
l 2022 න�ොවැම්බර් 16 ්බදාදා දැන්වීම 

ෙසෟ”ද•ය කලා ව—ලය
ෙකාළඹ  07

ෙසෟ”ද•ය කලා ”•ව”—ලය සඳහා 2023 ව•ෂයට පහත සඳහ” භා–ඩ, ෙවාව” හා වැඩ සඳහා 
•යාප”ං—•මට “’පාදකව””, ෙකා”–ාක”ව”, ෙබ—හ’”න”, ඒජ”තව””, ඒක––ගල 
”ාපාර, සමාග’, සංථා හා ස“පකාර යන ආයතනව•” අය”’ප කැඳව ලැෙ•.

භා–ඩ “ස’පාදනය
 01. කා•යාල•ය •””” සහ පා’ෙභ–“ක භා–ඩ
 02. කා•යාල•ය  බ—
 03. කා•යාල•ය උපකරණ
 04. ””• උපකරණ සහ උපාංග
 05.  න•තන හා නා• කලා •ඨෙ“ අ–යන කට–“ සඳහා අව“ ”” හා උපකරණ
 06. සං”ත •ඨෙ“  අ–යන කට–“ සඳහා අව“ ”” හා උපකරණ
 07. ද ෘ“ කලා •ඨෙ“ අ–යන කට–“ සඳහා අව“ ”” හා උපකරණ
 08. ’ය—ම ආපනශාලා උපකරණ
 09. ෙම–ට• වාහන අමතර ෙකාට
 10. ෙගාඩනැ“• ”” සහ අෙන— ””
 11. ”ඩා භා–ඩ සහ ”ඩා ඇ“’
 12. ඖෂධ ව•ග
 13. “ල ඇ“’ ෙර” සහ ජෙන ෙර”
 14. ආර”ෂක උපකරණ
 15. ““ “•ෙ’ උපකරණ
 16. “” ද ෘ“ උපකරණ හා අමතර ෙකාට
 17. උපා“ “—ෙන–සව සැප•’
ෙ—වා “ස’පාදනය
 18. උපකරණ අ—වැ•යාව
 19. “”ණ කට–“ සහ ෙපා බැ”ම
 20. –• ”•ම.
 21.  ෙම–ට• වාහන අ—වැ•යාව (ඔෙට– ඒ“, ඔෙට– ඉෙල””ක, “”ක• •“ම, ””ත ගෑම හා 

එ”“” අ—වැ•යා •“ම, —ෂ” වැඩ)
 22.  වාහන ෙවා •“ම
 23.  උ—න අලංකරණ, ෙගාඩනැ“• ඇ“ළත අලංකරණ ෙකා”–ාක”ව” (“රෙර”, ව•“ක 

•ල”””, •”” “ක•ක”ව”)
 24. ක’ක” ෙවා සැප•ම.
 25. භා–ඩ හා ම” “වාහනය
 26. ප හාරන තලන ය”–, ෙලා’ රථ, “ප• රථ ආ”ය —•යට ෙදන ෙකා”–ාක”ව”.
 27. උසව සඳහා තාවකා•ක —“ (Canopies)  —•යට සැප•ම
 28. ආහාරපාන සැප•ම
 29. –තකාල ෙපා හා වාර සඟරා (“කාශක”” සහ ෙ–—ය “ෙය–“ත””)
 30. උසව සඳහා ම සැක”ම
 31. උපා“ “—ෙන–සව ඡායා“පකරණය, කැමරාකරණය
 32. උපා“ ෙල–• සහ “ර ෙර” ෙ“ෙ’ ෙවාව”
වැඩ “ස’පාදනය
 33. ප’ගණක ජාලකරණය
 34.  ඇ——ය’ ෙකා”–ාක”ව” (ඇ—“ය’ පා“ෂ”, ““ස’ ෙබ–” පා“ෂ”, සෙප”ඩ” 

