
වර්ෂ 2022ක් වූ පෙබරවාරි මස 06 වැනිදා ඉරිදා දැන්වීම් 

”වෙ” “ඛ ෙපෙ“ MEP ආයතනයක, 
ෙකාළඹ ”““ වැඩ–’වල

“ ආර ෂණ ප ධ“ හා ජල නළ ප ධ“
(FIRE PROTECTION & DETECTION, PLUMBING) 

ඉ”•’ කට“ සඳහා උප ෙකා”–ා’ක”ව” සහ ඍ“ 
බඳවා ගැ”’ සඳහා –““ ““කය” 

(WELDERS, FITTERS, 
PLUMBERS) 

අව“ කර “ෙ. 
ෙ”–ෙ“ අෙන—’ ආයතනවලට වඩා ’’ග”නා” 

ආක•ෂ’ය ෙග•’ සහ
 උප ෙකා”–ා’ක”ව” සඳහා මසකට ෙදවර” ෙග•’ 
”මෙ“දය යටෙ’ ඉහත – අයව” බඳවාග• ලැෙ. 

ඇම”’ ස“ෙ“ වැඩකරන ”නවල                             
ෙප.ව. 8.00 ’ට ප.ව. 5.00 ද”වා

අමත”න මෙ  ච’

අපෙ” සමාගෙම“ පවන පහත සඳහ” 
ෂ—ක ර“පා සඳහා 

අ” ”” අෙ“ෂක”” බඳවා ග““
 
 
 
 

ආක•ෂ’ය වැ•“ පැෙ”ජය” සහ අෙය–ගාමක ෙ—වා ප’සරයක 
වැඩ •“ෙ’ අව—ථාව” “වැර” අෙ“”ෂක”” සඳහා ”’නැෙ’.

කණාකර 0716860016 / 0716860015 අමත”න ෙහ– ඔෙ• 
යාවකාන ඉ”’ප–ය bizl@frostaire.com / mm@frostaire.
com ෙවත ”–– තැපැ”  මා•ගෙය” එව”න.

ෙකාළඹ “ධාන ෙපෙ 
ෙ “’පාදනය ආයතනයකට 

පළ” ෙ සාද”න” අව“”. 
(Cake & Gateaux)

වැ•ප : . 60,000 වැ• (සාක–ඡා කරගත හැක.)

Tel : 0777-779406

“ ”— සෂණ හා පත” කා•යාංශය
ප’සර අමා“ාංශය

ඇබෑ•“ - අ–ෂ ම–්ඩල ෙ”ක’ 
ෙකා”ා පදනම

අංක දරන පත සහ ඛ ජ පනත ම” ”“•වන ලද “ ” ස””ෂණ හා පත කා•යාංශෙය“
පහත සඳහ” ඇබෑ•“ සඳහා ලාං•ක රවැ ය”ෙග” අය”’ප කැඳව ලැෙ•
””ක’

වරල ආයත ක ෙ ක’වරෙය— •ම ෙහ–
වරල ගණකා“කා“වරෙය— •ම ෙහ–
””ඥවරෙය— හා •යාප”ං— සමාග’ ෙ ක’වරෙය— •ම

පළ–”ද
රා’ ෙහ– –ග•ක ආයතනයක අ–”ෂ ම–ඩල ෙල්ක’ ෙලස වසර ක පළ–ද ඇ“”ව සහකාර
අ–”ෂ ම–ඩල ෙ ක’ අ–”ෂ ම–ඩල ෙ ක’ ෙලස අවම වසර ක පළ–ද
ඉහළ ම”ටමක වැර”භාවය” සමග ය“ත කා•යය” කා•ය”ෂම ෙලස ස’•ණ •“මට හැ• ”ය
–“”
ඉං“ සහ ංහල භාෂාව”“ ච“ර භාවය සහ ප’ගණක ’ම
—වා”නව වැඩ•“මට සහ රහ ගත භාවය සෑම ”ටකම පවවා ගැ”මට හැ• ”ය –“”

වය— මාව  :  වයස අ– ට වැ• සහ වයස අ– ට අ— ”ය –“”
වැප   :  අමත “මනා
–යා වග–’

අ–”ෂ ම–ඩල –—•’ ෙමෙහය•ෙ’ “යාප“පා“ ය“ත ෙලස අගමනය කරන බව වගබලා ගැ”ම
සහ ආයතනෙ “යාකා“වයට බලපාන වග–’ ““ සහ ෙර•ලා ””බඳව අ–”ෂ ම–ඩලයට
මගෙප”•ම සහ උපෙද— “ම
අ–”ෂ ම–ඩල •”ෙ ඛන ස”—තරාමක සහ ෙලස “—න’ව ඇ“ බවට වගබලා ගැ”ම
සාක–ඡා •“මට ය“ත අ–”ෂ ම–ඩල •”ෙ ඛන අ–”ෂ ම–ඩල –—•මට අවම වශෙය” ”න

කට ෙපර අ–”ෂ ම–ඩල සාමා“ක”” අතර ෙලස ෙබ—හැ“මට වගබලා ගැ”ම
අ–”ෂ ම–ඩල –—•’ කැඳ•ම සහ ඒ සඳහා සහභා •ම ””” ප’” –—•’ වැඩ කට–“ ””බඳ

වැර” කා•ය වා•තා පවවා ෙගන යාම
අ–”ෂ ම–ඩල උප ක“• සඳහා ෙ ක’ ෙලස “යා •“ම
”ෙ•ෂෙය” අ–”ෂවන්ෙ” වා•තාව සක— •“ෙ’“ ආයතනෙ අ””තර සහ බා“ර
උපෙ–ශක””ෙ” උපෙද— සමග ආයතනෙ ලැ–ය –“ “’ “’ සහ අ“ “කාශය” පළ
•“ම සහ ෙබ— හැ“ම ස’බ””කරණය •“ම

