
වර්ෂ 2022ක් වූ පෙබරවාරි මස 13 වැනිදා ඉරිදා දැන්වීම් 

වැ”• අමා“ාංශය
සමාග’ ව“ “සං—කරණ, ෙ’ හා රබ• ව“ ආත ෙභ–ග වගා සහ ක•මාතශාලා න•කරණය හා 

ෙ’ හා රබ• අපනයන ව•ධන රා’ අමා“ාංශය

—ඩා ෙ’ ව සංවධන අ“කාය

තන“” ර“පා
—ඩා ෙ’ ව“ සංව•ධන අකා’ෙ පහත සඳහ” තන“” –ර“පා සඳහා ””ක’ල’  ලාංක 
–රවැය”ෙග” අය’ප’ කැඳව• ලැෙ•.

තන“ර - “ෙය–’ සාමාා“කා“ (සංවධන)
  ෙ’’ඨ කළමනාකාර ෙ—වා ගණය (HM 1-1)
වයස -  වයස අ–” 35 ට ෙනාඅ හා අ–” 55 ට ෙනාවැ• ”ය –“ය. (අ””තර 

අය’ක”ව”ට උප’ම වය— “මාව බලපා• ෙනාලැෙ•)

වැ•“ ප’මාණය -  ෙමම තන“රට කළමනාකරණ ෙ—වා ච”ෙ”ඛ අංක 02/2016 අ•ව                  
”. 80,295 - 15 x 2,270 = 114,345/- (මාක) වැ•“ ප’මානය” ““ෙ“. 
”ට අමතරව රජය ම“” අ•මත “මනා ෙගව• ලැෙ•.

””ක’ -  බා“ර අය’ක”ව (පහත 1 ෙහ– 2)
  01.  ”•ව”—ල ““පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ”” ””ග’ ”—ව, 

කෘ“ක•මය, වැ”• කළමනාකරණය, ”ාපාර ප’පාලනය / 
කළමනාකරණය ””බඳ ”•ක උපාය” ලබා “—ම

සමග
    තන“රට අ—ළ ”ෂය ෙ”–යට ගැළෙප”නා—, ප•චා’ උපාය” 

(Masters)  ලබා “—ම / ””ග’ වරල’ වෘ’”ය ආයතනයක 
ආ•ත සාමා“ක’වය ලබා “—ම

සහ
    රජෙ, රා’ සං—ථාවක, ම–ඩලයක, ”ව—ථා”ත ආයතනයක 

ෙහ– ””ග’ ෙපෟ–ග•ක ආයතනයක කෘ“ සංව•ධන / කෘ“ ”ා““ 
කට–“වලට අ—ළව කළමනාකරණ ම”ටෙ’ තන“රක අවම වශෙය” 
වසර පහෙළාවක (15) ක පළ–”–ද” ලබා “—ම.

  02.  තන“රට අ—ළ ”ෂය ෙ”–යට ගැළෙප”නා— ””ග’ වරල’ 
වෘ’”ය ආයතනයක —•ණ සාමා“ක’වය ලබා “—ම

සහ
    රජෙ, රා’ සං—ථාවක, ම–ඩලයක, ”ව—ථා”ත ආයතනයක 

ෙහ– ””ග’  ෙපෟ–ග•ක ආයතනයක කෘ“ සංව•ධන / කෘ“ ”ා““ 
කට–“වලට අ—ළව කළමනාකරණ ම”ටෙ’ තන“රක අවම වශෙය” 
වසර පහෙළාවක (15) ක පළ–”–ද” ලබා “—ම.

   අ”තර අය’ක”ව (පහත 1 ෙහ– 2)
  01. ඉහත සඳහ” බා“ර අය’ක”ව” සඳහා වන ””ක’ ස–රා “—ම.

  02.  —ඩා ෙ’ ව“ සංව•ධන අකා’ෙ සංව•ධන / ”ා““ කට–“ 
””බඳව කළමනාකරණ MM 1-1 ෙ—වා ගණෙය“ I වන ෙ”—ෙ 
තන“රක වසර පහක (05) ක ස“•—යක ෙ—වා කාලය” ස’—•ණ 
කර “—ම.

