
වර්ෂ 2021ක් වූ ජූනි මස 27 වැනිදා ඉරිදාදැන්වීම් 

ෙකා—”“ෙ“ අව”හලකට 
Rice and Curry සහ 
’න ආහාර සැක’ය 
හැ• ෙක–•වරය— සහ 
ෙහප•වරය— ඉ”ම“” 
අව“”. ආහාර සහ 
නවාතැ” සැපෙ“.
අමත”න : 0771-895406

–•යා ඇබෑ•

’ා”ය හා පාස ”ඩා ය“තල පහ”ක ව•ධන 
රා’ අමා“ාංශය

–ර“පා— තනර - තා”ෂණ “ලධා“ (–ර“පා— 02)
’ා”ය හා පාස ”ඩා ය“තල පහ”ක ව•ධන රා’ අමා“ාංශෙ“ ඉහත සඳහ” තන“ර සඳහා ”””ක ස–රා ඇ“  ලංකා 
ජාතා”—ක සමාජවා“ ජනරජෙ“ –රවැ’ය”ෙග” අය”ප’ කැඳව ලැෙ•.
අ–ාපන ”””ක
      (අ)  ’ංහල/ෙදමළ/ඉං“’ භාෂාව, ගතය, ”—ව සහ තව’ එ” ”ෂයකට සමාන සාමා•ථය” ස“තව එ”වර ”ෂය” හය (6) 

•” අ–ාපන ෙපා” සහ“ක ප– (සාමා— ෙපළ) ”භාගය සම’ • “—ම.
              සහ     
     (ආ)   ”—/ගත ”ෂය ධාරාවට අය’ ”ෂයය” 03•” අ.ෙපා.ස. (උස— ෙපළ) ”භාගය එ”වර  සම’ • “—ම. 
වෘ’”ය ”””ක
  I. ෙමාර•ව ”•ව”—ලය ෙහ– අපාර හා• ආයතනය ”’” ”’නම ලබන ජා“ක තා”ෂක  •“ෙල–මාව

ෙහ–
             II.   ජා“ක ආ““ක’ව හා කා•“ක –““ •“ෙ අ“කා’ය ”’” ”’නම ලබන ජා“ක උස— ඉං“ෙ”” •“ෙල–මාව

ෙහ–
  III.    අ–ාපන හා උස— අ–ාපන අමා“ාංශය ”’” ”’නම ලබන ජා“ක උස— ඉං“ෙ”” •“ෙල–මාව,

ෙහ–
             IV.   ලංකා ”වෘත ”•ව”—ලය ”’” ”’නම ලබන තා”ෂක •“ෙල–මාව,

ෙහ–
             V.     ලංකා ඉං“ෙ”” ආයතනය ”’” පව’ව ලබන ඉං“ෙ”” ”භාගෙ“ I වන ෙකාටස සා•ථකව ස—•ණ කර “—ම.

ෙහ–
            VI. –•යා ”ෙ’–යට අ—ළව ජා“ක වෘ’”ය —සලතා (NVQ) 6 ම”ටෙ ”””ක ස—•ණ කර “—ම.

ෙහ–
   VII.  උස— අ–ාපන අමා“ාංශය සහ ඉහත සඳහ” තා”ෂණ සහ“ක “—’ කරන ආයතනව•” ”මසා අදහ— ලබා ගැ”ෙම” 

අන“”ව ඉහත සඳහ” තා”ෂක ”””කවලට ’ය— අ“” සමාන යැ” තෘ””ක හා වෘ’”ය අ–ාපන ෙකා“ෂ” 
සභාව ”’” ””ග ලබන ෙවන’ තා”ෂක ”””ක ලබා “—ම.

