
l 2021 න�ොවැම්බර් 17 ්බදාදා දැන්වීම 

(වැ”• අමා“ාංශය / ෙපා,  හා ත වගා “ව•ධන හා ආ•ත කා•“ක 
භා–ඩ “’පාදනය හා අපනයන ””ධාං”කරණ රා අමා“ාංශය)

හලාවත වැ”• සමාගම
ෙපා” ග— සහ ”ය” ක“ ඇට අෙල” •ම සඳහා “ල ගණ” කැඳම
මංගලඑ”ය ”ය” ක“ ඇට (•ෙල– ’ෑ’) 

අංක 02
2,456 2021.11.25 ෙප.ව. 

10.30
හලාවත වැ”• සමාගම,

ෙනා. 165, –’තලම පාර, හලාවත

ත’බප–— ෙපා” ග— (වැ•“, කණා•, 
මැ”“)

130 2021.11.22 ෙප.ව. 
10.30

ත’බප–— ව“ ෙකා”ඨාසය, 
ත’බප–— ව’ත, –’තලම

ත’බප–— ”ය” ක“ ඇට (•ෙල–’ෑ’) 5,000 2021.11.25 ෙප.ව. 
10.30

හලාවත වැ”• සමාගම,
ෙනා. 165, –’තලම පාර, හලාවත

01.  අ—ළ “ස’පාදනප’ ””ය” 500/- ක ගා—“ව” ෙගවා ස“ෙ“ වැඩකරන ”නවල ෙප.ව. 9.00 ’ට ප.ව. 
3.00 ද”වා සහ “ස’පාදනප’ ”වෘත කරන ”නෙ“ ෙප.ව. 10.15 ද”වා ඉහත සඳහ” —ථානව•” 
ලබාගත හැක.

02.  වැ• ”—තර සඳහා ”රකථන අංක 032-5678398 මංගලඑ”ය, 032-5741263 ත’බප–— යන ව“ 
අ“කා’ව”” සහ “ධාන කා•යාලය 032-5741276 අමත”න.

සභාප“ - “සපාදන ක“•ව,

හලාවත වැ” සමාගම
165, –’තල පාර, හලාවත.

කෘ“කම අමා“ාංශය
කෘ“ක•ම නකරණ ”ාපෘ“ය

(”ාපෘ කළමනාකරණ ඒකකය - ෙකාළඹ)
ෙල–ක බැං—ෙ“, ජා“”තර සංව•ධන “ෙය–’ායතනෙ“ “ සහාය ස“තව, කෘ“ක•ම 
අමා“ාංශය ”’”  —ඩා ඉඩ’ ෙගා•”හට, තරඟකා“ හා අෙල” කළ හැ• ෙවළඳ භා–ඩ “’පාදනය 
•“මට’, ෙවළඳපළ අව“තා සඳහා සැප–’ •“මට ඇ“ හැ•යාව වැ•”–“ •“මට’, වැ• 
ව•ධනය — වා—ජකරණය සඳහා “ෙ“ශ •මට’ සහාය•ම ”—ස ෙ–ශ හ–”කා’’ව උපායමා•ග 
(CPS) වලට අ•’ලව කෘ“ක•ම අංශ න•කරණ ”ාපෘ“ය “යා’මක කර• ලබ. ”ාපෘ“ය 
“යා’මක •“ම සඳහා ඉ“’ව ඇ“ කාලය වසර 2 වන අතර, ”ාපෘ“ෙය“ ඇ—තෙ’”“ගත 
”’වැය ඇම’ක” ෙඩාල• “•යන 92.23 •. (ෙල–ක බැං— ණය අර“ද” “මාණය ඇම’ක” ෙඩාල• 
64.23 වන අතර, –ෙර–පා සංගමෙ“ “—නය ””ය” “•යන 28.0 ෙ“)

”ාපෘ“ කළමනාකරණ ඒකකය (ෙකාළඹ) පහත සඳහ” තන“” ”ර•ම සඳහා අංක 01/2019 
දරන හා 2019.03.05 ”නැ“ කළමනාකරණ ෙ—වා ච”ෙ”ඛය “කාරව පහත සඳහ” ”””ක’ හා 
පළ–”–ද ස“ත  ලාං•ක –රවැ’ය” ෙව“” අය”’ප’ කැඳව• ලැෙ•.

