
l 2022 ජූලි 29 සිකුරාදා දැන්වීම් 

”ෙ•ෂ ඇට“ බලප–ය 
අවලං• •ම

කඩවත, •’”ලවල, නැෙගන“ර 
මාවත, අංක   දරන 
—ථානෙය“ පං ෙබ–” 
කංකානමලාෙ” ලතා ප“ 
(658040855v)  වන මම 
මාෙ” ඇට•“ බලක” ෙලස 
•’“වැල, මැෙදගම, ස•ෙව–දය 
මාවත, අංක 241/3 දරන 
—ථානෙය“ පං ෙකා—ෙගාඩ 
ආර–ෙ” ප“ “ලකර’න 
(196474700386) යන අයව 
ප’ කරන ලද  ෙකාළඹ 
“’ධ ෙනාතා’— ප”–ා 
සානායක මහ’“ය ”’” ව•ෂ 
2021.09.07 න යා සහ“ක 
කරන ලද අංක 175 දරන ”ෙ•ෂ  
ඇට•“ බලප–ය ෙම”” අවලං• 
හා බලර“ත කරන බව, – ලංකා 
ජනරජය ෙවත හා මහජනතාව 
ෙවතද ෙම”” ’•’ ෙද“. තවද 
එ– ඇට•“ බලප–ය “කාරව 
“” ඉ’යට ’”කරන  •’ම 
ග•ෙද•වකට මාෙ” බැ”ම” ෙහ– 
වග–ම” ෙනාමැ“ බවද ද”ව“. 

ෙබ“ කංකානමලෙ” ල•තා 
ප–“’

– ලංකා ගමනාගමන මඩලය

– ලංගම •ෙපවල GPRS “ක” ය– සඳහා                                             
තාපන (Thermal) කඩ—’ “ක” ෙර” සැපම සඳහා වන ලං” 

“ස’පාදන අංකය : SLTB/TS/GEN/36/IV/2022
01.  – ලංගම “ස’පාදන ක•ෙ“ සභාප“ ”, ජා“ක තරඟකා“ ලං”කරණ ප’පා“ය යටෙ’ ලබා “ ඇ“ ”’”තරයට අව – 

ලංගම •ෙපවල GPRS “ක” ය– සඳහා තාපන (Thermal) කඩ— “ක” ෙර” සැප•ම සඳහා තාපන කඩ— “ක” ෙර” 
“’පාදකය හා “’පාදකයෙ” බලයල’ ෙ–ය “ෙය“තය ෙව“ ““ තබන ලද ලං” කැඳව ලැෙ•. ෙකාළඹ 05, •”ළ 
පාර, අංක 200, – ලංකා ගමනාගමන ම–ඩලෙ“ “ස’පාදන ක•ෙ“ ෙ”ක’ ෙව“ ලබාගත හැ• ෙපරම ම“ ලං” ඉ”’ප’ 
කළ –“ය. රාජකා’ ”නය“ ෙප.ව. 9.00 හා ප.ව. 3.00 අතර ආප” ෙගව ෙනාලබන ”. 30,000/- ක අය”’ප’ ගා—“ව” ෙග•ෙම 
අන“”ව 2022-07-29 ෙව“ ”න ට 2022-08-15 ෙව“ ”න ද”වා ලං” •”ෙ”ඛන “—’ කර ලැෙ•. 

”—තරය “මාණය ලං 
ඇපකරය

GPRS “ක” ය– සඳහා තාපන (Thermal) කඩ— “ක” ෙර” සැප•ම
(අවම ”ග - ” 15, පළල .”. 57, ෙරෙ” ”’ක’භය .”. 39, කඩ— ව•ගය - GSM 
55 ලං” සමග සා’පල ඉ”’ප’ කළ –“ය.) 

