
l 2021 ජූනි 25 සිකුරාදා දැන්වීම් 

ලංකා ජාත –වා“ සමාජවා“
ජනරජෙ“ බ නා“ර පළාෙ ග’පහ
” කෙ“ “ව ෙගාඩ ාෙ–—ය
ෙ”ක’ ෙකා”ඨාසෙ“ ගලෙ’නව ත
අංක දරන ථානෙ“
ප”ං— ෙක–”ෙ” රං“ සඳ”ව” 
වන මා ”න පට
ෙක–”ටෙ” රං“ සඳ”ව” ෙලස
මාෙ” නම භා”තා කරන බව ලංකා
ජනරජයට මහජනතාවට ෙම”
’’ ෙද“

ප”“”“ය ෙබගහව’ත පාර, අංක 1336/16, 
නාරංෙද“ය, ”හද ”ඩා  සමාජෙය“  ෙ”ක’, දයා 
අමරවංශ ”—නගම සහ ෙ”ෙගාඩ, ”’’ය ප•මග, 
අංක 43/1, කැර““— ”ඩා සංගමෙ“ සභාප“, 
ෙ—” ක”ණාර’න  ජය’ංහ යන අය ”’” 
ෙවන’ ෙ– අතර ෙකාළඹ 07, ”•“ •ණවධන 
මාවත, අංක 09 “ – ලංකා කැර’  ස’ෙ’ලනෙ“ 
“ලවරණ ක“•ෙ“ සභාප“, උපා• සමර•ර 
සහ තව’ ”’ හතර ෙදෙන—  යන පා•වය”ට  
එෙර“ව න— අංක    යටෙ’ 
ෙකාළඹ ”සා අකරණෙ“ න— පවරා ඇ“ බවට 
ෙම”” ’’ ෙද  ලැෙ•. 

”’“ක”ව”ෙ” ෙනා”’ වාතා සහ ”ෙරධතා 
සඳහා එම න—ව 2021 ”• මස 07 වන ”න 
ෙකාළඹ ”සා අකරණෙ““ කැඳව  ලබ ඇත.

”ෙ•ෂ ඇෙට–“ බලපය අවලං• •ම
අංක 231, "බඩාර “වස", තැපැ” 05 ක“ව, “”තලාව යන •”නෙය“ ප”ං— 
ෙ—නානායක රාජප”ෂ වාසල “රාළහා“ලාෙ” •යාරන බ–ඩාර (ජා.හැ. අංක 
582453071 ) වන මා ”’” වෂ 2014  — අෙ”” මස 10 වන ”න ර–දලාන, 
ෙව”ප”ල ප”ං— අමරපා• ””නවල ’–ධ ෙනාතා’— ”’” •යා සහ“ක කරන ලද 
—”ණෑගල, වයඹ, උ“”මැද කලාප කායාලෙ“ අ“ෙක ”— ෙර“—’ා ”’” 
—”ණෑගල ඉඩ’ •යාප”ං— •“ෙ’ කායාලෙ“ •”ත බලධා’කම හා ඇෙට“ 
බලප– ෙපාෙ’ 73 කාඩෙ“ 5280 ප’ ඉ”ෙ“ 975 ”නෙපාෙ’ අංක යටෙ’ 
2014.04.25 වන ”න •යාප”ං— කළ ”ෙ•ෂ ඇෙට“ බලප– අංක 134 අවලං• කර 
ඇ“ බව – ලංකා ජනරජයට සහ ෙපා” ජනතාවට ෙම”” ’’ ෙද ලැෙ•. ඒ අව 
”නම”ෙද—ය, ”ණම”ෙද—ය තැපැ” කඩවලෙගදර යන •”නෙය“ ප”ං— පරාජ 
“”ය”ෙ—ලාෙ” තමරා දමය” මැෙ” පරාජ (ජා.හැ. අංක 695372914 ) යන 
අය තව”රට’ මාෙ” ඇෙට“ බලක” ෙනාවන බව කාශ කර ’““.

