
l 2022 අග�ෝස්තු 05 සිකුරාදාදැන්වීම් 

ග’පහ ස“පකාර ආෙර–”ශාලාෙ
තන“” –රපා—

අප ස“ෙ“ –ර“පා— පහත තන“” සඳහා අය’ප කැඳව• ලැෙ. 
ග’පහ ”—”කෙ“ වසර 2ක ර ප”ං—ය ඇ අය’ක”ව”ට 
““ඛවය ලබා ෙද• ඇත. තමා ”’” සක කරන ලද අය’ප 2022 
-08- 12 වන ”නට ෙපර සභාප“, සපකාර ආෙර–”ශාලා ස““ය, ෙනා 43, 
ෙ’ෙස– මාවත, ග’පහ යන •”යනයට •යාප”ං— තැපෑෙල” එ”ය –“ය. 
කවරෙ“ ව’පස ඉහළ තන“ර සඳහ” කර එ”ය –“ය.

වැඩ ප“ෂක “ලධා“ 103-07 වැ.ප. III ෙ”—ය (අ– 21-45) 
අව“ ”ක’ 
අ)    104:08 වැ•“ ප’මාණෙ“ අ—ළ ”ෙ’–ෙ“ ර තන“රක වසර 05ක 

ෙවා පළ–”–ද” ලබා —ම
ෙහ– 

ආ)   අ.ෙපා.ස (උ.ෙපළ) ”භාගය සම•ම ෙහ– ස“පකාර උස ෙපළ ”භාගය 
සම•ම සහ ””ග ආයතනයක තන“රට අ—ළ ”ෙ’–ෙ“ වසර 02 
ක ෙවා පළ–”–ද” ලබා —ම

ෙහද/ෙහ” “ලධා“ 104-08 වැ.ප. III ෙ”—ය (අ– 21-45) 
අව“ ”ක’ 
අ)  අ.ෙපා.ස (උ.ෙපළ) ”— ”ෂය ධාරාෙව” සමව රජෙ“ ෙහ– ””ග 

ෙහද ”හලක –““ සහකය සමග ෙහද / ෙහ” ෙලස රජෙ“ ෙහ– 
””ග ආයතනයක වසර 03 ක ස“•—යක ෙවා කාලය” ලබා —ම.

ඖෂධ සංෙයජක “ලධා“ 104-09 වැ.ප. III ෙ”—ය (අ– 21-45) 
අව“ ”ක’ 
අ)  අ.ෙපා.ස (උ.ෙපළ) ”— අංශෙය” සම •ම සමග ඖෂධ සංෙය–ජනය 

””බඳ ””ග ආයතනය•” සහකය” ලබා —ම ෙහ– අ.ෙපා.ස 
(සා.ෙපළ) ”භාගෙය” ”—ව, ග—තය ඉං“’ ”ෂයය” ඇ“—ව 
”ෂයය” හය•” සම•ම සහ ඖෂධ සංෙය–ජනය ””බඳ ””ග 
ආයතනය•” සහකය” ලබා —ම, සමග ””ග ෛව–වරෙය— 
යටෙ වසරකට ෙනාඅ— ෙවා පළ–”–ද” ලබා —ම.

ප’ගණක “යාක” 104-09 වැ.ප. III ෙ”—ය (අ– 18 - 45) 
අව“ ”ක’ 
අ)  105-10 වැ.ප. වසර පහ” ෙහ– 105-11 වැ.ප. වසර අට” අ—ළ 

”ෙ’–ෙ“ ර තන“රක පළ–”–ද සහ ””ග ආයතනයක 
වසරකට ෙනාඅ— පාඨමාලාව” ෙහ– •“ෙල–මාව” සම • —ම.

ෙහ– 
ආ)   ග—තය හා ’ංහල භාෂාව ඇ“—ව ”ෂයය” හතරකට ස’මාන 

ස“තව අ.ෙපා.ස. (සා.ෙප) ”භාගෙය” ”ෂයය” හය•” සම•ම 
(ඉං“’ භාෂාව සඳහා ස’මානය” ලබා —ම අමතර ””කම•) සහ 
ප’ගණක දත “යාකරණය ””බඳ රජෙ“ •යාප”ං— ආයතනය•” 
ලබාග මාස හයකට ෙනාඅ— අ–යන කාලය” ස“ත පාඨමාලාව” 
සම • —ම. 