දළ වශෙය ෙර” 
1,206,360 ”

”. •යන 2 ”

 02.  ලං” 2022-11-17 ”න ද”වා වලං• ”ය –“ න“’, ඉ”’ප’ කළ ල ගණ ෙකා–ා’“ව “—නය කළ ”නෙ“ ට මාස 06 
කාලය” සඳහා වලං• ”ය –“ය. ෙකෙ— ෙවත’ ”“මය අපාතය 5% කට වැ• “මාණය• අ— •මක“ ෙහ වැ• •මක“ එ” එ” 
පා••වය ෙ”ඛනමය සා”“ ඇ“ව ල සංෙශධනය” ඉ”ලා ”ෙ’ අ”“ය ඇත. 

03.  ලං” සමග 2022-12-16 ”න ෙත” වලං• ඉහත ව“නාකමට, – ලංකා මහ බැං—ව ම“ අමත කළ •යාප”ං— බැං—ව• ෙහ – 
ලංකා ර”ෂණ “යාමන ෙකාෂ සභාෙ“ •යාප”ං— ර”ෂණ “ෙය“තායතනය” ම“ “—’ කළ – ලංගම ම“ කර ලබන 
පළ“ •”ත ඉ”–මක“ “ද” කරගත හැ• අවලං• කළ ෙනාහැ• හා ෙකාෙ– ”ර“ත ලං” ”ර”ෂණය” ඉ”’ප’ කළ –“ය. ඉහත 
සඳහ ප’” වලං• ලං” ”ර”ෂණය” ෙනාමැ“ව එවන ඕනෑම ලං”ව” ““”ෙ’ප ෙකෙර ඇත. 

04. අ.   ලං”ක”ව— සඳහා ෙහ ෙවෙව ය’ ඒජතවරය—, උප ඒජතවරය—, “ෙය“තය— ෙහ න’ කළ අය— වශෙය 
“යාකරන ඕනෑම අෙය—, ලං” ඉ”’ප’ •“මට ෙපර 1987 අංක 3 දරන ෙපා” ෙකා–ා’ පනත “කාරව ෙකාළඹ 10, –.ආ•. 
”ෙ’ව•ධන මාවත, "සමාග’ මැ”ර" ෙපා” ෙකා–ා’ ෙර“—’ා• හා සමග •යාප”ං— ”ය –“ය. 

 ආ.  ලං”ක”ව, ලං” ඉ”’ප’ කළ වහාම හා “ස’පාදනය “—නය •“මට ෙපර 1987 අංක 03 දරන ෙපා” ෙකා–ා’ පනෙ’ 
“යමය ප’” •යාප”ං— ”ය –“ය. ෙපා” ෙකා–ා’ පනෙ’ “යමය ප’” “—’ කළ •යාප”ං— සහ“කය අ—ළ “ස’පාදන 
ක•ව ෙවත ඉ”’ප’ කළෙහා’ ස •ම ලං”ක”ව—ට “ස’පාදනය “—නය කර ෙනාලැෙ•. 

05.  ෙ–ය ““ඛතාවය ලං” ඇග•ෙ’ සාධකය” ව ඇත. 
06. ලං” •”ෙ”ඛනෙ“ ය—ම ”•වල ලං”ක” ” ෙක“ අ’සන ෙයා— ““ව තැ–ය –“ය. 
07.  ලං” අ ”ටපත• –“ව ෙමම කා•යාලෙ“ ෙමම අව“තාවය සඳහා තබා ඇ“ ෙටඩ• ෙප”“ෙ“ බහා–මට •යාප”ං— තැපැ” 

ම“ එ”ය –“ය. ලං” බහාලන ““ තැ“ කවරෙ“ ව’ පස ඉහළ ෙකළවෙ• "– ලංගම •ෙපවල GPRS “ක” ය– සඳහා තාපන 
(Thermal) කඩ— “ක” ෙර” සැප•ම" යෙව සඳහ කළ –“ය. 

