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bÈlsÍï l¾udka; ixj¾Ok wêldßh
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mqrmamdvq
boslsÍï l¾udka; ixj¾Ok wêldßfha my; i|yka ;k;=රෙහි mqrmamdvqවi|yd 
ර ොන්ත්රාත් පනම මම whÿïm;a le|jkq ,efí.
wOHCI ^udkj iïm;a yd mßmd,k& - HM 1-3 ;k;=re -01


iqoqiqlï yd fiajd m<mqreoao

úYajúoHd, m%;smdok fldñIka iNdj úiska ms<s.;a úYaj úoHd,hlska මානව සම්ඳත්
කළමනාකරණය /රාජ්ය කළමනාකරණ /වHdඳාර ඳරිඳාලනය / කළමනාකරණය
පිළිබද ඳශ්චාත් උඳාධියක් ලබා තිබීම සහ තනතුරට අදාල ක්ෂ්ත්ෙෂ්ත් පිළිගත්
වDත්තිය ආයතනයක ආශ්රිත සමාජිකත්වයක් ලබා තිබීම
සහ
රජ්ෂ්ත්
ෂ්ත්දඳාර්තෂ්ත්ම්න්තුවක / සංස්ථාවක / වHවස්ථාපිත මණ්ඩලයක/ රාජ්H
ආයතනයක කළමනාකරණ මට්ටෂ්ත්ම් තනතුරක අවම වශෂ්ත්යන් වසර 15ක අදාල
ක්ෂ්ත්ෙෂ්ත් ෂ්ත්ස්වා ඳලපුරුද්දක් ලබා තිබීම.

මූලි

වැටුන - රු.86,865/-

වයස්සීමාව

-අවුරුදු 35 ට ෂ්ත්නොඅඩු හා අවුරුදු 55 ට ෂ්ත්නොවැඩි විය යුතුය.

දැනටමත් රාජ්ය
සංස්ථාපිත ෂ්ත්ස්වෂ්ත් නියුක්ත අයදුම්කරුවන්ට ඉහත සහන්
උඳරිම වයස් සීමාවන් බල ඳවත්වනු ෂ්ත්නොලැෂ්ත්ේ.

fjk;a m%;s,dN
 රජ්ෂ්ත් අනුමත ජීවන වියදම් දීමනාව ෂ්ත්ගවනු ලැෂ්ත්ේ.
 fiajlhdf.a jegqma mokï fldgf.k fiajl w¾:idOl wruqo,g wdh;kfhka 15% l
odhlùulao , fiajlhdf.ka 10%l odhlùulao iuÕ wdh;kh úiska fiajlhd fjkqfjka 3%
la fiajd kshqla;slhkaf.a Ndr wruqo,g ner lsrSula lrkq ,efí'
 rcfha pl%f,aLhkag wkql+,j m%ido oSukd f.jkq ,efí'
 rcfha pl%f,aLhkag wkql+,j m%jdyk myiqlï , ÿrl:k ì,am;a m%;smQ¾Kh lsrSug lghq;=
lrkq ,efí¡
whÿïlref.a cSj o;a; we;=,;aj, ksis mrsos ms<sfh, lrk ,o wh÷ïm; , wOHdmk yd jD;a;Sh"
m<mqreoao ms<sn| iy;sl lrk ,o iy;sl msgm;a iuÕ ,shdmosxÑ ;emEf,ka my; i|yka ,smskh
fj; 2020.12.11 osk fyda Bg fmr iNdm;s fj; ,eîug ie,eiaúh hq;=h' rdcH fomd¾;fïka;= $
ixia:d $ jHjia:dms; uKav, $ wdh;kj, iA:Sr fiajfhys kshq;= whÿïlrejkaf.a wh÷ïm;a,
;u fomd¾;fïka;= $ wdh;k m%OdkSkaf.a ks¾foaYhka iys;j, Tjqka f;dard.; fyd;a oekg ork
;k;=rska ksoyia lsrSug yelso hkak i|yka lr túh hq;=h' wh÷ïm;aa tùfïoS ,smsljrfha jïmi
by< fl,jf¾ ;ud wh÷ï lrk ;k;=r meyeos,sj i|yka lr túh hq;=h'

wiïmq¾K fyda m%udo ù ,efnk whÿïm;a m%;slafIam lrkq ,efí' iqÿiqlï imqrd we;s f;dard.;a
whÿïlrejka muKla iïuqL mÍlaIKh i|yd le|jkq ,efí'

iNdm;s
bÈlsÍï l¾udka; ixj¾Ok wêldßh
"iõisrsmdh"123,úfÊrdu udj;,

