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– ලංකා අපනයන සංව•ධන ම–ඩලය
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Sri Lanka Export Development Board

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 ජනරා” - (HM 2-2)
–ර“පා— ගණන (01)
”””ක’ :
බා“ර අය”’ක”ව” සඳහා
”— / කෘ“ක•ම / ”ාපාර ප’පාලනය ””බඳ ආචා•ය
උපා“ය” සහ අවම වශෙය” වසර 10 ක ෙ’’ඨ ම”ටෙ’
කළමනාකරණ ෙ—වා පළ–”–ද” “–ය –“ අතර, ඒ සඳහා
””ග’ ආයතනය” ම“” සනාථ කරන ලද වා•තාව” ලබා
“–ය –“”. ආචා•ය උපා“ය ලබා ගැ”ෙම” අන“”ව අවම
වශෙය” වසර 05 ක ෙ—වා පළ–”–ද” ස“ත ”ය –“ය. තවද,
බ“”ද ක–ඩාය’ ෙමෙහය•ම, මානව හා අෙන—’ ස’ප’
“’ ෙලස සංව•ධන •“ම සහ කළමනාකරණය •“ම ””බඳ
පළ–”–ද ලබා “–ය –“”.
රා’ ෙ—වෙ“ “ලධා“” සඳහා :
– ලංකා අපනයන සංව•ධන ම–ඩලෙය“ බලතල, රාජකා“
සහ කා•යය” කා•ය”ෂමව “යා’මක •“ම සහ ඉ• •“ම
සඳහා – ලංකා ප’පාලන ෙ—වෙ“ පළවන පං“ය හා ඊට ඉහළ
“ලධා“” –””යන පදනම මත අ–”ෂ ජනරා” ෙලස ප’
•“මට හැ•ය.
වැ•“ ප’මාණය :
(HM 2-2) : ”. 93,020/- 12 x 2,700 = ”. 125,420/- (මා’ක)
සහ රජෙ“ අ•මත “මනා ෙගව• ලැෙ•.
ෙත–රාගැ”ෙ’ ”මය :
•හගත ස’“ඛ ප“”ෂණය” ම““.
වය— “මාව :
අ–”” 55 ට අ—, ඉහත ”””ක’ ස“ත ––ගල”” හට
ෙමම තන“රට අය”’ •“ෙ’ හැ•යාව ඇ“ අතර, රජෙ“
ෙදපා•තෙ’”“, සං—ථා සහ ”ාව—ථා”ත ආයතනවල
අෙ“”ෂක””ට ඉහත වය— “මාව අ—ළ ෙනාෙ“.

(2) අ“ෙ•ක අ–”ෂ ජනරා” “ද” හා පාලන (HM 2-1)
–ර“පා— ගණන (01)
–•යා ”—තරය :
ආයතනෙ“ සභාප“ හා “ධාන ”ධායක ”’” පවරන ප’පාලන
සහ ”“මය කට–“වලට අ—ළ බලතල/කා•යය”/රාජකා“
“යා’මක •“ෙ’ වග–ම සහ ආයතනෙ“ ’ය—ම අංශ/ඒකක
වලට ප’පාලන සහ ”“මය කට–“ සඳහා අව“ මඟ ෙප”•ම
ලබා “ම.

”””ක’ :

”””ක’ :

”භාගය සඳහා ”ෂයය” පහත ’”ෙ“:

”•ව”—ල ““පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ”’” ””ග’ ෙතාර“”
තා”ෂණ, ප’ගණක ”—ව ෙහ– ඒ ආ•ත ”ෙ’–ය” සඳහා
උපා“ය” ලබා “—ම හා අ—ළ ”ෙ’–ෙ“ ප•චා’ උපා“ය”
ලබා “—ම සහ “ථම උපා“ ”””කම ලබා ගැ”ෙම” අන“”ව
රජෙ“ ෙදපා•තෙ’”“වක / සං—ථාව / ම–ඩලයක ෙහ– ””ග’
ෙපෟ–ග•ක ආයතනයක කළමනාකරණ ම”ටෙ’ තන“රක අවම
වශෙය” වසර පහෙළාවක (15) ක පළ–”–ද” ලබා “—ම.