08.  2022-08-16 ෙව“ ”න ෙප.ව. 10.30 ට ලං” භාරගැ”ම අවස — වහාම ෙකාළඹ 05, •”ළ පාර, අංක 200, – ලංකා ගමනාගමන 
ම–ඩලෙ“ “ස’පාදන අංශෙ““ ලං” ”වෘත කර ලැෙ•. ලං”ක”වට ෙහ ඔ–ෙ” බලයල’ “ෙය“ත”ට එම අව—ථාවට 
සහභා“ වන ෙලස ඉ”ලා “ ලැෙ•. 

 සභාප“,
 – ලංගම ස’පාදන ක“•ව,
 ස’පාදන අංශය,
 200, ”ළ පාර, ෙකාළඹ 05. 
 ම“’ : ෙ”ක’, – ලංගම ස’පාදන ක“•ව,
       ”රකථන : 0117706110, 077-1056110 ”රකථන / ෆැ”— : 0112588457

ක”ණාකර පහත සඳහ” ක” සැල•”ලට ග”න : 
(I)    ය—ම – ලංගම “ස’පාදන කා•යය ””බඳ ෙතාර“” සඳහා https://sltb.lk සහ https://promise.lk ෙවත “”•ට 

වන. 
(II)    – ලංගම සැප–’ක”ෙව— ෙලස •යාප”ං— •ම සඳහා, ක”ණාකර https://sltb.lk/supply registration/ ෙවත “”•ට 

වන.

ලං” සඳහා ආරාධනය” (IFB)

සංචාරක හා ඉඩ’ අමා“ාංශය
ජාක උ–ද උ—න ෙදපා•තෙ’”“ව

ෙ“රාෙද—ය
 ද•ශන සංව•ධන සහායක –““ පාඨමාලාව N.V.Q. - 4 ම”ටම

ජාක උ–ද උ—න ෙදපා•තෙ’”“ව, ෙ“රාෙදය
ම“” පව’ව ලබන ඉහත පාඨමාලාව සඳහා 

—’/ ෂ ෙදපා•ශවෙය”ම අය”’ප’ කැඳව ලැෙ•.

අව“ ””ක’ : අ.ෙපා.ස. සා/ෙපළ ”ෂය 06 (හය”) එකවර සම’ •ම.

වයස : අ–”” 18 හා 35 අතර •ම.

පාඨමාලා කාලය : ස—ණ පාඨමාලා කාලය මාස 10.

    පළ“ මාස 04 - ම” වගා හා උන අලංකරණ ””හල ළ“ —ා”ක හා “ාෙය“ක –““ව (—ණ කා–න)

 :   ෙදවන මාස 06 - ෙ“රාෙද—ය රාජ–ය උ–’ද උනය ළ“ ෙහ ”ෂය ”ෙ’–යට අ—ළ ආයතනයක“ 

කාය—ථ –““ව (—ණ කා–න)

මා–ය : ’ංහල
අය•ම : ෙනා“ෙ”
පාඨමාලාව අවසානෙ“ පැවැ’ෙවන •”ත හා “ාෙය“ක ප“”ෂණ ව• ප”ව සම’ වන ආ““ක”ට තෘ“”ක හා  වෘ’”ය 

අ–ාපන ෙකා“ෂ සභාව ම“ NVQ-4 ම”ටෙ සහ“කය” ”’නම• ලැෙ•.

ඉහත සඳහ ”””ක ස–රාලන අය”ක”ව පහ“ ’”වෙන ආදශ අය”ප–ය ප’” A4 “මාණෙ“ කඩ—’යක ””ෙයල 

කරග’ අය”පත පහත සඳහ •”නයට 2022-08-19 ”නට ෙහ ඊට ෙපර •යාප”ං— තැපැ” ම“ ෙයා“ කළ –”.

සහකාර අ–”ෂ,
ම” වගා හා උ—න අලංකරණ ”හල,

රාජය උ–ද උ—නය,
ෙ“රාෙදය.

