
l 2022 ජනවාරි 21 සිකුරාදාදැන්වීම් 

ලංකාෙ“ “මාස“ත 
එ”ස’ “වෘ’“ප සමාගම

ර“පා—
ෙ””හ– න“ “ච•ත ලංකාෙ“ “මාස“ත එ”ස “වෘ“ප– සමාගම                     
– ලංකාෙ“ “”ත මාෙ මහෙගදර සහ හදවත”.

වසර 100 කට අ“ක ඉ“හාසයකට උ”මක’ •යන  – ලංකාෙ“ –ෙරගා” “”ත 
මා ආයතනය මා•ගගත “කාශනෙ වසර 25 ” “රත • ඇ“ අතර, “”ත මා 
ක•මාතෙ තව”රට අංක එක ථානය දර”.

පහත සඳහ තන“” සඳහා ම“ ’”ෙවන ”””ක’ හා පළ–”–ද ස“ ත”ණ හා 
“යා—– අයව” හට අප ”’ ආරාධනය  කර• ලැෙ•.

මැ“” ම”ඩ• (තන 05)
අ–ාප“ක ”””ක      ස’මාන සාමා•ථ 03 ” ස“තව ”ෂයය හය• (06) අ.ෙපා.ස. සා/

ෙපළ සම”ය –“ය.
වෘ’”ය ”””ක      – ලංකා “”ණ ආයතනෙ ෙහ ෙවන රජය ””ග ආයතනයක 

ඕ—ෙස” •ෙතැ— සහ“කප– පාඨමාලාව” සා•ථකව “මා 
•“ම.

ෙ—වා පළ–ද      ””ග “”ණ ආයතනයක මැ“ ම”ඩ•වරෙය— ෙලස වසර 03 
ක පළ–”–ද

ෙපා’ බැ“ක (තන 02)
අ–ාප“ක ”””ක      ස’මාන සාමා•ථ 03 ” ස“තව ”ෂයය හය• (06) අ.ෙපා.ස. සා/

ෙපළ සම”ය –“ය.
වෘ’”ය ”””ක      – ලංකා “”ණ ආයතනෙ ෙහ ෙවන රජය ””ග ආයතනයක 

ෙපා බැ”ම ””බඳ සහ“ක ප– පාඨමාලාව” සා•ථකව “මා 
•“ම.

ෙ—වා පළ–ද      ””ග “”ණ ආයතනයක ෙපා බැ“’ක”ව— ෙලස වසර 03 ක 
පළ–”–ද

ෙලට• ෙ“— මැ“” ම”ඩ• (තන 01)
අ–ාප“ක ”””ක      ස’මාන සාමා•ථ 03 ” ස“තව ”ෂයය හය• (06) අ.ෙපා.ස. සා/

ෙපළ සම”ය –“ය.
ෙ—වා පළ–ද      ””ග “”ණ ආයතනයක ෙලට• ෙ“ මැ“ ම”ඩ•වරෙය— 

ෙලස වසර 03 ක පළ–”–ද “–ය –“ය.

“ල“” කට• (තන 02)
අ–ාප“ක ”””ක      ස’මාන සාමා•ථ 03 ” ස“තව ”ෂයය හය• (06) අ.ෙපා.ස. සා. 

ෙපළ සම”ය –“ය.
ෙ—වා පළ–ද      ””ග “”ණ ආයතනයක “ල“ කට• ෙලස වසර 03 ක 

පළ–”–ද.

වයස : අ–”” 35 ට අ— ”ය –“ය.

වැප : සාක–ඡා කරගත හැ•ය.
ක”ණාකර ඔබෙ” ”වදත ”” ෙනාවන “•ෙ–ශකය ෙදෙදෙන—ෙ” න’ 
හා ”ම“’ ”තර සමග ෙමම ’•ම පළ• වැඩකරන ”න 7 ” ඇ“ළත පහත 
•”නයට එවන. •”කවරෙ ව’ ඉහළ ෙකළවෙ• තන“ර සඳහ කළ –“ය.

