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SRI LANKA EXPORT DEVELOPMENT BOARD

ෙවළඳ අමා“ාංශය

ඇබෑ•“
– ලංකා අපනයන සංව•ධන ම–ඩලෙ“ –ර“පා—ව පව“න පහත සඳහ” තන“” සඳහා – ලාං•ක  –රවැ’ය”ෙග” අය”’ප’ 
කැඳව• ලැෙ•.

(1)  අ–”ෂ - කෘ“ අපනයන (HM 1-1)
  සැප–’ සංව•ධනය, තා”ෂ—ක සංව•ධනය, •ණා’මකභාවය වැ•  ”–“ •“ම, ඇ””’ සංව•ධනය හා  –““ව, “’පාදන 

සංව•ධනය ආර’භ •“ම  සහ එම “’පාදන අපනයන ෙවළඳෙපාළට අ•ව•තනය  •“ම ඇ“” ඒකාබ–ධ වැඩසටහ” “”” 
ෙත–රා ග’ කෘ“ක•“ක  “’පාදන ස”හයක අපනයන  කා•ය සාධනය වැ• ”–“ •“ම කෘ“ අපනයන අ–”ෂවරයාෙ” 
වග–ම ෙ“. ෙමයට අ—ළ මානව  ස’ප’ සංව•ධනය සහ ප•ෙ“ෂණ හා සංව•ධන කට–“ ෙම”ම අංශෙ“ සම—ත ප’පාලනය 
ද ඇ“ළ’  ෙ“. 

 ”””ක’ :

  ”•ව”—ල ““පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ”’” ””ග’  ”•ව”—ලයක අෙල”කරණ/ ජා“”තර  සබඳතා/ ආ•–ක ”—ව/ 
වා—’ය/ ”—/ කෘ“ක•ම/ ”ාපාර ප’පාලනය ෙහ– අ—ළ ”ෙ’–යක  උපා“ය” ලබා“—ම හා 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 15 ක පළ–”–ද”  ලබා “—ම.

(2)  අ–”ෂ - “ද”  (HM 1-1)
  ”“ ““ප’“ සැක“ම, ”“ කට–“ සැල”’ •“ම ස’බ”ධෙය” ආයතනයට මග ෙප”•ම හා කළමනාකරණයට ෙතාර“” 

සැප•ම, අයවැය පාලනය, ““’කරණය, ”’වැය  හා ”“ වා•තා  ””ෙයල •“ම, ණය “ද” අය කර ගැ”ම, බැං— කට–“ 
හා ”“ කළමනාකරණය, ”ගණනය හා  ර”ෂණ කට–“ ස’බ”ධව කට–“ •“ම, අපනයන සංව•ධන අර“දල වැ• 
”–“ •“ෙ’ හා  උපෙ–ශනය ස’බ”ධ වග–ම ආයත“ක අව“තා අ•ව ”“ හා ““’ වා•තා ””ෙයල •“ම,  “යාකා“ 
සැලැ—ම හා ස’බ”“ත ““’ ෙ—වා සැල“ම ආයතනෙ“ ”“ හා අර“ද” ත’’වය සෑම  අ–”ෂ ම–ඩල හා ”ගණනය හා 
කළමනාකරණ ක“• –—•මට ෙපර වා•තා •“ම  ම–ඩලෙ“  “ස’පාදන හා සැප–’ කට–“ අ””ෂණය •“ම.

 ”””ක’ :

 ”•ව”—ල ““පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ”’” ””ග’ ““’කරණය ෙහ– අ—ළ ”ෙ’–යක උපා“ය”    ෙහ–

 – ලංකා වරල’ ගණකා“කරණ ආයතනෙ“ සාමා“ක’වය ලබා “—ම     ෙහ–

 එ”ස’ රාජධා“ෙ“ වරල’ කළමනාකරණ ගණකා“කා’ ආයතනෙ“ (CIMA)   සාමා“ක’වය ලබා “—ම          ෙහ–

 වරල’ සහ“කල’ ගණකා“කා“ ආයතනෙ“ (ACCA)  සාමා“ක’වය ලබා “—ම                සහ

  කළමනාකරණය ෙහ– අ—ළ ”ෙ’–යක ප•චා’ උපා“ය” ලබා“—ම  සහ රජෙ“ ෙදපා•තෙ’”“වක/  සං—ථාවක/ ම–ඩලයක 
ෙහ– ””ග’ ෙපෟ–ග•ක  ආයතනයක කළමනාකරණ ම”ටෙ’ තන“රක අවම  වශෙය” වසර 15 ක පළ–”–ද” ලබා“—ම. 

