
l 2022 සැප්ැම්බර් 22 බ්රහස්පතින්දා දැන්වීම 

2022 සැප්ැම්බර් 22 බ්රහස්පතින්දා ක�ොළඹ ඩී. ආර්. විජයවර්්ධන මොවකේ අං� 35 දරණ ස්ොනකේ පිහිටි ලං�ොකේ සීමොසහි් එකසේ ප්රවෘේති ්පත්ර සමොගම විසින් මුද්රණය �රවො ප්රසිද්ධ �රන ලදී.

“වැර” •ම•
ලං” සඳහා ආරාධනය

පළා’ ෙම–ට• රථ වාහන ෙදපා•තෙ”“ව
උ“” පළාත

“ත රථවාහන ආ—ය’ බලප– “ස’පාදනය
අරදල :   ලංකා රජය 

“සපාදන අංකය : 
2022 සැ“තැ’බ• මස 20 ”න ”නණ –වපෙ 10 ෙ“ 
පළ — ’”•ෙ’ ෙ’ද අංක 01 පහත සඳහ” ෙලස “වැර” ”ය 
“ බව ක”ණාෙව” සලක”න. ෙපර පළකරන ලද ’”•ෙ’ 
සඳහ” අෙන ’ය— ”—තර ෙනාෙවන—ව පව”.
01. "උ“” පළාත, පළා ෙම–ට• රථ වාහන 
ෙදපා•තෙ’”“ෙ“, “ස’පාදන කෙ“ සභාප“ ”’” “”ත  
වාහන ආ—ය’ බලප– 300,000 ” සැප•ම සඳහා අ’ලා” 
ෙය–”තා—•ණ හා ”””ක’ල ලං”ක”ව” ෙව“” ““ තැ“ 
ලං” කැඳව• ලැෙ•.
සභාප“, ප.ෙද.“. ක“ව 
පළා’ ෙම–ට• රථ වාහන ෙදපා•තෙ”“ව,
උ“” පළාත.

 පාර, කත•, යාපනය.

(වැ”• අමා“ාංශය)
හලාවත වැ”• සමාගම

ෙපා” ග—, ෙපා” ෙල• සහ ය” ක“ අෙල ම සඳහා “ල ගණ” කැඳ•ම

ව’ත
අෙල” කරන “සපාදනය ”වෘත කරන

” “මාණය ”නය ෙලාව —ථානය
ප—ගවැව ෙපා”ෙල• 212,231

2022.09.28 ෙප.ව. 10.30
හලාවත වැ• සමාගම,

අංක 165, 
–’තල පාර, හලාවත

තබප”“
ය” ක (ෙල ’ෑ) 5,000
““”ෙ’”ත ක 
(ෙල ’ෑ) 201

මංගලඑ”ය ය” ක (ෙල ’ෑ) 5,000

මාදෙ“ ෙපා” ග (වැ•“ / 
මැ”“ / කණා•) 136 2022.09.29 ෙප.ව. 10.30 මාදෙ“ ව“ 

ෙකා”ඨාසය, ග”“”ව.

01.  අ—ළ “සපාදනප’ ””ය” 500/- ක ගා“ව” ෙගවා ස“ෙ“ වැඩකරන ”නවල ෙප.ව. 9.00 ’ට ප.ව. 4.00 
ද”වා සහ “සපාදනප’ වෘත කරන ”නෙ“ ෙප.ව. 10.15 ද”වා ඉහත සඳහ” ථානව•” ලබාගත හැක.

02.  වැ• තර සඳහා ”රකථන අංක 032-5678050 ප—ගවැව, 032-5741263 තබප”“, 032-5678398 
මංගලඑ”ය සහ 032-5741266 මාදෙ“ යන ව“ අ“කා“ව”” අමත”න.

සභාප“ - ස’පාදන ක“•ව,
හලාවත වැ” සමාගම,

165, –තල’ පාර, හලාවත.

