
l 2022 සැප්ැම්බර් 22 බ්රහස්පතින්දාදැන්වීම 

ලං” කැඳ•ම
CRP Reagents, Plain Gel Tubes & 

Glucose Tubes “ල ගැ”ම
ද—“ ෙකාළඹ –”ෂණ ෙරහල - කෙබා්”ල, ෙදවල

ද—“ ෙකාළඹ –”ෂණ ෙරහෙ ාෙ–ය ස’පාදන ක“•ෙ“ සභාප“ ”” ෙමම ෙරහෙ 
ධාන රසායනාගාරය සඳහා  “ල“ ගැ”ම 
සඳහා “ල ගණ” කැඳව ලැෙ•. 

(1)   ෙ’ ””බඳව උන””ව” ද”වන අයව”” ලං” •ය•ය”• ගා—“ වශෙය” ”. 2,000.00 ක 
ආප” ෙනාෙගව ලබන අය”’ප’ ගා—“ව” ද—“ ෙකාළඹ –”ෂණ ෙරහෙ සර“ අංශය 
ෙවත ෙගවා ලබාග’ ල”පත සමග තම ජා“ක හැ“’පත ඉ”’ප’ •“ෙම” 2022/09/22 
න ’ට 2022/10/03 න ද”වා සාමා— රාජකා“ ”නවල ෙප.ව. 9.00 ’ට ප.ව. 2.00 ද”වා 
ෙමම ෙරහෙ “ද අංශෙය” ලං” •ය•ය”ල ලබාගත හැක. 

(2)   ලං” අය”’ප’ බහාලන කවරෙ“ ව’පස ඉහළ ෙකළවර - "ද—“ ෙකාළඹ –ෂණ ෙරහල, 
ක”ෙබ”ල, ෙද“වල - CRP reagents, plain Gel Tubes & Glucose Tubes “ල 
ගැ”ම - 2022/10/03'' යෙව” සඳහ” කර 2022/10/03 ”න ෙප.ව. 10.00 ට ෙහ ඊට 
ෙපර ලැෙබනෙ— සභාප“, ාෙ–—ය සපාදන ක“•ව, ද“ ෙකාළඹ ”ෂණ ෙර–හල 
ක”ෙබ–”ල ෙද“වල යන •”නයට •යාප”ං— තැපෑෙල” එ•මට ෙහ ද—“ ෙකාළඹ –”ෂණ 
ෙරහෙ ගණකා“කා“ කා•යාලෙ“ තබා ඇ“ ෙට”ඩ• ෙප”“යට බහා–ම ෙහ කළ හැක. 
2022/10/03 න ෙප.ව. 10.00ට ගණකා“කා“ කා•යාලෙ““ “ල ගණ” ”වෘත කර ලැෙ•. 

(3)   ලං” ය•ය” ”ටප’ 02 ” “” ”ටපත හා අ•”ටපත යෙව” සඳහ” කර ෙවන ෙවනම 
කවරවල බහා එම කවර 02 ත“ කවරයක බහා ඉ’ප’ කළ –“ය.

(4)   ලං” භාරගැ”ම අවස” — ”ගස එම —ථානෙ““ම ලං” අය”’ප’ ”වෘත කරන අතර, 
ලං”ක”ට ෙහ ඔ“ෙ” බලයල’ එ” “ෙය“තෙය—ට එම අව—ථාවට සහභා“ •මට අවසර 
ෙද ලැෙ•. 

(5)  ලං” •ය•ය”• ෙග•ම•” ෙතාරව ද—“ ෙකාළඹ –”ෂණ ෙරහෙ ගණකා“කා“ 
කා•යාලෙ““ ප“”ෂා •“මට ””වන.

(6)    රජෙ“ ෙකා”–ා’“, ෙකා”ෙද් කඩකර අසා“ ෙඛනගත ෙකාට ඇ“ ––ගල”” ෙවත 
ලං”ප’ “—’ කර ෙනාලැෙ•. 

(7)   අ—ළ ලං” ස’—•ණෙය”ම ෙහ ඉ” ෙකාටස” ෙහ ””ගැ”ම ෙහ “”ෙ’ප •“ෙ’ අ”“ය 
ාෙ–ය ස’පාදන ක“•ව ස“ය.

