
l 2022 න�ොවැම්බර් 21 සඳුදාදැන්වීම 

නම ෙවන— •“ම
මහවර ”——”කෙ“ හා’—පව 
“ාෙ–—ය  ෙ”ක’ ෙකා”ඨාසෙ“ 

,  ය“වාවල, ක•ග—ෙතාට 
•”නෙ“ ප”ං  මන”තනලෑ 
ෙගදර “වංක මෂා” වන න“” 
හැ“”— මා ෙමතැ” පට” රනායක 
“”ය”ෙලාෙ” “වංක මෂා” 
රනායක  යන න“” හ“”ව 
ලබන බව  ලංකා ජනරජයට, 
මහජනතාවට ෙම”  ’’ ෙද“.

ෙමයට,
රනායක “”ය”ෙලාෙ” “වංක 

මෂා”  රනායක.

ෙකාළඹ •ව—ලය

ෛව– •ඨය
ඇබෑ•“

ෙකාළඹ •ව—ලෙ ෛව– ඨය පහත ස ඳහ” තන සඳහා 
””කල අයකව”ෙග” අයප කැඳව”.

1.   පෙෂණ සහකාර තනර (ෙකා”ා පදනම මත) - ඔ”හ”/ ෆාම’ ප’සරෙය“ වැඩ •“ම
 අව“ ”””ක’
  ”ග ”•ව”—ලය•” ලබාග ෆාම’ ”බඳ ෙවෙස’යාව සමග උපා“ය” (ෆාම’ ”බ ඳ ”—ෙ““ 

ෙහ– ෆාම’ ”බඳ “ථම උපා“ය (B. Pharm)
    ” අය”’ක” ඔෟෂධෙ“”ය— ෙලස .ලං.ෛව– සභාෙ“  (SLMC)  සහ“කය ලබා “–ය –ය.
  ඖෂධ “ස’පාදනය හා ෙතාග ෙ”ඛන/ ඉ”ෙව”ට’ පාලනය  ”බඳ පළ–”–ද ඇන’ මැන”. 
  ”•ක වැ•ප : ”. 49,860/= මා’ක + ”වන “මනාව සහ අ—ළ ෙ—.අ.අ. හා ෙ—.භා.අ. —යකවය 

(2020.01.01 ”නට ප’”) 
  වැ•“ ෙ”තය -  U-AC2

2.  පෙෂණ සහකාර තනර  (ෙකා”ා පදනම මත)  ”ාපාර සංවධන ප’සරෙය“ වැඩ •“ම. 
 අව“ ”””ක’ :
  ”ග ”•ව”—ලය•” ලබාග කළමනාකරණ ධාරාෙ“ ”ෙ•ෂඥතාව  ස“ත උපා“ය” ෙහ– 

කළමනාකරණය ”ෂයය අංගය” ෙලස  ස“තව සාමා— උපා“ය. 
  ස’ම”ණ හැ’ර•ෙම“ලා ”ෙ•ෂෙය”, උසව කළමනාකරණය  හා ”ාපෘ“ කළමනාකරණය 

”බඳ පළ–”–ද  අමතර වා’ය” ව ඇත.
  ”•ක වැ•ප : ”. 49,860/= මා’ක + ”වන “මනාව සහ අ—ළ ෙ—.අ.අ. හා ෙ—.භා.අ. —යකවය.  

(2020.01.01 ”නට ප’”) වැ•“ ෙ”තය :  U-AC-2

3.  පෙෂණ සහකාර තනර (ෙකා”ා පදනම මත) සමාජ මා– ෙ“”කාෙ“ වැඩ •“ම.
 අව“ ”””ක’ 
  ”ග ”•ව”—ලය•” ලබාග කළමනාකරණ ධාරාෙ“  ”ෙ•ෂඥතාව ස“ත උපා“ය” ෙහ– 

•“ට” අෙල”කරණය ”ෂයය අංගය” ෙලස ස“තව සාමා— උපා“ය.
 සමාජ මා– ෙ“”කා හැ’ර•ෙ’ පළ–”–ද.
 ”•ක වැ•ප : ”. 49,680/= +  ”වන “මනාව සහ අ—ළ  ෙ—. අ. අ. හා ෙ—. භා. අ. —යකවය (2020.01.01 

”නට ප’”) 
  වැ•“ ෙ”තය :  U-AC2

4.   තාවකා•ක “දශන තනර (ෙකා”ා පදනම මත) ඨෙ අ””තර  තව 
ස“ෙ”ෂණ මැ”’ෙ වැඩ •“ම.