ඇ)   ෙත–රා ග”නා අවථාෙ““ “ාෙය–“ක ප“”ෂණයකට ෙප” ’“ය –“ 
ෙ“.

කා•යාල කා•ය සහයක 105-11 වැ.ප. III ෙ”—ය (අ– 18-45) 
අව“ ”ක’ 
අ)  අටවන ෙ”—ය සම•ම.

උපථායක / උපථා”කා 105-11 වැ.ප. III ෙ”—ය (අ– 18-45) 
අව“ ”ක’ 
අටවන ෙ”—ය සම•ම හා රජෙ“ ෙහ– ””ග ෙර–හලක අ—ළ ”ෙ’–ෙ“ 
මාස 06 ක පළ–”–ද

සභාප. 
ස“පකාර ආෙර”ශාලා ස“ය,
ෙනා 43, ෙ’–ෙස මාවත, 
ග’පහ.
033- 5627507/033- 5627508

 

වැ”• කමාත අමා“ාංශය

හලාවත වැ”• සමාගම
බැට”ව අෙල” •“ම සඳහා               

ල ගණ කැඳම
1.   ග”“ව ”“ මාද’ෙ“ ෙකා”ඨාස ව“ කා•යාලයට 

අය ව“වල ’“න බැට”ව” 30 ෙදෙන— (ගැහැ 
ස“” 12 ” සහ ”’“ ස“” 18 ”) කෘ“කා•“ක 
සහ අ’ජනන කට–“ සඳහා අෙල” •“මට 2022-
08-12 වන ”න ෙප.ව. 10.30 ද”වා ““ තබන ලද 
“ස’පාදනප භාරග ලැෙ•. 

2.  අළ “ස’පාදනප ”ය” 500/- ක ගා—“ව” 
ෙගවා 2022-08-12 ”න ෙප.ව. 10.15 ද”වා ස“ෙ“ 
වැඩකරන ”නවල ෙප.ව. 9.00 ’ට ප.ව. 3.00 ද”වා 
කාලය “ළ ඉහත සඳහ” ෙකා”ඨාස ව“ කා•යාලෙය” 
ලබාගත හැක. 

3.  වැ• ”—තර සඳහා ”රකථන අංක 032 574 1266

ර’න–ර මහා නගර සභාව
තන“” –රපා—
”“ ලධා’ 

ර’න–ර මහා නගර සභාෙ“ ” “ලධා 
තන“ර සඳහා  “”’ පදනම මත බඳවා 
ගැ”මට ”””ක’ල’ ”ඥ මහ’ව””/  
වය”ෙග” 2022/08/08 ”න ’ට 2022/08/22 
”න ද”වා අය”’ප’  කැඳව• ලැෙ.

වැ•  —තර හා අය”’පත 0705983908 ම“” 
නාගක ෙ”ක’ ඇම”ෙම” ලබාගත හැක.

නාග’ක ෙකාමසා’—,
මහා නගර සභාව, රන–ර.
2022.08.02 න රන–ර“ය.

ලං” සඳහා ආරාධනය
ෙ–ශ•ණ ”පයාසයට අ•“”•ම සඳහා — 

ඒකාබ–ධ ජල කළමනාකරණ ”ාපෘය (CRIWMP)
වා’මා•ග අමා“ාංශය

(ජා“ක තරගකා ලං”කරණය)
ලං” සඳහා ආරාධනා අංක : 

—”ණෑගල, –තලම, ව“යාව, ම”නාරම, —ණාමලය හා ෙපාෙළා”න”ව ”—”කවල 
න’කළ ““ලා“” සඳහා උපාංග ස“ත (ට• 5000) PE ටැං 973 ” සපයා ෙගනැ” භාර“ම

01.  – ලංකා “ජාතා”—ක සමාජවා ජනරජය,  ආයතනෙ“ ප’කළ “ෙය“තායතනය සමග එව ෙ–ශ•ණ ”පයාසය”ට 
අ•“” •ම සඳහා  ඒකාබ–ධ ජල කළමනාකරණ ”ාපෘ“ෙය“ ”වැය සඳහා, හත ෙ–ශ•ණ අර“දල ෙව“” අර“ද” 
ෙයද•ම ලබාෙගන ඇ“ අතර, ඉ” ෙකාටස ඉහත සැප–ම සඳහා අ—ළ ෙග•’ සඳහා ෙයද•මට අෙ““තය.

