ශ්රී කාකා සාරාරක
සාවර් න අකාකාරිය

ශ්රී කාකා සාරාරක කර්මානත්රේ ප්රමුඛතතම
ආයතනය සමඟ
හැකියා සපිරි ඔබත් එක්වන්න.

ශ්රී ලාංකා සාංරාරක සාංවැර්මධන අකාකාරිය යනු සාංරාරක හා ආ ආරිත කර්මමා්ත සැලුතම් කිරීම, සාංවැර්මධනය කිරීම,
නියාමනය කිරීම සහ ප්රතිපේති ්රියාේමක කිරීම සම්බ්ධගය් කටයුු කරන රජගඅ අකාකාරිය. . සාංරාරක ක්ග්ත්රය
අනාගතගඅදී ජාතික ආර්මිකයට තීරණාේමක දායකේවැයක් සපයනු ලබන ගක්්ත්රයක් ගලසද හුනනාගගන තත. ගමම
කර්මමා්තය ඉහළම විගද්ශ සෘජු ආගයෝජන සහ ඉහළ මට්ටගම් ආගයෝජක වැයාපෘති ද රට ගවැත ආකර්මෂණය කර. .

රපාම්ප ක්රියාකරු:
රබන්රතාට: පුරප්පාඩු (01)
පාසිකුඩා: පුරප්පාඩු (02)
ශ්රී ලාංකා සාංරාරක සාංවැර්මධන අකාකාරිය යටගේ ්රියාේමක වැන ගබ්ගතාට සහ පාසිකුඩා ජාතික නිවැාඩු
නිගක්තනය්හි පිහිටි ගහෝටල්ඩ සඳහා සැපයීමට අවැශය ජලය ගබඩා කිරීම සහ ගබදා හැරිමට අදාල මුලික
කාර්මයය් ගමම තනුර දර්නාට පැවැගර්ම.

තනතුරට පැවරරන කාර්යයන්











අධීක්ෂණ නිලධාරිගේ සෘජු අධීක්ෂණය
යටගේ ජලය ගබඩා කීරීම සහ ගබදා
හැරිම.
අපවිත්ර ජලය රැස් කීරීම සහ එය මුදා
හැරීම.
අපවිත්ර ජලය රැස් කීරීම සහ එය මුදා
හැරීම යන ආදී ක්රමගදදය්ට භාවිත
කරනු ලබන උපාාංග සහ උපකරණ
ය්ත්ර ුතත්ර අුතේවැැියයා කීරීම සහ
නඩේු කීරීම.
නළ සවිකිරීම්, ගවැල්ඩිය් කීරීම් සිදුකිරීම.
සවි කිරීම්, අවැහිරතා ඉවැේ කිරීම්,
ඉගලක්ගරානික්
පාලන
ක්රමය
අුතේවැැියයා කීරීම් වැැනි විදුලිකාර්මික
කටයුු සිදුකිරීම.
අදාළ උපාාංග සහ ය්ත්රවැල ිකැනිකල්ඩ
නඩේු කටයුු සිදුකිරීම.
අඛණ්ඩ ගස්වැාවැක් ලබාදීම සඳහා
සහගයෝගය ලබා දීම.

සුදුසුකම්
බාහිර අයදුම්කරුවන් :- තෘතීය හා
වැෘේතීය අධයාපන ගකාිෂ් සභාවැ විසි්
පිළිග්නා ලද කාර්මික/ වැෘේතීය පුහුණු
ආයතනයකි් නිකුේ කරන ජාතික වැෘේතීය
කුසලතාවැ (NVQ) ගදවැැනි (02) මට්ටමට
ගනාඅඩු
මට්ටමක
ගමෝටර්ම
කාර්මික/ජලකාර්මික සම්බ්ධ ප්රවීණණතා
සහතිකයක් ලබා තිබීම.
අභ්යන්තර අයදුම්කරුවන් :- අදාළ
ගේත්රගයහි වැසර පහ (05) ක පළපුරුද්ද සහ
කාර්මික
විදයාලයකි්/
වැෘේතීය
පුහුණු ආයතනයකි් අදාළ තනුගරහි
කාර්මයභාරයට
අනුකූල
වැන,
වැෘේතීය
පරීක්ෂණයක (Trade Test)දී තහවුරු ගකගරන
ජාතික වැෘේතීය කුසලතා (NVQ) ගදවැැනි (02)
මට්ටමට
ගනාඅඩු
මට්ටමක
ප්රවීණණතා
සහතිකයක් ලබා තිබීම.
ගහෝ
එක් එක් තනුගරහි කාර්මය භාරයට අදාළවැ
තෘතීය හා වැෘේතීය අධයාපන ගකාිෂ්
සභාවැ විසි් පිළිග්නා ලද කාර්මික/

