
l 2022 මැයි 09 සඳුදා දැන්වීම් 

ජා“ක ප’ සප’ සංව•ධන ම–ඩලය
සපාදන ’”ම

ජා“ක ප’ සප’ සංව•ධන ම–ඩලයට අය’                                     
’”යගම ෙගා”පෙළ“ ධාන ””• ජාලයට සබ”ධ                                                                            

1MW “•ය ””•බල පධ“ය” —ථා”ත •“ම
ජා“ක ප’ සප’ සංව•ධන ම–ඩලය ”’, අබලෙතාට ”“ ’”යගම ෙගා”පෙළ 1MW “•ය ””බල 
පධ“ය” ”••ම ”—ස ගව ගා” ”ය’ බ” “ම සඳහා ෙය වෘ’”ය සැප–ක”වෙග ““ තබන ලද ලං” 
කැඳව• ලැෙ•. 
ලබා ”ය හැ• ”ය’ ඉඩකඩ පහත ප’” ෙ“.

ගා” අංකය වහෙ” ග / පළල ව•ගඵලය (ව•ග ”ට•) ව•ගඵලය (ව•ග අ)
1 100mx20m 2000m2 21,125sf
2 100mx20m 2000m2 21,125sf
3 100mx20m 2000m2 21,125sf
4 100mx20m 2000m2 21,125sf
5 100mx20m 2000m2 21,125sf
6 100mx20m 2000m2 21,125sf
7 100mx20m 2000m2 21,125sf
8 100mx20m 2000m2 21,125sf

16,000m2 169,000sf

ෙත–රාග’ සැප–ක” ”’ ෙකා–ා’“ව පවරා ”න 07” ඇ“ළත ජා“ක ප’ සප’ සංව•ධන ම–ඩලය සමග 
“””මකට පැ“’මට එකඟ ”ය –“ය.
ආප” ෙනාෙගව• ලබන ගා—“ ””ය” ”. 5000.00 ” NLDB ආයතනෙ“ “ධාන කා•යාලෙ“ ““ අංශය ෙවත 
ෙග•ෙම ප” සැප– අංශය ෙව“ රාජකා“ ෙ“ලාව “ළ“ (ෙපරව” 8.30’ ප—ව” 3.30’) අතර අ—ළ ලං”පත 
ලබාගත හැක.
අ—ළ ලං”ප’ යාප”ං— තැපෑෙල සභාප“, ජා“ක ප’ සප’ සංව•ධන ම–ඩලය අංක 40 නාවල පාර නාරාෙ’”ට 
ෙකාළඹ 05 යන ”නයට 2022/05/30 ”න ෙපරව” 10.30ට ෙහ– ඊට ෙපර ලැ—මට සැලැ—”ය –“ය.එ”නට ලැ— ඇ“ 
ලං”ප’ “ධාන කා•යාලෙ“ ෙපරව” 10.30ට ”වෘත කරන අතර, එම ෙ“ලාෙව ප”ව “මාද • ලැෙබන ලං”ප’ 
භාරග• ෙනාලබන බව ක”ණාෙව සලකන.
අ—ළ ලං”පත බහාලන කවරෙ“ ව ඉහළ ෙකළවෙ• "ජා“ක ප’ සප’ සංව•ධන ම–ඩලෙ ’”යගම ෙගාපල 
සඳහා 1MW “•ය ”බල පධ“ය” —ථා”ත •“ම" ය•ෙව සඳහ කළ –“ය. අ—ළ ලං”පෙ’ “” ”ටප’ හා 
අ• ”ටපත ෙලස ෙවන ෙවනම කවරවල බහා ඉ”’ප’ කළ –“ය. ලං” ප– ඇග•ෙ “ උප’ම “ල ගණන” ඉ”’ප’ 
කර ඇ“ සැප–ක” හට වඩා ““ඛ’වය” ලබා “මට කට–“ කර• ලැෙ•.

සභාප“, 
ජා“ක ප’ සප’ සංව•ධන ම–ඩලය.