“ ”— ස”ෂණ හා පත” කා•යාංශෙ කා•ය ම–ඩලය ෙවත 
ISO 9001 : 2015 ත’’වෙ අව“තාවය” සහ 

කළමනාකරණ පධ“ ”ගණනය සඳහා –““ ෙවා සැපම සඳහා 
අය”ප– කැඳ•ම

“ ”— ස”ෂණ හා පත” කා•යාංශය ය රෙට  ඛජ ස’ප කළමනාකරණය හා සංර”ෂණය 
ස’බ”ධව – ලංකාෙ“ ඇ“ “ධානතම සං”ධානය”. එ “ධානතම වග’ ව”ෙ” ”මා’ල “ 
”—මක ’“ය’කරණය, රෙට පව“න ඛජ ස’ප ත”ෙ—” •“ම සහ ඛජ  ගෙ“ෂණය, 
කැ’ම, සැක“ම, ෙවළ’ම  සහ අපනයනය “යාමනය •“ම”.
එම “සා, “ ”— ස”ෂණ හා පත” කා•යාංශය  සඳහා එ කට–“  ”“ම •“මට ෙම”ම 
උප’ම පා’ෙභ–“ක තෘ““ය” සම“” එ ග“ෙදක”ව” ෙවත “ශ—ත ෙ—වාව” ලබා“මට “ල 
“”තනය” ලබා ගැ”ම ඉතා වැදග අව“තාවය” බවට පව ඇත.
ඒ අව “ ”— ස”ෂණ හා පත” කා•යාංශෙ“ කළමනාකා“වය, එ “ධාන කා•ය ම–ඩලය, 
ISO 9001 : 2015  තව අව“තා සහ කළමනාකරණ ප–ධ“ ”ගණනය සඳහා ISO 9001 : 
2015 තව අව“තා ””බඳ මනා ’ම” සත –““ක”ව—ෙග” –““ ෙ—වාව ලබාගැ”ම 
සඳහා අය”’ප කැඳ•මට ”රණය කර ඇත.
–““ක” පහත ”””ක’ හා පළ–”–ද සත අෙය” ”ය –“ය.
”””ක සහ පළ–”ද

  සාමා— වෘ’”මය පළ–ද : ISO 9001 : 2015 තව අව“තා සහ කළමනාකරණ 
ප–ධ“ ”ගණනය ””බඳ  වසර 05 ක පළ–”–ද සහ ””ධ අංශවල  කළමනාකරණ ප–ධ“ 
—ථා”ත •“ම ස’බ”ධව කට–“ කර “—ම. (සා”“ ෙ”ඛන ඉ”’ප කළ –“ය)

  ”ෙ•“ත වෘ’”මය පළ–ද : ISO / IEC 9001 : 2015 තව අව“තාවය”ට අව 
කළමනාකරණ ප–ධ“ —ථා”ත •“ම සඳහා උපෙ–ශනය සහ / ෙහ– කළමනාකරණ ප–ධ“ 
“යාමක •“ම සඳහා සහාය ලබා“ වසර 05 ක පළ–”–ද. (සා”“ ෙ”ඛන ඉ”’ප කළ 
–“”)

ෙ’ සඳහා ෙයා්”තා —•ණ ––ගල””, තම ස’—•ණ කරන ලද අය”’ප–, එ” –““ වැඩසටහන” 
සඳහා වන ස”—තරාමක ”“ ෙය–ජනාව සහ –““ කාලසටහන සමග (–““ වැඩසටහ” ගණන 
“ ”— ස”ෂණ හා පත” කා•යාංශය ”’” ”රණය කර ඇත)
2022.10.05 වන ”න ප.ව. 2.00 ට ෙපර "සභාප, ෙදපාතෙ”“ව, “සපාදන ක“•ව, “ ” 
ස””ෂණ හා පත” කායාංශය, ෙනා. 569, එ”ට“”ල පාර, ”ටෙක–”ෙ”" යන •”නයට •යාප”ං— 
තැපැ” මා•ගෙය” ෙයා“ කර”න. 
“මාද • ලැෙබන අය”’ප– ““”ෙ’ප ෙ“.

සභාප“,
ෙදපා•තෙ”“ “සපාදන ක“•ව,
“ ”— ස”ෂණ හා පත” කා•යාංශය,
ෙනා. 569, එ”ට“”ල පාර, ”ටෙක–”ෙ”.