01. “ෙය–’ ”ාපෘ අෂ - (PS 2) තන“ 01 (ෙකාළඹ)
  අව“ ”””ක’ :
  I.  කෘ“ක•ම, ”ාපෘ“ කළමනාකරණ, ““’කරණ, “, වා—’, ආ•ක 

”—, කළමනාකරණ, ”ාපාර ප’පාලන ෙ”–ෙ“ “ථම උපා“ය” ෙහ– අ—ළ 
”ෙ’–ෙ“ උපා“යට සමාන බවට ”•ව”—ල ““පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ”’” 
””ග’ ”””ක’ සා•ථකව ස’•ණ •“ම,

ෙහ–
    ””ග’ වෘ’”ය ආයතනයක, අ—ළ ෙ”–ෙ“ ආ•ත සාමා“ක’වය / සමාන 

වෘ’”ය ”””ක’,
සමඟ

    ”””ක’ ලැ—ෙම” ප”ව වසර 5 ක ෙ’’ඨ කළමනාකරණ තලෙ“ පළ–”–ද 
ඇ“ළ’ව කළමනාකරණ තලෙ“ අවම වශෙය” වසර 11 ක පළ–”–ද.

  II.  කෘ“ක•ම, ”ාපෘ“ කළමනාකරණ, ““’කරණ, “, වා—’, ආ•ක ”—, 
කළමනාකරණ, ”ාපාර ප’පාලන උපා“ය” සා•ථකව ස’•ණ •“ම ෙහ– අ—ළ 
ෙ”–ෙ“ උපා“යට සමාන බවට ”•ව”—ල ““පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ”’” 
””ග’ ෙවන’ ”””ක’,

සහ
    ””ග’ වෘ’”ය ආයතනය•” ලබාග’ අ—ළ ෙ”–ෙ“ ආයත“ක / වරල’ 

සාමා“ක’වය / සමාන වෘ’”ය ”””ක’,
ෙහ–

    කෘ“ක•ම, ”ාපෘ“ කළමනාකරණ, ““’කරණ, “, වා—’, ආ•ක ”—, 
කළමනාකරණ, ”ාපාර ප’පාලන ෙහ– සමාන ෙ”–ෙ“ ප•චා’ උපා“ය” සමග 
වසර 04 ක ෙ’’ඨ කළමනාකරණ තලෙ“ පළ–”–ද ඇ“ළ’ව අවම වශෙය” 
වසර 09 ක ප•චා’ ”””ක’ පළ–”–ද.

  III.  කෘ“ක•ම, ”ාපෘ“ කළමනාකරණ, ““’කරණ, “, වා—’, ආ•ක ”—, 
කළමනාකරණ, ”ාපාර ප’පාලන ෙ”–ෙ“ “ථම උපා“ය” සා•ථකව ස’•ණ •“ම,

ෙහ–
    ”•ව”—ල ““පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ”’” උපා“යට සමාන බවට ””ග’ අ—ළ 

ෙ”–ෙ“ ෙවන’ ”””ක’.
සහ

   අ—ළ ෙ”–ෙ“ ප•චා’ උපා“ය”,
සහ

    ””ග’ වෘ’”ය ආයතනය•” ලබාග’ අ—ළ ෙ”–ෙය්, ආයත“ක / වරල’ 
සාමා“ක’වය / සමාන වෘ’”ය ”””ක’,

සමඟ
    ෙ’’ඨ කළමනාකරණ තලෙ“ වසර 03 ක පළ–”–ද ඇ“ළ’ව අවම වශෙය” 

වසර 07 ක ”””ක’ ලැ—ෙම” ප” පළ–”–ද.
  IV.  රජෙ“ “ප”ා“ත ෙ—වෙ“ I ෙ”—ය “ලධා’ය— ෙහ– අ—ළ ෙ”–ෙ“ සමාන 

තන“ර” සමග I ෙ”—ය තන“රක අවම වශෙය” වසර 04 ක පළ–”–ද.
02. ෙපා” :
   ”ෙ–ශ අර“ද” ෙයද— ”ාපෘ“වල පළ–”–ද වා’—යක ව• ඇ“ අතර, ෙල–ක බැං—ව 

අර“ද”  සැප— ”ාපෘ“වල පළ–”–ද සඳහා ““ඛතාව ““ෙ“.
  ප’ගණක සා”ෂරතා “•නතාව අ“ාව“ ෙ“.
   අ—ළ අය”’ප’ භාරග• ලබන අවසාන ”නය වන ”ට වයස අ–”” 64 ඉ”ම— 

