
1 
 

ශ්රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාව 

 

මාණ්ඩලික නිවේදන අංක - එස්එල්බිසී / 3295 

සමස්ත කාර්ය මණ්ඩලර් වවත, 
 

 

පුරප්පාඩු කැඳවීම. - සහකාර පුසත්කාලර්ාධිපති (තනතුරු- 04) 

 
 

සහකාර පුසත්කාලර්ාධිපති  තනතුර සඳහා සුදුසුකම් ලත් සංස්ථා කාර්ය මණ්ඩලවර්න්ව අර්දුම්පත් කැඳවනු 

ලැවේ. 

 

• සහකාර පුසත්කාලර්ාධිපති  - තනතුරු සංඛ්යාව 04 

 

සුදුසුකම් : 

 

1 ිශ්විදයාල ප්රතිපාදන වකාමිෂන්ව සභාව ිසින්ව පිළිගත් පුස්තකාල ිදයාව පිළිබඳ උපාධිර්ක් ලබා 

තිබීම සහ අදාල ක්වෂ්වෙය් වසර 01 පළපුරුද්දක් ලබා තිබීම. 

වහෝ 

2 ;D;Sh iy jD;a;Sh wOHdmk fldñIka iNdj úiska ms<s.kakd ,o ld¾ñl$jD;a;Sh mqyqKq 

wdh;khlska ksl=;a lrk cd;sl jD;a;Ssh l=i,;djkays NVQ 7 uÜgug fkdwvq uÜgul 

m%ùk;d iy;slhla ,nd ;sîu iy wod, lafIa;%fha jir 01 m<mqreoao ,nd ;sîu  

fyda 

3 ;D;Sh iy jD;a;Sh wOHdmk fldñIka iNdj úiska ms<s.kakd ,o ld¾ñl$jD;a;Sh mqyqKq 

wdh;khlska ksl=;a lrk cd;sl jD;a;Sh l=i,;djkays NVQ 6 uÜgug fkdwvq uÜgul 

m%ùk;d iy;slhla ,nd ;sîu iy wod, lafIa;%fha jir 05 m<mqreoao ,nd ;sîu 

fyda 

4 ;D;Sh iy jD;a;Sh wOHdmk fldñIka iNdj úiska ms<s.kakd ,o ld¾ñl$jD;a;Sh mqyqKq 

wdh;khlska ksl=;a lrk cd;sl jD;a;Sh l=i,;djfhays NVQ 5 uÜgug fkdwvq uÜgul 

m%ùk;d iy;slhla ,nd ;sîu iy wod, lafIa;%fha jir 10 m<mqreoao ,nd ;sîu' 

 

jegqm ( - JM 1-1  - 42"600 - 70"580 ^775x10-^1135 x18& 
 

වම් සමග ඇති ආකෘති පෙර් අනුව පිළිවර්ල කරන ලද අර්දුම්පතක්, 2020 වනාවැම්බය 10 දින වහෝ ඊට 

වපර වැ.බ. අධ්යක්ෂ (පාලන) වවත ඉදිරිපත් කළ යුතුර්.  dg@slbc.lk වහෝ slbc.ad.net@gmail.com ර්න 

ිදුත් තැපැල්බ මගින්ව අර්දුම්පත් වර්ාමුකිරීමට හැකිර්ාව ඇත. වමම අර්දුම්පත් කැඳවීම අනුව පුරප්පාඩු 

පුරවනු ලබන්වවන්ව, ප්රතිවුගතකරණර් ර්ටවත් සිදුකරන වවනස්වීම් වලට ර්ටත්වර්. 

 
 

 

 

 

 

චන්වරපාල ලිර්නවේ, 

අධ්යක්ෂ ජනරාල්බ, 

2020 වනාවැම්බය මස        වන දින. 
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ආදශය ආකෘති පෙර් 
 

...................... තනතුර සදහා අර්දුම්පත. 

 

1 අර්දුම්කරුවේ නම - 

2 උපන්වදිනර් -  වර්ස අවු.  මාස.   දින. 

3 දැනට දරන තනතුර හා අංශර්- 

4 අධ්යාපන සුදුසුකම් - 

5 පළපුරුදද - 

6 ගුවන්විදුලි සංස්ථාවේ වස්වර් පිළිබද ිස්තර දිනර්න්වද සහිතව - 

7 සහතික හා ප්රශංසාත්මක සටහන්වද සහිතව තනතුර සදහා ඇති ිවශ්ෂ හිමිකම් - 

 

 

 

 

................................      ....................................  

දිනර්         අත්සන 