තන“රට අළ ෙපා ෙකා”ෙ’
ෙත–රාග ලබන අය”’කව” ඔ–”ෙ” වැ•ෙප” •” ෙ—වක අ•ථ සාධක අර“දල සඳහා —යක
”ය –“” කා•යාංශය ම” ෙ—වක අ•ථසාධක අර“”ල සඳහා ” සහ ෙ—වක භාරකාර
අර“දල සඳහා ” ලබාෙද ඇත
ෙර–හ ෛව– ර”ෂණ ෙය–ජනා ”මය සඳහා ““කම
බා“ර ෙර–” ෛව– – ප ““•ණය සඳහා ““කම
අය”’ක තහ– කර ගැ”ම සඳහා ”“ ෙනාවන •ෙ–ශක”” ෙදෙදෙන—ෙ” න’ •”නය” සහ
”රකථන අංක අය”’ප–ෙ සඳහ” කර එ”ය –“ය
අ–ාප ක සහ අෙන— අ—ළ සහ“කවල ඡායා ”ටප අය”’ප–ය සමග අ“ණා එ”ය –“”
අය”’ප–ය බහා එවන •” කවරෙ ව’පස ඉහළ ෙකළවෙ• අය”’ කර ලබන තන“ර සඳහ” කර

වන ”නට ෙපර පහත •”නය ෙවත •යාප”ං— තැපැ මා•ගෙය” එ”ය –“”
ෙත–රා ග ලබන අය”’කව” පමණ” ස’“ඛ ප“”ෂණ සඳහා කැඳව ඇත

අ–”ෂ ෙජනරා”, 
“ — ස””ෂණ හා පත” කා•යාංශය, 
ෙනා : 569, එ”ට“”ල පාර, ”ටෙක–”ෙ”.

“’පාදන ”පෂක
 

”ව”ෙ” ““ඛතම ෙ ක•මා”තශාලා ස”හයකට අය 
ග’ෙපාල ”““ ෙ ක•මා”ත ශාලාවක, ෙ ව•ග ෙ’ අංශය (–“””) 

සඳහා පහත සඳහ” ඇබෑ•“ ඇත.

  “ි’පාදන ”පෂක - ෙ ව•”කරණ ෙ”ෙ“ වසර 03 - 06 ක පළ”–ද ඇ“.
  ෙත–රා ග”නා අය”’ක”ව” හට ආක•ශ”ය වැ•“, නවාතැ”, ආහාර, ෛව—ධාර 

ඇ“” අෙන “මනා ෙගව• ලැෙ•.
 (ඉහත ”””ක’ සරා ඇ“ අය”’ක”ව” පමණ අය”’ කර”න.)

”ම“’ : 077-3447403 (ස”හ කළමනාක”)
ඔබෙ” අය”’ප rangananamal1944@gmail.com දරන ”“ තැපෑල ෙවත ෙයා“ කර”න.

වතල “ෙ–ශෙ 
ක•මා”ත ශාලාව සඳහා පළ” 
අ”— ය”– “යාක”ව” අව“ ෙ“.
ඔබෙ”  අය”’පත mm@frostaire.com / bizl@
frostaire.com ”–– තැපැ” මා•ගෙය” එව”න ෙහ– 
0716860016 අමත”න.

ඇෙම–“යා අ”— ය”– නඩ“ව හා අවැ•යා කට–“ 
’” කළ හැ• පළ” ෙකා”–ාකව— අව“ ෙ“. 
0716860015 ෙහ– 0716860016 අමත”න.

ජනතා ව“ සංව•ධන ම–ඩලය
කෘක•ම අමා“ාංශය

ර“පා—
ජනතා ව“ සංව•ධන ම–ඩලෙ පව“න පහත සඳහ” තන“ ර“පා— සඳහා බඳවා 
ගැ”මට, ෙය–”තා•ණ හා ”””ක’ල අය”’කව” ෙව“” අය”’ප ෙම”” 
කැඳව ලැෙ•.

තන“” : සාමා—ා“කා : HM 2-1

  සහකාර කළමනාක” - අෙල - MM1-I/II

  “ෙය–’ සාමා—ා“කා - ”“ (ෙකා”ා පදනම)
  කළමනාක” - “ස’පාදන (ෙකා”ා පදනම)
  සහකාර කළමනාක” - ”“ (ෙකා”ා පදනම)
  සහකාර කළමනාක” - මානව ස’ප (ෙකා”ා පදනම)
  ”“ “ලධා (ෙකා”ා පදනම)
අය’ප :

අය”’ප, අ—ළ අ–ාප“ක, වෘ”යෙ““ ”””ක’, පළ–ද හා ෙවන සහ“කවල 
සහ“ක කළ ”ටප ද සමග 2022 ෙපබරවා’ මස 25 වන  ”නට ෙහ– ඊට ෙපර ලැෙබන 
ෙ—, ජනතා ව“ සංව•ධන ම–ඩලෙ (JEDB) “ සභාප“ ෙවත ෙ”ඛනගත තැපෑෙල” 
එ”ය –“ය. අය”’කර ලබන තන“ර •” කවරෙ ව’පස ඉහළ ෙකළවෙ• තද අ—’” 
සටහ” කළ –“ය. අස’•ණ ෙහ– “මාද • ලැෙබන අය”’ප ““ෙ”ප කර ලැෙ•. 
ඕනෑම ආකාරයක අයථා බලපෑ’ •“’ ”””කම” ෙ— සලක ලැෙ•. ෙක“ ලැ”—“ගත 
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