අය”’ක”ව” අය”’ප’ ඉ”’ප’ •“ම සඳහා ”””ක’ ෙනාලබ“.
ෙත–රා ගැ”ෙ’ ”මෙ“දය :
  ”””ක’ හා පළ–”–ද මත ෙක ලැ—“ගත කර• ලබන අය”’ක”ව” ස’“ඛ ප“”ෂණ 

සඳහා කැඳව• ලබ. 
වැ•“ පමාණය :
  2019.03.05 ”නැ“ අංක 01/2019 දරන කළමනාකරණ ෙ—වා ච”ෙ”ඛය මත වැ•“ පදන’ ෙ“.
ෙ—වා “–ත කර–ෙ’ ෙකා”ෙ–’ :
  ’ය—ම ප’ •“’ 2019.03.05 ”නැ“ අංක 01/2019 දරන කළමනාකරණ ෙ—වා ච”ෙ”ඛය 

“කාරව ’” ෙකෙ•.
අය”’ප’ :
  ’ය—ම අය”’ක”ව” ”’” තම අය”’ප’ ස’•ණ ”ව ද’ත හා ”” ෙනාවන “•ෙ–ශකය” 

ෙදෙදෙන—ෙ” ”—තර හා සහ“කවල ”ටප’ ස“තව •යාප”ං— තැපෑෙල” ෙහ– —’ය• ෙ—වෙය” 
පහත සඳහ” •”නය ෙවත 2021 ෙදසැබ• 01 වන ”නට ෙපර ලැ—මට සැලැ—”ය –“ය.

 ”ාපෘ අෂ,
 කෘ“කම නකරණ ”ාපෘය,
 අංක 123/2, ප”“”“ය පාර, බ’තර“”ල.
   ’නට රජෙ“ / අ•ධ රා’ ආයතනවල ෙ—වෙ“ “–“ අය”’ක”ව” තම අය”’ප’ 

අ—ළ ආයතන “ධා” ම“” ෙයා“කළ –“ය.
   අයකර ලබන තනර අ—ළ අයපත බහා කවරෙ ව ඉහළ ෙකළවෙ• 

පැහැ”•ව සඳහ කළ ය.

ෙ”ක’,
කෘ“කම අමා“ාංශය,
"ෙගා”ජන ම””රය", බ’තර“”ල.
2021.11.17

”ාපෘ කාය මඩලය බඳවාගැ”ම

ඇෙට–“ බලපය අවලං •ම
 ලංකා “ජාත”–වා“ සමාජවා“ ජනරජෙ“ ෙහ–මාගම, මාග’මන, ෙ•ක’ය 
පාර, අංක 317/2, ප”ං— ”ගනෙ න•ද තරංග ”මලර’න (ජා.හැ.අංක 
790432444V) වන මම ෙහ–මාගම, ක•වාන පාර, අංක 276, ප”ං— කල•වා 
ෙ”කෙ ”යලතා (ජා.හැ.අංක 566531917V) ෙවත “—නය කරන ලද 
ෙහ–මාගම “’–ධ ෙනාතා’— ඒ.එ’.ඩ••“. ජය“ලක මහතා ”’” සහ“ක 
කරන ලද අංක 5525 හා 2010.03.23 ”න දරන ඇෙට–•“ බලප–ය 2021.11.04 
’ට ““ා”’ඨ කර අවලං• කරන ලද බව  ලංකා “ජාත”–වා“ සමාජවා“ 
ජනරජය ෙවත සහ මහජනතාව ෙවත ෙම” ’•’ ෙද“.

තවද එ– අංක 5525 දරන ඇෙට–•“ බලප–ය ෙද”කඳ •ෙ”ෙගාඩ ෙර“—’ා• 
ෙජනරා” කා•යාලෙ“ අංක 49/13 දරන ප’ඉ”ෙ“ •යාප”ං— • ඇත.
                                          ”ගනෙ” න•”ද තරංග ”මලර’න
2021 ෙනාවැ’බ මස 04 වන ”න