 –””යනය :

 – ලංකා ගණකා“කා“ ෙ—වෙ“ පළ“ ප”“ෙ“ “ලධා“” –””යන පදනම  යටෙ’ ප’•“ම සඳහා  සලකා බල• ඇත. 

 වැ•“ ප’මාණය (HM 1-1) : ”. 80,295/=  - 15 x 2,270 - ”. 114,345/= (මා’ක) සහ රජෙ“ අ•මත “මනා ෙගව• ලැෙ•.

  ඉහත සඳහ” තන“” සඳහා වයස අ–”” 55 ට ෙනාවැ•  අයට ඉ”—’ කළ හැක. රජෙ“ ෙදපා•තෙ’”“, සං—ථා සහ 
”ව—ථා”ත ආයතනවල අෙ“”ෂක””ට ඉහත වය— “මාව අ—ළ  ෙනාෙ“. 

 ෙවන’ ”””ක’ 

  ’ය—ම අය”’ක”ව” – ලංකාෙ“ –රවැ’ය” ”ය –“ය.

  ”ව”ෙ” ඕනෑම “ෙ–ශයක ෙ—වය •“මට හැ• ශා“’ක හා මාන’ක ෙය–”තාවය•” –”ත  ”ය –“ය. 

  ”–’ට ච’තය•”  ෙහ– ”ය –“ය.

 තන“ර සඳහා  ““ ෙවන’ ““ලාභ :

  2016.10.27 ”නැ“  PED1/2015 (i)  ච”ෙ”ඛය අ•ව වාහනය” ලබාෙද• ලැෙ•.

  අපනයන සංව•ධන ම–ඩල•ය ෛව—ධාර ෙය–ජනා ”මය”.

  ලබාෙනාග’ ෛව– “වා— ”“කරණය සහ වා•“ක “සාද “මනා.

  රජෙ“ අ•මත සහන ෙපා– “මාණය” යටෙ’ “වාස ණය හා අාප— ණය.

   ෙ—වක අ•ථසාධක අර“දල - ෙ—වකයාෙග” 10%, ආයතනෙය” 15% සහ ෙ—වා  “–”“කය”ෙ” භාර අර“දල අායතනෙය” 3%  

අය”’ •“ෙ’ ””ෙවල :

ඔබ ඉහත ”””ක’ ස–රා ඇ’න’, අපනයන සංව•ධන ම–ඩලෙ“ 05 වන මහෙ” ”““ මානව ස’ප’  කළමනාකරණ අංශෙය” ෙහ–   
www.srilankabusiness.com  ෙව• අඩ”ෙය”  ("Announcements''  කා–ඩය යටෙ’) ලබාග’ අය”’පත” 2021.06.28  ”න 
ෙහ– ඊට ෙපර ලැෙබන ෙ— පහත ද”වා ඇ“ •”නයට •යාප”ං— තැපෑෙල” ෙයා“ කළ –“ය. “’ ප’” ස’—•ණ කරන ලද අය”’ප’ 
සමග අ—ළ  ’ය—ම සහ“ක ප–වල ”ටප’ අ“ණා එ”ය –“ය. අමතර ”ටපත” vasanthag@edb.gov.lk  ”––’ තැපෑලට ෙයා“ 
කළ –“ය.

අය”’ප’ ඉ”’ප’ කර• ලබන •” කවරෙ“ ව’පස ඉහළ ෙකළවෙ• ඉ”—’ කර• ලබන තන“” නාමය  සඳහ” කළ –“ය. අය”’ප’ 
භාරග”නා අවස” ”නට ප”ව ලැෙබන අය”’ප’ හා අස’—•ණ අය”’ප’ ““”ෙ’ප කර• ඇත.

රා’ අංශෙ“ ෙ—වකය”ෙ” අය”’ප’ තම ආයතන “ධා“යා ම“” ඉ”’ප’  කළ –“ය. එම අය”’පෙ’  අමතර  ”ටපත” අය”’ප’ 
භාර ග”නා අවස” ”නට ෙපර අ–”ෂ ජනරා” ෙවත එවන ෙම”  අය”’ක”ව”ට උපෙද— ෙද• ලැෙ•. ෙත–රා ගැ”ම •හගත ස’“ඛ 
ප“”ෂණය” ම““. 

අ–”ෂ ජනරා”,

– ලංකා අපනයන සංව•ධන ම–ඩලය,
NDB – EDB ටව•, 

අංක 42, නව’ මාවත, ෙකාළඹ 02.
”ර : 011-2300700


