
වර්ෂ 2022ක් වූ අග�ෝස්තු මස 07 වැනිදා ඉරිදාදැන්වීම් 

ෙ•ක’ ඇබෑ“
අප ආයතනය සඳහා පළ–” ෙ•ක’ ”ප“ක, ෙ”” සෑ“ම සඳහා 
ෙකෙන” සහ උ” “යාකරව”න— අව“ ෙ“. 
1.  ෙ•ක’ ”ප’ක සඳහා අ” 10 ක පළ–”–ද” “ම. 
2. ෙ”” සෑ“ම සඳහා අ” 10 ක පළ–”–ද” “ම. 
3. උ” “යාකරව”න— සඳහා අ” 05 ක පළ–”–ද” අව“ ෙ“. 
ඔබෙ” දත සැක”ම” පහත ”නයට ෙහ– ”–– තැපෑල ම“” එව”න. 

–වාරකා ඉ”ඩ—— ඉ”යා –ග•ක සමාගම
ෙනා. 95, – ක”ෙ•ෂ මාවත, ෙකාළඹ 13. 

”–’ තැපෑල : dwarakainduslanka@gmail.com
“—ක ඇම අංකය : 0112-333333, 0777-427960

ලං” සඳහා ආරාධනය

ෙ”හ–— ආපන ශාලාව

ෙ”හ–— ආයතනෙ“ ආපන ශාලාව පව’වාෙගන යාම සඳහා පළ”” 
ආහාර පාන සැප– ’”කර• ලබන ෙට’ං ආයතන ෙව” ““ තැ“ ලං” 
කැඳව• ලැෙ. ෙමම ආපන ශාලාව, ෛද“කව, ෙප.ව. 6.00 ’ට ම–ම රා’ 
12.00 දවා ”වෘත ෙකාට තැ–ය –“ අතර, සා•ථක සැප–ක” ”’”, 
ෙහාඳ ත’වෙය් •ණා’මක ආහාර පාන ව•ග “•”’ඨ “ල ගණ” යටෙ’ 
ලබා”ය –“ය.

ෙ’ සඳහා, “”තැෙ” උපකරණ, ආපන ශාලා –බ—, ””•ය, ජලය හා මසකට 
.ෑ. 37.5 ගෑ ’•ඩ• 20 ෙනාලෙ“ ලබාෙද• ලබන අතර, —•ය” අය 
ෙනාෙකෙ•. 

ආප” ෙගව• ලබන තැප“ ””ය” 5,000/- හා ආප” ෙගව• ෙනාලබන 
ගා“ ””ය” 1.000/- ෙග•ෙම, 2022 අෙග“ 01 ”න ’ට 2022 
අෙග“ 12 ”න ද”වා ෙප.ව.9.00 හා ප.ව. 3.30 අතර කාලය “ළ ස“—, බ—— 
හා ’—රා— ”නවල “ ලංකාෙ“ “මාස“ත එ”ස’ “වෘ’“ ප– සමාගෙ’ 
(ෙ””හ–) “ස’පාදන ෙදපා•තෙ’“ෙව, අළ අය”පත “යමය” හා 
ෙකා”ෙ–’ ඇ“ළ’ ලං” ෙ”ඛන ලබාගත හැක. 

ස—•ණ කළ ලං” ෙ”ඛන, ““ තැ“ කවරයක බහා එ“ ව ඉහළ ෙකළවෙ•, 
"ආපන ශාලාව සඳහා ලං”ව" ය•ෙව” සඳහ” ෙකාට, "“මාස“ත එ”ස’ 
“වෘ’“ ප– සමාගෙ’ “ස’පාදන “ධා”" ෙවත •යාප”ං— තැපෑෙල” 
එ•ෙම” ෙහ– “සපාදන ෙදපා•තෙ”“ෙ“ තබා ඇ ෙට”ඩ• ෙප”“ෙ“ 
බහා–ෙම”, 2022 අෙග“ 15 ”න ප.ව. 2.00 ට ෙපර ලැ—මට සැලැ—”ය 
–“ය. 