 අව“ ”””ක’ :
  ”ග ”•ව”—ලය•” ලබාග කළමනාකරණ ධාරාෙ“  ”ෙ•ෂඥතාව ස“ත උපා“ය” ෙහ– 

කළමනාකරණ ”ෂයය  අංගය” ෙලස ස“තව සාමා— උපා“ය 
 මනා ප’පාලන “–ණතා
  ”•ක වැ•ප : ”. 40,920/= මා’කව + ”වන  “මනාව සහ  අ—ළ ෙ—.අ.අ. හා ෙ—. භා. අ. —යකවය 

(2020.01.01 ”නට ප’”) වැ•“ ෙ”තය  - U-AC1

  සටහන 
 ඉං“’ කථාෙව“ හා ••ෙම“  ”–’ට හැ•යාව
 මනා  ෙතාර” තා”ෂණ (IT)  “–ණතා 
ෙපා ෙකා”ෙ–’ 
ෙ’ තන” ෙකා”ා තන” ෙ“.  ”•කව  ප•ම මාස  හයක (06)  කාලයකට ෙ“. ෙමෙහ–’ කාලය ළ 
කා•ය සාධනය හා අව“තාව මත තන” වසර ෙදකක (02) කාලයකට  ය “•ඝ •“මට ඉඩ ඇත. 
ඉහත  තන” සඳහා 2022 ෙනාවැ’බ 30 ”න ෙහ– ඊට ෙපර  අය”’ •“ම සඳහා පහත සඳහ”  ස’බ”ධතාව 
ෙයා—ෙගන  –ග” ෙප–•මය –රව”න. https://forms.gle/KVckcBaMU3oxnv2G7  අවසාන ”නට පව 
ලැෙබන අය”’ප සලකා බල ෙනාලැෙ•.

ෙ”ඛකා“කා“,
ෙකාළඹ •ව—ලය. 
2022.11.10

සැප–’ක”ව” / 
ෙකා”ාක”ව” 

•යාප”ං— •“ම - 2023
වැ•ක”ද “ාෙ–ය සභාව - 

වැ•ක”ද
2023 ව•ෂය ෙවෙව” වැ•ක”ද “ාෙ–—ය සභාව 
සඳහා ” සහ ෙවාව” ලබා ගැ”ම ”—ස 
සැප’ක”ව” සහ ෙකා”–ාක”ව” •යාප”ං—ය 
සඳහා අය”’ප කැඳව ලැෙ•. සැප’ ෙවා 
සැප•මට උන””ව” ද”වන ”ාපා’ක ආයතන 
ෙව” සහ සැප’ක”ව” ෙව” 2022 ෙදසැ’බ• 
30 ”න ප.ව. 2.00 ද”වා අය”’ප කැඳව ලැෙ•. 
සැප’ක”ව” / ෙකා”–ාක”ව” •යාප”ං— 
•“ෙ’ අය”’ප– වැ•ක”ද “ාෙ–—ය සභාව, 
වැ•ක”ද, ෙපාෙළා”න”ව යන •”නෙය“ ”““ 
කා•යාලෙය” ලබාගත හැක. 

වැර ම : 
රකථන / ෆැ”— අංක : 027-2259095
– තැපෑල : welikandaps@gmail.com

ඒ.එ. “ම” අ“කා’
සභාප“,
“ාෙ–ය සභාව,
වැ•ක”ද.
2022-11-15 ”න,
වැ•ක”ද “ාෙ–ය සභා කායාලෙ “ය. 

