බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය ේසයේ කෘෂිකර්ම ේෙපාර්තේේන්තුේේ ප්රාථමික ක ිල්පීය න ේනනයන
ේසයා ගණේ කේකරු තනතුරු පුරප්පාඩු සඳහා බඳයා ගැනීම
බස්නාහිර ඳළාත් කෘෂිකර්ම, ඉඩම්, වාරිමාර්ග, ධීවර, සත්ව නිෂ්ඳාදන හා සසෞඛ්ය සහ සග ිජනන සවවර්ධන
පිළිබ අමාත්යාවශයට අය අඅත් කෘෂිකර්ම සදඳාර්ත්සම්න්තුසේ ඳවතින (සදඳාර්ත්සම්න්තුගත්) කම්කරු ත්නතුරු
පුරප්ඳාඩු සහා බවා ගැනීමය අඅදුම්ඳත් කැවනු ලැසේ.
01.

1.1

1.2

මාසික යැටුප් පරිමාණන : රා.ඳ.ච.03/2016 අනුව, PL1-2016 ය අදාළව
24,250 - 10x250 - 10x270 - 10x300 - 12x330 – රු.36,410/(රා.ඳ.ච.03/2016 හි උඳසේඛ්න 11 ප්රකාරව වැුපප් සගවනු ලැසේ)
දීමනා
: රනඅ ිජසින් අනුමත් ජීවන ිජඅදම් දීමනා වැුපඳය අමත්රව සගවනු
ලැසේ.

02.

යනස් සීමාය

03.

අධ්යාපන සුදුසුකේ

: 2019.08.27 දිනය වඅස අවුරුදු 18 සන අඩු ිජඅ යුතු අත්ර, අවුරුදු 45ය සන වැඩි
ිජඅ යුතුඅ. දැනයමත් රනසේ සහෝ ඳළාත් රානය සසවසේ ස්ථිර සසවසේ
නියුක්ත්වුවන්ය සමම උඳරිම වඅස් සීමාව බලසන ඳැවැත්සේ.

අධයඅන සඳ දු සහතික ඳ්ර සාමානය සඳළ ිජාාගඅය සඳනී සිීම.
04.

ේයනත් සුදුසුකේ
4.1
4.2
4.3

4.4

05.

ේසයේ නියුක්ත කරවීේේ ේකනන්ේේසි
5.1
5.2

06.

ශ්රී ලවකාසේ පුරවැසිසඅ ව ිජඅ යුතුඅ
අහඳත් චරිත්අකින් හා මනා සසෞඛ්යඅකින් යුක්ත් ිජඅ යුතුඅ
අඅදුම්ඳත් ාාරගන්නා අවසාන දිනය පුර්වාසන්න වසර 03ක කාලඅක් බස්නාහිර ඳළාසත්
අඛ්ණ්ඩව ස්ථිර ඳදිවචිඅ තිබිඅ යුතුඅ. (ප්රාසීය අ සේකම් ිජසින් අනු අත්සන් කරන ලද ග්රාම
සසවා සහතිකඅක් මගින් සනාථ කල යුතුඅ)
ත්නතුරය බවා ගැනීම සහා අවශයට ය ඉහත් සහන් සිඅලුම සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කළ යුතු බවය
සමම නිසේදනසේ සහන් කරනු ලබන දිනය අඅදුම්කරු ිජසින් එම සුදුසුකම් සෑම
ආකාරඅකින්ම සම්පූර්ණ කර තිබිඅ යුතුඅ.

සමම ත්නතුර ස්ථිරඅ, ිජශ්රාම වැුපප් සහිත්අ. (ිජශ්රාම වැුපප් රමඅ පිළිබ රනඅ ිජසින් ඉදිරිසේදී
ගනු ලබන ප්රතිඳත්තිමඅ ීරරණවලය අයත් ිජඅ යුතුඅ)
සත්ෝරා ගනු ලබන අඅදුම්කරුවන් වැන්දඹු හා අනත්දරු, වැන්දඹු පුරුෂ හා අනත්දරු ිජශ්රාම
වැුපප් රමඅය දාඅක ිජඅ යුතුඅ.