ඇෙට–•“ බලපය අවලං •ම
– ලංකා “ජාතා”—ක සමාජවා ජනරජෙ“, රාගම, කඩවත පාර, 
අංක 1001 දරන ථානෙ“ පං—ව ’“ “ර”ද මානාෙ 
“—“ න“ශා“ ’”වා වන මම ව•ෂ 2017 ”— මැ” මස 02 
වන න ගපහ “’ධ ෙනාතා’ ”රංකා ෙම” ”’” •යා 
සහ“ක කරන ලද අංක 3267 දරන ”ෙ•ෂ ඇෙට–•“ බලප–ෙය” 
රාගම, ගෙ” පාර, අංක 75 දරන ථානෙ“ පං— වැ•සරෙ 
“ටා රංජ” “නා”” හට ෙදන ලද ඇෙට–•“ බලය ව•ෂ 2022 
”— අ“ෙය” මස 11 වන න ’ට අවලං• කරන ලද බව ෙම”” 
ද”වා ’““.

එ.එ. “—“ න“ශා“ ’”වා

ලං” ආරාධනය
“ද” අමාාංශය

ෙකාළඹ 01
IFB NO-MF/06/22/වා.අප/2021

IFB NO-MF/06/02/අබ.ව.ඉව’.•/2022

“ද” අමාාංශෙ“ භාතෙය” ඉව’ කරන ලද 
වාහන සහ යකඩ ජල නළ ෙට”ඩ• ම“” ම 
සඳහා ෙවන ෙවනම “ල ගණ” කැඳව• ලැෙ•. 

“ද” අමාාංශෙ“ භාතෙය” ඉව’ කර ඇ“ වාහන 
සහ යකඩ ජල නළ 2022.05.24 ”න ෙප.ව. 10.00 ට ප.ව. 
2.00 ද”වා කාලය “ළ ෙකාළඹ 01, ෙල–ට— පාර, “ද” 
අමාාංශ ප’“ෙ““ ප“”ෂාකර බැ•ය හැ අතර, ආප” 
ෙනාෙගව•  ලබන ”. 500.00 තැ”ප“ “දල” සහ ආප” 
ෙගව• ලබන ”. 5,000.00 ක “දල” ෙගවා “ල ගණ” 
ඉ”’ප’ කරන ආකෘ“ පය “ද” අමාාංශෙ“ ““’ 
අංශෙය” 2022.05.09 - 2022.05.27 ද”වා ලබාගත හැක. 
“ල ගණ” ඉ”’ප’ කර• ලබන කවරෙ“ ව’පස ඉහළ 
ෙකළවෙ• "වාහන “ල ගණ” කැඳ•ම" ෙහ– "යකඩ ජල 
නළ සඳහා “ල ගණ” කැඳ•ම" ය•ෙව” පැහැ”•ව •යා 
“ධාන ගණකා“කා“, ““’ අංශය, “ද” අමාාංශය, 
ඉහළ –’ මහල, නව ෙගාඩනැ“”ල, ෙකාළඹ 01 යන 
•”නයට 2022.05.30 ”න ප.ව. 2.30 ට ෙපර ““ තබා 
•යාප”ං තැපෑෙල” ෙහ– අ“” භාර”ය –“ අතර, එම 
අව—ථාෙ““ම ලං” වෘත “ම ” කරන බැ” එම 
අව—ථාවට ඔබට ෙහ– “ෙය–“තෙය—ට සහභා“ ය හැක. 

