
l 2022 මැයි 18 බදාදා දැන්වීම් 

“ාෙ–—ය සභා අයවැය ස’පාදනය හා බලා’මක 
•“ෙ’ ““ මාලාෙ“ 6 (1) වග”“යට අළව 

බල “ෙ–ශෙ රවැ’ය” ෙවත ෙකෙරන 
ෙ“දනය 

2023 වෂය සඳහා නාර’මල “ාෙ–—ය සබාෙ“ සක “මට 
ෙය–“ත අයවැය ෙ”ඛනෙ“ “ා”ධන ”යද’ ඇතෙ’“වට 
සහ සංවධන සැලැමට ඇ“ළ ’මට අදහ කර• ලබන 
ෙය–ජනා ඇෙතා 2022-06-30 වන ”නට ෙපර මා ෙවත 
ඉ”’ප කරන ෙලස කා”—කව දවා ’“. 
2022-05-06 ”න නාර’මල “ාෙ–—ය සභා
“ධාන කායාලෙ““ය.     
     
 සභාප“,
 “ාෙ–—ය සභාව,
 නාරමල.

”.ක  : 037-2249275
ෆැ  : 037-2249681
– තැපැ” : narammalaps@gmail.com

 

“මාසත රා’ ෙවා ස“පකාර 
ණයෙ’ හා ඉ“’•“ෙ’ ස““ය

 

–•යා ඇබෑ•“
තන“ර : සාමා—ාකා“ - 01
වැ“ ප’මාණය  : 37,400-800x10-850x10=53,900
වය “මාව  : අ–. 18 - 45 දවා
තන“රට බඳවා ගැ”ෙ ”ක ”””ක
”””ක : 
1.  ””ග ”•ව”—ලයක වා—ජ, කළමනාකරණ, ආ–ක ”—, ගණකා“කරණ, මානව 

ස’ප කළමනාකරණ, ”“ය, සමාජ”—ව යන ”ෂයය එක” ෙහ– ඇ“ළ වන ප’” 
ප•චා උපා“ය” සමග ””ග වා—ජ / කාක ආයතනයක ”ධායක ම”ටෙ’ වසර 
02 ක පළ”–ද 

ෙහ–
2.  ””ග ”•ව”—ලයක වා—ජ, කළමනාකරණ, ආ–ක ”—, ගණකා“කරණ, මානව 

ස’ප කළමනාකරණ, ”“ය යන ”ෂයය එක” ෙහ– ඇ“ළ වන ප’” උපා“ය” 
සමග ””ග වා—ජ / කාක ආයතනයක ”ධායක ම”ටෙ’ වසර 05 ක පළ”–ද 

ෙහ–
3.  කාක ”—ලෙ“ ෙහ– උස තා”ෂණ අ–ාපන ආයතනයක අළ ෙ”ය ””බද උස 

•“ෙල–මාව සමග ””ග වා—ජ / කාක ආයතනයක ”ධායක ම”ටෙ’ වසර 06 ක 
පළ”–ද 

ෙහ–
4.  ෙපා”ෙගා”ල ජා“ක ස“පකාර සංවධන ආයතනෙ“ ”ාපාර කළමනාකරණය ””බඳ 

•“ෙල–මාව සමග ””ග වා—ජ / කාක ආයතනයක ”ධායක ම”ටෙ’ වසර 07 ක 
පළ”–ද 

ෙහ–
5.  – ලංකා ජා“ක ස“පකාර ම–ඩලෙ“ ස“පකාර සංවධන සහ“ක ප උ/ෙපළ සම•ම 

සමග ””ග වා—ජ / කාක ආයතනයක ”ධායක ම”ටෙ’ වසර 08 ක පළ”–ද. 

