
l 2022 ජූනි 24 සිකුරාදා දැන්වීම් 

ඇෙට–•“ බලපය අවලං •ම
ග’පහ “–ධ ෙනාතා’— .එ—..ෙ”. ෙහ“ආර– මහතා 
”” •යා සහ“ක කරන ලද අංක 121 සහ 2012.10.01 වන ”න 
දරන ඇෙට–“ බලප–ය ම“” ව“”ගම අංක 184/1, "ර" 
“ ප”ංව “ ’නට අ” සා– ෙකාමෂ” ෙස”ට, අ” සා– •”ය, 
•.ඕ. 2197, ෙ—හා කටා “ ප”ං ”තා ෙමෙරඤඤ ඉෙ•ෂා 
උදයංග ෙ”මසාර වන මා ”” ව“”ගම අංක 184/1, "ර" 
ප”ං ”තා ෙමෙරඤඤ ෙ”මසාර යන අය ෙවත පවරා ෙදන ලද 
ඇෙට–“ බලතල ෙම”” ස’—ණෙය” අවලං• කරන ලද බව 
ය— ෙදනා ෙවත ෙම”” ද”වා ““. තවද එ– ”තා ෙමෙරඤඤ 
ෙ”මසාර ”” ඉහත – ඇෙට–“ බලප–ය මත ” කර• ලබන 
•” “යාවකට ෙහ– ග•ෙද•වකට ෙම”” ප” මා ”” •” 
වග–ම” ෙනාදරන බවට ෙම”” “කාශ කර ““.

”තා ෙමෙරඤඤ ඉෙ•ෂා උදයංග ෙ”මසාර

එ”ව සඳහා “ල ගණ  කැඳ•ම
ය”කල“ල ාෙ–—ය සභාව

ය”කල“ල ාෙ–—ය සභාව ම“” ය”කල“ල ාෙ–—ය සභාවට 
අය’ ෙවෙළ”ව ව’ෙ’ එ” ප”“ෙය“ එ”ව” ෙෙළා— ෙදෙන— 
අෙළ” •“ම සඳහා “ල ගණ” කැඳව ලැෙ•. 

අ• 
අංකය

ස“” වගය මාණය ආප” ෙනාෙගව• 
ලබන තැ”ප“ව

01 එ”ව” 07 ”. 1,000.00

02 එ”—ය” 05 ”. 1,000.00

02.  ෙමම ”•මට ඉ”’ප’ කර ඇ“ එ”ව” ෙවෙළ”ව, වපල, 
ඉම•ව ”““ ය”කල“ල ාෙ–—ය සභාවට අය’ ෙගා”පෙළ“ 
“ 2022-06-30 ”න ’ට 2022-07-07 ”න ද”වා කා•යාල 
”නය”“ ෙප.ව. 10.00 ’ට ප.ව. 03.00 ද”වා ප“”ෂා කර බැ•ය 
හැක. 

03.  ෙ’ සඳහා “ල ගණ”ප’  “—’ •“ම 2022-06-30 ”න ’ට 
2022-07-07 ”න ද”වා ෙප.ව. 10.00 ’ට ප.ව. 03.00 ද”වා 
’” ෙකෙ•. ආප” ෙනාෙගව ලබන තැ”ප“ව ෙගවා ලබාග’ 
’’”ප’ ඉ”’ප’කර “ල ගණ” ප– ලබාගත හැක. 

04.  ”ව බර •ෙල–’ෑ’ එක” සඳහා “ල ගණ” ඉ”’ප’ කළ –“ය. 
05.  ““ තබන ලද “ල ගණ”ප’ 2022-07-01 ”න ’ට 2022-07-

07 ”න ෙප.ව. 10.00 ද”වා වැඩ කරන ”නය”“ “ ය”කල“ල 
ාෙ–—ය සභා ධාන කා•යාලෙ“ ඇ“ “ල ගණ”ප’ ෙප”“යට 
බහා•ය –“ය. එෙ— නැතෙහා’ ““ තබන ලද “ල ගණ”ප’ 
සභාප“, ාෙ–—ය සභාව, ය”කල“ල යන •”නයට “ය“ත ”න 
“ය“ත ෙ“ලාවට ෙපර ලැෙබන ෙ— •යාප”ං— තැපෑෙල” එ”ය 
–“ය. “ල ගණ”ප’ බහාලන කවරෙ“ ව’පස ඉහළ ෙකළවෙ• 
"එ”ව” “ලට ගැ”ම සඳහා “ල ගණ”" යෙව” සඳහ” කළ 
–“ය. 