ඇෙට–“ බලපය අවලං •ම
 ලංකා “ජාත”–වා“ සමාජවා“ ජනරජෙ“ ෙහ–මාගම, ක•වාන පාර, අංක 
278, ප”ං— ”ගනෙ න•ද තරංග ”මලර’න (ජා.හැ.අංක 790432444V) 
වන මම ෙහ–මාගම, ක•වාන පාර, අංක 278, ප”ං— කල•වා ෙ”කෙ 
”යලතා (ජා.හැ.අංක 566531917V) ෙවත “—නය කරන ලද ෙහ–මාගම 
“’–ධ ෙනාතා’— එ—.–. සමරනායක මහතා ”’” සහ“ක කරන ලද 
අංක 850 හා 2006.03.16 ”න දරන ඇෙට–•“ බලප–ය 2021.11.04 ’ට 
““ා”’ඨ කර අවලං• කරන ලද බව  ලංකා “ජාත”–වා“ සමාජවා“ 
ජනරජය ෙවත සහ මහජනතාව ෙවත ෙම” ’•’ ෙද“.
තවද එ– අංක 850 දරන ඇෙට–•“ බලප–ය ෙද”කඳ •ෙ”ෙගාඩ ෙර“—’ා• 
ෙජනරා” කා•යාලෙ“ අංක 325/56 දරන ප’ඉ”ෙ“ •යාප”ං— • ඇත.
                                          ”ගනෙ” න•”ද තරංග ”මලර’න
2021 ෙනාවැ’බ මස 04 වන ”න

– ලංකාෙ“ ද—  පළා’ සභාව
කෘ“කම, ෙගා”ජන සංවධන, වාමාග, ජල ස’පාදන හා ජලාපවහන, 

ආහාර සැප–’ හා ෙබ—හැ’, ෙවළඳ සහ ස“පකාර සංවධන අමා“ාංශය - ද“ පළාත

ලං” සඳහා ආරාධනය
ජා“ක තරගකා“ ලං”කරණ “යාප“පා“ය

ගා”ල සහ මාතර ”——කය”“ පාං’ ”—ගාර සඳහා 
”—ගාර උපකරණ, ” භාඩ, රසායන ”” සහ 

ආරෂක අ”තමය” සැප•ම සහ —ථාපනය
ෙකා”ා’ අංකය : ”

1.    ලංකාෙ“ ද—“ පළා’ සභාවට  ලංකා  රජෙය”  (GOSL)  ද—“ පළා’ කෘ“ක•ම අමා“ාංශෙ“ 
”’වැය සඳහා “—නය” ලැ— ඇ“ අතර,  එම අර“ද•” ෙකාටස”  පහත සඳහ” ව•ෙ“ ”—තරා’මකව 
ද”වා ඇ“  ෙකා”–ා’“ෙ“ ෙය–” ෙග•’ සඳහා   උපෙය–” කර ගැ”මට අදහ— කර.

2.   පහත   සඳහ” ව•ෙ“ ”—තරා’මකව ද”වා ඇ“  ෙකා”–ා’“ව සඳහා ““ තැ“  ලං” ”””ක’ල’ හා 
ෙය–”තා•ණ  ලං”ක”ව”ෙග” ද—ණ පළාෙ’ කෘ“ක•ම  ෙදපා•තෙ’”“ෙ“ “ස’පාදන  ක“•ව  
”’” ෙමම“” කැඳව•  ලැ ෙ•. 

ෙලා” 
අංකය

භාඩෙ“ නම ලං” ”රෂණය (– 
ලංකා ”ය”)

01 ”—ගාර උපකරණ 187,000.00

02 රසායන ”” සහ ආර”ෂක අතමය” 63,000.00

03 •”” බ— 13,000.00

3.    ලංකාෙ“ රජෙ“ ( GOSL)  “ස’පාදන මා•ෙග–පෙ–ශ  යටෙ’ ”ෙ•“තව ද”වා ඇ“  ජා“ක 
තරගකා“ ලං”කරණ “යාපපාය  (NCB)  යටෙ’ ෙමම  ලං”කරණය පැවැ’ෙ“. 