“•”,    පා“ෂ”)
 35. මා•ග ඉ”•“’ ෙකා”–ාක”ව”
 36. ෙගාඩනැ“• ඉ”•“ම, ””ත ගෑම, අ—වැ•යා  හා නඩ“ වැඩ.
  (  සහ“කෙ“ ”ටපත” අය”’ප සමග ඉ”’ප කළ –“ය)
ඉහත භා–ඩ, ෙවාව” හා වැඩ සඳහා •යාප”ං— •මට කැම“ අය”’ක”ව” හට ෙසෟ”ද•ය කලා 
”•ව”—ලෙ“ සැප•’ අංශය ෙහ– “ල ෙව• අඩ”ය ම“” අ—ළ ”තර ප—කාව සහ අය”’පත 
ලබාගත හැ• අතර ස’—•ණ කරන ලද අය”’ප •යාප”ං— ගා“ ෙගවන ලද ’’”පත සමග 
”“ාකා“, ෙසෟද•ය කලා ව—ලය, අංක 21, ඇ”බ” ච”වංකය, ෙකාළඹ 07 යන •”නයට 
•යාප”ං— තැපෑෙල” 2022 ෙදසැ’බ• 16 ”න ප.ව. 2.30 ට ෙහ– එ”නට ෙපර එ”ය –“ෙ“. “යත 
”නයට හා ෙ“ලාවට ප”ව ලැෙබන අය”’ප ”•ව”—ලය ”’” සැප–’කර–” •යා”දං—ය සලකා 
බල ෙනාලැෙ•. ඉහත එ” කා–ඩ අංකය” යටෙ •යාප”ං— •ම සඳහා ”. 1,500.00 ක •යාප”ං— 
ගා“ව” අයකර ලබන අතර, එය ”•ව”—ලෙ“ සර“ ෙවත (සර“ ක–”ටරය ”වෘතව තබෙ“ 
රාජකා“ ”නය”“ ෙප.ව. 9.00 ’ට ප.ව. 3.00 ද”වා පම—.) ෙහ– ”•ව”—ල “ල ෙව• අඩ”ය හරහා 
ෙහ– ෙග”ය හැ•ය. තවද, ලංකා බැං—ෙ“, ෙටා’”ට” ශාඛාෙ“ අංක 84072227 දරන ““මට  
"ෙසෟද•ය කලා ව—ලය"  නමට ”තරාමක බැරපත” ම“” ද “ද බැර •“ෙ’ හැ•යාව 
පව“.
අය”’පත බහලන කවරෙ“ ඉහළ ව’ ෙකළවෙ• "2023 ව•ෂය සඳහා සැප–’ක”ව සහ 
ෙකාාක”ව •යාප”ං •“ම" ය”න පැහැ”•ව සඳහ” කළ –“ෙ“.
ඉ”’ෙ“ “ ’ය—ම රා’ ආයතන “ද අමා“ාංශය ”’” හ“”වා “ ඇ“ ඉෙල”ෙ’ා“ක “ස’පාදන 
ෙව• අඩ”ය (promise.lk) ම“” “ස’පාදන කට–“ •“මට ෙය–“ත බැ”” ඉහත •යාප”ං— 
“යාව•යට සමගා”ව (www.promise.lk) ෙව• අඩ”ය “ළද •යාප”ං— •මට කට–“ කළ 
–“ය. වැ• ”තර සහකාර ”“ා“කා“ / සැප–’, ෙසෟ”ද•ය කලා ”•ව”—“, අංක 21, ඇබ” 
ච””වංකය, ෙකාළඹ 07 යන •”නෙය” ෙහ– 011-2033710   1202/1203  යන ”රකථන අංක 
ම“ වැ• —තර ලබාගත හැක. (“ල ෙව• අඩය : www.vpa.ac.lk)

ෙඛකාකා“,
ෙසෟ”ද•ය කලා ව—ලය,
ෙකාළඹ 07.

සැපක”ව සහ ෙකාා’ක”ව •යාප”ං— •’ම - 2023

“ධාන අමාාංශය - ද—“ පළාත
ලං” සඳහා ආරාධනය”

ද”“ණපාය අමා“ාංශ සං–ණය සඳහා අතජාල ෙ—වාව සපාදනය •“ම
ද”“ණපාය අමා“ාංශ සං–•ණය සඳහා අ”ත•ජාල ෙවා පහ”ක’ ස’පාදනය කරගැ”ම ෙවෙව” 
”””ක’ ස“ත සැප–’ක”ව” ෙව“” ““ තබන ලද ල ගණ” කැඳව ලැෙ•.

ලං” අංකය —තරය අව“ ”””ක’
ලං” 

බැ’කරෙ“ 
ව“නාකම (”.)

