
l 2022 සැප්ැම්බර් 19 සඳුදා දැන්වීම 

2023 ව•ෂය සඳහා 
සක— කරන ලද අය වැය ෙ”ඛනය

මහජනතාවට ප“ෂා “ම සඳහා තැම
–ං“’ය ාෙ—ය සභාව ” 2023 ව•ෂය සඳහා සක කරන 
ලද අය වැය ෙ”ඛනය මහජනතාවෙ” ප“”ෂා “ම සඳහා 
–ං“’ය ාෙ—ය සභා ධාන කා•යාලෙ“ තබා ඇ“ අතර, එය 
2022-09-19 ”න ට 2022-09-22 ”න ද”වා ස“ෙ“ රාජකා“ 
”නවල ෙපරව” 9.00 ට පව” 4.00 ද”වා ප“”ෂා “ම ” 
කළ හැ බව මහජනතාවට ෙම” දවා ““. 
ඊ.එ’.”“ ෂාර ඒකනායක,
ග සභාප“,
“ාෙ–—ය සභාව,
ං“’ය. 

ප”නල “ාෙ–—ය සභාව
2023 ව•ෂය සඳහා සැප–’ක”ව හා 

ෙකාාක”ව යාප”ං— •“ම
2023 ව•ෂය “ළ ෙම පහත උපෙ”ඛනෙ“ සඳහ ෙ—වාව, භා–ඩ සැපම හා 
ෙකාා’ක”ව ෙලස •යාප”ං •මට කැම“ ඉ”—ක”වෙග අය”ප’ භාරග• 
ලැෙ•. තමා ”’ම සක— කරග’ අය”පෙ’ නම, •”නය, ”ාපාරෙ“ —වභාවය, ”””ක 
හා අෙන—’ ”—තර සඳහ ෙකාට •යාප”ං ගා—“ව සමග •යාප”ං තැපෑෙල මා ෙවත 
එ”ය –“”. ෙච”ප හා ද” ඇණ–’ "සභාප“, පනල “ාෙ–ය සභාව - පනල" 
ය•ෙව  •යා එ”ය –“ය. යාප”ං— •ම සඳහා — අය”’ප භාරගැ”ම 2022.11.30 වන 
”න ප.ව.02.30 ට අවස ෙ“. අය”ප’ බහා එවන •” කවරෙ“ ඉහළ ව ෙකළවෙ•  
"සැප–’ක”ව යාප”ං— •“ම - 2023" ව•ෂය ය•ෙව සඳහ කළ –“ය.

 සැප–’ යාපදං— ගා—“ 

01. ””• උපකරණ හා උපාංග ( •– පහ සඳහා — ෙකාට— ද සමග )                3,000.00

02. කා•යා–ය උපකරණ - – බ— වාෙ ගෘහ භා–ඩ 2,000.00

03. •” ”” “”ත ෙප–රම සහ ෙ”ඛන 2,000.00

04. වාහන අමතර ෙකාට— - ටය•, “–• හා බැට’ 2,000.00

05. ජලනළ ක•මාතයට අව“ උපකරණ හා උපාංග 2,000.00

06. වාහන බලප තහ—, ව’පන තහ—, වාහන —“ක• 2,000.00

07. ෙසෟ“ අංශෙ“ උපකරණ හා ”ෂ—ජ නාශක ”” (ග, “”—, ”ල–— ඇ“”ව) 2,000.00

08. –—තකාල ෙපා’ හා උපකරණ  2,000.00

09. ක•මාත සඳහා අව“ ””
 (ග”, වැ•, තාර, ෙබාර—, ’ෙම“, ’“”—, —”“ග”) 2,000.00

10. මා•ග නඩ’“ උපකරණ (තා–, යකඩ ඉ—, ෙ•”ක, ””බැෙර–, 
 ෙ“වැ” ’ඩ, තණෙකාළ කපන ය) 2,000.00

11. “ල ඇ” ෙර” - ෙපර පාස” “ල ඇ” ( ෙර”, සා’, ෙතා“”, බෑ”, 
 ව“ර ෙබ–ත”, —ඩ )  2,000.00

