ප්රසම්පාදන

නැන්වීමයි

අගයනදම සමංවර්ධ සමජීීකදරක සේවද සමැපායීම.
(රැකියද අවේථද 15ක්)
කුඩා පරිමාණ කෘෂි ව්යාපාර සහභාගීත්ව් ව්ැඩසටහන, කෘෂිකාර්මික සංව්ර්මධනය සඳහා වූ ජාත්යන්ත්ර අරමුදලේ
(IFAD) සහය ඇතිව් කෘෂිකර්මම අමාත්යාංශලේ පුර්මණ අධීක්ෂණය යටලත් ක්රියාත්මක හය අවුරුදු ව්ැඩසටහනකි.
උක්ත් ව්ැඩසටහන මඟින් කෘෂි අගයදාම සංව්ර්මධන ව්යාපෘන්න් ක්රියාත්මක කිම ම හා ඒව්ාලේ (4P ව්යාපෘති)
හදුනාගත් ප්රතිාාීනන්හට ත්ම නිෂ්පාදන ක්රියාව්ය ය ව්ඩා තිරසාර ලාස ව්ර්මධනය කර ගැනීම පිණිස මූාය ප්රදාන
හා ණය ආධාර ාබා දීමට කටයුතු කරනු ාැලේ.
ලමම ක්රියාව්ය ය කඩිනම් කිම ම පිණිස ඉදිරි ව්ර්මෂ ලදකක කාාය සඳහා අගයදාම සංව්ර්මධන සජීවීකාරක ලේව්ය
සැපයීම සඳහා පහත් සුදුසුකම් සහිත් පුද්ගායන්ලගන් අයදුම්පත් කැඳව්නු ාැලේ.
මුලික සුදුසුක්
1. ශ්රී ාාංකික පුරව්ැයකයකු වීම
2. ව්යස අවුරුදු 55 අඩු හා මනා ලසෞඛ්ය ත්ත්ව්යකින් යුතු වීම.
3. දිව්යිලන් ඕනෑම ප්රලද්ශයක අදාළ ලේව්ා සැපයීම සඳහා මනා ශාම රික හා මානයකක ලයෝගයත්ාව්යකින් යුක්ත්
වීම.
4. යකංහා ලහෝ ලදමළ භාෂාව් සමග ඉංග්රීයක භාෂා නිපුණත්ාව්ය / සාක්ෂරත්ාව්ය
5. ලත්ාරතුරු ත්ාක්ෂණ දැනුම හා කුසාත්ාව් භාවිත්ය සඳහා ඇති හැකියාව්.
6. ේව්ාධීනත්ව්ය, නමයශීලීතත්ත්ව්ලයන් ලහබි සහ කාා කළමනාකරණය
අධයදපා සුදුසුක් සමහ පාළපුරුද්න
1. කෘෂිකර්මමය, කෘෂි ආර්මික විදයාව් ලහෝ කළමනාකරණ පිළිබඳව් පිළිගත් විශ්ව් විදයාායක උපාධියක්, ලහෝ;
2. පිළිගත් කෘෂි විදයාායකින් ාබා ගත් ව්සර 2 ක කෘෂිකර්මමය පිළිබඳ ඩිපලාෝමාව්ක්, ලහෝ;
3. අ.ලපා.ස.(උ.ලප.) විෂයන් තුනකින් සාමාර්මථය ාබා තිබීම සහ අව්ම ව්ශලයන් ව්සර 3ක ග්රාමීය ය සංව්ර්මධන
ක්රියාකාරකම්හි නිරත් වීම, සක්රීය සමාජ සජීවීකරණ කටයුතු ව්ා නිරත්වීම.
පහත් සුදුසුකම් විලශ්ෂ සුදුසුකම් ලේ සැාලක්.
1.
2.
3.

කෘෂි අගයදාම සංව්ර්මධන කටයුතු ව්ාට අදාළව් ග්රාමීය ය සංව්ර්මධන ක්රියාකාරකම්හි නිරත් වීම. සමාජ
සජීවිකරණ කටයුතු ව්ා නිරත් වීම හා ඒ සම්බන්ධ ක්ලෂ්ත්ර පළපුරුද්ද
ආධාර මුදේ යටලත් ක්රියාත්මක ව්යාපෘති ව්ා පළපුරුද්ද
කෘෂිකර්මමය හා ඒ ආශ්රිත් ක්රියාත්මක ව්යාපෘති ව්ා ලහෝ රාජය අංශලේ කෘෂි ව්යාපාර සම්බන්ධ කටයුතු ව්ා
නිරත් පළපුරුද්ද

අගයනදම සමංවර්ධ සමමදජ සමජීවිකදරක සේවද සමැපායීස්දී අසේක්ිත කදර්ය භදරය
ලමයට අදාළ විේත්ර අපලේ ලව්ේ (web) අඩවියට පිවිස ාබාගත් හැක. www.sapp.lk ලව්ත් පිවිස “DOWNLOAD PRCOUREMENT” උප ශීලර්මෂය මගින් ාබාගන්න.
සකදන්වසද්සි
ලමම අගයදාම සජීවීකාරක ලේව්ය සැපයීම මුය කව් මාස තුනක් සඳහා ව්න අත්ර සපයන ාද ලේව්ලේ ප්රමාණාත්මක
සහ ගුණාත්මක ඇගයීම මත් පැව්රුම් කාාය ව්ර්මෂය බැගින් දීර්මඝ කරනු ාැලේ.
වයදපාති ක්රියදමමක ප්රසද්ශ
දිව්යින පුරා ක්රියාත්මකයි. (උතුර, උතුරු මැද, ව්යඹ, ඌව්, නැලගනහිර, දකුණ, සබරගමුව් සහ මධයම පළාත් සඳහා
ප්රමුඛ්ත්ව්ය හිිලේ.)
අයදු් කිරීම
ඹබලේ ජීව්දත්ත් සහිත් අයදුම්පත්ක් පහත් සඳහන් ය පිනයට 2021 ජ වදරි 29 ව
දින පා.ව. 2.30 ලහෝ ඊට ලපර
ාැලබන ලේ ය යාපදිංචි ත්ැපෑලාන් ලහෝ විදුත් ත්ැපෑලාන් (procurement@sapp.lk) ඉදිරිපත් කරන ලාස කාරුණිකව්
දන්ව්ි.

සතෝරදගැනීස් ක්රමසදනය
අයදුම්පත් ලත්ම මකට භාජනය කරනු ාබන අත්ර සුදුසුකම් සපුරා ඇති අයදුම්කරුව්න් පමණක් සම්මුඛ්
පම ක්ෂණයක් සදහා කැදව්නු ාැලේ.
සමභදපාි
වයදපාති ප්රසම්පාදන කමිටුව
කුඩදපාරිමදණ කතිවයදපාදර සමහභදගිමව වැඩසමටහ
අංක 288, DPJ සගදඩ ැගිල්ල, 5 ව මහල,
ශ්රී ජයවර්ධ පුර මදවත,
රදජගිරිය.
Email – procurement@sapp.lk
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