ෙ—නානායක රාජප”ෂ වාසල “රාළහා“ලාෙ” •යාරන බ–ඩාර
ව•ෂ 2021 ” — ”“ මස 23 වන ”න

වැ”• අමා“ාංශය
සමාග’ ව“ ““සං—කරණ, ෙ’ හා රබ• ව“ ආත 

ෙබ–ග වගා සහ ක•මා”තශාලා නකරණය හා 
ෙ’ හා රබ• අපනයන “ව•ධන රා’ අමා“ාංශය 

—ඩා ෙ’ ව සංවධන අ“කාය

තන –ර“පා 
"ය” –ෙදන ෙ’"

රං“ “භා•වර ඇර–’ ෙමෙහ–මට
—ඩා ෙ’ ව“ සංවධන අකා’ය – ලංකාෙ“ ෙ’ වගා ”—ක  14 ක වතමානෙ“ අකර 10 ට 
අ— —ඩා ෙ’ ව“ ““ය”ෙ” වගා සංවධනය හා ”ා““ය එම “’පාදන ප”වල ”වන ත’’වය  
වැ”–“ •“ම සඳහා ””ධ ආධාරක ෙ—වා සපයන ෙම”ම උස— ”වහාරය” —ථා”ත කරවන  
රා’ ආයතනය ෙ“. 

–තනය “ළ යාව’කා–න — ’’ ස’භාරය•” –“ව වඩා’ ාෙය“කව සම—ත ”” ෙ’ ඉඩ’  
““ ජාව “ළ සහ සම—ත ෙ’ ““කාව “ළ උස— උප සං—කෘ“ය —ථා”ත •“ෙම“ලා අප  
ආරාධනා කරන තන“ර ජා“ක ම”ට“”  ”රණා’මක කායභාරය ඉ•කර ලබ”. කා–නව 
ෙමම  උස— ෙමෙහවර ාෙ–—ය ම”ට“” ඉ• •“ෙ’ හැ•යාව සඳහා අ–ාප“ක හා ”ා““ 
වශෙය”  පළ–”” සහ “මාණ—• —යක’වය ලබා“ම සඳහා අප ආරාධනා කර ’““. 

—ඩා ෙ’ ව“ සංවධන අකා’ෙ“ පහත සඳහ” තන“ෙ –ර“පා—ව සඳහා ”””ක’ල’  – 
ලාං•ක –රවැ’ය”ෙග” අය”’ප’ කැඳව ලැෙ•. 

තන“ර - ෙය සාමා—ා“කා“ (”ා““)
  කළමනාකාර ෙ—වා ගණය  (HM 1-1)

වයස  -   වයස අ”” 35 ට ෙනාඅ— හා අ”” 55 ට ෙනාවැ ”ය –“ය. 
(අ””තර අය”’ක”ව”ට උප’ම වය— “මාව බලපා ෙනාලැෙ•)

වැ•“ ප’මාණය  -  ෙමම තන“රට කළමනාකරණ ෙ—වා ච”ෙ”ඛ අංක 02/2016 අව ”. 
80,295-15x2,270=114,345/-  (මා’ක)  වැ•“ ප’මාණය ““ෙ“. 
”ට අමතරව රජය ම“” අමත “මනා ෙගව ලැෙ•.

”ක’  -  බා“ර අය”’ක”ව” බඳවා ගැ”ම

  01.  ”•ව”—ල “පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ”’” ””ග’  කෘ“කම 
ෙහ වැ”• කළමනාකරණය ””බඳ ”•ක උපාය  ලබා “—ම.

සමග

    තන“රට අ—ළ ”ෂයය ෙ’–යට  ගැළෙප”නා—, ””ග’ 
ප•චා’ උපා  ආයතනයක අ—ළ  ෙ’–ෙ“ ප•චා’ උපාය  

  ලබා “—ම/ ””ග’ වරල’ වෘ’”ය ආයතනයක  
ආ•ත සාමා“ක’වය  ලබා“—ම 

සහ 

    රජෙය්, රා’ සං—ථාවක, මඩලයක, ”ව—ථා”ත ආයතනයක  
ෙහ ””ග’  ෙපෟ–ග•ක  ආයතනයක කෘ“  ”ා““ කට–“වලට 
අ—ළව කළමනාකරණ ම”ටෙ’ තන“රක අවම වශෙය” වසර 
පහෙළාවක (15) ක පළ–”–ද ලබා“—ම.