12. ”ඩා භා–ඩ   2,000.00

13 ’ය”ම ව•ගෙ“ ප”“ප, ක– ක“ හා ෙකා”” “’පාදන                             2,000.00

14. ’ය”ම ව•ගෙ“ ෙකා“ “’පාදන හා රබ• “’පාදන (ඉද”, ’””, කාප”) 2,000.00

15. ’ය”ම ව•ගෙ“ ”ත                                                                                          2,000.00

16. ’• –ව” 2,000.00

17. ”නඛ කරප“  2,000.00

18. ඡායා ”ටප’ ය හා “”ණ ය සඳහා අව“ ”ත හා ෙට–න• සැපම. 2,000.00

19. ගෑ—                                                                                                        2,000.00

20. ජංගම වැ’•”                                                                                                       2,000.00

21. පැළ ව•ග (පළ“”, එළව”, ම”, ෙබෙහ’ පැළ, ෙවන’ පැළ —•”, ” වැ“)                  2,000.00

22. ම” ෙප––  2,000.00

23. අ”ාස ෙපා’ ඇ“— පාසැ” උපකරණ                                                                  2,000.00

24. ෙජනෙ•ට•                                                                                                      2,000.00

25. වා– ස”කරණ ය 2,000.00

26. “ර ෙර”                                                                                                                  2,000.00

27. ගෘහ භා–ඩ                                                                                                      2,000.00

28. ප’ගණක සහ ටැ•                                                                                                      2,000.00

29. ආ–•ෙ“ද “පලාව“ය උපකරණ                                                                             2,000.00

30. වෑ”• වැඩ                                                                                                    2,000.00

31. ආහාර පාන සැපම                                                                                                      2,000.00

32. උ’සව ශාලා සැපම                                                                                          2,000.00

33. ෆැ’ අ”තම 2,000.00

ෙ—වාව”

01. වාහන ෙ—වා •“ම හා වාහන අ”’වැ•යා •“ම (බල“ෙ–ශය “ළ ෙහ– 
 ඊට යාබදව ”ටා “–ය –“”)  2,000.00

02. කා•යා–ය උපකරණ අ”’වැ•යාව (ප’ගණක, ඡායා ”ටප’, ය“” •යන, 
 ෙර–“ෙය– ය)  2,000.00 

03. රබ• ““ කැ•ම, ’• හා බැන• “”ණය •“ම.                                                 2,000.00

04. ටය• හා “–• නැවත ”ර•ම 2,000.00

05. “වාහනය සඳහා වාහන —•යට සැපම (’ැ”ට•, ෙලා’, “ප• •–•
   ට සහ 1ට වැ•   —•ය, ව“ර බ–ස• –ට• 3,000/5,000, මා•ග
  තලන ෙටා 8/10/12, වැක•, ’ැ”ටරය  ෙ“ලරය සමග  බැෙක– )       2,000.00

06. අන“”—යක ග— කපා ඉව’ •“ම. 2,000.00

07. –ව’ප’, ෙබ–ත” හා අබ• භා–ඩ “ල“ ගැ”ම.                                                         2,000.00

08. – බ— උපකරණ අ—’වැ•යාව.                                                                                2,000.00

09. ”“ඥ ෙ—වා හා ““ෙ—” ෙ—වාව සැපම                                                         2,000.00

10. ශ•ද ”කාශන, උ’සව භා–ඩ, තාවකා•ක හ” —•යට සැපම                                2,000.00

11. ව— වැඩ, ෙ“දෙ•” වැඩ, වෑ”• වැඩ, ජලනළ කා•“ක ෙ—වාව, 
 අ”තර ”රකථන ෙ—වා 2,000.00

12. කා•යා–ය හැ“•ප’ සක— •“ම. 2,000.00

13. ජල ෙම–ට• අ”’වැ•යාව                                                                                    2,000.00

14. ප’ගණක ජාලගත •“ම 2,000.00

15. ශ•ද ”කාශන ය සැපම 2,000.00

ෙකා”–ා’කව”