”•ව”—ල ““පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ”’” ””ග’
ඉෙල”ෙ’ා“ක / ””• / ””• සංෙ–ශ ””බඳ ”ෙ•ෂ — ප’ගණක
”—ව ””බඳ උපා“ය”. උපා“ ”””කම ලබා ගැ”ෙම” ප”ව
රජෙ“ ෙදපා•තෙ’”“වක / සං—ථාවක / ම–ඩලයක ෙහ–
””ග’ ෙපෟ–ග•ක ආයතනයක අවම වශෙය” අ—ළ ”ෙ’–ෙ“
වසර එකක(01) ෙ—වා පළ–”–ද” ලබා “—ම.

•

භාෂා “•ණ’වය

•

ෙය–”තා ප“”ෂණය

•

තන“රට අ—ළ ”ෂය ’•ම

•

ප’ගණක ප“”ෂණය (තන“රට අව“ න’)

සටහන

(5) අ–”ෂ - “ද” (HM 1-1)
–ර“පා— ගණන (01)

: •හා’මක ප–ධ“ ”•ෙ”ෂණය සහ සැල”’
”මෙ“දය” ””බඳ අ’’–’, ”මෙ”ඛන භාෂා,
ද’ත කළමනාකරණ ප–ධ“ සහ ප’ගණක ජාල
සහ ෙ—වා—යක ප–ධ“ ””බඳ ’•ම අමතර
”””කම” ව• ඇත.

–•යා ”—තරය :

වැ•“ ප’මාණය :

”“ ““ප’“ සැක“ම, ”“ කට–“ සැල”’ •“ම
ස’බ”ධෙය” ආයතනයට මගෙප”•ම හා කළමනාකරණයට
ෙතාර“” සැප•ම, අයවැය පාලනය, ““’කරණය, ”’වැය
හා ”“ වා•තා ””ෙයල •“ම, ණය “ද” අයකර ගැ”ම,
බැං— කට–“ හා “ද” 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.

(MM 1-1) සහකාර අ–”ෂ සහ සහකාර අ–”ෂ ෙතාර“” තා”ෂණ තන“” සඳහා : ”. 53,175/- 10 x 1,375
– 15 x 1,910- ”. 95,575/= (මා’ක) සහ රජෙ“ අ•මත “මනා
ෙගව• ලැෙ•.

”””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–
එ”ස’ රාජධා“ෙ“ 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• ලැෙ•.
2021.06.13 ”නැ“ –ව’ප’ ’”•ම (අ–”ෂ-“ද” තන“ර) සඳහා ලැ—
ඇ“ අය”’ප’ ද සළකා බල• ලැෙ•. ෙපර අය”’කර• ලැ“ව” නැවත
අය”’ප’ එ•ෙම” වළ•”න.

(6) අ–”ෂ - කෘ“ අපනයන (HM 1-1)

ෙත–රාගැ”ෙ’ ”මය :
•”ත තරඟ ”භාගයක සහ •හගත ස’“ඛ ප“”ෂණයක
““ඵල මත.
”භාගය සඳහා ”ෂයය” පහත ’”ෙ“:

”””ක’ :

•

තන“රට අ—ළ ”ෂය ’•ම

•

ප’ගණක ප“”ෂණය (තන“රට අව“ න’)

වය— “මාව :
අ–”” 45 ට ෙනාවැ•. රජෙ“ ෙදපා•තෙ’”“ / සං—ථා සහ
”ාව—ථා”ත ආයතනවල අෙ“”ෂක””ට ඉහත වය— “මාව
අ—ළ ෙනාෙ“.

(9) අපනයන “ව•ධන “ලධා“ (JM 1-1)
–ර“පා— ගණන (02)
–•යා ”—තරය :
අංශෙ“/ඒකකෙ“ ෙමෙහ–’ කා•යය” ඉහළ “ලධා“”ෙ”
අ””ෂණය යටෙ’ සැළ”’ •“ම සහ “යා’මක •“ම. අ—ළ
“’පාදන ”ෙ’–යට ස’බ”ධ “යාකාරක’ ස’බ””කරණය
•“ම. අ—ළ ”ෙ’–ය සඳහා ද’ත/ ෙතාර“” යාව’කා–න
•“ම. භා–ඩ හා ෙ—වා අපනයනය “ව•ධනය •“ම හා
ස’බ”ධ ෙවන’ කා•යය”“ “රත •ම.

