
පිටුව
2022 ජූනි 22 බදාදා

නෙල්කා මැද නෙ දර  
ඇප මත මුදා හැර සිටින හිටපු අමාත්ය 

ජ�ාන්සටන ප්රනානදු මහතා නැවත අධි ක ර
ණ යට ජෙනවා ෙැනී මට ජහෝ ඔහු අධි ක ර ණ යට 
ඉදි රි පත් වූ අව ්ස්ා වක සුදුසු නව නිජයෝෙ ලබා 
දීමට ජකාටුව මජේ ්සත්ාත් වරයා ට හැකි බව 
ප්රකාශ කර මින අභි යා ච නා ධි ක ර ණය ඊජේ (21) 
නිජයෝ ෙ යක් නිකුත් කජේය.  

ජෙෝඨා ජෙෝ ෙම සහ මයිනා ජෙෝ ෙම අර
ෙල වලට පහර දීජේ සිද්ධින සේබ න්ධ ජයන 
තමනව අප රා්ධ පරී ක්්ෂණ ජෙපා රත ජේ නතුව 
අත්අ ඩං ගු වට ෙැනීම වැළැ ක්වීජේ නිජයෝ ෙ යක් 
නිකුත් කරන ජලස ඉලලා ජ�ාන්සටන ප්රනානදු 
හිටපු අමා ත්ය ව රයා ඉදි රි පත් කළ රිට් ජපත්සම 
නිෂ්පප්රභ කර මින එහි තීනදුව ලබා අභි යා ච නා ධි

ක ර ණය ජමම නිජයෝ ෙය නිකුත් කජේය.  
අදාළ ජපත්ස ජමහි වෙ උ ත්ත ර ක රු වනට 

ජනාතීසි නිකුත් කිරීම ප්රති ක්ජෂ්පප ජකරිණි.  
ජසෝභිත රා� ක රුණා සහ ්ධේමික ෙජන

ජපාළ යන මහ ත්ව රු නජෙන සම නවිත අභි
යා ච නා ධි ක රණ විනි සුරු මඩුලල ජමම තීනදුව 
ලබා දුනජනය.  

අධි ක ර ණ යට භාර වන ජලසත් ඔහු රඳවා 
තැබීම සේබ න්ධ ජයන කිසිදු නිජයෝ ෙ යක් 
නිකුත් ජනාක රන ජලසත් ඉකුත් 9 දා අභි යා
චනා ධික ර ණය නිකුත් කළ අතුරු නිජයෝ ෙය 
ඉවත් ජකරිණි.  

ජපත්ස ේකාර ජ�ාන්සටන ප්රනානදු මහතා 
අධි ක ර ණ යට භාර වූජේ ්සජවේච්ා ජවන 
ජනාවන බවෙ අධි ක ර ණය එදින ජෙන ලෙ 

අතුරු නිජයෝ ෙය අනුව බවෙ එම තීනදු ජවහි 
සඳ හන ජවේ.  

නීතිජේ ආධි ප ත්යය සුරැ කීම සඳහා එම 
නිජයෝ ෙය එදින ජෙන ලෙ බවත්, ජ�ාන්සටන 
ප්රනානදු මහතා අධි ක ර ණ යට ඉදි රි පත් වීජමන 
පසු මජේ ්සත්ාත් වරයා අදාළ නිජයෝෙ දී 
ඇත්ජත් ෙ එම නිජයෝ ෙ යනට යටත්ව බවත් 
අධි ක රණ තීනදු ජවහි දැක්ජවේ.  

ජ�ාන්සටන ප්රනානදු මහතා ජොනු කළ රිට් 
ජපත්සම සලකා බැලූ අභි යා ච නා ධි ක ර ණය 
ඉකුත් 9 වැනි දා අතුරු නිජයෝ ෙ යක් නිකුත් කර
මින එදින රාත්රි 8ට ජපර ජකාටුව මජේ ්සත්ාත් 
අධි ක ර ණජේ ජපනී සිටින ජලස නිජයෝෙ 
කජේය.  