ලැ— ඇ ලං”, ඒ හා සමගම, 2022 අෙග“ 15 ”න ප.ව. 2.00 ට 
ලං”ක”ව”ෙ” ෙහ– ඔ–”ෙ” බලයල’ “ෙය–“තය”ෙ” ඉ”’ෙ“ ”වෘත 
කර• ලැෙ. 

ලැ— ඇ “ල ගණ” එක ෙහ– ’ය”ලම ෙහ– •’” ෙ’“ ’•ම•” 
ෙතාරව ””ගැ”ෙ ෙහ– “ෙ’ප •“ෙ අ”ය ලංකාෙ“ “මාස“ත 
එස’ “වෘ’ ප– සමාගම ස“ෙ“. 

“ස’පාදන “ධා”,
ලංකාෙ “මාස“ත එස “වෘ“ ප සමාගම, 
අංක 35, ෙ”හ–—, 
–.ආ•. ”ෙ’ව•ධන මාවත,
ෙකාළඹ 10. 
”—තර සඳහා අමත”න - 2429422 / 2429451

ජනා“ප ෙ”ක’ කා•යාලය

”•ෙෂක –ර“පා—
ෙ’ ඔබ ද?

රෙ” පව“න ධාන ගැට—වලට ස“’ ෙස•මට ඔබෙ” “–ණතාවය භාත “ම සඳහා 
ඔබ කැමැත ද”ව”ෙ” ද? සා•ථකවය සඳහා එකම මා•ගය දත මත පදන’  
“ප“ බව ඔබ •වාස කර”ෙ” ද?  —ව   ජාත”වාදය” “ළ දත පදන’ 
 ස“’ සහ ශ”“ම “ප“ ධාරාව” “•මාණය “ෙ’ “යාව•ෙ“ “රත •මට 
ඔබට අව“ ද? 

අප ගැන 

ජනා“ප“ ෙ”ක’ කා•යාලෙ“ •ෙ”ෂක ක–ඩායම, රෙ” ආ•–ක සංව•ධනය සහ 
මහජන ”භ’–“යට ස’බ”ධව එ”ෙන— පැනන“න සැබෑ සහ අ’ෙය–ගාමක ගැට—වලට 
සා•ථක ව ““ණ ”ය හැ ත”ණ ”’ස” සම”ත ෙ“. 

අප ෙසායෙ 

පහත සඳහ” ”””ක’ ස“ත —වයං ධාවනය” – ––ගල”” ෙ“.

 �  දත —ව/සං“ානය/ප’ගණක —ව/ආ•–ක —ව/“ප“ අ–යනය ෙහ– 
ෙමයට අ—ළ ෙවන ”ෙ’යක උපා“ය” ෙහ– අ—ළ ”ෙ’යක සමාන අ–යන 
”””ක’. 

 �  දත ””බඳ ව මනා ’–“ය” ස“ත ශ”“ම •ෙ”ෂක “–ණතාවය, දත –— 
“ම/කැ’ම (mining), ආ•–ක““ය, ග—තමය ආකෘ“ “•මාණය, දත ගබඩා 
“ම සහ දත ද“කරණය ””බඳ පළ–”–ද ෙ•ෂ”. 

 � •”ත සහ වා—ක ස”“ෙ“දනය ””බඳ –’ට —සලතාවය.  

ඔබට පැවෙරන කා•යය 

 �  ඔබ ’” ගැට— හ“නාගැ”ම සහ ස“’ සැල”’ “ෙ’ කා•යය”වල “ රා’ සහ 
රා’ ෙනාවන ආයතන රා–ය” සමඟ ස’බ”ධ • කට–“ කර• ඇත. 

 �  දත හ“නා ගැ”ම සහ බ“ධ ”ලා“ව•” දත –— “ම සහ අ””තර දත 
ස“—ය” සංව•ධනය “මට කට–“ කර• ඇත. 

