මහාමාර්ග අමාත්ාාංශය
මහා මාර්ග අමාත්ාාංශය යටතේ මාර්ග ඉදිකිරීම් හා සාංවර්ධන කටයුතු ක්රියාේමක
කිරීම සඳහා පිහිටුවා ඇති වරාය පිවිසුම් ගුවන් මාර්ග වාපෘතිය, වාපෘති
කළමනාකරණ ඒකකතේ කළමනාකරණ සහකාර, රියදුරු සහ කාර්යාල සහායක
යන ත්නතුරු සඳහා සුදුසුකම් ලේ ශ්රී ලාංකා පුරවැසියන්තගන් අයදුම්පේ කැඳවනු
ලැතේ.
01. ත්නතුරු සඳහා සුදුසුකම් සහ පළපුරුද්ද
කළමනාකරණ සහකාර
•
•

•

අයදුම්පේ භාර ගන්නා අවසන් දිනට වයස අවුරුදු 18ට තනාඅඩු හා අවුරුදු
30ට තනාවැඩි විය යුතුය. යහපේ චරිත්යකින් යුක්ත් විය යුතුය.
අවම අධාපන සුදුසුකම් සිාංහල/තෙමළ/ඉාංග්රීසි භාෂාව, ගණිත්ය හා තවනේ
විෂයන් තෙකකට සම්මාන සහිත්ව එක් වරකදී විෂය හයකින් අ.තපා.ස.
(සා.තපළ) විභාගය සමේ වීම.
අ.තපා.ස.(උ.තපළ) විභාගය සමාන තපාදු පරීක්ෂනය හැර සියලුම විෂයයන්
තගන් එකවර සමේවීම

රියදුරු
•
•

9 වැනි වසර සමේවීම
තමෝටර් රථ ප්රවාහන තකාමසාරිස් නිකුේ කළ (වාහන පාංති සී සහ සී1) රිය
පැෙවීතම් බලපත්රය සමග වසර තුනක තස්වා පලපුරුද්ෙක් බඳනා ගන්නා
දිනට විය යුතුය.

කාර්යාල සහයක
•
•

අයදුම්පේ භාර ගන්නා දිනට වයස අවුරුදු 18ට වැඩි හා 45ට අඩු ශ්රී ලාාංකික
පුරවැසියකු විය යුතුය.
අ.තපා.ස. (සා.තපළ) විභාගතේ දී තෙවරකට තනාවැඩි වාර ගණනක දී විෂයන්
06ක් සම්මාන 02ක් සහිත්ව සමේ වීතිබිය යුතුය.

02. පපාදු පකාන්පද්සි
•

මුෙල් අමාත්ාාංශය විසින් 2019.03.05 දින නිකුේ කරන ලෙ කළමනාකරණ
තස්වා චක්රතල්ඛ අාංක. 1/2019 හි ෙක්වා ඇති විධිවිධාන අනුව බඳවා ගැනිම්,
වැටුප්, ප්රතිලාභ සහ තවනේ තස්වා තකාන්තද්සි වනු ඇත්.

•
•
•

තත්ෝරා ගැනිම සම්මුඛ පරික්ෂණයක් සහ තවනේ චක්රතල්ඛ ත්ේවයන් මත්
පෙනම් තේ.
තම් සමග ෙක්වා ඇති ආකෘතියට අනුව සියලුම අයදුම්පේ තගානු කළ යුතු
අත්ර අොළ තල්ඛනවල සියලුම පිටපේ එවිය යුතුය
එක් ත්නතුරකට වඩා ඉල්ලුම් කරන්තන් නම්, එක් එක් ත්නතුර සඳහා තවන
තවනම අයදුම්පත්ක් ඉදිරිපේ කළ යුතුය.

03. වැටුප:
මුෙල් අමාත්ාාංශය විසින් නිකුේ කරන ලෙ කළමනාකරණ තස්වා චක්ර තල්ඛ
අාංක 1/2019 මත් වැටුප් හා දීමනා තගවනු ලැතේ.
04. රැකියා පකාන්පද්සි :
•
•

•

•

පේවීම තකාන්ත්රාේ පෙනම මත් වන අත්ර මුලදී එය වසරක කාලයක් සඳහා
තේ. කාර්ය සාධනය මත් පෙනම්ව දීර්ඝ කිරිම සලකා බලනු ලැතේ.
අයදුම්කරු ෙැනටමේ රජතේ තහෝ අර්ධ රාජ ආයත්නයක ස්ිර ත්නතුරක්
ෙරන්තන් නම්, කළමනාරකණ තස්වා තෙපාර්ත්ාතම්නතුතේ 1/2019 චක්ර
තල්ඛතේ 2.3.3 තේෙතේ සඳහන් නිෙහස් කිරිතම් පෙනම අනුව නිත්
ත්නතුතරහි පේ කිරිතම් බලධාරියා විසින් සිදු කරනු ලබන නිර්තද්ශය සහ
නිවැරදි මුො හැරිතම් පෙනම සලකා බලා පේකිරිම සිදු කරනු ලැතේ.
අයදුම්පේ නිසියාකාරව සම්ූර්ණ කර තනාමැති තහෝ අයඳුම්පේ කැඳවීතම්
දී ඉල්ලා ඇති සුදුසුකම් සහ තවනේ අවශත්ා සපුරා තනාමැති අය පේවිම්
සඳහා සලකා බලනු තනාලැතේ.
පේ කිරිම තහෝ තනාකිරතම් තීරණය චක්රතල්ඛ සහ තවනේ විධිවිධාන අනුව
අමාත්ාාංශ තල්කම්වරා සතු තේ.

05. ආයත්න ප්රධානියාපේ නිර්පද්ශය
ෙැනටමේ රජතේ තහෝ අර්ධ රාජ ආයත්නවල ස්ිර ත්නතුරක් ෙරන
අයදුම්කරු අොළ අයඳුම්පේ අොළ ආයත්නතේ ප්රධානියා හරහා එවිය යුතු
අත්ර කළමනාකරණ තස්වා චකු තල්ඛ අාංක.0/2019 හි 2.3. තේෙයට අනුව නිත්
ත්නතුතරන් නිෙහස් කර නිෙහස් කිරිතම් පෙනම නිර්තද්ශ කළ යුතුය. (එතස්
තනාමැති නම් අයදුම්පත් ප්රතික්තේප කරනු ලැතේ.)
2.3.3 (ඒ) ූරුණ වැටුප් සහිත් නිවාඩු පෙනමක් යටතේ ූර්ණ කාලීන නිෙහස්
කිරිම - අවුරුදු 5 යි
(බී) වැටුප් රහිත් පෙනමක් යටතේ ූර්ණ කාලීන නිෙහස් කිරිම -අවුරුදු 5
යි
(සී) වැඩ බැලීතම් පෙනම මත් නිෙහස් කිරිම - කාල සීමාවක් නැත්

06. අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරිම
අධාපන සුදුසුකම්, තස්වා පලපුරුද්ෙ සහ තවනේ අොළ තත්ාතුරු සමග ඇමුණුතමහි
සඳහන් ආකෘතියට අනුව නිසි පරිදි පුරවන ලෙ අයදුම්පේ, vacanciespaeh@gmail.com
ෙරණ අපතේ විද්යුත් තැපෑලෙන් 2021.07.07 දින තහෝ ඊට තපර එවිය යුතු ය. ෙැනටමේ
රජතේ තහෝ අර්ධ රාජ ආයත්නවල තස්වය කරන අයදුම්කරුවන් ත්ම අයදුම්පේ
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