තන“ර - “ෙය–’ සාමාා“කා“ (ා““)
  කළමනාකාර ෙ—වා ගණය (HM 1-1)
වයස -  වයස අ–” 35 ට ෙනාඅ හා අ–” 55 ට ෙනාවැ• ”ය –“ය. (අ””තර 

අය’ක”ව”ට උප’ම වය— “මාව බලපා• ෙනාලැෙ•)

වැ•“ ප’මාණය -  ෙමම තන“රට කළමනාකරණ ෙ—වා ච”ෙ”ඛ අංක 02/2016 අ•ව                
”. 80,295 - 15 x 2,270 = 114,345/- (මාක) වැ•“  ප’මාණය” ““ෙ“. 
”ට අමතරව රජය ම“” අ•මත “මනා ෙගව• ලැෙ•.

””ක’ - බා“ර අය’ක”ව (පහත 1 ෙහ– 2)
  01.  ”•ව”—ල ““පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ”” ””ග’ කෘ“ක•මය ෙහ– 

වැ”• කළමනාකරණය ””බඳ ”•ක උපාය” ලබා “—ම
සමග

    තන“රට අ—ළ ”ෂය ෙ”–යට ගැළෙප”නා—, ””ග’  ප•චා’ උපා 
ආයතනයක අ—ළ ෙ”–ෙ ප•චා’ උපාය” (Masters) ලබා 
“—ම /  ””ග’ වරල’ වෘ’”ය ආයතනයක ආ•ත සාමා“ක’වය 
ලබා “—ම

සහ
    රජෙ, රා’ සං—ථාවක, ම–ඩලයක, ”ව—ථා”ත ආයතනයක ෙහ– 

””ග’ ෙපෟ–ග•ක ආයතනයක කෘ“ ”ා““ කට–“වලට අ—ළව 
කළමනාකරණ ම”ටෙ’ තන“රක අවම වශෙය” වසර පහෙළාවක 
(15) ක පළ–”–ද” ලබා “—ම

ෙහ–
  02.  තන“රට අ—ළ ”ෂය ෙ”–යට ගැළෙප”නා—, ””ග’ වරල’ 

වෘ’”ය ආයතනයක —•ණ සාමා“ක’වය ලබා “—ම
සහ

    රජෙ, රා’ සං—ථාවක, ම–ඩලයක, ”ව—ථා”ත ආයතනයක ෙහ– 
””ග’ ෙපෟ–ග•ක ආයතනයක කෘ“ ”ා““ කට–“වලට අ—ළව 
කළමනාකරණ ම”ටෙ’ තන“රක අවම වශෙය” වසර පහෙළාවක 
(15) ක පළ–”–ද” ලබා “—ම.

   අ”තර අය’ක”ව බඳවා ගැ”ම
  01. ඉහත සඳහ” බා“ර අය’ක”ව” සඳහා වන ””ක’ ස–රා “—ම.

  02.  —ඩා ෙ’ ව“ සංව•ධන අකා’ෙ සංව•ධන / ”ා““ කට–“ 
””බඳව කළමනාකාර (MM 1-1) ෙ—වා ගණෙය“ I වන ෙ”—ෙ 
තන“රක වසර පහ (05) ක ස“•—යක ෙ—වා කාලය” ස’—•ණ කර 
“—ම.

බඳවාගැ”ෙ’ ”මය -  •හගත ස’“ඛ ප“”ෂණය” ම“” ෙත–රා ගැ”ම කරන අතර ල—“ 
ලබා“ම පහත සඳහ” ප’” ෙ“.

   අ—ළ පළ–”–ද - ල—“ 30

   අ—ළ අ“ෙ•ක අ–ාපන / වෘ’”ය ””ක’ - ල—“ 30

   අෙන—’ කා•යය සාධනය” සහ —සලතා - ල—“ 15

   ස’“ඛ ප“”ෂණෙ“ කා•ය සාධනය - ල—“ 25

         “” ල—“ ගණන - ල—“ 100

    ස’“ඛ ප“”ෂණෙ“ ල—“ ලබාග”නා —සලතා අ•””ෙවළ මත 
ෙත–රා ග• ලැෙ•.

