
තනතුරු පුරප්පාඩු 

කෘෂිකර්ම අමාතාාංය 

කෘෂිකාර්මික හා ග ොවිජන රක්ෂණ  ම්ඩලය 

කෘෂිකාර්මික ශා ග ොවිජන රක්ෂණ  ම්ඩලග  වල්නනා වශ  වහශ්  ුරප්වාඩු වහශා සුදුසුකම් ්න ශ්රී 

ාාංකික ුරලැසිය් ග ්  අයදුම්ව්න කැහලනු ැගේ. 

 

01. කළමනාකරණ  සහකාර - මුදල් අයකැමි(තනතුරු 01)  

 
සිාංශ / ගෙමෂ භාාල,  ණි ය ශා  ල්න වියය්  ගෙකකට වම්මාන වාමාර්ථය්  වහි ල එකලර 
වියය්  ශයකි්  (06) අධ්යයන ගවොදු වශිකක ව්ර (වාමානය ගවෂ) විභා ය වම්නල ිකීමම.  

           වමඟ 
අධ්යයන ගවොදු වශිකක ව්ර (උවව  ගවෂ) විභා ය ලාණිජ විය ධ්ාරාගල්  අලම ලගය්  විය්  03 
කි්  (වාමානය ගවොදු වීක්ෂණ ය ශැර) වම්නල ිකීමම.        

ලැටුප් පරිමාණ ය : 

 

2016.04.25 දිනැික අාංක 02/2016 ෙරණ  කෂමනාකරණ  ගවේලා චක්රගඛයග  උවගඛයණ  I අනුල ගමම 

 නතුරුලට අොෂ මාසික ලැටුප් වරිමාණ ය MA 1-1 රු. 27,910 - 10x300 - 7x350 - 4x495 - 20x660 

– 48,540/- (MA 1-1 2016) ගේ. ඔබට ලැටුප් ග ලනු බ් ග්  එම චක්රගඛයග  විිවවිධ්ාන ලට 

අනුකූල එහි උවගඛයණ  II හි වහශ්  වරිදි ගේ. (උො:- 2018.01.01 දින සිට 2018.12.31 දින ේෂලා 

අොෂ ලන ගවේ රු. 22,126/- ක මලික ලැටුප් පියලගරහි පිහිටුලනු ැගේ. ඊට අම රල රු. 4,092/-ක 

 ැුම් දීමනාල්ෂ ඔබට හිමිගේ.)   

(මීට අම රල ම්ඩලය විසි්  අනුම  අගනකු්න  දීමනාෙ ග ලනු ැගේ.) 

 

i. ලයස් සීමාල : 

 අවු: 18 ට ගනොඅඩු ශා අවු: 30 ට ගනොලැඩි විය යුතුය.  

 (අභය්  ර අයදුම්කරුල්  වහශා උවරිම ලයව  ීමමාල අොෂ ගනොගේ.)  

 

ii. අතිගර්ක සුදුසුකම්   : 

       i. ඉාංග්රීසි භාාගල්  ලැල කිීකගම් ශැකියාල 

      ii. වරි ණ ක භාවි ය පිළිබහ ෙැනුම ශා ඒ පිළිබහ ලෘ්නතීය අධ්යාවන සුදුසුකම් ිකීමම. 

   
iii. ගලනත්: 

              වෑම අගප්ක්ෂකගය්ෂම, 
 

              (අ).  ශ්රී ාංකාගේ ුරලැසිගයකු විය යුතුය. 
 

              (ඇ).  නතුරට වැලගරන කාර්යය්  මැනවි්  ඉටු කිීකම වහශා ගම් ම දිලයිග්  ඕනෑම 
ප්රගශයක ගවේලය කිීකම වහශා අලය ලන කායික ශා මානසික ගයෝ ය ාලගය්  යු්ෂ  
විය යුතුය. 

 
              (ඈ). විශි ට චරි ගය්  යු්ෂ  විය යුතුය. 



iv. බඳලා  න්නා ආකාරය   :  ලුශ   වම්මුය වීකක්ෂණ යකි්  
 

v. ගසේලා ගකොන්ගේසි : 

ගමම  නතුර ව ථිරය. ගවේලා ොයකයා විසි්  ලැටුපි්  10% ්ෂ වශ කෘෂිකාර්මික ශා ග ොවිජන රක්ෂණ  

ම්ඩලය මඟි්  12% යන වෙනම යටග්න ගවේලක අර්ථ වාධ්ක අරමුෙට ොයක මුෙඛ ග ලනු ඇ . 

ම්ඩලය මඟි්  ලැටුපි්  3%්ෂ ගවේලා නියු්ෂ ය් ගේ භාර අරමුෙ වහශා ෙ ොයක්නලය වවනු ැගේ. 

 

ෙැනටම්න රාජය ගෙවාර් ගම්් තු, ලයලව ථාපි  ම්ඩල ගශෝ වාංව ථා ල ගවේලග  නියුතු අයදුම්කරුල්  

සිය අයදුම්ව්න  ම ආය න ප්රධ්ානියා මඟි්  එවිය යුතු අ ර, ඔවු්  වහශා උවරිම ලයව  ීමමාල අොෂ 

ගනොගේ.  ලෙ අගප්ක්ෂකයා ග ෝරා  නු ැුවලගශෝන මවක කාය්ෂ ඇතුෂ  ඔු  ගවේලගය්  මුොශැරිය 

ශැකි බල එම ආය නග  ප්රධ්ානියා විසි්  වශිකක කර ිකබිය යුතුය.  

 

vi. අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කරන ආකාරය   : 
 

නම, ලිපිනය, ලයව, අධ්යාවනික සුදුසුකම්, ලෘ්නතීය සුදුසුකම් ශා වෂුරුශෙ පිළිබහ වම්ර්ර්ණ  විව  ර 

ඇතුෂ්න අයදුම්ව්න, වශිකකල පිටව්න වශ අයදුම්කරුගේ ඥාතී්  ගනොලන ග ොරතුරු ෙැන    ශැකි 

ුශ යි්  ගෙගෙගනකුගේ නම් ශා ලිපිනය්  ෙ වහි ල 2018.08.20 ගලනි දිනට ගශෝ ඊට ගවර ැගබන 

ගවේ වශ  වහශ්  ලිපිනයට ලියාවදිාංචි  ැවෑග්  එවිය යුතුය. වශිකක ල පිටව්න අමුණ ා නැික ශා 

නියමි  දිනට වසු ැගබන අයදුම්ව්ර ප්රිකගක්ෂේව කරනු ැගේ. අයදුම්ව්න ඉදිරිව්න කිීකගම්දී  ම්  අයදුම් 

කරන  නතුර කලරග  ලම්වව ඉශෂ ගකෂලගර් වහශ්  කර එවිය යුතුය. බහලා  ැනීම වම්බ් ධ්ගය්  

අලව්  තීරණ ය අධ්යක්ෂ ම්ඩලය වතුගේ. 

 

සභාපති 

කෘෂිකාර්මික හා ග ොවිජන රක්ෂණ  ම්ඩලය, 

අාංක 117, සුභද්රාරාම පාර,  ාංග ොලවි, 

නුගේග ොල.                                                                                           

 
 
 


