බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය ේසලේ කාර්යා ේසලක ේසලේ III ේරණිේ කාර්යා කාර්ය සහායක
තනතුරු සඳහා බඳලා ගැනීම - 2019
බව්නාහිර ඳෂාත් කෘෂිකර්ම අමාත්ාාංයට අයත් ආයත්නල බව්නාහිර ඳෂාත් රාජ් ේවලේ කාර්යා ේවලක ේවලේ
III ේරණිේ කාර්යා කාර්ය වශායක ත්නතුරු පුරප්ඳාඩු වශා බලා ගැනීමට අයදුම්ඳත් කැලනු ැේේ.
01.

1.1

මාසික ලැටුප් ඳරිමාණය : PL1-2016 / 24,250 - 10x250 -- 10x270 - 10x300 - 12x330 – 36,410
(රා.ඳ.ච.03/2016 හි උඳේේඛන 11 ප්රකාරල ලැටුප් ේගලනු ැේේ)

1.2

දීමනා

:

රජ්ය විසින් අනුමත් ජීලන වියදම් දීමනා ලැටුඳට අමත්රල ේගලනු ැේේ.

02.

ලයව් සීමාල

:

2019.05.22 දිනට ලයව අවුරුදු 18 ේනොඅඩු විය යුතු අත්ර, අවුරුදු 45ට
ේනොලැඩි විය යුතුය.

03.

අධාඳන සුදුසුකම්

:

අධයන ේඳොදු වශිකක ඳ්ර වාමාන ේඳෂ විාාගේ දී ේදලරකට ේනොලැඩි
ලාර ගණනකදී යටත් පිරිේවයින් වම්මාන වාමාර්ථ (02)ක් වහිත්ල වියයන්
06ක් වමත්ල ිකබිය යුතුය.(එක් ලරකදී වියයන් 05 ක් වමත්ල ිකබීම අනිලාර්ය
ේේ).

04.

අේනකුත් සුදුසුකම්
:
4.1
ශ්රී ාංකාේේ පුරලැසිේයකු විය යුතුය
4.2
අයදුම්ඳත් ාාරගන්නා අලවාන දිනට පුර්ලාවන්න ලවර 03ක කායක් බව්නාහිර ඳෂාත් තුෂ අඛණ්ඩ
ව්ථිර ඳදිාංචිය ිකබිය යුතුය. (ප්රාේේශීය ේේකම් විසින් අනු අත්වන් කරන ද ග්රාම ේවලා වශිකකයක්
මගින් වනාථ ක යුතුය)
4.3
යශඳත් චරිත්යකින් ශා මනා ාරීරික ේයෝගත්ාලයකින් යුක්ත් විය යුතුය.
4.3
ත්නතුරට බලා ගැනීම වශා අල හශත් වශන් සියුමම සුදුසුකම් වම්පූර්ණ කෂ යුතු බලට ේමම
නිේේදනේ වශන් කරනු බන දිනට අයදුම්කරු විසින් එම සුදුසුකම් වෑම ආකාරයකින්ම වම්පූර්ණ
කර ිකබිය යුතුය.

05.

ේවලේ
5.1
5.2
5.3

06.

අයදුම්ඳත් හදිරිඳත් කිරීේම් රමය

නියුක්ත් කරවීේම් ේකොන්ේේසි.
ේමම ත්නතුර ව්ථිර විරාම ලැටුප් වහිත්ය.
ේත්ෝරා ගනු බන අයදුම්කරුලන් ලැන්දඹු ශා අනත්දරු විරාම ලැටුප් රමයට දායක විය යුතුය.
ලවර තුනක (03) ඳරිලාව කායකට යටත් ේේ.

ේම් වමඟ ඇික ආකෘිකයට අනුල A4 ප්රමාණේ කඩදාසියක ේදඳැත්ත්ම ාාවිත්ා කරමින් පිළිේය කරගත්
අයදුම්ඳත් 2019.05.22 ේශෝ එදිනට ේඳර “ේේකම්, කෘෂිකර්ම, හඩම්, ලාරිමාර්ග, ධීලර, වත්ල නි්ඳාදන ශා ේවෞඛ වශ
ේගොවිජ්න වාංලර්ධන පිළිබ අමාත්ාාංය (බ.ඳ), බව්නාහිර ඳෂාත් වාා ේගොඩනැගිේ, 7ලැනි මශ, ේඩන්සිේ
ේකොේබෑකඩුල මාලත්, බත්ත්රමුේ” යන ලිපිනයට ැේබන ේව ලියාඳදිාංචි ත්ැඳෑේන් එවීමට ේශෝ ේගනවිත් ාාර දීමට
කටයුතු කෂ යුතුය. ඉල්ලුම්පත බහාන කලරේ ලම්පස ඉහළ ේකළලේරහි පැහැදිලිල ඉල්ලුම් කරන තනතුර සඳහන්
කළ යුතුය. ප්රමාද වී ේශෝ නියමිත් සුදුසුකම් වපුරා ේනොමැිකල ේශෝ අවම්පූර්ණල හදිරිඳත් ේකේරන අයදුම්ඳත් කිසිඳු
දැනුම්දීමකින් ේත්ොරල ප්රිකක්ේඳ කරනු බන අත්ර, අයදුම්ඳත් ැබුණු බල දන්ලනු ේනොැේේ. ත්ලද ේමම අයදුම්ඳත්
කැවීේම් නිේේදනේ ඇතුෂත් කරුණු ේශෝ එම නිේේදනේයන් ආලරණය ේනොලන ේලනත් කරුණක් ේලේත්ොත් ඒ
පිළිබල අමාත්ාාං ේේකම්ේී ණයරණය අලවාන ණයරණය ලන්ේන්ය.
එන්.නිල්ල
ේේකම්
කෘෂිකර්ම, හඩම්, ලාරිමාර්ග, ධීලර, වත්ල
නි්ඳාදන ශා ේවෞඛ වශ ේගොවිජ්න වාංලර්ධන
පිළිබ අමාත්ාාංය (බ.ඳ.)
බව්නාහිර ඳෂාත් වාා ේගොඩනැගිේ, 7 ලැනි
මශ, ේඩන්සිේ ේකොේබෑකඩුල මාලත්,
බත්ත්රමුේ