06.  “ල ගණ” කැඳ•ම ””බඳ අවසාන ”රණය සභාව ස“ය. 
07.  ෙ’ ස’බ”ධෙය” වැ• ”—තර ”.ක. අංක. 091-2286075 

ඇම”ෙම” ලබාගත හැක. 
.”. ”ය—ස,
සභාප“,
ය”කල“ල ාෙ–—ය සභාව.

ලං” සඳහා ආරාධනය”

අ–ාපන අමා“ාංශය
“–ණතා සංව•ධන, වෘ’”ය අාපන, 

ප•ෙෂණ හා නව “පැ– අංශය
ලංකා ජ•මා කා•“ක අ”ාස ආයතනය

–ර“පා—
අ–ෂ - ””හ”ප - (HM 2-1) - තන“” 01
අ–ාපන අමා“ාංශ, ණතා සංව•ධන, වෘ’”ය අ–ාපන, ප•ෙ“ෂණ හා නව පැ– අංශය 
යටෙ’ පව“න  ලංකා ජ•මා කා•“ක අාස ආයතනෙ“ ර“පා— • ඇ“ උ”ත සඳහ” තන“ර 
සඳහා –ර පදනම මත බඳවා ගැ”මට අය”ප’ කැඳව ලැෙ•.
”ක ; 
බා“ර : 
(අ)    ”•ව”—ල ““පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ”’” ””ග’ ”•ව”—යක ෙම–ට• කා•“ක/ 

යා”—ක ෙහ–  ””• ඉං“ෙ”” ”ෙ’–යට අ—ළව ”—ෙ““ උපා“ය” ලබා“—ම.
සහ 

  ෙම–ට• කා•“ක/ යා”—ක ෙහ– ””• ඉං“ෙ”” ”ෙ’–ෙ“ ප•චා’ උපා“ ”””ක (”—ප“) 
ලබා“—ම සමග රා’ සංථාවක, ”සථා”ත ම–ඩලයක ෙහ– ””ග’ ෙවළඳ ආයතනයක 
කළමනාකරණ ම”ටෙම“  අවම වශෙය” වසර ”සක (20) ෙවා පළ”–ද” “—ම සහ 
ඉ” වසර  05 ” ෙ’’ඨ කළමනාකරණ  ම”ටෙ •ම සමග, අ—ළ ”ෂයය” ඉගැ”•ම හා 
““ •“ම, ’”” ෙමෙහය •ම සහ ක•මා”ත ආ•ත පළ”–ද” “–ය –“ය.      

ෙහ–
(ආ)   ෙම–ට• කා•“ක / යා”—ක ෙහ– ””• ඉං“ෙ”” ”ෙ’–ෙ“ ””ග’ ආයතනයක —•ණ 

සාමා“ක’වය (Corporate Membership) ලබා “—ම සමග  රා’ සංථාවක, ”වථා”ත 
ම–ඩලයක ෙහ– ””ග’ ෙවළඳ  ආයතනයක කළමනාකරණ ම”ටෙම“  අවම වශෙය” වසර 
දහඅටක (18) ෙවා පළ”–ද” “—ම සහ ඉ”  වසර 05 ” ෙ’’ඨ කළමනාකරණ ම”ටෙ 
•ම සමග, අ—ළ ”ෂයය” ඉගැ”•ම හා ““ •“ම, ’””  ෙමෙහය•ම සහ ක•මා”ත ආ•ත 
පළ”–ද” “–ය –“ය. 

අ”තර 

  ෙ’’ඨ කළමනාකරණ ගණෙය“ ෙය–’ අ–”ෂ - ෙය–’ ””හ”ප“ තන“ෙ• අවම 
වශෙය” වසර  පහක (05)  ක ස“•—යක ෙවා කාලය” ස“ත ලධා’ෙය— •ම. 

