ධීවර හා ජලජ සම්ඳත් සංවර්ධන සහ ග්රාමීය ආ ්ර්කය ආ ළිබදඵඅ ාභායාංශආ
සත්ත්ව නිෂ්ඳාඅන හා සසෞඛ්ය සඅඳාර්සම්්තතුස ්ාථමික  සරේණියේසඅ ාර්ධ ල්පීය ආ සසේවා යේසඅ
රසාආනායාර සහාආ III සරේණියේසඅ රපරපාඳා ස සහා සසේව න්්ත ඵවා යීමටභ ාබය්තර
ාආදුම් රුව්තසය්ත ාආදුම්ඳත් ීවීභ (සීක )
සභභ සඅඳාර්සම්්තතුස ්ාථමික  සරේණියේසඅ ාර්ධ ල්පීය ආ සසේවා යේසඅ රසාආනායාර සහාආ නතුසර්
රපරපාඳා ස සහා සසේව න්්ත ඵවා යීමටභ සභභ සඅඳාර්සම්්තතුස ්ාථමික  ල්පීය ආ සනනවන සසේවා යේසඅ නතුරු
අරේ සුදුසු ම් ලඵා ඇති සසේව ආ්තසය්ත ාආදුම්ඳත් ීවනු ලීසේ. සම් සභඟ ඇති ්අර්ශ ාආදුම්ඳත්රආ ානුව
ළිබදසආල රන ලඅ ාආදුම්ඳත් 2018.09.21 දින සහෝ ඊ සඳර ලීසඵන සසේ “ාධයක්ෂෂ ජනරාපී සත්ත්ව නිෂ්ඳාඅන හා
සසෞඛ්ය සඅඳාර්සම්්තතුව ී.සඳ. 13 සපාරාසඅණියේආ” ආන ලිළිනආ ලීසඵන සසේ ලිආාඳදිංචි ීඳෑසල්ත එවිආ
යුතුආ.ාආදුම්ඳත් ඵහාලන වරසඅ වම් ඳස ඉහළ ස ළවසර්“ රසාආනායාර සහාආ නතුර සහා ඉපීලුම් ඳත්රආ
(සීක )”ආ්තන සහ්ත ළ යුතුආ.
01.නතුර

-: රසාආනායාර සහාආ III සරේණියේආ.
සභභ නතුර ස්ථීරආ. විරාභ වීටුපා සතයආ.
ස හන - විරාභ වීටුපා රභආ ළිබදඵව රජආ විින්ත ඉදිියසඅී  යනු ලඵන ්තිඳත්තිභආ
තීරේවල ආ ත් විආ යුතුආ.

02.භාින

-: රු.25 250-10x270-10x300-10 x330- 12 x350 - 38 450/-( PL-2 -2016)
(වීටුපා සයවනු ලඵ්තස්ත රාජය ඳියඳාලන කරසපීඛ් ාං 03/2016 උඳසපීඛ්ේ II
තය සහ්ත ඳියදිආ.)

වීටුපා ඳියභාේආ

03.ාධයාඳන සුදුසු ම්

-: ා.සඳන.ස.(සා/සඳළ) විබායසඅී  සඅවර
සනනවීඩි වාර යේන ී  ිනංහල/සඅභළ
බාෂාව විඅයාව හා යණියේආ ආන විෂආ්ත ඇතුළුව විෂආ්ත හආක්ෂ සම්භාන සඅ ක්ෂ
සතයව සභත් වී තිබීභ.

04.ඳළරපරුද්අ

-: රසාආනායාරආ වසර 02 සසේවා ඳළරපරුද්අක්ෂ ළිබදයත් ්ආනආකි්ත ලඵා තිබිආ
යුතුආ. එභ ඳළරපරුද්අ සහති භඟි්ත සනාථමි ළ යුතුආ.

05. ාන්

-: ශ්රි ලං ාස ඕනෑභ ්සද්ශආ
්භාේවත් ශාියිය හා භානින

සුදුසු ම්

06.සවනත් සුදුසු ම්

සසේවආ කිරීභ ත් නතුසර් රාජ ාිය ඉටුකිියභ ත්
සආෝයයාවආකි්ත යුක්ෂ විආ යුතුආ.