වයස
අවම “මාව    : අ–”” 18 ට ෙනාඅ—
උප’ම “මාව : අ–”” 30 ට ෙනාවැ•
වැ“ කාඩය සහ වැ“ ප’මාණය
වැ•“ ෙ”ත අංකය :  MN-3-2016
මා’ක වැ•“  ප’මාණය : ”.31,040 – 10 x 445 – 11 x 660 – 10 x 730 – 10 x 750 – 57,550/-
–•යා ”—තරය
ෙ”ගතව කා•යය” පැව“ම” ’” ෙනාකරන අතර, ෙමම ෙ—වා ගණයට පැවෙරන කා•යය” අ“’” ඕනෑම කා•යය” ෙ—වෙ“ 
අව“තාවය මත ෙ’’ඨතාව හා —සලතාව පදන ෙකාට ෙගන ඕනෑම  ෙ”යක “ලධරෙය—ට ෙදපා•තෙ”“ ධා” ”’” පවරන 
කා•යය” ’” •“ම ෙමම තන“රට  අ—ළ ෙ“.
බඳවා ගැ”ෙ ”මය
•”ත ”භාගය•” හා සාමා— ස“ඛ ප“”ෂණය•” බඳවා ග ලැෙ•.
තන“ෙර“ —වභාවය
තන“ර —–ර, ”“ාම වැ•“ ස“ත ෙ“.
ෙපා” ෙකා”ෙ–’
   ලංකාෙ“ ෙපා” –රවැ’ෙය” ”ය –“”.
   තන“රට පැවෙරන කා•යය” මැන”” ඉ••“ම සඳහා ෙම”ම ”ව”ෙ” ඕනෑම ෙ–ශයක ෙ—වය •“ම සඳහා අව“ වන 

කා”ක මාන’ක ෙය–”තාවෙය” –”ත ”ය –“ය.
  ”–’ට ච’තය•” –”ත ”ය –“ය.
අය”ප’ ඉ”’ප’ •“ෙ ”මය 
අය”ක”ව” ”’” සහ“කප’, ච’ත සහ“කවල ”ටප’, ”“ ෙනාවන “•ෙ–ශක”” ෙදෙදෙන—ෙ” න, •”නය” සහ ”රකථන 
අංක ද සමඟ පහත ආකෘ“ය අව සැක“ අය”ප– 2021.  07.27  වැ“ ”නට ෙහ– ඊට ෙපර ලැෙබන ෙ— ෙ”ක’, ාය හා පාස” 
”ඩා ය“තල පහ”ක’ ව•ධන රා’ අමා“ාංශය, 12 වන මහල, බට“ර —න, ෙල–ක ෙවළඳ ම—ථානය, ෙකාළඹ 01 යන •”නයට 
•යාප”ං— තැපෑෙල” එ”ය –“ය.
   “ය“ත ප’” ස—•ණ ෙනාකරන ලද අය”ප’ සහ අය”ප’ භාරග”නා ”නට ප”ව එව ලබන අය”ප’ “”ෙ’ප 

කර ලැෙ•.
   රජෙ“ ෙදපා•තෙ”“ සං—ථා ”ව—ථා”ත ම–ඩලවල ෙ—වය කරන අය තම අය”ප’ ඔ–”ෙ” ආයතන ධා”” ම—” 

ඉ”’ප’ කළ –“ය.
  අය”පත බහාලන •” කවරෙ“ වපස ඉහළ ෙකළවෙ• අය” කරන ලද තන“ර සඳහ” කළ –“ය.
  ෙ සබ”ධෙය” —මන ආකාරෙය” ෙහ– බලපෑ •“ම ”””කම” ව ඇත. 
ෙක,
’ා”ය හා පාස ”ඩා ය“තල පහ”ක ව•ධන රා’ අමා“ාංශය,