 වැ“ ප’මාණය  :   HM2-1-2016 - ”. 91645 - 2700x12-124,045/= 
      (ට අමතරව රජය ම“” අ•මත මනා සඳහා ““ක’ ලබ”)

 බඳවා ගැ”ෙ ”මය  :  හගත ස’“ඛ ප“”ෂණය” ම“”

  වය “මාව   :   අය”’ප භාරග”නා අවසාන ”නට වයස අ–”” 45 ට ෙනාඅ— හා 
57 ට ෙනාවැ• ”ය “ය.  අ””තර  අය”’ක”ව” සඳහා උප’ම 
වය “මාව අ—ළ ෙනාෙ“. 

ෙවන’ “ලාභ
  රා’ ච”ෙ”ඛ අව ල “වාහන පහ”ක
  ල වාස පහ”කම
  රා’ ච”ෙ”ඛවලට අ’ලව වා•“ක “සාද “මනා ““කම.
   ෙවක අ•ථසාධක අර“දල සඳහා වැ•ෙප” 08% ” අයකර ග ලබන අතර, ඊට 

අායතනනෙ“ —යක’වය  12% ” හා ෙවා –”“කය”ෙ” භාර අර“දල සඳහා 3% ” ෙ“.
ෙපා” ෙකාෙ
  ’ය—ම අය”ක”ව” – ලාං•ක රවැ’ය” ”ය –“ය.
  මාන’ක හා කා”ක වශෙය” ”ව”ෙ”  ඕනෑම පළාතක ෙවය •“මට ””” ”ය –“ය.
  ඉතා යහප’ ච’තය•” –”ත ”ය –“ය.
   ඉහත තන“රට බඳවා ග”නා බා“ර අය”ක”ව— වසර 03 ක ප’වාස කාලය”  

සැ”’ය –“ය.  ඔ“/ ඇය  එම කාල“මාව අවසානෙ“ “ ෙප”ව ලබන ස“•—යක  
කා•ය සාධනය සහ පැවැ’ම අව, තන“ෙර“ –ර කර ඇත. ’නටම’ තන“ෙර“ 
–ර කර ඇ“ අ”තර අය”ක”ව” වසර 01 ක  වැඩබලන කාල“මාවකට යට’ 
ව ඇත.

   ඉහත තන“රට බඳවා ගැ” අ—ළ තන“ෙර“ ආරභක වැ•“ ”යවරට ෙ“.

  අය”ක”ව” පහත ’”ෙවන •”ෙ”ඛනවල  ඡායා  ”ටප’ ව–ය අය”පත සමග 
අ“ණා එ”ය –“ය.

 (අ)  උ“පැ”න සහ“කය 
 (ආ)  අ–ාපන හා වෘ”ය ”””ක’ සනාථ •“ම සඳහා — සහ“ක
 (ඇ)  ෙවා පළ–”–ද ””බඳ සහ“ක
 (ඈ)  ජා“ක හැ“•’පත

’නට රා’ සංථා,  ”වථා”ත ම–ඩල සහ ෙදපා•තෙ”“වල ෙවය කරන අය තම ආයතන 
“ධායා ම“” අය”ප’ එ”ය –“ අතර, අය”ක” ෙත–රා ග”නා ල–ෙ– න ඔ“/ ඇය ෙවෙය” 
දහ කළ හැ• බවට ආයතන  “ධායා ස“තක කළ –“ය. ””” ෙනාවන ඔබ  ””බඳව ”ම’ය 
හැ•  ෙදෙදෙන— ඇ“ළ’ව  ස—•ණ ”තර  ස“ත අය”පත” තමා ”’” සහ“ක කරන 
ලද සහ“කවල ”ටප’ සමග 2022.07.08 ”නට “ථම  ෙ”ක’, අ–ාපන අමා“ාංශය, “–ණතා 
සංව•ධන, වෘ”ය අ–ාපන, ප•ෙ“ෂණ හා නව “පැ’ අංශය, අංක 354/2, "“–ණතා ”යස", 
ඇ””“ගල මාවත, ෙකාළඹ 05 යන •”නයට •යාප”ං—  තැපෑෙල” එ”ය –“ය. •” කවරෙය“  
ඉහළ ව ෙකළවෙර“ අය” කරන තන“ර සඳහ” කළ –“ අතර, ෙක“  ලැ”“ගත කරන 
ලද අය”ක”ව” පමණ” ස“ඛ ප“”ෂණය සඳහා කැඳව ලැෙ•. අවසාන ”නට ප” ලැෙබන 
අය”ප’ සලකා බල ෙනාලැෙ•.
බඳවා ගැ”මට •’” ආකාරය•”  බලපෑම” •“ම බඳවා ගැ”මට ”””කම” ව ඇත.