තන“ර : කළමනාකරණ සහකාර
වැ“ ප’මාණය  : 17,600-170x10-190x10=21,200
වය “මාව  : අ–. 18 - 45 දවා
තන“රට බඳවා ගැ”ෙ ”ක ”””ක
”””ක : 
1.   අ.ෙපා.ස. උ/ෙපළ සාමාථය සමග ෙදවරකට ෙනාවැ• වාර ගණනක“ අ.ෙපා.ස.සා/ ෙපළ 

ග—තය, භාෂාව සහ ඉං“’ ඇ“”ව ”ෂයය 04 කට ස’මාන “ම 
ෙහ–

2.  ග—තය, භාෂාව සහ ඉං“’ ඇ“”ව ”ෂයය 05 කට ස’මාන ස“තව අ.ෙපා.ස. ස/ෙපළ 
සම•ම සහ ජා“ක ස“පකාර ම–ඩලය ”’ ”’නම• ලබන ස“පකාර සංවධන සා/
ෙපළ සාමාථය සමග ””ග වා—ජ / කාක ආයතනයක කායාල කට–“ ””බඳ 
වසරක පළ”–ද 

ෙහ–
3.  කායාල කළමනාකරණ ”ෂයයට ස’මාන ස“තව ජා“ක ස“පකාර ම–ඩලය ”’ 

”’නම• ලබන ස“පකාර සංවධන සා/ෙපළ සාමාථය සමග ””ග වා—ජ / කාක 
ආයතනයක කායාල කට–“ ””බඳ වසර 02 කට ෙනාඅ— පළ”–ද 

ෙහ–
4.  කායාල කාය සහායක තන“ෙ 1 ප“ෙ“ වසර 05 ක පළ”–ද. 
අය”’ප 2022 ““ මස 03 වන ”නට ෙපර සභාප“ /ස රා’ ෙවා ස“පකාර ණය “ෙ 
හා ඉ“’“ෙ ස““ය, අංක : 19, ෙස–ඩ• ෙපෙදස, ෙකාළඹ 12 යන •”නයට •යාප”ං— 
තැපෑෙල එවන ෙම දව. 

•ෙ”ෙගාඩ ”සා අකරණෙ“ය
ක• – ලංකාෙ“ ෙක–”ෙ” ප”ං—ව ’ට ප”ව ඕෙ•යා 
””ෙට–’යා ෙරා””ෙ” සෙ”ෙන– අංක 22 “ ප”ං—ව ’ට ය“ය 
ත•ජ “මා” ෙකා”ට–— (Thanuja Himal Kottachchi) 
යන අයෙ” මරණය ””ෙට–’යා ෙ”’ඨා“කරණය ”’ අංක 
235/16, ”ච’ත මාවත, තලව“ෙගාඩ පාර, ’හාන, ”ටෙක–”ෙ” 
“ ෙ ””ට පා•ත ෙජ– ෙකා”ට–— යන අයට “නය කරන 
ලද අ“ම කැම“ පය ර“ත අ–“ා’ බලපය 1977 අංක 
20 දරන සංෙශ–“ත ’”” න— ”ධාන සං’හෙ“ xxxviii (b) 
දරන ප’–ෙ’දය යටෙ නැවත ““ තැම සඳහා — අය”’පය 
””බඳව කාරණය 
   ෙ ””ට පා•ත ෙජ– 

ෙකා”ට–—
   අංක 239/16, ”ච’ත මාවත, 

තලව“ෙගාඩ  පාර, ”ටෙක–”ෙ”.
න— අංකය : T1560/22 
වගය : “ද” 
“යාමාගය : සාමා— 
ව“නාකම : ”. 3,022,000.00 ෙපසක”
                       එ”’ව
  බ“ ච”ලතා ෙකා”ට–—
   අංක 239/12, ”ච’ත මාවත, 

තලව“ෙගාඩ පාර, ෙකා්”ෙ”.
වගඋතරකා’ය

 ෙමම ’•ෙ’ ”න ’ට ”න 28 ” ඉ— •ෙම අන“”ව 
ඕෙ•යා ””ෙට–’යා ෙර–”ල සෙ”ෙබ– 22 පදං—ව ’ට නැ““ය 
ත•ජ “මා” ෙකා”ට–— යන අයෙ” “දලය ස’බධෙය 
ඕෙ•යාෙ“ ””ෙට–’යා ෙ”’ඨා“කරණෙය “නය කළ “ද” 
භාරක” ෙලස කරන ලද ප“ෙ’ සහ“කය නැවත ““ තැම 
සඳහා ’”” න— ”ධාන සං’හෙ“ xxxviii (ආ) ප’–ෙ’දෙ“ 554 
ණ වග“ය යටෙ •ෙ”ෙගාඩ ”සා අ“කරණය ෙවත ඉ”–ම” 
කර• ලබන බවට ෙම” ’•’ ෙද• ලැෙ•. 
ව•ෂ 2022 මැ” මස 18 වන ”න “ය. 
ෙර“’ා•  