(8)   වැ• ”—තර සඳහා ද—“ ෙකාළඹ –”ෂණ ෙරහෙ ගණකා“කා“ අමත”න. (”රකථන 
අංකය - 0112763038)

සභාප“,  “ාෙ–ය “ස’පාදන ක“•ව, 
ද—“ ෙකාළඹ –”ෂණ ෙරහල,
කෙබ”ල, ෙදවල. 

– ලංකා “ජාතා”—ක සමාජවා ජනරජය

ලං” සඳහා ආරාධනය (IFB)
වැ• අමා“ාංශය

”” අපනයන ෙභග වැ• අංශය සංවධනය •“ම

“/ස. ලංකා “ (ෙපෟ–ග•ක) සමාගම
ප— “වාහනය සඳහා ප• රථ 03 ” – පදනම මත 

ලබාගැ”ම සඳහා වන ජා“ක තරගකා“ ලං”කරණය  - (S-118)
“/ස. ලංකා “ (ෙපෟ–ග•ක) සමාගෙ’ ෙදපාතෙ’”“  “ස’පාදන ක“•ෙ“ සභාප“ ”  ෙසවනගල ඒකකෙ“ ප— 
වාහනයට මාස 02 ක කාලය” සඳහා “ප• රථ 03 ” – පදනම මත  සැපම සඳහා උන””ව” ද”වන පා•වය” 
ෙව“” ““ තබන ලද ලං” ෙම”” කැඳව• ලැෙ•. 
01.   ආප” ෙගව• ෙනාලබන   ලංකා . 12,500.00 ක ගා—“ව” ෙග•ෙම” අන“”ව 2022 ඔ”ෙතබ•  10 ෙව“  ”න 

ද”වා රාජකා“ ”නය”“ 09.00 පැය හා 15.00 පැය අතර ෙකාළඹ 04, ෙම”ෙබ” ඇව“ “  අංක 27 ”““ “/ස. 
ලංකා “ (ෙපෟ–ග•ක) සමාගම  ෙවත •”ත අය”’පත” ඉ”’ප’  •“ෙම” ලං”ක”ව”හට ලං” •”ෙ”ඛන 
ස’ණ ක”ටලය” “ල“ ගත හැ•ය.  ෙග•’ “ද•” ”කළ  –“ය. 

02.  ලං”ක” ” ආප” ෙනාෙගවන ගා—“ව ෙගවන ලද  ල”පත ලං” සමග අ“ණා ඉ”’ප’ කළ  –“ය. එෙලස  
ල”පත අ“ණා ෙනාමැ“ ලං” ““”ෙ’ප කර• ලැෙ•.

03.  ලං”, ““ තබන ලද කවරයක බහා 2022 ඔ”ෙතබ•  11 ෙව“ ”න 14.00 පැයට ෙහ ඊට ෙපර ලැෙබන ප’”  
"සභාප“, ෙදපා•තෙ’”“ ස’පාදන ක“•ව, “/ස.  ලංකා ““ (ෙපෟ–ග•ක) සමාගම, අංක 27, ෙම”ෙබ•”  
ඇව““, ෙකාළඹ 04" යන •”නයට ෙගනැ’ භාර“මට ෙහ •යාප”ං— තැපැ”  ෙහ “” •ත ෙ—වාව  ම“” 
එ•මට කට–“ කළ –“ අතර, ලං” බහා  එව• ලබන කවරෙ“ ව’පස ඉහළ ෙකළවෙ "ප— වාහනයට මාස 
02 ක කාලය” සඳහා “ප• රථ 03 ” – පදනම මත සැපම - S-118"  ය•ෙව” පැහැ”•ව සඳහ” කළ 
–“ය. ලං” භාරගැ”ම  අවස” — වහාම ලං” වෘත කර• ලැෙ•. ලං”  වෘත කරන අව—ථාවට ලං”ක”ව”ට 
ෙහ ඔ–”ෙ”  බලය පවරන ලද ෙය“තය”ට සහභා“ ය හැ•ය.  “මාද • ලැෙබන ලං” භාරග• ෙනාලැෙ•. 
ෙට”ඩ  ම–ඩලෙ“ ”රණය අවසාන ”රණය ෙ“. 

04.  ය—ම ලං” සමග ෙට”ඩ වෘත •“ෙ’ ”නෙ“  ට ”න 119 ” වලං• වන ප’” ලංකා . 720,000.00 ක 
(”ය” හ ල”ෂ ”’ දහස” පමණ”) ලං” ඇපකරය” අ“ණා එය –“ අතර, ඇ—තෙ’”“ කළ ”’වැය  දළ 
වශෙය” ලංකා . “•යන 48 •.