’ා”ය හා පාස ”ඩා ය“තල පහ”ක ව•ධන රා’ අමා“ාංශය

තා”ෂණ “ලධා“ තන සඳහා බඳවා ගැ”ම
ආද•ශ අය”’ පය

01. ස—•ණ නම                        :
02. ජා“ක හැ“ප’ අංකය     :
03. —–ර •”නය                         :  
04. ”රකථන අංකය                   :   
05. උප” ”නය 
 අ–”–ද :                     මාසය :               ”නය :
06. i.  —–ර ප”ං— ”——”කය      :    
 ii. —–ර ප”ං— ාෙ–—ය ෙක ෙකා”ඨාශය    :    
07. —’ / –”ෂ භාවය               :
08. ”වාහක / අ”වාහක බව     :     
09. අය”ප’ භාර ග”නා අවස” ”නට වයස
 අ–”” :                    මාස :               ”න :
10. අ–ාපන ”””ක :

”භාග/ 
•“ෙල–මාව/ 

උපා“ය(සාමා/
ෙගෟරව)

ව•ෂය ෙප” ’“ ”ෂය” ලබා ඇ“ 
සාමා•ථය”

ආයතනෙ“ 
”•ව”—ලෙ“

නම

භාෂා මා–ය

                                                                                                    (සහ“කවල ”ටප’ ඇ“ය –“ ය.)
11. වෘ’”ය ”””ක :

”භාග/ 
•“ෙල–මාව

ව•ෂය ෙප” ’“ ”ෂය” ලබා ඇ“ 
සාමා•ථය”

ආයතනෙ“ 
”•ව”—ලෙ“

නම

භාෂා මා–ය

                                                                                                    (සහ“කවල ”ටප’ ඇ“ය –“ ය.)
12. ෙ—වා පළ–”–ද :

ෙ—වය දරන ලද තන“ර කාලය ආයතනය

’ට ද”වා

             
13. ෙවන’ ”””ක :
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................
                 අය”ක”ෙ” / අය”කා’යෙ” සහ“කය : 
.......................................................................... වන මම ෙම“ සඳහ” කරන ලද ’ය—ම ක”“ ස“ හා “වැර” බව කාශ කර“. මා රජෙ“ ෙ—වෙය” 
පහකර ෙහ– සාක”ත ”කපය” වශෙය” අකා•ය”ෂමභාවය මත ෙ—වෙය” ”“ාම ග”වා ෙහ– ෙනාමැ“ බව’ තන“ර අතහැර “ය 
අෙය— ෙ— සලකා ෙහ– නැ“ බව’ කාශ කර“. ෙම“ ඇ“ළ’ ක”“ •’ව” අස“ බව ෙහ– වැර” බව ෙහ– මා ෙත–රා ගැ”මට ක•” 
ෙහ• –වෙහා’ මා ””—ෙස” •“මට යට’ වන බව’, ෙත–රා ගැ”ෙම” අන“”ව එවැ“ ත’’වය” අනාවරණය –වෙහා’ •’” 
ව””ය” ෙනාෙගවා තන“’” ඉව’ •“මට හැ• බව’ ද”ව“.
       ........................................                                                                                                                             .......................................................................................
                ”නය                                                                                                                                             අය”ක”/කා’යෙ” අ’සන
                  රජෙ“ ෙ—වකෙය” න ෙදපා•තෙ”“ ධා“යාෙ” සහ“කය :
......................................................................... මහතා/ මහ’“ය/ ෙමන”යෙ” අය”ප–ය       ඉ”’ප’ කර“. ඔ“/ ඇය ෙමම අමා“ාංශෙ“/ 
ෙදපා•තෙ”“ෙ“ ..........................................
—–ර/ තාවකා•ක/ අ“ය/ ෙ—වකෙය—/ ෙ—”කාවක ෙලස ෙ—වය කරන බව’ ෙමම තන“ර සඳහා ෙත–රාග ලැ’වෙහා’ ෙ—වෙය” 
“දහ— කළ හැ•/ ෙනාහැ• බව’ ද”ව“.
       ..........................................                                                                                                     ............................................................................................................................
                ”නය                                                                                                                            ෙදපා•තෙ”“ ධා“යාෙ”  අ’සන සහ “ල ““ව