ෙ”ක’, අ–ාපන අමා“ාංශය,
“–ණතා සංව•ධන, වෘ’”ය අ–ාපන, ප•ෙ“ෂණ හා නව “පැ–’ අංශය,
අංක 354/2, "“–ණතා ”යස", ඇ””“ගල මාවත, ෙකාළඹ 05.

මහ•වර මහා නගර සභාව - ෙට”ඩ ’”•ම
ෙටා•” උයන ෙවළඳ සං–ණෙ“ අංක 02 කඩ කාමරය ෙට”ඩ •ම

ෙම“ පහත උපෙ”ඛනෙ සඳහ මහ•වර මහා නගර සභා ස“ කඩ කාමරවල ෙවළ’ “ෙ අ”“ය බ” “ම සඳහා 2022-07-08 ”න ෙප.ව. 9.45 ද”වා ““ තබන ලද ෙටඩ• අය”ප’ ම ”’ භාරග• 
ලැෙ•. 
ෙටඩ• අය”ප’ 2022-07-07 ”න ප.ව. 02.45 ද”වා “—’ කර• ලබන අතර, 2022-07-08 ”න ෙප.ව. 10.00 ට ”වෘත කර• ලැෙ•. ““ තබන ලද අය”ප’ නාග’ක ෙකාමසා’, මහා නගර සභාව, 
මහ•වර යන •”නයට •යාප”ං— තැපෑෙල එ•ම ෙහ– අ“ ෙගන”’ “ධාන නාග’ක ගණකා“කා’ කා•යාලෙ තබා ඇ“ ෙටඩ• ෙප”“යට බහා•ය හැය. (අය”ප’ බහාලන • කවරෙ වපස ඉහළ 
ෙකළවෙ• උපෙ”ඛනෙ“ සඳහ ෙවළඳ සං–•ණෙ“ නම හා කඩ කාමර අංකය සඳහ කළ “ය.)
වැ• ”තර මහ•වර මහ නගර සභාෙ“ නාග’ක ගණකා“කා“ (ආ—ය) ෙව“ කා•යාල ෙ“ලාව “ළ“ පැ“ණ ෙහ– 081-2227395 ”රකථන අංකෙය ලබාගත හැය. (ෙටඩ• •ය”• ක•යාල ෙ“ලාව 
“ළ“ ප“”ෂා කර බැ•ය හැක.)

උපෙ”ඛනය

ෙවළඳපල කඩ 
අංකය ෙවළ’ම

ආප ෙනාෙගවන ෙට”ඩ• 
ෙප–රම ගා—“ (රජෙ බ” 

ස“ත) (”.)

ආප ෙගවන ෙට”ඩ• 
තැ”ප “දල (”.) අවම ලංව (”.) මා’ක කඩ ය (රජෙ 

බ” ර“ත) (”.) කාල“මාව

ෙටා• උයන ජා“ක ෙපාළ, 
සංඝරාජ මාවත, මහ•වර

02 ““ ෙවළ’ම 1,130.00 120,000.00 2,400,000.00 20,000.00 “•ඝකා–නව

  ””ග• ලබන ෙටඩ• “දලට අමතරව රජයට ෙග”ය “ බ” “ද” එක“ කර අයකර• ලැෙ•. ත”ෙ” ෙදපා•තෙ“ෙ“ ත”ෙ”ව අ•ව මා’ක කඩ —– “දල සංෙශ–ධනය ”ය හැක. 
  ෙටඩ• තැප’ “දල සඳහා මහ•වර මහා නගර සභාෙ“ සර“ අංශයට “ද” ෙගවන ලද ල”පත ෙහ– නැවත ඉ”— ”ට ෙගවන අවලං• කළ ෙනාහැ ඇපකරය” මහ•වර මහා නගර සභාෙ“ නාග’ක 

ෙකාමසා’ න“ ලබාෙගන එම •ය””ල ෙහ– ෙටඩ• අය”පත සමග අ“ණා •” කවරෙ වපස ඉහළ ෙකළවෙ• අ—ළ ෙටඩරෙ නම සඳහ කර එ”ය “ය. එෙ ෙනාවන අය”ප’ ““”ෙ’ප 
කර• ලැෙ•. 

