ප්රා්ථමික කරකමානා්ත අරානා්අ ා්ාංය
කෘෂිකා්මාක කරාාංයරනවීකරණයරකිරීමේරල ා්ඳෘයය
කා්ණ්ඩරාාංක:ර01,රකෘෂිකා්මාක කරාගයරදා්නරසාංලමාධනය

ඇබෑමාතු/පුරප්ඳා්ඩු
ල ා්ඳෘයරකා්මායයරනණ්ඩයරස ා්රබලා්රගීමන
ලෝක බ ැංකුලේ අන්තර්ජාතික වැංලර්ධන ආයතනය විසින්, ”ආර්ථිකලේ ලකශාමකමක ලලනවීම් වශා වශාය මම”
ශා “උවවී වූ ජීලන තමකමකලයන් ශා වාමාජීය ම දිශමක මම” යන ලෙයාකාරලයන් වමාජික රටල වශලයෝගීතා
උඳායමාර්ග ක්රිසයාමකමක රීමටමට ඟකව ම ඇත. ලමකී උඳක්රමමිකක අරමුණු වාක්ෂාාමක කර ග ම ම වශා ඉශත කී
ලාාඳිතිලේ ඳෂමු වැංරයකය ලන අගය ොම වැංලර්ධනය වශා, ලානිජ ශා අඳනයන මුලික කරගමක
කිෂිකර්මාන්තය, ලගොවි නිීඳාෙන වශා ආකර්ණීය ආලයෝජනයක් රීමටමට ලඳෂඹමම, කිෂි වැංවිධාන වශ
ලාාඳාර වශා උවවී තමකමකලලේ නිීඳාෙන සිදු රීමටම වශ අගය ඟකතු රීමටම, දිරි ග න්ම් ව ඳයීම යනාදිය මඟින්
අලා ලයෝගා ඳරිවරයක් ඇති රීමටම,ප්රාාග්ධනධන ව ඳයු් ශරශා ආලයෝජනය මඟින් මූා ඳරිඳානය ලකලර් ප්රාලේ
මමට මැං ලඳමක විලර කර දීම, අලා තාක
ී ිකක වශය, ලානිජ බ ැංකුකරණ මූාශ්ර  වබතා වෙශා ප්රාලේයක් බා
දීමට අලා බ ැංකු ආරක්ණ වෙශා ම දිශමකමම යන ඳශසුක් ව සීම යනාදිය ලමම ලාාඳිතිය මනන් ප්රාලර්ධනය
ලකලර්. ලාාඳිතිය ක්රිසයාමකමක කාසීමාල ලවර 05ක් ලන අතර ඒ වශා ඇවීතල්න්තුගත මුෙ ඇමරිකානු
ල ොර මිකලියන 58.63රී.
ප්රාාථමිමිකක කර්මාන්ත අමාතාාැංය යටලමක ක්රිසයාමකමක ලකලරන ලමම කිෂිකාර්මිකක අැංය නමකරණය රීමටල්
ලාාඳිතිලයි, ඳශත ෙ ක්ලලන තනතුරු වශා සුදුසුක් වශ ඳෂපුරුද්ෙ විත ශ්රී් ාැංරීක පුරල සියන්ලගන්
අයදු්ඳමක ක ලනු  ලේ.

ාල රුදුසුදකේර ා්රඳපපුුද්දරර
1. කපනනා්කරණරස කා්ර ර-රඅනතුුදර01ර(මකොපඹ)


අ.ලඳො.ව (වා/ලඳෂ) විභාගලයන් සිැංශ/ලෙමෂ, ඉැංග්රීපසි ශා ගිකතය ඇතුව ල වියයන් 04කට ව්මාන
විතල ඟකලර වියයන් 06ක් වමමක මම.
වශ

අ.ලඳො.ව (උ/ලඳෂ) විභාගලයන් ඟකලර වියයන් සියල්ම වමමක මම (වාමානා ෙ ම ම ප්රාීන ඳත්රාය ශ ර)
ලශෝ ඳ රික නිර්ලද්ය යටලමක ඟකලර වියයන් 03ක් වමමක මම.


අයදු්ඳමක භාරගන්නා අලවන් දිනට ලයව අවුරුදු 18ට ල ා ල ඩි විය යුතු අතර 30ට ල ා අඩු විය
යුතුය.

ායුසේඳත්ර:
සියව ම අයදු්කරුලන් විසින් සියව ම වශතිකඳමකල පිටඳමක ශා නිර්ලද්කයින් ලෙලෙනකුලග්ධන න්, ලිපිනයන් ශා
දුරකථමින අැංකෙ වමග අධාාඳන,ලිමකතීය සුදුසුක් ශා ඳෂපුරුද්ෙ අ ැංගු ජීල ෙමකත ලතොරතුරු 2018 ම යි 20 දින
ලශෝ ඊට ලඳර  බීමට ඳශත ලිපිනයට ලියාඳදිැංචි ත ඳෑලන් ඟවිය යුතුය.
අයදු්ඳමක බශා ඟලන කලරලේ ල්ඳව ලකලර අයදු්කරනු බන තනතුර ඳ ශ දිලිල වෙශන් ක යුතුය.
රජලේ ලශෝ අර්ධ රාජා ලවලලේ ලවලය කරන අයදු්කරුලන් අයදු්ඳමක ලෙඳාර්තල්න්තු ප්රාධානියා ශරශා ඟක්
පිටඳතක්ෙ නියමිකත ලේාලට  බීම වෙශා විජුලම තලමක පිටඳතක්ෙ ඟවිය යුතුය.
මේකේ
ප්රා්ථමික කරකමානා්ත අරානා්අ ා්ාංය

16රලනරන 
ුදහුුදඳා්ය
බත්අරමුේ

