
l 2022 ජනවාරි 15 ෙසනසුරාදා දැන්වීම් 

2022 ජනවාරි 15 ෙසනසුරාදා ෙ�ාළඹ ඩී. ආර්. විජයවර්්ධන මාවෙේ අං� 35 දරණ ස්ානෙේ පිහිටි ලං�ාෙේ සීමාසහිත එකසේ ප්රවෘේති පත්ර සමාගම විසින් මුද්රණය �රවා ප්රසිද්ධ �රන ලදී.

ෙවෙළඳ අමා“ාංශය 
– ලංකා අපනයන සංව•ධන මඩලය 

අ–”ෂ ජනරා තන“රට බඳවා ගැ”ම
ෙවෙළඳ අමා“ංශය යටෙ’ යා’මක වන 1979 අංක 40 දරන – ලංකා අපනයන සංවධන 
පන“” ”“වා ඇ“ – ලංකා අපනයන සංවධන ම–ඩලෙ“ අ–”ෂ ජනරා තන“ර (HM 
2-2) සඳහා පහත සඳහ” ”””ක’ල’ අය”’ක”ව” ෙව“” අය”’ප’ කැඳව• ලැෙ•.
”””ක’ :
(අ)  බාර අය”’ක”ව” සඳහා
 (i)   අෙල”කරණය / ජා“”තර සබඳතා / ආ–ක ”—ව / වා’ / ”—ව /කෘ“කමය 

/ ”ාපාර ප’පාලනය යන ”ෂය”ට අ—ළව ”•ව”—ල ““පාදන ෙකාෂ” සභාව 
”” ””ග’ “ථම උපා“ය”

සමඟ 
  අ—ළ ”ෙ’–ෙ“ ප•චා’ උපා“ ”””කම

සහ
   “ථම උපා“ය ලබා ගැ”ෙම” අන“”ව අවම වශෙය” වසර 20 ක කළමනාකරණ 

ම”ටෙ’ පළ–”ද” ලබා “–ය “ අතර, ඉ” වසර 05 ” සං—ථාවක, ”ව—ථා”ත 
ම–ඩලයක/ආයතනයක ෙහ– ””ග’ ෙපෟග•ක ආයතනයක ෙ’’ඨ කළමනාකරණ 
ම”ටෙ’ තන“රක ”ය “ය.

ෙහ–
 (ii)  අෙල”කරණය / ජා“”තර සබඳතා / ආ–ක ”—ව / වා’ / ”—ව / කෘ“කමය 

/ ”ාපාර ප’පාලනය යන ”ෂය”ට අ—ළව ”•ව”—ල ““පාදන ෙකාෂ” සභාව 
”” ””ග’ “ථම උපා“ය” ලබා “—ම  සහ ඉහත ඕනෑම ”ෙ’–යකට අ—ළව 
ආචාය උපා“ ”””කම (Ph.D)

සහ
   “ථම උපා“ය ලබාගැ”ෙම” අන“”ව සං—ථාවක, ”ව—ථා”ත ම–ඩලයක/

ආයතනයක ෙහ– ””ග’ ෙපෟග•ක ආයතනයක ෙ’’ඨ කළමනාකරණ ම”ටෙ’ 
තන“රක අවම වශෙය” වසර 05 ක ෙ—වා පළ–”ද “–ය “ය.

(ආ)  අ””තර අය”’ක”ව” සඳහා :
  – ලංකා අපනයන සංවධන ම–ඩලෙ“ ෙ’’ඨ කළමනාකරණ ම”ටෙ’ තන“රක (HM 

2-1) අවම වශෙය” වසර 02 ක ස“—යක ෙ—වා කාලය” ස–රා “—ම.
සහ

  – ලංකා අපනයන සංවධන ම–ඩලෙය“ බලතල, රාජකා“ සහ කායය” කාය”ෂමව 
යා’මක •“ම හා මානව සහ අෙන—’ ස’ප’ “ ෙලස ෙයද•මට සහ කාය”ෂමව 
කළමනාකරණය •“ම ””බඳ පළ–”ද” ස“ත ”ය “ය.