වැ• ”—තර සඳහා කායාල ෙ“ලාව ළ“ 

ෙමම ”රකථන අංකය ඇම”ෙම ෙතාර” ලබා ගත හැ•ය - 081-2385893

         අ–”ෂ ජනරා”,
         ජා“ක උ–ද උ—න ෙදපාතෙ’”“ව,
         ෙ“රාෙදය.

ආදශ අය’ ප–ය
“ දශන සංවධන සහායක –““ පාඨමාලාව (NVQ-4 ම”ටම) සඳහා අය’ ප–ය - 2022
01. නම : ....................................................................................................................................................................................................................

02. •”නය : ....................................................................................................................................................................................................................

03. උප ”නය : ....................................................................................................................................................................................................................

04. ජා“ක හැ“•ප’ අංකය : ........................................................................................................................................................................................................

05. වයස : ....................................................................................................................................................................................................................

06. ”රකථන අංකය : ....................................................................................................................................................................................................................

07. අ–ාපන ”””ක : අ.ෙපා.ස. (සා/ෙපළ) : ..........................................................................................................................................................................

08. ෙවන’ අ–ාපන ”””ක : ........................................................................................................................................................................................................

ඉහත සඳහ ක”“ ස“ බව “කාශ කර“.

”නය : ..........................................        ...................................................
         අය’ක”ෙ” අසන

 

අ’ලාෂය “කාෂ•ම සඳහා ඉ”–ම
ලංකා ජාතා ක සමාජවා ජනරජය

වා මා•ග අමා“ාංශය  

ෙලක බැං—ව ”” අර“ද” සපය ලබන, ඒකාබ–ධ ජලාධාර හා                    
ජලස’ප’ කළමනාකරණ ”ාපෘ“ය (IWWRMP)

ාපෘ“ කළමනාකරණ ඒකකය
ණය අර“ද” අංක

ම”ව“ඔය, ’”” ඔය, —•”ක” ඔය, මා”” ඔය, ” ඔය, මා ඔය,                            
කැල ෙ•ය හා යාපනය අ•ධ–•පය සඳහා “ ජල කළමනාකරණ සැල”’ 

සංව•ධනය සඳහා උපෙ–ශක ෙ—වා ලබා ගැ”ම. 

ෙකා ා අංක LK - MOMDE-138819 - CS - CQS

1.  – ලංකා රජය ෙවත, ෙලක බැං—ව ෙව“”, ඒකාබ–ධ ජලාධාර හා ජලස’ප කළමනාකරණ ාපෘ“ෙය (IWWRMP) ”’වැය 
සඳහා “ද” ෙයද•ම” ’” ෙකාට ඇ“ අතර, ඉ” ෙකාටස”, ඉහත සඳහ” උපෙ–ශක ෙවා ලබාගැ”ම සඳහා ෙයද•මට අෙ““ා 
කර”. 

2.  අ—ළ උපෙ–ශක ෙවාවල ”ෂය පථයට ෙ— අට” (ම”ව“ඔය, ’”” ඔය, —•”ක” ඔය, මා”” ඔය, ” ඔය, මා ඔය, කැල— 
ෙ—ය හා යාපනය අ•ධ–•පය) සඳහා “ජල කළමනාකරණ සැල”’ සංව•ධනය අයෙ“. එ ඇතෙ’”“ගත “යාමක 
•“ෙ’ කාලය මාස ෙ—ළහ” වන අතර, අෙ“•ත පැව”ෙ’ ආර’භය 2022 ඔ”ෙත–බ• ෙ“. ෙමම ෙවාවලට අ—ළ වැ•”ර ”තර, 
”ෂය කා•යය “•නය (TOR) වල සඳහ” ෙ“. 