තන“ර - සහකාර කළමනාක” (පාලන)
  කළමනාකාර ෙ—වා ගණය (MM 1-1)

වයස -  වයස අ–” 22 ට ෙනාඅ හා අ–” 45 ට ෙනාවැ• ”ය –“ය. (අ””තර 
අය’ක”ව”ට උප’ම වය— “මාව බලපා• ෙනාලැෙ•)

වැ•“ ප’මාණය -  ෙමම තන“රට කළමනාකරණ ෙ—වා ච”ෙ”ඛ අංක 02/2016 අ•ව ”. 
53,175 - 10 x 1375 - 15 x 1910 = 95,575/- (මාක) වැ•“ ප’මාණය” 
““ෙ“. ”ට අමතරව රජය ”” අ•මත “මනා ෙගව• ලැෙ•.

””ක’ - (අ) බා“ර අය’ක”ව
    ”•ව”—ල ““පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ”” ””ග’ මානව ස’ප’ 

කළමනාකරණය / රා’ කළමනාකරණය / ”ාපාර ප’පාලනය ෙහ– 
කළමනාකරණය ””බඳ උපාය” ලබා “—ම

සහ
    උපාය ලබාගැ”ෙම” ප”ව රජෙ, රා’ සං—ථාවක, ම–ඩලයක, 

”ව—ථා”ත ආයතනයක ෙහ– ””ග’ ෙපෟ–ග•ක ආයතනයක 
ප’පාලන / මානව ස’ප’ කළමනාකරණ ෙ”–ෙ අවම වශෙය” 
අ–” එක (01) ක පළ–”–ද” ලබා “—ම.

  (ආ) අ”තර අය’ක”ව
    ඉහත බා“ර අය’ක”ව” බඳවා ගැ”මට අ—ළ ””ක’ 

ෙහ–
    —ඩා ෙ’ ව“ සංව•ධන අකා’ෙ ක“’ඨ කළමනාකරණ JM 

ෙ—වා ගණෙ මානව ස’ප’ සහ ප’පාලනයට අ—ළ තන“රක වසර 
පහ (05) කට ෙනාඅ ස”ය ෙ—වා කාලය” ස’—•ණ කර “—ම.

බඳවා ගැ”ෙ’ ”මය -  •හගත ස’“ඛ ප“”ෂණය” ම“” ෙත–රා ගැ”ම  කරන අතර ල—“ 
ලබා“ම පහත සඳහ” ප’” ෙ“.

   I. අ—ළ පළ–”–ද - ල—“ 30

   II. අ—ළ අ“ෙ•ක අ–ාප“ක ””ක’ - ල—“ 30

   III. ෙවන’ —සලතා හා කා•යය සාධනය” - ල—“ 15

   IV. ස’“ඛ ප“”ෂණෙ“ ද”වන ලද —සලතාවය  - ල—“ 25

    “” ල—“ ගණන - ල—“ 100
    ස’“ඛ ප“”ෂණෙ“ ල—“ ලබාග”නා —සලතා අ•””ෙවළ මත 

ෙත–රා ග• ලැෙ•.

තන“ර - පපාලන “ලධා“
  ක“’ඨ කළමනාකාර ෙ—වා ගණය (JM 1-1-II)
ර“පා— සං“ාව - 02
වයස -  වයස අ–” 22 ට ෙනාඅ හා අ–” 45 ට ෙනාවැ• ”ය –“ය. (අ””තර 

අය’ක”ව”ට උප’ම වය— “මාව බලපා• ෙනාලැෙ•)

වැ•“ ප’මාණය -  ෙමම තන“රට කළමනාකරණ ෙ—වා ච”ෙ”ඛ අංක 02/2016 අ•ව ”. 
42,600 - 10 x 755 - 18 x 1,135 - 70,580 (මාක) වැ•“ ප’මාණය” 
““ෙ“. ”ට අමතරව රජය ”” අ•මත “මනා ෙගව• ලැෙ•.