05.  ෙ’ සඳහා උන””ව” ද”වන ලං”ක”ව” වැ•”ර  ෙතාර“” “/ස. ලංකා “ (ෙපෟ–ග•ක) සමාගෙ’  
“ස’පාදන  කළමනාක” ෙව“” ලබාගත හැ•ය. (”රකථනය : +9411250558,  ජංගම : +940770103359, 
ෆැ”— : +94112500674, ඊෙ’”  ) 

සභාප“, ෙදපාතෙ’”“ “ස’පාදන ක“•ව,
“/ස. ලංකා ““ (ෙපෟ–ග•ක) සමාගම,
අංක 27, ෙම”ෙබා්” ඇව““, ෙකාළඹ 04.

මහජන බැං—ව
ෙට”ඩ• ’”ම

මහජන බැං—ව ”’ පහත සඳහ ෙවාව ලබාගැ”ම ෙව•ෙව ””ග සැප–’ක”වෙග “ 
ස“ත ෙටඩ ප කැඳව• ලැෙ•.

ෙට”ඩ• 
අංකය

අතම ””බඳ 
”—තර

ලං” ඇපකරෙ“ 
වනාකම

අය”ප’ 
“’ කරන 

අවසාන ”නය

ෙට”ඩරය වස• 
ලබන ”නය

P/091/2022

පා”ය ජල ෙබත” 
18,500 ” (–ට 19) 

හා ෙබත” 2,500 
” (“• –ට 500) 

“ල“ ගැ”ම.
(2022 - 2023 වෂ 

සඳහා) 
(Water Dispenser 

Machine 110 
ෙනා“ෙ” සැප”ය 

–“ය)

ෙටඩරෙ“ “” 
ඇතෙ’“ගත 

ව“නාකම 1%

2022.09.30 ”න 
ප.ව. 2.00

2022.10.03 ”න 
ප.ව. 2.00

01.  ෙටඩ අය”’ප 2022.09.22 ”න ’ට 2022.09.30 ද”වා ස“ෙ“ වැඩ කරන ”නවල 
ෙප.ව. 9.00 ’ට ප.ව. 2.00 ද”වා අංක : 30/101, •“ පාර, ෙකාළඹ 02 ”““ මහජන බැං—ෙ“ 
සැප•’ ෙදපාතෙ’“ෙව ලබාගත හැ• අතර, ෙටඩරය ෙව•ෙව ”. 1,500/- ක ආප” 
ෙනාෙගවන ෙටඩ තැප “දල” ෙග”ය –“ය.

02.  “’ ප’” සක කරන ලද ෙටඩ ප සමග ෙටඩරෙ“ “” ඇතෙ’“ගත ව“නාක“  
1% ” ව“නා ලං” ඇපකරය” ””ග වා—ජ බැං—ව• ලබාෙගන ඉ”’ප කළ –“ අතර, 
එය ෙටඩරය ”වෘත කරන ”න ’ට ”න 180 කට වලං• ”ය –“ය. ෙ’ සඳහා බැං— ෙග•’ 
ඇණ–’ ෙහ අණකර ඉ”’ප කළ හැ• අතර, ––ග•ක ෙච”ප බාරග• ෙනාලැෙ•.

03.  “ තබන ලද ෙටඩ ප මහජන බැං—ව, සැප•’ ෙදපාතෙ’“ව, 30/101, •“ පාර,  
ෙකාළඹ 02  •”නෙ“ තබා ඇ“ ෙටඩ ෙප”“යට බහා•ය –“ය. නැතෙහා •යාප”ං— 
තැපෑෙල එ”ය –“ය. ෙටඩරය  2022.10.03 ”න ප.ව. 2.00 ට ”වෘත කර• ලැෙ•. ෙටඩරය 
”වෘත කරන ”න ප.ව. 2.00  ප”ව ලැෙබන ෙටඩප ”වෘන ෙනාකරම ආප” බාරෙද• 
ලැෙ•.

04.  ’ය—ම ෙහ ඕනෑම ෙටඩරය” ””ගැ”ම ෙහ ““”ෙ’ප •“ම ෙහ ෙටඩරය අවලං• 
•“ම ෙහ •’” ෙ’“ව” ෙනාද”වා  ෙටඩරයක ඕනෑම ෙකාටස” ””ගැ”ෙ’ ෙහ අ”“ය 
මහජන බැං—ව ස“ය. අවම “ල ””ගැ”මට බැං—ව බැ” ෙනාමැත.

