
වර්ෂ 2022ක් වූ න�ොවැම්බර් මස 20 වැනිදා ඉරිදා දැන්වීම් 

ජනතා ව සංවධන ම ඩලය
වැ • කමා”ත අමාාංශය

ඇබෑ“
ජනතා ව“ සංවධන ම–ඩලෙ පහත සඳහ” ඇබෑ“ සඳහා බඳවා ගැ”ම ”—ස ”””කල’ 
ෙය”තාණ අය”ක”ව” ෙව“” ඒ සඳහා ෙමම“” අය”ප’ කැඳව• ලැෙ•. 
තන ර සාමා ා“කා“  —–ර (–””ක ”“”ධාන යටෙ’ රජෙ “ප”ා“ත 

ෙ—වෙ පළ“ ෙ”—ෙ “ලධා“ අය”ක”වනට ““ඛතාවය ෙද• ලැෙ•)
කළමනාක” මානව ස ප හා ප’පාලන —ර
සහකාර කළමනාක” ප’ෙභ–“ක හා අෙල —ර
කළමනාකර සහකාර තා“—ක ෙනාවන —ර

ෙපා
යථා ප’” සණ කරණ ලද අය”ප’ අ—ළ අ–ාප“ක, වෘ’මය ”””ක පළ–”–ද 
හා ෙවන’ සහ“කවල ”ටප’ සමග •යාප”ං— තැපෑෙල” සභාප“ ජනතා ව“ සංවධන 
ම–ඩලය (JEDB) ෙවත 2022 ෙනාවැබ මස 30 වන ”නට ෙහ එයට ෙපර ලැෙබන ෙ— 
එ”ය –“ය. ඉ”— කරන තන“ර •– කවරෙය“ වපස උ ෙකළවෙර“ පැහැ”•ව තද 
අ—’” සඳහ” කළ –“ය. අසණ හා “මාද• ලැෙබන අය”ප’ ““ෙ”ප කර ලැෙ•. 
•න අ–ර•” ෙහ ෙ සඳහා බලපෑ •“ම •”””කම” ව• ඇත. ෙක“ ලැ”—“ගත 
කරන ලද අය”ක”ව” පමණ” ස“ඛ ප““ණය සඳහා කැඳව• ලැෙ•.  ෙ සඳහා වන 
වැ”ර ”—තර සඳහා ක”ණාකර ජනතා ව“ සංවධන ම–ඩලෙ (JEDB) ෙව• අඩ”ය 
එන (www.jedb.lk) ප’—ලනය කර”න. 
සභාප“
ජනතා ව සංවධන ම ඩලය
ෙනා ෙවා”ෙෂ–” •”ය ෙකාළඹ

– තැපෑල chjedb@gmail.com

– ලංකා අ”“—න සංගමය
තන“” –රපා—

– ලංකා අ”“—න සංගමෙ –ර“පා• ඇ“ පහත සඳහ” තන“” සඳහා ”””ක ඇ“ – 
ලාං•කය”ෙග” අය”ප– කැඳව• ලැෙ•.

01. ප’පාලක (ෙකා”ා’ පදනම මත) ”’“
I. අ–ාපන හා වෘ”ය ””ක’

   ””ග’ ”•ව”—ලයක රා’/”ාපාර ප’පාලනය හා මානව සප’ කළමනාකරණය 
””බඳ උපා“ධා’ෙය” •ම සහ ””ග’ ”•ව”—ලයක අ—ළ ෙ”–ය ””බඳ ප•චා’ 
උපා“ය” හා ප•චා’ “ෙලමා පාඨමාලාව” හ—රා “—ම.

   මානව සප’ කළමනාකරණ වරල’ ආයතනෙ  ෙහ – ලංකා කළමනාකරණ 
ආයතනෙ  සාමා“ක’වය ෙහ සමාන ”””ක ලබා “—ම.

II. ෙ—වා පළ”ද

   ෙ—වක ප’පාලනය හා ”නය “යාප“පා“, කක” අණපන’, කක” ආර–” ඇ“”ව 
කක” ”“ ””බඳ ’•ම, ෙගාඩනැ“• නඩ’“ව, වාහන නඩ’“ව, ආර”ෂක, ”’’” 
•“ සහ කායාල කළමනාකරණ කට–“ ””බඳ පළ–”–ද ස“තව රා’ අංශෙ ෙහ 
ෙපෟ–ග•ක අංශෙ ප’පාලන ෙ—වෙ වසර 15 කට ෙනාඅ පළ–”–ද” ලබා “—ම.

   ෙමම තන“ර ෙකා”–ා’ පදනම යටෙ’ බඳවාග• ලබන අතර, වයස අ–”” 60 
ඉ”ම”ය –“ අතර, 65 ෙනාඉ”ම”ය –“ය.

