කඳුරට නල ගම්මාන,යටිත පශසුකම් ශා ප්රජා වවල්ධනන මමාතයාවය

තනතුරු ඇබෑ්ධතු
ඳශත දැක්වලන තනතුරු වශා සුදුසුකම් වහිත ශ්රි ාකා රවරලැයනය ව වලන් ව දයදුම්ඳ ක කැලනු ැව
තනතුර
I.

සුදුසුකම් -

තාක්ණ නිනාරි (සිවිල්) MN3-2016)
මනයාපන සුදුසුකම්:
I.
ද වඳො ව (වා වඳෂ) විභාගවය ව යනාශ/වදමෂ/ඉාග්රියන භාාල, විදයාල
,ගණිතය වශ තල ක එක් වියකට වම්මාන වාමාර්ථය ව වහිතල එකලර
වියය ව ශයකි ව (06) දධයයන වඳොදු වශන්ක ඳ්ර (වාමානය වඳෂ)
විභාගය වම කල න්බීම
II.

ද වඳො ව (උ වඳෂ) විභාගවේ වභෞන්ක විදයාල,රවායන විදයාල,වායුක්ත
ගණිතය, තාක්ණය වශා විදයාල,වතොරතුරු ශා ව වනිවේදන
තාක්ණය,ඉාජිව වරු තාක්ණවේදය යන විය ව 02ක් වහිතල ගණිතය වශෝ
තාක්ණවේදය විය ධාරාලට දය ක විය ව 03 කි ව ද වඳො ව (උ වඳෂ)
විය ව එකලර වම ක වීම ( වාමානය ඉා්රීයන ශා වඳොදු ඳක්ක්ණය ශැර)

ලෘත්තීය සුදුසුකම්:
I.
වමොරටුල වි්ලවිදයාය වශෝ දම්ඳාර ශා ආ තයතනය වියන ව රිනමනමනු  න
ජා කක තාක්ණ ඩිප්වෝමාල,
වශෝ
II.
ජාන්ක තධුනික කල ශා කාර්මික රවහුණු කික්වම් දධිකානමය වියන ව රිනමනමනු
 න ජාන්ක තාක්ණි ඩිප්වෝමාල,
වශෝ
III.
දධයාඳන ශා උවව් දධයාඳන දමාතයාාය වියන ව රිනමනමනු  න ජාන්ක උවව්
ඉාජිව වරු ඩිප්වෝමාල,
වශෝ
IV.
ශ්රී ාකා විල ත වි්ලවිදයාය වියන ව රිනමනමනු  න තාක්ණික ඩිප්වෝමාල,
වශෝ
V.
ශ්රී ාකා ඉාජිව වරු තයතනය වියන ව ඳල කලනු  න ඉාජිව වරු විභාගවේ 1
ලන වකොටව වාර්ථකල වම්පූර්ණ කික්ම,
වශෝ
VI.
රැකියා ක්වේ්රයට දදාෂල ජාන්ක ල  කීයය ුසවතා (NVQ) 06 මට්ටවම්
සුදුසුකම් වම්පූර්ණ කර න්බීම
VII.
උවව් දධයාඳන දමාතයාාය වශ ඉශත වශ ව තාක්ණ වශන්ක නිුස ක කරන
තයතන ලලි ව විමවා දදශව්  ා ගැනීවම ව දනතුරුල ඉශත වශ ව
තාක්ණික සුදුසුකම් ලට යනයලු දන් ව වමාන යැයි ත න්යික ශා ල  කීයය
දධයාඳන වකොමි ව වභාල වියන ව රිළිගනු  න වලන ක තාක්ණික සුදුසුකම්
 ා න්බීම
ලයව
ලැටුප

-

දවුරුදු 18-30 දතර විය යුතුය
රු 31,040-10X445-11X660-10X730-10X750-57,550/= (2020.01.01)
(කෂමනාකරණ වවේලා වදඳාර්තවම් වතුවේ 3/2016 චක්රවඛයය දනුල)
2019 01 01 දිනට මූලික ලැටුඳ - 31,040 (රා ඳ චක්රවඛය 3/2016වේ විධිවිධාන ලට යට ක වේ )

වවේලවේ නියුක්ත කරවීවම් වකො වවේයන :i.

වමම තනතුර ව්ථිර විශ්රාම ලැටුප් වහිතය (විශ්රාම ලැටුප් ක්රමය රිළි  රජය
වියන ව ඉදිනමවේදී ගනු  න ප්රන්ඳ කන්මය ීයරණය වට යට ක විය යුතුය )

ii.

වමම තනතුරු ලට ඳ කවීම්   වන ව තයතන වාග්රශවේ ශා ුදදඛ
වරගුායනලටද වදඳාර්තවම් වතු නිවයෝග ලටද රජය ශා රාජය වවේලා
වකොමි ව වභාල වියන ව ලනම ව ලර නිුස ක කරනු  න වලන ක වකො වවේයන
වශෝ වරගුායන ලටද යට ක විය යුතුය

iii.

වමම නිවේදනවේ වශ ව වනොලන යම් කරුණක් රිළි ල දලවාන ීයරණය
ගැනීවම් දයින්ය වඛකම් ලරයා වතුවේ

යනයලුම ජීල ද කත වතොරතුරු ඳශත තක න්වේ දැක්වලන ඳනමදි වකව් කර ග්රාම නිෂධානම මන් ව වශන්ක වකොට වශන්ක රිටඳ කද
වමග ලියාඳදිාචි තැඳෑව ව වඛකම්, කඳුරට නල ගම්මාන, යටිත ඳශසුකම් ශා ප්රජා වාලර්ධන දමාතයාාය,දාක 45,ා වත
මයිකඛ ඳාර, වකොෂඹ - 03, යන ලිරිනයට 2019 වැප්තැම් ර් 12 දිනට වශෝ ඊට ප්රථම එවිය යුතුය
දැනටම ක රාජය වවේලවේ නියුතු වල ව තම දයදුම්ඳ්ර තයතන ප්රධානී ව මන් ව ඉදිනමඳ ක කෂ යුතුය

ඉවජි.(ආචා්ධය) පී.සුර්ධ්
රල්කම්
කඳුරට නල ගම්මාන,යටිත පශසුකම් ශා ප්රජා වවල්ධනන මමාතයාවය