05.  ෙ’ ””බඳ වැ• ”තර පහත ”රකථන අංක ම“ “ධාන කළමනාකාර (සැප•’) ෙව“ 
ලබාගත හැ•ය.

“ධාන කළමනාකාර (සැප•) ”රකථන අංක : 2439577-8
මහජන බැංව, ෆැ”— : 2439576
සැප• ෙදපා•තෙ”“ව, ෙව• අඩ”ය : www.peoplesbank.lk
30/101, •“ පාර, ෙකාළඹ 02. ඊෙ” : supplies@peoplesbank.lk

ඌව පළා’ ආ—ය ෙදපා•තෙ”“ෙ –ර“පාව පව“න ඌව පළා’ ආ—ය ෙකාමසා’— 
තන“රට බඳවා ගැම සඳහා පහත සඳහ” ”””ක ස“ත අය”ක”ව”ෙග” 2022.10.20 ”න 
ද”වා අය”ප’ භාරාග ලැෙ•.

02. බඳවා ගැ”ෙ’ ”ක’ :
 (අ)  පළා’ ආ—ය ෙදපා•තෙ”“ෙ ”ධායක “ලධා“ ෙ—වා ගණෙ“ I වන ෙ”—ෙ“ 

“ෙය’ ෙකාමසා’— තන“ෙ• වසරකට (01) වැ• ෙ—වා කාලය” ස“ත “ලධා’ෙය— 
•ම

ෙහ–
 (ආ)  ඉහත (අ) යටෙ’ ද”වා ඇ“ “ලධා’ෙය— ෙනාමැ“ න www.psc.up.gov.lk ෙව• 

අඩ”ෙ“ ඌව පළා’ ආ—ය ෙකාමසා’— තන“රට බඳවා ගැම - 2022 යටෙ’ 
ඇ“ උපෙ”ඛන අංක 01 “ සඳහ” ”””ක ස—•ණ කරන ලද ඌව පළා’ ආ—ය 
ෙදපා•තෙ”“ෙව“ ”ධායක “ලධර ෙ—වා ගණෙ“ II ෙ”—ෙ“ ෙ’’ඨතම 
“ලධා’ෙය— •ම

ෙහ–
 (ඇ)  ඉහත (අ) ෙහ (ආ) යටෙ’ ද”වා ඇ“ “ලධා’ෙය— ෙනාමැ“ න ෙවන’ පළා’ සභාවක 

ආ—ය ෙස්වෙ“ I වන ෙ”—ෙ“ “ෙය’ ෙකාමසා’— තන“රක වසර පහකට (05) 
වැ• ෙ—වා කාලය” හා ආ—ය ෙ—වෙ“ වසර දහ අටකට (18) වැ• ස—•ණ ෙ—වා 
කාලය” ස“ත I ෙ”—ෙ“ “ලධා’ෙය— •ම ෙහ – ලංකා  ෙ–—ය ආ—ය ෙ—වෙය” 
ස—•ණෙය” “—ගැම” ලබා ගත හැ• වන I වන ෙ”—ෙ“ තන“රක වසර පහකට 
(05) වැ• ෙ—වා කාලය” ඇ“ “ලධා’ෙය— •ම.

 සටහන :   ”””ක සනාථ ෙකෙරන ’ය—ම සහ“කවල ඡායා ”ටප’, ජා“ක හැ“පෙ’ හා 
උ“පැ”න සහ“කෙ“ ඡායා ”ටප’ අය”පත සමග අ“ණා එ”ය –“ය.

03. වැ•“ පමාණය :
 රා.ප.ච. 03/2016 “ SL-I-2016 අව ”. 47,615/- 10 x 1,335-8x1,630-17x2,170- 
 ”. 110,895/- ක වැ•“ ප’මාණය ““ ෙ.
04. බඳවා ගැ”ෙ’ ”මය :
  ඉ”’ප’ කර ඇ“ අය”පතට අව ”•ක ”””ක ස—•ණ කර ඇ“ “ලධා“” •හගත 

ස“ඛ ප“”ෂණයකට භාජනය කර ලැෙ•. ස“ඛ ප“”ෂණෙ““ ඉහළම ෙය”තාවය 
ලබා ග”නා අය ඉහත –ර“පාව සඳහා බඳවා ග ලැෙ•. ”ෙ’–යට අ—ළ ප•චා’ උපා“ය”  
ෙහ ඊට ඉහළ ”””ක ලබා “—ම, ෙ—වා කාලය, ”ෂයාබ–ධ ’ම, ප’පාලනමය හැ•යාව 
හා ආ—ය කළමනාකරණය ””බඳව •හගත ස“ඛ ප“”ෂණෙ““ සලකා බල ලැෙ•.

