ශ්රී ලංකා ව ලංදේශ ස ලංශ ා ව ලං ලංයුක්ති ක ලං වය වාසය
සම්බන්ධීකරණ නිලධාරීන්ධ බඳවාගැනීම
විදේශ රැකියා සඳහා පුහුණු ශ්රමිකකිනන්ධ දයාු  කිරීම ්රවධධනයය කිරීදම් රරු ණින්ධ ශ්රී ලාකා විදේශ දසාවා
නියුක්ති කායධනාාශය විසින්ධ ග්රාමීය ය මටමේදම් ුණ ණ ුණ ණියන්ධ නැවතව ක කිරීම ණිණිස ගාල්ල දිසාික්තකය
තුළ ක්රියා කමක කරවත ලබය නියු  වයාපෘතිිය සඳහා සම්බන්ධීකරණ නිලධාරීන්ධ බඳවාගැනීම සඳහා පෘතහු
සුදුසුකම් සපුරා ඇි ශ්රී ලාාකික පුරවැසියන්ධදගන්ධ රයදුම්පෘත ක කැඳවවත ලැද
බඳවා ගැනීදම් සුදුසුකම් හා දකාන්ධදේසි :
1. රයදුම්කණ වන්ධ ර දපෘතා ස (සා දපෘතළ) විභාගදේදී රවම වශදයන්ධ විෂයයන්ධ 05 ක්ත සම්මාය සාමාර්ධන
03 ක්ත සහිුව සම කව ිබිය යුතුය
2. රයදුම්කණ වන්ධ වයස රවුණ දු 59 දයාඉක්තමවිය යුතුය
3. දමම නියු  වයාපෘතිියේ වසරක දකාන්ධරා ක කාලමාමාවක්ත සඳහා නිලධාරීන්ධ බඳවාගවත ලබය රුර
ගාල්ල දිසාික්තකය තුළ සා ර පෘතදිාකරකණ වන්ධ හේ ඉහළ ්රු ඛ කවයක්ත ලබාදනවත ලැද
4. දමම නියු  වයාපෘතිිදේ දසාවය සඳහා බඳවාගන්ධයා පුේගලිනන්ධ ක්තදෂාර රාජකාරී කේයුතු වල
නියුතු විය යුතු බැවින්ධ ණිරිමික රයඳුම්කණ වන්ධ දකදරහි ්රු ඛ කවයක්ත ලබාදනවත ලැද
5. දුෝරා ගන්ධයා රයඳුම්කණ වන්ධ ගාල්ල දිසාික්තකදයහි ෑය ම ්රදේශයක දසාවය කිරීමේ බැඳීසිටිය
යුතුය
6. දුෝරා ගන්ධයා රයදුම්කණ වන්ධ සඳහා සියළු දීමයා සහිුව ණ  30 000 00 ක මාසික දීමයාවක්ත
කායධනාාශය විසින්ධ දගවීමේ කේයුතු කරවත ලැද
7. දමම නියු  වයාපෘතිිය ගාල්ල දිසාික්තකය දක්තන්ධරගු කරගනිමිකන්ධ ග්රාමීය ය මටමේදම් ුණ ණ
ුණ ණියන්ධ පුහුණු ශ්රමිකකිනන්ධ දලස විදේශ රැකියා සඳහා දයාු  කිරීම වැඩි දියුණු කිරීම රරු ණු
කරදගය ක්රියා කමක කරවත ලබය වැටසේහයක්ත බැවින්ධ ්රජා ස කකාරක දසාවා වැටසේහන්ධ
සාදේච්ඡා දසාවාවන්ධහි දසාවදේ නියුක්තු රයදුම්කණ වන්ධ දකදරහි වැඩි රවධායයක්ත දයාු  කරවත
ලැද
8. දමම නියු  වයාපෘතිිදේ කේයුතු කඩියමිකන්ධ ආරම්භ කිරීමේ නියමිකුව ඇි බැවින්ධ සම්ු ඛ
පෘතරීක්තෂණ දකටි කාලමාමාවක්ත ඇතුලු පෘතැවැ කවීමේ කේයුතු කරවත ලැද
9. රයඳුම්කණ වන්ධ රයඳුම්පෘතර ණිියදයළ කිරීදම්දී ුම විනයු ක ුැපෘතැල් පිණියය දහෝ දුරකර්ය රාකය
රයඳුම්පෘතරදයහි සඳහන්ධ කළ යුතුය
ඉහු සඳහන්ධ සුදුසුකම් සපුරා ඇි රයදුම්කණ වන්ධ ුමන්ධ විසින්ධ ණිියදයල කරය ලන රයදුම්පෘත ක
2016 07 15 වය දිය දහෝ ඊේ දපෘතර කළමයාකණ  - පෘතරිපෘතාලය හා මායව සම්පෘත ක දවු (විනයු ක ුැපෘතැල්
පිණියය: mgr_adhr@slbfe.lk) දවු විනයු ක ුැපෘත ල මන්න්ධ දයාු  කළ යුතුය
වමවන්යවධිකා ව  ලං
ශ්රී ලංකා ව ලංදේශ ස ලංශ ා ව ලංයුක්ති ක ලං වය වාසය
234, ලංශෙන්සිල් ලංශ වබ්බෑ ඩු  ලංමව ත
ශ ව ා ත්ත, ලංබත්තරමුල්ක
දුර ථන් ලංඅා ය ලං: 0112864127

