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වාසගම “වැර” •ම

ගා”ල ”——”කෙ අබලෙගාඩ
“ාෙ–—ය ෙ”ක ෙකා”ඨාසෙ අංක
68 මැ“වල ’ාම “ලධා“ වසෙ
ප’““වත, මැ“වල, ෙත”ව’ත
•”නෙ ප”ං— ජා“ක හැ“•ප’ අංක
737191729v ““ ෙග–නා••වලෙ”
වා“ ෙර–මාලා න“ හැ“— මා
ෙමතැ ’ට ෙග–නා”•වලෙ” වා“
ෙර–මාලා න“ හ“ව• ලබන බව
 ලංකා ජනරජයට’, මහජනතාවට’
ෙම” ’• ෙද“.
ෙමයට,
ෙග–නා”වලෙ ”වා“ ෙරා්මාලා

හබෙතාට
”——”කෙ
අ•ෙකාලපැළැ—ස “ාෙ–—ය
ෙ”ක ෙකා”ඨාසෙ ”න
’ාම “ලධා“ වසෙ පාසල අසල
“වස ප”ං— “ප“ෙ” පැ“’
රසාංජන, “ප“ෙ” උෙ’ෂා
ෙස“ව”, “ප“ෙ” ක”“
”ලාංජන වන අය ””ෙව”
“යබ–ඩාර
•ෙගවල
“”යෙ—ලාෙ” පැ“’ රසාංජන
“යබ–ඩාර,
“යබ–ඩාර
•ගෙවල
“”යෙ—ලාෙ”
උෙ’ෂා ෙස“ව” “යබ–ඩාර,
“යබ–ඩාර
•ගෙවල
“”යෙ—ලාෙ” ක”“ ”ලාංජන
“යබ–ඩාර ය•ෙව “
ඉ”’යට භා”ත කරන බව  ලංකා
ජනරජයට’
මහජනතාවට’
ෙම” දවා ’““.

“ස’පාදන ”•ම

ව’තල “ාෙ–—ය සභාව

’”•ම

ව’තල “ාෙ–—ය සභාවට අය’ වැ•සර උප කායාල බල “ෙ–ශෙ මහබාෙ” වැ•සර
මස“ෙ ඉ”කර ඇ“ වාහන නවතා තැෙ පහ”ක ස“ත මහ” හතර• ’
කායාල සං–ණෙ මහ” ෙදක” සඳහා මා ”’ ෙටඩ කැඳව• ලැෙ•.
ලං” අය’ප “— •ම

- 2021.07.06 ”න ප.ව. 03.00 ද”වා

ලං” අය’ප ”වෘත •ම

- 2021.07.07 ෙප.ව. 10.00

මහාමාග අමා“ාංශය

“වාහන සබ”ධතා සහ ව’ක කළමනාකරණ ”ාපෘය
(TCAMP)

ආප” ෙගවන ෙටඩ තැප’ ”. 5000.00 ට ෙහ– ආප” ෙනාෙගව• ලබන ”. 2000.00
ක ෙ—රම ගා—“ සහ “ද” ෙග•ෙම ප” ව’තල “ාෙ–—ය සභාෙ“ “ධාන කායාලෙය
ලං” අය”ප’ ලබාගත හැක.
අය”ප’ ”ටප’ ෙදක• “—’ කර• ලබන අතර, “” ”ටපත සහ අ• ”ටපත•
”තව 2021.07.07 ෙප.ව. 09.30 ට ෙපර ෙමම කායාලයට ලැෙබන ෙ— සභාප“ ව’තල
“ාෙ–—ය සභාව, නව ෙවළඳ සං–ණය, ෙකරවල”“ය, හැඳල, ව’තල යන •”නයට
•යාප”ං— තැපෑෙල එ•මට ෙහ– ෙමම කායාලෙ තබා ඇ“ ෙටඩ ෙප”“ෙ බහා–ම
කළ “ය. ෙටඩ ෙකාෙ–’ ඇ“ළ’ ”—තර ප—කාව ව’තල “ධාන කායාලෙය
ලබාගත හැක.
එම ෙගාඩනැ“”ල ප“”ෂා •“මට කායාල ෙ“ලාෙ““ “ාෙ–—ය සභාෙ“ වැ•සර උප
කායාලෙ“ තා”ෂ—ක “ලධා“ හ“වන.
”රකථන අංක 0114329352
“ය“ත ෙ“ලාවට ප”ව ලැෙබන අය”ප’ ““”ෙ’ප කර• ලැෙ•. ෙටඩ ””බඳ
අවසාන ”රණය ව’තල “ාෙ–—ය සභාව ස“ෙ“.
උපෙ”ඛනය
මහල

