තිරසර සංවර්ධන, වනජීවී සහ ප්රාදේශීය සංවර්ධන අමාත්ාංශදේ ජාතික උේිද උදාන
දදපාර්ත්දේන්තුදේ ඒකාබේධ රියදුරු දසේවදේ පුරප්පාඩු ත්නුරු සඳහා බඳවා ගැනීම
ඒකාබේධ රියදුරු දසේවදේ III වන දරේණියට බඳවා ගැනීම සඳහා ඉල්ලුේපත් කැඳවීම
1.0
ජාතික උද්භිද උදයාන දදපාර්තදේන්තුදේ පවතින රියදුරු ද ව
ේ දේ III වන දරේණියේදේ
පුරප්පාඩු ඳහා නිලධරයන්ත බඳවා ගැනීමට ඒකාබද්භධ ද ේවා අධයක්ෂ ජනරා්දේ  අුමමැතිය
ප්රකාරව 2018.10.17 දක්ෂවා අයදුේපත් කැඳවුම ලැදේ.
2.0
වෘත්ීය පරීක්ෂ ණයක්ෂ හ ාමානය ේමුඛ පරීක්ෂ ණයක ප්රතිලල අුමව ුස ලතාව මත
සුදුසුකේ පුරා ඇති අදප්ක්ෂ කයන්ත, පවතින පුරප්පාඩු ඳහා පත් කරුම ඇත.
3.0
ජාතික උද්භිද උදයාන දදපාර්තදේන්තුදේ පවත්නා පුරප්පාඩු ං යාව 08 වගුව මඟින්ත
දැක්ෂදේ. පත් කරුම ලබන ං යාව හා පත් ම රියාත්මක වන නයනය පත් ේ බලධරයා සින්න්ත
නිශේචය කරුම ලැදේ. කින්යේ ඇබෑර්ු ං යාවක්ෂ දහ ඇබෑර්ු න්ය්ලම දහ දනාරවර මට
පත් ේ බලධරයාට බලය ඇත.
4.0
දමම තනුරට හිමි මාන්ක වැටුප් පරිමාණය රු. 25,790 – 10270 - 10300 - 10330 12350- 38,990ක්ෂ දේ. රු. 26,600ට ප්රථමම කාර්යක්ෂ මතා කඉමමකි. ( 2016.02.25 නයනැති රාජය
පරිපාලන චකද
ර ් අංක 03/2016 අුමව)
5.0
දමම පත් ේ සිරාම වැටුප් හිතය. නිලධාරින්තට හිමි සිරාම වැටුප් රමය රවිබබඳව රජය
සින්න්ත මනයරිදේ දී ගුම ලබන ප්රතිපත්තිමය ීරණයකට වුනන්ත යටත් සිය ුතු දේ.තව ද, වුනන්ත
වැන්තදඹු හා අනත්දරු සිරාම වැටුප් රමයට / වැන්තදඹු පුරු හා අනත්දරු සිරාම වැටුප් රමයට
දායක සිය ුතුය. රජය මගින්ත සිටින්ත සිට නියම කරුම ලබන ආකාරයට නිලධාරීන්ත සින්න්ත ඒ ඳහා
දායක මුඛද් දගසිය ුතුය.
6.0
පළමු පත්වීම ලැබූ දසේවා සේථානදේ අවම වශදයන්ත වසර 03ක් අනිවාර්දයන්තම දසේවය
කළ යුු ය. දකද ේ දවතත් පත් කිරීේ බලධරයා සින්න්ත ීරණය කරුම ලබන යේ සුසිදශේෂී
දහේතූන්ත මත එම කාලය අව න්ත මට දපර යේ නිලධාරිදයුස මාරු කිරීමට අවශය වන්තදන්ත නේ,
පත් කිරීේ බලධරයා හට ඒ ඳහා බලය ඇත.
7.0
සුදුසුකේ :- රියදුරු III වන දරේණියේදේ තනුරු වලට බඳවා ගැනීම
සුදුසුකේ අදාල දේ.
(අ)

ඳහා පහත

ඳහන්ත

ශ්රී ලාංකික පුරවැන්දයුස සිය ුතුය.

(ආ) අයදුේපත් භාර ගන්තනා අව ාන නයනයට වය අුනරුදු 18ට දනාඅඩු හා අුනරුදු
45දනාවැඩි සිය ුතුය. දැනටමත් රාජය ද ේවදේ න්ටින ේරර හා සිරාම වැටුප්
හිත පත් ේලාභීන්ත ඳහා උපරිම වය ේ සීමාව බලපාුම දනාලැදේ.
(ඇ)

යහපත් චරිතයකින්ත හ මනා ද ෞ යකින්ත ුතක්ෂත සිය ුතුය.