05.  තන“රට අ—ළ බඳවා ගැෙ ප“පා“ෙ“ සඳහ” ප’”, www.psc.up.gov.lk ෙව• අඩ”ෙ“ 
ඌව පළා’ ආ—ය ෙකාමසා’— තන“රට බඳවා ගැම - 2022 යටෙ’ ඇ“ උපෙ”ඛන අංක 
02 “ සඳහ” “•ණායක උපෙය” කර ග““” •හගත ස“ඛ ප“”ෂණෙ““ ල—“ ලබා 
ෙද ලැෙ•.

06. අය”’ප’ ඉ”ප’ ම :
  www.psc.up.gov.lk ෙව• අඩ”ෙ“ උෟව පළා’ ආ—ය ෙකාමසා’— තන“රට බඳවා 

ගැම - 2022 යටෙ’ සඳහ” තම ”ව ද’ත ෙතාර“” ඇ“ළ’ “වැර”ව ස—•ණ කරන ලද 
අය”පත ෙදපා•තෙ”“ “ධා“ / අමා“ාංශ ෙ”ක ම“” ෙමම තන“ර සඳහා ෙතරා ග 
ලැ’වෙහා’ ’නට දරන තන“ෙර” “දහ—  කළ හැ• බවට “•ෙ–ශය” ද සමග ඉ”’ප’ කළ 
–“ය.

  අය”ප’ 2022.10.20 වන ”නට ෙහ එ”නට  ෙපර ෙ”ක, ඌව පළා’ රා’ ෙ—වා ෙකා“ෂ” 
සභාව, අංක 14/4, ••ෙපාතගම පාර, බ””ල යන •”නයට •යාප”ං— තැපෑ ෙල” එ”ය 
–“ය. අය”පත බහා’ කවරෙ“ වපස ඉහළ ෙකළවෙ• "ඌව පළා’ ආ—ය ෙකාමසා’ 
තන“ර සඳහා බඳවා ගැ”ම - 2022" යෙව” සඳහ” කළ –“ය. “ය“ත ”නට ප” ලැෙබන 
අය”ප’, අස—•ණ අය”ප’ හා අය”ප’ කැඳ•ෙ අවසාන ”නට “ය“ත ”””ක 
ෙනාමැ“ අය”ප’ •’” ’ “ම•” ෙතාරව ““”ෙ’ප කර ලැෙ•. අය”ප’ “මාද •ම 
ෙහ නැ“•ම සබ”ධෙය” •’” පැ“—”ල” සලකා බල ෙනාලැෙ•.

07.  ෙමම තන“ර සඳහා  බඳවා ගැම ෙහ ෙනාගැම ෙහ ෙමම බඳවා ගැම සබ”ධෙය” ෙම“ 
”“”ධාන  සලසා ෙනාමැ“ ක”“ සබ”ධෙය” ”රණ ගැෙ අ”“ය ඌව පළා’ ග” 
ආ–කාර“මා ස“ ෙ.

08.  ෙ ””බඳව වැ• ”—තර කා•යාල ෙලාව “ළ ඌව පළා’ රා’ ෙ—වා ෙකා“ෂ” සභා 
කා•යාලෙ“ ”රකථන අංක 055-2231460 ඇම”ෙම” ලබාගත හැ• ෙ.

 (ගා“’ ම“”දපාල ෙජ–”ය—)
 ෙ”ක’,
 ඌව පළා’ සභා රා’ ෙ—වා ෙකා“ෂ” සභාව.
2022.09.20 වන ”න
බ””ල,
ඌව පළා’ සභා රා’ ෙ—වා ෙකා“ෂ” සභා කා•යාලෙ“ “ය.