එජතක් ඔහු අත්අ ඩං ගු වට ෙැනීම සඳහා 

නිකුත් කර තිජබන වජර නතුව ක්රියා ත්මක 
ජනාක රන ජලසත් බාර වන සැක කරු සේබ
න්ධ ජයන නිජයෝ ෙ යක් නිකුත් ජනාක රන 
ජලසත් එම අභි යා ච නා ධි ක රණ නිජයෝ ෙය 
මඟින ජකාටුව මජේ ්සත්ාත් අධි ක ර ණය ජවත 
නිජයෝෙ කර තිබුණි.  

 තමන සැක ක රු ජවකු ජලස නේ කර අත්අ
ඩං ගු වට ෙැනී මට අප රා්ධ පරී ක්්ෂණ ජෙපා රත
ජේ නතුව සූදා නේ වීම නීති වි ජරෝධී බව ට ප්රකාශ 
කරන ජලස ඉලලා ජමම ජපත්සම ජොනු කර 
තිබුණි  

ජපාලි ්සප ති ව රයා, අප රා්ධ පරී ක්්ෂණ  ජෙපා
රත ජේ නතුජවේ අධ්ය ක්්ෂ ව රයා ඇතුළු පිරි සක් 
ජපත්ස ජමහි වෙ උ ත්ත ර ක රු වන ජලස නේ කර 
සිටි යහ.    

කනතජල වැවේ රක්ෂි තජේ 
86 ප්රජද් ශජේ මදු ෙසා උගු ල
කට අසු වූ මුජවකු මරා ම්ස 
කර රැජෙන එමින සිටි පුද්ෙ
ල යකු ජපජරදා (12) ප්සව රුජවේ 
අත්අ ඩං ගු වට ෙැනී මට වන ජීවි 
සංර ක්්ෂණ ජෙපා රත ජේ නතුජවේ 
කනතජල අඩවි කාරයා ලජේ 
නිල ්ධා රීහු සමත් වූහ.  

සැක කරු සතුව තිබූ මුව ම්ස 
කිජලෝ ග්රෑේ 16යි ග්රෑේ 500ක් හා 
පිහි යක් ජමහිදී අත්අ ඩං ගු වට 
ෙත් අතර සැක කරු ඊජේ (21)  
කනතජල මජේ ්සත්ාත් අධි
ක ර ණ යට ඉදි රි පත් කිරී ජමන 
අන තු රුව රුපි යල 35,000ක ෙඩ 
මුෙ ලක් පැන වී මට කනතජල 
ප්ර්ධාන මජේ ්සත්ාත් දිනිදු සම
ර සිංහ මහතා නියම කජේය.  

කනතජල වන ජීවී අඩවි 
කාරයා ලජේ අඩවි ආර ක්්ෂක 
ඩී.පී.ජී. අචිනත විම ල දාස මහ
තාජේ ජමජහ ය වීම මත අඩවි 
සහ කාර එච.එේ.වයි.ජේරත්, 
නියා මක ජක්.එේ.ටී.වීර සිංහ, 
ජක්.ජේ.රත්න පාල,එල.එල.
ජක්. රත්න පාල, රියැ දුරු සී.ජක්. 
�ය ලත් යන නිල ්ධා රීහු  ජමම 
වැට ලීම සිදු කළහ.  

ජ�ොන්ස්ටන යළි අධි ක ර ණ ය්ට කැඳ විය හැකියි
අභි යකා ච ෙකා ධි ්  ර ණ නයන් නිනයෝ ෙ යක්

