs;> gapw;rp> mDgtk;> Kd;du; tfpj;j gjtpfs; kw;Wk; Ml;Nru;g;G 
kw;Wk; Ke;ija Ntiyapy; ,Ue;J uh[pdhkh nra;j jpfjpfs; cl;gl KO Ra 
tpguj;ijAk; kw;Wk; rhd;wpjo;fs; kw;Wk; ngau;fs;> Kftupfs; kw;Wk; cwtpdu; 
my;yhj ,U eLtu;fspd; njhlu;G ,yf;fq;fSld; rhd;Wg;gLj;jg;gl;l gpujpfSld; 
jaT nra;J tpz;zg;gpf;fTk;. 

mur Jiwapy; gzpGupAk; tpz;zg;gjhuu;fs; jq;fs; tpz;zg;gq;fis jpizf;fsj; 
jiytu; %ykhf mDg;g Ntz;Lk;. tpz;zg;gq;fis ,izf;Fk; fbj ciwapd; 
Nky; ,lJ %iyapy; tpz;zg;gpf;Fk; gjtp Fwpg;gplg;gl Ntz;Lk;. tpz;zg;gq;fs; 

31.03.2023 my;yJ mjw;F Kd;du; gjpTj; jghy; %yk; gpd;tUk; Kftupf;F 
mDg;gg;gl Ntz;Lk;. 

 

khu;\y;> 
kPAau; ePjpkd;wq;fspd; fl;llj; njhFjp Kfhik rig 
j.ng.,y:223> 
nfhOk;G 12 

 



SUPERIOR COURTS COMPLEX 

BOARD OF MANAGEMENT 
(Incorporated under Act No. 50 of 1987) 

 

 

VACANCY 
   POST OF CHIEF EXECUTIVE OFFICER (MARSHAL) – (HM 1-3) 
 

The object of the Superior Courts Complex Board of Management shall be to control, 

manage, and administer and maintain the Superior Courts Complex and  its buildings 

thereon and to make additions, alterations and improvements as may be necessary to 

enhance the amenities of the complex and the buildings. The Chief Executive Officer will 

achieve its objectives and exercise its powers as well as handle all the administrative affairs 

of the staff of the Superior Courts Complex. 
 

 

Applications are invited for filling of the vacancy for the post of the Chief Executive Officer 

(Marshal) in the Superior Courts Complex Board of Management from Sri Lankan with the 

following qualifications. 

 

Qualifications 

(01 or 02 below) 

 
 

01.  A Bachelor degree in Business Administration /Business Management / Public 

Administration / Public Management / Human Resources Management recognized by 

the University Grants Commission. 

     With 

A Master degree in Business Administration /Business Management / Public 

Management / Public Administration or an Associate membership from a recognized 

Chartered Professional institution appropriate to the relevant subject area. 

                    And 

A minimum of 15 years’ experience in posts of managerial level in a State 

Corporation, Statutory Board, or in an institution in the recognized private sector. 

 

02. A full membership from a recognized Professional institution appropriate to the 

relevant subject area. 

With 

A minimum of 15 years’ experience in a post of managerial level in the relevant field 

in a State Corporation, Statutory Board, or in a recognized private institution. 

 

Note:   Being a Commissioned Officer in Armed Forces (In the rank not less than the rank 

of Brigadier or equivalent rank in Armed Forces) or being an Attorney-at law will be 

considered as an additional educational/professional qualification while awarding 

scores at the Structural Interview. 

 

Age:  Not less than 35 years and not more than 55 years  
 

Salary Scale:  HM 1-3 - 2016 (86,865 – 15 x 2,270 – 120,915/=) 

   (Subject to Government Tax Policies) 

 



 

General: 

 

      (a)        Every applicant, 

I. Should be a Citizen of Sri Lanka 

II. Should be physically & mentally fit to discharge the duties of the 

Post. 

III. Should be excellent moral character. 

 

 (b) The relevant post is permanent and non-pensionable.  No transfers. 

 

 (c) All applicants will be selected after a written / practical test or a structural 

interview as decided by the Board of Management.  

 

(d) EPF Employee’s contribution will be 10% of the salary while the employer will 

 contribute 12% to EPF and 3% to ETF. 

 

(e)     Selected candidates are entitled to an official motor vehicle, fuel subject to 

approved limit (subject to government tax policies) telephone allowances and 

Medical / Accident Insurance Scheme and other fringe benefits approved by the 

Board. 

           

  

   

Please apply giving full bio-data including age, qualifications, training, experience, the 

previous posts held and dates of recruitment & resigning of previous employment with 

certified photocopies of certificates and names, addresses and contact numbers of two non-

related referees. 

 

Applicants who are employed in government sector should send their applications through 

the head of the Department. The Post applied for should be mentioned on the top left hand 

corner of the envelope enclosing applications. Applications should be sent to the following 

address by Registered post on or before 31.03.2023.    

 

 

 

  

Marshal 

Superior Courts Complex Board of Management 

P.O. Box 223 

Colombo 12. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