(සැ.–.ල”ෂ 10 වඩා ෙකාා යාප”ං—ෙ“ “  සහ“කය අ“වා•ය බව)

1. ල”ෂෙ“ ( 100,000.00 ) ’ට 500,000.00 ද”වා ක•මාත සඳහා ෙකාා’ක”ව 4,000.00

2. 500,000.00 ’ට 1,000,000.00 ද”වා ක•මාත සඳහා ෙකාා’ක”ව 6,000.00

3. 1,000,000.00 ’ට වඩා වැ• ක•මාත සඳහා ෙකාා’ක”ව                              8,000.00

•යාප”ං •ම සඳහා අය”ප’ ඉ”’ප’ කරන සෑම සැප–ක”ව—ම අන—තාවය තහ–” •“ම 
සඳහා ”ාපාර •යාප”ං •“ෙ සහ“කෙ“  ”ටපත” අය”පය සමග එ”ය –“ය.

අව“ අව—ථාවල“ •යාප”ං සැප–ක”ව හා ෙකාා’ක”ව හැ”“ ”ට ෙවන’ 
සැප–ක”වෙග සැප– හා ෙ—වා ලබා ගැ”ෙ බලය සභාව ස“ය.

වැ• ”—තර රාජකා“ ෙ“ලාව “ළ“ ෙමම කා•යාලෙය ”මසා ’නගත හැක.

”.අ.  037 - 2246069     ........................................
2022.09.19 ”න   එ”.එ’.එ—.ෙ”.රං“ ලංසකාර,
පනල “ාෙ–ය සභා “ධාන කා•යාලෙ““.  සභාප“,  
  පනල “ාෙ–ය සභාව.

–ර“පා—
ෙකා”• - 19 එන’ “චාරා’මක “සාධන ”ාපෘය
Responsive COVID-19 Vaccines for Recovery Project

(RECOVER PROJECT) 

ADB (ආයා සංව•ධන බැං—ව) ම“ ”“ සහාය “පා”ත”
ෙසෟ“ අමා“ාංශය

ස’පාදන “ලධා“ තන“ර
ඉහත ”ාපෘ“ෙ ඇ“ “ස’පාදන “ලධා“ තන“ර සඳහා ෙය–තා ස” ”””ක’ල’ අෙ“”ෂ•ය” 
ෙව“” ආය”’ප’ කැඳව ලැෙ•. ෙමම තන“ර ෙකාළඹ 07 “ ”ාපෘ“ කළමනාකරණ ඒකකෙ 
—ථානගතව ඇත.
වැ•”ර ”—තර ෙතාර“” ලබාගැ”ම සඳහා අය”’ප’ ආකෘ“ ප බාගත කර ගැ”ම සඳහා ක”ණාකර 
අප ෙව• අඩ”ය වන (http://recover.health.gov.lk/) ෙවත ””ස "Public notices" කරා ය”න.
“’ ප” ස’•ණ කරන ලද අය”’ප’, ආකෘ“ප’, ”—තාරා’මක ”ව ද’ත ෙතාර“” “කාශ 
අ–ාපන ”””ක’ සහ පළ–”–ද සනාථ •“මට අව“ •”ෙ”ඛනද සම“”, •යාප”ං— තැපෑෙල” පහත 
•”නයට 2022 ඔ”ෙත–බ• මස 03 වන න ෙහ– ඊට ෙපර ලැෙබන ෙ— එ”ය –“ය.
වැ•”ර ෙතාර“” ”—තර ලබාගැ”මට ”මස”න ”ෘපෘ“ කා•යාලය,  ”රකථන 011-2662363
”ාපෘ“ අ–ෂ,
ෙකා”• - 19 එ”න’ “චාරා’මක “සාධන ”ාපෘ“ය,
2B, ”ක—තා” උනය, ෙව” ෙපෙදස, ෙකාළඹ 07.