(”ාපෘ හැ“ අංකය : P132833)

ඇබෑ•“
 ලංකා රජය (GOSL) ෙවත මාග සංවධන අ“කා’ය “ළ ව’ක කළමනාකරණ ඒකකය ”“•ම / උ’ෙ—ගත •“ම සඳහා
ෙල–ක බැං—ව ෙව“ ණය “දල” ලැ ඇ“ අතර, ජා“තර සංවධන “ෙය–“තායතනය (IDA) ෙව“ ලැ ආධාර යටෙ’
ව’ක කළමනාකරණ ෙකා–ා’ සැල” •“ම / “යා’මක •“ම සහ මාග සංවධන අ“කා’ය “ළ ව’ක කළමනාකරණ
ප–ධ“ය” “යා’මක •“ම එම ව’ක කළමනාකරණ ඒකකෙ වග–ම ෙ“.
“වාහන සබධතා සහ ව’ක කළමනාකරණ ”ාපෘ“ය යටෙ’ ෙකා–ා’ පදනම මත මාග සංවධන අ“කා’ෙ ”ාපෘ“
කළමනාකරණ ඒකකෙ පහත සඳහ තන“” සඳහා  ලංකා –රවැ’ය ෙව“ ෙම” අය”ප’ කැඳව• ලැෙ•.
අ
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2021 ““ මස 16 ”න
ආ. ඒ. “ාගරන අ””
සභාප“,
වතල “ෙ–—ය සභාව,

(ෙල–ක බැං (IDA) ආධාර)