ආප” 
ෙනාෙගවන 

තැප“ව (”.)
මහ අට•” –”ත 

ද”“ණපාය අමා“ාංශ 
සං–•ණය සඳහා 

අ”ත•ජාල ෙවාව 
ස’පාදනය කර ගැ”ම

– ලංකාෙ“ 
•යාප”ං— 

අ”ත•ජාල ෙවා 
ස’පාදකය— ”ය 

–“ය.

40,000.00 3,000.00

01.  ලං” අය”’ප 2022.11.16 ”න ’ට 2022.12.05 ”න ද”වා රජෙ“ වැඩකරන ”නවල ෙප.ව. 
9.00 ’ට ප.ව. 3.00 ද”වා “ධාන අමා“ාංශෙ“ ““’ අංශය ෙව“” ආප” ෙනාෙගවන තැ”ප“ 
“දල ෙග•ෙම” ලබාගත හැක. එෙම”ම ලංකා බැං—ව ගාල ෙකා•ව ශාඛාෙ“ "ෙ”ක’, “ධාන 
අමා“ාංශය - ද“ පළාත" න” පවවාෙගන ය ලබන අංක 1587422 දරන ජංගම ““මට 
ආප” ෙනාෙගව ලබන තැ”ප“ “දල බැරකර ල”පත  යන ”–– 
•”නයට ෙයා“ •“ෙම” ”–– තැපෑල ම“”ද ලං” අය”’ප ලබාගත හැක.

02.  “’ ප’” සක කරන ලද ලං”ප සමග ඉහත සඳහ” ව“නකමට අ—ළව  ””ග වා—ජ 
බැං—ව•” ලබාග ලං” බැ“’කරය” ඉ”’ප කළ –“ අතර, එම ෙට”ඩරය ”වෘත කරන ”න 
’ට ”න 90 කට වලං• ”ය –“ය. ලං” බැ“’කරය "ෙ”ක’, “ධාන අමා“ාංශය, ද“ පළාත" 
නමට “— කර “–ය –“ය.

03.  2022.12.06 ”න ප.ව. .200 ට ලං”ව ”වෘත කර ලබන අතර, ඊට ෙපර ලැෙබන ප’” ““ ස“තව 
සකසන ලද ලං”ප "ෙ”ක’, “ධාන අමා“ාංශය, 5 වන මහල, ද”“ණපාය අමා“ාංශ සං–•ණය, 
ලව, ගා”ල" යන •”නයට •යාප”ං— තැපෑෙල” එ”ය –“ අතර, නැතෙහා අමා“ාංශෙ“ 
““’ අංශෙ“ තබා ඇ“ ෙට”ඩ• ෙප”“යට බහා•ය –“ය. ““ තබන ලද •” කවරෙ“ ව’පස 
ඉහළ ෙකළවෙ• ලං” අංකය සඳහ” කළ –“ය. ලං” ”වෘත කර ලබන අවථාවට ලං”ක”ට ෙහ– 
ඔ“ෙ” බලයල “ෙය–“තෙය—ට සහභා“ ”ය හැ•ය. “යත ෙ“ලාවට ප”ව ලැෙබන ලං”ප 
”වෘත ෙනාකරම ““”ෙ’ප කර ලැෙ•.

04.  ’ය—ම ෙහ– ඕනෑම ලං”ව” ””ගැ”ම ෙහ– ““”ෙ’ප •“ම සහ •’” ෙ’“ව” ෙනාද”වා 
ලං”වක ඕනෑම ෙකාටස” ෙහ– ””ගැ”ෙ’ අ”“ය ද—“ පළා “ධාන අමා“ාංශ “ස’පාදන 
ක•ව ස“ය.

05.  ෙ’ ””බඳව වැ• ”තර ”රකථන අංක 091-4946610 / 091-4946611 ම“” අමා“ාංශෙ“ 
ගණකා“කා“ ඇම”ෙම” හා තා”ෂ—ක ක”“ ස’බ”ධෙය” න’ ”රකථන අංක 091-4946622 
ම“” අමා“ාංශෙ“ ප’ගණක අංශය ඇම”ෙම” ලබාගත හැ•ය.