කන්තලේ 
වැව් රක්ෂි ්තලේ
උගුේ අටවා 

මුලවකු මස් කරලා
සැක ක රු්ට 35,000ක දඩ

ජා“ක —“ සමාගම
(කමාත අමා“ාංශෙ අ”ෂණය යටෙ’)
ජා“ක “ සමාගම කමා”ත අමා“ාංශෙ“ අෂණය 
යටෙ’ පව“න රජය ස“ සමාගම වන අතර, සමාගම 
අ•මංකඩ “ ෙ”වාය සංවධනය •“ෙ’ “යාව•ෙ“ 
වතමානෙ“ ෙය“ ’“”. අ•මංකඩ (••ෙනා–—ෙ“) ”“ 
අපෙ” “ ෙ”වාෙ“  ෙකා”–ා’ පදනම මත පහත සඳහ” 
තන“ෙ ෙ—වය •“ම සඳහා උෙය“ම’ හා අ’ෙ”ර’ය 
–ගලය” ෙව“” අය”’ප’ කැඳව ලැෙ•. ෙතරාග ලබන 
ෙ—වකයා අව“තාව” ප” ෙකාළඹ ධාන කායාලයට 
වාතා කළ –“ෙ“.

අපෙ” අ•මංකඩ “ ෙ”වාෙ“ අපෙ” ”ාපෘ“ “යා’මක 
•“මට සහාය •ම සඳහා උස— හැ•යාව” ව•” ” ”ාපෘ“ 
උපෙශකෙය—ෙ” ෙ—වාව අ” ෙසාය”ෙන“. ඔබ, “”’ට 
ආෙයජකය” හා සහෙය“’වෙය” හා ”ාපෘ“ ඉලක 
කරා ස’ප’ පවර“” ”ාපෘ“ සැලැ—ම සංවධනය කළ –“ 
අතර, ”ාපෘ“ෙ“ ග“ය ””බඳ යාව’කා–න කළ ෙතාර“” 
සභාප“ හා සාමා—ා“කා“ ෙවත වාතා කළ –“ය.
”ාපෘ“ ”—තර :
 අ.  පැ/ෙම. ෙටා. 5 ක ෙ’ස “ ය”–ාගාරය සැප•ම, 

ෙගනැ”’ භාර“ම, —ථාපනය හා “යා’මක ෙකාට 
ෙප”•ෙ’ ස’පාදනය

 ආ.  උපම ස’ප’ භා”තෙය” “’පාදන ධාතාව වැ• 
”–“ •“ම සඳහා අ•මංකඩ “ ෙ”වා “’පාදන 
ෙශය –න”’ථාපනය •“ම හා න•කරණය •“ම

  ”•ව”ල “පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ”’” ””ග 
ලබන ඉං“ෙ”” ” (’”” / යා”ක / “’පාදන) ””බඳ 
ෙහ අ—ළ ෙ–ෙ“ ථම උපා“ය ලබා “—ම සමග 
”ාපෘ“ කළමනාකරණ ෙ–ෙ“ ප•චා’ (මා—ට—) 
උපා“ය ලබා “—ම වැ• වා’ය ව ඇත.

  කමා”ත ෙ–ෙ“ අවම වශෙය” වසර 10 ක ප•චා’ 
උපා“ පළ–”ද සමග ය”–ාගාරය “යා’මක ෙකාට 
ෙප”•ම / ය”– හා / ෙහ  ය“තල පහ”ක’ සංවධනය 
යන ෙ–ෙ“ ”ෙ•ෂෙය” ”ාපෘ“ උපෙශා’මක ෙ—වාව 
””බඳව අවම වශෙය” වසර පහක (05) පළ–”ද “—ම 

 කැ• ෙපෙනන •”ත හා වා—ක ස”“ෙ“දන “–ණතාවය
 ”–’ඨ නායක’ව “–ණතාවය
  ””ධ ෙකාට—ක”ව” සමග සහෙය“තාවෙය” කට–“ 

•“ෙ’ හැ•යාව
  ”–’ඨ සං”ධානය •“ෙ’ හා ෙ“ලාව කළමනාකරණය 

•“ෙ’ “–ණතාව”
 වයස : අ–”” 60 ට අ— ”ය –“ය.
 වැ•ප : මා’කව ”. 150,000.00
 කාල“මාව :  මාස 06  (මහා භා–ඩාගාරෙ“ 

අමැ“ය මත ෙ—වාව “ඝ •“ ෙ’ 
පදනමට යට’ව)

 “වාහනය : රාජකා කට–“ සඳහා සපය ලැෙ•.
 ෙ—වා —ථානය :  ස“යකට අවම වශෙය” ”න “න  

අ•මංකඩ “ ෙ”වායට –ග•කව 
වාතා කළ –“ය.

