
l 2022 අග�ෝස්තු 12 සිකුරාදා දැන්වීම් 

•වරඑ”ය “ාෙ–—ය ෙක’ ෙකා”ඨාසෙ 2022 - 2023 වෂය සඳහා
”ෙ–ශ ම’පැ ෙ•ද ”ම

ඉහත සඳහ” තැබෑ’ ෙ•”ද ”ෙ’ ෙට”ඩ• භාර ගැ”ම 2022.09.16 ”න ද”වා පමණ” 
භාරග• ලැෙ•. ෙමම ’”•ම – ලංකා “ජාතා”—ක සමාජවා ජනරජෙ“ 2022 ”• 29 ”නැ“ හා 
2291 දරන ගැස” පෙ“ පළකර ඇත.
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අංක 01 
•වරඑ”ය

•වරඑ”ය 
මහනගර සභා 

අංක 06 
ෙකා”ඨාසය “ළ

2022.09.16 ෙප.ව. 10.30 . 5,000/-

වැ• ”තර •වරඑ”ය “ාෙ–—ය ෙ”ක’ කා•යාලෙය” ”මසා ’නගත හැය.
 ඒ.ඒ. ””ර ස’ප
 “ාෙ–—ය ෙක’, •වරඑ”ය.
“ාෙ–—ය ෙක’ කායාලය,
•වරඑ”ය.
2022.08.03

ලං” සඳහා ආරාධනය

”—” මහ ෙර–හල, ව“යාව
භා–ඩ, ෙ—වා “ස’පාදනය

ව යාව  මහ ෙරහෙ” ෙදපා•තෙ ” “ස පාදන ක“ෙ“ සභාප“ ”” පහත ව•ෙ“ ” තර ෙකෙරන කා•ය ක•ත”ය” සඳහා
ෙය”තා—•ණ හා ”””ක ල’ ලං”ක”ව” ෙව“” ““ තබන ලද ලං” කැඳව• ලැෙ•
ෛව උපකරණ

අ• 
අංකය

ලං” අංකය අරද 
“භවය

අ”තම ”—තරය ෙගනැ” 
භාර”ය –“ 
කාල“මාව

ලං” බැ“’කරය 
/ වලං කාලය

ආප” ෙගව• 
ෙනාලබන 

ගා—“

NP/04/43/03/DGHV/ ME/
PSSP/2022/03

PSSP

••ෙය ලැපෙරා ෙකා”
Laparoscopy ප–ධ“ 
සැප•ම හා ථාපනය •“ම

ස“

NP/04/43/03/DGHV/ ME/
PSSP/2022/04

““කාගාර ඇඳ”  සැප•ම
හා ථාපනය •“ම ස“

NP/04/43/03/DGHV/ ME/
PSDG/2022/05

PSDG

ෛව– උපකරණ සැප•ම හා
ථාපනය •“ම

DR ප–ධ“ 
ඉල“ෙ”ට• (Illuminator



ස“

NP/04/43/03/DGHV/ ME/
PSDG/2022/06

ෙරහ” ”ෑ’ කා•” Crash 
Cart  සැප•ම හා

ථාපනය •“ම
ස“

ලං”කරණය ජා“ක තරගකා“ ලං”කරණ ප“පා“ය යටෙ’ ෙවන ෙවනම පව’ව• ලැෙ•
අ’ලා” හා උන”” ලං”ක”ව”හට ඉං“ භාෂාෙව” සක කරන ලද අංග ස —•ණ ලං” •”ෙ”ඛන ක”ටලය ඉහත ව•ෙ“ සඳහ” ආප”
ෙගව• ෙනාලබන ගා ව “ද•” ෙග•ෙම” හා •”ත අය” පත පහත •”නයට ඉ ’ප’ •“ෙම” ද අන”ව වන න ට

වන න දවා රාජකා’ නවල“ පැය ට පැය දවා අතරර “ල“ගත හැ•ය
ලං” වන න පැය ට ෙහ ඊට ෙපර ලැෙබන ෙ ව යාව  මහෙරහෙ” අ–“ක ෙවත ඉ ’ප’ කළ –ය “මාද
ලං” භාරගැ”ම ““ෙ”ප කර• ලැෙ• ලං” එම ලං” භාරග”නා අවසාන ෙ“ලාව ඉම— වහාම පැ“ණ “න ලං”ක”ව”ෙ” ෙහ ඔ ”ෙ”
බලයල’ ෙය“ත”” ඉ ’ෙ““ ”වෘත කර• ලැෙ•
අ’ලා” හා උන”” ලං”ක”ව”හට අව“ වැ•”ර ෙතාර” ව යාව  මහ ෙරහෙ” ““ අංශය ෙව“” ලබාගත හැ• වන අතර ලං”
•” ෙ”ඛන රාජකා’ නවල පැය ට පැය දවා අතරර එම •”නෙ““ම ප““ාකර බැ•ය හැ•ය
—•ව ලං” හ“ව වන න “හ ප“”— ෙප ව ට ආර භව ව යාව පාෙ• ව යාව  මහ ෙරහෙ”“ පැවැ’ෙ“
ය—ම ලං” සමග ඉහත ව•ෙ“ සඳහ” ආකාරයට වන ලං” ”ර“ණ ඇපකරයද ඉ ’ප’ කළ –ය
ෙකා”–ා’ “—නය සඳහා ”””ක හා ෙය”තාව ලැ—මට සා•ථක ලං”ක” අසා“ෙ”ඛනගත ෙනා• “ය –ය

ෛව J.M. “ල“”,
සභාප“ - “ාෙ–ය “ස’පාදන ක“•ව,
”——” මහ ෙර–හල, ව–“යාව.
”රකථන  : 024-2222715, 024-2228094, ෆැ”— : 024-2222262
ඊෙ’   : acctghv@gmail.com