කෘ“ ක•මා”තය හා ”වර ක•මා”තය ෙග––ය ම”ටමට ප’
•“ම – ලංකාෙ“ ආ•–ක ව•ධන ආකෘ“ෙ“ “ධාන අංගය•.
”වසායක”” ”’ ගැ”•ම සහ “’පාදන හා ඵල—”තාවය ඉහළ
නැං•ම සඳහා නව තා”ෂණය ෙයා— ගැ”ම හා ඇ””’කරණය,
සංව•ධනය හා –““ව ලබා “ම අපනයනක”ව”ට ෙග––ය
අපනයනය වැ• •“මට —යක •“ම.

III.

”•ව”—ල ““පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ”’” ””ග’
”—ව / වා—ජ /කලා / ““’කරණය / මානව ස’ප’
කළමනාකරණය / ”ාපාර ප’පාලනය ෙහ– අ—ළ
”ෙ’–යක උපා“ය” සමඟ අ—ළ ”ෙ’–යක ආචා•ය
උපා“ය” ලබා “—ම සහ “ථම උපා“ෙය” ප”
සං—ථාවක, ම–ඩලයක ෙහ– ””ග’ ෙවළඳ ආයතනයක
අවම වශෙය” වසර පහක (5) ක ෙ’’ඨ කළමනාකරණ
ම”ටෙ’ පළ–”–ද ලබා “—ම.

වැ•“ ප’මාණය :
(HM 2-1) : ”. 91,645/- 12x 2,700 - ”. 124,045/- (මා’ක)
සහ රජෙ“ අ•මත “මනා ෙගව• ලැෙ•.
ෙත–රාගැ”ෙ’ ”මය :
•හගත ස’“ඛ ප“”ෂණය” ම““.
වය— “මාව : අ–”” 35ට ෙනාඅ— සහ 55ට ෙනාවැ•.

(3) අ–”ෂ - මානව ස’ප’ කළමනාකරණ
(HM 1-1)
–ර“පා— ගණන (01)
–•යා ”—තරය :
ආයතනෙ“ මානව ස’ප’ සංව•ධනය සහ ප’පාලන “යාව”
ස’බ”ධ රාජකා“ කට–“ ””බඳ වග–’ ’“ම, ෙ—වක
සංව•ධන අව“තා හ“නාගැ”ම, ”ෙ•ෂෙය”ම කළමනාකරණ
ෙ”— සඳහා ”මා•’ල මානව ස’ප’ සංව•ධන වැඩසටහ”
“යා’මක •“ම.
”””ක’ :
”•ව”—ල ““පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ”’” ””ග’ උපා“ය”,
මානව ස’ප’ කළමනාකරණය ෙහ– අ—ළ ”ෙ’–යක උපා“ය”
වඩා ෙය–” වන අතර, අ—ළ ෙ”–යක ප•චා’ උපා“ය” ලබා
“—ම සහ “ථම උපා“ ”””ක’ ලබා ගැ”ෙම” අන“”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)ක පළ–”–ද” ලබා “–ම.
සටහන : – ලංකා ප’පාලන ෙ—වෙ“ පළ“ ෙ”—ෙ“ “ලධා“”
හට ““ඛ’වය ලබා ෙද• ලැෙ•.

(4) අ–”ෂ - ෙතාර“” තා”ෂණ
(HM 1-1)

පළ“ ෙහ– ෙදවන ෙපළ උපා“ය” ලබා ඇ“ අය”’ක”ව”
ෙකෙර“ වැ• සැල•”ල” ද”ව• ලැෙ•.

(10) ප’ගණක වැඩසටහ” ස’පාදක (JM 1-1)
–ර“පා— ගණන (01)
–•යා ”—තරය :
ආයතනෙ“ ’ය—ම අංශ/ඒකක වල ප’ගණක කට–“වලට
අ—ළ ප’ගණක වැඩසටහ” සංව•ධනය •“ම, එම වැඩසටහ”
නඩ’“ •“ම සහ අව“ ”ට“ නව ප’ගණක වැඩසටහ”
ස’පාදනය •“ම.

වැ•“ ප’මාණය :

”””ක’ :

(HM 1-1) අ–”ෂ - මානව ස’ප’ කළමනාකරණ,
ෙතාර“” තා”ෂණ, “ද” සහ කෘ“ අපනයන තන“” සඳහා :
”. 80,295/- 15 x 2,270 - ”. 114,345/- (මා’ක) සහ රජෙ“
අ•මත “මනා ෙගව• ලැෙ•.