2022-06-16 ”න ෙ”.ෙ”.”.අ”..•. ”ෙ’“ලක
මහ•වර නාග’ක කා•යාලෙ “ය. මහ•වර නාග’ක ෙකාමසා’—.

– ලංකා ”’ය ෙ—වය
ලං” සඳහා ආරාධනය

ෙදමටෙගාඩ ධාවනාගාරෙ“  ඇ ග•“ත ෙපරහ”  සහ
ර’මලාන ”’ය අංගනෙ“ ඇ  “ ඇ ””’” බැහැර–ම 

ෙකාා’ අංකය : SRS/F. 7744

01.  – ලංකාෙ“, ෙකාළඹ 10, ඕ”ෙකා මාවත, – ලංකා ”’ය ෙ—වෙ, ෙදපා•තෙ’”“ “ස’පාදන ක“ව 
(“ධාන) “, සභාප“ ”’” ෙදමටෙගාඩ ධාවනාගාරය  “ සහ ර’මලාන ”’ය අංගනෙ “ ඇ“ පහත 
සඳහ” අ”තම බැහැරම සඳහා ජා“ක තරගකා“ ලං”කරණ  පදනම යටෙ’ ““ තබන ලද 
ලං” භාරග• ලැෙ•.

අ”තම 
අංකය —තරය ”“”ම මාණය 

(ආස”න වශෙය”)

01. ග•“ත ”ට• ෙදමටෙගාඩ ධාවනාගාරය 1,500 ”

02. යකඩ ””’” ර’මලාන ”’ය අංගනය ෙම”” ෙටා” 650

03. ෙර–ද සහ ටය• ර’මලාන ”’ය අංගනය ෙම”” ෙටා” 750

04. ෙ••ෙට• ර’මලාන ”’ය අංගනය ෙම”” ෙටා” 15

02.  2022.07.19 වන ”න ප.ව. 02.00 ට ලං” භාරගැ”ම අවස” ෙ“.
03.  ලං” ආප” ෙගව• ෙනාලබන ”ය” 2,450.00 (”ය” ෙදදහ— හාර’ය පනහ”) පමණ” වන 

•”ෙ”ඛන ගා—“ව” ෙග•ෙම” අන“”ව, 2022.07.18 වන ”න ප.ව. 3.00 ද”වා, – ලංකාෙ“, ෙකාළඹ 
10, ඕ”ෙකා මාවෙ’ “ෙය–’ සාමා—ා“කා“ (“ස’පාදන) කා•යාලය ෙව“” ලබාගත හැ• ආකෘ“ 
ප– මත පමණ” ඉ”ප’ කළ –“ය.

04.  ලං” සමග, ලං” •”ෙ”ඛන වල ද”වා ඇ“ ””ය” 1,000,000.00 (””ය” “•යනයක) ව“නාක“” –’ 
ලං” ”ර”ෂණය”ද ඉ”ප’ කළ –“ය.

05.  ලං”, එම ලං” භාරග”නා අවසාන ෙ“ලාව ඉ”ම— වහාම, “ෙය–’ සාමා—ා“කා“ (“ස’පාදන) 
කා•යාලෙ“ ”වෘත කර• ලැෙ•. ලං” ”වෘත කර• ලබන අව—ථාවට පැ“ණ ’“න ෙලස ලං”ක”ව” 
ෙහ– ඔ–”ෙ” බලයල’ “ෙය–“තය”ෙග” ඉ”ලා ’“• ලැෙ•.

06.  ““ තබන ලද ලං” පහත සඳහ” •”නයට ලැෙබනෙ— ෙ”ඛනගත තැපෑෙල” එ•ම ෙහ– අ“” ෙගන”’ 
භාර“ම ෙහ– කළ –“ය.