තන“” නාමය
“ස’පාදන
”ෙෂඥ

තන“”
සං“ාව

ම”ටම

අව“ ”””ක

01

PS 3

1) ”•ව”—ල ““පාදන ෙකා“ෂ සභාව ”’ ””ග• ලබන ෙ”–යට අ—ළ
වන “ථම උපා“ය” සාථකව ස—ණ කර “ම.
ෙහ–
අ—ළ ෙ”–ෙ උපා“යකට සමාන ”””කම” ෙලස ”•ව”—ල ““පාදන
ෙකා“ෂ සභාව ”’ ””ග• ලබන ”””කම”
ෙහ–
අ—ළ ෙ”–ෙ ””ග’ වෘ’”ය ආයතනය” ෙව“ ලබාග’ ආ•ත
සාමා“ක’වය” / සමාන වෘ’”ය ”””කම”
සමග
කළමනාකරණ ම”ටෙ අවම වශෙය වසරඅටක (08) ප•චා’ ”””ක
පළ–”–ද ලබා “ම
2) ”•ව”—ල ““පාදන ෙකා“ෂ සභාව ”’ ””ග• ලබන ෙ”–යට අ—ළ
වන “ථම උපා“ය” සාථකව ස—ණ කර “ම
ෙහ–
අ—ළ ෙ”–ෙ උපා“යකට සමාන ”””කම” ෙලස ”•ව”—ල ““පාදන
ෙකා“ෂ සභාව ”’ ””ග• ලබන ”””කම”
ෙහ–
අ—ළ ෙ”–ෙ ””ග’ වෘ’”ය ආයතනය” ෙව“ ලබාග’ ආ•ත
සාමා“ක’වය” / සමාන වෘ’”ය ”””කම”
හා
අ—ළ ෙ”–ෙ ප•චා’ උපා“ය” ලබා “ම ෙහ– අ—ළ ෙ”–ෙ ””ග’
වෘ’”ය ආයතනයක ආයත“ක / වරල’ සාමා“ක’වය ෙහ– සමාන
වෘ’”ය ”””කම” ලබා “ම
සමග
කළමනාකරණ ම”ටෙ අවම වශෙය වසර හතක (07) ප•චා’ ”””ක
පළ–”–ද” ලබා “ම
3) රජෙ “ප ”ා“ත ෙ—වාෙ“ 1 වන පං“ෙ “ලධා’ෙය— ෙහ– අ—ළ
ෙ”–ෙ සමාන ත’’වෙ “ලධා’ෙය— •ම
සමග
1 වන ප“ෙ තන“රක අවම වශෙය වසර ෙදකක (02) පළ–”–ද
පහත සඳහ” ”””ක අෙ•ක ”””ක ෙලස සලක ලැෙ•.
z ෙල–ක බැං—ව (WB), ආ’යා• සංවධන බැං—ව (ADB) ෙහ– ජප
ජා“තර සහෙය–“තා “ෙය–“තායතනෙ (JICA) ”“““ “කාරව
“සපාදනය ””බඳව ”ෙ•ෂ –“ව” ලබා “ම අ“ෙක වා’ය” ව•
ඇත.
z ප’ගණක සා”ෂරතාවය (Windows, MS Ofce, Superlex /
Juristul Databases)
ඉං“’
කථා •“ෙ සහ කථා •“ෙ ෙහාඳ හැ•යාව” “ම සහ වාතා
z
ඉ”’ප’ •“ෙ හැ•යාව” “ම.

“ධාන කායාලය,
වතල “ධාන කායාලය.

ලං” සඳහා ආරාධනය
ෙකාළඹ වරාෙ“ ෙ•ක’ය” ඉ•“ම සඳහා
ෙය–ජනා කැඳ•ම
 ලංකා වරාය අ“කා’ය සඳහා අව ෙ•ක’ “’පාදන වසර පහක (05) කාලයකට සැපම සඳහා
ෙකාළඹ වරාෙ ෙ•ක’ය” —ථාපනය •“ම සඳහා පළ–”” හා ”””කල’ පා•වයෙග
(ෙමෙහක”වෙග)  ලංකා වරාය ආ“කා’ය ”’ ෙමම“ ෙය–ජනා ඉ”ලා ’“• ලැෙ•.
ෙ•ක’ය —ථාපනය •“ම පහ” කර–ම සඳහා පව’නා ෙගාඩනැ“”ල” සහ අව වන ප’” අෙන—’
“ෙ–ශ ලංව. අ“කා’ය ම“ ලබාෙදන අතර. ෙමෙහක” ෙවන’ ’”” ඉ”•“ම ’”•“, ’ය—ම
උපකරණ හා ය– “– “ල“ ගැ”ම හා ඒ ’ය”ල තමෙ”ම කාය ම–ඩලය ම“ “යාකර•ම භාරගත
“ය. සාමා—ෙය ”නකට 3500 - 4000 ”’සකට 03.00, 15.00 හා 22.00 පැය යන ෙ“ලාව““ ෙ•ක’
“’පාදන ආහාර ෙ“ල “න” අව ෙ“.
1.

ෙකා–ා’ “—නය සඳහා ”””ක ලැමට සාථක ලං”ක” අසා“ ෙ”ඛනගත ෙනා—ව— ”ය “
අතර, පහත සඳහ අවතාවය ස–රා•ය “ය.
i.