 “ධා”/ මානව “ා”ධන,
 ලංකාෙ“ “මාස“ත එ”ස’ 
 “වෘ’“ප– සමාගම,
 ෙනා.35, –.ආ•. ”ෙ’ව•ධන මාවත, ෙකාළඹ 10.
 dgm.hc@lakehouse.lk

ක•මා”ත අමා“ාංශය

— “ “ ලංකා •ට”
— “ “ ලංකා •ට” “ධාන කා•යාලය හා ව“”“වල ”““ 

ක•මාතශාලාවට ආර”ෂක ෙ—වා හා 
“— බල ෙ—වා සැප•ම සඳහා ල ගණ කැඳ•ම

ෙකාළඹ 12, ”රා—යා •”ය ”““ — “ “ ලංකා •“ට” “ “ධාන කා•යාලය හා ව“”“වල අපනයන 
සැක”’ කලාපෙ ”““ — “ “ ක•මාත ශාලාව සඳහා අ–”” එකක කාලය” ෙව•ෙව 
ආර”ෂක ෙවා හා ““ බල ෙවා සැප•ම සඳහා •යාප”ං— ෙවා ආයතනයෙග “” තබන 
ලද “ල ගණ කැඳව• ලැෙ•.
ලං”කව ආර”ෂක ෙවා සැප”ෙම“ලා ආර”ෂක අමාාංශෙ“ •යාප”ං හා බලයල’ 
සැප–’කව ”ය –“ය.
ෙ’ සඳහා උන”ව” ද”වන ෙය” ලං”ක”ව සඳහා 2022 ජනවා’ මස 24 ”න ට 2022 
ෙපබරවා’ මස 07 ”න ද”වා කා•යාල ”නය“ “ ෙප.ව. 8.30 ට ප.ව. 3.00 ද”වා කාලය “ළ එ” 
“ස’පාදන •”ෙ”ඛන ක”ටලය” සඳහා . 3000/- ක ආප” ෙනාෙගවන ගා“ව” — “ “ ලංකා 
•“ට”, හ”ෙඩා— “”, ”රා—යා •”ය, ෙකාළඹ 12 ”““ “ධාන කා•යාලෙ “ද” අයකැ“ ෙවත 
ෙග•ෙම ලබා ගත හැ•ය. ඒ සඳහා “— කරන ල”ප අංකය ෙටඩ•පෙත“ “’ ප’” සටහ 
කළ –“ය. 
සැ. –.  ආර”ෂක ෙවා හා ““ බල ෙවා සඳහා ෙව ෙව වශෙය ලං”ප ඉ”’ප කළ 

–“ය. ““ තබන ලද ලං” •යාප”ං— කරන ලද තැපෑෙල සභාප“, ෙටඩ• මඩල, — “ 
“ ලංකා •“ට” හ”ෙඩා—  “”, ”රා—යා •”ය, ෙකාළඹ 12 යන •”නයට එ•මට ෙහ 
— “ “ ලංකා •“ට”, හ”ෙඩා— “”, ”රා—යා •”ය, ෙකාළඹ 12 “ධාන කා•යාලෙ 
තබා ඇ“ ලං” ෙප”“යට බහා–මට හැක. ආර”ෂක ෙවා සැප•ම සඳහා ලං”ප බහාලන 
කවරෙ ව’පස ඉහළ ෙකළවෙ• "ආර”ෂක ෙ—වා සැප•ම සඳහා ල ගණ 2022/ 2023" 
ය•ෙව ද ““ බල ෙවා සැප•ම සඳහා ලං”ප බහාලන කවරෙ "“— බල ෙ—වා 
සැප•ම සඳහා ල ගණ 2022/ 2023" ෙලස සඳහ කළ –“ය. “මාද • ලැෙබන ලං” 
•ය”• ““”ෙ’’ප කර• ලැෙ•.