සභාප“, 
”” පමාණ “ස’පාදන ක“ව,
“ද” අමාාංශය, ෙල–ට— පාර,
ෙකාළඹ 01.
2022.05.09

”ෙ•ෂ ඇට“ බලප–ය අවලං• •ම
ෙක–”ෙ”, මාෙවල අංක 137 දරන —ථානෙ“ පං 
ඇ””ර ආරෙ” ල•’ ’ි’ ෙපෙ•රා වන මම 
– ලංකාෙ“ මහජනයා ෙවත ’•’ “ “”ෙ”  ඇ””ර 
ආරෙ” ”ෙ”–ා ”භා“— ෙපෙ•රා යන අයට මා ”” 
“ ඇ“ ෙකාළඹ “–ධ ෙනාතා’— එ. ෙ”. ෙහ”“ෙ” ”” 
•යා සහ“ක කළ අංක 483 දරන 2012.05.08 නැ“ ”ෙ•ෂ 
ඇෙට–•“ බලප–ය මා ”” අවලං• කරන බව’, එම 
“සා ෙමතැ” පට” ඇ””ර ආරෙ” ”ෙ”–ා ”භා“’  
ෙපෙ•රා ”” මා ෙව•ෙව” ග• ලබන ම “යාව” 
ස’බ”ධෙය” මා ”” වග–ම” ෙනාදරන බව’ය. 
ඇ“”ර ආර–—ෙ” ල•’ ’’ ෙපෙ•රා

”—ක ෙව”ෙ–’ෙ“ ”•ම”
අ•රාධ–ර ”සා අ“කරණෙ“ය

”ණ“ලකෙ ත”ලා ”ණ“ලක,
130, ’ “වස, යාපනය පාර, අ•රාධ–රය.

- පැකා’ය -
න— අංකය : 11241/D
වභාවය : ””කසාද
කාය ප“පා“ය : සාමා—
ව“නාකම : ”. 1,500,000/-

එෙර“ව
රණ’ංහ ආර—ලාෙ ෙර–හණ ජය”ත දයාන”ද,
අංක 56, ඇල පාර, –•ය”—ලම, අ•රාධ–ර.

- ”’“ක” -
සහ

 •යන පටබැ“ෙ “—කා,
 අංක 56, ඇල පාර, –•ය”දලම, අ•රාධ–රය.

- සම ”’“කා’ය -
ඉහත අංක දරන න—ෙ“ වෂ 2019 ” — ”• මස 11 වන 
”න ෙද• ලැ’ ””” “කාරව ”’“ක”ෙග” පැ“—•ක”ට 
””ය” ල”ෂ පහක (”. 500,000) ව”” “දල” අය කර ගත 
හැ• බවට ””” “කාශ කරන ලද අතර,
එ– න—ෙ“ ””” “කාශයට අ•ව එ– “ද” ෙග•මට ”’“කාර 
රණ’ංහ ආාර—ලාෙ ෙර–හණ ජය”ත දයාන”ද යන අය 
අෙපාෙහාස’ • ෙහ– පැහැර හැර ඇ“ ෙහ””, වෂ 2021 ”— 
මා“ මස 25 වන ”න මා ”’” තහනමට ග’ පහත සඳහ” 
ෙ–පල එ– ”’“ක” ප”ං— අ•රාධ–රය, –•ය”—ලම. ඇල 
පාර, අංක 56 යන •”නෙ“ ප”ං— රණ’ංහ ආර—ලාෙ 
ෙර–හන ජය”ත දයාන”ද නැමැ’තාෙ “වස ඉ””ට “ වෂ 
2022 ” — ““ මස 01 වන ”න ප.ව. 1.30 ට “’–ධ ෙව”ෙ–’ෙ“ 
”—ණ”නට ෙයෙදන බව ෙම”” ’•’ ෙද• ලැෙ•.

ඉහත  උපෙඛනෙ“ සඳහ” භා–ඩ

1. පැනෙසා“” වගෙ“ 40" වණ TV - 01 ”
2. පද’ කළ ’වෙය” සාදන ලද TV ටෑ”” - 01 ”
3. “ලා“” –• - 04 ”
4. ෙකාට 03 ක ක” පාට ෙස–පා ෙස” - 01 ”
5. – ක–ණා• ෙ’ස - 01 ”
6. උස අ• 5 වාෙ” අ”මා - 01 ”
7. ෙට•ෙසා“” ටෑ”” ෆෑ” - 01 ”
8. ’ංග වගෙ“ ත“ෙ—ර —තකරණය - 01 ”
9. Haier වගෙ“ ෙර” ෙස–දන ය”–ය - 01 ”

අ“කරණෙ“ අණ ප’”
 ෙර“—’ා• / “ෙය–’ ”—ක
 ”සා අ“කරණය - අ•රාධ–ර.
ව•ෂ 2022 ”— 03 මස 31 වන ”න “ය.


