පා’ෙභ–“ක කට–“ ””බඳ අ“කා’ය
ස“පකාර ෙ—වා, අෙල” සංව•ධන හා
පා’ෙභ–“ක ආර”ෂණ රා’ අමා“ාංශය

–ර“පා—
පා’ෙභ–“ක කට–“ ””බඳ අ“කා’ෙ“ පව“න පහත සඳහ” –ර“පා—ව ”ර•ම සඳහා යථා ෙය–” ප’” ”””ක’ල’ අයව”” ෙව“”
අය”’ප’ කැඳව• ලැෙ•.

අ–”ෂක තන“ර - (”“ හා බලගැ”•’) - (HM 1-1) - තන“” 01
–•යා ”—තරය :
ඕනෑම අ“කරණය”, ”“•චය සභාව” ෙහ– අ“කා’ය” ඉ”’ෙ“ අ“කා’ය “ෙය–ජනය •“ම, අ“කා’ය ෙව•ෙව” න—–ෙ’ ’”•’ භාර
ගැ”ම සහ අව“ යැ” හැෙඟන අව—ථාව” හා තැ”““ අ“කා’ය ෙව•ෙව” ෙප” ’”ම හා “ෙය–ජනය •“ම, පනත ම“” “යම කර ඇ“
ප’” අ“කා’ෙ“ “යා කට–“ වලට අ•’ලව “යා •“ම හා ඒවා බලා’මක •“ම, පා’ෙභ–“ක කට–“ අ“කා’ පනත යටෙ’ “—’ කර•
ලබන “ෙය–ගය”ට අ•’ලව “යා •“මට “’පාදක”” හා ෙවළ“” අෙපාෙහාස’වන අව—ථාව”““ එව” කාරණා කට–“ හා න— කට–“
”ම•ශනය •“ම හා පනත ම“” “යම කර ඇ“ ප’” ”“මය කට–“ ’” •“ම / න— පැව“ම, ”“ප“ ෙදපා•තෙ’”“ව ෙවන’ ”“මය
උපෙ–ශක”” හා අ—ළ ආයතන සමග අව“ අව—ථාවල“ ස’බ””කරණය පව’වාෙගන යාම, ඕනෑම “’පාදකෙය— ෙහ– ෙවෙළ”ෙද— ෙහ–
ඕනෑම “’පාදක ෙහ– ෙවළඳ ආයතනය” හා සමග පනත ම“” පනවා ඇ“ හා “යම කර ඇ“ ප’”, අ“කා’ය ”’” එළෙඹ• ලබන “””’
””ෙයල •“ම හා බලා’මක •“ම ””බඳ වග–’ භාරය ’“ම, අ“කා’ය ”’” “—’ කර• ලබන ’ය—ම “ෙය–ගය” සහ අ“කා’ය
”’” ස’බ”ධ• ඇ“ ෙවන’ ”“මය කට–“ වලට අ—ළ වා•තා පව’වාෙගන යෑම හා නඩ’“ •“ම, අ“කා’ය ”’” සං—ථා”ත ෙවන’
ෛන“ක කා•ය ප“පා“ ””බඳ වා•තා පව’වාෙගන යාම, පා’ෙභ–“ක පැ“—• ඒකකෙ“ කට–“ අ””ෂණය •“ම / ““”ෂණය •“ම,
අ“කා’ය ”’” “—’ කර• ලැ—මට “ය“ත ගැස” ’”•’ / “ෙ“දන ””ෙයල •“ම, අ“කා’ෙ“ ”——” කා•යාල ”’” ෙමෙහයව• ලබන
ෛන“ක කට–“ ස’බ””කරණය •“ම හා අ””ෂණය •“ම, අ“කා’ෙ“ කා•ය කට–“ ””බඳව එ“ කා•ය ම–ඩලයට උපෙද— “ම හා
පැහැ”• •“ම, “ෙය–ගය”ට / ෙහ– ෙර•ලා’ / “යමය” ම“” එ““ අර““ ගත කර ඇ“ මා•ෙග–පෙ–ශ අ•ථ ““පණය •“ම, අ“කා’ෙ“
ෙවන’ ’ය— අංශවලට සහය ෙ—වා සැප•ම පා’ෙභ–“ක කට–“ සභාව සඳහා සහය ෙ—වා සැප•ම, පා’ෙභ–“ක ආර”ෂණ හා තරඟ ”ෙර–“
ච•යාව” ස’බ”ධෙය” ජා“”තර තලෙ“ / ෙ”–ෙ“ ”“මය සංව•ධන කට–“ ””බඳ අවධානය හා අවෙබ–ධය පව’වා ෙගන යෑම හා
පහත ’”ෙවන ක”“ කාරණා ””බඳ අ“කා’ෙ“ අ–”ෂක ජනරා”වරයාට සහ සාමා“ක””ට සහය ලබා “ම.
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

න— කට–“ හා ස’බ”ධව ඕනෑම කාරණාවක“ අව“වන පැහැ”• •“’ ’” •“ම.
අ•ථ ““පණය”
“යාමකෙය— ෙලස ““ප’“මය ”රණ ගැ”ෙ’“ අදහ— / මත “කාශ ”මව’ව / ”“ම’ව ’”•ම
කා•ය ම–ඩලය, ““කය”, “මය, ”භසාධක ව”” ෙග•ම ෙහ– ”නය ””බඳ කට–“ වල“ හට ගැෙනන ෙවන’ ඕනෑම කා•යය”
සහ
අ“කා’ය හා ස’බ”ධව එ“ “යාව” සහ ෙහ– බැ“යාව” / අ’ලාෂය” ””බඳව සෘ“වම අ“කා’ය ස’බ”ධ වන ෙවන’ ඕනෑම
හා වැ•මන’ ගැට” හා කාරණා හා ෙවන’ ක”“.

