තිරසර සංවර්ධන වනජීවි හා ප්රාදේශීය ස සංවර්ධන අමාත්ාංශස
ජාතික උීිද උදාන දේශදරාර්ත්දේශ්තුව
ජාතික උද්භිද උදයාන ද පදරාතමේප්තුවෙපි උ උදයාන ද ිප රප්පාරා ව  ප රිතින ද ාථමික ක ල්පීය
පන දාින ද (PL1) පසේිා ගණපේ රහේ සඳහතුව ේන දෙරු සඳහා සුදුසුක්පත් ශ්රී පා කීක
රප්ිැසියතුවපගතුව අයඳු්රත් කැඳිනු පැපේ.

ත්නුර සහ රැකිසාදේශේ විස්ත්රස
අනු

ත්නුර

අංකස
1.

උදයාන ද
ක්කරු

2.

ආ්ක්ෂක
නියාමක

02.

පුරප්රාඩු

පුරප්රාඩු රවතින ස්ථාන

ගණන

ග්රහ උද්භිද උදයාන දය,

13

හක්ගප උද්භිද උදයාන දය,

04

පේත් කපාීය උද්භිද උදයාන දය - අවිසේසාපේපප

02

හක්ගප උද්භිද උදයාන දය

04

පසේිා පකාතුවපද්භසි - පේෝ්ා ගනු පබන ද අයදු්කරුිතුව රහේ සඳහතුව පකාතුවපද්භසි
ිපට යටත්ි පසේිා ගණපේ III ිැනි පරේණියටයට බඳිා ගනු පැපේ.
i)

පමම ේන දේ සේි්ය, විරාම ිැප්පා ස උේය,

ii)

රත් ප් පැබු දින ද සිට ිස් 03 ක රරිිාස කාපයකට යටත් පේ.

iii)

පේෝ්ා ගනු පබන ද නිපධාරිතුව ශ්රි ප කා ජාේාතුවත්රික සමාජිා ජ ජන ද්ජපේ ආඩුක වරම
ියාිසේථමිාි, ්ාජය

ාාෂා

තිරත්තිය,

ආයේන ද

පදරාතමේප්තුවෙ නිපයෝග, පින දත් ්ජපේ චරපප

ස ්රහය,

ුදදප

ප්ුලපාසි,

හා ්ාජය පසේිා පකාක ෂතුව

සාාපේ කාතමය රටිරාටික රීති යටපත් දැන දට රිත්න දා හා ඉදිරීපේ ජ ින ද ස ප ෝධන ද
ඇෙළත් නීති, රීති, ියිසේථමිා සහ විි  විධාන ද ිපට යටත්ි කටුතෙ කළ ුතෙපේ.
iv)

එපසේම 2014.01.21 දින දැති ්ා.ර.ච 01/2014 රරිදි පදිැනි ්ාජය ාාෂාි ිළිබබඳ
නියක ේ  පණේාි පබා ගේ ුතෙය.

v)

පසේිා අි යේාි රරිදි පදරාතමේප්තුවෙපේ නන දමම පසේිා සේථමිාන දයක පසේිය කිරීමට
එකඟ විය ුතෙය.
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03.

ිැප්පා ඩුකඩය

- PL-1-2016

ිැප්පා රරිමාණය - රු. 24250 – 250 x 10 – 270 x 10 – 300 x 10 – 330 x 12
= 36410/=
04.

ියස

:

අයඳු්රත් ාා් ගතුවන දා අිසතුව දින දට ියස අවුරුදු 18 ට
පන දාඅ ව විය ුතෙ අේ් අවුරුදු 45 ට ිැඩි පන දාවිය ුතෙය.

05.

සුදුසුක්

05.1
i.)

අධයාරන ද සුදුසුක් : අධයයන ද පරාදු සහතික ර්ර සාමාන දය පරළ විාාගපේ
 ජ පදි්කට පන දාිැඩි ිා් ගණන දක  ජ යටත්
ිළරිපසයිතුව ස්මාන ද පදකක් ස උේි විෂයතුව හයක්
සමත්ි තිබීම.

ii.)

