රාජ්ය සසේවා ස ොමිෂන් සභාව
වන සංරක්ෂණ සෙපාර්තසේන්තුසේ ශ්රී කං ා ද්ෙයාත්මක
තනතුරු සෙ

(02) සඳහා අයදුේපත්මක

සසේවසව ද්ස ේෂ පන්යසව
ැඳවී

ශ්රී ලං කා ව ලං ද්යවත්මක  ලං වරයේවව ලං ද්ව යප ලං ්තියේවව ලං ියේව  ලං ේස ලං රා්ෂකප  ලං රස්ව   ලං  ලං තසරු ද ලං ව  ලං
රඳහව ලං්හත ලංරඳහති ලංසුදුසු ම් ලංඇයේ ලංනිකධවරීතිවෙති ලංියදුම්්ත්මක ලං ැඳේනු ලංකැවේ.
බඳේව ලං ෙැනීවම් ලං ්රි්වටිය ලං ිනු ත ලං ්ස ලං ක ලං 2016.09.01 ලං දිසට ලං උරර්වීම් ලං කැබී ට ලං සුදුසු ම් ලං කබස ලං
ද්ශ්රවමික   ලංනිකධවරීතිට ඒ ලංරහව ලංඉ  ලුම් ලං ළ ලංහැකිය.
01. සුදුසු ේ :
්වරය ලංවරයේව ලංව මික පති ලංරාවේ ලංද්සිති ලංිනු ත ලංේස ලංරා්ෂකපණ ලංව්ව තවම්තිරුවේ ලංශ්රී ලං
කා ව ලං ද්යවත්මක  ලං වරයේවව ලං වරයප්ව ලං ද්ධවය  ලං වරයේව ලං ෙණය ලං රඳහව ලං ේස ලං බඳේව ලං
ෙැනීවම් ලං ්රි්වටිවව ලං 7.4.2 ලං වේවව ලං ්හත ලං රඳහති ලං සුදුසු ම් ලං රම්පූ ණ ලං ් ලං යේබිය ලං
යුරුය. ලං
01:1

අධ්යාපන සුදුසු ේ
බඳේව ලංෙැනීවම් ලං්රි්වටිවව ලං7.4.2.1 ලංහි ලංරහති ලං්රිදි ලංද් ්ේද්යවක ලංරයේ්වස ලංව මික පති ලං
රාවේ ලං ද්සිති ලං පිළිෙත්මක ලං ද් ්ේද්යවකයකිති ලං වහ  ලං උ්වි ලං රවසය ලං කිරීවම් ලං යයතසයෂක ලං
ේ වයති ලං ද් ්ේද්යවක ලං රයේ්වස ලං ව මික පති ලං රාවේ ලං ද්සිති ලං පිළිවෙස ලං ඇයේ ලං
යයතසයකිති ලං වහ  ලං ේස ලං ද්යවේ ලං වහ  ලං ්රිර් ලං ද්යවේ ලං පිළිබඳ ලං ් ්චවත්මක ලං උ්විය ලං කබව ලං
යේබී .

01:2 පළපුරුද්ෙ හා සවනත්මක සුදුසු ේ
01.2.1 බඳේව ලං ෙැනීවම් ලං ්රි්වටිවව ලං 7.4.2.2 ලං හි ලං රඳහති ලං ්රිදි ලං උරර්වී  ලං රඳහව ලං සුදුසු ම් ලං
කබස ලං දිසට ලං ශ්රී ලං කා ව ලං ද්යවත්මක  ලං වරයේවව ලං ්ළ ශ ලං වශ්රයණියේවව ලං ේර් ලං ්හ  ලං (05) ලං
රක්රීය ලංහව ලංරරුදාවය  ලංවරයේව ලං වකයෂක ලංරම්පූ ණ ලං ් ලංයේබී  ලංහව ලං්ළ ශ ලංවශ්රයණියේයට ලං
උරර් ලංකිරීව ති ලං්සුේ ලංේැදාප් ලංේ ධ  ලං්හ ලං(05) ලංෂක ලංඋ්යවවෙස ලංයේබී .
01.2.2 උරර්වී  ලං රඳහව ලං සුදුසු ම් ලං කබස ලං දිසට ලං පූ ේවරතිස ලං ේර් ලං 05 ලං රුළ ලං ේව ෂි  ලං
ව ය ලංරවධසය ලංරරුදාවය  ලංවහ  ලංඉහළ ලං ට්ට  ලං්ැේතී .
01.2.3 උරර්වී  ලං රඳහව ලං සුදුසු ම් ලං දිසට ලං පූ ේවරතිසත  ලං ේර් ලං 05 ලං රුළ ලං රරුදාවය  ලං
වරයේව ලං වකයෂක ලංයේබී  ලංහව ලංද්සයවනුකූක ලං ටයුරු ලංේකට ලංකෂක ලංවස වී ලංසිටී .
01.2.4 උරර්වීම් ලංරඳහව ලංසුදුසු ම් ලංකබස ලංදිසට ලංශ්රී ලංකා ව ලංද්යවත්මක
ට ලංවස ිඩු ලංරක්රීය ලංවරයේව ලං වකයෂක ලංරම්පූ ණ ලං ් ලංයේබී .
01.3