1964 අංක 28 දරන ඉඩ’ අකර ගැ”ෙ’ 
(සංෙශ–ධන) පන“” සංෙශ–ත ප’” ඉඩ’ අකර 

ගැ”ෙ’ පනත (460 වැ“ පනත)

7 වැ“ වග”“ය යටෙ ’”•ම
මෙ” අංකය : 6/3/7/25

ඉඩ’ අමා“ාංශෙ ෙයා“ අංකය : 4-3/7/2019/එ–ඩ••“/431

ෙම“ පහත සඳහ” උපෙ”ඛනෙ“ ”—තර කරන ලද ඉඩ’ ෙකාට— 
රජයට අකරෙගන ඇත. වැ• ”—තර සඳහා 2022.10.26 වැ“ ”න 
අංක 2303/12 දරන  ලංකා “ජාතා”—ක සමාජවා“ ජනරජෙ“ 
අ“ ”ෙ•ෂ ගැස” පය බල”න.

උපෙ”ඛනය
පළාත : ම–ම
”—”කය : මාතෙ”
“ාෙ—ය ෙ”ක’ ෙකා”ඨාසය : නාඋල
”” ෙකා”ඨාසය : වගපනහ උඩ’ය පව
ාම “ලධා’ ෙකා”ඨාසය : නාඋල
”•” අංකය :  අවසාන “ ල”ෂණාමක ”•” 

අංකය 254, අ“ෙ•ක අංකය 74, 
පය 79

කැබ• අංක : 901-969 (කැබ• 62)
“මාණය (ෙහ”ටයා) : 0.3264

—”තක ඉලංග’ංහ,
“ාෙ–ය ෙ”ක

නාඋල
නාඋල “ාෙ–ය ෙ”ක කායාලෙ “.
2022.11.15

– ලංකා වරාය අ“කා’ය
ආෙය–ජන අව—ථාව”

ෙකාළඹ ෙත” ගබඩා (Oil bank) ප’ෙ“ සහ ත—ස”න 
ෙශය”“ ඉ”ධන ගබඩා ටැං•/ පහ”ක’ ථාපනය හා 
ෙමෙහ–ම සඳහා ඉඩ’ “•ඝකා–නව බ”“ම සඳහා ලං”

ෙයා“ අංකය :  EW/6/PT/2022/03/MW

ලං” භාර ග”නා අවසාන ”නය සංෙශධනය හා “•ඝ •“ම 
1.   ඉඩ’ ”බඳ ”—තර ෙමෙ—ය. ෙකාළඹ 15, ෙව–”— ප•මග,  ෙනා. 69, “ ක”“  අංක 1 

“මාණෙය” ෙහ”ටයා•  0.34, ක”“ අංක 1ට  යාබද ක”“ අංක 2 “මාණෙය”  ෙහ”ටයා• 
0.62,  ෙකාළඹ 13,  ෙකාටෙන  ම රමනාද” මාවත (පැර— පර”ත” ෙක“ක” ප’“ය)  
(ෙලා” - 01) 100/17, (ෙලා”  - 02) 100/22 “ ක”“ අංක 3 “මාණෙය” ෙහ”ටයා• 0.791 
සහ ක”“ අංක 3 ට  යාබද (ෙලා” 03, 100/22) ක”“ අංක 4 “මාණෙය” ෙහ”ටයා• 0.3968.

2. එ” එ” ක”“ය සඳහා ලං ර”ෂණය  ”. 1,000,000.00 . 

3.   ෙකාළඹ 01, ෙ””” බැ—“ය” පාර, 45,  ලංකා වරාය  අ“කා’ෙ“ “ධාන ඉං“ෙ”” (යා”—ක 
වැඩ) ”’”  2022.10.21 ”න ’ට 2022.12.20 ”න ෙත” ඕනෑම  කායාල ”නයක  10.00 
පැය ’ට 14.30 පැය ද”වා ලං  •”ෙ”ඛන “— කර ලැෙ•.  ලං •” ෙ”ඛනවල  “යැ” 
”ටපත” ප“”ෂා කර බැ–ම සඳහා  “ධාන ඉං“ෙ”” (යා”—ක වැඩ)  කා•යාලෙය” ලබාගත 
හැ•ය.  අ’ලා” පා••වය”ට 2022.11.10 ”න  ’ට 2022.12.20 ”න ෙත”  ඕනෑම කා•යාල 
”නයක  10.00 පැය ’ට 15.00 පැය ද”වා එම “යැ” ”ටපත  ෙනා“ෙ” ප“”ෂා කර බැ•ය 
හැ•ය.

