
වර්ෂ 2022ක් වූ ඔක්්තෝබර් මස 23 වැනිදා ඉරිදාදැන්වීම් 

ෙට”ඩ• ’”ම
පා”–— කරන ලද ෙමට• රථය ”’ම සඳ හා “ල ගණ” කැඳ•ම

– ලංකා අපනයන සංව•ධන මඩලය ”’ පා”–—  කරන ලද 18-3113 “””–”  ලාස• 
ෙම–ට• රථය ”ම සඳහා “ල ගණ කැඳව• ලබ”. අපනයන සංව•ධන මඩලෙ  

 ෙව• අඩ”ෙ  " "  යටෙ’ වැ•”ර  ෙතාර“” 
ලබාගත හැක.
ලං” භාරගැ”ෙ’ අවසාන ”නය 2022.11.08 ෙ“
වැ•”ර ”තර සඳහා ”රකථන අංක 0112300702 ඔෙ  වැඩබලන සහය අ–”“කා  “ස’පාදන/ 
අමතන. 

සභාප”,
ෙදපා•තෙ”“ “සපාදන ක“•ව, 

– ලංකා අපනයන සංව•ධන මඩලය,
NDB-EDB —න, ෙනා. 42, නව මාවත, ෙකාළඹ 02, – ලංකාව.

”රකථනය : +94112300700/ ෆැ— : +94112300728
ෙව• අඩ”ට - 

– ලංකා අපනයන සංව•ධන ම–ඩලය

ලං” සඳහා ආරාධනය
ජා“ක තරගකා ලං”කරණ

කා•ය ම–ඩල “වාහනය - 2022/2023
01.  – ලංකා අපනයන සංව•ධන මඩලය ”’  පහත සඳහ මා•ගය “ වසරක කාලය” (2022 - 2023) සඳහා අපනයන සංව•ධන මඩලෙ 

කා•ය මඩලයට (“ධාන කා•යාලය) වා– සමනය කළ ෙහ– ෙනාකළ බ— රථ/  වෑ රථ ම“ 2022 ෙදසැබ• 01 වන ’ට “වාහන පහ”ක 
සැපම සඳහා  ම” “වාහන ෙ—වා සැප–ක”ව  ෙව“ ““ තබන ලද ලං” කැඳව• ලැෙ•.

අංකය බ— මා•ගය ආර’භක —ථානය
01 ක—තර - (ගා—පාර) ක”තර (ද—ණ) නගරය
02 හංවැ”ල  - (ෙල–ෙලව” පාර) හංවැ”ල හ”ය
03  ෙහ–මාගම -  (හ”ෙලව” පාර) ෙහ–මාගම හ”ය
04 ෙකා•ෙගාඩ - (”ග“ පාර) ෙකා•ෙගාඩ හ”ය
05 කැ—බෑව (120 බ— මා•ගය) කැ—බෑව හ”ය
06 කලෙග•ෙ’න -  (•වර පාර) කලෙග•ෙ’න හ”ය

02.  ලං” භාර ගැ”ෙ අවසාන ”නෙ ’ට •’ ”න 91  ලං” වලං• ”ය –“ය.

03.  අපනයන සංව•ධන මඩලෙ  ෙව• අඩ”ෙ “ ” යටෙ’ ආද•ශ ලං” ෙ”ඛන 
ක”ටලය” බාගත කළ හැක.

04.  ආප” ෙනාෙගවන ”.1,500.00ක ගා—“ව”  හා ආප” ෙගව•  ලබන ”. 5,000/= ක  තැප“ව”   – ලංකා අපනයන සංවධන මඩලය න“” 
ලංකා බැං—ෙ ෙ”” ශාඛාෙ පව’වාෙගන ය• ලබන අංක - 306605 ““මට බැර කර ලබා ග’ බැං— ල”පෙ’ ”ටපත” ලං” •”ෙ”ඛන 
සමග අ“ණා ඉ”’ප’ කළ –“ය.  (බැං— ල”පත අ“ණා ෙනාමැ“ ලං” වලං• ලං”ව” ෙලස ””ග• ෙනාලැෙ•).

05.  ““ තබන ලද ලං”, බහා එව• ලබන කවරෙ වපස ඉහළ ෙකළවෙ• “කාය මඩල “වාහනය - 2022- 2023" ෙලස සඳහ කර 2022 
ෙනාවැබ• මස 10 වන ”න ෙප.ව. 10.30 ට ෙහ– ඊට ෙපර ලැෙබන ප’” “සභාප“”, ෙදපාතෙ”“ “ සපාදන ක“•ව, – ලංකා අපනයන 
සංවධන මඩලය, “ සපාදන ඒකකය, 6 වන මහල,  —න, ෙනා.42, නව මාවත, ෙකාළඹ 02.” යන •”නයට •යාප”ං— තැපෑල 
ම“ එ•මට ෙහ– 06 වන මහෙ” “ සපාදන ඒකකෙ තබා ඇ“ ෙටඩ• ෙප”“ෙ බහා–මට හැ•ය. ලං” භාර ගැ”ම අවස — වහාම ලං” 
”වෘත කර• ලැෙ•.