ද—“ පළා’ සභාව
”— ෙසෟ“ ෙ—වා අ–ෂ කා•යාලය - මාතර

ස’පාදන ”ම සංෙශධනය
අප කා•යාලය ම“” 2022.08.01 න නණ හා ෙ” “–— ව’ප’ 
වල පළකරන ලද ක•මා”ත සබ”ධව “සපාදන ’”•ම පහත 
සඳහ” ප’ සංෙශ–ධනය ’” කර.
එම ’”•ෙම“ “” ෙ’දෙ“ ඇ“ ෙට”ඩ•ප’ භාරගැ”ෙ අවසාන 
නය 2022.08.21 න ෙප.ව. 10.00 ෙලස’ ෙට”ඩ•ප’ ”වෘත •“ම 
එම නෙ“ම ෙප.ව. 10.30 ෙලස සඳහ”ව ඇත’ එය 2022.08.23 න 
ෙප.ව. 10.00 ද”වා ෙට”ඩ•ප’ භාරගැ”ම අවස” වන බව’ එය 
”වෘත •“ම එම නෙ“ම ෙප.ව. 10.30 ෙලස’ ෙවන— ”ය –“ය.
02.  තවද එම ’”•ෙම“ ෙ’ද අංක 02 යටෙ’ ද”වා ඇ“ ෙට”ඩ• 

ෙප–රම “’ •“ම 2022.08.20 ප.ව. 02.00 ෙලස සඳහ” කර 
ඇත’ එය 2022.08.22 න ප.ව. 02.00 ද”වා ෙට”ඩ• ෙප–රම 
“’ •“ම ’” කරන බව කා”—කව ’• ෙද.

03.  අ• අංක 25 යටෙ’ එම ’”•ෙ අරය ෙසෟ“ ෛව– “ලධා“ 
කා•යාලය ෙලස “”ණ ෙ—ෂය” බව’ එය අ“රය ෙසෟ“ 
ෛව– “ලධා“ කා•යාලය බව’ ෙම”” ’• ෙද.

”— ෙසෟ“ ෙ—වා අ–ෂ,
සභාප“ (ස’පාදන)
”— ෙසෟ“ ෙ—වා අ–ෂ 
කා•යාලය, 

”නය : 2022.08.12
”— ෙසෟ“ ෙ—වා අ–ෂ 
කා•යාලය,
පර“”ල, මාතර.

නම ෙවන— •“ම
ෙකාළඹ ”—කෙ“ ””ය”දල 
ාෙ–—ය ෙ”ක’  ෙකා”ඨාසෙ“ 
375/2, ෙපා”ගහ ෙකා”ට•ව, 
මඩපාත ”නෙ“  ප”ං— 
මා’“ ෂාරා යන න“” 
හැ“”— මා ෙමතැ” පට” ෂාරා 
ෙස“ව” යන න“” හ“”ව• 
ලබන බව  ලංකා ජනරජයට 
මහජනතාවට ෙම””   ’•’ 
ෙද“. 
ෙමයට - ෂාරා ෙස“ව”

නම ෙවන— •“ම
ෙකාළඹ ”—කෙ“ මහරගම 
ාෙ–—ය  ෙ”ක’ ෙකා”ඨාසෙ“ 

,  ෙදවන ප•මග, 
ැ”බ” ෙපෙදස, මහරගම 
•”නෙ“ ප”ං— ගමෙ” ච”ලතා 
යන න“” හැ“”— මා ෙමතැ” 
පට” ගමෙ” අම”කා ””“— යන 
න“” හ“”ව• ලබන බව  ලංකා 
ජනරජයට’, මහජනතාවට’ 
ෙම””  ’•’ ෙද“.

ෙමයට - අම”කා ”

නම ෙවන— •“ම
තලම කෙ ”දලම “ාෙ—ය

ෙ”ක ෙකා”ඨාසෙ ඒ — වය”
’ාම “ලධා’ වසෙ අංක

— වය” පාලා”ය යන •”නෙය“
ප ං— අ•” සම” ’“ ර’’යා යන
මම මාෙ” ”වෙ” යන අංකය දරන
උ“පැ”න සහ“කෙ සඳහ” ත’ටෙ” 
’– තා”කා යන නම ෆා“මා ’—”යා
ෙලස නම ෙවන කර ඇ“ බව – ලංකා
“ජාත”–වා“ සමාජවා“ ජනරජයට
මහජනතාවට ෙම”” ’ ෙද“

මව අ” සම” ’ ර’’යා

නම ෙවන— •“ම
ක”තර —”කෙ“ 
බ–ඩාරගම ාෙ—ය ෙ”ක’ 
ෙකා”ඨාසෙ“ අංක 230/03/B, 
කහටෙවල පාර, •ෙඳ””“ය, 
යන ”නෙ“ පං— ෙගස“ 
—ස”’ •ණවධන වන මා 
“” ඉයට ස ””ෙන’ 
ශෙ“” •ණවධන ෙලස 
භා”ත කරන බව – ලංකා 
ජනරජයට’ මහජනතාවට’ 
ෙම”” ’•’ ෙද“.

ෙමයට,
ස’” ”ෙන ශෙ” 

ණව•ධන

නම ෙවන— •“ම
ර න ර කෙ ඇලපාත ා ෙ”
ෙකා”ඨාසෙ ෙකෙහ”ඔ”ටගමාම
“ලධා“ වසෙ’ අංක ෙකාෙහාඹක”ද
ෙකෙහ”ඔ”“ගම උඩ“’ඇ”ල •”නෙ
ප ං— ”ෙ’ර න ආර—ලාෙ” ”ධමා
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