ෙව”න“–ව ාෙ—ය සභාව
2023 ව•ෂය සඳහා සැප–’ක”ව සහ 

ෙකාාක”ව යාප”ං— •“ම
2023 ව•ෂය සඳහා පහත සඳහ” සැප–’, ෙ—වාව” සහ උපෙශන 
කට–“ සඳහා සැප–’කව” සහ ෙකා”–ාකව” යාප”ං 
•ම සඳහා 2022-09-15 ”න ’ට 2022-10-30 ”න ප.ව. 3.00 
ද”වා අය”’ප මා ”’” භාර ග• ලැෙ•. 

සැප–’ - •යාප ං ගා ව 
 i  ” ””
 ii  කා•යා–ය උපකරණ
 iii ෙම–ට• රථ අමතර ෙකාට—, ටය•, “–• සහ බැට’
 iv ඉ”•’ වැඩ සඳහා අව“ ”” හා උපකරණ
 v  ”” පහ” උපකරණ
 vi  ”ඩා භා–ඩ හා ”ඩා උපකරණ / ෙපර පාස” ”ඩා 

උපකරණ සහ ”“•’ තටාක ”’’”කාරක රසායන ””
 vii ප”–තා කට–“ සඳහා අව“ ”” හා උපකරණ

ෙවාව”
ෙකා”ාකව” මාග ඉ •ම හා ෙගාඩනැ“• 
ඉ •ම

’ය—ම අය”’ප 2022-10-30 ”න ප.ව. 3.00 ට ෙපර ෙ”ක
“ාෙ–—ය සභාව ෙව”න“–ව යන ”නයට යාප”ං තැපෑල 
ම“” එ•මට ෙහ– ෙමම කා•යාලයට පැ“ණ ෙහ– භාර ”ය හැ•ය. 
“ද” ෙග•’ “ද” ෙහ– ෙච”ප ව” කළහැ• අතර ෙච”ප, 
ෙ”ක “ාෙ–—ය සභාව ෙව”න“–ව න“” එ”ය –“ය. වැ• 
”—තර කා•යාල ෙ“ලාව” “ළ“ කළමනාකරණ සහකාර (සැප–’ 
/ ෙ—වා) 071-2650746 ම“” සහ wennappuwa pradeshiya 
sabha යන fb ““ම ම“” ’නගත හැ•ය. 

ඒ.එ.•. නා”,
ෙ”ක’,
ාෙ—ය සභාව, ෙව”න“–ව. 
රකථන අංකය : 031-2255276, 031-4939154

ෙවළඳ, වා—ජ හා ආහාර ”ර“තතා අමාාංශය
– ලංකාෙ“ ජාක ’“මය ෙපළ කා•යාලය සඳහා අඛ–ඩ 
” සැප– ඒකක 02 ” හා ප’ගණක ස•ව• ය”– 02 ” 

සැප– •“ම, —ථාපනය •“ම, ප“”ෂා •“ම සහ 
බලා’මක •“ෙ කට–“ “සපාදනය

ලං” අංකය - NIPO/PRO-02/COM-01
01.  ෙවළඳ, වා—ජ හා ආහාර ”ර“තතා අමාාංශය යටෙ’ “යා’මක – ලංකාෙ“ 

ජා“ක “මය ෙපළ කා•යාලය සඳහා, අඛ–ඩ ”” සැප–’ ඒකක 02  හා 
ප’ගණක ස•ව• ය”– 02  සැප–’ •“ම, ථාපනය •“ම, ප“ෂා •“ම සහ 
බලා’මක •“ෙ’ කට–“ “ස’පාදනය කර ගැ”ම සඳහා ”””ක’ ස–රාලන ලද 
ලං”ක”ව”ෙග” ““ තබන ලද “ල ගණ” කැඳව• ලැෙ•.

02.  ජා“ක තරඟකා“ ලං” ”මෙ“දය උපෙය–” කරග““” ලං” කැඳ•ම ’” කර• 
ලබන අතර, ලං” ෙ”ඛනය”“ සඳහ” අව“තා ස’—•ණ කරන ෙය–” හා 
”””ක’ ස“ත ’ය—ම ලං”ක”ව” හට ලං” තැ—ම ”වෘතව පව”.