’”•ම”

“ාෙ–—ය ෙසෟ ෙවා අ”ෂක කා•යාලය (RDHS) - මඩකල–ව
නැෙගන“ර පළාත

ලං” සඳහා ආරාධනය (IFB)
මඩකල–ව “ාෙ—ය ෙසෟ ෙවා අ–”ෂක කා•යාලෙ“ “ාෙ—ය “ස’පාදන ක“ෙ“  පහත සඳහ”  කා•යාල ෙර–හ” 
උපකරණ හා ගෘහ  භා–ඩ මඩකල–ව “ාෙ—ය ෙසෟ  ෙවා අ–”ෂක  ( )  කා•යාලය ෙවත සැප•ම හා ෙගනැ’ භාර“ම  
සඳහා ““ තබන ලද ලං” භාරග•  ලැෙ•. 

අ• 
අංකය

ෙයා“ අංකය අව අතම “මාණය ආප” ෙගව• ෙනාලබන 
ලං” ගා—“ව (””ය”)

ලං ෙකා”ෙ–’ 
පහත සඳහ”  ක”“ කාරණා ඉ•“ෙම” අන“”ව ෙ’  ””බඳව උන””ව” ද”වන ෙය–”තා—•ණ  ලං”ක”ව”ට, “ෙය–“ත”” 
හට ෙහ– න’කරන ලද අෙය— හට 2022.09.22 වන ”න ’ට  2022.10.13 වන ”න ද”වා රාජකා“ ”නවල කා•යාල ෙ“ලාව” “ළ“  
ෙප.ව. 9.00 ’ට ප.ව. 3.00 දවා අතර“ර“ ෙමම කා•යාලෙ““  ““’ අංශෙය”  ලං” •ය•  “ල“ ගත හැ•ය. 

  මඩකල–ව “ාෙ—ය ෙසෟ ෙවා  අ–”ෂක ෙවත •”ත අය”’පත”  ඉ”’ප’ •“ම.
මඩකල–ව, “ාෙ—ය ෙවා අ–”ෂක කා•යාලය  නමට ඇ“ මඩකල–ව ලංකා බැං—ෙ“ 012 අෙ” ශාඛාෙ“ ““ 
අංක 0002699216 දරන ““මට  ආප” ෙගව• ෙනාලබන ලං” ගා“ව  බැර •“ෙම” ෙග•ම මත.
”ාපාර •යාප”ං—  •“ෙ’ සහ“කෙ“ සහ“ක කළ  ”ටපත” ඉ”’ප’ •“ම.
ව–ය “’පාදන සඳහා ඔ–”ෙ”  ෙ—ය “ෙය–“තය” ෙලස  ඔබෙ” සමාගම ප’කර“” “ධා”” ” “—’ කරන ලද 
සහ“කය” / •”ය” ඉ”’ප’ •“ම. 

1.   ““ තබන ලද ලං” 2022.10.14  වන ”න ෙප.ව. 10.30 ට ෙහ– ඊට ෙපර  ලැෙබන ෙ මඩකල–ව “ාෙ—ය  ෙසෟ ෙවා අ–”ෂක 
කා•යාලයෙ“  ( )  “ාෙ—ය “ස’පාදන ක“ෙ“ සභාප“ ෙවත  ෙ”ඛනගත තැපෑෙල” එ•ම ෙහ– මඩකල–ව  “ාෙ—ය 
ෙසෟ ෙවා අ–”ෂක   ( )  කා•යාලෙ“ තබා ඇ“  ෙට”ඩ• ෙප”“ෙ“ බහා–ම ෙහ– කළ  –“ය. ලං” භාර ග”නා එම 
ෙ“ලාව  ඉ”ම— වහාම    කා•යාල•ය  “වණාගාරෙ““ එ– ලැ— ඇ“ ලං” වෘත කර• ලැෙ•. “මාද • ලැෙබන ලං” 
““”ෙ’ප කර• ලැෙ•.  ලං” අ•”ටපත•”ද –”තව (”ටප’ 2), ””ෙයළ කර ෙවන ෙවනම •” කවර ෙදකක ඇ“ළ’ කර  
"“” ”ටපත" හා "අ• ”ටපත" ෙලස සටහ”  කර ““ තබා "ෙයා“ අංකය" (ව•ෙ“  සඳහ”) එම •” කවරවල ව’පස ඉහළ  
ෙකළවෙ• පැහැ”•ව සඳහ” කර  ඉ”’ප’  කළ –“ය.

