රාජ්ය සේවාා සේමාිෂන්  සවාාා
තිරවර සවංාර්ධන, සානජීවි සහා සප්රාේීය ස සවංාර්ධන සඅමාත්යාංශස
ජ්ාතිම සඋීිද සඋදයාන සේදරාර්ත්ේ්් ුා
ජාතික උද්භිද උදයාන ද පදරාතමේප්තුවේපද දටන දප රප්පාරාව ප රපතින ද රී කාකා ේාෂ ණ
පසේපපේ අධීෂ ණ කළමන දාක්ණ සහකා් - ේාෂ ණික අධිරතුවතිය පසේපා ගණපේ උදයාන ද
සාපතමධන ද සහකා් (විප ේ පරේණිය) ේන දේ් සඳහා පසේපා රළරපරුද්භද හා කුසකේාපය මේ බඳපා
ගටනීප් අයදු්රත් කටඳවීම.
ේන දේ්

රප්පාරාව  සා යාප

උදයාන ද සාපතමධන ද සහකා් විප ේ පරේණිය
02 ස:

ාැටුප් සරරිමාණස

-

00

රු.41,580 – 11 x 755 – 8 x 1,030 - 68,425/=

(්ා.රරි.චක්රපඛ 0/2001 අුවප MN-07-001 , විප ේ
පරේණියප අදාක පටප්පා රරිමාණය)
03:

ාසව

04:

වපුරාලිස සයුු සසුදුසුම්

: අදාළ පන දාපද

4.1 අධයාරන ද දුදුදුක්

:

අදාළ පන දාපද

4.0 පෘත්තිය දුදුදුක්

:

අදාළ පන දාපද

4./ රළරපරුද්භද
I

ජාතික උද්භිද උදයාන ද පදරාතමේප්තුවේපද පසේපපේ යුතුේ අධීෂ ණ කළමන දාක්ණ
සහකා් ේාෂ ණික (MN - 0/) පසේපා ගණපේ I පන ද පරේණිපේ උදයාන ද සාපතමධන ද
සහකා් පහෝ කෘෂිකතමම උරපද්භ ක ේන දේ්ක අපම ප පයතුව පස් හයක (0 )
සක්රීය
හා සේප්දායක පසේපා කාකයෂ ස්රපතමණ ක් තිබීම හා යුයමිේ පටප්පා පතමධක
හය
(0 ) ම උරයා තිබීම.

II.

උසසේ කිරීප් දින දප පූතමපාසතුවන දේම පස් රහ (05) ේළ සේප්දායක පසේපා කාකයෂ
ස්පූතමණ ක් තිබීම.

III.

අුවමේ කාතමය සාධන ද ඇගයීප් රටිරාටිය අුවප උසසේ කිරීප් දින දප පර්ාේප වූ පස්
හය (0 ) ෂ ේළ සේප්දායක මට්පප් පහෝ ඊප ඉහළ කාතමය සාධන දයෂ පරතුවුව් ක්
තිබීම.

IV.

පේපන ද කාතමයෂ මේා කඩඉ් රරීෂ ණ සමත් වී තිබීම.

V.

ේන දේ්ප බඳපා ගටනීම සඳහා අප ය ියයුමම දුදුදුක් අයදු්රත් කටදවීප්
යුපදදන දපේ සඳහතුව පන ද දින දප සෑම ආකා්යකිතුවම ස්රපතමණ කළ තුේය.

පමම ේන දේ්ප අයදු් කිරීප්දී ප් සමඟ ඇති අයදු්රත්රය රප්පා කකක ්රධායුයා මඟිතුව රහේ
සඳහතුව ලිපින දයප 0018.09.05 දින දප පර් ලියාරදිාචි ේටරෑපකතුව කටබීමප සකසේපතුවන ද.
්ාජය පසේපා පකාමි තුව සාා යුපයෝගය රරිදි.

අත්2කපළේ: පී.එච්.ආන දතුවද
පටඩ බකන ද පඛක්,ති්ස් සාපතමධන ද,
...........................................................
පන දජීවි හා ්රාපද්භය ය සාපතමධන ද අමාේයාා ය,
ආචාතමය එසේ. ක. ක්රි ේණ්ාජා
ජාතික උද්භිද උදයාන ද අධයෂ ජන ද්ාඛ