03. අව“තා ස’බ”ධ ”තරා’මක සටහන ලං” ෙ”ඛනය”“ අ”ත•ගතය.

04.  ආප” ෙගව• ෙනාලබන ”. 1,000.00 ක ගා“ව “ද” ෙග•ෙම” අන“”ව, 
ෙකාළඹ 10, –. ආ•. ”ෙ’ව•ධන මාවත, අංක 400, සමාග මැෙ• 02 වන මහෙ” 
”“ ජා“ක ’“මය ෙපළ කා•යාලෙ“ ““ අංශෙය” අ—ළ ලං” කැඳ 
ෙ”ඛනය”“ ඉං“’ ”ටපෙත“ ස•ණ ක”ටලය” ලබාගත හැ•ය. 2022.09.19 
’ට 2022.10.10 ”න දවා ස“ෙ“ රාජකා“ ”නවල ෙප.ව. 09.00 ’ට ප.ව. 3.00 
දවා ලං” කැඳ•ෙ’ ෙ”ඛන “—’ කර• ලැෙ•.

05.  ලං”ක”ව” සඳහා —•ව ලං” –•ම 2022.09.28 ”න ෙප.ව. 11.00 ට උත 
”නෙය“ ”““ ජා“ක “මය ෙපළ කා•යාලෙ““ පැවැ’ෙව• ඇත.

06.  ”ටප’ 02 •” –“ “’ ප’” ස’—•ණ කරන ලද ලං” ෙ”ඛන, "“” ”ටපත"         
සහ "ෙදෙව“ ”ටපත" ය•ෙව” පැහැ”ව සළ—“ කර, 2022.10.11 ”න                            
ප.ව. 2.00 ට  ෙහ– ඊට ෙපර, •යාප”ං— තැපෑෙල” එම ෙහ– ෙකාළඹ 10, –. ආ•. 
”ෙ’ව•ධන මාවත, අංක 400, සමාග මැෙ• 02 වන මහෙ” ”“ටා ඇ“ ජා“ක 
’“මය ෙපළ කා•යාලෙ“, ගණකා“කා“ “ලකාමරෙ“ තබා ඇ“ ෙට”ඩ• 
ෙප”යට බහා–ම ’කළ –“ය.

07.  “මාද • ලැෙබන ලං” භාර ෙනාග”නා අතර,  ඒවා ”වෘත ෙනාකර ආප” එව• ලැෙ•. 
”–’ මා–ය” හරහා ෙයා“ ෙකෙරන ලං” භාරෙනාෙගන ““ෙ’ප කර• ඇත.

08.  ලං” බහාලන –’ කවරෙ“ ව’පස ඉහළ ෙකළවෙ• "අඛ–ඩ ”• සැප– 
ඒකක 02 ” හා ප’ගණක ස•ව• ය”– 02 ” සැප– •“ම, —ථාපනය •“ම, 
ප“”ෂා •“ම සහ බලා’මක •“ෙ කට–“ “සපාදනය සඳහා ලං”ව" ය•ෙව” 
පැහැ”ව සඳහ” කළ –“ය.

09.  ලං” කැඳ•ෙ’ ෙ“ලාව අවස” — වහාම, ලං”ක”ව” ෙහ– ඔ–”ෙ” බලයල’ 
“ෙය–“තය” ඉ”’”ට ලං” ”වෘත •“ම ’” කර• ලැෙ•.