   රා’ අංශෙ ’ට මෑතක“ ”“ාම ග”නා ලද “ලධා“” ෙකා”–ා’ පදනම මත බඳවා 
ගැ”ම ෙකෙර“ ද සලකා බල• ලැෙ•.

02. ගණකා“කා“ (ෙකා”ා’ පදනම මත)
I. අ–ාපන හා වෘ”ය ””ක’

   “කරණය, වා—ජ, “ද” පාලනය ””බඳ ”ෙ•ෂ උපා“ය” හ—රා “—ම හා 
 ”””ක ලබා “—ම.

II. ෙ—වා පළ”ද

   ගණකා“කා“වරෙය— වශෙය” රජෙ ෙහ ෙපෟ–ග•ක අංශෙ අවම වශෙය” වසර 
10 ක පළ–”–ද හා “කරණ මෘ”කාංග ””බඳව ප’ගණක ’•ම  
මෘ”කාංග භා”තය ””බඳ ’•ම)

   ෙමම තන“රට ෙකා”–ා’ පදනම යටෙ’ බඳවා ග• ලබන අතර, වයස අ–”” 60 
ඉ”ම”ය –“ අතර, 65 ෙනාඉ”ම”ය –“ය.

   රා’ අංශෙ ’ට මෑතක“ ”“ාම ග”නා ලද “ලධා“” ෙකා”–ා’ පදනම මත බඳවා 
ගැ”ම ෙකෙර“ ද සලකා බල• ලැෙ•.

සැල•ය  :

   ––ග•කව සක— කළ ”—තරා’මක අය”ප’ අ—ළ සහ“ක ”ටප’ සමග ඔබ ගැන 
”ම’ය හැ• ”” ෙනාවන ––ගල”” ෙදෙදෙන—ෙ” සබ”ධතා ”—තර ද ස“තව 
2022 ෙදසැබ මස 12 වැ“— ෙහ ඊට ෙපර ලැෙබන ෙ— පහත සඳහ” •”නයට 
•යාප”ං— තැපෑෙල” එ”ය –“ය. අය”පත බහාලන •”කවරෙ වපස ඉහළ 
ෙකළවෙ අය” කරන තන“ෙ නම සඳහ” කර”න.

   ෙමම තන“”වලට අ—ළ වැ•“ ””බඳව ස“ඛ ප“”ෂණ අව—ථාෙ““ එකඟතාවයට 
පැ—ය හැ•ය.

ග” “ධාන ෙ”ක’,
– ලංකා අ”න සංගමය,
”— මාවත,
ෙකාළඹ 07.

ඇබෑ“ 
Power Plus Holdings (Pvt) Ltd

”• කා“ක –”• - Electrician
ප”ප වෑ’ක”ව” - Pipe Welders

වෘ”ය ””ක’
  තෘ“”ක හා වෘ’ය අ–ාපන ෙකාෂ” සභාව ”’” ””ග’ තා”ෂණ 
–“ ආයතනය•” “—’ කළ ජා“ක වෘ’ය ”””ක (NVQ 4) 
මටම ලබා “–ය –“”. 
 වසරකට වඩා වැ මනා ෙ—වා පළ–”–ද” “–ය –“”. 
  ඉහත ”””ක සපයන අය”ක”ව”ෙ” අය”ප’ හා සහ“කවල ”ටප’ 
සමග ස“ඛ ප“”ෂණ සඳහා පහත ’”ෙවන —ථානය ෙවත පැෙණ”න. 
  පහත ”රකථන අංකයට ඇම“ම” ලබා “ ස“ඛ ප“”ෂණ සඳහා ඔබෙ” 
ෙ“ලාව ෙව”කරග”න. 

•”නය : Power Plus Holdings (Pvt) Ltd
ෙනා. 44, මැදවැ•කඩ පාර, රාජ“’ය.
රකථන අංක : 0112875548, 0773077803

ර’න–ර
ෙ“මෙය”

ඔබට” ෙ’ . . . .
උ’සව ශාලා, සම”–ණ ශාලා, ෙර—•ර”, ෙ”වා’කාගාර, 
”ෙඛපෙභ” කාමර හා ”“ තටාක ස“ත අපෙ” ෙහට” 
සං–ණයට

වහාම අව“”.
 ’•ම ! ෙ—වා පළ–”–ද              සහ
 භාෂා ස”“ෙ“දන හැ•යාව ”ෙ•ෂ”.

වැ•“ සහ “මනා ආකෂ’ය”.
ෙනාපමාව අය” කර”න.

කළමනාක”,
/ස ස“පකාර ’ාය බැං— සංගමය,

නවනගරය, ර’න–ර.
070-3230246

කළමනාක”ව—

ෙව• අඩ”ය සඳහා 
ෙ—වා “ෙය–ත”” අව“”.

ආකෂ’ය ෙග•
අමත”න - 0767012513

www.surplus.lk