ඌව පළා’ ආය’ ෙකාමසා— තන“රට බඳ වා ගැ”ම සඳහා
අය”’ප’ කැඳ•ම - 2022

’ා”ය සංව•ධන හා “වාස අමාාංශය
ෙගාඩනැ“• ෙදපාතෙ’”ව 

නාරාෙ”ට, ෙමෙහවර ”යෙ— 15 වන මහෙ”, ක’ක” 
/ ෙ—වක ව”ය ””බඳ ෙකාමසා’— කා•යාලය සඳහා 

ෙය–“ත ඇ“ළත ෙව “’ (Partitioning) - අ”යර I 
[ෙකාා’ අංකය : RPC/CE(W/S)-10/22]

01.  ෙගාඩනැ“• ෙදපාතෙ’”ව ෙව•ෙව”, “ාෙ–—ය “ස’පාදන ක“•ව 
(බට“ර දණ) “, සභාප“ ” ””ය” “•යන 5.4 කට ”’වැය 
ඇ—තෙ’”ගත කර ඇ“ සහ පහත —තර කර ඇ“ ප’” වන 
"නාරාෙ’”ට, ෙමෙහවර යෙ— 15 වන මහෙ” කක” / ෙ—වක 
ව”” ”බඳ ෙකාමසා’— කායාලය සඳහා ෙය–ත ඇ“ළත ෙව”•“ 
-  - අ”යර  අරභයා ෙය”තා —ණ හා ”””ක’ල’ 
ලං”ක”ව” ෙව“” ““ තබන ලද ලං” ’” කැඳව• ලැෙ•.

 ඉ”•“ කාල“මාව : ”න 91 ” ව• ඇත. 
02.  ලං”කරණය ජා“ක තරඟකා“ ලං”කරණ (NCB) ප“පා“ය යටෙ’ 

”කර• ලැෙ•. ෙමම “ස’පාදනය යටෙ’ ”•“මට ඇ“ කාය 
කමා”තෙ“ ඇ—තෙ’”ගත ”’වැය ””ය” “•යන 50 ට අ— බැ”, 
“ාෙ–—ය ““ඛතාව සහ  ෙ”— ““ඛතාවය රා’ ”“ ච”ෙ”ඛ 
අංක  හා  “ “ය“ත ප’” අ—ළ ව• ඇත. 

03.   ෙකා”–ා’ “—නය සඳහා ”””ක’ ලැ—මට සාථක ලං”ක” අසා“ 
ෙ”ඛනගත ෙනා• “ය – වන අතර, ලං” භාරග”නා අවසාන ”න 
ද”වා වලං•වන ෙ— ඉ”•“’ කමා”ත සංවධන අ“කා’ෙ“ , 
“  ෙහ  ෙ”—ය සඳහා ෙගාඩනැ“• ඉ”•“’ ”ෙ’–ෙ“ 
•යාප”ං— • “ය –ය. තවද, එම •යාප”ං—ය ෙකා”–ා’ව “—නය 
කර• ලබන ”නය ද”වාද වලං•ව පැව“ය –ය. 1987 අංක 03 දරන 
ෙපා” ෙකා”–ා’ පනෙ’ “යමය” ප’” ලං”ක”ව” – ලංකාෙ“ ෙපා” 
ෙකා”–ා’ ෙර“—’ා සමග •යාප”ං— ය –ය. •යාප”ං— සහ“කෙ“ 
“” ”ටපත ලං” සමග ඉ”’ප’ කළ –ය. එෙලස  සහ“කය 
ඉ”’ප’ කර ෙනාමැ“ ඕනෑම ලං”ක”වට ෙමම “ස’පාදනය “—නය 
කර• ෙනාලැෙ•.

04.  අ’ලා” ලං”ක”ව”හට වැ•”ර ෙතාර”, ෙකාළඹ 07, ෙටා’”ට” 
ඇව“ “ අංක 213 “, ෙගාඩනැ“• ෙදපාතෙ”“ෙ“, “ධාන ඉංෙ”” 
(බට“ර දණ) ෙව“” මසා ලබාගත හැ• වන අතර, ලං” •”ෙ”ඛන 
එම •”නෙ““ම රාජකා“ ”නවල“ පැය 09.00 ට පැය16.00 ද”වා 
අතරර ප“”ෂා කර බැ•ය හැ•ය.