3.  පැව”ම සඳහා වන ”ෂය කා•යය “•නය (TOR) පහත සඳහ” ෙව• අඩ”ෙය සඳහ”ව ඇත. www.iwwrmp.lk/
advertisements

4.  ඒ අ•ව, ඒකාබ–ධ ජලාධාර හා ජල ස’ප කළමනාකරණ ාපෘ“ය ”’”, “ජල කළමනාකරණ සැලැම” සංව•ධනය •“ෙ’ 
සනාථකළ පළ–”–ද ෙහ සමාන පළ–”–ද සත ”””ක’ල උපෙ–ශක ආයතන ෙව“” ඉහත ෙවා ලබා“ම සඳහා, තම”ෙ” 
අ’ලාෂය “කාෂ කරන ෙලස ආරාධනා ෙකෙ•. 

5.  අ’ලා“ උපෙ–ශකය” ”’”, අ—ළ ෙවා ඉ••“ම සඳහා තම” ස“ ”””ක’ හා අ—ළ පළ–”–ද “ද•ශනය •“ම සඳහා අව“ ”තර 
ලබා ”ය –“ අතර, පහත සඳහ” ෙ”ඛන ඉ”’ප කළ –“ය. (අ) සමාගෙ’ ”තරය”, අ–“ ම–ඩල සාමා“කය”ෙ” ”””ක’, 
”තර ප—කා, ආ”ය. (ආ) ප”“ය වසර පහ “ළ, ස’—•ණ කළ සමාන, ”ෙ–ශ අර“ද” ෙයද— ාපෘ“වල ලැ”“ව” සමග ––ගල 
වැඩ මාස ගණන හා සමාන ඇම’ක” ෙඩාල• ෙයද–’ ව“නාකම ඇ“ළ ආ•ත උපෙ–ශක ෙකා”–ා (ෙවා—යකය”ෙ” ඇම“’ 
”තර ඇ“ළව). (ඇ) ප”“ය වසර පහ “ළ, ”ගණනය කළ ”“ ““’ (ඈ) පවනා අෙන— ස’ප හා නව තා“ණය, ආ”ය. 

6.  උපෙ–ශකය”හට, තම ”””ක’ වැ• ව•ධනය කර ගැ”ම සඳහා අෙන— ආයතන සමග සහෙයගෙය” කට–“ කළ හැ• න“, 
එම සහෙය“තාෙ“ ආකෘ“ය බ–ධ ාපාරය”ද සහ / ෙහ උප - උප ෙ–ශකවය”ද ය”න පැහැ”•ව සඳහ” කළ –“ය. එය බ–ධ 
ාපාරය” ෙවෙතා එ ’ය—ම හ–”ක”ව” ඒකාබ–ධව හා ෙව” වශෙය”, ෙතරා ගත ෙහා, ස’—•ණ ෙකා”–ා“ව සඳහා 
වග–ම දර”. ආයතනය” / සං”ධානය” සඳහා සහභා“•මට අවසර ලැෙබ•ෙ“, එකම උපෙ–ශක, බ–ධ ාපාර හ–”ක” ෙහ උප 
- උප ෙ–ශක ෙලස එ” ෙයජනාව” සඳහා පම—. 

7.  ෙලක බැං—ෙ“ බැ“ය, ””ගැ•ම මත වන ““ප“ය එ” ද”ව“”, 2017 ෙනාවැ’බ• හා 2018 අෙග“ සංෙශ“ත, 2016 ”• 
”නැ“ IPF ණය ලබාග”න” සඳහා වන ෙලක බැං—ෙ“ “ස’පාදන “යාමනය” III ෙකාට ෙ, 3.14, 3.16 හා 3.17 ෙ’ද ෙවත 
උන””ව” ද”වන උපෙ–ශකය”ෙ” අවධානයට ෙයා“ ෙකෙ•. 