4.   ලං” සඳහා අය”’ •“ම, ”ාපාර •” —•ෂය”  ම“” •”ත අය”’පත” ෙ”ක, කෘ“ක•ම  
ෙදපා•තෙව, 4 වන මහල, ද”“ණපාය,  ලව, ගා”ල ෙවත ෙයා“ •“ෙම” හා ””ය”  
10,000.00 අාප” ෙනාෙගවන ගා—“ව”  ෙග•ෙම”  ප”ව 2021 ෙනාවැබ• මස 17 වැ“ ”න ’ට 2021 
ෙදසැබ• මස 07 වන— ද”වා රාජකා“ ”නය““ ෙප.ව. 9.30 ’ට   ප.ව. 3.00 ද”වා ’කළ හැක. ෙග•’  
“ද•” ෙහ– බැං— අණකරය” ම“”  ’”කළ  හැක. ලං” •” ෙ”ඛන  සභාප“, “ස’පාදන ක“•ව 
ෙවත  •යාප”ං— තැපෑෙල”, “’ •ත ෙ—වාව ම“”  ෙහ– අ“” ෙගන”’ භාර“ම ම“” ෙයා“ කළ හැ•ය. 
ෙකෙ— ෙවත’  තැපෑෙ”“ ’””ය හැ• “මාද ෙ—ෂය” ””බඳ වග–ම “ස’පාදන ක“•ව  ”—න බාරග• 
ෙනාලැෙ•. 

5.   ලං” •” ෙ”ඛන ෙනා“ෙ” ප“”ෂා •“ම  පහත සඳහ” කා•යාලෙ“ ““’ අංශෙ““  රාජකා“ 
”නය”““ ෙප.ව. 9.30 ’ට ප.ව. 3.00 ද”වා ’”කළ හැක. න“’ පව“න  වසංගත  ත’’වය හ“ෙ“ ලං”  
•”ෙ”ඛන  ප“”ෂාව සඳහා උන””ව” ද”වන  ඕනෑම  අය—හට එය අමා“ාංශ ෙව• අඩ”ය  වන  

  ෙවත ”ව“ෙම” ’”කළ හැක.
6.   •ව ලං” –—•ම පහත ද”වා  අැ“ •”නෙ“ ”“ කා•යාලෙ““  2021 ෙනාවැබ• මස 26 වන ”න 

ෙප.ව. 10.00 ට පව’ව• ලැෙ•.
7.   ලං”, ලං” ”වෘත කළ ”න ’ට ”න 91 කාල ප’–ෙ’දය” සඳහා පමණ”  වලං• භාවෙය” –”ත ”ය 

–“ අතර, ඉහත  සඳහ” ව•ෙ“ 2 වන ප’–ෙ’දෙ“ ද”වා  ඇ“ ප’” ෙව” වශෙය” ලං” ”ර”ෂණය”  
සමග එ”ය –“ය. එය ලං” •”  ෙ”ඛනෙය“ ද”වා ඇ“  ආකෘ“යට හා උපෙද—වලට අ•’ල වන 
අ”ද“” ලබාග’ බැං— ඇපකරය”  ”ය –“ය. 

8.    ස’•ණ කරන ලද ලං” පහත සඳහ” •”නයට  2021 ෙනාවැබ• 17 ’ට 2021 ෙදසැබ• මස 08 
වන ”න ද”වා  (ප.ව. 2.00) ෙපර ලැෙබ”නට  සැලැ—”ය –“ය.

9.   ලං” භාර ගැ”ම අවස” — වහාම  ලං” ”වෘත •“ම ෙ’ සඳහා පැ“’මට කැමැ’ත” ද”වන 
ලං”ක”ව”ෙ” “ෙය–“තය” ඉ”’”ට“  ’”කර• ලැෙ•. “මාද • ලැෙබන ලං”  ““”ෙ’ප කර• 
ලැෙ•. 

සභාප“, “සපාදන ක“•ව,
කෘ“ක•ම ෙදපා•තෙ”“ව - ද— පළාත,
4 වන මහල, ද”“ණපාය, ල’•ව, ගා”ල. 
”රකථන අංක : 091-4943088, 091-4943080, 071-4191948
ෆැ”— : 091-2243961

තන“” ඇබෑ•“
ෙමම ස““ෙ“ –ර“පා—ව ඇ“ පහත සඳහ” 01, 02 තන“” 
සඳහා වයඹ පළාෙ’ —ර ප”ං— අයව—”ෙග”ද 03 තන“ර 
සඳහා ස““ බල “ෙ–ශෙ“ —ර ප”ං— අයව—”ෙග”ද අය”’ප’ 
කැඳව• ලැෙ•.