තමා ”’” ””ෙයල කරන ලද ”ව ද’ත / අය”’පත 
සහ“කවල ”ටප’ සමග 2022.07.07 ෙව“ ”නට ෙපර ෙහ 
ඊට ෙපර ලැෙබන ප” පහත සඳහ” •”නයට ෙයා“ කළ –“ය. 
අය”’පත බහා එව ලබන කවරෙ“ ව’ පස ඉහළ ෙකළවෙ 
තන“ෙ නම සඳහ” කළ –“ය.

සභාප“,
ජා“ක “ සමාගම,
කමාත අමා“ාංශය,
අංක 561/3, ඇ””“ගල මාවත, ෙකාළඹ - 05.

”ාපෘ“ උපෙ–ශක ස“”ය “ අවතා

”ාපෘ“ උපෙ–ශක තන“ර

ඇෙට–•“  බලපය අවලං •ම
– ලංකා ජාතා”ක සමාජවා“ ජනරජෙ“  සහ ’ය ෙදනාෙ”ම 
’නගැ”ම ”—ස  ෙමෙ— ’’ ෙද ලැෙ•.
ගා”ල, වවැ”ල, හ–ගල, ශා”ත “ටා— ව’ත, අංක 71/175  ප”ං— 
කංකාන’  ප“රණෙ” චත “ා’ ජයෙ—න  වන මා ”’” ගා”ල, 
වවැ”ල, හ–ගල, ශා”ත “ටා—  ව’ත, අංක 71/175  ප”ං— චම 
දමය”“ ෙකාතලාවල යන අය ෙවත බලය පවර“” •යාප”ං— කර 
ඇ“ ගා”ල ’ධ ෙනාතා— ර””” නාරංෙගාඩ මහතා ”’” •යා 
සහ“ක කළ අංක  202 හා 2008.09.17 ”නැ“  ඇෙට“ බලප–ය 
ෙම”” අවලං• කර ’— කර බලරත කර ’““.
ෙමතැ”  ’ට එ චම දමය”“ ෙකාතලාවල යන අය ”’” මා 
ෙවෙව” කර ලබන  •’ම “යාව ස’බ”ධෙය” ෙහ ඇ“ළ’ 
ව ලබන •’ම  “””ම ස’බ”ධෙය”  මා වග•ය ෙනාලබන 
බවද ෙම”” ’’ ෙද“.

කංකාන’ ප“රණෙ චත ා’ ජයෙ—න

නම ෙවන— “ම
බ—නාර පළාෙ’ ෙකාළඹ ”—කෙ“ 
ෙමාර•ව ාෙ—ය  ෙ”ක’ ෙකා”ඨාසෙ“ 
අංක 560/61 ””ෙලරාව’ත නැෙගනර  
’ාම ෙ—වක වසෙ’ අංක  පළ“වන 
ප•මග •තල”දව පාර, ””ෙලරාව’ත, 
ෙමාර•ව •”නෙ“ ප”ං— “—ස පටබැ”ෙ 
අර ඉ”රංග වන මම ෙමතැ” පට” “—ස 
පැටබැ”ෙ අර ඉ”රංග අෙ•ර යෙව” 
භා”ත කරන බව – ලංකා ජනරජයට’ 
ජනතාවට’ ෙම”” ද”වා ’““. 

නම  ෙවන— •“ම
ග’පහ ”—කෙ“ –යගම ාෙ—ය  
ෙ”ක’ ෙකා”ඨාසෙ“ 700/19 
’ම”ගල පාර, ෙගනවල  •”නෙ“ 
ප”ං— ව’තලෙ සංව“  “නා– 
වන න“” හැ“”— මා   වසර 20 
ක ’ට’ “” ඉ”යට ව’තලෙ 
“නා–ු  සංව“ යන න“” හ“”ව 
ලබන බව – ලංකා ජනරජයට’, 
මහජනතාවට’ ෙම””  ’’ ෙද“. 