02.  ”ාපෘ“ “ස’පාදන ක“•ෙ“ සභාප“ ෙව•ෙව”, ෙ–ශ•ණ ”පයාසය”ට අ•“”•ම සඳහා  ඒකාබ–ධ ජල කළමනාකරණ 
”ාපෘ“ෙය“  ”ාපෘ“ අ–ෂ ”’”, ”””ක’ල’ හා “–ණතා —ණ ලං”ක”ව” ෙව“” පහ“” දවා ඇ“ 
ප” —”ණෑගල, –’තලම, ව““යා, ම”නාරම, ——ණාමලය හා ෙපාෙළා”න”ව ”——කවල න’කළ ““ලා“” සඳහා උපාංග 
ස“තව (–ට 5000)  ටැං• 973  සපයා ෙගනැ”’ භාරම සඳහා ““ තැ“ ලං” කැඳව• ලැෙ•.

අ• 
අංකය

පැෙ”ජ ”—තරය ලං” ආරාධනා අංකය ලං” ඇපකරය 
- ””ය” -

01 —”ණෑගල හා –’තලම ”——කවල න’කළ ““ලා“” සඳහා උපාංග 
ස“ත (–ට 5000)  ටැං• 480  සපයා ෙගනැ”’ භාරම

1,400,000.00

02 ව““යා හා ම”නාර’ ”——කවල න’කළ ““ලා“” සඳහා උපාංග 
ස“ත (–ට 5000)  ටැං• 373  සපයා ෙගනැ”’ භාරම.

1,100,000.00

03 ——ණාමලය හා ෙපා ෙළා”න”ව ”——කවල න’කළ ““ලා“” සඳහා 
උපාංග ස“ත (–ට 5000)  ටැං• 120  සපයා ෙගනැ”’ භාරම.

350,000.00

03.  ’ය—ම ”—කවල න කළ “ලා“” සඳහා උපාංග ස“ත  ටැං• 973  2022 ෙනාවැබ 30 වන ”නට ෙපර සපයා 
ෙගනැ”’ භාර“ම ස—ණ කළ –“ය.

04.  ලං”, ”•කව, ලං” ෙ”ඛනය”“ “”’ඨ “ණායක හා ”මෙ“දය “”” ’•ව අගැ–’ කර• ලබන අතර, එෙ— අගැ–’ කළ ලං”, 
“මාණා’මකව ““චාර ’ අගැ–’ කළ අවම ව“නාක“” –’ ලං” ෙලස “ණය •“මට සස’ බල• ලැෙ•.

05. ජා“ක තරගකා“ ලං”කරණ “යා ප“පා“ය “”” ෙමම ලං”කරණය පව’ව• ලැෙ•.
06.  උන””ව දවන ලං”ක”ව”හට අව“ වැ•”ර ”—තර, වාමාග අමා“ාංශෙ“,  ”ාපෘ“ෙය“, ”ාපෘ“ අ–ෂ 

ෙව“” ලබාගත හැක.
 ”රකථන - 0112672223, ඊෙ” - 
07.  ආප” ෙගව• ෙනාලබන ගා—“ – ලංකා ””ය” 15,000.00  පැෙජ අංක 01 හා 02 ස ඳහා ද,  ලංකා ””ය” 6,000.00  

පැෙජ අංක 03 සඳහාද ෙග•ෙම” හා ලං”ක”ෙ” ”ාපාක •”—ෂය (“” ”ටපත) ම“”  ”ාපෘ“ෙය“ 
”ාපෘ“ අ–ෂ ෙවත •”ත ඉ”–ම, ”ාපාර •යාප”ං— සහ“කෙ“ ”ටපත සමග ඉ”ප’ •“ෙම”, 2022.08.05 ”න ’ට 
2022.08.25 ”න දවා කායාල ෙ“ලාව” “ළ (0900 පැය හා 1500 පැය), ඉං“’ භාෂාෙව” සක— කරන ලද ස’—ණ ලං” 
ෙ”ඛන ක”ටලය ෙකාළඹ 10,  ”.—. ඡයා මාවෙ’, අංක 500, 12 වන මහෙ”, වාමාග අමා“ාංශෙ“  ”ාපෘ“ෙය“ 
කායාලෙය” “ල ගත හැක.