ායි
(i)
(ii)

 ලංවරයේවව ලංේර් ලං1  ලං

සුදුසු ේ
ද්ශිප්ව ලංචරිතයකිති ලංයුෂකත ලංද්ය ලංයුරුයි.
රෑ  ලං ිවප්ෂකප යකු  ලං ශ්රී ලං කා වවේ ලං ෑසෑ  ලං රවශ ය  ලං වරයේය ලං කිරී ටත්මක ලං
තසරුව  ලං ්වර වරී ලං ඉදාකිරී ට ලං ර වණේත්මක ලං
වරීරි  ලං හව ලං
වසසි  ලං
වය ෙයතවේවයති ලංයුෂකත ලංද්ය ලංයුරුය.

 ලං ලං ලං
02. වැටුප් පරි ාණය
්වරය ලං්රි්වකස ලංච්රව    ලංිා  ලං03/2016 ලංහි ලංSL 3-2016 ලංේැදාප් ලංවෂකතය ලංයටවත්මක ලං ද. ලං
12 ලංX2700-120400/-  ලංේැදාප් ලං්රි වණයෂක ලංහිමික වේ.

000-

03. බඳවාගැනීසේ ක්ර ය
ශ්රී ලං කා ව ලං ද්යවත්මක  ලං වරයේවව ලං වරයප්ව ලං ද්ධවය  ලං වරයේව ලං ෙණය ලං රහව ලං ේස ලං බඳේව ලං ෙැනීවම් ලං
්රි්වටිවව ලං 7.4.4.4 ලං වේවයහි ලං රඳහති ්රිදි ලං ේුහෙත ලං රම් ශ  ලං ්රීෂකපණ ලං ඩලයකයෂක ලං න්ති ලං
කකුණු ලංකබව ලංවනු ලංකැවේ. ලං
ශ්රී ලං කා ව ලං ද්යවත්මක  ලං වරයේවව ලං වරයප්ව ලං ද්ධවය  ලං ෙණය ලං රහව ලං ේස ලං බඳේව ලං ෙැනීවම් ලං ්රි්වටිවයහි
පිට්තෂක ලංරහ ලංශ්රී ලංකා ව ලංද්යවත්මක  ලංවරයේවව ලංනිකධවරීති ලංද්ව යප වශ්රයණියේයට ලංඋරර් ලං ලංකිරි  ලංරඳහව ලංේස ලං
රම් ශ  ලං්රීෂකපණවව ලංකකුණු ලං්රි්වටිය ලං ලංවම් ලංර ෙ ලංි ශණව ලංඇත.
අයදුේපත්මක

ැඳවන අවසාන දිනය

:

2017.08.10

04. අයදුේ කිරීසේ ක්ර ය
වම් ලං ර ඟ ලං ඇයේ ලං ය  ලං ියදුම්්ත්රය ලං ිනුේ ලං ර ර් ලං ්ස ලං ක ලං ියදුම්්ත්මක ලං ඉතව ලං නිේැ්දිේ ලං හව ලං
ද්ි ත්මකේ ලංර ර් ලං ්, ලං ලංියදුම්්ත්මක ලං ැවීවම් ලංිේරවස ලංදිසට ලංව්් ලංව   ම්, ලං හේැලි ලංරාේ ධස ලං
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