8.  ෙලක බැං— මා•ෙගපෙ–ශ : IPF ණය ලබා ග”න” සඳහා “ස’පාදන “යාමනය” (2017 ෙනාවැ’බ• හා 2018 අෙග“ සංෙශ“ත, 
2016 ”• ”නැ“ව)  ”දහා ද”වන ලද “යාප“පා“” “කාරව උපෙ–ශකය”ෙ” ”””ක’ (CQS) මත පදන’ව උපෙ–ශකය” 
ෙතරා ගැ”ම ’” ෙකෙ•. 

9.  අ’ලා“ උපෙ–ශකය”හට අව“ වැ•”ර ”තර, පහත සදහ” •”නෙ“ “ෙය–’ ාපෘ අ“ (+94112691163) ෆැ” 
: 0094-11-2691163, ඊෙ’” - iwwrmp@sltnet.lk ෙව“”, රාජකා“ ”නවල“ පමණ”, කා•යාල ෙ“ලාව” “ළ“ (09.00 
’ට 15.00 පැය ද”වා) ලබාගත හැක. 

10.  අ—ළ අ’ලාෂය “කාෂ •“’, •”ත මා–ෙය”, ”ටපත” සතව, පහත සඳහ” •”නය ෙවත, 2022 අෙග–“ 19 ”න 14.00 පැයට 
(ෙමරට ෙ“ලාෙව”) ෙපර ලැ—මට සැලැ”ය –“ය. 

ාපෘ“ අ–“
ාපෘ“ කළමනාකරණ ඒකකය
ඒකාබ–ධ ජලාධාර හා ජල ස’ප කළමනාකරණ ාපෘ“ය

වන මහල මහවැ ම–ථානය
අංක ආන ද —මාරවා“ මාවත
ෙකාළඹ

ලංකාව

”රකථනය
ෆැ”
ඊෙ’”

“මාසත ක”“ය ””ධ ෙ—වා ස“පකාර ස““ය
“මාසත ක”“ය ””ධ ෙ—වා ස“කාර ස““ෙ“ 2022-06-30 ද”වා ඡ”ද “ නාම ෙ”ඛනය 
2022-08-01 ’ට 2022-08-15 ද”වා පහත සඳහ” —ථානවල“ “ද•ශනය ෙකෙ•. ෙ ”බඳ 
පැ“ ඇ’න 2022-08-22 ”නට ෙපර ස““ෙ“ ෙ”ක ෙවත ’• ෙදන ෙලස ද”ව“. තවද 
ඔෙ• හැ“•ප’ අංකය ෙ”ඛනෙ“ සඳහ”ව ෙනාමැ“ න එය ක•න“” ලබා“මට යවර ග”න. 

අ:අ: “ාෙ–කෙ නම “ද•ශනය කරන —ථානය
01 ’”න—•’“–ව ’”න—•’“–ව “ාෙ–කය
02 —’”ඤ“ය ක”ද—ය ’ා”ය බැං—ව
03 ක”ද—ය ක”ද—ය ’ා”ය බැං—ව
04 ෙව”ල”කෙ• ප”වාස”“ෙ• ’ා”ය බැං—ව
05 “දල“පාය ප”වාස”“ෙ• ’ා”ය බැං—ව
06 තල”ල ඒ’තාෙ” ’ා”ය බැං—ව, තල”ල 

“ාෙ–කය
07 ඒ’තාෙ” ඒ’තාෙ” ’ා”ය බැං—ව
08 ෙනාෙරා–ෙච–ෙ” ද”ව ’ා”ය බැං—ව, ෙනාෙරා–ෙච–ෙ” 

“ාෙ–කය
09 මා“–’ය ද”ව ’ා”ය බැං—ව
10 ඩ’ෙ• “ධාන කා•යාලය
11 ෙප’ය—•’“–ව ක”“ය ’ා”ය බැං—ව
12 ද”ව ද”ව ’ා”ය බැං—ව

ෙ”ක’,
“/ස ක”“ය ”.ෙ—. ස“පකාර ස““ය,
ක”“ය. 
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