06.  ෙටඩ• භාර ගැ”ෙ අවසාන ෙ“ලාෙව ප”ව ඉ”’ප’ කරන ෙටඩ• භාරග• ෙනාලැෙ•.  ෙටඩ• ””ගැ”ෙ ෙහ– “ “”ෙ’ප •“ෙ 
අ”“ය “ සපාදන ක“•ව ස“ය.

07.  ලං” ”වෘත කර• ලබන අව—ථාවට සහභා” •මට ලං”ක” ෙහ– ඔ“ෙ” බලයල’ “ෙය–“තය—ට අවසර ෙද• ලැෙ•.

08.  වැ•”ර ෙතාර“” සඳහා ”රකථන අංක: 011-2300702/ 0706652666  ඔ—ෙ— අපනයන සංව•ධන මඩලෙ “සපාදන ඒකකෙ 
“සපාදන  “ලධා““ නයනා මහ’“ය අමතන.    

සභාප“”,
ෙදපා•තෙ’ “ස’පාදන ක“ව,  

 ලංකා අපනයන සංව•ධන ම–ඩලය,
NDB-EDB —න, ෙනා. 42, නව’ මාවත, ෙකාළඹ 02, – ලංකාව.

”.ක. +94112300700 / ෆැ”— : +9411-2300728
ෙව• අඩ”ය - 

ආෙය–ජන “ව•ධන අමා“ාංශය

ෙකාළඹ ෙ’ ක•මා”ත 
ශාලාවකට පහත සඳහ” 

ඇබෑ•“ ඇත. 
  

 
   

(වසර 3 ක පළ–”ද)
”මසන : 

න—• - 0778 885 800
“සන - 0774 599 286

 බෑ” ය”– යාක”

ලං” සඳහා ආරාධනය
ජා“ක තරගකා ලං”කරණ

– ලංකා අපනයන සංව•ධන මඩලෙ“ ෙව –වාරය, 
 සඳහා ෙව ෙය”’ සකාරකවය 

සහ අ”ත•ගත ෙබ—හැෙ’ ජාල ෙවා, 
01.  – ලංකා අපනයන සංව•ධන මඩලය ”’ එ“ ආයතක ෙව –වාරය, ෙවත උප—ථ, 

“ෙ“ශ ල-සටහ ආ”ය සහ අත•ගත ෙබ—හැ“ෙ ජාලය (CDN) ෙ—වා සැප•ම ඇ“”ව ෙව ෙය” ස’කාරක ෙ—වා 
සැප•ම සඳහා ””” ෙ—වා සපයනෙග ““ තැ“ ලං”/ ෙය–ජනා කැඳව• ලැෙ.” අෙ“”“ත 24x7 ෙ—වා ලබා ගැ”ෙ හැ•යාව 
සම— ෙග––ය “ෙ“ශය” ඇ“ ඉහළ තදබදය” ස“ත ෙව අත•ගතය ෙබ— හැ“ම ෙ“ගව’ •“ම, ”ශාල තදබදව• 
ආර”ෂාව සැප•ම සහ “හාරව• ෙව අඩ”ෙ“ ආර”ෂාව සහ“ක •“ම යනා“ කා•යය ෙම““ අෙ“”ෂා ෙකෙ•.

02.  ලං” භාර ගැ”ෙ අවසාන ”නෙ“ ’ට •’ ”න 91  ලං” වලං• ”ය –“ය.

03.  අපනයන සංව•ධන මඩලෙ“  ෙව අඩ”ෙ“ “ ” යටෙ’ ආද•ශ ලං” 
ෙ”ඛන ක”ටලය” බාගත කළ හැක.

04.  ආප” ෙනාෙගවන ”.2,000.00ක තැප“ව” – ලංකා අපනයන සංවධන මඩලය න“” ලංකා බැං—ෙ ෙ”” ශාඛාෙ 
පව’වාෙගන ය• ලබන අංක - 306605 ““මට බැර කර ලබා ග’ බැං— ල”පෙ’ ”ටපත” ලං” •”ෙ”ඛන සමග අ“ණා 
ඉ”’ප’ කළ –“ය.  (බැං— ල”පත අ“ණා ෙනාමැ“ ලං” වලං• ලං”ව” ෙලස ””ග• ෙනාලැෙ).