2.   ය—ම ලං” සමග  “” ලං” ව“නාක“” 2%  වන ලං” ”ර”ෂණ ඇපකරය” ද ඉ”’ප’  කළ –“ය. එම ලං” අැපකරය ලං”  
භාරග”නා අවසාන ”න ට ”න  91   ද”වා වලං•ව පැව“ය –“ය.

3.   “ස’පාදන ක“ෙ“ ”රණය අවසාන  ”රණය ව• අැත.
4.  අව“  පැහැ”• කර ගැ”’ සඳහා අමත”න.  ගණකාකා“ ”රකථන : 065-2222997 
සභාප“, “ාෙ–—ය “සපාදන ක“ව (RPC),
“ාෙ–—ය ෙසෟ ෙවා අ”ෂක  (RDHS) කා•යාලය, මඩකල–ව.

“ෙදනය
2007 අංක 07 දරන සමාග’ 

පනෙ 9(2) වග”“ය “කාරව

සමාගෙ’ ක•” නම : 
ලංකා ඉ”—““– ඔ ෆැෂ” 

ෙට”ෙනාෙලා“ (“”ව) •“ට”
•යාපං— අංකය : •” 3725, 

•යාපං— •”නය : •ටස ටව, 
#324/2, ෙලව” 3/6, හැ“ෙලා” ’, 

හැ“ෙලා” පාර, ෙකාළඹ 6. 
සමාගෙ’ නව නාමය : ඉ”ට•නැෂන 
ඇකඩ“ ඔ— ෆැෂ” (•”) එ”–, 

නව සංථාගත නය : 
2022 සැ“තැබ 30 වැ“—.

සමාගෙ ෙ”ක

ක”තර නගර සභාව
ම—කඩ හා ඵලව බ” “ම - 2023
පහත උපෙ”ඛනෙ“ සඳහ ම—කඩ හා ඵලව බ”ම සඳහා ම”’ “සපාදන අය”ප’ කැඳව• 
ලැෙ.

“සපාදන අය”ප’ “—’ •“ම -  2022.10.05 ”න ප—ව” 3.00 ද”වා

“සපාදන අය”ප’ භාර ගැ”ම -  2022.10.06 ”න ෙප.ව. 10.00 ද”වා

“සපාදන අය”ප’ ”වෘත •“ම -  2022.10.06 ”න ෙප.ව. 10.01 ට

උපෙඛන 01 - ම— කඩ බ”“ම

අ• 
අංකය

කඩ අංකය —ථානය ම— වගය අවම ලං”ව 
(”ය”)

1. අංක 01 ක•—”ද නව ෙවළඳෙපාළ ——” ම— 436,800.00

2. අංක 10 ක•—”ද නව ෙවළඳෙපාළ එළහර” ම— 997,500.00

3. අංක 11 ක•—”ද නව ෙවළඳෙපාළ එළහර” ම— 1,145,163.00

4. අංක 02 ’—රා ෙපාළ එළහර” ම— 543,518.00

5. අංක 114 “” •”ය එළහර” ම— 683,615.00

   “සපාදන ෙප–රම ගා—“ ”. 1,500.00 ” ආප” ෙගවන තැප’ “දල ”. 25,000.00 ” ද ෙ“.

06.    සභාව ස“ ඵලව සඳහා “සපාදන ප’ කැඳව• ලැෙ. අවම ලං”ව ”. 44,100.00 ” වන 
අතර, ෙප–රම ගා—“ ”. 600.00 ”ද, ආප” ෙගවන තැප’ “දල ”. 3,000.00 ” ද ෙ“.

අෙන—’ ’ය— ”—තර “සපාදනප’ සමග “—’ කර• ලැෙ.

”ම“’ : 034-2222273, 034-2222275

2022.09.16 ”න නගර සභා කා•යාලෙ“ සාම  ෙ–ශ ශ”“ එ.ආ”• න“•

සභාප,
නගර සභාව, 
කතර.