(ඇ)  රා’ ෙ—වෙ“ “ලධා“” සඳහා:
  – ලංකා අපනයන සංවධන ම–ඩලෙය“ බලතල, රාජකා“ සහ කායය” කාය”ෂමව 

යා’මක •“ම සහ ඉ •“ම සඳහා – ලංකා ප’පාලන ෙ—වෙ“ පළ“වන පං“ය හා ඊට 
ඉහළ “ලධා“” •“යන පදනම මත අ–”ෂ ජනරා ෙලස ප’ •“මට හැ• ෙහ”” ඉ—’ 
කළ හැක.

  වැ“ ප’මාණය (HM 2-2) : ”. 93,020/= 12 x 2,700 = ”. 125,420/- (මාක) සහ රජෙ“ 
අ•මත “මනා ෙගව• ලැෙ•.

වයස : 
  වයස අ–”” 35 ට ෙනාඅ සහ වයස අ–”” 55 ට ෙනාවැ• ”ය “ය. අ””තර 

අය”’ක”ව”, රජෙ“ ෙදපා“ෙ’”“, සං—ථා හා ”ව—ථා”ත ආයතනවල අෙ“”ෂක”” 
සඳහා උප’ම වය— “මාව අ—ළ ෙනාෙ“.

ෙවන ”””ක’ 
  ය—ම අය”’ක”ව” – ලංකාෙ“ –රවැය” ”ය “ය. 
   ”ව”ෙ” ඕනෑම “ෙශයක ෙ—වය •“මට හැ• ශා“’ක හා මානක ෙය–”තාවය•” 

”ත ”ය “ය. 
  ”–’ට ච’තය•” ෙහ– ”ය “ය.

තන“ර සඳහා “ ෙවන “ලාභ :
 2016.10.27 ”නැ“ PED 1/2015 (i) ව”ෙඛය අ•ව රාජකා“ කට“ සඳහා 

වාහනය” අ•”ත කර• ඇත. 
 අපනයන සංවධන ම–ඩල•ය ෛව—ධාර ෙය–ජනා ”මය”. 
 ලබා ෙනාග’ ෛව– “වා ”“කරණය සහ වා“ක “සාද “මනා 
 රජෙ“ අ•මත සහන ෙපා– “මාණය” යටෙ’ “වාස ණය හා ආප— ණය 
 ෙ—වක අථසාධක අර“දල සඳහා ෙ—වකයාෙග” 10%, ආයතනෙය” 15% සහ ෙ—වා 

“”“කය”ෙ” භාර අර“දල සඳහා ආයතනෙය” 3%
අය”’ •ෙ’ ””ෙවල :
ඔබ ඉහත ”””ක’ ස–රා ඇ’න’, අපනයන සංවධන ම–ඩලෙ“ 05 වන මහෙ ”““ මානව 
ස’ප’ කළමනාකරණ අංශෙය” ෙහ– www.srilankabusiness.com ෙව• අඩ”ෙය” 
(“Announcements” කා–ඩය යටෙ’) ලබාග’ අය”’පත” 2022.01.28 ”න ෙහ– ඊට ෙපර 
ලැෙබන ෙ— පහත ද”වා ඇ“ •”නයට •යාප”ං— තැපෑෙල” ෙයා“ කළ “ය. “ ප’” ස’—ණ 
කරන ලද අය”’පත සමඟ අ—ළ ය—ම සහ“ක ප–වල ”ටප’ අ“ණා එ”ය “ය.

 ෙක’, ෙවළඳ අමා“ාංශය, 
 එ. එ. ”යෙ—න ෙගාඩනැ“ල,
  492, ආ. ඒ. ද ෙම මාවත,  
 ෙකාළඹ 03.

අය”’ප’ ඉ”’ප’ කර• ලබන කවරෙ“ ව’පස ඉහළ ෙකළවෙ “ ලංකා අපනයන සංවධන 
ම–ඩලෙ අ–”ෂ ජනරා” තන“ර සඳහා අය”’පත” ය•ෙව” සඳහ” කළ “ය. අය”’ප’ 
භාරග”නා අවස” ”නට ප”ව ලැෙබන ෙහ– අස’—ණ අය”’ප’ ““”ෙ’ප කර• ඇත. රා’ 
ෙ—වෙ“ සහ අ””තර අය”’ක”ව” අය”’ප’ තම ආයතන “ධා“යා ම“” ඉ”’ප’ කළ 
“”. එම අය”’පෙ’ අමතර ”ටපත” අය”’ප’ භාර ග”නා අවස” ”නට ෙපර ෙක’, ෙවළඳ 
අමා“ාංශය ෙවත එවන ෙම” අය”’ක”ව”ට උපෙද— ෙද• ලැෙ•. ෙත–රා ගැ”ම ”“ම’ ස’“ඛ 
ප“”ෂණය” ම““.
ෙක’, ෙවළඳ අමා“ාංශය, 
492, ආ. ඒ. ද ෙම මාවත,
ෙකාළඹ 03. 
”ර   :  011-2110570
”නය  :  2022.01.13

ලං” අාරාධනය
ප’ ඖෂධ “ල“ ගැ”ම
සව “පාදන හා ෙසෟ ෙදපාතෙ’”“ව (බ.ප.)