10.  – ලංකා මහ බැං—ව ”’” අ•මත – ලංකාව “ළ “යා’මක වන ””ග’ වා—ජ 
බැං—ව•” ලබාග’ ””ය” 60,000.00 ක (– ලංකාෙ“ වලං• ””ය” “ද” ඒකක 
ව” ””ය” හැට දහසක) ව“නාක“” –’ ලං” ”රෂණය ’ය—ම ලං” සමග 
ඉ”’ප’ කළ –“ෙ“. ලං” ”රෂණය ෙකා”ෙ’ ර“ත ඉ”—’ බැ“’කරය 
ආකාරෙය” ඉ”’ප’ කළ –“ අතර, 2022.12.27 ”න දවා (ලං” කැඳ•ම අවස” 
වන ”නෙ“ ’ට ”න 77 ක කාල“මාව දවා) වලං• ”ය –“ ෙ“. ඉහත ආකාරෙය” 
”ර“ත ෙනාවන ලං” ““චාරා’මක ෙනාවන ලං” වශෙය” සලක• ලැෙ•.

11.  අ—ළ ”””ක’ ස–රන ලං”ක” ෙත–රාගැ”ම ස’බ”ධ අවසාන ”රණය ගැ”ෙ’ 
බලය ජා“ක “මය ෙපළ කා•යාලෙ“ ෙදපා•තෙ’”“ “ස’පාදන ක“•ව ස“ 
ෙ“.

12.  ෙ’ ස’බ”ධෙය” වැ•”ර ෙතාර“”, ජා“ක “මය ෙපළ කා•යාලෙය“ පහත 
අංක ඇම”ෙම” ලබාගත හැ•ය.

  අ–”ෂ (ෙතාර“” හා ප“”ෂණ) - 0112669178
  ගණකා“කා“ - 0112669177
  ෙතාර“” තා”ෂණ “ලධා“ - 0112689368

සභාප,
ෙදපා•තෙ”“ “සපාදන ක“•ව,
ජාක ’“මය ෙපළ කා•යාලය,
3 වන මහල, "සමාග මැර",
ෙනා. 400, –. ආ•. ”ෙ’ව•ධන මාවත,
ෙකාළඹ 10.

ලං” කැඳ•ෙ ආරාධනය”

– ම“ ”මය යටෙ’ බ ලබාම
ෙපා””“ගම ෙවළඳ සං–•ණෙ“ පළ“ මහල

ෙපා”“ගම ාෙ–—ය සභාවට අය’ ෙපා”“ගම ෙවළඳ 
සං•ණෙ“ පළ“ මහෙල“ ව•ග අ 4615 ක මාණය 
ෙකාට වශෙය” ෙහ– ස—•ණ ෙකාටසම  ම“ ”මය යටෙ’ 
බ” ලබාෙද• ලැෙ•.

වැ ”තර 0372273135 ”රකථන අංකය අමතා ලබාගත 
හැ•ය.

එ”. ආ•. රං“’ ”ෙනායක
සභාප“,
“ාෙ—ය සභාව,
ෙපා””“ගම.
2022.09.15 ”න ෙපා””“ගම “ාෙ—ය සභා කා•යාලෙ“ ය.

”—ක ෙව”ෙ–’ෙ“ ”•ෙ’ ’”ම”
—”ණෑගල සා අ“කරණෙ“ය.

  අ—රණෙ” මාෙන ජ’”තා
  අංක 97, ”ෙගාඩ වත, —”ණෑගල.

 (පැ“•කා’ය)
න— අංකය  : 463/ද
කාය ප“පා“ය  : සාමා— 
ව“නාකම  : ”. 1,062,575/-
ඇ—•’ අංකය  : 45/22

- එ”’ව -
    ප“රාජ ච””’’ලාෙ” ච“’ “සංසලා ම“භා“’ 

ච””’’
    අංක : 509/27, සම“ මාවත, ෙබ–ගහෙ’න වත, 

ෙහර•යාවල, —”ණෑගල.
(”“කා’ය)