”•ව”—ල ““පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ”’” ””ග’
”•ව”—ල•” ”—ෙ““ උපා“ය” ලබා “—ම ෙහ– •තා—
ප’ගණක සංගමෙ“ (BCS) සාමා“ක’වය ෙහ– එ”ස’
රාජධා“ෙ“ ප’ගණක ෙතාර“” තා”ෂණ ආයතනෙ“
(IMIS) ආ•ත ෙහ– —•ණකා–න සාමා“ක’වය ලබා “—ම.

ෙත–රාගැ”ෙ’ ”මය :
•හගත ස’“ඛ ප“”ෂණය” ම““.
වය— “මාව :

(11) සං“ාෙ”ඛන “ලධා“ (JM 1-1)

අ–”” 55 ට ෙනාවැ•. රජෙ“ ෙදපා•තෙ’”“ / සං—ථා සහ
”ාව—ථා”ත ආයතනවල අෙ“”ෂක””ට ඉහත වය— “මාව
අ—ළ ෙනාෙ“.

–ර“පා— ගණන (01)

2021.06.13 ”නැ“ –ව’ප’ ’”•ම (අ–”ෂ- කෘ“ අපනයන තන“ර)
සඳහා ලැ— ඇ“ අය”’ප’ ද සළකා බල• ලැෙ•. ෙපර අය”’කර•
ලැ“ව” නැවත අය”’ප’ එ•ෙම” වළ•”න.

අපනයන අංශයට අ—ළ සං“ාන ෙතාර“” –— කර ගබඩා
•“ම, ”•ක සං“ාන ද’ත ස’පාදනය •“ම සහ ද’ත
”•ෙ”ෂණය •“ම, සං“ානමය ෙතාර“” ෙබ— හැ“ම.

(7) සහකාර අ–”ෂ (MM 1-1)
–ර“පා— ගණන (05)
–•යා ”—තරය :
ෙවළඳ සංව•ධන වැඩසටහ” සක— •“ම, “යා’මක •“ම
සහ ඇග•ම, සැප–’ සංව•ධන අව—ථා හ“නාගැ”ම, —ඩා හා
ම– ප’මාණ වැඩසටහ” සැළ”’ •“ම, “යා’මක •“ම සහ
අ””ෂණය •“ම. අපනයනක”ව”ට බලපාන සා•වා•–ක
“•න වලට අ—ළ අ–යනය” ’” •“ම සහ එම “•න ”ස”ම
සඳහා ““ප’“මය ”යවර “•ෙ–ශ •“ම, භා–ඩ “’පාදනය,
ත’වය උස— •“ම සහ ඇ””’ සංව•ධනය •“ම ආ“ අව“
උපෙ–ශක ෙ—වා ලබා “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
සහ ඉහත ”””කම ලබා ගැ”ෙම” ප” රජෙ“ ෙදපා•තෙ’”“වක
/ සං—ථාව / ම–ඩලයක ෙහ– ””ග’ ෙපෟ–ග•ක ආයතනයක වසර
එකක (01) පළ–”–ද” ලබා “—ම.
පළ“ ෙහ– ෙදවන ෙපළ උපා“ය” ලබා ඇ“ අය”’ක”ව”
ෙකෙර“ වැ• සැල•”ල” ද”ව• ලැෙ•.
සටහන : ප’ගණක ද’ත කළමනාකරණය ””බඳ පළ–”–ද
සහ ෙදපා•තෙ’”“මය ච”ෙ”ඛ ””බඳ අවෙබ–ධය”
පැව”ම අමතර ”””කම” වශෙය” සැලෙ”.

(8) සහකාර අ–”ෂ - ෙතාර“” තා”ෂණ
(MM 1-1)

–•යා ”—තරය :

”””ක’ :
”•ව”—ල ““පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ”’” ””ග’ උපා“ය”
(සං“ානය ස“තව න’ වඩා’ ෙය–” ෙ“) ලබා “—ම, පළ“
ෙහ– ෙදවන ෙපළ උපා“ය” ලබා ඇ“ අය”’ක”ව” ෙකෙර“
වැ• සැල•”ල” ද”ව• ලැෙ•. ප’ගණක ද’ත ”•ෙ”ෂණය
””බඳ ’•ම වා’—යක ව• ඇත.