“ස”ත ඩ•“. මෙ’”,
සභාප“, අමා“ාංශ “’පාදන ක“•ව,
ද—“ පළා “ධාන අමා“ාංශය, 
5 වන මහල, ද”“ණපාය, ල’•ව, ගාල.
2022.11.16

’”ම”
“/ර වැ”ලව සණස ස“ෙ“ 

–ර“පා—  කළමනාකාර තන“ර සඳහා 
අය”ප කැඳ•ම”

අප බල “ෙ–ශයවල ප”ං— අය” ක”වෙග 
බා“රව ඉ”—ප කැඳව• ලැෙ•.

”””ක  :  වයස අ–. 35 ට අ— ””ග ආයතනයක 
කළමනාකාර  සහ“කය” ෙහ–    
ෙදවන අ”යර ”භාගය සම ”ය –“ය.

තමා ”’” සක කළ ඉ—’ප–ය” “/ර වැලව 
සණස ස“ අංක 39, ”–ගහ”“ය වත, වැලව 
•”නයට •යාප”ං— තැපෑෙල”  එ”ය –“ය.

ම“’ සඳහා - 0372263201
ඉ—’ ප– අවස” ”නය - 2022.12.15 ”නය

2012 අංක 22 දරන පළා’ පාලන ආයතන ඡ”ද ම“ 
(සංෙශ–ධන) පන“” සංෙශ–“ත පළා’ පාලන ආයතන ඡ”ද ම“ 

ආ” පනෙ’ 66 උ වග”“ය යටෙ’ කර• ලබන ’”ම”
ද—“ පළා, පළා පාලන ෙදපා•තෙ’”“ෙ“ පළා පාලන ෙකාමසා’ ර“ ””මෙකර වන මම 2012 
අංක 22 දරන පළා පාලන ආයතන ඡ”ද ”ම“’ (සංෙශ–ධන) පන“” සංෙශ–“ත පළා පාලන ආයතන ඡ”ද 
”ම“’ ආ” පනෙ 66උ වග”“ය යටෙ මා ෙවත පැව“ ඇ“ බලතල “කාරව ද—“ පළාත “ළ ”““යා 
— ෙම“ පහත උපෙඛනය යටෙ නම සඳහ” පළා පාලන ආයතනය සඳහා උප සභාප“  ෙත–රා පකර 
ගැ”ෙ’ කා•යය සඳහා 2022.10.26 ”න කැඳවා අඩාලව කතබන ලද •ම උ”ත ආ”  පනෙ 66ඈ. (4) 
වග”“ය “කාරව පහත උපෙඛනය යටෙම අ“•ව ද”වා ඇ“ ”නය”“ “යත ෙ“ලාවට එ“ සඳහ” 
කර ඇ“ ථානෙ“ “ නැවත කැඳව ලබන බව ෙම”” “ෙ“දනය කර.

2022 ෙනාවැ’බ• මස 14 වන ”න,  ර“ ”මෙ—කර,
6 වන මහල, ගාල ”—” ෙක’ කා•යාලෙ ”““,  පළා පාලන ෙකාමසා’—,
ද—“ පළා පළා පාලන ෙදපා•තෙ’”“ෙ“ “ය.  ද—“ පළාත.

උපෙඛනය

අ• 
අංකය

පළා පාලන 
ආයතනෙ“ නම

ෙත–රා 
පකර• 

ලබන ”රය

කැඳව• ලබන 
”නය

කැඳව• ලබන 
ෙලාව

කැඳව• ලබන —ථානය

01. අ’බල”ෙගාඩ 
නගර සභාව

ග” උප 
සභාප“

2022.11.25 ෙප.ව. 10.00 අ’බල”ෙගාඩ නගර 
සභාෙ“ මහජන –තකාල 
ෙගාඩනැ“ෙ උ— මහෙ 
”““ සභා •’ ශාලාව 
(නගර සභාව ඉ”’”ට ඇ“ 
“ධාන –තකාලෙ“)

’–ධශාසන, ආග“ක හා සං—කෘක කට“ අමා“ාංශය

ම–ම සං—කෘ“ක අරදල 
ජා“ක අ• පාසල බට–ය - ප—යාල 

ෙකෟ“ක ව—“ අ•“ “මාණ පාඨමාලාව සඳහා 
අ”ාසලා“ බඳවා ගැ”ම 

—–/”•“/  කැටය’/ග කැටය’/ෙසර”/”තල වා“ හා කැටය’ යන –පය” ””බඳ උස 
අ–ාපනය” අෙ“”ෂා කරන, ද”ෂතා ඇ“ ත”ණ ත”—ය” ඉල”ක කර ග“” සැක”“ —•ණකාන 
පාඨමාලාව සඳහා අය”’ප කැඳව ලැෙ•. 

