තනතුරු ඇබෑර්තු
පළාත් සභා, පළාත් පාලන හා ක්රීඩා ා ාමාතයාාංශය
විදුලි කාර්මික ශිල්පී-III ශ්රේණිය
(පුරප්පාඩු තනතුරු සාංඛ්යාව - 01)

පළාත් සභා, පළාත් පාලන හා ක්රීඩා අමාත්යංශයේ ප පු්පාපාු වී පවතින විදුලි කාර්මික ශිල්පී-III

ේණියේ ප ත්නතු්

බඳවා ගැනීම සඳහා අදාල සුදුසුකම් සහිත් ශ්රී ලාංක ක පු්වැයනයගෙ ගගෙ අයම්ම්පත් කැඳවනු ලැ
1.ාධ්යාපන දුදුදුක හ හා පළපුරුද :
I.

අධ්යාපන

පුදු සහතික පර (සාමානය

පළ විභාග පී 

දව්ක

නුවැි  වා් ගනනකී  ය ත්

පිරි සයිගෙ සම්මාන දකක්(02 සහිත්ව විෂයයගෙ 06 ක් සමත්ව තිබීම
II.

ත්ෘතීයික හා වෘත්තීය අධ්යාපන

කුමිෂගෙ සභාව වියනගෙ පිගනගනු ලබන කාර්මිකව වෘත්තීය පුණු

ආයත්නයක ගෙ නිකුත් ක්න ජාතික වෘත්තීය කුසලත්ාවයගෙ

හි (N.V.Q ) යනව්වැනි (04 මට් ම

නුඅු

මට් මක ප්රවීනත්ා සහතිකයක් ලබා තිියය ුතතුය
III.

පිගනගත් ආයත්නයක විදුලි කාර්මික ශිල්පි යකු වශයේ යගෙ මාස 06 ක

නුඅු පළපුරුද්දක් ලබා තිියය

ුතතුය
2. වැටුප් පරිමාණය :
්ාජය පරිපාලන ක්ර ල්

03/2016 අනුව,

රු 25,790/- 10 x 270-10 x 300- 10 x 330-12 x 350- 38,990/- ( මම වැටුපා පරිමානය 2020.01.01 දින යන
2018 වස්

මය

නියමිත් වැටුප

-

මූලික වැටුප

- රු 20,462/-

ගැලපුම් ී මනාව

- රු

ක්රියාත්මක ව්

4,629/ -

අමත්්ව ්ජ ප අනුමත් අ නකුත් ී මනාවගෙද ගවනු ලැ

3. ශ්රපොදු ශ්රකොන්ශ්රදසි:
I.

අයදුම්පත් භා්ගගෙනා අවසාන

දින

දැන මත් ්ජ ප, පළාත් ්ාජය

වව ප වීර් ත්නතු්ක යනිනන අය හ

වයස අවුරුදු 18

නුඅු හා අවුරුදු 45

නුවැි  විය ුතතුය

මම උපරිම වයව සීමාව අදාළ

නු ව්
II.

සෑම අ පාක්ෂක යකුම ත්නතු ර් ්ාජකාරි ඉටු ක රීම

ප්රමානවත් ශයේාරීරික හා මානයනක

ය ගයත්ාව යගෙ

ුතක්ත් විය ුතතුය
III.

වවා

කුගෙ ද්යන -

මම ත්නතු් වීර්ය ත්නතු්

ගනු ලබන ප්රතිපත්තිමය තී්නය
පිනපාිනය
IV.

නිලධ්ාරිගෙ ය ත් විය ුතතු

ව් අනුමත් ක්න ලද බඳවා ගැනී ම්

අනුව වවා කුගෙ ද්යන තී්නය ක්නු ලැ

බඳවා ගැනී ම් ්රමය - සම්මු
ගැනීම සම්මු

V.

හිමි විශ්රාම වැටුපා ්රමය පිලිබඳ ්ජය වියනගෙ ඉදිරි පී 

පරීක්ෂනයක

කැඳවා සුදුසුකම් යනයල්ල පරික්ෂා ක්නු ලබන අත්්,

ත් ්ා

පරීක්ෂන පී  දක්වන කාර්ය සාධ්නය මත් පදනම් වනු ඇත්

සුදුසුකම් පරීක්ෂා ක් බඳවා ගත් පසු අවම වශයේ යගෙ වස් 05ක් අනිවාර්ය යගෙ වවය කළ ුතතුය

දැන ්ාජය වව ප නිුතතු අයදුම්කරුවගෙ ත්ම අයදුම්පත් ආයත්න ප්රධ්ානියා මිගෙ එවිය ුතතු අත්්, ම් සඳහා
උනගෙදුවක් දක්වන පුද්ගලයිගෙ ඔවුගෙ ේ ජීව දත්ත් ත්ු්තුරු, අදාල අධ්යාපන සහතික හා පළපුරුද්ද පිගනබඳ
සහතිකවල පි පත් සමඟ ල්කම්, පළාත් සභා, පළාත් පාලන හා ක්රීඩා අමාත්යංශයේය, අංක 330, යූනියගෙ ප දස,
කුළඹ 02 යන ලිපිනය 2018.11.09 දින ප ව 3 00 හ ඊ
ප් ලැ බන පරිදි ලියාපදිංචි ත්ැපෑ ලගෙ එවිය ුතතුය
ඉල්ලුම් ක්නු ලබන ත්නතු් ලිුතම් කව් ප වම්පස ඉහළ කලව් සඳහගෙ කළ ුතතුය

එච් ටී කමල් පත්මයනරි
ල්කම්
පළාත් සභා, පළාත් පාලන හා ක්රීඩා අමාත්යංශයේය
2018.10.26