තනතුරට අොළ කාර්නනන්
සදඳාර්ත්සම්න්තුසේ ප්රධාන කාර්අාලසේ, පුුණු  ආඅත්න හා සග ිජඳලවල සහ වයාප්ති කාර්අාලවල
කම්කරු රානකාරි, ආරක්ෂක කයයුතු, ඳිජ්රකරණඅ සහ කාර්අ ඳථඅය සමාන්ත්රව ඳවරන නනෑම
රානකාරිඅක් ඉුප කළ යුතුඅ.

07.

බඳයා ගැනීේේ ක්රමන
වුහගත් සම්ඛ ඛ් ඳක්ක්ෂණඅක් මනිනි.

08.

අනදුේපත් ඉදිරිපත් කිරීේේ ක්රමන

සම් සමඟ ඇති ආදර්ශයට  අඅදුම්ඳ්රසේ ආකෘතිඅය අනුව, A4 ප්රමාණසේ කඩදාසිඅක ත්නි පිුපව ාාිජත්ා
කරමින් පිළිසඅල කරගත් අඅදුම්ඳත් 2019.08.27 දින සහෝ එදිනය සඳර සේකම්, කෘෂිකර්ම, ඉඩම්, වාරිමාර්ග,
ධීවර, සත්ව නිෂ්ඳාදන හා සසෞඛ්ය සහ සග ිජනන සවවර්ධන පිළිබ අමාත්යාවශයට අ (බ.ඳ.), බස්නාහිර ඳළාත් සාා
සග ඩනැගිේල, 7 වැනි මහල, අවක 204, සඩන්සිේ සක ේබෑකඩුව මාවත්, බත්ත්රඛ ේල අන ලිපිනඅය
ලැසබන සස ලිඅාඳදිවචි ත්ැඳෑසලන් සහෝ සගනිජත් ාාර දිඅ යුතුඅ. ඉේලුම්ඳත් බහාලන කවරසේ වම්ඳස ඉහළ
සකළවසරහි ඳැහැදිලිව "කෘෂිකර්ම ේෙපාර්තේේන්තුේේ කේකරු තනතුර සඳහා අනදුේ පත්රන" සලස ඉේලුම්
කරන ත්නතුර සහන් කළ යුතුඅ. දැනයමත් බස්නාහිර ඳළාත් රානය සසවසේ නියුතු වුවන්සේ අඅදුම්ඳ්ර ත්ම
ආඅත්න ප්රධානීසේ නිර්සීශයට අ ද සහිත්ව ඉදිරිඳත් කළ යුතුඅ. ප්රමාදවී සහෝ නිඅමිත් සුදුසුකම් සපුරා සන මැතිව
සහෝ අසම්පූර්ණව ඉදිරිඳත් සකසරන අඅදුම්ඳත් කිසිඳු දැනුම් දීමකින් සත් රව ප්රතික්සෂඳ කරනු ලබන අත්ර,
අඅදුම්ඳත් ලැබුු  බව දන්වනු සන ලැසේ. ත්වද සමම අඅදුම්ඳත් කැවීසම් නිසේදනසේ ඇතුළත් කරුු  සහෝ
එම නිසේදනසඅන් ආවරණඅ සන වන සවනත් කරුණක් සවසත් ත් ඒ පිළිබව අමාත්යාවශයට  සේකම්සේ
ීරරණඅ අවසාන ීරරණඅ වන්සන්අ.
එන්.නිපීයල
සේකම්
කෘෂිකර්ම, ඉඩම්, වාරිමාර්ග, ධීවර,
සත්ව නිෂ්ඳාදන හා සසෞඛ්ය සහ
සග ිජනන සවවර්ධන පිළිබ අමාත්යාවශයට අ (බ.ඳ),
බස්නාහිර ඳළාත් සාා සග ඩනැගිේල, 7 වැනි මහල,
අවක 204, සඩන්සිේ සක ේබෑකඩුව මාවත්,
බත්ත්රඛ ේල.