08.  ලං”, අ—ළ ”වෘත •“ෙ’ ”නෙ“ ’ට ”න 90 ද, ලං” ඇපකරය ”න 119  ද, වලං• ”ය –“ය. ලං” සමග වාමාග අමා“ාංශෙ“ 
 ”ාපෘ“ෙය“ ”ාපෘ“ අ–ෂ නමට ග’ ඉහත ෙ’ද ෙදෙක“ සඳහ” එ එ පැෙජය සඳහා  ව“නාකමට ග’ 

ලං” ඇපකරය බැ“” “–ය –“ය.
09.  ලං”ක” ”’” අ—ළ “” ”ටපත හා අ•”ටපත බහා’ ෙව” වශෙය”  කවර ෙදක ““ තැ“ එම කවර ය” ““ තැ“ ත“ කවරයක 

බහා එ“ ව’ ඉහළ ෙකළවෙ ලං” අංකය සඳහ” කළ –“ය. එ“ අ”තගත කවර ෙදෙක“ද "“””ටපත" හා "අ•”ටපත" 
ෙලසට සඳහ” කළ –“ය.

10.  යථා ප” ස’—ණ කළ ලං” ”ාපෘ“ අ–ෂකෙ” කායාලෙ“ තබා ඇ“ ෙට”ඩ ෙප”“ෙ“ බහා–ෙම” ෙහ •යාප”ං— 
තැපෑෙල” එ•ෙම”, ”ාපෘ“ අ–ෂ කායාලය ෙවත 2022.08.26 ”න 1400 පැයට ෙපර ලැ—මට සැලැ—”ය –“ය. “මාද 
ලං” ““ෙ”ප ෙකෙ. ලැ— ඇ“ ලං”, අ—ළ භාර ගැ”ම අවස” කළ වහාම ඉහත ෙ’දය 7 “ සඳහ” •”නෙ“ පැ“ණ ’”මට 
කැමැ’ත දවන ෙකා”–ා’ක”ව”ෙ” ෙහ ඔ–”ෙ” “ෙය“තය”ෙ” ඉ”ෙ“ ලැ— ඇ“ ලං” ”වෘත කර• ලැෙ•.

11.  ලං” ””ෙයල •“ෙ’ ෙහ ෙගනැ”’ භාරෙ’ ලං”ක”ව”හට ’””ය හැ• ය’ ”වැය ෙහ ”යද’ ස’බ”ධෙය” ගැ•’ක” 
•’” වග–ම ෙනාදර”.

ාපෘ“ “ස’පාදන ක“•ෙ“ සභාප“ ෙවෙව”,
ාපෘ“ අ–”ෂ,
ෙශ•ණ ”ප•යාසය”ට අ“”•ම සඳහා — ඒකාබධ ජල කළමානාකරණ ාපෘ“ය (CRIWMP),
වාමා•ග අමා“ාංශය,
12 වන මහල, අංක 500, ”.. ඡයා මාවත,
ෙකාළඹ 10.

“මාසත ක”තර 
ධ ෙ—වා ස“පකාර ස““ය

තන“” ඇබෑ•“
“මාසත ක”තර ධ ෙ—වා ස“පකාර ස““ෙ“ –ර“පා • ඇ“ පහත සඳහ” තන“” සඳහා ”””ක’ල ස““ බල “ෙශය “ළ 
ෙහ– ක”තර ”——”කෙ“ වසර 02 ක —–ර ප”ං—ය සත අය”’ක”ව”ෙග” 2022-08-07 ’ට 2022-08-21 ”න ද”වා අය”’ප 
කැඳව ලැෙ•. 

තන“ර වැ.ප. අංකය 
හා ෙ”ය 

–ර“පා— 
සං“ාව

වය— 
“මාව 
(අ.)