””ක’ - (අ) බා“ර අය’ක”ව බඳවා ගැ”ම
    ”•ව”—ල ““පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ”” ””ග’ මානව ස’ප’ 

කළමනාකරණය / රා’ කළමනාකරණය / ”ාපාර ප’පාලනය ෙහ– 
කළමනාකරණය ””බඳ උපාය” ලබා “—ම..

  (ආ) අ”තර අය’ක”ව බ ඳවා ගැ”ම
   ඉහත බා“ර අය’ක”ව” බ ඳවා ගැ”මට අ—ළ ””ක’ 

ෙහ–
    ප’පාලන ”ෂය කට–“වලට අ—ළව —ඩා ෙ’ ව“ සංව•ධන 

අකා’ෙ කළමනාකරණ සහකාර (තා”ෂ—ක ෙනාවන) MA 1-2 
ෙ—වා ගණෙ ii වන ෙ”—ෙ තන“රක අවම වශෙය” වසර පහ 
(05) කට ෙනාඅ ස”ය ෙ—වා කාලය” ස’—•ණ කර “—ම.

බඳවා ගැ”ෙ’ ”මෙ“දය -  ප’•’ බලධරයා ”” ”රණය කර• ලබන ප’”  ඉ”—’ප’ කැඳ• ෙම” 
ප” •”ත තරග ”භාගයක හා / ෙහ– ප’•’ බලධරයා ”” ප’කර• 
ලබන ම–ඩලය” ම“” පැවැ’ෙවන •හගත ස’“ඛ ප“”ෂණයක 
““ඵල මත ෙත–රා ගැ”ෙම” බඳවා ගැ”’  ෙකෙ•.

   •”ත තරග ”භාගය
   •”ත තරග ”භාගය සඳහා — ”ෂය “•ෙ–ශය පහත ’”ෙ“.

      භාෂා “•නතාව
     අ’ෙය–”තා ප“”ෂණය
      තන“රට අ—ළ වන ප’” ”ෂය ’•ම
   භාෂා •නතාවය :   

    “කාශනය, අවෙබ–ධය, අ”ෂර ”—ාසය, සරල ”ාකරණ ““ භා”තය 
යන ක”“ ””බඳව අෙ“”ෂකයාෙ” ’•ම මැන බැම සඳහා වන 
“•න ප–ය.

   අ’ෙය–”තා ප“”ෂණය :
    ය “ල කා•යය” මැන”” ඉ• “ෙම“ලා අෙ“”ෂකයාෙ” 

අ’ෙය–”තාවය ද හැයාව ද මැන බැම සඳහා වන “•න ප–ය.

   තන“රට අ—ළ වන ප’” ”ෂය ’ම :
    තන“රට අ—ළ වන ප’” “ය“ත ”ෂය ක”“ ””බඳ අෙ“”ෂකයාෙ” 

’•ම ප“”ෂා “ම සඳහා වන “•න ප–ය.

    ”භාගය සම’•ම සඳහා අෙ“”ෂකය— එ” ”ෂයය” සඳහා අවම 
වශෙය” ල—“ 40% ” ලබාගත –“ අතර, ල—“ “” එක“ව 50%  
” අවම වශෙය” ලබාගත –“ය.

   •හගත ස’“ඛ ප“”ෂණෙය බඳවා ගැ”ම
    •හගත ස’“ඛ ප“”ෂණෙ“ ල—“ ලබා“ම පහත සඳහ” ප’” ෙ“.

   1. අ—ළ අ“ෙ•ක පළ–”–ද - ල—“ 30

   2. අ—ළ අ“ෙ•ක ””ක’ - ල—“ 30

   3. ෙවන’ —සලතා හා කා•යය සාධනය” - ල—“ 15

   4. ස’“ඛ ප“”ෂණෙ“ ද”වන ලද —සලතාවය - ල—“ 25

    “” ල—“ ගණන - ල—“ 100
       •”ත තරග ”භාගය” සහ ”හගත ස’“ඛ ප“”ෂණය” 

ම“” බඳවා ග• ලබන ”ට තරග ”භාගෙය” ලබාග’ ල—“ 
එක“ව 60% ” සහ ස’“ඛ ප“”ෂණෙ“ ලබාග’ ල—“ 
40% ” වශෙය” ෙගන —සලතා අ•””ෙවළ මත ෙත–රා 
ගැ”ම  ෙකෙ•.