      ”ම” අංක : ”රකථන : 011-2554691
       ෆැ”— අංක : 011-2554690 
05.  අ’ලා” ලං”ක”ව”හට, ඉං“ භාෂාෙව” සක— කරන ලද අංගස’—ණ 

ලං” •”ෙ”ඛන ක”ටලය” ආප” ෙගව• ෙනාලබන ””ය” ෙදදහ— 
ප”යය” (”. 2,500/-) ” වන ගා—ව” ෙග•ෙම” හා ෙකාළඹ 07, 
ෙටා’”ට” ඇව“ “ අංක 213 “, ෙගාඩනැ“• ෙදපාතෙ”“ෙ“, 
“ධාන ඉංෙ”” (බට“ර දණ) ෙවත •”ත අය”පත” ඉ”’ප’ 
•“ෙම” අන“”ව 2022.09.21 වන ”න ’ට 2022.10.03 වන ”න ද”වා, 
පැය 09.00 ’ට පැය 15.00 ද”වා අතරර “ල“ ගත හැ•ය.

06.   ලං”, 2022.10.05 වන ”න පැය 10.00 ට ෙහ– ඊට ෙපර ලැෙබන ෙ—, ෙකාළඹ 
07, ෙටා’”ට” ඇව“ “ අංක 213 “, ෙගාඩනැ“• ෙදපාතෙ”“ෙ“ 
“ධාන ඉංෙ”” කායාලය (බට“ර දණ) “, “ාෙ–—ය “සපාදන 
ක“•ෙ“ “, සභාප“ ෙවත ෙ”ඛනගත තැපෑෙල” එ•ම ෙහ අ“” 
ෙගනැ’ භාර“ම ෙහ කළ –ය. ලං” එම ලං”භාරග”නා අවසාන 
ෙ“ලාව ඉ”ම— වහාම, පැ“ණ “න ලං”ක”ව”ෙ” “ෙය“ත”” 
ඉ”’ෙ““ ෙකාළඹ 07, ෙටා’”ට” ඇව“ “ අංක 213 “, ෙගාඩනැ“• 
ෙදපාතෙ”“ෙ“, “ධාන ඉංෙ”” කායාලෙ““ (බට“ර දණ) ““ 
වෘත කර• ලැෙ•. 

07.   ලං”, එම ලං”භාරගැ”මට “ය“ත අවසාන ”න ට ”න 77 ” ද”වා ෙහ 
ෙවනය’ “ඝ කරන ලද ”නය” ද”වා වන කාල“මාවකට වලං• ය 
–ය.

08.  ය—ම ලං” සමඟ පහත ද”වා ඇ“ ආකාරෙය” වන ලං” ”ර”ෂණ 
ඇපකරය”ද ඉ”’ප’ කළ –ය. 

   ලං” •”ෙ”ඛනවල 09 වන ෙකාට ෙ— අ”තගත ආකෘ“යට අ•ව 
සක— කරන ලද. 

  ෙගාඩනැ“• අ–”ෂ ජනරා” නමට •යන ලද
  ”ය” 80,000.00 ” වන ව“නාක“” –’
  2023 ජනවා’ 17 වන ”න ද”වා වලං• 
  උපෙ”ඛනෙ“ 16.0 දරන ෙ’දෙ“ ද”වා ඇ“ “ෙය“ත   
  ආයතනය•” “’ කරන ලද

ඉං”ෙ” G.R.S.B. ග’ල’, 
අ–”ෂ ඉ”“’ (“ෙ–ශය 2),
ෙගාඩනැ“• ෙදපා•තෙ’“ව, 
2වන මහල, "ෙස’’’පාය", බ’තර“”ල. 
www.buildings.gov.lk

ලං” සඳහා ආරාධනය”

ලං” කැඳ•ෙ’ “ෙදනය
පැ”ම—”ල “ාෙ–ය සභාව

2023 ව•ෂයට සභාව ස“ ෙපා” ෙවළදෙපාළ අංක 14 දරණ මා කඩය බ” ම සඳහා ලං” කැඳම
පැ”ම—”ල “ාෙ–ය සභාව ස ෙපා ෙවළඳෙපාළ මා” කඩය 2023.01.01 ”න ’ට 2023.12.31 ”න ද”වා බ 
“ම සඳහා ““ තබන ලද ෙට”ඩ• ප’ 2022.09.22 ”න ෙප.ව.10.00 ’ට 2022.10.13 ”න ප.ව.1.00 දවා මා ”” 
භාර ග ලැෙ•.
02.   2022.09.22 ”න ෙප.ව.10.00 ’ට 2022.10.13 ”න ම–න 12.00 දවා ස“ෙ“ වැඩකරන ”නවල 

කා•යාය ෙ“ලාව ළ “ පැ”ම—”ල “ාෙ–ය සභාෙ“ “ධාන කා•යාලෙය” ෙපා ෙවළඳෙපාළ මා” කඩය 
සඳහා ෙට”ඩ• ෙප–රම “—’ කර ලැෙ•.