 �  සා”“ මත පදන’  “ප“ සැක“ෙ’ “යාව•ෙ“ •ෙ”ෂණාමක හරය 
වන දත ස’බ”ධතා සක— “ම සහ •ෙ”ෂණය “ම (Wrangling and 

analyzing) ’” කර• ඇත. 

 �  ඔබෙ” ෙසායාගැ”’ සහ “•ෙ–ශ ඉ”’ප කර• ඇත. 

“ලාභ

ෙ’ සඳහා ආක•ෂ’ය වැ•“ පැෙ”ජය” ““ –ව “ෙද” ”“ “ලාභවලට වඩා අ—ළ 
”ෙ’ය ස’බ”ධෙය” වඩා ඇ”ම” සහ අර“ණ” ස“ත ––ගල”” බඳවා ගැ”ම 
අප ෙ” අෙ“”ෂාව”. ෙකා”ා කාලය ”•ක ව වසරක කාලය” ෙ“. 

අය”’ “ම 

ඔබ ෙ’ ස’බ”ධෙය” උන””ව” ද”වන ”””ක’ ස“ත ––ගලෙය— න’, ෙනාපමාව 
ppd@presidentsoffice.lk යන “ •”නයට ඔබෙ” අය”’පත ෙයා“ කර”න. 

අය”’ප භාර ගැ”ෙ’ අවස” ”නය : ෙමම ’”ම පළ කළ ”න ’ට ”න 7 ” ඇළත

 ජනා“ප ෙ”ක’ කා•යාලය
ගා “වෙ—ර, ෙකාළඹ 01.

ක•මා”ත අමා“ාංශය

ලංකා “නර” සෑ”— •“ට” 
රජය  ස“ —•ණ සමාගම” වන ලංකා  නර සෑ”” ට” ආයතනෙය“ සාමා—ා“කා“ තන“ර  සඳහා 
”””ක’ල අය”’ක”ව” ෙව“” අය”’ප කැඳව• ලැෙ•.

සාමාාකා“ -  General Manager
(ෙ’ඨ කළමනාකාර ෙ—වා ගණය HM-2-1
 –ර“පා— පව“න ථානය - –“ෙ” ය”ාගාරය - –ර“පා— 01
 (අවථා•’ලව “ධාන කා•යාලෙ“ හා –“ෙ” ය”ාගාරෙ“ ෙවය කළ –“ ෙ“.)
 බාර අය’ක”ව” 
 (අ)  ”•ව”—ල ““පාදන ෙකාෂ” සභාව ”’” ””ග මානව ස’ප කළමනාකරණය/  ”—ව/ 

”ාපාර ප’පාලනය/ කළමනාකරණය/ ගණකා“කරණය ””බඳ “ථම උපා“ය” ලබා “—ම. 
සමග

   මානව ස’ප කළමනාකරණය/ ”—ව/ ”ාපාර ප’පාලනය/කළමනාකරණය/ ගණකා“කරණය  
”ෙ’”ට අ—ළ ”ෂය ”ෙ’ය•” ප•චා උපා“ය” ලබා “—ම ෙහ– කළමනාකරණය ””බඳ  
””ග වරල වෘ”ය ආයතනයක ආ•ත සාමා“කවය ලබා “—ම.     සහ

   උපා“ ”””ක’ ලබා ගැ”ෙම” ප”ව රා’ සංථාවක, ”වථා”ත ම–ඩලයක ෙහ– ””ග  
ෙපෟ–ගක  අංශෙ“ ආයතනයක කළමනාකරණ ම”ටෙ’ තන“”වල අවම වශෙය” වසර 18 ක  
පළ–”–ද (අවම වශෙය” ” වසර 05 ” ව ෙ’’ඨ කළමනාකාර ම”ටෙ’ ”ය –“ය.)   ෙහ–

 (ආ)   ”•ව”—ල ““පාදන ෙකාෂ” සභාව ”’” ””ග මානව ස’ප කළමනාකරණය/  ”—ව/ 
”ාපාර ප’පාලනය / කළමනාකරණය/ ගණකා“කරණය ””බඳ “ථම උපා“ය” ලබා “—ම.    
සමග 