1.   පහත උපෙඛනෙය“ සඳහ” ල“ ගැ”ම සඳහා ”””ක’ල’ ”””ක’ල’ ලං”ක”ව”ෙග” ““ තබන ලද ලං”ප’ 2022.01.19 
වන ”න ට 2022.02.02 ”න ද”වා ස’ව “’පාදන හා ෙසෟ“ ෙදපාතෙ’”“ බ—නා“ර පළා’ අ–”ෂෙ”  “ස’පාදන 
කෙ“ සභාප“ ”” භාරග• ලැෙ•. “ස’පාදන ”—තර උපෙඛනෙය“ ද”වා ඇත. 

2.  ජා“ක තරගකා“ ලං” කැඳ•ම ම“” සැප’ක”ව” ෙත–රාග• ලැෙ•.
3.   ෙ’ ””බඳ  වැ• ”—තර ස’ව, ස’ව “’පාදන හා ෙසෟ“  ෙදපාතෙ’”“ බ—නා“ර  පළා’ අ–”ෂ කායාලෙය”  ලබාගත 

හැ• අතර, ලං” කැඳ•ෙ’ ෙඛන සාමා කායාල වැඩ කරන ෙ“ලාව” “ළ“ (ෙප.ව. 9.00 ට  ප.ව. 03.00  ද”වා) ෙමම 
කායාලෙ““ ප“”ෂා කර බැ•ය හැ•ය.

4.   පහත උපෙඛනෙ“ ද”වා ඇ“ ප’” ආප” ෙනාෙගවන ගා—“ හා ආප” ෙගව• ලබන ලං” තැ”ප“ ෙගවා ඉ—’පත”  ඉ”’ප’ 
•“ෙම” ලං” ඉ”’ප’ •“ෙ’ ෙඛන ස’ව “’පාදන හා ෙසෟ“ ෙදපාතෙ’”“ බ—නා“ර පළා’ අ–”ෂ කායාලය ම“” 
ල“ ගත හැ•ය. (ෙමම “ද ස’ව “’පාදන හා ෙසෟ“ ෙදපාතෙ’”“ බ—නා“ර පළා’ අ–”ෂ කායාලෙ“ “’ අංශය 
ෙවත ෙග”ය හැ•ය.)

5.  උපෙඛනය”“ සඳහ” ”නය” හා ෙ“ලාව” ප’” ස’ව “’පාදන හා ෙසෟ“ ෙදපාතෙ’”“ෙ“ තබා ඇ“ ෙට”ඩ  ෙප”“යට 
බහා–ම ම“” ෙහ– පහත •”නයට •යාප”ං— තැපෑල ම“”  භාර”ය හැක. ලං” භාර ගැ”ම අවස” — වහාම  එම අව—ථාවට 
පැණ “න ලං”ක”ව” ෙහ– ඔ–”ෙ” බලයල’ “ෙය–“තය” ඉ”’ෙ“ ඒවා ”වෘත කර• ලැෙ•.

6.  සෑම ලං” ප–ය”ම •” කවරෙ“ ව’පස  උඩ ෙකළවෙ "ප’ ඖෂධ සඳහා “ල ගණ”" ය•ෙව” සඳහ” කළ “ය. සෑම 
ලං”පත” සමග ම අ• ”ටපත” ඉ”’ප’ කළ “ අතර, එම “ ”ටපත හා අ• ”ටපත ෙවන ෙවනම කවරවල බහා   එ” ලං” 
ප–ය” ෙලස එ” කවරයක දමා ඉ”’ප’ කළ “ය. 