ෙමයට  
ව’තලෙ “නා– සංව“

ෙවෙළඳ වා—ජ හා ආහාර ”ර”තතා අමා“ාංශය 

ල•’ ඇ“ල’ද• මහෙපාළ උස— අ–ාපන –”’ව භාර අරදල

ලං” කැඳ•ම 
ල•’ ඇ“ල’ද• මහෙපාළ උස— අ–ාපන –”’ව භාර අරදල 

යටෙ’ —ථාත “මට ෙය–“ත ජා“”තර ”•ව”ල ගමාන 
”ාපෘ“ය සඳහා ලබාෙගන ඇ“ අ”කර 123 ක ෙහාරණ “”ලෑවව’ත 
ඉඩෙ මා” ල—“ ෙකාට වැට ඉ”“ම සබ”ධ ෙකා”ා’“ව”.

ඇ—තෙ’”“ගත ”වැය ආස”න වශෙය” ””ය” “•යන 50  වන අතර, ල•’ ඇ“”“ද• 
මහෙපාළ උස— අ–ාපන –”’ව භාර අර“දල යටෙ’ —ථා”ත •“මට ෙය“ත ජා“”තර 
”•ව”ල ග’මාන ”ාපෘ“ය සඳහා ලබාෙගන ඇ“ අකර 123 ක ෙහාරණ “ලෑවව’ත 
ඉඩෙ’ මා”’ ල—“ ෙකාට වැට ඉ”•“ම සඳහා ල•’ ඇ“ල’“ද• මහෙපාළ උස— අ–ාපන 
–”’ව භාර අර“දල ”’” ෙය”තා —ණ ”””ක’ල’ ලං”ක”ව”ෙග” ““ තබන ලද 
ලං” කැඳව ලැෙ•. ජා“ක තරගකා“ ලං”කරණ ප“පා“ය ම“” ලං” ෙමෙහයව ලැෙ•. 
ෙකා”–ා’“ව ”නැ”ම සඳහා ”””ක’ ලැ“ සාථක ලං”ක”වා අසා“ගත ෙනා• ’“ය –“ 
අතර, පහත අව“තා ස–රා•ය –“ ෙ“. 

 •  “ඩා ( ) •යාප”ං— ෙහ ෙයෙල ෙ“ජ— ( ) •යාප”ං—ය.

 •   ධාන ෙකා”–ා’ක”ෙව ෙලස ප”“ය වසර පහ ඇ“ළත ””ය” “•යන 50 කට 
වැ• ව“නාක“” –’ අවම වශෙය” ෙමයට සමාන එ ”ාපෘ“ය සතව ප”“ය 
වසර 5 ක කාල“මාව “ළ ඉ”•“’ ෙකා”–ා’“ ස“•—යකව ස’—ණ කර “—ම.

ලං” ඉ”ප’ •“මට කැම“ ලං”ක”ව”ට ල•’ ඇ“ල’“ද• මහෙපාළ උස— අ–ාපන 
–”’ව භාර අර“දල, 4 වන මහල, ෙ’. ආ. ජයවධන ම–—ථානය, 191, අනගාක ධමපාල 
මාවත, ෙකාළඹ 07  ”“ මහෙපාළ භාරකාර අර“දෙ” අ–ෂෙග” ( 071 9900014 ) 
වැ•”ර ෙතාර“” ලබාගත හැ• අතර, 2022.06.27 ”න ’ට 2022.07.08 ”න දවා වැඩකරන 
”නවල ෙප.ව.9.00 ’ට ප.ව. 3.00 දවා කාලය “ළ ඉහත •”නෙ“ ලං” •ය”• ප“ෂා කළ 
හැ•ය. —ව - ලං” –—•ම 2022.07.08 වන ”න ෙප.ව. 10.00 ට ෙවෙළඳ වා—ජ හා ආහාර 
”ර“තතා අමාාංශය, අංක 492, ආ•.ඒ. ද මැ” මාවත, ෙකාළඹ 03 “ පවව ලැෙ•.