   මානව ස’ප කළමනාකරණය/ ”—ව/ ”ාපාර ප’පාලනය/ කළමනාකරණය/ ගණකා“කරණය  
””බඳ  ”ෂය ”ෙ’ය•” ආචා•ය උපා“ය” ලබා “—ම.    සහ 

   “ථම උපා“ය ලබාගැ”ෙම” ප” රා’ සංථාවක, ”වථා”ත ම–ඩලයක ෙහ– ””ග  
ෙපෟ–ගක අංශෙ“  ආයතනයක ෙ’’ඨ කළමනාකාර ම”ටෙ’ තන“රක අවම වශෙය” වසර 
05 ක  ෙවා පළ–”–ද. 

 අ””තර අය’ක”ව”
  ආයතනෙය“ ෙ’’ඨ කළමනාකාර ෙවා ගණෙය“ තන“රක අවම වශෙය” වසර 05 ක අ—ළ ”ෂය 

”ෙ’ෙය“ ස“•—යක ෙවා කාලය” ස’—•ණ කර “—ම.    සමග
  බ“”ධ කා•යය”“ “–“  ක–ඩාය’ සඳහා නායකවය සැප•ෙම“ලා ෙම”ම මානව හා අෙන—  

ස’ප කා•ය”ෂමව කළමනාකරණෙය“ලා “•—ත “•ණතාව.
 ෙවා ගණයට අ—ළ වැ•“ ෙ”ත අංකය හා මා’ක වැ•“ ප’මාණය

 කළමනාකරණ ෙවා ච”ෙඛ 02/2016 අ•ව
  වැ•“ ෙ”ත අංකය:  , ”. 91,645/=  =2,700x12 = 124,045/= ”. 91,645/= වන ආර’භක  වැ•“ 

තලෙය“  ”“•වා වැ•“ ෙගව•  ලැෙ•.
  වය— “මාව - අ–”” 35ට ෙනාඅ— ”ය –“ අතර, අ–”” 55 ට ෙනාවැ• ”ය –“”. අ””තර  

අය”’ක”ව” සඳහා උප’ම වය “මාව බලෙනාපා”.
  ෙපා”ෙ“ ෙගව• ලබන “මනාව”ට අමතරව    වැ•“ කා–ඩය සඳහා පහත සඳහ” “මනාද 

“ෙ“.
 “මනා
 1.   හා  යන ච”ෙඛ “කාරව “වාහන “මනාව 

ෙහ– රාජකා“ කට–“ සඳහා ආයතනෙ“ වාහනය” යන ෙදෙක” එක” ලබා“ම.
 2.  රා’ ”ාපාර ච”ෙඛ අංක 02/2022 “කාරව ස”“ෙ“දන –ප ෙග•ම. 
 3.   කළමනාකරණ ෙවා ච”ෙඛ අංක 05/2017 “කාර තන“රට අ—ළ  ස”ය  ෙවා කාලය පදන’  

කරෙගන වෘ”ය “මනාව  ෙග•’ කර• ලැෙ•.
  අ””තර අය”’ක”ව” බඳවා ගැ”ෙ’“ ”“•ව• ලැ–ය –“ වැ•“ ”යවර ආයතන සං’හෙ“   Vii 