වැෘේතීය පුහුණු ආයතනයකි් නිකුේ කරන ජාතික
වැෘේතීය කුසලතා (NVQ) ගදවැැනි (02) මට්ටමට
ගනාඅඩු මට්ටමක ප්රවීණණතා සහතිකයක් ලබා තිබීම.
වයස: අවු : 18 ට ගනාඅඩු හා අවු : 45 ට ගනාවැැිය අය

විය යුුය. අභය්තර අයදුම්කරුවැකුට උපරිම වැයස්
සීමාවැ අදාළ ගනාගද.
වැටුප් පරිමාණය

රු.25,750 - 10 x 270 - 10 x 300 - 10 x 330 - 12 x 350 - 38,950
(PL- 2)
මුලික පියවැර- රු. 25,750/= + ජීවැන වියදම් දීමනාවැ

ප්රතිලකාභ්





ගස්වැකයා සහ පවුල ආවැරණය පරිදි
ආකර්මශනීය වවැදය රක්ෂණ ක්රමයක්
වැෘේතීය වැැිය දියුණුවැ උගදසා පුහුණු
අවැස්ථා
ප්රවැාහන දීමනාවැ
ණය පහුතකම්

ඔබේ ඉහත ුතදුුතකම් සපුර්ගනකු නම්, ඔබගේ
අධයාපන ව වැෘේතීය ුතදුුතකම්, ගස්වැා පළපුරුද්ද
සහ ඥාතී ගනාවැන පුද්ගල. ් ගදගදගනකුගේ නම්
තුලේ ජීවැ දේත පත්රිකාවැ සහතික කල පිටපේ
සමඟ ලියාපදිාංචි තැපෑගල් 30.10.2020 දිනට
ගපර පහත ලිපිනයට ගයාමු කර්න. කරුණාකර
ලියුම් කවැරගඅ වැම්පස ඉහළ ඔබ අයදුම් කරනු
ලබන තනුරු නාමය සඳහ් කර්න.
රජගඅ ගදපාර්මතගම්්ු, රාජය සාංස්ථා ව
වැයස්ථාපිත
මණ්ඩලවැල
ගස්වැය
කරන
අගේක්ෂක. ් අදාළ ගදපාර්මතගම්්ු ප්රධානී්
හරහා අයදුම්පේ ඉදිරිපේ කළ යුුය.
සභ්ාපතිලනිය
ශ්රී කාකා සාරාරක සාවර් න අකාකාරිය
රනා. 80, ගාලු පාර,
රකාළඹ 03.

இைங் லக சுற் றுைா
அபிவிருத்தி அதிகார சலப

இைங் லக சுற் றுைா ததாழிை்
துலறயிை் முதன்லம நிறுேனத்துடன்
தசயட்திறனுலடய நீ ங் கள்
இலையுங் கள்
இலங் வக சுற் றுலா
அபிவிருத்தி அதிகாரேவப ஆகி
ோங் கை் சுற் றுலாத் வதாழில்
திட்டமிடல் ,
அபிவிருத்தி, தரேிர்ண
கட்டுப்பாடு,
வகாை் வககை் அமுலாக்கல் ஆகி ன
வதாடர்பாக வே ற் படுே் அரே அதிகார ேவப. சுற் றுலாத் துவற ானது எதிர்காலத்தில் மதசி
வபாருைாதாரத்திற் கு கணிேோன பங் கைிப்வப ைழங் குே் ஒரு துவற என அவட ாைே்
காணப்பட்டுை் ைது.
சுற் றுலாத் துவற ானது பாரி
மேரடி முதலீடுகவையுே் ,
பாரி
தரத்திலான முதலீட்டு திட்டங் கவையுே் ேே் ோட்வட மோக்கி கைர்ே்துை் ைது.
.
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இலங் வக சுற் றுலா அபிவிருத்தி அதிகார ேவபயின் கீழ் இ ங் கிைருே் வபே்மதாட்வட
ேற் றுே் பாசிக்குடா ஆகி இடங் கைில் அவேக்கப் பட்டுை் ை மதசி மதசி
உல் லாே
மபாக்கு இடங் கைில் அவேக்கப் பட்டுை் ை உல் லாே விடுதிகளுக்கு (Hotels)
விேிம ாகிப் பதற் காக கைஞ் சி ப் படுத்த பட்டிருக்குே் தண்ணீவர
விேிம ாகித்தல் ேற் றுே் கைஞ் சி ப் படுத்தல் உங் கைது வே ் ாகி கடவே ாகுே்