01. සාමා—ා“කා - MEL iii ප”ය
  වැ•“ ප’මාණය - 

 සහ අ“—’ අ•මත “මනා
””ක :
අ)  ”•ව”—ල ““පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ”’” ””ග’ 

”•ව”—ලය•” ලබාග’ ”—ෙ““ ෙහ– වා—ජෙ““ ෙහ– 
”ාපාර කළමනාකරණය ෙහ– අෙල” කළමනාකරණය ෙහ– 
ආ•ක ”—ව ”ෂයය ස“තව ෙහ– උපා“ය” ලබා “—ම ෙහ– 
සමග ””ග’ ආයතනයක ”ධායක ම”ටෙ’ තන“රක වසර 
02 කට ෙනාඅ— ස“•—යක ෙ—වා පළ–”–ද” ලබා “—ම

ෙහ–
ආ)  ””ග’ ආයතනය•” ලබාග’ වසරකට ෙනාඅ— අ–යන 

කාලය” ස“ත ”ාපාර කළමනාකරණය ෙහ– වෘ’”ය 
කළමනාකරණය ෙහ– මානව ස’ප’ කළමනාකරණය ෙහ– 
වා—ජ / ආ•ක ”—ව ”ෂයය ස“තව ෙහ– •“ෙල–මාව” 
සම’ •ම ෙහ– සමග ””ග’ ආයතනයක ”ධායක 
ම”ටෙ’ තන“රක වසර 05 කට ෙනාඅ— ස“•—යක ෙ—වා 
පළ–”–ද” ලබා “—ම.

02. ගණකා“කා - TSL iii ප”ය
  වැ•“ ප’මාණය - 

 සහ අ“—’ අ•මත “මනා.
””ක :
අ)  ”•ව”—ල ““පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ”’” ””ග’ 

”•ව”—ලය•” වා—ජෙ““ ෙහ– ”ාපාර කළමනාකරණය 
ෙහ– ““’කරණය ෙහ– ගණකා“කරණය ”ෂයය ස“තව 
ෙහ– උපා“ය” ලබා “—ම සමග ගණකා“කරණ ”ෙ’–යට 
අ—ළව අ””ෂණ ම”ටෙ’ තන“රක වසර 01 කට ෙනාඅ— 
ස“•—යක ෙ—වා පළ–”–ද” ලබා “—ම

ෙහ–
ආ)  උස— ජා“ක ගණකා“කරණ •“ෙල–මාව  

සම’•ම ෙහ–  ලංකා වරල’ ගණකා“කා“ ආයතනෙ“ 
 ආවස’ක සහ“කය ) ලබා “—ම 

සමග ෙහ– ගණකා“කරණ ”ෙ’–යට අ—ළව අ””ෂණ 
ම”ටෙ’ තන“රක වසර 02 කට ෙනාඅ— ස“•—යක ෙ—වා 
පළ–”–ද”  ලබා “—ම

ෙහ–
ඇ)   ලංකා වරල’ ගණකා“කා“ ආයතනෙ“  අ”ත• 

ම– සහ“කය  ලබා “—ම ෙහ– 
ගණකා“කරණය –”•ය ආයතනෙ“  අවසාන 
(අ”යර ) සහ“කය ලබා “—ම සමග ෙහ– ගණකා“කරණ 
”ෙ’–යට අ—ළව අ””ෂණ ම”ටෙ’ තන“රක වසර 04 
කට ෙනාඅ— ස“•—යක ෙ—වා පළ–”–ද” ලබා “—ම.

03. අයකැ“ - OL iii ප”ය
  වැ•“ ප’මාණය - 

 සහ අ“—’ අ•මත “මනා.
””ක :
අ)  අ.ෙපා.ස. (සා.ෙපළ) ”භාගෙය” ග—තය, ’ංහල / ෙදමළ 

ඇ“”ව ”ෂයය” 04 කට ස’මාන ස“තව ෙදවරකට 
ෙනාවැ• වාර ගණනක“ ”ෂයය” 06 •” සම’ •ම.

සැල•ය –“ ක“ -
01.  වය— “මාව අ–. 18 - 45 ද”වා, ෙ—වෙ“ “–“ අය 

ස’බ”ධව වය— “මාව බල ෙනාපැවැ’ෙ“.
02.  තම අ’අ—’” ””ෙයල කළ අය”’ප’ පහත සඳහ” 

•”නයට 2021.12.15 ”නට ෙපර •යාප”ං— තැපෑෙල” එ”ය 
–“ය.