ලං” ඉ”ප’ •“මට කැම“ ලං”ක”ව”ට ”. 2,500.00 ක (ෙදදහ— ප”’යයක) ආප” 
ෙනාෙගවන ෙග•ම මත, ල•’ ඇ“ල’“ද• මහෙපාළ උස— අ–ාපන –”ාව භාර අර“දල, 
4 වන ෙහල, ෙ’. ආ. ජයවධන ම–—ථානය, 191, අනගාක ධමපාල මාවත, ෙකාළඹ 07, 
මහෙපාළ භාරකාර අර“දෙ” අ–ෂ ෙවත •”ත ඉ”–ම ඉ”ප’ කර“” 2022.06.27 ”න 
’ට 2022,07.08 ”න දවා ෙප.ව. 9.00 ’ට ප.ව. 3.00 දවා කාලය “ළ ඉං“’ භාෂාෙව” සක— 
කළ ලං” •ය”• ක”ටලය “ල“ ගත හැ•ය. “ද•” පමණ ෙග•’ ’” කළ හැක.

ලං” එවන •–’ කවරෙ“ ඉහළ ව’ ෙකළවර  “ල• ඇ“ල“ද• මහෙපාළ උස— අ–ාපන 
”ව භාර අර“දල යටෙ —ථා”ත •“මට ෙය–“ත ජා”තර ”•ව”—ල ග’මාන 
”ාපෘ“ය සඳහා ලබාෙගන ඇ“ අකර 123 ෙහාරණ “”ලෑව වත ඉඩෙ’ මා’ ල—“ 
ෙකාට වැට ඉ”•“ම ෙකා”–ා“ව” යෙව” සඳහ” කළ –“ අතර, 2022.07.15 ”න 
ප.ව. 3.00 ට ෙහ ඊට ෙපර ලැෙබන ෙ— ”ටපත සතව •යාප”ං— තැපෑෙල” සභාප“, 
ෙදපා•තෙ’”“ “ස’පාදන ක“•ව, ල• ඇ“ල“ද• මහෙපාළ උස— අ–ාපන ”ව 
භාර අර“දල, 4 වන මහල, ෙ’. ආ•. ජයව•ධන ම–—ථානය, 191, අනගාක ධ•මපාල මාවත, 
ෙකාළඹ 07 යන •”නයට යැ”ය –“ය. නැ“න’ ඉහත •”නෙය අ–ෂ කායාලෙ“ තබා 
ඇ“ ෙට”ඩ ෙප”“ෙ“ තැ”ප’ කළ –“ය. මාද • ලැෙබන ලං” “ෙ’ප කර ලැෙ•. 
ලං” භාරගැ”ම අවස” කළ වහාම සහභා“ •මට කැම“ ලං”ක”ව”ෙ” ෙහ ඔ–”ෙ” 
“ෙය“ත”” ඉ””ට ලං” ”වෘත කර ලැෙ•.

ලං” අවස” කරන ”නෙ“ ’ට අවම වශෙය” මාස “න (03) සඳහා ලං” වලං• ”ය –“ය. 
’යම ලං” සමග ”. 500,000 ක (ලෂ පහක) ලං” ඇපය ඉ”ප’ කළ –“ය. ලං” ඇපය 
2022.10.15 ”න දවා වලං• ”ය –“ය.