(12) ““’ “ලධා“ (JM 1-1)
–ර“පා— ගණන (01)
–•යා ”—තරය :
ගණ” තැ—ෙ’ “යාව•ය •“ම, ”“ පාලනය පව’වාෙගන
යාම, ගබඩාව පාලනය •“ම, සැප–’, ”ෙ–ශ සංචාර, ”ෙ–ශ
ෙවළඳ ම–—ථාන, ”ෙ–ශ “ද” ““’ගත •“ම ස’බ”ධ
රාජකා“ කට–“ ’” •“ම.
”””ක’ :
”•ව”—ල ““පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ”’” ””ග’
““’කරණය ෙහ– අ—ළ ”ෙ’–යක උපා“ය” ලබා “—ම ෙහ–
– ලංකා වරල’ ගණකා“කරණ ආයතනෙ“ (ICASL) ම—”
පව’ව• ලබන අ”ත• ම– ම”ටෙ’ ”””කම ලබා “—ම ෙහ–
වරල’ කළමනාකරණ ගණකා“කා“ ආයතනෙ“ (CIMA)
ම—” පව’ව• ලබන අ”ත• ම– ම”ටෙ’ ”””ක’ ලබා “—ම
ෙහ– වරල’ සහ“කල’ ගණකා“කා“ ආයතනෙ“ (ACCA)
ම—” පව’ව• ලබන අ”ත• ම– ම”ටෙ’ ”””ක’ ලබා
“—ම ෙහ– ගණකා“කරණය ””බඳ උස— ජා“ක •“ෙල–මාව
(HNDA) සම’ව “—ම.

–ර“පා— ගණන (01)

–ර“පා— ගණන (01)

සටහන : ප’ගණක ද’ත කළමනාකරණය ””බඳ පළ–”–ද
සහ ෙදපා•තෙ’”“ ච”ෙ”ඛ ””බඳ ’•ම අමතර
”””කම” ව• ඇත.

–•යා ”—තරය :

–•යා ”—තරය :

වැ•“ ප’මාණය :

මෘ”කාංග ප–ධ“ සැල”’ •“ම හා සංව•ධනය •“ම.
ප’ගණක ජාල සහ අ—ළ ප’ගණක ප’සරය” නඩ’“ •“ම
සහ ප’පාලනය •“ම. ෙතාර“” ද’ත පදන’ සහ ද’ත
කළමනාකරණ ප–ධ“ නඩ’“ •“ම සහ ප’පාලනය •“ම.
ද’ත, මෘ”කාංග සහ –ඩාංග ආර”ෂා •“ම සඳහා ආර”ෂක
”යවර “යා’මක •“ම. ද’ත උප—ථ සහ ආප— ““පාදන
ෙමෙහ–’ ’” •“ම. උප—ථ ෙමෙහ–’ ’” •“ම. ප’ගණක
ආ•ත ගැට— ”ස”මට කා•ය ම–ඩලයට සහ ප’—ලකය”ට
සහාය ලබා “ම.

(JM 1-1) අපනයන “ව•ධන “ලධා“, ප’ගණක වැඩසටහ”
ස’පාදක, සං“ාෙ”ඛන “ලධා“ සහ ““’ “ලධා“ තන“”
සඳහා : ”. 42,600/- 10 x 755– 18x 1,135- ”. 70,580/=
(මා’ක) සහ රජෙ“ අ•මත “මනා ෙගව• ලැෙ•.

ආයතනයට ෙතාර“” තා”ෂණ ෙ—වා සැප•ම, ෙවළඳ –වාරය”
පව’වාෙගන යාම, – ලංකා අපනයන සංව•ධන ම–ඩලෙ“
ෙව• අඩ”ය යාව’කා–න •“ම, ”––’ ස”“ෙ“දනය,
ඊ-“ව•ධනය යනා”ය, ෙතාර“” තා”ෂණ ය“තල පහ”ක’
සංව•ධනය හා “යා’මක •“ම සඳහා උපායමා•“ක සැල”’
•“ම සහ ”රණ ගැ”ම යන ක”“ අ–”ෂවරයාෙ” වග–ම
ෙ“.

