
    

          
 
   

      තනඳති කර්යයීය ජංගම ස ේල - මූලික උඳසද  මල 
 

තනඳති කර්යසේ ජංගම ස ේල ඳලත්වීම  හ අනුමතිය බදීසේදී  
ඳහත  හන් කරණ පිළිබ  ක බනු සේ. 

 
1 ජංගම ස ේලාල ඳැලැත්වීමට අසේක්ෂිත දිනය හා  ථ්ානය 
2 ස ෝල් නගරසේ සිට ඇති දුර ප්රමාණය 
3 ස ේලා කටයුතු  හා ඳැමිණීමට අසේක්ෂිත  ංඛ්යාල(100කට ආ න්න ස ේලාාභීන් පිරි ක් සිටිය යුතුය.)  
4 ඉල්ලුම් කරන  ්ථානසේ සහෝ ඒ ආ න්නසේ අල ාන ලරට ජංගම ස ේලාලක් ඳැලැත්වූ දිනය  හ ඊට  හභාගී වූ  ංඛ්යාල 
5 ජංගම ස ේලා කාර්ය මණ්ඩයට අලය ඳහසුකම් බා දීමට ඇති හැකියාල 
6 ජංගම ස ේලා  හා නිකුත් කර ඇති මලික උඳසද  ්මාාල පිළිඳැදීමට සූදානම් ද යන ලග 

 
 තනඳති කර්යයීය ජංගම ස ේල  හ ඉල්ලුේ කළ හක්සක් සේ  මඟ අමුණ ඇති අයදුේ ඳත්රය ිසි  ඳිදි  ුරරල 

එවීසමන් ඳමණක් ලන අතර සලනත් ලිපි සහෝ ඊසේල් ඳණිවිඩ ඒ  හ භරගනු සනොසේ. 
 

 අයදුම්ඳතක් තානාඳති කාර්යාය සලත සයොමුකිරීම ජංගම ස ේලාලක් ඳැලැත්වීමට අල ර ැබීමක් ස  සනො කිය 

යුතුය. එබැවින්, තනඳති කර්යසේ ිසි  අල රය  ංවිධයක සලත සබන සතක් ජංගම ස ේලල පිළිබ ප්රචාරක 

කටයුතු ි දු කිරීසමන් ලළකිය යුතු සේ. 

 
 කිසියම් ප්රසේයක තානාඳති කාර්යායීය ජංගම ස ේලාලක් ඳැලැත්වීමට අලය නම් ඒ පිළිබල  කා බැලීමට, විසේ 

කටයුතු අමාතයාංසේ අනුමැතිය බා ගැනීමට  හ ප්රතිඳාදන සලන්කර ගැනීමට අලය සහිනන් අයදුම්ඳත් භාරගනු 
බන අල න් දිනට ඳසුල ඉදිරිඳත් ලන අයදුම්ඳත්  කා බනු  සනොැසේ.  

 
 ජංගම ස ේලා ඳලත්ලනුසේ ඉිදද ි නල  හ තනඳති කර්යය විි න්  ප්රකිතත ිසලු  ි නල ඳමණි.  

 
  ංගීත  ංදර්නලට අදළල ජංගම ස ේල ඳලත්වීමට සබන ඉල්ලීේ  ක බනු සනොසේ. 

 
 රාජකාරි කටයුතු බාධාලකින් සතොරල කරසගන යාමට හැකිලන ඳරිදි ප්රමාණලත් ඉඩ ඳහසුකම්  හ අව් ලැසි ආලරණ  

 හිත  ්ථානයක් පිළිසයළ කළ යුතුය.  
 

 තානාඳති  කාර්යායීය ජංගම ස ේලාලට  මගාමීල සලනත් කුමන සහෝ ලැඩ ටහනක්  ංවිධානය කරන්සන්නම්, 
ස ේලය බාගැනීමට ඳැමිසණන ස ේලා ාභීන්ට කිසිදු බාධාලක් සනොලන ඳරිදි එම ලැඩ ටහන්  ංවිධානය කළ යුතුය. 

 

 අයදුේඳත් භරගනු බන අල න ි නය  2019 ජනලිද ම   30 ලිසදයින් අල න් සේ. 
 

 සමම උඳසද ් මාාල නිසි ස   කියලා අලසබෝධ කරසගන  ාර්ථක ජංගම ස ේලාලක් බාදීමට තානාඳති 
කාර්යායීය කාර්ය මණ්ඩයට  හසයෝගය බාසදනු ඇතැින අපි උදක්ම බාසඳොසරොත්තු සලමු. 

 
ලඩිදුර සතොරතුරු  හ :  
 
දුරකථන : 02-735-2966/2967, 02-794-2968 - ි ගුල 201 / 203 
ෆක්     :  02-737-9577 
ඊසේල්   :  cons.head@slembkr.org 
සලේ අඩවිය : www. slembassykorea.com 
 
 

ශ්රී ංක තනඳති කර්යය 
ස ෝල්, දකුණු සකොිදයල 