මා’ක වැ•“ පමාණය

සාමා—ා“කා“ 101:3 III 01 30-50 ”. 23,454 - 450x10 - 520x10 - 650x10                        - ”. 39,654
“ධාන අ””තර 
ගණක

102:5 III 01 26-45 ”. 19,804 - 320x10 - 380x10 - 450x10 - 520x5       - ”. 33,904

ෙ”ක’ 102:6 III 01 24-45 ”. 18,434 - 260x10 - 320x10 - 380x10 - 450x10    - ”. 32,534
ගණක සහකාර 103:7 III 01 21-45 ”. 16,994 - 220x10 - 260x10 - 320x10 - 380x05    - ”. 26,894

02.  ෙමම තන“ර —–රය ස“පකාර “ාම වැ•“ අර“දලට —යකවය “ය. 
03.  බඳවා ගැ”ෙ’ ”””ක’  -  බ—නාර පළාෙ ස“පකාර ස““ය•” ෙහ– පහත •”නයට මසා ලබාගත හැ•ය. 
04.  බඳවා ගැ”ෙ’ ”මය - •හගත ස’“ඛ ප“”ෂණය” ම“”
05.  ඉ”—’ප–ය ”ර•ෙ’“ ඉතා සැල••මව “වැර” ෙතාර“” සැප”ය –“ අතර, බඳවා ගැ”ෙ’ ”“ ““ අව ය’ අය”’ක”ෙව— 

””” බව අනාවරණය –වෙහා ස’“ඛ ප“”ෂණ පැවැ•මට ෙපර ෙහ– පැවැ•ෙ’“ ෙහ– පැවැ•ෙම” ප”ව ෙහ– අය”’පත 
අවලං• කළ හැ•ය. 

06.  අය”’ප–ය ෙයා“ •“ම. 
 i.   අය”’ප–ය බහා එවන කවරෙ“ ව’පස ඉහළ ෙකළවෙ• ඉ”—’ කර ලබන "“/ස ක”තර ධ ෙ—වා සපකාර ස““ෙ“ 

........................... තන“ර සඳහා බඳවා ගැ”ම" ය”න සඳහ” කළ –“ය. 
 ii.   ස’—•ණ කරන ලද අය”’ප–ය 2022-08-14 වැ“ ”න ෙහ– ඊට ෙපර ලැෙබන ෙ— පහත ’”ෙවන •”නයට •යාප”ං— තැපෑෙල” 

යැය –“ය. (අ“” ෙගන භාර “මට ද හැ•යාව ඇත.) ෙම”නට ප”ව ලැෙබන අය”’ප ““”ෙ’ප කර ලැෙබ. 
ම“’ :  සභාප“,    ෙමයට,
 “/ස ක”තර ධ ෙ—වා ස“පකාර ස““ය,    සභාප“
 ෙනා. 233/3, ෙස”’” හ””ය,
 නාෙගාඩ, ක”තර.
 ”රකථන අංක : 034-4943852 / 034-2222356

ෙව ෙළඳ, වා—ජ හා අහාර ”ර“තතා අමාාංශය

පා’ෙභ–“ක කට“ ””බඳ අ“කා’ය
අ–”ෂ ජනරා තන“ර සඳහා බඳවා ගැ”ම

ෙවෙළඳ අමා“ාංශය යටෙ’ යා’මක පාෙභ–“ක කට“ ”බඳ අ“කාෙ“ අ–”ෂ ජනරා” තන“ෙර“ –ර“පා—ව ”ර•ම සඳහා ”””ක’ල’ 
– ලාංක –රවැ’ය”ෙග” අය”’ප’ කැඳව• ලැෙ•.