”””ක’ :
බා“ර

: ”“ඥවරෙය— •ම හා ප•චා’ උපා“ ”””ක’ (Masters) හා සමග ”–”’ “ෙම” ප” රා’ සං—ථාවක, ”ව—ථා”ත
ම–ඩලයක ෙහ– ””ග’ ෙවළඳ ආයතනයක කළමනාකරණ ම”ටෙ’ වසර 15 ක ප•චා’ ෙය–”තා පළ–”–ද
අ””තර
: තන“රට අ—ළ ”ෂය ෙ”–ෙ“ කළමනාකරණ කා–ඩෙ“ (MM 1-1) තන“රක අවම වශෙය” වසර පහක (05) ක
ස“•—යක ෙ—වය.
වැ•“ ප’මාණය : HM 1-1-2016 : ””ය” (81,670-15x2,270-115,720) - (2016/02 අංකය දරන DMS ච”ෙ”ඛය “කාරව)
“මනා
: ඉහත වැ•පට අමතරව ”වන ”යද’ “මනාව වෘ’“යෙ““ “මනාව සහ ෙවන’ අ—ළ “මනා ’ය”ලද අ—ළ රජෙ“
ච”ෙ”ඛය” ප’” ෙගව• ලැෙ•.
“වාහන සහ ඉ”ධන “මනාව :
“ල වාහනය” භා”තා •“මට ෙහ– මා’කව ”. 50,000.00 ක “වාහන “මනාව සහ –ට• 120 ක ඉ”ධන
“මනාව ලැ—මට ““කා’’වය ඇත.
වයස
: අ–”” 35 ට ෙනාඅ— සහ 55 ට ෙනාවැ• ”ය –“ය. ෙමම ඉහළ වය— “මාව අ””තර අෙ“”ෂක”” හට අ—ළ ෙනාව•
ඇත.
ෙපා” ෙකා”ෙ–’ :
බඳවා ගැ”ෙ’“ වැ•ප :

බා“රව බඳවා ග• ලබන ––ගලය” වැ•“ ප’මාණෙ“ ”•ක ”යවෙර“ ”“•ව• ලැෙ•. අ””තරව බඳවා ග•
ලබන ––ගලය”ෙ” වැ•“ ආයතන සං’හය - I “ VII වන ප’–ෙ’දෙ“ ”“”ධාන / ““පාදන අ•ව ”රණය
කර• ලැෙ•.

ප’•ෙ’ —වභාවය

තන“ර —–ර වන අතර, ෙ—වක අ•ථ සාධක අර“දලට (EPF) සහ ෙ—වා “–”ත””ෙ” භාර අර“දලට (ETF)
—යක’වය ““වන අතර, අ—ළ වැ•“ රජෙ“ ච” ෙ”ඛය”“ සඳහ” ”“”ධාන / ““පාදන ප’” ෙගව• ලැෙ•.

:

z තන“රට ප’ කර• ලබන බා“ර අය”’ක”ෙව— වසර (03) “නක ප’වාස කාලයකට ල” කර• ලැෙ•.
ෙවන’ ක”“
 – ලාං–ය –රවැ’ෙය— ”ය –“ය.
 ”ව”ෙ” ඕනෑම “ෙ–ශයක ෙ—වය •“මට “—න’ව ’“ය –“ය.
 තන“රට පැවෙරන රාජකා“ මැන”” ඉ••“මට හැ• වනෙ— මනා කා”ක හා මාන’ක ෙය–”තාවෙය” –”ත ”ය –“ය.
 අන•ඝ හා ”–’ට ච’තය•” –”ත ”ය –“ය.
”””ක’ ල’ අය”’ක”ව” ෙමම ’”•ෙ’ ”න ’ට ”න 14 ” ඇ“ළත 2021/07/22 වන ”නට ෙහ– ඊට ෙපර ලැෙබන ෙ— පහත සඳහ”
•”නයට ’ය •යාප”ං— තැපෑෙල” ඉ”’ප’ කළ –“ය. ’ය ”””ක’ සනාථ •“ම සඳහා අ—ළ සහ“කප’වල ”ටප’ අ“ණා එ”ය –“ය.
රා’ අංශෙ“ ෙ—වෙ“ “–“ ෙ—වක””ෙ” අය”’ප’ ’ය අ—ළ ආයතනවල “ධා”” මා•ගෙය” ඉ”’ප’ කළ –“ය. ඉහත අව“තාව”ට
අ•’ල ෙනාවන අය”’ප’ හා අස’—•ණ අය”’ප’ හා “මාද•, අය”’ප’ භාර ග”නා අවසාන ”නෙය” ප”ව ලැෙබන අය”’ප’ද ““ෙ”ප
කර• ලැෙ•. අ“’ බලපෑ’ •“’, •”””කම” ෙලස සලක• ලැෙ•. අය”’ කර• ලබන තන“ර •” කවරෙ“ ව’පස ඉහළ ෙකළවෙ• සටහ”
කළ –“ය. ඔබෙ” අය”’ප’ පහත •”නයට ඉ”’ප’ කළ –“ය.
අ–”ෂ ජනරා”,
පා’ෙභ–“ක කට–“ ””බඳ අ“කා’ය,
2 වන මහල, සෙතාස මහ ෙ”ක’ කා•යාල ෙගාඩනැ“”ල,
අංක 27, ෙවා”ෙෂ–” •”ය, ෙකාළඹ 02.