සහ
අ.ෙපා.ස (උ.ෙප) ”භාගෙ““ අවම වශෙය” ”ෂයය” “න (03)
•” (ෙපා” “•න ප–ය හැර) සම’ • “—ම.
අ“ෙ•ක ”””ක’

”•ව”—ල ““පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ”’” ””ග’
අෙල”කරණය/ ජා“”තර සබඳතා/ ආ•–ක ”—ව/ වා—ජ/
”—ව/ කෘ“ක•මය/ ”ාපාර ප’පාලනය ෙහ– අ—ළ ”ෙ’–යක
උපා“ය” ලබා “—ම.

තන“රට අ—ළ ”ෙ’–යක වරල’ ගණකා“කරණ
ආයතනයක —•ණ සාමා“ක’වය ලබා “—ම සහ
සං—ථාවක, ම–ඩලයක ෙහ– ””ග’ ෙපෟ–ග•ක
ආයතනයක කළමනාකරණ ම”ටෙ’ තන“රක අවම
වශෙය” වසර පහෙළාවක (15) ක පළ–”–ද ලබා “–ය
–“ය.

අ—ළ අංශය ම“” කරෙගන ය• ලබන “යාකාරක’වලට
අය’ ’ය—ම •” ෙ”ඛන හා ෙ”ක’ වැඩ කට–“වල “යැ–ම,
•”ෙගා• නඩ’“ •“ම, වා•“ක සහ කා•“වලට අ—ළ
ෙතාර“” යාව’කා–න •“ම සහ අ””ෂණය •“ම.
අ.ෙපා.ස. (සා.ෙප) ”භාගෙ“ “ ’ංහල / ෙදමළ, ඉං“’ භාෂාව සහ
ග—තය / අංක ග—තය ඇ“”ව ”ෂයය” හතර” (04) සඳහා
ස’මාන සාමා•ථ ස“තව එකවර ”ෂයය” හය (06) •” සම’
• “—ම

පහත සඳහ” I, II ෙහ– III

II.

–•යා ”—තරය :

ෙය–”තා ප“”ෂණය

”””ක’ :

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

–ර“පා— ගණන (12)

භාෂා “•ණ’වය

–•යා ”—තරය :

”””ක’ :

(13) කළමනාකරණ සහකාර
(තා”ෂ—ක ෙනාවන) (MA 1 – 1)

•

–ර“පා— ගණන (01)

”•ව”—ල ““පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ”’” ””ග’
”—ව / වා—ජ /කලා / ““’කරණය / මානව
ස’ප’ කළමනාකරණය / කෘ“ක•මය / ”ාපාර
ප’පාලනය ෙහ– අ—ළ ”ෙ’–යක උපා“ය” සමඟ
අ—ළ ”ෙ’–යක ප•චා’ උපා“ය” ලබා“—ම ෙහ–
වරල’ ගණකා“කරණ ආයතනයක තන“රට අ—ළ
”ෂය පථෙය“ ආ•ත සාමා“ක’වය සමඟ රජෙ“
ෙදපා•තෙ’”“වක, සං—ථාවක, ම–ඩලයක ෙහ–
””ග’ ෙපෟ–ග•ක ආයතනයක අවම වශෙය” වසර
”—සක (20) ක කළමනාකරණ ම”ටෙ’ පළ–”–ද
ලබා “–ය –“ අතර, එ”” වසර පහ” (5) ” ෙ’’ඨ
කළමනාකරණ ම”ටෙ’ ”ය –“ය.

අ–”” 45 ට ෙනාවැ•. රජෙ“ ෙදපා•තෙ’”“ / සං—ථා සහ
”ාව—ථා”ත ආයතනවල අෙ“”ෂක””ට ඉහත වය— “මාව
අ—ළ ෙනාෙ“.

•

”””ක’ :
I.

වය— “මාව :

ෙත–රා ගැ”ෙ’ ”මය :
•”ත තරඟ ”භාගයක සහ •හගත ස’“ඛ ප“”ෂණයක
““ඵල මත.