ප’–ෙ’දෙ“ ”“”ධාන ප’”  ”රණය  කර• ලැෙ•.
 ෙගව ලබන වැ•පට අමතරව පහත සඳහ” “මනා හා ““ලාභ ද “ෙ“.
 ෙපා “මනා
 01.  භා–ඩාගාරය අ•මත කළ ”. 7,800/= ” වන ”වන ”යද’ “මනාව.
 02. මා’ක ආහාර “මනාව - ෛද“ක පැ’ම මත පදන’ ෙ“.
 03.  මා’ක පැ’ෙ’ ”’ “මනාව - ෛද“ක පැ’ම මත පදන’ ෙ“.
 04.   මසකට ”. 4,000/= ”’කර “මනාව (–“ෙ” ය”ාගාරෙ“ ෙවකය” සඳහා පම—)
 ““ලාභ
 01.  වා•“ක “’පාදන ”’ගැ”•ෙ’ “මනාව
 02.  වා•“ක “සාද “මනාව (ෙබ–න)
 03.  ශ“ හා ෙර–හගත•ෙ’ හා බා“ර ““කාර සඳහා ර”ෂණාවරණය
  i.  වසර” සඳහා ”. 200,000/= ක ෙර–හගත•ෙ’ ර”ෂණාවරණය (ප–ෙ සාමා“කය” ඇ“—ව)
  ii.    වසර” සඳහා ”. 20,000/= ක බා“ර ““කාර –ප ““—•ණ (ප–ෙ සාමා“කය” ඇ“—ව) 
  iii.  වසර” සඳහා ”. 5,000/= ද”ත ““කාර –ප ““—•ණ  (ප–ෙ සාමා“කය” ඇ“—ව)
 04.  ථාවර (“•—ත) “මාව” ද”වා ෛව– ”යද’ ලබා“ම
  i.  වසරකට වර” ”. 5,000/= ක “මනාව (සාමා— ෛව– ගා“ සඳහා)
  ii.  වසර ෙදකකට වර” ”.12,000/= ක “මනාව (”ෙ•ෂඥ ෛව– ගා“, ෛව– ප“”ෂණ 

ගා“, ඇ ක–නා• හා “වණාධාර ”යද’)
  iii.  ද” උපත” ෙව•ෙව” වසර 02 කට වර” ”. 12,000/=
 05.  ”ට අමතරව –ර ෙවකය” සඳහා වන ෙවන ““ලාභ ලැ—මට “ක’ ඇත. 
 06.  ෙවකයා ”’” ෙවක අ•ථ සාධක අර“ද —යකවය 10% ”ද සමාගම ”’” 15% ක  

—යකවය” සහ ෙවා “–”“කය”ෙ” භාර අර“දල සඳහා ආයතනෙ“ —යකවය 3%  ෙ“. 
ෙපා ෙකා”ෙ– 
1.  සෑම ඉ—’ක”ෙව”ම – ලංකාෙ“ –රවැ’ෙය— •ම.
2.  තන“රට පැවෙරන කා•යය” මැන”” ඉ••“ම සඳහා ෙම”ම ”ව”ෙ” ඕනෑම “ෙ–ශයක ෙවය  •“ම 

සඳහා අව“ වන කා”ක හා මාන’ක ෙය–”තාවය•” –”ත  ”ය –“ය.
3.  ”–’ට ච’තය•” –”ත ”ය –“ය.
4.   ෙත–රාග• ලබන අය”’ක”ෙ” “” ඉප•’ව”  උපයන ”ට ෙග•ෙ’ බ–ද  (

) අය කර ග• ලැෙ•.
රා’ ෙවෙ“/ සංථාවල/ ”වථා”ත ම–ඩල සහ රා’ සමාග’වල ෙවෙ“ “–“  අය”’ක”ව” 
ඔ–”ෙ” අය”’ප තම අ—ළ ෙදපා•තෙ’”“වල/ ආයතනවල “ධා””  මා•ගෙය” ඉ”’ප කළ –“ය.
ඉහත ද”වන  ලද සාමා—ා“කා“ තන“ර සඳහා වන අය”’ප  (අ—ළ සහ“ක පවල ඡායාථ  ”ටපද 
සමග) ”කවරෙ“ ව’ පස ඉහළ ෙකළවෙ• අය”’ කරන තන“ර පැහැ”ව සඳහ” කර රාජ“’ෙ“ සරණ 
මාවෙ අංක 341/21 “ ලංකා නර සෑ”” ට” “ සභාප“  ෙවත 2022  අෙග–“ මස 22 ”නට ෙපර 
ලැෙබන ෙ යාප”ං— තැපෑෙල” ෙයා“ කළ –“ෙ“. 
සභාප“, ලංකා නර” සෑ”— •ට”,
අංක 341/21, සරණ මාවත, රාජ“’ය. 


