කෘෂිකර්ම අමාත්ාාංශය
ග ාවිජන සාංවර්ධන ගෙපාර්ත්ගේන්තුව
ග ාවිජන සාංවර්ධන ගෙපාර්ත්ගේන්තුගේ විධායක ගසේවා ණගේ සහකාර ගකාමසාරිසේ
III පන්තිගේ (ගෙපාර්ත්ගේන්තුමය) ත්නුර සඳහා අයදුේපත් කැඳවීම
ග ොවිජන සංවර්ධන ගෙපොර්තගේන්තුගේ, සහකොර ගකොමසොරිස් III පන්තිගේ (ගෙපොර්තගේන්තුමය)
තනුරු 17 ක පුරප්පොඩු පිරවීම සඳහො සුදුසුකේලත් අයදුේකරුවන්තග න්ත අයදුේපත් කැඳවනු ලැගේ.
01. බඳවා ැනීගේ ක්රමය
සීමිත තරඟ විභො යක් හො ගයෝ යතො ඇ යීගේ සේුඛ පරීක්ෂණයක් මඟින්ත.
02. අවශ සුදුසුකේ
I. ග ොවිජන සංවර්ධන නිලධොරී ගස්වගේ විග ්ෂ ගර්ණිගේ නිලධොරිගයකු වීම.
II. ග ොවිජන සංවර්ධන නිලධොරී I ගර්ණිගේ අවම ව ගයන්ත වසර පහක (05) සක්රිය හො සුටුෙොයක ගස්වො
කොලයක් සේූර්ණ කර ඇි නිලධොරිගයකු වීම.
III. උසස් වීේ දිනට ූර්වොසන්තනතම වසර පහ (05) ක සුටුෙොයක ගස්වො කොලයක් සේූර්ණ කර ිබීම.
IV. ග ොවිජන සංවර්ධන නිලධොරී I ගර්ණිගේ කොර්යක්ෂමතො කඩඉේ විභො ය සමත් වී ිබීම.
03. කායික සුදුසුකේ
සෑම අගප්ක්ෂකගයකුම ශ්රී ලංකොගේ ඕනෑම ප්රගේ යක ගස්වය කිරීමටත් තනුගර් රොජකොරි ඉටු කිරීමටත්
ප්රමොණවත් ොරීරික හො මොනසික ගයෝ යතොවයකින්ත යුක්ත විය යුුය.
04. ගවනත් සුදුසුකේ
දිවයිගන්ත ඕනෑම ප්රගේ යක ගස්වය කිරීමට බැඳී සිටිය යුුය. තනුරට බඳවො ැනීම සඳහො අව ය සියලුම
සුදුසුකේ සේපුර්ණ කළ යුු බවට අයදුේපත් කැඳවීගේ නිගේෙනගේ / ැසට් පත්රගේ සහ ගවේ අඩවිගේ
සඳහන්ත වන දිනට එම සුදුසුකේ සෑම ආකොරයකින්තම සේූර්ණ කර ිබිය යුුය.
05. ගසේවාගේ නියුක්ත් කරවීගේ ගකාන්තගේසි හා ගසේවා ගකාන්තගේසි
I. ගමම ගස්වය සෙහො ගතෝරො නු ලබන අයදුේකරුවන්ත, රොජය ගස්වගේ පත්වීේ සෙහො බලපොන ගපොදු
ගකොන්තගේසි මත, සහකොර ගකොමසොරිස් (ගෙපොර්තගේන්තුමය) තනුර සෙහො වු බෙවො ැනීගේ
පටිපොටිගයහි ගකොන්තගෙසි වලට යටත් විය යුුය.