සභාප“, ෙදපාතෙ”“ “සපාදන ක“•ව, 
ල•’ ඇ“ල’ද• මහෙපාළ උස— අ–ාපන –”’ව භාර අරදල, 
4 වන මහල, ෙ’. ආ. ජයවධන ම–—ථානය, 
191, අනගා’ක ධමපාල මාවත, ෙකාළඹ 07.
22.06.2022

වැ”• කමාත අමා“ාංශය
– ලංකා රා’ වැ”• සං—ථාව

වැ”• ෙ–ෙ“ රජය ස“ “ම’ සං—ථාව වන – ලංකා 
රා වැ”• සං—ථාව ස“ මාතෙ”, මහවර, ගා කලාපය” 
ව“වල පව“න පහත සඳහ” ඇබෑ“ සඳහා – ලංකා 
–රවැ’ය” ෙව“” අය”’ප’ කැඳව ලැෙ•.

01. තන“ර : ෙ ලධා“
 පළ–”–ද :
  –ලංරාවැස / ජනවසම / ාෙ—ය වැ”• සමාගමක / ””ග’ 

–ග•ක සමාගමකට අය’ ෙ’ ව“යායක සහකාර ෙ– 
“ලධා“ ෙලස වසර 03 කට වැ• වැඩ පළ–”ද

 වයස :  අ–. 55 ට අ— ”ය –“ය
 වැ•ප : සාක–ඡා ෙකාට ”රණය කළ හැ•ය.
02. තන“ර : කඨ සහකාර ෙ ලධා“
 අ–ාප“ක ”””ක’ හා පළ–”–ද
  අ.ෙපා.ස. සා/ෙපළ ”භාගෙ“ ඉං“’ හා ග—තය සඳහා 

සාමා— සාමාථය
 සහ
  –ලංරාවැස / ජනවසම / ාෙ—ය වැ”• සමාගමක 

/ ””ග’ –ග•ක සමාගමකට අය’ ෙ’ ව“යායක 
ක—’ඨ සහකාර ෙ–  “ලධා“ / ෙ– –““ව”ෙන— 
ෙලස මාස 6 කට වැ• පළ–”ද

 වයස : අ–. 45 ට අ— ”ය –“ය.
 වැ•ප : ’නට බලා’මකව පව“න සා“ක “””ම කාර ෙ“.
03. තන“ර : ෙ’ කමා”තශාලා ලධා“
 පළ–”–ද :
  –ලංරාවැස / ජනවසම / ාෙ—ය වැ”• සමාගමක / 

””ග’ –ග•ක සමාගමකට අය’ ෙ’ කමා”ත 
ශාලාවක ෙ’ඨ සහකාර කමා”තශාලා “ලධාෙය— 
ෙලස වසර 05 කට වැ• වැඩ පළ–”ද

 වයස :  අ–. 55 ට අ— ”ය –“ය
 වැ•ප : සාක–ඡාෙකාට ”රණය කළ හැ•ය.
04. තන“ර : ෙ’ඨ සහකාර ෙ’ කමා”තශාලා  
 ලධා“ 
 පළ–”–ද :
  –ලංරාවැස / ජනවසම / ාෙ—ය වැ”• සමාගමක 

/ ””ග’ –ග•ක සමාගමකට අය’ ෙ’ කමා”ත 
ශාලාවක සහකාර ෙ’ කමා”තශාලා “ලධාෙය— ෙලස 
වසර 05 කට වැ• ෙ—වා පළ–”ද

 වයස :  අ–. 55 ට අ— ”ය –“ය
 වැ•ප : සාක–ඡාෙකාට ”රණය කළ හැ•ය.
05. තන“ර : කඨ සහකාර ෙ’ කමා”තශාලා  
 ලධා“
 අ–ාප“ක ”””ක’ හා පළ–”–ද :
  අ.ෙපා.ස. සා/ෙපළ ”භාගෙ““ ඉං“’ සහ ග—තය සඳහා 

සාමා— සාමාථය ලබා “—ම 
 හා
  –ලංරාවැස / ජනවසම / ාෙ—ය වැ”• සමාගමක / ””ග’ 

–ග•ක සමාගමකට අය’ ෙ’ කමා”ත ශාලාවක 
කමා”තශාලා –““ව”ෙන— ෙලස ෙහ ක—’ඨ සහකාර ෙ’ 
කමා”තශාලා “ලධාෙය— ෙලස මාස 06 කට වැ• පළ–”ද.