උපෙ”ඛනය

අතමය අව“ මාණය ලං” ෙඛන 
ගා—“ 

ලං” තැ”ප ලං”ප 
“— “ම 

ලං”  ”වෘත 
“ම

ප’ ඔෟෂධ ලං” •” ෙඛනෙ“ 
අ“ණා ඇත

”. 2,000.00 “” ලං” ව“නාක” 1% ” (බැං— 
ඇපකරය” වශෙය” ෙහ– පළා’ 
අ–”ෂ කායාලෙ“ “’ අංශයට 
ෙග”ය හැ•ය)

2022.01.19 ”න 
ට 2022.02.01 

”න ද”වා

2022.02.02 ”න 
ප.ව. 2.00

සභාප“, ස’පාදන ක“•ව,
සව “පාදන හා ෙසෟ ෙදපාතෙ’”“ව (බ.ප.), වැ•සර, රාගම. 
”රකථන අංක : 0112967480/ 0112958474/ 0112967453

ෙට”ඩ• ’”ම
සමාග’ ව“ “සං—කරණ, ෙ ව“ ආ•ත ෙභ–ග වගා, 

ෙ කමා”තශාලා න•කරණය හා 
ෙ අපනයන වධන රා’ අමා“ාංශය

ඇකව වැ”• සමාගම
කරා• අ—වැ”න ෙනළා ඉව කර ගැ”ම සඳහා ෙට”ඩ කැඳ•ම

ෙට”ඩ අංක : EPL/PL/TB/T-01/2022_ Cloves
ඇකව වැ”• සමාගම යටෙ පාලනය වන ව“යාය” වල කරා• අ—වැ”න කඩා ඉව කර ගැ”ම සඳහා 

“ තබන ලද  ෙට”ඩප කැඳව• ලැෙ•.

ව“යාය ග— 
මාණය

ෙවන ක”“ ෙලා” 
අංකය

ආප” ෙගවන තැ”ප“ 
“දල (”.)

බ–ඩාරෙපාල 228 කරා• අ—වැ”න 01 10,000/-

ඇකව 2790 කරා• අ—වැ”න 02 100,000/-

“ගල 1913 කරා• අ—වැ”න 03 100,000/-

ෙට”ඩප’ සහ ෙකා”ෙ 2022/01/15 වන ”න ට 2022/01/27 ප.ව. 12.30 ද”වා අ—ළ ව“ කායාලව•” ෙහ– ෙනා. 320, ජනව“ 
”යස, ”.—. ජයා මාවත, ෙකාළඹ 10 ”““ ඇකව වැ”• සමාගෙ’ උප කායාලෙය” හා 2022/01/18 වන ”න  ට 2022/01/28 ”න ප.ව. 
12.30 ද”වා ර’ව’ත උ—ෙවල ”““ ඇකව වැ”• සමාගෙ’ “ධාන කායාලෙය” ”.2,000/- ” ව“නා ආප” ෙනාෙගව• ලබන “දල” 
ෙගවා ලබා ගත හැ•ය. 

“ ෙලස ස’—ණකර ““ තබන ලද ෙට”ඩප’ 2022/01/28 වන ”න ප.ව. 1.00 ෙත” ඇකව වැ”• සමාගෙ’ ර’ව’ත උ—ෙවල 
”““ “ධාන කායාලෙ“ ෙට”ඩ ම–ඩලෙ“ සභාප“ ”” භාරග• ලබන අතර, ෙට”ඩක”ව’ ඉ”’ෙ“ 2022/01/28 ප.ව. 1.00 ට 
”වෘත කර• ලැෙ•. ෙට”ඩ ම–ඩල සභාප“ෙ” ”රණය අවස” ”රණය ෙ“.

සභාප“,  ”රකථන අංක: 066-2242522 - ධාන කායාලය
ස’පාදන මඩලය, 066-3682455 - බඩාරෙපාල ව“යාය 
ඇකව වැ”• සමාගම,  066-3133355 - ඇකව ව“යාය
ධාන කායාලය, රවත, උ—ෙවල. 066-3682458 - ““ගල ව“යාය

 011-2698059 - උප කායාලය

 

සමාග’ ව“ “සං—කරණ, ෙ ව“ ආ•ත ෙභ–ග වගා, ෙ කමා”ත ශාලා 
න•කරණය හා ෙ අපනයන වධන රා’ අමාතයාංශය

ඇකව වැ”• සමාගම
ෙට”ඩ අංක : EPL/PL/TB/T-02/2022_Dolomite  

ඇ”ක—ව වැ• සමාගමට අය’ නාල”ද ව“යාෙ ඇ“                                                                                          
ෙඩාලම”” (Dolomite) ““ය බ” “ම සඳහා                                            