ලං”ප භාර ගැ”ම 2022 ෙපබරවා’ මස 08 වන ”න ප.ව. 2.00 ට අවස වන අතර, අන“”ව 
එම අවථාෙ““ම “ධාන කා•යාලෙ“ ලං” ”වෘත කර• ලැෙ•. ලං”ක”ට ෙහ ඔෙ” බලයල 
“ෙය“තෙය—ට එම අවථාවට සහභා“ ”ය හැක.
වැ• ”තර අච“ ෙ“ න’ සාමා—“කා“ — “ “ ලංකා ෙව“ ලබා ගත හැක. ”රකථන අංකය - 
0112438755

සභාප“ - ෙට”ඩ• ම–ඩල
— “ “ ලංකා “ට හ”—ෙඩා— “”—, 
”රා—යා •”ය, ෙකාළඹ 12. 

”රකථන : 011- 2422111, 011-2438755, 011-2327049

1964 අංක 28 දරන ඉඩ’ අ’කර ගැ”ෙ’ 
(සංෙශ–ධන) පන“ සංෙශ–ත ප’” 

ඉඩ’ අ’කර ගැ”ෙ’ පනෙ’ 

33 වන වග”“ය යටෙ’ ”•ම
ගා”ල වෘ“ය –“ මථානය” සඳහා අකරග ඉඩම සඳහා ව” “ද” ඉඩ’ අකර ගැ”ෙ’ ආ”පනෙ 
33 වග“ය යටෙ ”සා අ“කරණෙ තැප කර ඇත.

එම ඉඩම සඳහා අ”“වා’ක’ ඉ”’ප කරෙන” ෙ“න’ අ—ළ න— අංකය යටෙ ”සා අ“කරණයට ඉද’ප 
• ව” “ද” ලබාගනා ෙම දව“.

වැ• ”තර සඳහා ව•ෂ 2021 ”— ෙනාවැ’බ• මස 18 වන ”න අංක 2254/36 දරන – ලංකා “ජාතාක 
සමාජවා“ ජනරජෙ අ“ ”ෙ•ෂ ගැස” ප–ය බලන.

”•ක ”” අංකය කැබ• අංකය ව” “දල න— අංකය අකරණය

4198 01 ”. 1,000/- ගා”ල

අ”. “මා• ර’න•ර
“ාෙය ෙ”ක’,
ගා”ල - කඩව’සතර.

නම ෙවන— •“ම
ෙකාළඹ ””කෙ මහරගම 
“ාෙ–—ය ෙ”ක’ ෙකා”ඨාසෙ 
අංක 493/B,  තලව“ෙගාඩ / නැ 
ාම “ලධා“ වසෙ’, 16/321, 3 
වන පමග, ෙජ“කාරාම පාර, 
කල”ෙගාඩ, ප“”“ය •”නෙ 
ප”ං— වරාකැ“යෙ” ”– සංජනා 
වන මම ෙමතැ පට ”– සංජනා 
වරාකැ“ය ෙලස භා”ත කරන බව 
– ලංකා “ජාතාක සමාජවා“ 
ජනරජයට, මහජනතාවට ෙම” 
’•’ ෙද“. 

ඇෙට–•“ බලය 
අවලං “ම”

කෑග”ල, රංවල, ෙකාළඹ 
පාර, අංක : 340 “ ප”ං— 
කෙ– රාලලාෙ” යසරන 
මඩාර වන මම කෑග”ෙ” 
“’–ධ ෙනාතා’ ස“”කා 
”.ෙනානායක “යෙ” 
අංක : 580 දරන ඇෙට•“ 
බලප–ෙය කැග”ල, රංවල, 
•වර පාර අංක : 506 “ 
ප”ං— කෙ– රාලලාෙ” 
සර —මාර ෙවත පවරන 
ලද ඇෙට•“ බලය ෙම” 
““ා”’ඨ ෙකාට අවලං• 
කළ බව – ලංකා ජනරජයට 
මහජනතාවට ෙම” 
දව“. 
ඉහත – කෙ– රාලලාෙ” 
සර —මාර ”’ “ 
ඉ”’යට මාෙ” ඇෙට•“ 
බලක” ෙලස කර• ලබන 
•’ “යාවකට මා වග 
ෙනා•ය• ලැෙ•. 

