– ලංකා අපනයන සංව•ධන ම–ඩලය
SRI LANKA EXPORT DEVELOPMENT BOARD
සංව•ධන උපාය මා•ග හා ජා“”තර ෙවළඳ අමා“ාංශය

–ර“පා—

අ–”ෂක (““ප’“ හා උපාය මා•“ක සැල”’) තන“ර (HM 1-1)
අපනයන “ව•ධනය සහ සංව•ධනය •“ම සඳහා — ““ඛතම රා’ ආයතනය වන – ලංකා අපනයන සංව•ධන ම–ඩලය (EDB),
ජා“”තර ෙවළ’ම “”” රෙ” ආ•–ක සංව•ධනය උෙදසා —යක’වය සැප•මට හැ• ඉහළ කළමනාකා“’ව ක–ඩායමට එ”•ම
සඳහා බෙල–’පාදක —වයං අ’ෙ”රණය — ””ෙ•” නායක’ව හැ•යාව”ෙග” –’ වෘ’“කය”ට ආරාධනා කර• ලැෙ•.
–•යා ”—තරය :
ජා“ක අපනයන සංව•ධන සැලැ—ම, ම–ඩලෙ“ සා”“ක සැලැ—ම සහ “යාකා“ සැල”’ ස’පාදනය, “යා’මක •“ම ””බඳ ප”
”පර’ •“ම, අපනයන ෙ”–යට බලපාන සා•ව ආ•–ක ගැට” අ–නය •“ම, එම ගැට” “රාකරණය •“ම සඳහා ““ප’”මය
”ස“’ “•ෙ–ශ •“ම, ෙල–ක කලා•ය ෙවළඳ සං”ධාන සහ ෙල–ක ෙවළඳ සං”ධානෙ“ ”“ ““ ඇ“”ව ජා“”තර ෙවළ’ෙ’ ’”වන
ෙවන—ක’වල ““”පාක අ–යනය •“මට අව“ ෙතාර“” ස’පාදනය •“ම, අපනයන ෙ”–ෙ“ “ග“ය ””බඳ සං“ා ද’ත
”•ෙ”ෂණය •“ම සහ අංශෙ“ ’ය— කට–“ ප’පාලනය •“ම.
”””ක’ :
”•ව”—ල ““පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ”’” ””ග’ අෙල”කරණය / ජා“”තර සබඳතා / ආ•–ක ”—ව / වා—’ය / ”—ව
/ කෘ“ක•මය / ”ාපාර ප’පාලනය ෙහ– අ—ළ ෙ”–යක උපා“ය” ලබා “—ම, අ—ළ ෙ”–යක ප•චා’ උපා“ය” ලබා “—ම සහ
උපා“ ”””කම ලබා ගැ”ෙම” ප”ව රජෙ“ ෙදපා•තෙ’”“වක / සං—ථාවක / ම–ඩලයක ෙහ– ””ග’ ෙපෟ–ග•ක ආයතනයක
කළමනාකරණ ම”ටෙ’ තන“රක අවම වශෙය” වසර පහෙළාවක (15) පළ–”–ද” ලබා “—ම.
වයස :

වයස අ–”” 50 ට ෙනාවැ• ”ය –“ය. ෙකෙ— –ව’ ෙමම උප’ම වය— “මාව, රජෙ“ ෙදපා•තෙ’”“, සං—ථා සහ
”ව—ථා”ත ආයතනවල ෙ—වෙ“ “–“ අෙ“”ෂක”” සඳහා අ—ළ ෙනාෙ“.

වැ•“ ප’මාණය : (HM 1-1): ”. 80,295/- 15x2,270 = 114,345/- (මසකට) වැ•“, කළමනාකරණ ෙ—වා ෙදපා•තෙ’”“ (DMS)
ච”ෙ”ඛ අංක 02 / 2016 “ II වන ඇ““ෙ’ සඳහ” උපෙද—වලට අ•’ලව වැ•“ ෙගව• ලැෙ•.
ෙවන’ ““ලාභ :
රජෙ“ ෙර•ලා’ වලට අ•’ලව, රාජකා“ හා ““ත ෙපෟ–ග•ක ප’හරණය සඳහා වාහනය” සපයා ෙද• ලැෙ•.
ෙ—වකයා / ෙ—”කාව සහ ඔ“ෙ” / ඇයෙ” ස”පතම ප–ෙ” සාමා“ක”” සඳහා ආක•ෂ’ය ෛව—ධාර ෙය–ජනා ”මය”.
ලබා ෙනාග’ ෛව– “වා— ”“කරණය සහ වා•“ක “සාද “මනා
රජය අ•මත සහන ෙපා“ “මාණය” යටෙ’ “වාස ණය හා ආප— ණය
ෙ—වක අ•ථසාධක අර“දල - ෙ—වකයාෙග” 10%, ආයතනෙය” 15% සහ ෙ—වා “–”“කය”ෙ” භාර අර“දල ආයතනෙය” 3%
අය”’ප’ ආකෘ“ ප– :
අය”’ප’, අපනයන සංව•ධන ම–ඩලෙ“, 5 වන මහෙ” ”““ මානව ස’ප’ කළමනාකරණ (HRM) අංශය ෙව“” ෙහ– EDB ෙව•
අඩ”ය වන www.srilankabusiness.com ෙව“” ලබා ගත හැ• “ය“ත ආකෘ“ ප– ම“” ඉ”’ප’ කළ –“ය. “’ ප’” ස’—•ණ
කරන ලද අය”’ප’ 2019 මැ” 20 වන ”න ෙහ– ඊට ෙපර ලැෙබන ෙ— අපනයන සංව•ධන ම–ඩලෙය“ සභාප““ සහ “ධාන ”ධායක
ෙවත •යාප”ං— තැපෑෙල” ’ය—ම අ—ළ සහ“කවල ”ටප’ ද සමඟ එ”ය –“ය. අ—ළ තන“ෙ• නාමය •” කවරෙ“ ව’පස ඉහළ
ෙකළවෙ• පැහැ”•ව සටහ” කළ –“ය. අ—ළ සහ“ක ”ටප’ ම“” ’ය ”””ක’ හා පළ–”–ද ආ”ය සනාථ ෙනාකරන අය”’ප’ භාර
ගැ”ම ““”ෙ’ප කර• ලැෙ•.
රා’ අංශෙ“ ෙ—වෙ“ “–“ ෙ—වක ෙ—”කාව”ෙ” අය”’ප’ අ—ළ ආයතන “ධා”” මා•ගෙය” ඉ”’ප’ කළ –“ය. අය”’ප’
භාරග”නා අවසාන ”නයට ෙපර ලැෙබන ෙ— අපනයන සංව•ධන ම–ඩලය ෙවත අය”’පෙ’ ෙපර ”ටපත” එවන ෙලස අය”’ක”ව”ට
උපෙද— ෙද• ලැෙ•. •හගත ස’“ඛ ප“”ෂණයක ““ඵල මත ෙත–රාග• ලැෙ•.
සභාප““ සහ “ධාන ”ධායක

– ලංකා අපනයන සංව•ධන ම–ඩලය,
NDB – EDB —”න, 42, නව’මාවත, ෙකාළඹ 02
”රකථන : 011-2300700
ෆැ”— : 011-2300715
ෙව• අඩ”ය : www.srilankabusiness.com