01. අ–”ෂ ජනරා තන“ර (HM2-1) (එ” තන“ර”)
  අ–”ෂ ජනරා”වරයා අ“කාෙ“ “ධාන ”ධායක “ලධා“ ෙ“. අ–”ෂ ම–ඩලෙ“ ෙපා” ෙමෙහය•ම සහ පාලනය යටෙ’ අ“කාෙ“ ’යම 

යාකාරක’, පපාලන සහ ”“ කට“ ස’බ”ධෙය” අ–”ෂ ජනරා”වරයා වග”ය “ සහ වගව “ ෙ“. ඔ“ / ඇය අ–”ෂ ම–ඩලය 
”’” පවර• ලබන ප” අ–”ෂ ම–ඩලෙ“ බලතල කා•යය” සහ කට“ යාෙව“ ෙයද•ම යා’මක “ම ඉ•කළ “ අතර, රාජකාමය 
කා•ය සාධනෙය” ”–’ඨ’වයට ප’•ම සඳහා අ“කාෙ“ කා•ය ම–ඩලයට නායක’වය සහ අව“ ”ගැ”•ම ලබා“ම.

”ක’ :
බාර අය”’ක”ව” සඳහා :
  ”•ව”—ල ““පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ”’” ”ග• ලබන ”•ව”—ලය” ලබාග’ කළමනාකරණය, රා’ පපාලනය, අෙල”කරණය, 

”“ය, ආ•–ක ”—ව, ගණකා“කරණය, වා“’ය, කෘ“ක•මය ෙහ– ”—ව ”බඳ “ථම උපා“ය ලබා “—ම. සහ
  අ—ළ ෙ”–ෙ“ ප•චා’ උපා“ (Masters) ”””කම සමග ”””ක’ ලබා ගැ”ෙම” ප” වසර 10ක පළ–”–ද ස“තව උපා“ය ලබා ගැ”ෙම” ප” 

සම—ත වසර 18ක කළමනාකරණ ම”ටෙ’ පළ–”–ද “—ම සහ එ”” වසර පහ” සං—ථාවක, ම–ඩලයක ෙහ– ”ග’ ෙවෙළඳ ආයතනයක 
ෙ’’ඨ කළමනාකරණ ම”ටෙ’ පළ–”–ද ලබා “—ම. ෙහ–

  ”ග’ වෘ’”යෙ““ ගණකා“කරණ ආයතනයක අ“ (Fellow) සාමා“කෙය— •ම සහ එම ”””ක’ ලැ—ෙම” ප”ව ”ාපාක ෙහ– වා—ජමය 
පසරයක කළමනාකරණ ම”ට ෙ’ තන“රක අවම වශෙය” වසර 18ක පළ–”–ද “—ම සහ එ”” අවම වශෙය” වසර පහක සං—ථාවක, 
ම–ඩලයක ෙහ– ”ග’ ෙවෙළඳ ආයතනයක ෙ’’ඨ කළමනාකරණ ම”ටෙ’ පළ–”–ද “—ම. ෙහ–

  ””ඥෙය— •ම සමග ”””ක’ ලැ—ෙම” ප” ”ාපාක ෙහ– වා—ජමය පසරයක කළමනාකරණ ම”ටෙ’ තන“රක අවම වශෙය” වසර 
18ක පළ–”–ද “—ම සහ එ”” අවම වශෙය” වසර 05” ෙ’’ඨ කළමනාකරණ ම”ටෙ’ පළ–”–ද “—ම.

අ””තර අය”’ක”ව” සඳහා :
  පාෙභ–“ක කට“ ”බඳ අ“කාෙ“ ෙ’’ඨ කළමනාකරණ කා–ඩෙ“ අ–”ෂ තන“රක වසර පහක ස“•—යක ෙ—වා කාලය” ස’—•ණ 

කර “—ම.
රා ෙ—වෙ“ “ලධා“” සඳහා :
  – ලංකා පපාලන ෙ—වෙ“ පළවන පං“ය ෙහ– ඊට ඉහළ පං“ය “ලධා“” –””ය පදනම මත අ–”ෂ ජනරා” ෙලස ප’ “මට හැ බැ”” 

ඔ–”ටද අය”’ කළ හැය.  

වැ•“  ප’මාණය (HM 2-1/2016) : ”. 93,020/- 12 x 2,700 = ”. 125,420/- කළමනාකරණ ෙ—වා ෙදපා•තෙ’”“ෙ“ ච”ෙ”ඛ “කාරව වයස  
අ–”” 40ට ෙනාඅ— සහ 55ට ෙනාවැ• ”ය “ය. අ””තර අය”’ක”ව”ට උපම වය— “මාව අ—ළ ෙනාෙ“.