நீ ர்ப்பம் பி இயக்குனருக்கான
வேலைகள்

ேயது
18 ை துக்குக் குவற ாேலுே் 45 ை துக்கு
 மேற் பார்வை உத்திம ாகத்தரின் மேரடி உட்பட்டைராகவுே் இருத்தல் மைண்டுே் .
கண்காணிப் பின்
கீழ்
தண்ணீர ் உை் ைாரி விண்ணப் பதாரிகளுக்கு
அதிகூடி ை து இல் வல
மேகரித்தல் விேிம ாகித்தல் .
 அசுத்த ேீ வர
மேகரித்தல்
ேற் றுே் அவேக்கப் படவில் வல
அகற் றுதல் .
 மேற் குறிப் பிட்ட
மைவலகளுக்கான சம் பள அளவுத்திட்டம்
உபகரணங் கவையுே்
ரூபா.25,750 - 10 x 270 - 10 x 300 - 10 x 330 இ ே்திரங் கவையுே்
பராேரித்தலுே் 12 x 350 - 38,950 (PL- 2)
திருத்துதலுே் .
அடிப் பவட ஆரே் ப ேே் பைே்
 வைல் டிங்
மைவல ேற் றுே்
குழா ் ரூபா 25,750/= + ைாழ் க்வகே் வேலவு
வபாருத்துதல் மைவல.
வகாடுப் பனவு
 மின்
உபகரணங் கை்
ேற் றுே்
இலத்திரனி ல் உபகரணங் கை் திருத்த
ேன்வேகை்
மைவல.

குடுே் ப காப் புறுதி திட்டே்
 இ ே்திர மகாைாறுகவை திருத்துதல் .

வதாழில் ோர் பயிற் சி
 வதாடர்ே்சி ான
ேீ ர்
விேிம ாகே்

மபாக்குைரத்து வகாடுப் பனவு
வே ் ைதற் கான உதவி புரிதல் .

கடனுதவி திட்டமுே்
 மேற் பார்வை
உத்திம ாகஸ்தர்கை்
மேற் குறிப் பிட்ட தகவேகவை பூர்த்தி
பணிக்கப் படுே் இதர மைவலகை் .
வே ் த விண்ணப் பதாரிகை்
இரண்டு வோே்த ேற் றைர்கைின்
தகலமகள்
வப ர் ேற் றுே் வதாடர்பு விைரங் கை்
வைைிைாரி விண்ணப் பதாரி
கூடி உயிர் தரவு உட்பட வதாழில் ோர்
 மதர்ே்சி பயிற் சி ேற் றுே் வதாழில் நுட்ப
ோன்றிதழ் பிரதிகளுடன் கீழ் காணுே்
கல் வி ஆவணக்குழுவின்
முகைரிக்கு 30.10.2020 திகதிக்கு
ஏற் றுக்வகாை் ைப் பட்ட வதாழில் நுட்ப
முன்னர் அனுப் பி வைக்க மைண்டுே்
கல் வி ேிறுைனத்தினால் ைழங் கப் பட்ட
அரே ேிறுைனங் கை் ேற் றுே்
மதசி வதாழில் நுட்ப தகவே தரே் 2
ேி ா
ேவபகைில் மைவல
(NVQ 2) ோன்றிதழ் வபற் றிருத்தல்
புரிபைர்கை் தங் கை்
அைசி ே் .
விண்ணப் பங் கவை தேது ேிறுைன
 எே்திர ேற் றுே் தண்ணீர ் குழா ்
உ ரதிகாரி ஊடாக ேேர்ப்பிக்க
வபாருட்கை் ேே் பே்தோன துவறயூர்
மைண்டுே்
துவறயில் மதர்ே்சி வபற் றிருத்தல்
கடித உவறயின் இடதுபக்க
அைசி ே்
மேல் ேிவலயில் விண்ணப் பத்தின்
வப வர குறிப் பிடவுே் .
தலைேர்
உை் ைாரி விண்ணப் பதாரி
இைங் லக சுற் றுைா அபிவிருத்தி
 குறிப் பிட்ட துவறயில் ஐே்து ைருட
அதிகார சலப
அனுபைே் மதவை.
இை. 80, காலி வீதி
 மேற் குறிப் பிட்ட தகவேகை் பூர்த்தி
தகாழும் பு 03
வே ் து இருத்தல் அைசி ே்