ලං”ක”  ලංකාෙ“ •යාප”ං— සමාගම” ”ය “ අතර, අ—ළ ”ාපාරය” වසර 05 කට
ෙනාඅ— කාලය” “ළ සාථකව “මා කර “–ය “ය.

ii.

ප”“ය ”“ වෂ “න (03) (එන 2017-18, 2018-19, හා 2019-20) “ළ වා“ක ”’වැ
සාමා—ය ”. “•යන 250 ට ෙනාඅ— ”ය “ අතර, ඒ බැ“ ෙ”ඛනමය තහ–” •“/ ”ග—ත
සහ“ක කළ “ “කාශන ම“ සනාථ කළ “ය.

iii.

ලං”ක”, ”. “•යන 45 කට ෙනාඅ— ව“නාකමැ“ ”ව—ල ව’ක, බැ” ව• ෙතාර ”“
ව’ක ණය මාග සහ ෙවන’ ”“ මාග වැ“ ”“ සප’ තම ස“ බවට ෙහ– ඒ සඳහා
“ෙ“ශය තම ස“ බවට පැහැ”• කළ “ය.

iv.

රා’/ ෙපෟ–ග•ක අංශ, ඇඟ— අංශ, ”ප මාක”, ෙග—” හ–—, ෙහ–ට” යනා”ෙය“ අ”ාස
ආයතන, බැං—, ”“ අයාතන, ආයත“ක අංශ ආයතනය සමාන —වභාවෙ හා තරා“රෙ
ෙ—වාව (ගෘහ—ත ෙක“ සැහැ”— ආහාර) එක” ලං”ක” ”’ ප”“ය වසර 3 ක කාලය “ළ
2020.12.31 ”ෙන අවස වන ප”“ය වසර 5 අතර“ර සාථකව “මා කර “–ය “ය.

2.

ලං”ක”ව ’ය ”””ක තා”ෂ—ක ලං” (තා”ෂ—ක ෙය–ජනා) සහ ”“ ලං” (”“ ෙය–ජනා) හා
සමග ““ තැ“ කවර ෙදකක බහා එම කවර ෙදක ත“ ”ටත කවරයක බහා තම ලං” ෙලස ඉ”’ප’
කළ “ය. තා”ෂ—ක ෙය–ජනා ඇ“ළ’ කවර පළ“ව ”වෘත කරන අතර, සාථක තා”ෂ—ක
ෙය–ජනා ඉ”’ප’ කර ඇ“ ලං”ක”වෙ” ”“ ෙය–ජනා පමණ” ඉ අන“”ව ”වෘත ෙකෙ.

3.

’ය—ම ලං” සමග 2021.11.28 ”න ෙත” වලං• ”. 1,700,000.00 ව“නාකමැ“ ලං” ”ර”ෂණය”
ඉ”’ප’ කළ “ය.

4.

(ෙය–ජනා කැඳ•ෙ “යා ප“පා“ය ඇ“ළ’) ෙය–ජනා කැඳ•ෙ •”ෙ”ඛන, සමාගෙ •” –ෂයක
•”ත ඉ”–ම” ඉ”’ප’ •“ෙම හා එ” ”ටපතකට ආප” ෙනාෙගවන, අ—ළ ’ය—ම බ” ඇ“— 
ලංකා ””ය” 25,000.000.00 ක ගා—“ව” ෙග•ෙම අන“”ව 2021.06.22 ”න ’ට 2021.07.13
”න ද”වා (ෙද”න ඇ“—ව) ඕනෑම කායාල ”නයක 9.00 පැය ’ට 14.30 පැය ද”වා කායා–ය
ෙ“ලාව “ළ ෙකාළඹ 01, ෙ”” බැ—“ය පාෙ, ෙනා. 45  ලංකා වරාය අ“කා’ෙ “ධාන
ඉං“ෙ” (ෙකා–ා’ හා සැළ”) ෙව“ ලබාගත හැ•ය.

5.