ෙකාළඹ මහා නගර සභාව
ෙකාළඹ මහා නගර සභාෙ“ ෙතාර“” තාෂණ කා•යය” සඳහා                                                                                                               

“ම “ල“ ගැ”ෙ පදනම මත ෙතාර“” තාෂණ උපා 
අෙ““කය”ෙ” ෙවය ලබාගැ”ම

ෙකාළඹ මහා නගර සභාෙ“ ෙතාර“” තා”ෂණ කායය සඳහා “ම ල“ ගැ”ෙ’ පදනම මත, 
ෙතාර“” තා”ෂණ උපා“ අෙ““කය 10 ෙදෙන—ෙ” ෙවය ලබා ගැ”ම සඳහා ෙම” අය”’ප 
කැඳව• ලැෙ•. 
අය”’ප බහාලන කවරෙය“ ව’පස ඉහළ ෙකළවෙ "ෙතාර“” තා”ෂණ උපා“ අෙ““ක “ 
“ලධා“" ය•ෙව සඳහ කර 2022-06-17 ”නට “ථම නාග’ක ෙ”ක’, ෙකාළඹ මහා නගර සභාව, 
රහල, ෙකාළඹ - 07 යන •”නයට •යාප”ං— තැපෑෙල ෙහ– dirdept@colombo.mc.gov.lk යන 
”–– තැපෑල ෙවත ෙහ– ෙයා“ කළ –“ය. 
01.  තන“ර :  ෙතාර“” තා”ෂණ උපා“ අෙ““ක “ “ලධා“
02. වැ•“ “මාණය :  ”නකට ”. 1,200.00 
03. ”””ක’ :  (i) – ලංකා රවැ’ෙය— ”ය –“ය. 
   (ii)  ”•ව”—ල ““පාදන ෙකාෂ සභාෙ“ අ•මැ“ය ලද 

”•ව”—ලයක ෙතාර“” තා”ෂණ උපා“ය” හරන අවස 
වසෙ –”ය— / –”ාවක ”ය –“ය. 

   (iii)  තන“ෙ රාජකා“ ඉ• “මට “මාණව තර’ ශා“’ක හා මාන’ක 
ෙය–”තාවය –”ත ”ය –“ය. 

   (iv)  ”–’ට ච’තය –”ත ”ය –“ය. 

04.  ෙවා, ෙකාෙ–’ :  (i) ස’“ඛ ප“”ෂණය ෙත–රාගැ”ම ’” ෙකෙ. 
   (ii) මාස 06 ක කාලය” සඳහා ෙවා ලබාගැ”මට අෙ“”ෂා ෙකෙ.
   (iii)  ”නකට අවම පැය 08 ක කාලය” ෙවෙ“ ෙය”ය –“ය. 
   (iv) ස“යකට අවම ”න 2 ” ෙවෙය“ “යැ•ය –“ය. 
අළ ෙවා ලබාගැ”ම ස’බධෙය අවස ”රණය නාග’ක ෙකාමසා’ ස“ ෙ“. 

”“ඥ ෙර–ෂ ”සානායක,
නාග’ක ෙකාමසා’,
ෙකාළඹ මහා නගර සභාව,
ෙකාළඹ 07. 
       
       කා•යාලය “ෙය–ජනය සඳහා

ෙකාළඹ මහා නගර සභාෙ“ ෙතාර“” තාෂණ කා•යය” සඳහා “ම “ල“ ගැ”ෙ 
පදනම මත ෙතාර“” තාෂණ උපා අෙ““කය”ෙ” ෙවය ලබාගැ”ම -               

ආද•ශ අය” පය
 1. “ල—” සමග නම (ඉං“’ කැ”ට” අ—’) (Mr./Mrs./Ms.)
 