ඇෙට–•“ අප“

ලං” සඳහා ආරාධනය
අ–ාපන අමා“ාංශය, ඉ”පාය, බ’තර”ල

අර“ද” : ජාතර සංව•ධනය සඳහා වන  අර“දල හා – ලංකා රජය
අ ාපන අමා ාංශෙ ෙ ක ෙව•ෙව බ නා“ර පළාෙ පළා අ ාපන අ ”ෂවරයාෙ” “ස පාදන ක“ෙ“ සභාප“
”’ තා”ෂණ රසායනාගාරය“ පවනා පහ”ක “කෘ“ම •“ම සඳහා ෙය”තා•ණ හා ”””ක ල ලං”ක”වෙග
““ තැ“ ලං” කැඳව• ලැෙ•
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” ෙ•ෂතාවය

තා”ෂ—ක රසායනාගාර බවට ’නට
පවනා පහ”ක න•කරණය •“ම

බප ෙකා ආනද ””හල

ෙහ
“ද

තැප“ව
සහ

තා”ෂ—ක රසායනාගාර පවනා
පහ”ක න•කරණය •“ම බප ෙකා

ආනද බා•කා ”—ලය

ෙහ
“ද

තැප“ව
සහ

තා”ෂ—ක රසායනාගාර බවට
පවනා පහ”ක න•කරණය •“ම

බප ෙකා ආර”ෂක ””හල

ෙහ
“ද

තැප“ව
සහ

තා”ෂ—ක රසායනාගාර බවට
පවනා පහ”ක න•කරණය •“ම
බප ෙකා – එ ෙ නානායක ””හල සහ

ලං”කරණය ජා“ක තරගකා“ ලං”කරණ “යාප“පා“යට අ•’ලව ෙමෙහයව• ඇත ෙමම “ස පාදනෙ ස •ණ
ඇ තෙ “ ”’වැය ” “•යන ට වඩා අ— ෙහ” “ාෙ–—ය ““ඛතාව හා ෙ”— ““ඛතාව රා’ ”“ ච”ෙ ඛ
අංක “ “යම කර ඇ“ ප’” අ—ළ වන අතර රා’ ”“ ච”ෙ ඛ ද අ—ළ ෙ“
ෙකා–ා “—නය සඳහා ”””ක ලැ—මට සා•ථක ලං”ක” අසා“ ෙ ඛනගත ෙනා—ව— ”ය –“ අතර පහත සඳහ
අව“තාවයද ස–රා•ය –“ය

ෙකා–ා අංක හා සඳහා ෙගාඩනැ“• ක•මාත ”ෙ’–ෙ හා ෙ”— සඳහා •යාප”ං—ය
ෙකා–ා අංක සඳහා ෙගාඩනැ“• ක•මාත ”ෙ’–ෙ හා ෙ”— සඳහා •යාප”ං—ය

ෙකා–ා “—නය සඳහා ”””ක ලැ—මට අව“ ”””ක අව“තාවයට පහත සඳහ උපමානයද ඇ“ළය ලං”ක”ට
ෙගාඩනැ“• ඉ”•“ ”ෙ’–ෙ අවම වශෙය වසර “නක (03) පළ–”–ද “–ය –“ අතර සමාන වභාවෙ ෙගාඩනැ“•
ඉ”•“ ”ාපෘ“ එක” “ධාන ෙකා–ාක” ෙලස ස •ණ ෙකාට “–ය –“ය

ප”“ය වසර පහ (5) “ළ ඉකළ ඉ”•“ ක•මාතවල වා•“ක ”’වැම ලං” භාරගැ”ම අවසාන වන ”නයට පහත
’”ෙවන “මාණයට වඩා අ— ෙනා”ය –“ය