1

II. ගමම තනුර ස්ිරය, විරොම වැටුප් සහිතය. වැන්තෙඹු හො අනත්ෙරු / වැන්තෙඹු පුරුෂ අනත්ෙරු, විරොම
වැටුප් ක්රමයට ෙොයක ුෙල් ග විය යුුය.
III. පත්වීම අවුරුේෙක වැඩ බලන කොලයකට යටත්ය. සහකොර ගකොමසොරිස් (ගෙපොර්තගේන්තුමය)
තනුරට බෙවො ග න වසර 03 ක් ඇුලත ග ොවිජන සංවර්ධන ගෙපොර්තගේන්තුගේ සහකොර
ගකොමසොරිස් III ගර්ණිගේ නිළධොරීන්තගේ පළු වන කොර්යක්ෂමතො විභො ය සමත් විය යුුය.
IV. රොජය පරිපොලන චක්රගල්ඛ 01/2014 ට අනුව හො ඊට අනු ොංගික චක්රගල්ඛ අනුව තනුරට බැදී වසර
05 ක් ඇුළත ගස්වොවට බැදු නියමිත මට්ටගේ භොෂො ප්රවීණතොවය ලබො ත යුුය.
V. රොජය ගස්වො ගකොමිෂන්ත සභො කොර්ය පරිපොටික රීි වලටෙ, ශ්රී ලංකො ප්රජොතොනප්රජොතොන්තික
ප්රජසමොජවොදි ජනරජගේ ආයතන සංග්රහයටෙ, රජගේ ුෙල් ගරගුලොසි වලටෙ, ගෙපොර්තගේන්තු ත
අගනකුත් නිගයෝ වලට ෙ ගමම පත්වීම යටත් ගේ.

06. වැටුප් පරිමාණය
2016.02.25 දිනැි අංක 03/2016 ෙරන රොජය පරිපොලන චක්රගල්ඛගේ උපගල්ඛන I අනුව ගමම තනුරට
අෙොළ මොසික වැටුප් පරිමොණය රු.47,615 – 10 x 1335 – 8 x 1,630 -17 x 2,170 – 110,895/= (SL- 12016) ගේ. ඹබට වැටුප් ග වනු ලබන්තගන්ත එම චක්රගල්ඛගේ විධිවිධොන වලට අනුකූලව එහි උපගල්ඛන
11 හි සෙහන්ත පරිදි ගේ.

07. ගත්ෝරා පත් කර න්තනා ක්රමය
රොජය ගස්වො ගකොමිෂන්ත සභොව විසින්ත තීරණය කරනු ලබන පරිදි ශ්රී ලංකො සංවර්ධන පරිපොලන ආයතනය
විසින්ත පවත්වනු ලබන සීමිත තරඟ විභො යක ප්රිඵල මත සුදුසුකේ ලැබූ,බඳවො ැනීමට අගප්ක්ිත
නිලධොරී සංඛයොව ගමන්ත ගෙගුණයක් සඳහො වුහ ත සේුඛ පරීක්ෂණයක් පවත්වො, එහිදී ලබො න්තනො
ලකුණු සහ තරඟ විභො ගේ ප්රිඵලවල එකුව මත ලබො න්තනො කුසලතො අනුපිළිගවල පෙනේ කරග න
බඳවො ැනීේ සිදු ගකගර්.

08. ලිඛිත් විභා ය
ප්ර ්න පත්රය

කොලය

ුළු ලකුණු

සමත් ලකුණු

100

40%

100

40%

පැය 02

ග ොවිජන සංවර්ධන නීි හො ශ්රී ලංකොගේ
කෘිකොර්මික ප්රවණතො

පැය 02

සිේධි අධයයනය
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09) විභා ය සෙහා වන විෂය නිර්ගේශය
ප්ර ්න පත්රගේ නම

විෂය නිර්ගේ ය


1. ග ොවිජන නීි හො ශ්රී ලංකොගේ කෘිකොර්මික
ප්රවණතො

2000 අංක 46 ෙරන ග ොවිජන සංවර්ධන
පනත හො එහි අන්තතර් ත විධිවිධොන පිළිබෙ
අවගබෝධය
 ශ්රී ලංකොගේ කෘිකොර්මික කටයුු පිළිබෙ
අවගබෝධය
 කෘි සංවර්ධනය සෙහො වන ආයතනික
කටයුු
 කෘිකොර්මික ගවළෙගපොල
පහත සෙහන්ත ක්ගෂ්ත්රයන්ත ආවරණය වන පරිදි සිේධි
අධයයනය ප්ර ්න ගෙකකින්ත ඉදිරිපත් කරනු ලැගේ.
 2000 අංක 46 ෙරන ග ොවිජන සංවර්ධන
පනත
 කළමනොකරණ ුලධර්ම