-: i. සත්ත්ව නිෂ්ඳාඅන හා සසෞඛ්ය සඅඳාර්සම්්තතුස ්ාථමික  සරේණියේසඅ ල්පීය ආ
සනනවන නතුර ආ ත් ළිියසසන්්ත ාවුරුදු 05 සසේවා ාලආක්ෂ සම්පූර්ේ ර
නතුසර් ස්කයර ර තිබිආ යුතු ාර නතුර ාවශය සුදුසු ම් සම්පූර්ේ ර
තිබිආ යුතුආ.
ii.ාආදුම් රුව්ත විල්ෂ්ඨ කියආකි්ත යුත් ශ්රී ලංකි

රපරවීිනආකු විආ යුතුආ.

iii.නතුර ඵවා යීමටභ සහා ාවශය ිනආලුභ සුදුසු ම් 2018.09.21 දින
් ාරආකි්තභ සම්පූර්ේ ර තිබිආ යුතුආ.
07.ඵවා යීමටසම් රභආ

සෑභ

-: වෘත්තීආ ඳරීක්ෂෂේආ ්තිපල භ ඳවත්නා රපරපාඳා ස වලි්ත 50 ක්ෂ රපරවනු ලීසේ.
වෘත්තිආ ඳරීක්ෂෂේසආ්ත සභත් ලකුණු ලඵාය්තනා ාආදුම් රුව්ත ාතුිය්ත
කුසලා ානුළිබදසවල භ ඳවතින රපරපාඳා ස සංඛ්යාව ඵවා යනු ලීසේ.

වෘත්තීආ ඳරීක්ෂෂේසඅී  ලකුණු ලඵා සඅ්තස්ත ඳහ සහ්ත ඳියදි ස .
උඳියභ ලකුණු
්භාේආ

විෂආආ්ත
I

ක්ෂසෂේත්රආ ාඅාල ූලලි

අීනුභ

20

II

උඳ රේ සවි කිරීභ ාලුත් වීඩිආා කිරීභ ළිබදඵ අීනුභ

20

III

ාඅාල ක්ෂසෂේත්රසඅ උඳ රේ වල සඅෝෂ හුනනා යීමටභ ළිබදඵ අීනුභ

40

IV

ක්ෂසෂේත්රආ ාඅාල උඳ රේ බාවිආ ළිබදඵ අීනුභ

20

සභත් ලකුණු
්භාේආ

40

08.සසේවා ස න්තසද්ින
(i)

ඳත්වීභ ලඵන නිලධාියආා රාජය ්තිඳත්ති වල අ රාජය සසේවා ස නක ෂ්ත සබාස
නිසආෝය
ාර්ආ
ඳටිඳාටි රීති ්ආන සංග්රහසඅ විිවවිධාන ුදඅපී සරුලලාින හා රජආ විින්ත විය්ත වර නිකුත් රනු ලඵන
නිආභආ්ත හා සරුලලාින වල ත් ාභායාංශසඅ හා සඅඳාර්සම්්තතුස සරුලලාින වල ත් ආ ත් වනු ඇ.

(ii) සභභ නතුර ඳත්

රනු ලීබුවසහනත් එක්ෂ වසර

වීඩ ඵීලීසම්

ාල සීභාව

ආ ත් ස .

(iii) රාජය සසේවආ ඵවා යනු ලඵන ිනආළුභ නිලධාරී්ත සසේවආ ඵීුනණු රාජය බාෂාව
සඅවන බාෂාව ළිබදඵ ්වීනාවආක්ෂ සසේවආ ඵීී  වසර 05 ක්ෂ තුල ලඵා ය යුතුආ.
(iv) සඅඳාර්සම්්තතුව භඟි්ත නිආභ
(v)

රනු ලඵන සසේවා ස්ථමිානආ

සසේවආ කිරීභ

ාතිසර්

වශසආ්ත

එ ඟ විආ යුතුආ.

ාආදුම් රුව්ත ිනආ ාආදුම්ඳත්රආ ාඅාළ ාධයක්ෂෂවරආා භඟි්ත ඉදිියඳත් කිරීභ ායාවශය ස .

(vi) නිආක  දින ඳසුව ලීසඵන ාආදුම්ඳත්අ ූලලි
්තික්ෂසෂේඳ රනු ලීසේ.

සුදුසු ම් සරපරා නීති ාආදුම්ඳත්අ අීනුම් ී භකි්ත සනරව

(vii) සභතය සහ්ත සනනවන ආම් රුේක්ෂ යීන යී ළුවක්ෂ භතු වුවසහනත්
සත්ත්ව නිෂ්ඳාඅන හා සසෞඛ්ය ාධයක්ෂෂ ජනරාපී සතු ස .

වවඅය නිහාපී සවඅිනංහ
සත්ත්ව නිෂ්ඳාඅන හා සසෞඛ්ය ාධයක්ෂෂ ජනරාපී
දිනආ -: 2018.08.16
සත්ත්ව නිෂ්ඳාඅන හා සසෞඛ්ය සඅඳාර්සම්්තතුව
ී.සඳ. 13 යී සේ සපාරාසඅණියේආ.

ඒ සම්ඵ්තධව තීරේ යීමටසම් ඵලආ