“වාහන හා ඉ”ධන “මනාව
  “ල වාහනය” සමග රජෙ“ ච”ෙ”ඛ වලට අ•’ලව ඉ”ධන “මනාව” ලබාගැ”මට ““ක’ ලබ”.
වෘ’”ය “මනාව 
 කළමනාකරණ ෙ—වා ෙදපා•තෙ’”“ෙ“ ච”ෙ”ඛ 02/2016 “කාරව වෘ’”ය “මනාව ෙගව• ලබ”.
ෙවන’ “මනා
 වැ •පට අමතරව අ—ළ “මනා පව’නා රජෙ“ ච”ෙ”ඛ වලට අ•’ලව ෙගව• ලබ”.
ප’ෙ’ —වභාවය
  ෙමම තන“ ර ෙ—වක අ•ථසාධක අර“දෙල“ (EPF), ෙ—වා “”“කය”ෙ” භාර අර“දෙල“ (ETF) සහ රජෙ“ ච”ෙ”ඛ ආ”ෙය“ ”“”ධාන 

“කාරව අෙන—’ ““ක’ ස“ත —–ර තන“ර” ෙ“. බඳවාග• ලබන බා“ර අය”’ක”ව” වසර “නක පවාස කාලයකට යට’ ”ය “ය. 
බඳවා ගැ”ෙ’ ප’පා“ය
  ප’•’ බලධායා ”’” ප’කර• ලබන ස’“ඛ ප“”ෂණ ම–ඩලය” ම“” පව’ව• ලබන •හගත ස’“ඛ ප“”ෂණය” ම“” ෙත–රාග• 

ලැෙ•.
ෙවන’ ”ක’
– ලාංක –රවැ’ෙය— ”ය “ය.
ෙත–රාග’ අය”’ක”ව” තම තන“රට “ය“ත රාජකා“ “’ ප” ඉ• “ම සඳහා මනා ශා“ක හා මාන’ක ෙය–”තාවය” ”ත ”ය “ය.
”–’ඨ චතය” ”ත ”ය “ය.
ෙමම ’”•ම පළ• ”න 14” ඇ“ළත පහත සඳහ” •”නයට •යාප”ං— තැපෑෙල” තම අය”’ප’ ඉ”ප’ කරන ෙලස ”””ක’ ස“ත අය”’ක”ව”ට 
ෙම”” ආරාධනය කර• ලැෙ•. තම ”””ක’ සනාථ “ම සඳහා අ—ළ සහ“ක වල ”ටප’ අය”’ප–යට අ“ණා එ”ය “ය. ’යම අය”’ප– ”“ම’ 
සැල”ලට ල”කර• ලබන අතර, කවර ෙහ– ආකාරයක උපකාර ලබා ගැ”මට උ’සාහ “ම •”””කම” ෙ— සලකා කට“ කර• ලැෙ•. •’ 
කවරෙ“ ඉහළ ව’ ෙකළවෙ• “’ ප” ස’—•ණ කරන ලද අය”’ප’ සමග අ—ළ ’යම සහ“ක ප–වල ”ටප’ අ“ණා එ”ය “ය. රා’ අංශෙ“ 
ෙ—වකය”ෙ” අය”’ප’ තම ආයතන “ධා“යා ම“” ඉ”ප’ කළ “”.  ඉහත ක”“ සමග අ•ගත ෙනාවන අස’—•ණ අය”’ප’ සහ අවසාන 
”නයට ප” ෙයා“වන අය”’ප’ ““”ෙ’ප කර• ලැෙ•. ෙමම තන“ර ලබා ගැ”ම සඳහා බලපෑ’ “ම ”””ක’ ෙනාලැ—මට ෙ’“ව. ඔබ අය”’ 
කරන තන“ෙ• නම •”කවරෙ“ ව’පස ඉහළ ෙකළවෙ• සඳහ” කළ “ය.
ෙ”ක’
ෙව ෙළඳ, වාජ හා ආහාර ර”“තතා අමා“ාංශය, අංක 492, ආ•.ඒ. ද මැ” මාවත, ෙකාළඹ 03.
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