 වයස :  අ–. 45 ට අ— ”ය –“ය
 වැ•ප : ’නට බලා’මකව පව“න සා“ක “””ම කාර ෙ“.
06. තන“ර : ව“ ෛව– ලධා“
 පළ–”–ද :
  ””ග’ සං”ධානයක / සමාගමක ක—’ඨ ෛව– සහකාර 

ෙලස වසර 05 ට වැ• පළ–”ද 
 වයස :  අ–. 55 ට අ— ”ය –“ය
 වැ•ප : සාකා–ඡා ෙකාට ”රණය කළ හැ•ය.
07. තන“ර : යා”—ක –”• / ””• කා“ක –”• 
 පළ–”–ද :
  –ලංරාවැස / ජනවසම / ාෙ—ය වැ”• සමාගමක / 

””ග’ –ග•ක සමාගමකට අය’ ෙ’ කමා”ත 
ශාලාවක යා”ක –”• / ””• කා“ක –”• ෙලස වසර 
05 ට වැ• වැඩ පළ–”ද.

 වයස :  අ–. 45 ට අ— ”ය –“ය
 වැ•ප : සාක–ඡාෙකාට ”රණය කළ හැ•ය.
08. තන“ර : ’ය”” (ෙලා’ හා ’ැ”ට) 
 පළ–”–ද :
  බර වාහන ය”ර— ෙලස ’ැට ඇ“”ව වසර 05 ට 

වැ• ෙ—වා පළ–”ද.
 වයස :  අ–. 45 ට අ— ”ය –“ය
 වැ•ප : ’නට බලා’මකව පව“න සා“ක “””ම කාර ෙ“.

ස’—ණ ”ව ද’ත සතව අය”’ප’ ’යම අ—ළ සහ“කවල  
”ටප’ සමග අය”’ප’ බහා එව ලබන කවරෙ“ ව’ පස ඉහළ 
ෙකළවෙ අය”’කරන තන“ර සඳහ” කර 2022 ”• 06  ෙව“ 
”න ෙහ ඊට ෙපර ලැෙබන ප” "සභාප“, – ලංකා රා’ වැ”• 
සං—ථාව, අංක 21, ( ප“ය), රා“යා ”ය, ෙකාළඹ 12" 
යන •”නයට •යාප”ං— තැපැ” ම“” ෙයා“ කර”න.

”“ඥ –මා” ”ෙෙ—කර
සභාප“,
– ලංකා රා’ වැ”• සං—ථාව.

ඇබෑ“

නම ෙවන— •“ම
අරාධ–ර ”—කෙ“ 
නැෙගනර වරග’ පළාත 
ාෙ—ය ෙ”ක’ ෙකා”ඨාසෙ“ 
ෙනා. 134, ශා”“ මාවත, 
ව”“ය’—ලම, අරාධ–ර යන 
•”නෙ“ ප”ං— ය“ත මෂා” 
වන මම “” ඉ”යට රගමෙ” 
ය“ත මෂා” ෙපෙ•රා යෙව” 
නම භා”ත කරන බව – ලංකා 
ජනරජයට’, මහජනතාවට’ 
ෙම”” ’’ ෙද“.

ර”ගමෙ යත  ම“ෂා 
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ාෙ —ය ෙ”ක ෙකා”ඨාසෙ

අමරෙගාඩ පාර උ“ර
ෙහක”දර  •”නෙ ප ං—
““ ම”  වා” වන මා හා
මාෙ” ද”ව” වන හ’මා” 
–වා ඔම, හ’මා”  
–වා ව“’ වන අප ෙමතැ”
පට” එග’බර’ ෙප 
පනායග’, ඉ”ෂ අ•හ— ෙප  
පනායග’, ““’ ””ෂණ 
ෙප පනායග’ යෙව”
හ“”ව ලබන බව – ලංකා
ජනරජයට’ මහජනතාවට’
ෙම”” ’ ෙද“
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එග’බර’ ෙප පනායග’ 