2. “ල—” ව• හැ“ෙවන නම (’ංහෙල) : ........................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................................................................................................
3. “ල—” ව• හැ“ෙවන නම (ඉං“’ කැ”ට” අ—’) : 
 
 
4. I. –ර •”නය (’ංහෙල) : .............................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................................................................................................

 II. –ර •”නය (ඉං“’ කැ”ට” අ—’) : 
 
 
 III. තාවකා•ක •”නය (’ංහෙල) : .........................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................................................................................................
5. උප ”නය : අ–”–ද   මාසය  ”නය 
6. අ–යනය කර• ලබන ”•ව”—ලය : ......................................................................................................................................
7. අ–යනය කර• ලබන පාඨමාලාව : ......................................................................................................................................
8. උපා“ය අෙ“”“ත වෂය / ”නය : ......................................................................................................................................
9. 2022-06-01 ”නට වයස  : ......................................................................................................................................
10. ජා“ක හැ“•’ප අංකය   : 
11. ”රකථන අංක - ෙපෟ–ග•ක : ...................................................... කායාල•ය : .................................................................
12. අ–ාපන ”””ක’ : අ.ෙපා.ස (සා/ෙප) - ”භාග අංකය : .................................... වෂය : ........................................
 ”ෂය සාමාථය ”ෂය සාමාථය
 ....................................................... ........................ ....................................................... ........................
 ....................................................... ........................ ....................................................... ........................
 ....................................................... ........................ ....................................................... ........................
 ....................................................... ........................ ....................................................... ........................
 ....................................................... ........................ ....................................................... ........................
 අ.ෙපා.ස. (උ/ෙප) - ”භාග අංකය : ..................................................        වෂය : .................................................
  ”ෂය සාමාථය
  ....................................................... ........................
  ....................................................... ........................
  ....................................................... ........................
  ....................................................... ........................
13. අමතර ”””ක’ : 
 ..................................................................................................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................................................................................................
ඉහ“ මා ”’ සඳහ කරන ලද ක” මාෙ” ’”ම හා ”•වාසය ප’” ස“ හා “වැර” බව “කාශ 
කර ’“න අතර, ’ය’ ෙතාර“ර” අස“ බව ෙහ– වැර” බව, මා ෙත–රා ගැ”මට ෙපර අනාවරණය 
–වෙහා මා ඉහත ෙවා සැප•මට / තන“රට •””ස— වන බව, ප“ෙම ප” එවැන” 
අනාවරණය –වෙහා ෙවා සැප–ෙම / තන“’ පහ කළ හැ බව මා ද“. 
.................................................................                          ........................................................
                ”නය                           අය”’ක”ෙ” අසන

”“ණ •ව—ලය

ලං සඳහා ආරාධනය
2022 / 2023 වසර සඳහා ”“ණ ”•ව”—ලෙ ෙපෟ–ග•ක 

ආර”ෂණ ෙවා සැප•ම
1.  ෙකාා කාල“මාව ”න 90 ප’වාස කාල“මාවකට යටව ”න 365 ක කාල ප’–ෙ’දය” 

සඳහා ෙ“. 
2.  ෙකාා “නය සඳහා ෙය–”තාවය ලැමට සාථක ලං”ක” අසා“ ෙ”ඛන ගතව ෙනා“–ය 

–“ අතර අළ රජෙ“ “ලධා“ෙ” වලං• •යාප”ං— සහ“කය” ස“ ”ය –“ය. •යාප”ං— 
සහ“කෙ“ සහ“ක කළ ”ටපත” ලං” සමග අ“ණා එ”ය –“ය. 

3.  සමාගම / ආයතනය අවම වශෙය එ” ආර”ෂක ෙවා ෙකාා“ව” අවම ෙවක 
අාර”ෂණ ෙවා ම—”ල 75 සං“ාව” පමණ ෙයා ග“ ප”“ය වසර 5 ඇ“ළත ඕනෑම 
රජෙ“ ෙදපාතෙ’“වක / සංථාවක / ”•ව”—ලයක එකම ථානයක පවවාෙගන ෙගා 
“–ය –“ය. එවැ“ ග•ෙද•ක”ව ”’ “— කරන ලද සහ“කවල සහ“ක කරන ලද 
”ටප ලං”ව සමග අ“ණා එ”ය –“ය. 