“” තබන ලද ෙට”ඩ කැඳව• ලැෙ•. 
ෙට”ඩ•ප’ සහ ෙකා”ෙ– 2022-01-15 වන න ට 2022-01-27 ප.ව. 12.30 ද”වා අ—ළ නාල”ද ව“ යාය 
කා•යාලෙය” ෙහ ෙනා. 320, ජනව“ ”යස, ”.. ජයා මාවත, ෙකාළඹ 10 ”“ ඇ”ක—ව වැ” සමාගෙ’ 
උප කා•යාලෙය” හා 2022-01-18 වන න ට 2022-01-28 න ප.ව. 12.30 ද”වා ර’ව’ත උ—ෙවල ”“ 
ඇ”ක—ව වැ” සමාගෙ’ “ධාන කා•යාලෙය” ”. 2,000/- ” ව“නා ආප” ෙනාෙගව• ලබන “දල” 
ෙගවා ලබාගත හැ•ය. 
“ ෙලස ස’—•ණ කර ““ තබන ලද ෙට”ඩ•ප’ 2022-01-28 වන න ප.ව. 1.00 ෙත” ඇ”ක—ව වැ” 
සමාගෙ’ ර’ව’ත උ—ෙවල ”“ “ධාන කා•යාලෙ“ ෙට”ඩ• ම–ඩලෙ“ සභාප“ ”” භාරග• ලබන 
අතර ෙට”ඩ•ක”ව” ඉ’ෙ“ 2022-01-28 ප.ව. 1.00 ට ”වෘත කර• ලැෙ•. ෙට”ඩ• ම–ඩල සභාප“ෙ” 
”රණය අවස” ”රණය ෙ“. 
සභාප“, ”රකථන අංක : 066-2242522  - ධාන කායාලය
ස’පාදන මඩලය,  066-3682755  - නාල”ද ව“යාය
ඇකව වැ”• සමාගම,  011-2698059  - ෙමෙහ–’ කායාලය
ධාන කායාලය,  
රවත,
උ—ෙවල. 

ෙට”ඩ ”•ම

ප්රසිද්ධ සමාගම් සඳහා රිය
දුරු රහි තව බෙන්ස් 

ජීප් රථ,  
බහාන්්ා බ�ාබයෝ�ා 

්ෙල් කැබ්ස් 
ඇක්ෂිබයෝ,  බරෙමිබයෝ,  
ෂ�ල් වැගන් ආර්,  ඇල්බ�ෝ 
අවශ්යයි. ඉහළ කුලි යක් 
කඩි න මින් බගවනු ලැබබ්. 

ක�ාල්ලුපිටිකේ නිවකේ සහ 
කාර්යාල බස්වය කිරී ම� 
රිය දු බරක් අවශ්යයි. වයස 
4560 අතර. නැවතී වැ් 
කිරී ම�. සතිබේ දින වල 
උබේ 08.00 සි� සවස 05 
දක්වා අම තන්න. දු.ක. 
0777256304. 

ක�ාළඹ  හි පිහිටි භාණ් 
නිෂකා ශණ සමා ග
මක ෙර වාහන ධාව නය 
පිළි ෙද පළ පු රුේද ඇති 
අවංක,   කාර්ය ශූර,   බසෞඛ්ය 
සමපන්න,   රිය දු රන් ඉතා 
ඉක්ම ණින් අවශ්යව ඇත. 
දිව යින පුරා ධාව නය කිරී
ම� අව ස්ථාව සැල බසන 
අතර,   රු. 90,  000 ක� අධික 
ආක ර්ෂ ණීය ඉහල වැටු පක් 
හා දීම නාද ලො ගත හැක. 
සුදු සු කම  වයස අවු රුදු 30 
� වැඩි,  වරාය සමෙන්ධ 
ක� යුතු සඳහා අවු රුදු 3 
ක පල පු රුේද ඇති  මහ
බපාළ සහ ති කය සහිත 
 බපාලිස් වාර්තාව සහ 
වලංගු ෙර වාහන රිය දුරු 
ෙල පත්ර සහිත. අම තන්න 
0777715441,   0773950123

වැනි
සියවසට
එළෙඹන

නිරවුල් ගමන් මග