අ’ලා” පා•වයට ෙය–ජනා කැඳ•ෙ “යාප“පා“ය ””බඳ වැ•මන’ ෙතාර“” ”රකථන
අංක 011-2380517, ෆැ”— : 011-2337046, ඊෙ” :
ම“ 2021.06.22 ”න
’ට 2021.07.12 ”න ෙත” ලබාගත හැ• අතර, 2021.06.22 ”න ’ට 2021.0713 ”න ෙත” ඕනෑම
කායාල ”නයක, 9.00 පැය ’ට 14.30 පැය ෙත” කායාල ෙ“ලාව “ළ, ෙකාළඹ 01, ෙ””
බැ—“ය පාෙ, ෙනා. 45,  ලංකා වරාය, අ“කා’ෙ, ෙකා–ා’ හා සැළ” ෙකා”ඨාසෙ, “ධාන
ඉං“ෙ” (ෙකා–ා’ හා සැල”) කායාලෙ“ ගා—“ ෙග•ම• ෙතාරව ෙය–ජනා කැඳ•ෙ
•”ෙ”ඛන ප“”ෂා කර බැ•ය හැ•ය.

02

01.
02.

ෙකාළඹ 01, ෙ”” බැ—“ය පාෙ, ෙනා. 45,  ලංකා වරාය අ“කා’ෙ ම–ම –—තකාලෙ“
2021.07.06 ”න 10.00 පැයට —ව - ලං” –—•ම” පැවැ’•මට “ය“තය. ඉ අන“”ව වැඩ–ම
චා’කාව” ද ””ෙයළ ෙකෙ.

03.

7.

ස—ණ කළ සෑම ලං”ව”ම  ලංකා වරාය අ“කා’ෙ සභාප“ නමට ෙයා“ ෙකාට ෙකාළඹ 01,
ෙ”” බැ—“ය පාෙ, ෙනා. 45,  ලංකා වරාය අ“කා’ෙ අ–”ෂ (සංවධන) කායාලෙ ඇ“
ෙටඩ ෙප”“ෙ 2021.07.14 ”න 14.00 පැය ඉ—’ •මට ෙපර තැප’ කළ “ය.

04.

සංචරණය, වැඩ– චා’කා සහ ලං” ””ෙයල •“ම හා ඉ”’ප’ •“ම සබධෙය අ’ලා”
පා•වය ”’ දර• ලබන •’ය ”’වැය ෙහ– ”යද ””බඳව  ලංකා වරාය අ“කා’ය වග•ය•
ෙනාලැෙ•.

සභාප“,
– ලංකා වරාය අකා’ය,
ෙනා. 19, ෛච“ පාර, ෙකාළඹ 01.
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PS 4

1) ”•ව”—ල ““පාදන ෙකා“ෂ සභාව ”’ ””ග• ලබන “ෙග––ය
ෙතාර“” ප–ධ“ය (GIS) “ධාන ”ෂය” ස“තව “ෙග–ල ”—ව ””බඳව
වසර 4 ක “ථම උපා“ය” සාථකව ස—ණ කර “ම
ෙහ–
අ—ළ ෙ”–ෙ උපා“යකට සමාන ”””කම” ෙලස ”•ව”—ල ““පාදන
ෙකා“ෂ සභාව ”’ ””ග• ලබන ”””කම”
ෙහ–
අ—ළ ෙ”–ෙ ””ග’ වෘ’”ය ආයතනය” ෙව“ ලබාග’ ආ•ත
සාමා“ක’වය” / සමාන වෘ’”ය ”””කම”
සමග
අ—ළ ෙ”–ෙ අවම වශෙය වසර හයක (06) ප•චා’ ”””ක
පළ–”–ද” ලබා “ම.
2) රජෙ “ප ”ා“ත ෙ—වාෙ“ III/II ප“ෙ “ලධා’ෙය— ෙහ– අ—ළ
ෙ”–ෙ සමාන ත’’වෙ “ලධා’ෙය— •ම
සමග
III/II ප“ෙ තන“රක අවම වශෙය වසර හයක (06) පළ–”–ද
අ—ළ ෙ”–ය ව•ෙ “ෙග–ල ”— ෙතාර“” ප–ධ“ ”•ෙ”ෂක ෙ“.
පහත සඳහ” ”””ක අෙ•ක ”””ක ෙලස සලක ලැෙ•.
z ”—ප“ (MSc) (“ෙග–ල ”— ෙතාර“” ප–ධ“ ෙහ– “ ෙතාර“”)
z “ෙග–ල ”— ෙතාර“” ප–ධ“ ”•ෙ”ෂණ ””බඳ පළ–”–ද
z “ ද’ත ප–ධ“ කළමනාකරණය