4.  අ’ලා” ලං”ක”වහට ලං” •” ෙ”ඛන ෙනාෙ” ප““ාව හා වැ•මන ෙතාර“” “ෙය–’ 
ෙ”ඛකා“කා“, සාමා— ප’පාලන ශාඛාව, ”“ණ ”•ව”—ලය, වැ”ලමඩම, මාතර ෙව“ ඕනෑම 
රාජකා“ ”නයක“ ෙප.ව. 9.00 ’ට ප.ව. 3.00 ද”වා ලබාගත හැක. 

5.  අ’ලා“ ලං”ක”හට ඉං“’ භාෂාෙව වන ස’—ණ ලං” •” ෙ”ඛන ක”ටලය” •”ත 
අය”’පත” සහකාර ෙ”ඛකා“කා“, සාමා— ප’පාලන ශාඛාව, ”“ණ ”•ව”—ලය, 
වැ”ලමඩම, මාතර ෙවත ෙයා“ “ෙම හා ”. 8500.00 ආප” ෙනාෙගවන ගා“ව ෙග•ෙම 
අන“”ව ලබාග ල”පත ලැමට සැලැ•ෙම ප” 2022 ““ මස 07 වන ”න ද”වා ෙප.ව. 9.00 
’ට ප.ව. 3.00 ද”වා ඕනෑම රාජකා“ ”නයක“ ලබාගත හැක. එම ෙග•ම “ද• මාතර, ”“ණ 
”•ව”—ලෙ“ සර“වරයා ෙවත ෙග”ය –“ය. 

6.  යථා ප’” ස’—ණ කරන ලද ලං” 2022 ““ මස 08 වන ”න ප.ව. 2.00 ට ෙහ– ඊට ෙපර ලැෙබන 
ෙ •යාප”ං— තැපෑෙල ෙ”ඛකා“කා“ කායාලය, ”“ණ ”•ව”—ලය, වැ”ලමඩම, මාතර යන 
•”නයට එ•ම ෙහ– එම කායාලෙ“ම ෙ’ සඳහා තබා “ෙබන ෙටඩ ෙප”“ අංක 01 ට බහා–ම 
’” කළ හැක. “මාද• ලැෙබන හා අස’—ණ ලං” ““ෙ”ප කර• ලැෙ•. 

7.  ලං” භාර ගැ”ම අවස — වහාම ලං” ”වෘත “ම ෙ’ සඳහා පැණ ’“න ලං”ක”ව ෙහ– 
ඔ–ෙ” “ෙය–“තය ඉ”’ෙ““ ’” කර• ලැෙ•. 

8.  ලං” 2022 සැ“තැබ• මස 20 වන ”න ද”වා වලං• ”ය –“ය. 
9.  ’ය—ම ලං” සමග ”. 320,000.00 ව“නාක –“ 2022 ඔ”ෙත–බ මස 20 වන ”න ද”වා 

වලං• ලං” ”ර“ණය” “ද• ෙහ– ””ගත හැ “ෙය–“තායතනය ම“ උප —ලප“, ”“ණ 
”•ව”—ලය නමට ලබාග බැං— ඇපකරය” ආකාරෙය එ”ය –“ය. ෙමම ලං” ”ර“ණය 
ආප” හැර”ය ෙනාහැ, ෙකාෙ–’ ”ර“ත, උප —ලප“වරයාෙ” පළ“ •”ත ඉ”–මට “ද” කළ 
හැ ලං” ”ර“ණය” ”ය –“ය. 

10.  —ව ලං” –•ම 2022 මැ” මස 25 වන ”න ෙප.ව. 11.00 ට මාතර වැ”ලමඩම ”““ ”“ණ 
”•ව”—ලෙ“ “ධාන පාලක ම–ඩල කාමරෙ““ (ෙපර සනාථන කාමරය) පැවැෙ“. 

සභාප“,
ෙදපා•තෙ”“ “සපාදන ක“ව,
”“ණ •ව—ලය,
වැ”ලමඩම, මාතර. 
2022 මැ” 04.