       •හගත ස’“ඛ ප“”ෂණය” පමණ” ෙත–රා ගැෙනන 
”ට “ෙද”ම එම ස’“ඛ ප“”ෂණෙ“ ල—“ ලබාග”නා 
—සලතා අ•””ෙවළ මත ෙත–රා ග• ලැෙ•.

ෙවන’  -  සෑම බඳවා ගැ”ම” ස’බ”ධෙය”ම ආයත“ක කා•ය ප’පා“ සං’හෙ 
””ධාන අ—ළ ෙ“.

අමතර “ලාභ - ෙ”වාක හා බා“ර ෛව—ධාර ෙය–ජනා ”මය යටෙ’ පහ”ක’.

   1958 අංක 15 දරන ෙ—වක අ•ථසාධක අර“දෙ” පනතට ෙහ– එ– පනත 
යටෙ’ ඇ“ ෙ—වකය”ෙ” ෙවන’ අ•ථසාධක  අර“දලකට ෙහ– ෙත–රාග• 
ලබන අය’ක” ”” —ඩා  ෙ’ ව“ සංව•ධන අකා’ය යටෙ’ ෙ—වය 
කරන ස’—•ණ කාලය “ළ“ ඔ“ෙ” ස’—•ණ මාක වැ•ෙප” 10% කට 
ෙනාඅ “ද” “—නය කර• ලබන අතර අකා’ය ”” 15% කට ෙනාඅ 
“දල” සාමා“ක “ද” වශෙය” ෙගව• ඇත.

    ඊට අමතරව ෙ—වා “–”“කය”ෙ” භාර අර“ද” සඳහා 3% ” අකා’ය 
”” ෙගව• ලැෙ•.

අය’ප’ -  අය’ක”ව” ය— ”—තර සමග තම අය’ප’ උ“පැ”න සහ“කය, 
අ–ාපන සහ“ක සහ පළ–”–ද ’”ෙවන සහ“කවල ”ටප’ සමග පහත 
සඳහ” •”නයට •යාප”ං— කළ තැපෑෙල” එ”ය –“ය. අය’ප’ බහාලන 
•” කවරෙ ව’පස ඉහළ ෙකළවෙ• අ—ළ තන“ර සඳහ” කළ –“ය. රා’ 
/ රා’ සං—ථා / ”ව—ථා”ත ම–ඩලවල ෙ—වෙ “–”ත —ව” තම ෙ—වා 
“ධා“යා මා•ගෙය” ඔ“ෙ” “•ෙ–ශ ස“තව තම අය’ප’ ඉ”’ප’ කළ 
–“ෙ“.

අය’ප’ භාර ගනා - 2022 ෙපබරවා’ මස 26 වැ“ ”න ෙහ– ඊට “ථම පහත අය ෙවත   
අවසාන ”නය   ලැෙබන ෙ— එ”ය –“ය.

සභාප“,
—ඩා ෙ’ ව“ සංව•ධන අ“කා’ය,
අංක 70, පා••ෙ’“ පාර, පැලව’ත, බ’තර“”ල.

රාජ“’ෙ ”මා ලංකා 
සමාගෙ 

ක’ක” –•යා 
ඇබෑ•“ ඇත.

”ම“’ : 
0779480389

ඇබෑ•“
ධාන ෙපෙ“ සමාගමකට Billing Clerk 

අ–” 20 - 40 අතර ගැහැ / ”’“ ෙදපා•ශවය 
අව“”. 

ෙ–• ෙ“” සමාගම,
ෙනා. 100/102, ෙරලෙ’ෂ” පාර, ෙකාළඹ 11. 

T.P. 0112335124, 077-3411108
Email: devi@devitrading.com
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ක•නායක ”“ ජා“තර ””ග’ 
ආයතනය” සඳහා 

ම–ම “මාණෙ Freezer රථය” සහ Crew කැ• 
රථය” ’ය” ස“ත සහ ’ය” ර“ත මාක — 

පදනම යටෙ’ අව“කර “ෙ•.
”ම“’ : 0710210410