ෙහ–

  02.  තන“රට අ—ළ ”ෂය ෙ’–යට ගැළෙප”නා —, ””ග’ වරල’  
වෘ’”ය ආයතනයක —ණ සාමා“ක’වය ලබා “—ම.

සහ 

    රජෙ“, රා’ සං—ථාවක, මඩලයක, ”ාව—ථා”ත ආයතනයක  
ෙහ ””ග’ ෙපෟ–ග•ක ආයතනයක කෘ“ ”ා““ කට–“වලට 
අ—ළව  කළමනාකරණ ම”ටෙ’ තන“රක අවම වශෙය” වසර  
පහෙළාවක (15) ක පළ–”–ද ලබා“—ම.

   අ””තර අය”’ක”ව” බඳවා ගැ”ම

  01.  ඉහත සඳහ” බා“ර අය”’ක”ව” සඳහා  වන ”””ක’ ස–රා  
“—ම.

ෙහ 

  02.  —ඩා ෙ’ ව“ සංවධන අකා’ෙ“ සංවධන/ ”ා““ කට–“  
””බඳව කළමනාකාර    ෙ—වා ගණෙය“  I  වන  
ෙ”—ෙ“ තන“රක වසර පහ (05) ක ස“•—යක ෙ—වා කාලය 
ස’—ණ  කර “—ම. 

බඳවා ගැ”ෙ’ ”මය  -  •හගත ස’“ඛ ප“ෂණය ම“” ෙතරා ගැ”ම ’”කරන  අතර, 
ල—“ ලබා“ම පහත සඳහ” ප’” ෙ“.

  i. අළ   පළ”–ද  - ල—“ 30

  ii. අළ අෙ•ක අ–ාප“ක ”ක’  - ල—“ 30

  iii. ෙවන —සලතා හා කා•යය සාධනය”  - ල—“ 15

  iv.   ස’“ඛ ප“”ෂණෙ““ ද”වන ලද —සලතාවය  - ල—“ 25

   “” ල—“  ගණන - ල—“ 100

    ස’“ඛ ප“”ෂණෙ““ ල—“ ලබාග”නා  —සලතා අ””ෙවළ 
මත ෙත–රා ග ලැෙ•.

ෙවන’  -  සෑම බඳවා ගැ”ම ස’බ”ධෙය”ම ආයත“ක කාය ප’පා“  
සංහෙ“ ””ධාන අ—ළ ෙ“.

අමතර ““ලාභ - ෙ”වා’ක හා බා“ර ෛව—ධාර ෙයජනා ”මය යටෙ’  පහ”ක’ 

   1958 අංක 15 දරන ෙ—වක අථසාධක අර“දෙ” පනතට ෙහ  එ– 
පනත යටෙ’ ඇ“ ෙ—වකය”ෙ” ෙවන’ අථසාධක  අර“දලකට ෙහ  
ෙතරාග ලබන අය”’ක” ”’” —ඩා ෙ’  ව“ සංවධන අකා’ය 
යටෙ’ ෙ—වය කරන ස’—ණ කාලය  “ළ“ ඔ“ෙ” ඒකාබ–ධ  වැ•ෙප”  
හා ”වන ”යද’ “මනාෙව”  මා’කව 10% කට ෙනාඅ—  “දල —නය 
කර ලබන අතර, අකා’ය ”’” 15% කට ෙනාඅ— “දල සාමා“ක 
“ද”  වශෙය” ෙගව ඇත. 

   ඊට අමතරව ෙ—වා “–“කය”ෙ” භාර අර“ද” සඳහා  3%  
අකා’ය ”’” ෙගව  ලැෙ•.

අය”’ප’ -  අය”’ක”ව” ’ය— ”—තර සමග තම අය”’ප’ උ“පැ”න  සහ“කය 
අ–ාපන සහ“ක සහ පළ–ු”–ද  ’ෙවන සහ“කවල ”ටප’ සමග 
පහත සඳහ” •”නයට •යාප”ං— කළ  තැපෑෙල” එ”ය –“ය. අය”’ප’ 
බහාලන  •”  කවරෙ“  ව’පස ඉහළ ෙකළවෙ අ—ළ තන“ර සඳහ” කළ 
–“ය. රා’/ රා’ සං—ථා/ ”ව—ථා”ත  මඩලවල ෙ—වෙ“ “–ත 
—ව” තම අායතන ධා“යා මාගෙය” ඔ“ෙ”  “ෙ–ශ ස“තව තම  
අය”’ප’ ඉ”’ප’ කළ –“ෙ“. 