  සභාප“,
  ෙදපා•තෙ’”“ ස’පාදන ක“ව (ධාන),
  – ලංකා ”’ය ෙ—වය,
  “ෙය’ සාමාා“කා“ (ස’පාදන) කා•යාලය,  තැ.ෙප. 1347, ඕ”ෙකා” මාවත, ෙකාළඹ 10.

07.  ලං” •”ෙ”ඛන ගා—“ ෙග•ම•” ෙතාරව, “ෙය–’ සාමා—ා“කා“ (“ස’පාදන) කා•යාලෙ“, 
ප“”ෂාකර බැ•ය හැ•ය. වැ•”ර ෙතාර“” සඳහා ක”ණාකර ”මස”න.

  ”රකථන අංකය : 94 (11) 2438078 ෙහ 94 (11) 2436818
  ෆැ”— අංක : 94 (11) 2432044
  ඊෙ’” : tender2@railway.gov.lk
  ෙව• අඩය : www.railway.gov.lk
සභාප“,
ෙදපා•තෙ’”“ ස’පාදන ක“ව (ධාන),
– ලංකා ”’ය ෙ—වය.
ෙයා“ අංකය : SRS/F. 7744

නම ෙවන— •“ම
මහ•වර ”—කෙ“ 
ගඟවටෙක–රළය ාෙ—ය 
ෙ”ක’ ෙකා”ඨාසෙ“ පහළ 
ඊයගම ’ාම “ලධා“ වසෙ’ 
ෙනා. 441/ඒ, ග’ෙපාල පාර, 
ෙ“රාෙද—ය ”නෙ“  ප”ං— 
ග”ව—ෙ ”“’ ය”ත වන 
මම “” ඉ”යට ග”ව—ෙ 
”“’ ය”ත ක”ණාෙන 
ය•ෙව” භා”තා කරන 
බව – ලංකා ජනරජයට’ 
මහජනතාවට’ ෙම”” ද”වා 
’““.

ෙමයට,
ග”වෙ ”’ “ය”ත 

ක”ණාෙ—න

අ•රාධ–ර නැ.•.ප. “ාෙ—ය ෙ”ක’ ෙකාඨාසෙ අංක 
253 II ”යවර III ෙකාටස ාම “ලධා“ වසෙ’ අංක 600E 
ව”ෙතා•පල පාර අ•රාධ–ර •”නෙ ප”ං අහංගම 
”—නෙ අෙන–මා ආන”ද” ”සානායක වන මම සමහර 
අව—ථාවල අහංගම ”—නෙ ආන”ද” ”සානායක ෙලස හා 
අහංගම ”—නෙ අෙන–මා ආන”ද” ”සානායක ෙලස භා”ත 
කළ“’ “”  ඉ”’යට අහංගම ”—නෙ අෙනා්මා ආන”ද” 
”සානායක ෙලස භා”ත කරන බව – ලංකා ජනරජයට’ 
මහජනතාවට’ ෙම”” ’•’ ෙද“.

වාසගම ෙවන— •“ම
මහ•වර කෙ
මැද” බර ාෙ —ය ෙ”ක
ෙකඨාසෙ ’ ගන
’ාම “ලධා“ වසෙ
’ ගන උ ප’“ව •”නෙ
ප ං— ක”ණාෙ“• ෙගදර 
චම’ ස—ත අෙෙ—කර වන
මම “” ඉ ’යට ක”ණා“ලක 
වාසලෙ චම’ ස—ත 
අෙෙ—කර ය•ෙව” භා”තා
කරන බව – ලංකා ජනරජයට’
මහජනතාවට’ ෙම”” ද”වා
““

ෙමයට
ක”ණාලක වාසලෙ 

චම’  ස—“ත අෙෙ—කර

– ලංකා ““ ආයතනය
තා”ෂණ හා ආෙය–ජන “ව•ධන අමාාංශය

ආර”ෂක ෙ—වා සැපම සඳහා 
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– ලංකා ““ ආයතනය ”’ පහත සඳහ ප“ය“ ”““ ෙගාඩනැ“• 
සංණ සඳහා ආර”ෂක ෙ—වා සැප•මට ෙකා–ා’ක”ව ෙත–රාගැ”ම 
සඳහා ල ගණ කැඳව•  ලැෙ•.
අ.  “ධාන ෙගාඩනැ”ල - අංක 17, ””ෙට–යා ෙපෙදස, ඇ””“ගල මාවත, 