ිෘත්ීය සුදුසුක් : අදාළ ක්පෂේ්රපේ පබා ඇති ිෘත්ීය සුදුසුක් විප ේෂ
සුදුසුකමක් පපස සැපපක්.

iii.)

රළරපරුද්භද

: අදාළ ක්පෂේ්රපේ පබා ඇති රළරපරුද්භද විප ේෂ
සුදුසුකමක් පපස සැපපක්.

iv.)

කායික සුදුසුක්

: ශ්රී ප කාි ෙළ නන දමම සේථමිාන දයක පසේිය කිරීමටත්
ේන දෙපතම ්ාජකාරි ඉප් කිරීමටත් ාරීරික හා මාන දසික
පයෝගයේාියකිතුව ුතක්ේ විය ුතෙය.

05.2

06.

පින දත් සුදුසුක්
i

සියලුම අයදු්කරුිතුව ශ්රී පා කීකයතුව විය ුතෙය.

ii

අයදු්කරුිතුව විල්ෂේට චරිේයකිතුව ුතක්ේ විය ුතෙය.

අයඳු් කිරීප් ිළිබපිළ :
පමම දැතුවවිප් සඳහතුව ආකෘතියට අනුි A4 (8 ½ ” x 12) මාණපේ කඩදාසිපේ
පදරැත්ේම පයෝජන දයට ගනික තුව අයදු්රත් සකසේ ක් ගේ ුතෙය. ස්රපතමණ ක්න ද
පද අයඳු් ර්රය අධක්ෂ ජනරාල් ජාතික උීිද උදාන දේශදරාර්ත්දේශ්තුව, ත්ැ.දේශර. 14,
දේශප්රාදේශදණිස යන ද ලිිළන දයට 2018.10.19 පහෝ ඊට පර් පැපබන ද පසේ ලියාරදි චි ේැරැපපතුව
එවිය ුතෙය. ඉපලු් ර්රය බහාලු ලිිළකි්පේ ි්රස ඉහළ පකළිපතම ඉපලු් ක්න ද
ේන දේ සහ අපපාක්ිේ පසේිා සේථමිාන දය සඳහතුව කළ ුතෙය. ේන දෙරු එකකට ිඩා ිැඩි
ගණන දකට ඉපලු් ක්තුවපතුව න ද් ඒ සඳහා පිතුව පිතුවි අයඳු්රත් ඉදිරිරත් කළ ුතෙය.
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07.

බඳිා ගැනීප් රමපේදය :- ිුහගේ ස්ුද රරීක්ෂණයකට ාාජන දය ක්
සමත් ින ද අයදු්කරුිතුව අේරිතුව ඉහළ පකුණු
අනුිළිබපිළ අනුි රප්පාරා ව ස යාි සඳහා
බඳිා ගනු පැපේ

08.

ිුහගේ
 පණේාි,

ස්ුද

රරීක්ෂණපේ ජ

අතිපතමක

ිෘත්ීය

අතිපතමක
සුදුසුක්,

අධයාරන ද
ස්ුද

සුදුසුක්,

රරීක්ෂණපේ ජ

රළරපරුද්භද,
දක්ින ද

ාාෂා
පකුණු

කුසපේාිය යන ද ක්පෂේ්ර සඳහා පකුණු පබා පදනු පැපේ. ප්රමාද ී  ැැදේශනන අසදු්රත්
සහ සුදුසුක් සපුරා දේශනාමැති අසදු්රත් ප්රතික්දේශෂ්ර කිීමදේශ් නැස සහ නවවා ගැීමදේශ්
ස්නතධව අවසත තීරණස අධක්ෂ ජනරාල් ජාතික උීිද උදාන සුවනු .ත්.

ආචාතමය එසේ. ඒ. ක්රිෂේණ්ාජා
අධයක්ෂ ජන ද්ාප
ජාතික උද්භිද උදයාන ද පදරාතමේප්තුවෙි
ේැ.පර. 14
පපා්ාපදණියටය

2018 ...................
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