1

(ඈ)

අධයාපන සුදුසුකේ
අධයයන දපාදු හතික පත්ර ( ාමානය දප)) සිභාගදේදී දදවරකට
දනාවැඩි වාර ගණනක දී යටත් රවරිද න්ත න්ංහල/දදම) භා ාව ඇුළුව
ේමාන දදකක්ෂ හිතව සි යයන්ත හයක්ෂ මත් තිබීම.

(ම)

රාජය ද ේවා දකාමි න්ත භාදේ කාර්ය පටිපාටික රීතින්තහි V දවනි පරිච්දේදය
අුමව රජදේ ද ේවයට පත් කරුම ලැබීමට ුමසුදුසු තැනැත්දතුස දනාසිය
ුතුය.

(ඊ)

වෘත්ීය සුදුසුකේ :1. දපෞද්භගලික/ ුසලී රථම හ තාර බර දහාන්තඉර 24ට අඩු ේදේ න්ත වැගන්ත
රථම පැද ම රවිබබඳව දම ටර් රථම ප්රවාහන දකාම ාරි ේ ජනරා් සින්න්ත නිුසත්
ක) දම ටර් රථම පැද දේ බලපත්රයක්ෂ ලබා තිබීම.
(බඳවා ගන්තනා නයනට ව ර ුනක (03)ට දපර අවම වශදයන්ත සී හ සී1 වාහන
පන්තතිදේ බලපත්රයක්ෂ දහ නව රියදුරු බලපත්රය අුමව බී පන්තතිදේ
බලපත්රයක්ෂ ලබා න්ටිය ුතු ය.)
2.

(උ)

මහාමාර්ග නීති ංග්රහය රවිබබඳව මනා දැුමමක්ෂ තිියය ුතු ය.

ප)පුරුද්භද :වාහන රියදුරුස වශදයන්ත ව ර ුනක ප)පුරුද්භද තිියය ුතු ය. (ප)පුරුද්භද
හතික මඟින්ත නාථම ක) ුතු ය.)

(ඌ)

කායික සුදුසුකේ :අවම උ අඩි 05ක්ෂ සිය ුතුය.

නයවා කාලදේ හ රාත්රී කාලදේ දී ද ේවදේ දයදීම රවණියේ ශාරීරික වශදයන්ත සුදුසු
තත්වයක න්ටිය ුතු අතර, මනා ඇ ේ දපනීමක්ෂ තිියය ුතුය. රජදේ වවදය
නිලධරදයුස සින්න්ත නිුසත් කරන ලද සිධිමත් හතිකයක්ෂ මගින්ත ඒ බව නාථම ක)
ුතුය.
ෑම අයදුේකරුවුසම තනුරට අදාල න්යලු සුදුසුකේ අයදුේපත් කැඳවන නයනදේ දහ ඊට දපර
දහ ේූර්ණ කර තිබීම අනිවාර්ය දේ.
8.0
පහත වගුදේ ඳහන්ත පරිනය පුරප්පාඩු පවතින ේථමානවල පුරප්පාඩු රවර ම ඳහා අයදුේපත්
කැඳදේ.
පුරප්පාඩු පවතින සේථානය

පුරප්පාඩු ග

ප්රධාන කාර්යාලය, දප්රාදදණියේය

01

හක්ෂගල උද්භිද උදයානය

01

සීතාවක දතත් කලාපීය උද්භිද උදයානය,
අසි ේ ාදේ්ල

01

එකුව

03

න
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9.0

බඳවා ගැනීදේ රමය :
(අ)

වෘත්ීය පරීක්ෂ ණයක්ෂ හා ාමානය ේමුඛ පරීක්ෂ ණයක්ෂ මගින්ත

(ආ)

වෘත්ීය පරීක්ෂ ණය:
සි යයන්ත

(i) රිය පැද දේ නිපුණත්වය
(ii) මහා මාර්ග නීති රවිබබඳ ප්රාදය ගික දැුමම
(iii) දම ටර් යාන්තික සිදයාව රවිබබඳ ලිලික
දැුමම