ව•ෂ 2021 ” — මා•“ මස 24 වන න ”ණෑගල සා අකරණෙ“ 
සමත ””” “කාශය අව න—ෙ“ පැ“—•කා’ය ෙවත ”“කා’ය 
”’” ””ය” ල”ෂ පහ (”. 500,000/-) ක “දල” සහ ෛන“ක ෙපා”ය 
වශෙය” ”. 170,473.97 ක “දල” ද, න—ගා—“ වශෙය” ”. 42,750/- 
” ෙග”ය –“ බවට ””” කර ඇ“ අතර, ඒ සඳහා ව•ෂ 2022 ” — ”• 
මස 27 වන න ”ණෑගල සා අකරණෙ“ ෙර“—’ා• / “ෙය’ 
”—ක” තැන ”’” •යා තහනමට ග”නා ලද ””ය” හාර ල”ෂ ප” 
දහස (”. 405,000/-) ව“නා පහත උපෙ”ඛනෙ“ සඳහ” චංචල ෙ–පළ 
ව•ෂ 2022 ” — ඔ”ෙත’බ• මස 18 වන න ප—ව” 1.00 ට අංක 
509/27, සම“ මාවත, ෙබගහෙ’න වත, ෙහර•යාවල, ”ණෑගල යන 
•”නෙ““ “’–ධ ෙව”ෙ–’ෙ“ ”ණ ලැෙ•.

ඉහත  උප ෙඛනය
01. ආසන 05 කෑ• 03 ෙසෆා ෙස”  01 ”
02. ආසන 5 කෑ• 3 –• ෙස” 01 ”
03. සැ’”” එ”.ඊ.–. 42 අඟ” “පවා“” ය”–  01 ”
04. සැ’”” එ”.ඊ.–. 32 අඟ” “පවා“” ය”–  01 ”
05. ඕවලාකාර —ර— —–” 01 ”
06. ඕවලාකාර ෙ”ක කෑම ෙ’ස 01 සහ –• 06
07. අඟ” 1 1/2  5 1/2 ත”• 02 – •”” කැ–න” 01 ”
08.  ව•ගෙ“ “”ෙකාළ පැහැ“ අ• 04 ” උස ත“ ෙ—ර 

—තකරණය.
09.  අ• 6 පළල 4 1/2 එ’.–.එ—. ෙ—ර 03 අ”මා’ය.
10. ෙම“” පැහැ“  01 ”
11. ෙබ” ක–ණා• ෙ’ස 01 ”
12. අ• 6 පළල 07 ෙ”ක ෙ—ර 03 අ”මා’ය.
13. අ• 6 1/2 ෙ”ක ක–ණා• ෙ’ස  01 ”
14.  ක— පැහැ“ —ටෑ”” ෆෑ”  01”
15.  ව•ගෙ“ ෙහ’ “යට•  01 ”
ව•ෂ 2022 ” — 09 මස 02 වන න “ය.
  –.ඒ.ඩ•“.අ”. •ණර’න,
  ෙර—ා•/“ෙය’ —ක”, සාම ”“””
”ණෑගල ”සා අ“කරණෙ““ය ”සා අ“කරණය - ”ණෑගල.

ඇට•“ බලප–ය අවලං •ම
ප”“ය, මාක“ර, –. –. —ල“ංග මාවත, අංක 425/1, දරන 
•නෙ“ ප”ං ජය’ංහ ආරෙ” න“ෂා දමය”“ (ජා. හැ. අ. 
807480251v)  යන අය ”’” ෙහ–මාගම,  පන ද—ණ, අංක 
470/7 දරන —ථානෙ“ ප”ං හබරකඩ ෙනා”රෙ” “ෙර–ෂා” 
–’ප —මාර (ජා.හැ.අ. 842501032v)  යන අය ෙවත “—නය 
කරන ලද 2016.09.30 වන ”න අ’ඩා– – ලංකා තානාප“ 
කායාලෙ““ අ’ස” කරන ලද ඇට“ බලප–ය අවලං• කරන 
බව ’ය— ෙදනාටම ෙම”” ’•’ ෙද• ලැෙ•. “” ඉ”’යට එ“ 
ඇට“ බලක” ”’” ඉහත – ඇට“ බලප–ය යටෙ’ කර• 
ලබන •’” “යාව” ස’බ”ධෙය” මා  වග–’ ෙනාදරන බව 
’ය— ෙදනාටම ෙම”” ’•’ ෙද• ලැෙ•.
ජය’ංහ ආර—ෙ” න“ෂා දමය“