ෙකාළඹ 08.
ආ.  රසායනාගාර ෙ—වා ෙගාඩනැ”ල - අංක 17, ””ෙට–යා ෙපෙදස, ඇ””“ගල 

මාවත, ෙකාළඹ 08.
ඇ.  බ පදනම මත ලබාග’ ෙගාඩනැ”ල - අංක 15/2, ””ෙට–යා ෙපෙදස, 

ඇ””“ගල මාවත, ෙකාළඹ - 08. (“ධාන ෙගාඩනැ“”ල ඉ””ට)
ඈ.  බ පදනම මත ලබාග’ ෙගාඩනැ”ල - අංක 04, ””ෙට–යා ෙපෙදස, 

ඇ””“ගල මාවත, ෙකාළඹ 08.  (“ධාන ෙගාඩනැ“”ල ඉ””ට)
ඉ.  බ පදනම මත ලබාග’ ෙගාඩනැ”ල - අංක 02, ඩ”• ෙ—නානායක මාවත, 

ෙබා–”ල, ෙකාළඹ 08.

2022.06.27 ෙව“ ”න ’ට 2022.07.11 ෙව“ ”න ද”වා ආප” ෙගව• ෙනාලබන 
ලංකා ”. 2,000.00 + වැ” බ” ෙග•ෙම  අන“”ව ස“ෙ“ ”නවල“ රාජකා“ 
ෙ“ලාව “ළ“ – ලංකා ““ ආයතනෙ“ අ–”ෂ (පපාලන) ෙව“ ලගණ 
ආකෘ“ හා අෙන’ ”—තර ලබාගත හැ•ය.
ලගණ 2022.07.12 ෙව“ ”න 14.00 පැය ද”වා භාරග• ලැෙ•.

අ”ෂ ජනරා”,
– ලංකා “““ ආයතනය,
අංක 17, ””ෙට–’යා ෙපෙදස,
ඇ””“ගල මාවත, ෙකාළඹ 08.
”රකථනය : 0112671567-72

ර’ගම “ාෙ–—ය සභාව ෙබ මාදපාගම 
“ාෙ–—ය ෙ”ක ෙකාඨාසය සඳහා 

මාදපාගම න” නව “ාෙ–—ය සභාව” 
සං—ථාපනය •“ම

  උ”ත කණ ””බඳව ස’බ”ධෙය” “•ෙ–ශ ලබා 
ම සඳහා ද—“ පළා “ධාන ෙ”ක’ ”’” මෙ” 
සභාප“වෙය” ”ත ක“ව” ප කර ඇත.

  ඒ ස’බ”ධෙය” “ෙ–ශෙ“ මහජනතාවෙ” හා මහජන 
සං”ධානවල අදහ ෙය–ජනා හා ”ෙර–ධතා •”තව 
ඉ”’ප •“මට 2022.07.24 ද”වා ”න ලබා  ඇත.

  ෙ’ ””බඳව උන””ව” ද”වන ––ගලය”ට හා 
සං”ධානවලට එ”නට ෙපර ක“ සභාප“ ෙවත •”තව 
ක“ ඉ”’ප කළ හැක.

  2022.07.27 ”න ෙප.ව. 08.30 ’ට ප.ව. 04.00 ද”වා ර’ගම 
“ාෙ–—ය සභාවට අය මාද’පාගම උප කා•යාලෙ“ 
වා—කව ක“ ඉ”’ප •“මටද අවථාව සලසා ඇ“ 
බව කා—කව ’•’ ෙද“.

“ස”ත ඩ. මෙ’””
ක• සභාප“,
(ෙ”ක පළා’ පාලන අමා“ාංශය, ද—“ පළාත)

•”නය  - “ධාන අමා“ාංශය,
 "5" වන මහල,
 ද”“ණපාය, ල’•ව, ගා”ල.

’”•ම”