ෙකා”ෙ–

6.

8.

“ෙග–ල ”—
ෙතාර“
ප–ධ“
”ෙ”ෂක
(GIS Analyst)

05.

වය “මාව :
අය”ප’ භාරගනා අවසාන ”නට වයස අ–. 64 ට වැ• ෙනා”ය “ය.
වැ•“ ප’මාණය :
මහා භා–ඩාගාරෙ කළමනාකරණ ෙ—වා ච”ෙ”ඛ අංක 01/2019 පදනව වැ“ ෙගව• ලැෙ•.
•යාෙ“ “–”ත •“ෙ “යමය” :
ප’•ම, ”•කව වසරක කාල “මාව” සඳහා ෙකා–ා’ පදනම මත ෙ“. කාය සාධනය මත ෙකා–ා’ “ඝ •“ම සලකා බැ•ය
හැ•ය.
අෙන’ “ලාභ :
”ාපෘ“ය ”’ ”•ක වැෙප 12% ” ෙ—වක අථ සාධක අර“දල සඳහා හා 3% ” ෙ—වක භාරකාර අර“දල සඳහා —යක’වය”
ලබාෙදන අතර, ෙ—වක අථ සාධක අර“දල සඳහා ෙ—වකයාෙ” —යක’වය 8% ” ව• ඇත.
”””ක හා පළ–”–ද ””බඳ ස—ණ ”—තර හා අෙන—’ අ—ළ ෙතාර“” හා ”” ෙනාවන “ෙ–ශකය ෙදෙදෙන—ෙ”
න, •”නය හා ”රකථන අංක ඇ“ල’ අය”පත, එය බහා එව• ලබන කවරෙ ව පස ඉහළ ෙකළවෙ අය” කරන තන“ර
සඳහ කර, 2021.06.30 ෙව“ ”න ෙහ– ඊට ෙපර ලැෙබන ප’” "ෙ”ක’, මහාමා•ග අමා“ාංශය, "මගනැම මහ මැ”ර",
අංක 216, ෙඩ” ෙකා•බෑක—ව මාවත, ෙකා—ව’ත, බ’තර“”ල" යන •”නයට •යාප”ං— තැපැ” ම“ ෙයා“ කළ “ය.
’නටම’ රජෙ ෙදපාතෙ“, රා’ සං—ථා, ම–ඩල හා අ“කා“ “ ෙ—වෙ ““ අය”ක”ව ”ාපෘ“ෙ තන“ර
සඳහා වන අය”ප’, තම ’නට දරන —–ර තන“”ව• “දහ— •“මට එකඟතාවය පැහැ”•ව පළකර“ තම ආයතන
“ධා” ම“ ෙයා“ කළ “ය. අය”පත මහාමාග අමා“ාංශෙ "mohsl.gov.lk" ෙව• අඩ”ෙය භාගත කරගත හැ•ය.
අ—ළ ”ටප’ අ“ණා ෙනාමැ“ අය”ප’ සලකා බල• ෙනාලැෙ•.

ෙ”ක,
මහාමා•ග අමා“ාංශය.