අය”’ප’ භාරග”නා
අවසාන ”නය -  2021 “• මස 08 වැ“ ”න  ෙහ ඊට  ථම පහත සඳහ” අය ෙවත 

ලැෙබන ෙ— එ”ය –“ය. 

සභාප“,
—ඩා ෙ’ ව“ සංව•ධන අ“කාය,
අංක 70, පා•ෙ’”“ පාර, 
පැලව’ත, බ’තර“”ල.

ඇට•“ බලය ““ා”’ඨ “ම”/ 
අවලං• “ම”

– ලංකා ජාතා”ක සමාජවා“  ජනරජෙ“ ර’මලාන, 
රජමාවෙ’ අංක 9/8  “ ප”ං— (වතමාන •”නය, ෙද“වල, 
නැ”මාල  ෙබ”ල”තර පාෙ, අංක 14 - 2/1 වන) (– ලංකා 
ජා“ක හැ“’ප’ අංක 590630284v දරන) උපා•  – 
ශා”ත •ණෙ—කර වන මා ”’” – ලංකා ආ—වට හා 
ෙපා” මහජනතාව ඇ“” අ—ළ ’ය”ල” ෙවත ’’ ෙද 
ලබන  වග න’ එ–  – ලංකා ජනරජෙ“ ර’මලාන, රජ 
මාවෙ’  අංක 9/8 “ ප”ං— (ජා“ක හැ“’ප’  අංක 
: 194615200189 දරන)  ’’පාල පරණ ”තාන ෙවත 
—නය කරන ලද ෙකාළඹ ’–ධ ෙනාතා’—    ”ස” 
නා””  ”’” •යා සහ“ක කරන ලද 1992 අෙග—“ මස 
17 වන —තම  හා අංක 1917 දරන  ඇට“ බලය ෙම”” 
“ා”’ඨ කර  අෙහ’ කර අවලං• කරන ලද බව’,  
2021 මැ” මස 16 වන ”න ’ට  එ–  ඇට“ බලක” වන 
’’පාල  පරණ ”තාන ”’” ’”කර ලබන ෙහ  ඉ• කර 
ලබන කවර ෙහ අනාගත  “යාවකට ෙහ ගෙදවකට මා 
”’”  වග–’ භාරය ෙහ බැ”ම ෙනාදර ඇ“ බව’ය.
උපා –  ශා”ත •ණෙකර
2021 මැ” මස 16 වන ”න “ය.

“ත වග–’ සමාගම” සං—ථාගත 
•“ම” ”බඳ “ධ ’”ම”

2007 අංක 07 දරන සමාග’ පනෙ’ 
9(2) වග”“ය “කාර   ’”ම”.

සමාගෙ’ පැව“ නාමය : 
“ නවෙල–ක ෙ“•ං ක’පැ—  

(“”වට) “ට 
සමාගෙ’ නව නාමය : 

නවෙල–ක එ”ට•“”ස 
(“”ව”) “ට 

සමාගෙ’ •යාප”ං— අංකය : 
• 5791

•යාප”ං— කායාලය : 
අංක 42, ”ග“ පාර, පෑ•යෙගාඩ.

නම ෙවන— •“ම
ෙකාළඹ ”—කෙ“ හංවැ”ල 
ාෙ–—ය ෙ”ක’ ෙකා”ඨාසෙ“ අංක 

 වග උ“ර ාම “ලධා“ වසෙ’ 
අංක 356/1, වග, ”” ඇලෙගාඩ 
ඉ’—ෙපාළ, “”ෙමදර •”නෙය“ 
ප”ං— හව’ ෙද ාෙ” ’ න“” 
හැ“” — මා ෙමතැ” පට” ’ 
“පංහ ෙ’වෙ” න“” භා”තා 
ෙකෙරන බව – ලංකා ජාතා”ක 
සමාජවා“ ජනරජයට’  මහ 
ජනතාවට’ ෙම”” ’’ ෙද“. 

’” “ප’ංහ ෙ’වෙ

වැනි
සියවසට
එළෙඹන

නිරවුල් ගමන් මග


