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26 වර්ෂ 2022ක් වූ ජූලි මස 31 වැනිදා ඉරිදා දැන්වීම් 

නාග’ක සංව•ධන හා “වාස අමාාංශය

නාගක සංව•ධන අ“කාය (UDA) 
–ර“පා—

පහත සඳහ” තන“ෙ• පව“න –ර“පා—ව  සඳහා යථාෙය ප’” ”””ක’ල’   – ලංකාෙ“ –රවැ’ය” 
ෙව“” ෙම””  අය”’ප’ කැඳව ලැෙ•. අය”’ක”ව” හට පහත ”ෙවන ”””ක’ හා පළ–”–ද  “–ය 
–“ය.

ෙය’ අ–”ෂක ජනරා (”“)
01.  ””ක’
  – ලංකාෙ“ ”•ව”ල ““පාදන  ෙකා“ෂ” සභාව  (UGC)  ”’”  ”ග  ලබන ගණකා“කරණය /

කළමනාකරණය/  වා—’ය / ”ාපාර ප’පාලනය ෙහ ෙවන’ අ—ළ ”ෙ’–යක “ථම  උපා“ය” 
සමග

  අ—ළ ”ෙ’–ෙ“ ප•චා’  උපා“ ”””ක’  (ශා–ප“/ ”ප“) ෙහ තන“රට අ—ළ  ”ෂය ”ෙ’–යක, 
”ග’ වෘ’”යෙ““  වරල’ ආයතනයක ආ•ත සාමා“ක’වය  

සහ 
  “ථම උපා“ය ලබාගැ”ෙම” ප”,  රා’ සංථාවක, ”වථාත ම–ඩලයක/  ආයතනයක ෙහ ”ග’ 

ෙපෟ–ග•ක  ආයතනයක "කළමනාකරණ ම”ටෙ’" අවම  වශෙය” වසර 18 ක පළ–”–ද. 
 වැ•“ පමාණය :  ෙ’’ඨ කළමනාක” ම”ටම -  HM 1-3
  2016.10.21 —තම  හා අංක 02/2016(i) දරන කළමනාකරණ  ෙවා ච” ෙ”ඛය  ““පාදනය”ට යට’ව  

2020.01.01 ”නට  අ—ළ වැ•ප සමග අ“කා’ය ”’” නඩ’“ කර ලබන රථ වාහනය”
02. ෙපා ෙකා”ෙ–’ :
 (අ)  අය”’ක”ව” වයස අ”” 45 ට  අ— අය ”ය –“ය.  රා’ අංශෙ“/ රා’  සංථාවල ෙවෙ“ 

“–“ අෙ“”ෂක””  හට  ෙමම වය “මාව අ—ළ ෙනාව ඇත.
 (ආ) ප’•’ –ර ෙවා පදනම  මත ව ඇත.
 (ඇ) ෙවක අ•ථසාධක අර“දල (EPF) (අ“කා’ය ”’” 15%ක —යක’වය)  
 (ඈ)  ෙවා “–”“ක””ෙ” භාර අර“දල   (ETF)  (අ“කා’ය ”’” 3%ක  —යක’වය)
03.  ආ”ක “ලාභ
 (අ)  නාග’ක සංව•ධන අ“කා’ෙ“ (UDA)  “වාස ණය හා ආප— ණය  (Distress Loan)  ෙයජනා 

”මය
 (ආ) වා•“ක “සාද “මනාව (Bonus)
 (ඇ) ෛව– ර”ෂණය
04.  ෙතරාග ලබන අෙ“”ෂක”” ඔ”ෙ”  ”””ක’  හා පළ–”–ද මත  වැ•“ ප’මාණෙ“ ”•ක  තලයට  

ඉහළ වැ•“ තලයක ••ම ෙකෙර සලකා බල ලැෙ•.
05.  අය”’ක”ව” ”’” ’ය අ–ාපන  වෘ’”යෙ““ ”””ක’ හා පළ–”–ද  සතව ව–ය ”වද’ත 

ෙතාර“” “කාශ   (CV)  ””” ෙනාවන “•ෙ–ශක””  ෙදෙදෙන—ෙ” න’ හා •නද සමග  2022 
අෙග—“ මස 10 වන ”නට ෙහ ඊට ෙපර  ලැෙබන ෙ  පහත සඳහ”  •නයට •යාප”ං— තැපෑෙල” එ”ය  
–“ය.  ක”ණාකර අය”’කර ලබන  තන“ර • කවරෙ“  ව’පස ඉහළ ෙකළවෙ• පැහැ”•ව සටහ” 
කර”න. 

06.  රා’ අංශෙ“ ෙවෙ“ “–“ අය”’ක”ව”  ව–ය අය”’ප’ අ—ළ  ෙදපා•තෙ’”“ “ධා”” 
මා•ගෙය”  එ”ය –“ වන අතර, කලට ෙ“ලාවට  එම අය”’ප’ ලැෙබන බව තහ”  කර ගැ”ම සඳහා 
සෘ“ ටපත”ද  ක•” එවන ෙම” අය”’ක”ව”ට උපෙද  ෙද ලැෙ•.

සභාප,  නාගක සංව•ධන අ“කාය  (UDA),
09 වන මහල, "ෙස’පාය",
බතර“”ල.

ෙම–ට• රථ කා•“ක”
Motor Mechanics

වැ”ල’“ය ධාන ෙපෙ” වාහන සමාගම” 
සඳහා –ස” එ”“”, හ”ෙ”ා•” හා ””• 
කා“ක •ම ඇ“ පළ”” ෙම–ට රථ 
කා“ක”” වහාම බඳවා ගැෙ”. 
අය”’ප’ පළ”–ද ”බඳ සහ“ක ප’ සමග 
”න 14 ” ඇ“ළත ”රකථන අංකය” සඳහ” 
කර ඉ”’ප’ කර”න. 

•’ෙ“ එ”ටස— (–) සමාගම,
”— පාලන කළමනාක”,

5 ඒ, ඔ—“” ෙපෙදස, ෙකාළඹ 08.
”ර. 077-3061155

whatsApp - 0777-713317
e-mail-hr@bway.lk

–“/ •–“ යා ඇබෑ•“
කැල—“”ල “ ෙ’ අපනයන සමාගමකට  

"Maisa" "Constanta" "Overwrapping"  
ඇ“” ය”– ”බඳව අවම වශෙය” 

අ”” 05 ක කා•“ක ම සත, අ”” 20 - 45 අතර  
කා•“ක –”•”  සහ ය”– “යාක”ව” බඳවා ගැෙ”.

කා•“ක අංශෙ“ “–ණතාවය” ඇ“  –““ අය”’ක”ව” ද 
–““වන –”•” ෙලස –ර  ෙවයට බඳවා ග ලැෙ•.

“/ස ෙ”“ය’ “— –. සමාගම, 
ෙනා. 161/B,  අඹතෙ”  පාර, “”ෙ”යාව.

ම“’  - 0773342757/ 0771100949  
hr@victorian-teas.com
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