
ස“•ය ප’සර ආර”ෂණ අ“කා’ය
ෙවරළ සංර”ෂණ හා පහ’ –’ සංව•ධන රා’ අමා“ාංශය

2008 අංක 35 දරන පනත යටෙ’ —ථා”ත කරන ලද ස“•ය ප’සර ආර”ෂණ අ“කා’ෙ“ —–ර 
කා•ය ම–ඩලෙ“ පහත තන“ර සඳහා ”””ක’ල’ අය”’ක”ව”ෙග” අය”’ප’ කැඳව• ලැෙ•.
–•යා ”—තරය
2008 අංක 35 දරන ස“” •ෂණය වැළැ”•ෙ’ පනත යටෙ’ අ“කා’යට පැව“ ඇ“ කා•යය” ඉ• 
•“ම.

බා“ර අය”’ක”ව” සඳහා බඳවා ගැ”ම
(අ) අ–ාපන / වෘ’”ය ”””ක’
  ””ග’ ”•ව”—ලය•” ලබාග’ ”“ය ””බඳ උපා“ය” ස“ත ෙ”’ඨා“කරණෙ“ 

”“ඥෙය— •ම 
සහ

(ආ) පළ–”–ද
 ”“ඥවරෙය— ෙලස වසර 03 ක ෙ—වා පළ–”–ද
(ඇ) ෙවන’ ”””ක’
 තන“ෙර“ කා•ය භාරය ඵල—” අ”ද“” ඉ• •“ම සඳහා “මාණව’ වන ම”ටෙ’ 
  1. ඉං“’ භා”තය ””බඳ ”–’ට “–ණතාවය
  2. ප’ගණක භා”තය ””බඳ “–ණතාවය
 වයස :  අ–”” 22 ට ෙනාඅ— හා අ–”” 45 ට ෙනාවැ• අය ”ය –“ය. අ””තර 

අය”’ක”ව” සඳහා උප’ම වය— “මාව බලපා• ෙනාලැෙ•.
 වැ•“ ප’මාණය : MM 1-1-2016 - ”. 53,175 - 1,375 x 10 - 1,910 x 15 - ”. 95,575/-
   (කළමනාකරණ ෙ—වා ච”ෙ”ඛ අංක 02/2016 ට අ•ව)
ෙපා” 
(අ) සෑම අය”’ක”ෙව—ම,
 01. – ලංකාෙ“ –රවැ’ෙය— ”ය –“ය.
 02.  තන“රට පැවෙරන කා•යය” මැන”” ඉ• •“ම සඳහා ෙම”ම ”ව”ෙ” ඕනෑම 

“ෙ–ශයක ෙ—වය •“ම සඳහා අව“ වන කා”ක හා මාන’ක ෙය–”තාවෙය” –”ත 
”ය –“ය.

 03. ”–’ට ච’තය•” –”ත ”ය –“ය.
(ආ) ”””ක’ ලබන ”නය
  ෙ—වයට / තන“රට ප’ •“ම සඳහා ඉ”—’ •“ම ”—ස අව“ ”””ක’ ස–රා ඇ“ ෙලසට 

””ග• ලබ”ෙ” අය”’ක” ඉහත තන“” සඳහා අව“ ”””ක’ අය”’ප’ භාර ග”නා 
අවසාන ”න වන ”ට සෑම ආකාරය•”ම ස’—•ණ කර ඇ’න’ පම—.

(ඇ) ප’•ෙ’ —වභාවය
  තන“ර —–රය. ෙ—වක අ•ථ සාධක අර“දල (EPF) ෙව•ෙව” ෙ—වකයා ”’” ෙගව• 

ලබන 10% ට අමතරව අ“කා’ෙ“ 15% ක —යක’වය” සහ ෙ—වක භාරකාර අර“දල (ETF) 
ෙව•ෙව” 3% ක අමතර —යක’වය”.

අය”’ප– එ•ම
අ“කා’ෙ“ ප’•’ බලධා’යා ”’” ප’ ෙකෙරන ම–ඩලය” ”’” පව’ව• ලබන •”ත ෙහ– •හගත 
ස’“ඛ ප“”ෂණය” ම“” අ“කා’ෙ“ බඳවා ගැ”ෙ’ ප’පා“ය අ•ව බඳවා ග• ලැෙ•.
රජෙ“ ෙදපා•තෙ’”“වක, රා’ සං—ථා සහ ”ව—ථා”ත ම–ඩලවල ෙ—වෙ“ “–“ අය”’ක”ව”ෙ” 
අය”’ප’ —ව–ය ආයතනවල “ධා””ෙ” මා•ගෙය” ෙයා“ කළ –“ය. අය”’ක”ව”ෙ” ස’—•ණ ”ව 
ද’ත සහ අ—ළ සහ“කවල සහ“ක කරන ලද ඡායා ”ටප’ අය”’පතට අ“ණා “–ය –“ය. සහ“කවල 
”ටප’ අ“ණා ෙනාමැ“ අය”’ප’ ““”ෙ’ප කර• ලැෙ•.
මෑතක“ ලබාග’ ච’ත සහ“ක 02 ” සමග ””” ෙනාවන “•ෙ–ශක””  ෙදෙදෙන—ෙ” න’ සහ 
උ“පැ”න සහ“කය, ’ාම “ලධා“ සහ“කය, ෙපා•— වා•තාව, ’ය—ම අ–ාපන සහ“ක, ෙවන’ ”””ක’ 
සනාථ කරන සහ“කවල ඡායා ”ටප’ අ“ණා ”—තර ස“තව ස’—•ණ කළ අය”’ප’ 2021.10.01 
ෙව“—ට ෙහ– ඊට ෙපර ලැෙබන ප’” සභාප“, ස“•ය ප’සර ආර”ෂණ අ“කා’ය, අංක 177, නාවල 
පාර, නාරාෙ’””ට, ෙකාළඹ 05 ෙවත •යාප”ං— තැපෑෙල” හා hrdmepa@gmail.com යන ”––’ 
තැපෑෙල” එ”ය –“ය. ආද•ශ අය”’පත www.mepa.gov.lk ෙව• අඩ”ය ම“” බා ගත හැක. 
අය”’ප–ය බහාලන කවරෙ“ ඉහළ ව’ ෙකළවෙ• සහ ”––’ ප—–ඩෙ“ ඉ”—’ කරන ලද තන“ර 
පැහැ””ව සඳහ” කළ –“ය. ස’“ඛ ප“”ෂණය සඳහා ජා“ක හැ“•’පත සහ ඉහත ඡායා ”ටප’ ම“” 
ඉ”’ප’ කරන ලද සහ“කය”“ “” ”ටප’ ඉ”’ප’ කළ –“ය.
තැපෑෙල” අ—ථානගත වන ෙහ– “මාද • ලැෙබන අය”’ප’ ””බඳ අප අ“කා’ය වග•ය• 
ෙනාලැෙ•.

සභාප“,
ස“•ය ප’සර ආර”ෂණ අ“කා’ය,
අංක 177, නාවල පාර, නාරාෙ’””ට, ෙකාළඹ 05.

–ර“පා—
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