 •  ෙට”ඩ• ෙප–රම ”ටප’ ෙදක•” “—’ කරන අතර, එම ෙට”ඩ• ෙප–රම ස’—•ණකර කවර 
ෙදකක බහා ව’පස ඉහළ ෙකළවෙ• "පළ“ ”ටපත" හා “ෙදවන ”ටපත“ යෙව” ෙව”ෙව”ව 
සඳහ” කර එම කවර ෙදකම ෙවන’ කවරයක බහා ව’පස ෙකළවෙ• ෙට”ඩරෙ“ නම සඳහ” කර 
"ෙ”ක’, පැ”ම—”ල “ාෙ–ය සභාව, ”ෙ’න, පැ”ම—”ල" යන •”නයට •යාප”ං— තැපෑෙල” 
2022.10.13 ”න ප.ව.1.00 ට ෙපර ලැෙබන ෙ— එ”ය –ය. 

 •  ෙට”ඩ• අ“” භාර “මට කැම“ අය එම ”ටප’ ෙදක ඉහත ආකාරයට සක—කර “ධාන කා•යාලෙ“ 
තබා ඇ“ ෙට”ඩ• ෙප”“යට බහා•ය හැ•ය.

03.  ෙට”ඩ• ”වෘත •“ම.
  2022.10.13 ”න ප.ව.1.00 ට ෙට”ඩ• ෙප”“ය “” තබන අතර, “ය“ත ෙ“ලාවට ප” ඉ”’ප’ කරන ෙහ– 

අස’–•ණ අය’ප’ ““”ෙ’ප කර ලැෙ•. 2022.10.13 ”න ප.ව.2.00 ට පැ”ම—”ල “ාෙ–ය සභාෙ“ 
“ධාන කා•යාලෙ“ ෙට”ඩ• ම–ඩලය ඉ”’ෙ“ “ ෙට”ඩරය ”වෘත කර ලැෙ•. එ– ෙ“ලාවට ෙට”ඩරය 
ඉ”’ප’ කළ අයට ෙහ– ඔ“ ”” •”ය•” බලය පැව“ ඔ“ෙ” “ෙය–“තෙය—ට සහභා” ”ය හැක. තවද 
එ” ෙට”ඩරය” ෙහ– ෙට”ඩ• ය”ල ෙහ– ““”ෙ’ප •“ෙ’ බලය පැ”ම—”ල “ාෙ–ය සභාව සය.

04.  වැ•ර ෙතාර” කා•යාය ”නය” වල“ ෙප.ව 9.00 ’ට ප.ව 3.30 දවා 045-2274375 ”රකථන 
අංකයට ඇම”ෙම” ලබාගත හැ•ය.

උපෙ”ඛනය අංක 01

අ• 
අංකය

—ථානය ෙවළඳ 
—වභාවය

ෙපරම ගා—“ ෙට”ඩ• ඇප 
“දල

වා•“ක අවම 
ලං”ව

01 පැ”ම—”ල ෙපා 
ෙවළඳෙපාළ

මා” කඩය ”. 3,000.00  ”. 100,000.00 ”. 300,000.00

එ. ඒ. ල’ම” ෙ”මරන, 
සභාප , “ාෙ–ය සභාව, පැ”ම—”ල.

ටයර් ටියුබ් අලුත්ම ටයර් 
ආර්පි

ඩැග් ටයර් 700
ඩැග් 

පිර වී ්ම ටදී රැගෙන ගනොගිය 
ටයර් 825

ක්රවුන් ටයර්,  ග�ොළඹ 
14. 0773134060,  075
3134060 වැඩි ගවළ දා්ම අඩු 
ලොභය ගවන සයි. 

ත�ොග අවසන් කිරීගේ ්මහො 
ගේල්  නිමි ඇඳුේ සඳහො 
ගරදි ග�ොෙ වහෝම විකි ණී
්මට ඇ�. පළල 60” ගරදි 
සහ පළල 60” ගල්ේ ගරදි 
ඇ�. පළල 60” ගරදි මීට
ර යක් රු. 500/  හො පළල 
60” ගල්ේ ගරදි මීට ර යක් 
රු. 1000/  ක් ගේ. ඉක්්මන් 
�රන්න. පිවි ගසන්න. 