03.  අය”’ප– බහා එවන කවරෙ“ ඉහළ ව’ ෙකළවෙ• අය”’ 
කරන තන“ර සඳහ” කළ –“ අතර, ”””ක’ සනාථ •“ම 
සඳහා සහ“ක ප’වල ඡායා ”ටප’ අය”’පත සමග ෙයා“ 
කළ –“ය.

ග සභාප, ”ඥ ච’• ල“ය
“/ස නා’ත”•ය ෙපා” “පදව”න”ෙ” 
ස“පාකාර ස“ය, •මැ“යාන, —“”ල.
031- 2262447
2021.11.13

ජය ක”ෙන• ට•“න”— “ට”
වරාය හා නා”ක අමා“ාංශය

2022 වසර සඳහා ආරෂක ෙ—වාව” සැප•ම
ෙකාළඹ 15, ෙව–”— ප•මග, ෙනා. 69, කල’ ඔ” බෑ”” “ ”“ ප’“ය සඳහා 
ආර”ෂක ෙ—වාව” සැපම සඳහා (ස’•ණෙය”  ලංකා වරාය අ“කා’ය 
ස“) ජය ක”ෙ”න• ට•“න”— •“ට” ”’” ආර”ෂක අමා“ාංශෙ“ •යාප”ං— 
ෙය–”තා •ණ හා ”””ක’ ල’ ලං”ක”ව” ෙව“” ““ තැ“ ලං” කැඳව• 
ලැෙ•.

ලං” •” ෙ”ඛන www.jctltd.lk යන සමාගෙ’ ෙව• අඩ”ෙය” බාගත කරගත 
හැ•ය. ආප” ෙනාෙගවන ”. 2,000/- ක (බ” ඇ“”ව) තැ”ප“ව” 2021 
ෙනාවැ’බ• 17 - 30 ”නය” ඇ“ළත ලංකා බැං—ෙ“ ෙ’“” •“ට” “ අංක 
9482528 දරන ““ෙම“ තැ”ප’ ෙකාට තැ”ප“ “–—ව ලං” සමග ඉ”’ප’ 
කළ –“ය. ලං” සමග, ලං” ”වෘත කරන ”න ’ට ”න 90 ක කාලය” සඳහා වලං• 
””ය” එ”ල”ෂ පන— දහසක (”. 150,000/-) ලං” ”ර”ෂණය” එ”ය –“ය.

ස’•ණ කළ ලං” •”ෙ”ඛන 2021.12.01 ”න ප.ව. 2.00 ට ෙහ– ඊට ෙපර, 
ෙකාළඹ - 15, ෙව–”— ප•මග, ෙනා. 69, ජය ක”ෙ”න• ට•“න”— •“ට”, 
ෙදපා•තෙ’”“ “ස’පාදන ක“•ෙ“, සභාප“ ෙවත •යාප”ං— තැපෑෙල” එ”ය 
–“ය. නැතෙහා’ JCT •“ට” “ “ද” අංශෙ“ තබා ඇ“ ෙට”ඩ• ෙප”ෙ“ 
තැ”ප’ •“ම ෙහ– jctnance@gmail.com ෙවත ”––’ තැපෑ ෙල” එ•ම 
කළ –“ය. “මාද ලං” ““”ෙ’ප ෙකෙ•. 2021.12.01 ”න ප.ව. 2.00 ට ලං” භාර 
ගැ”ම ඉ—’ — වහාම ලං” ”වෘත ෙකෙර• ඇත. ලං” බහ’ අ—ළ කවරෙ“ ව’ 
ඉහළ ෙකළවෙ• "ආරෂක ෙ—වා සැප•ම - 2022" ය•ෙව” සඳහ” කළ –“ය.

සභාප,
ෙදපාතෙ’”“ “ස’පාදන ක“•ව,
ජය ක”ෙ”න ට“න”— •“ට”,
ෙනා. 69, ෙව–”— ප•මග,
ෙකාළඹ - 15.
”රකථන අංක : 2540045 / 6, 0701327648

ලං” සඳහා ආරාධනය”

පවතවවාගෙන යන ව්යාපයාර
යක් සඳහයා කුලි යට යතු රු
පැදි (අලුත්) ඒවයා 8 අවශ්යයි. 
දුර ක ථන ඇම තු මක් ලබයා
දෙනන. නම දරෝෂයාන. 
දු. අංකය 0117703265,  
0714126195 