ඇෙට–•“ බලය අවලං •ම
’’” මාවත, මහවක—ව  ’නට  

  “  ප”ං— වණා ෙකා ද ’”වා 
“ණ’ංහ වන මම ක”තර “’–ධ ෙනාතා’ ”යස  ෙ’වාලංකාර 
මයාෙ” අංක 1473 දරන ඇෙට–“ බලපෙය ෙනා. 105, ’’” 
මාවත,  මහවක—ව, වක—ව “ ප”ං—  “ශාත ද ’”වා “ණ’ංහ 
ෙවත පවරන ලද ඇෙට–“ බලය  ෙම” අවලං• කළ බව – ලංකා 
ජනරජයට මහජනතාවට ෙම” දව“.  
ඉහත – “ශාත ද ’”වා “ණ’ංහ ”’  ඉ”’යට මාෙ” ඇෙට–“ 
බලක” ෙලස කර•  ලබන ’” “යාවකට වග ෙනාය• ලැෙ•.

ඇෙට–•“ අප“

ෛව– උපකරණ “ල ගැ”ම - ලං කැඳෙ’ ”ම 
ෙසෟ“, ෙ–—ය ෛව, සමාජ ”භසාධන,                        

ප’වාස හා ළමාරෂක ෙවා අමාාංශය

ෙසෟ“ ෙවා ෙදපා•තෙ”“ව
“ාෙ–—ය ෙසෟ“ ෙවා අ–ෂ කා•යාලය - මාතෙ”

උ”ත “’ –“ව 2022-04-27 ”න වප “ පළ කරන ලද ලං” 
ආරාධනාව 2022-05-18 ”න ලං” ”වෘත “මට “යතව “’ණද, 
රෙ” පැව“ අ’දකා’ තවය “සා එම ”නය අවලං• කර, නැවත 
—ව ලං” සාක–ඡාව 2022-05-25 ”න පැවැ•මට, ලං” ”වෘත 
“ම 2022-06-01 ”න ෙප.ව. 10.00 ට ’” “මට කට–“ ෙයා 
ඇ“ බව කා”—කව දවා ’“න අතර, ෙ’ ස’බධෙය ඔබට ’” — 
අපහ”තාවයට කනගා•ව “කාශ කර ’“. 
සභාප“, “සපාදන ක“ව,
“ාෙ–—ය ෙසෟ“ ෙවා අ–ෂ කා•යාලය,
මාතෙ”.

ලං සඳහා ආරාධනාව

2015 අංක 05 දරන ජා“ක ඖෂධ යාමක අ“කා“ පනෙ’ 
131 වග”“ය “කාරව කර• ලබන ”ම

– ලාං•ක ජනතාවෙග” සමාව අයැ“ම
ක—ෙවල මෙ’–ා අ“කරණෙ න— අංක 49896 යටෙ පවරන ලද ජා“ක ඖෂධ “යාමන 
අ“කා’ෙ •යාප”ං— ෙනාකර සහ අ“කා’ෙය බලප–ය” ලබා ෙනාෙගන ෛව උපකරණ 
ආනයනය “ම
අ“කා’ෙ •යාප”ං— ෙනාකරන ලද එෙහ”ම ”“ ”ෙර–” ෙහ– ෙචෟ•යා“කව ෙගන එන ලද 
ෛව උපකරණ ගබඩා “ම
යනා” වශෙය වන ෙච–දනා ෙදකකට 2022.04.08 වන ”න ග” ක—ෙවල  මෙ’ා“ය හ“ෙ“ 
වරද ””ග බැ”, ඒ සඳහා අප  සමාගමට ග” මෙ’ා“ය ”. 200,000/- දඩ “දල” 
ෙග•මට “යම කළ බව  දවා ’“.
ෙමවැ“ වරද අප සමාගම ”’ නැවත ’” ෙනාකරන බව  දවා ’“න අතර, ’” කළ වරද 
ස’බධෙය සමත – ලාංක ජනතාවෙග සමාව අයැද ’“.

ෙ”. ”. කමලා ”සානායක
අ–•කා,
”ෙලබ” ලංකා ෙම• ඉ’ෙප•” (“.) •“ට”,
අංක 966F, ප””“ය පාර,
පැලව’ත, බ’තර“”ල.
”. ක. අංකය : 0117604205