O

ය“” •යන ෙ“ගය : ”නා•යකට වචන 30 – 40 (ඉං“’ /
’ංහල)

O

ඉං“’ භාෂාෙව” වැඩ •“මට ඇ“ හැ•යාව

O

”රකථන ප–ධ“ය / PABX “යා•“ෙ’ හැ•යාව

O

ප’ගණක ’•ම සහ අ—ළ ”ෙ’–ෙ“ පළ–”–ද

වැ•“ ප’මාණය :
(MA 1 – 1)කළමනාකරණ සහකාර තන“ර (තා”ෂ—ක
ෙනාවන)තන“ර සඳහා : ”. 27,910/- 10 x 300 – 7 x 350 – 4
x 495 – 20 x 660 - ”. 48,540/- (මා’ක) සහ රජෙ“ අ•මත
“මනා ෙගව• ලැෙ•.
ෙත–රාගැ”ෙ’ ”මය :
•”ත තරඟ ”භාගයක සහ •හගත ස’“ඛ ප“”ෂණයක
““ඵල මත.
”භාගය සඳහා ”ෂයය” පහත ’”ෙ“:
•

භාෂා “•ණ’වය

•

ෙය–”තා ප“”ෂණය

•

ප’ගණක ප“”ෂණය (තන“රට අව“ න’)

•

ය“” •යන / ල— ෙ”ඛන ෙ“ගය

වය— “මාව :
අ–”” 18 ට අ— සහ 45 ට ෙනාවැ• ”ය –“ය. ෙමම උප’ම
වය— “මාව රජෙ“ ෙදපා•තෙ’”“,සං—ථා හා ”ව—ථා”ත
ආයතනවල අය”’ක”ව”ට සහ අ””තර අය”’ක”ව”ට
අ—ළ ෙනාෙ“.
2021.02.19 ”නැ“ –ව’ප’ ’”•ම (කළමනාකරණ සහකාර-තා”ෂ—ක
ෙනාවන තන“ර) සඳහා ලැ— ඇ“ අය”’ප’ ද සළකා බල• ලැෙ•.
ෙපර අය”’කර• ලැ“ව” නැවත අය”’ප’ එ•ෙම” වළ•”න.

ෙ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.

ඉහත තන“” තන“ර සඳහා ““ ෙවන’ ““ලාභ :
2016.10.27 ”නැ“ PED 1/2015 (i) ච”ෙ”ඛය අ•ව
වාහනය” ලබා ෙද• ලැෙ• (HM 2 –2, HM 2-1සහ
HM 1-1 කා–ඩෙ“ තන“” සඳහා පම—).
අපනයන සංව•ධන 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 අ•ථසාධක අර“දල - ෙ—වකයාෙග”
10%,ආයතනෙය” 15% සහ ෙ—වා“–”“කය”ෙ” භාර
අර“දල - ආයතනෙය” 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”
ලබාග’ (“Announcements” කා–ඩය යටෙ’) EDB
ආකෘ“යට අ•ව සක— කරන ලද අය”’පත” 2021.07.28 ”න
ෙහ– ඊට ෙපර ලැෙබන ෙ— පහත ද”වා ඇ“ •”නයට •යාප”ං—
තැපෑෙල” ෙයා“ කළ –“ය. “’ ප’” ස’—•ණ කරන ලද
අය”’ප’ සමඟ අ—ළ ’ය—ම සහ“ක ප–වල ”ටප’ අ“ණා
එ”ය –“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’, අ—ළ ’ය—ම සහ“ක ප–වල ”ටප’ අ“ණා ෙනාමැ“
හා අස’—•ණ අය”’ප’ ““”ෙ’ප කර• ඇත.
රා’ අංශෙ“ ෙ—වකය”ෙ” අය”’ප’ තම ආයතන “ධා“යා
ම“” ඉ”’ප’ කළ –“”. එම අය”’පෙ’ අමතර ”ටපත”
අය”’ප’ භාර ග”නා අවස” ”නට ෙපර සභාප“ සහ “ධාන
”ධායක ෙවත එවන ෙම” අය”’ක”ව”ට උපෙද— ෙද• ලැෙ•.
කළමනාකරණ ෙ—වා ච”ෙ”ඛ අංක: 02/2020 දරන 2020.10.26
”නැ“ ච”ෙ”ඛයට අ•ව අ•මත තන“” වල –ර“පා— ”ර•ෙ’ ෙහ–
ෙනා”ර•ෙ’ වග–ම ෙවෙළඳ අමා“ාංශ ෙ”ක’ ෙවත පවරා ඇත.

සභාප“ සහ “ධාන ”ධායක,
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NDB – EDB ටව•,
අංක 42, නව’ මාවත, ෙකාළඹ 02.
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