05.  ““ තබන ලද ලං”, බහා එව• ලබන කවරෙ“ වපස ඉහළ ෙකළවෙ• “– ලංකා අපනයන සංවධන මඩලෙ“ ෙව• –වාරය, 
 සඳහා ෙව• ෙය” ස’කාරක’වය සහ අ”තගත ෙබ හැ“ෙ ජාල ෙ—වා, 

CLOUD SERVERS – 2023/ 2025” ෙලස සඳහ කර 2022 ෙනාවැබ• මස 08 වන ”න ෙප.ව. 11.00 ට ෙහ– ඊට ෙපර 
ලැෙබන ප’” “සභාප“”, ෙදපා•තෙ“ “ සපාදන ක“•ව, – ලංකා අපනයන සංව•ධන මඩලය, “ සපාදන ඒකකය, 6 වන 
මහල, NDB - EDB ——න, ෙනා.42, නව මාවත, ෙකාළඹ 02.” යන •”නයට •යාප”ං— තැපෑල ම“ එ•මට ෙහ– 06 වන මහෙ” 
“ සපාදන ඒකකෙ“ තබා ඇ“ ෙටඩ• ෙප”“ෙ“ බහා–මට හැ•ය. ලං” භාර ගැ”ම අවස — වහාම ලං” ”වෘත කර• ලැෙ.

06.  ෙටඩ• භාර ගැ”ෙ අවසාන ෙ“ලාෙව ප”ව ඉ”’ප’ කරන ෙටඩ• භාරග• ෙනාලැෙ.  ෙටඩ• ””ගැ”ෙ ෙහ– “ “”ෙ’ප 
•“ෙ අ”“ය “ සපාදන ක“•ව ස“ය.

07.  ලං” ”වෘත කර• ලබන අව—ථාවට සහභා” •මට ලං”ක” ෙහ– ඔ“ෙ” බලයල’ ෙය–“තය—ට අවසර ෙද• ලැෙ.

08.  වැ•”ර ෙතාර“” සඳහා ”රකථන අංක: 011-2305209/ 011-2300705 -11 (”•ව: 302) ඔ—ෙ— අපනයන සංව•ධන මඩලෙ“ 
ෙතාර“” තා”ෂණ අංශෙ“ සහකාර අ–”ෂ  -ෙතාර“” තාක්ෂණ,  ෙ“ෙර– මහතා අමතන.    

සභාප“”,
ෙදපා•තෙ’ “ස’පාදන ක“ව,  

– ලංකා අපනයන සංව•ධන මඩලය,
NDB-EDB —න, ෙනා. 42, නව’ මාවත, ෙකාළඹ 02.
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ක’ක”  හා ෙ–ශ •යා අමා“ාංශය

– ලංකා ෙ–ශ ෙ—වා –”“ කායාංශය
”•ක මශන “ලධා 

ෙපාෙරා’“ ෙ”ඛනය සඳහා අය”ප’ කැඳ•ම
– ලංකා ”ෙශ ෙ—වා “– කා•යාංශය, ක’ක” හා ”ෙශ –යා අමා“ාංශය 
යටෙ පවන ”ව—ථා”ත ආයතනය. – ලංකා ”ෙශ ෙ—වා “– කා•යාංශෙ“ 
”•ක ”ම•ශන ’”“ම සඳහා,  ”ව—ථා”ත ආයතනවල ෙ—වෙ“ “–“  ”ම•ශන 
ෙ’–ෙ“ ”””ක’ හා පළ–”දල තැනැත”  ”•ක ”ම•ශන “ලධා“” ෙලස 
ෙපාෙරා“ ෙ”ඛනයට ඇ“ළ කර ගැ”මට අෙ“ෂා කරන අතර, ඒ  සඳහා කා•යාංශය 
”’” අ•මත කර ඇ “මනා ෙගව• ලැෙ•.

ඒ අ•ව කා•යාංශෙ“ ”•ක ”ම•ශන “ලධා“ ෙපාෙරා“ ෙ”ඛනයට ඇ“ළ  •මට 
කැමැත  දවන තැනැත”, තම ආයතන “ධා“යා ම“” පහත සඳහ” •”නයට 
අය”’ප ෙයා“ කරන ෙලස  ද”වා ’““.

“ෙයා්’ සාමා—ාකා“ (පපාලන හා මානව ස’ප’),
– ලංකා ”ෙශ ෙවා “–“ කා•යාංශය,
ෙනා. 234, ෙඩ”’” ෙකාබෑක—ව මාවත, 
ෙකාව’ත, බ’තර“”ල.  
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ඉහත •”නෙ“ ”“ අප —බ— “’පාදන ආයතනෙ“ 
පහත සඳහ –ර“පා— පව“.

1.  අල” “වධන “ලධා“       2.  ප’ගණක “යාක”.
අය”ප’ ෙයා“ කරන.
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