උපරිම
ලුසණු
ප්රමාණය
40
40
20

මත් ලුසණු
ප්රමාණය
20
20
10

ටහන - තනුරට ලබා ඇති ප)පුරුද්භද, අධයාපන සුදුසුකේ හ බාහිර රියාකාරකේ රවිබගත
හැකි හතික මගින්ත නාථම ක) ුතුය. එම සුදුසුකේ අයදුේපත් කැඳවන අව ාන නයනට වලංගු
සිය ුතුය.
10.0 ම්ලුේ පත්රය රවර දේදී මතා ැ)කිලිමත්ව නිරවදය දතාරුරු ැපයිය ුතුය. සුදුසුකේ
පරීක්ෂ ා කිරීදේ දී යේ අදප්ක්ෂ කදයුස ුමසුදුසු බව අනාවරණය ුනවදහාත් ඕනෑම අව ේථමාවක
වහුදේ /ඇයදේ  අදප්ක්ෂ කත්වය අවලංගු ක) හැකිය. අයදුේකරුවන්ත සින්න්ත මනයරිපත් කරන ලද
දතාරුරක්ෂ ඕනෑම අව ේථමාවක අ තය බව දපනී ගියදහාත් දහ වහු / ඇය රජදේ ද ේවදයන්ත පහ
කිරීමට රවිබවන.
11.0
නියමිත ආදර්ශ ආකෘතියට අුමකූලව අයදුේපත්රය 2018.10.17 නයනට දපර අධක්ෂ
ජනරාල්ල, ජාතික උේිද උදාන දදපාර්ත්දේන්තුව, අංක 1 , දප්රාදදණිය. යන ලිරවනයට
ලියාපදංචි ත්ැපෑදලන්ත පම ක් මනයරිපත් ක) ුතුය. ඊට අුමකූල දනාවන හා ලිලික සුදුසුකේ
ේූර්ණ කර දනාමැති අ ේූර්ණ තත්වදේ පවතින අයදුේපත්ර කින්දු දැුමේ දීමකින්ත දතාරව
ප්රතික්ෂද ේප කරුම ලැදේ. නින් පරිනය අයදුේපත්ර ේූර්ණ දනාකිරීදමන්ත න්දුවන පාඩුව
අයදුේකරුවන්ත සින්න්ත දරා ගත ුතුය.
11.2 අයදුේපත්රය බහා එවන කවරදේ වේ ප
දරේණියට බඳවා ගැනීම” යන්තන ඳහන්ත කරන්තන.

මහ) දක)වදර් “රියදුරු දසේවදේ III වන

12.0 දමම නිදේදනදේ ඳහන්ත සුදුසුකේ ඇති අය පමණක්ෂ ම්ලුේ කර ඇතැයි යන ූර්ව
නිගමනය මත නියමිත නයනට දහ එනයනට දපර දහ ම්ලුේ පත්ර මනයරිපත් කර ඇති න්යලු
අයදුේකරුවන්ත ජාතික උද්භිද උදයාන දදපාර්තදේන්තුදේ අධයක්ෂ ජනරා් සින්න්ත වෘත්ීය
පරීක්ෂ ණයට හා ාමානය ේමුඛ පරීක්ෂ ණයට කැඳවුම ලැදේ. එදහත් එද ේ කැඳ ම
අයදුේකරු දමම තනුර ඳහා සුදුසුකේ පුරා ඇති බවට රවිබගැනීමක්ෂ දල
ලකුම
දනාලැදේ. අයදුේකරුවන්ත වෘත්ීය පරීක්ෂ ණයට හා ේමුඛ පරීක්ෂ ණයට කැඳවා නිදේදනය
අුමව සුදුසුකේ තිදේදැයි පරීක්ෂ ා කරන අව ේථමාදේ අවශය සුදුසුකේ දනාමැති බව අනාවරණය
ුනවදහාත් එම අයදේ  අදප්ක්ෂ කත්වය අවලංගු කරුම ලැදේ.
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13.0 අදප්ක්ෂ කයින්තදේ  අනනයතාවය නාථම කිරීම ඳහා පහත
එකක්ෂ ේමුඛ පරීක්ෂ ණ මණ්ඉලය දවත මනයරිපත් ක) ුතුය.
I.
II.
III.

ඳහන්ත ලියකියසිලි වලින්ත

පුද්භගලයින්ත ලියාපනයංචි කිරීදේ දදපාර්තදේන්තුව මගින්ත නිුසත් කරන ලද වලංගු ජාතික
හැඳුුමේපත
වලංගු සිදද්භශ ගමන්ත බලපත්රය
වලංගු රියදුරු බලපත්රය

14.0 දමහි ඳහන්ත දනාවන යේ කරුණක්ෂ දවදතාත්, ඒ ේබන්තධව ඒකාබද්භධ ද ේවා අධයක්ෂ
ජනරා් සින්න්ත ීරණය කරුම ඇත. න්යලුම අයදුේකරුවන්ත දමම නිදේදනදේ ඳහන්ත දපාදු
නීතිරීති අුමව කටුතු කිරීමට බැඳී න්ටිුම ඇත.

ඒකාබද්භධ ද ේවා අධයක්ෂ ජනරා්දේ  නිදය ග පරිනය
...........................................................
අධයක්ෂ ජනරා්
ජාතික උද්භිද උදයාන දදපාර්තදේන්තුව
2018 ැප්තැේබර් ම .......... නයන
ජාතික උද්භිද උදයාන දදපාර්තදේන්තුව,
අංක 14,
දප්රාදදණය.
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