
වර්ෂ 2022ක් වූ ජූලි මස 03 වැනිදා ඉරිදාදැන්වීම් 

’ය”ෙර අව“”
”ණෑගල මහව ෙ–ශෙ“ ”හාරථානයක නැව” එ”ෙන— 

කට–වලට සහාය ෙව“” ’ය”” මහෙත ෙලස ෙවය 
“මට අ”වාහක ණව’ මහ’මෙය  අව“ • ඇත. 

”“ාක ’යෙර— –වද ක’ නැත. වැ•ප සාකඡා කරගත හැක. 
ව•ෂයක පමණ ෙ—වය•  ප” පැ”” •මට –වද 

අව—ථාව ලබා”ය හැක. 

”ම“ 0775352317

අෙල” “ෙය–තය 

ෙම–ට• රථ අමතර ෙකාට— ෙබහැ“ෙ’ 
ආයතනයකට බඳවාග ලැෙ•.

  ර’න–ර, පැ”ම—”ල, බල”ෙගාඩ අෙය •ම
  අ”” 3-4 පළ–”–ද
  ෙම–ට• බ”කලය” “–ය –ය.

මා’කව ”. 55,000/65,000 ඉප”ය හැක.
ෙස–මපාල සහ සමාගම,

ෙනා. 45, වැ•කඩ ව’ත පාර, රාජ“’ය.

වැ”• අමා“ාංශය
– ලංකා ෙ’ ප•ෙ“ෂණ ආයතනය

ෙ’ ප•ෙ“ෂණ මඩලය
ව අ“කා“ තනර (ෙකා”–ා’ පදන“”)

ශා”ත ෙජ– වයාය, ර’න–ර. 
ඉහත සඳහ” තන“ර ර•ම සඳහා – ලාංක රවැ’ය” ෙව” අය”ප’ කැඳව• ලැෙ•.

– ලංකා ෙ’ ප•ෙ“ෂණ ආයතනය යටෙ’  ර’නර ““ ශා”ත ෙජ– ව“යාෙ“ හා 
ක•මා”තශාලාෙ“ ව“ අ“කා“ ෙලස කට–“ කර“”, ඉතා ඉහළ ”””කල’ ”—ඥය” ක–ඩායම” 
සමග අ’ෙය–ගා’මක ප’සරයක කට–“ “ම සඳහා,“යා– වැ”•ක”ව—ෙ” ෙ—වය අව“ව ඇත.

”””කල’ අෙය— හට තම –යාව වැ• ව•ධනය කරග““” හා ෙ’ ක•මා”තෙ“ ”ගැ”මට 
ල”ෙව“” සහ ෙ’ ප•ෙ“ෂණ ආයතනෙ“ ”—ඥය” සමග එකට කට–“ “ම ම“” අන“ අව—ථාව” 
උ—කර ගත හැක.

–යා ”—තරය :

ෙ’ ක•මා”තශාලාෙ“ ෙ’ ව“යාෙ“ හා කා•යාලෙ“ කට–“ සැල” කර“”, සබ””කරණය 
කර“” හා ’ය— කා•යය” අ”“ණය කර“” කට–“ “ෙ වග–ම දරන අතර, උප—ත ෙතාර“” 
කළමනාකා“’වය ෙවත ලබා“ම කළ –“ය.

අාපක ”ක’ හා පළ–”–ද :

අ.ෙපා.ස. (සා/ෙපළ) ”භාගය, භාෂාව (’ංහල/ ෙදමළ), ඉං“’ හා ග—තය ”ෂයය” ඇ“ළ’ව ”ෂයය” 
හතරකට (04) සමාන සාමා•ථ ස“තව ”ෂයය” හය” (06) එ” වරක“ සම’•ම.

සහ

අ.ෙපා.ස. (උ/ෙපළ) ”භාගය, (ෙපා” “•න ප–ය හැර) ”ෂයය” “න” (03) සම’•ම.

ෙහ–

තෘ””ක හා වෘ’”ය අ–ාපන ෙකා“ෂ” සභාව ”’” ”ග’ තා”ෂණ/වෘ’”ය ““ ආයතනය” 
“—’ කළ ජාක වෘ’”ය ”””ක (NVQ) 05 තලයට ෙනාඅ— වැ”• කළමනාකරණ •“ෙල–මා 
“•ණතා සහකය” ලබා —ම.

අය”ක” හට පහතරට ෙ’ ව’තක හා ක•මා”තශාලාවක ව“අ“කා“ තන“ර” දර“” අවම 
වසර “නක (03) වැ”• පළ”–ද –ය –“ අතර, “ලට ග’ ද— ක•මා”තශාලා ෙමෙහ– සබ”ධ 
(Bought Leaf)  පළ”–ද ද අව“ ෙ“. 

”–’ට අ”ත• –ගල සබඳතා, ක–ඩාය හැ’ම හා ජාලකරණ —සලතා —ම අමතර ”””ක ෙ“. 

’ංහල හා ඉං“’ භාෂා කාරක ’•ම —ම හා ෙදමළ භාෂාෙව” කතා “ෙ හැයාව වැදග’ ෙ“. 

ෙමම ප’•ම ෙකා”–ා’ පදනම මත වන අතර ”•කව වසර 03 සඳහා වා•“කව අ—’ “ෙ පදනම 
මතෙ“.  

වයස :  අ–”” 70 ට අ—•ම අෙ“”ෂා ෙකෙ•. 

වැ•“ ෙග•ම : 

’ය— “මනා ඇ“ළ’ව මා’ක පැෙ”ජය දළ වශෙය” ”ය” 150,000/- ෙ“. 

ෙත–රාග’ අය”ක” හට, ෙ’ ප•ෙ“ෂණ ආයතනෙ“ “•”’ඨ ප’” ෙමම තන“රට අ—ළ අමතර 
පහ”කද ““ෙ“. 

ස—•ණ ”ව ද’ත ඇ“ළ’ව අය”පත, උ“පැ”න සහකෙ“ ටපත”, අ—ළ අ–ාප“ක හා අෙන—’  
වෘ’”ය  ”””ක සහකවල ටප’, ෙ—වා සහක හා අය”ක”ෙ” අ—ළ ”ෙ’–ෙ“ ’•ම හා 
—සලතා ත”ෙ—” කර බැ–ම සඳහා ”ා ෙනාවන “•ෙ–ශකය” ෙදෙදෙන—ෙ” න හා •නය” 
සමග •යාප”ං— තැපෑෙල”, පහත  සඳහ” අය ෙවත, 2022 ”• 19 නට ෙපර ලැ—මට සැලැ—”ය –“ය. 

රා’ ෙ—වෙ“/ සං—ථාවල/ ”ව—ථාත ම–ඩලවල “ලධා“” තම අය”ප’ අ—ළ ආයතන “ධා” 
මා•ගෙය” එ”ය –“ය. ෙමම අව“තාවට අ•’ල ෙනාවන ෙලස ඉ”’ප’ කර• ලබන අය”ප’ 
“”ෙ’ප •මට අවකාශ ඇත. අ—ළ කවරෙය් ව ඉහළ ෙකළවෙ•, අය” කර• ලබන තන“ර සඳහ” 
කළ –“ය.

අ”ෂ,
– ලංකා ෙ ප•ෙ“ෂණ ආයතනය, 
ශා”ත ’’බ—,
තලවාකැෙ”.