ෙකා–ා අංක ” “•යන
ෙකා–ා අංක හා ” “•යන
ෙකා–ා අංක ” “•යන

”ව—ල වක සහ ෙහ ණය පහ”ක වල අවම ව“නාක අෙන— ෙකා–ා“මය බැ” සහ ෙමම ෙකා–ා“ව
යටෙ ෙග”ය හැ• ය අ“කාර ෙග• හැර පහත ’”ෙවන “මාණයට වඩා අ— ෙනා”ය –“ය

ෙකා–ා අංක ” “•යන
ෙකා–ා අංක හා ” “•යන
ෙකා–ා අංක ” “•යන

අ’ලා” ලං”ක”වට  බ’තර”ල, ක—ෙවල පාෙ• ෙනා. 89 "රමගපාය", පළා’ අ–ාපන අ–”ෂ (බ.ප.) ෙව“ ”රකථන  
0112875727 ෆැ” 0112875726 ම“ වැ•මන ෙතාර“” ලබාගැ”මට කා•යාල ”නය“ 9.00 පැය ට 15.00 පැය  
ද”වා පහත සඳහ •”නෙ“ ලං”කරණ •”ෙ ඛන ප“”ෂා කර බැ–මට හැ•ය
බ’තර”ල, ක—ෙවල පාෙ• ෙනා. 89, "රමගපාය", (3 වන මහල  “ස’පාදන අංශය) පළා’ අ–ාපන අ–”ෂ ෙවත •”ත
අය” පත” ඉ”’ප •“ෙම හා ඉහත සඳහ ප’” ආප” ෙනාෙගවන ගා “ව” ෙග•ෙම අන“”ව අ’ලා” ලං”ක”වට
2022.01.24 ”න ට 2022.02.11 ”න  ප.ව. 3.00 ද”වා ඉං“’ බ’ වන ලං”කරණ •”ෙ ඛන ස •ණ ක”ටලය” “ල“ ගත
හැ•ය ෙමම ගා “ව ෙමම කා•යාලෙ ගණකා“කා“ ෙවත “ද• ෙග”ය –“ය
ලං” අ•”ටපත• –“ව පහත සඳහ •”නයට බ’තර”ල, ක—ෙවල පාර,  ෙනා. 89, "රමගපාය", පළා’ අ–ාපන 
අ–”ෂ ෙවත  2022.02.14 ”න ෙප.ව. 10.00 ට ෙහා් ඊට ෙපර ෙගනැ” භාර”ය –“ය “මාද ලං” ““”ෙ’ප ෙකෙ• ලං”
භාරගැ”ෙ ෙ“ලාව අවස — ”ගස එම අව ථාවට සහභා“ •මට බලාෙපාෙරා“ වන ලං”ක”වෙ” “ෙය“ත” ඉ”’”ට“
ලං” ”වෘත ෙකෙ•
ලං” ”න 77 ” හැතෑ හත” ද”වා වලං• ”ය –“ය
’ය—ම ලං” සමග ලං”කරණ •”ෙ ඛනෙ “ ඇ“ ආකෘ“ය ප’” බ’තර”ල, ක—ෙවල පාර, ෙනා.  89, "රමගපාය", 
අ–ාපන  ෙදපා•තෙ’“ෙ“, පළා’  අ–ාපන අ–”ෂ (බ.ප.) නමට ෙයා“ කළ ඉහත සඳහ ව“නාකමැ“ ලං” ”ර”ෂණය”
එ”ය –“ය ලං” ”ර”ෂණය 2022.05.30 ”න ද”වා (ලං” ඉ”’ප’  “ෙ’  අවසාන ”න ට ”න 105) වලං• ”ය –“ය
නැතෙහා ඉහත සඳහ ව“නාකමට “ද තැප ෙකාට ලබාග ල”පත එ”ය –“ය ලං” ”ර”ෂණය ෙනාමැ“ ලං”
““”ෙ’ප කර• ඇත

•. ලා” ෙන–“—,
සභාප“, පළා’ අ–ාපන අ–”ෂ (බ.ප) ෙ” “සපාදන ක“ව,
ෙනා. 89,  "ර”මගපාය",   කෙවල පාර, 
බ’තර”ල. 
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