පාඨමාලා කාලය  :    අ–”” 02 ”. මාස 06 •. (වසර 02 •” ප” මාස 06 ක කාලය” වෘ”ය 
–““වටද ෙයා“ කර ඇත.) 

”ෂය “ෙ–ශෙ“ අතගතය  :  ෙකෟ“ක ව“ අ“ “•මාණයට අ—ළව පහත සඳහ” ’ය— ”ෂයය” 

”•“ (මැ“ ඇ”ම)/—–/”තල වා“ හා කැටය’/ කැටය’/ෙසර”/ග කැටය’ “ධාන ”ෂය” 
ෙලසද ””ධ ”වහා’ක කලාව” ””බඳව “ාෙය–“ක අ–ාපනය” ලබාෙ–. 

 අය”ක”වට –ය “ ”””ක :

 2022.12.31 ”නට වයස අ–”” 18 ’ට 30 ද”වා •ම. 

 අ.ෙපා.ස. (සා.ෙපළ) සඳහා —– හා ’ංහල ”ෂයය” සම • “—ම. 

 අ.ෙපා.ස. (සා.ෙපළ) —– ”ෂය සඳහා ස’මාන සාමා•ථය” ලබා “—ම ෙහ– අ.ෙපා.ස.(උ.ෙපළ) සඳහා 
—– ”ෂය හ—රා “—ම ”ෙ•ෂ ”””කම” ෙ සැලෙ”. 

 සා’“—”ක කලාක”ව”ෙ” ද”ව” සඳහා ““ඛථානය” ලබාෙදන අතර, ඔ–නට ඉහත 
අ–ාපන ”””ක’ ස–රා “—ම අ“ව“ ෙනාෙ“. 

සැල•ය “”  :   ”•ව”—ල “ෙ“ශය සඳහා ෙත–රාෙගන ඇ“ ෙහ– ෙවන රා’/ෙපෟ–ග•ක 
ආයතනයක —•ණ කාන පාඨමාලා සඳහා •යාප”ං— • ඇ“ අය ෙ’ සඳහා බඳවා 
ග ෙනාලැෙ•.

අය”ප’   :   තමා ”’” සක කරග”නා ලද අය”’ප–ය” හා එය බහාලන කවරෙ“ ව’ පස 
ඉහළ ෙකලවෙ• "ජාක අ•“ පාසලට අ”ාසලා“ බඳවා ගැ”ම -2023" ය”න 
සඳහ” කර පහත සඳහ” •”නයට •යාප”ං— තැපෑෙල” එ”ය –“ය.

අය”’ප ලබා ගනා අවසාන ”නය - 2023.01.15
ෙත–රා ගැ”ම  :    2023 ෙපබරවා’ මස“ ස’“ඛ ප“”ෂණය•” හා “ාෙය–“ක ප“”ෂණය” 

ම“” ’” ෙකෙ•. 
පාඨමාලා ඇර”ම  :   2023 මා•“ මස 
බඳවා ග ලබන ’ය—ම අ”ාසලා“”ට පාඨමාලාව හ—රන කාලය “ළ“ අව“ අ“”” සපය 
ලබන අතර, පැ— ”නකට ”.500/- ක “මනාව” ෙගව ලැෙ•. 
සා•ථකව පාඨමාලාව “ම කර ලබන අ”ාසලා“” සඳහා ම–ම සංකෘ“ක අර“දල ම“” 
“–ණතා සහ“ක ප–ය”ද, ඊට අමතරව ජා“ක ආ““කව හා කා•ක –““ •“ෙ’ අ“කා’ය 
ම“” සහ“කය” ද ”’නැෙම ඇත.
අය”’ප එය “ ”නය  -  —ථාන භාර “ලධා“, 
      ම–ම සං—කෘ“ක අර“දල,
      ජා“ක අ• පාසල, බට–ය, ප—යාල.
ෙතාර“” ලබා ගැ”මට  -  —ථානභාර “ලධා’ -033-2285230 
අ–යන අංශය   -  033-2284107