2. සිේධි අධයයනය

10. සේුඛ ගයෝ ත්ා ඇ යීගේ පරීක්ෂණය
රොජය ගස්වො ගකොමිෂන්ත සභොව විසින්ත පත් කරනු ලබන සේුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලයක් විසින්ත සේුඛ
පරීක්ෂණය පවත්වනු ලැගේ.
ගස්වො පළපුරුේෙ හො කුසලතොවය මත ලකුණු 100 ක් ලබො ගේ.
11. සේුඛ පරීක්ෂණගේදී ලකුණු ලබා දීගේ පටිපාටිය
ලකුණු 60

ගසේවා පළපුරුේෙ සඳහා
ග ොවිජන සංවර්ධන නිළධොරී ගස්වගේ I වන පන්තිගේ වසර පහකට (05) වැඩි
සක්රීය හො සුටුෙොයක ගස්වො කොලයක් සේූර්ණ කර ඇි සෑම වසරක් සෙහොම
වසරකට ලකුණු 05 බැගින්ත/ ග ොවිජන සංවර්ධන නිලධොරී විග ්ෂ ගර්ණිගේ
වසරකට ලකුණු 05 බැගින්ත වන පරිදි උපරිම ලකුණු 60.

ලකුණු 35
කුසලත්ාවය සඳහා
අිගර්ක අධයොපන සුදුසුකේ
(මූලික සුදුසුකමට අමතරව)
පිළි ත් වි ්ව විෙයොලයකින්ත ලබො ත්
a ප ්චොත් උපොධියක් සඳහො
ලකුණු 15
b ප ්චොත් උපොධි ඩිප්ගලෝමො පොඨමොලොවක් සෙහො
ලකුණු 15
වි ්ව විෙයොල ප්රිපොෙන ගකොමිෂන්ත සභොව විසින්ත පිළි නු ලබන ආයතනයක
ඕනෑම විෂය ක්ගෂ්ත්රයක
a උපොධියක් සෙහො
ලකුණු 10
b ඩිප්ගලෝමො පොඨමොලොවක් සඳහො (අවුරුදු 01ක් ගහෝ ඊට වැඩි) ලකුණු 06
(උපරිම සුදුසුකේ සඳහො පමණක් ලකුණු ලබොගේ)
ලකුණු 05

සේුඛ පරීක්ෂණගේදි ෙක්වන කුසලත්ාව
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12. අයදුේ කරන ආකාරය
I.

ඉල්ලුේ පත්රය ගමම නිගේෙනය අවසොනගේ ඇි ආෙර් ආකෘියට අනුකූල විය යුු අතර,
කඩෙොසිගේ ගෙපැත්ත පොවිච්චි කරමින්ත අ ල් 8 1/2 X 12 (A4) ප්රමොණගේ කඩෙොසියක සකස් කර
අගප්ක්ෂකයො විසින්ත පිරවිය යුුය.

II.

සේූර්ණ කරන ලෙ අයදුේ පත්රය 2018.09.20 දිනට ගහෝ එදිනට ගපර ලැගබන ගස් අධයක්ෂ
ජනරොල්, ශ්රී ලංකො සංවර්ධන පරිපොලන ආයතනය, අංක 28/10 , මලලගස්කර මොවත, ගකොළඹ
07යන ලිපිනයට ලැගබන ගස් ලියොපදිංි තැපෑගලන්ත එවිය යුුය. (ඉල්ලුේපත් බහො එවන
කවරගේ වේපස ගකලවගර් පැහැදිලිව “ග ොවිජන සංවර්ධන ගෙපොර්තගේන්තුගේ සහකොර
ගකොමසොරිස් (ගෙපොර්තගේන්තුමය) තනුරට බඳවො ැනීම” යනුගවන්ත සෙහන්ත කල යුුය.නියමිත
දිනට පසුව ලැගබන අයඳුේපත් භොර නු ගනොලැගේ.

III.

අයදුේකරු විසින්ත විභො
ොස්ු ව ගයන්ත ග විය යුු රු:1000/= ක ුෙල ඕනෑම ග ොවිජන ගස්වො
මධයස්ථොනයකට ග විය යුු අතර, ග ොවිජන ගස්වො මධයස්ථොනය මගින්ත ුෙල් භොර ත් බවට
ග ො.ගස්.ම / 2(අ) කුවිතොන්තසිය අයදුේකරුට ලබො ගෙනු ඇත. එම කුවිතොන්තසිය අයදුේපත්රගේ නේ
කරන ලෙ ස්ථොනගේ ගනො ැලගවන ගස් ඇලවිය යුුය. මු ප්රගයෝජනය සඳහො කුවිතොන්තසිගේ
පිටපතක් ළඟ තබො ැනීම සුදුසුය. කුමන ගහ්ුවක් නිසො ගහෝ එම ුෙල ආපසු ග වනු ගනොලැගේ.

