දකුණු පළාත් සභාල
අධ්යාප, ඉ ම් හ ා ම් හ සරලධනධ්, ඉ ම ාමාධනහ ා රලතත්ි  අමා්යරය
දකුණු පළාත් මාධනහ සරලධනධ්, අධිකාරිය
ස කාර කළම,ාකරු (පා,) සඳ ා බඳලාහැනීම
දකුණු ඳළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ ප්රධාන කාර්ාායයේ පුරප්ඳාඩු වී ඇති කළමනාකාර
(MM 1-3) යසේවා ගණයේ සහකාර කළමණාකරු (ඳායන) II ය ේණියේ තනතුර සහා
සුදුසුකම් යත් අභ්යන්තතර හා ාාිරර අාදුම්කරුවන්තයගන්ත අාදුම්ඳත් යමයින්ත කැවනු යැයේ.
1. සුදුසුක හ ස පළපුරුද්ද
භාහිර අයදු හකරුලන්
(අ)
වි ්වවිදයාය ප්රතිඳාදන යක ිශ න්ත සභ්ාව විිනන්ත ිළිගගත් වි ්ව විදයායාක කළමණාකරණය/
හණකාධිකරණය/ලයාපාර පරිපා,ය/ ලාජවේද ී විෂා ක්යෂේත්රාන්ත අදාළව ප්රථමම පඳාධිාක් යාා
තිබීම.
සහ
(ආ) පඳාධි සුදුසුකම් යාා ගැනීයමන්ත ඳසු රජයේ, රාජය සංස්ථමාවක, මණ්ඩයාක, වයවස්ථමාිළත
ආාතනාක යහෝ ිළිගගත් යඳෞද්ගලික ආාතනාක අවම ව යාන්ත අදාය ක්යෂේයත්රේ වසර එක (01)
ක ඳළපුරුද්දක් යාා තිබීම.

අභයන්්ර අයදු හකරුලන්
(අ)
ඉහත සහන්ත ාාිරර අාදුම්කරුවන්ත සහා වන තනතුර අදාය සුදුසුකම් සපුරා තිබීම.
යහෝ
(ආ) තනතුර ඳැවයරන විෂා ක්යෂේත්රා අදායව “කනිෂ්ඨ කළමනාකාර” JM යසේවා ගණයේ I
යරේණියේ වසර ඳහ ( ) ක සතුදාදාාක යසේවා කායාක් සම්පුර්ණ කර තිබීම.
2.

ලයස

අාදුම්ඳත් භ්ාර ගන්තනා අවසන්ත දින වාස අවු. 22

යන අඩු හා අවු.4

යන වැඩි අා විා යුතුා.

අභ්යන්තතර අාදුම්කරුවකු පඳරිම වාස් ීමමාව අදාළ යන ය..
3.

ලැටුප් ා ීම,ා

වැදාප් ක්රමා
ජිවන විාදම් දීමනාව

- 55,925 – 10 x 1,375 – 15 x 1,910 – 98,325/(කළමනාකරණ යසේවා යදඳාර්තයම්න්තතු චක්රයේඛ අංක 02/2016 ඳරිදි)
- රු. 7,800.00

4.
දල,ත් රි ාභ
යතෝරාගත් අාදුම් කරුවන්ත වාර්ෂික ප්රසාද දීමනාවක්, සහනදායි යඳ ලි අනුඳාතාක ආඳදා ණා සහ
තනතුර අදාය යවනත් ප්රතියාභ් සහා ිරිශකම් යැයේ.
5.

දපොදු දකොන්දද්සි
 යසේවා යක න්තයද්ින
I. යමම තනතුර ස්ථිරා
II. යමම තනතුර ාවාගන්තනා අාවලුන්ත යසේවක අර්ථමසාධක අරමුදය හා යසේවක
භ්ාරකාර අරමුදය දාාක විා යුතුා.
III. වුහාත්මක සම්මුක ඳරික්ෂණාක් මන්න්ත සුදුසුකම් සපුරා ඇති අාදුම් කරුවන්ත
යතෝරාගනු යැයේ.
IV. රාජය සංස්ථමා, වයවස්ථමාිළත මණ්ඩයවය ස්ථිර තනතුරු දරන අාදුම්කරුවන්ත පඳරිම
වාස් ීමමාව අදාය යන ය..

 ිනාලුම අාදුම් කරුවන්ත,
I. ශ්රී යංකාය. පුරවැිනාන්ත විා යුතුා.
II. යමම තනතුර ඳැවයරන කාර්ාාන්ත මැනවින්ත ඉදාකිරීම සහා යමන්තම දකුණු ඳළාත
තුළ ඕනෑම ප්රයද් ාක යසේවා කිරීම සහා අව ය වන කායික හා මානිනක
යාෝගයතාවයාන්ත යුක්ත වීායුතුා.
III. විශිෂ්ඨ චරිතාකින්ත යුක්ත විා යුතුා.
ිනාලු විස්තර ඇතුළත් වන ඳරිදි සකස්කරන යද අාදුම් ඳත්රා ජීව දත්ත ස හන්ත, අධයඳන සහතික සහ
අනිකුත් සුදුසුකම් සිරත සහතිකවය සහතික කරන යද ඡාාා ිළ ඳත් ද සමග “සාමානයාධිකාරී, දකුණූ
ඳළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිා, අංක 19, ඳහය ඩික්සන්ත ඳාර, ගාේය. ” ාන ලිිළනා යැයාන යසේ
ලිාාඳදිංචි තැඳෑයයන්ත යහෝ නැතයහ ත් info@sprda.spgov.lk ාන විද්යුත් තැඳැේ ලිිළනා
2021.08.01 දින යඳර එවිා යුතුා.
අාදුම්ඳත් ාහායනු යාන කවරයේ ඉහළ වම් යකළවයර් “කළමණාකරු (ඳායන) තනතුර සහා
ාවාගැනීම” ව යාන්ත සහන්ත කළ යුතුා.
ප්රමාදවී යැයාන යහෝ අසම්පුර්ණ අාදුම්ඳත් ප්රතික්යෂේඳ කරනු යැයේ.
සාමානයාධිකාරී,
දකුණූ ඳළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිා.
2021.07.15