IV.

අත්සන සහික කිරීම
විභො ය සඳහො වන ප්රගේ පත්රගේ අයදුේකරුගේ අත්සන තම ආයතන ප්රධොනියො මගින්ත සහික
කරවො ත යුුය. විභො ය ආරේභ වන දිනගේ ොලොධිපි ගවත ඉදිරිපත් කළ යුු වන්තගන්ත තම
අත්සන සහික කරවො ත් ප්රගේ පත්රයයි. එගස් අත්සන සහික කරවො ගනො ත් ප්රගේ පත්රයක්
ඉදිරිපත් කරන අයදුේකරුගවකුට විභො යට ගපනී සිටීමට අවසර ගනොලැගබනු ඇත.

V.

අයදුේකරුගේ අනනයතොව ඔප්පු කිරීම සඳහො පුේ ලයින්ත ලියොපදිංි කිරීගේ ගෙපොර්තගේන්තුව
මගින්ත නිකුත් කර ඇි ජොික හැඳුනුේපත ගහෝ ආ මන හො වි මන ගෙපොර්තගේන්තුව විසින්ත
නිකුත් කරන ලෙ වලංගු විගේ
මන්ත බලපත්රය පමණක් පිළි නු ඇත.

VI.

සෑම ආකොරයකින්තම සේූර්ණ ගනොවන ඉල්ලුේ පත්ර ප්රික්ගෂ්ප කරනු ලැගේ.ඉල්ලුේ පත්රයක්
නැිවීම ගහෝ ප්රමොෙවීම ැන කිසිම පැමිණිල්ලක් භොර නු ගනොලබන අතර, ඉල්ලුේපත්ර ලැබුනු
බව ෙන්තවනු ගනොලැගේ.

VII.

ඉල්ලුේපත්ර ඉදිරිපත් කල අය අතරින්ත සුදුසුකේ සපුරො ඇි අයඳුේකරුවන්තට ලිඛිත විභො ය සඳහො
ගපනී සිටීමට ප්රගේ පත්ර ලැගබන අතර, අනුරුව ලිඛිත විභො ගයන්ත සුදුසුකේ සපුරො ඇි
අයඳුේකරුවන්ත හට සේුඛ පරීක්ෂණයට කැඳවීගේ ලිපි නිකුත් කරනු ලැගේ.
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13. සාවෙ ගත්ාරුරු සැපයීම
ඹබ විසින්ත එවන ලෙ අයදුේ පත්රගේ සෙහන්ත කර ඇත්තොවු යේ ගතොරුරක් අසතය ගහෝ වැරදි බව බෙවො
ැනීමට ගපර අනොවරණය වුවගහොත් ඔබගේ අගප්ක්ෂකත්වය අවලංගු කරනු ලැගේ. එබදු අසතය ගහෝ
වැරදි ගතොරුරක් බෙවො ැනීගමන්ත පසුව අනොවරණය වුවගහොත් ඊට අෙොල ක්රියො මොර් යන්තට යටත්ව
ගස්වගයන්ත පහ කිරීමට කටයුු කරනු ලැගේ.
14. ගමම නිගේෙනගේ සඳහන්ත ගනොවන යමි කරුණක් ගවගතොත් ඒ සේබන්තධගයන්ත අවසොන තීරණය
රොජය ගස්වො ගකොමිෂන්ත සභොගේ නියමය පරිදි වන්තගන්තය. එගමන්තම පුරප්පොඩු පිරවීම ගහෝ ගනොපිරවීම ගහෝ
පුරප්පොඩු වලින්ත ගකොටසක් පිරවීම පිළිබඳ අවසොන තීරණය රොජය ගස්වො ගකොමිෂන්ත සභොව සුගේ.
රොජය ගස්වො ගකොමිෂන්ත සභොගේ නිගයෝ පරිදි,
...................................................
...................................................

ග ොවිජන සංවර්ධන ගකොමසොරිස් ජනරොල්,
ග ොවිජන සංවර්ධන ගෙපොර්තගේන්තුව.

දිනය:............
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