4.  ලං 2022.12.23 ”න 14.00 පැයට ෙපර ඉ”’ප  කළ –ය. 2022.12.23 ”න 14.15 පැයට 
ලං ”වෘත කර ලැෙ•. ලංක”ව”ට ෙහ– ඔ–”ෙ”  බලයල “ෙය–“තය”ට ෙය–ජනා 
”වෘත  •“ෙ’  අව—ථාවට  සහභා“ •මට අවකාශය  ඇත.

5. ෙපර ’”•ෙම“ පළ— අෙන— ෙකා”ෙ–’ ෙනාෙවන—ව පව”.

6.  වැ•මන  ”—තර ඉහත •”නෙ“ “ධාන ඉං“ෙ”” (යා”—ක වැඩ) ෙව“” ලබාගත හැ•ය.  
(”රකථන : 0112451906)

“ධාන ඉංෙ” (යා”—ක  වැඩ)
– ලංකා වරාය අ“කා’ය, ෙකාළඹ 01.

 

අ”ල— ෙහ– •ෂණ ෙච–දනා මශන ෙකා“ෂ” සභාව

සැප–’ක”ව” •යාප”ං— •“ම - 2023
2023 ව•ෂය ෙවෙව” පහත සඳහ” භා–ඩ හා ෙ—වා සැප•ම සඳහා බ—නා“ර පළාත ළ “’පාදක”ෙග”, 
ෙකා”ාක”ව”ෙග” හා සැප–’ක”ව”ෙග” අ”ල— ෙහ– •ෂණ ෙච–දනා ”ම•ශන ෙකා“ෂ” සභාෙ“ 
•යාප”ං •මට 2022.12.15  ”න ද”වා අය”’ප කැඳව ලැෙ•.
අ—ළ අය”’පත හා ’ය— ”—තර අ”ල— ෙහ– •ෂණ ෙච–දනා ”ම•ශන ෙකා“ෂ” සභාෙ“ අංක 36, මලලෙ—කර 
මාවත, ෙකාළඹ 07 යන —ථානෙ“ ““’ අංශයට පැ“ණ ලබා ගත හැ•ය. භා–ඩ සැප•ම සහ ෙ—වා සැප•ම සඳහා 
ෙවන ෙවනම අය”’ප ඉ”’ප කළ – අතර, ඒ සෑම අය”’පත” සඳහාම ”.1,000.00ක ආප ෙනාෙගවන 
ගා—ව” ෙග”ය –ය. එය ෙකා“ෂ” සභාෙ“ ““’ අංශෙ“ සර“ ක–”ටරය ෙවත ෙග•’ කළ හැක.
අය”’ක”ව” හට භා–ඩ/ෙ—වා එකකට ෙහ– •“පයකට ඉ”—’ කළ හැ• අතර, ඒවා අය”’පෙත“ ලබා “ ඇ“ 
අංක අව “වැර”ව ’””ය –ය.
එම අය”’ප බහා එවන කවරෙ“ ව’පස ඉහළ ෙකළවෙ• “සැප–’ක”ව •යාප”ං— ම - 2023” ෙලස 
සඳහ” කල –ය.

භාඩ සැප•ම සඳහා
ෙ”ත 
අංකය

—තරය

G.01 කා•යාල •” ”” (පෑ”, පැ”ස”, •–’ කවර, ය” •යන ප, ඡායා ”ටප කඩ—’ ඇ” 
අෙන— ’ය—ම ””)

G.02 කා•යාල උපකරණ (ගණක ය”, ෆැ”— ය”, ඡායා ”ටප ය”, ’බ” හා ෙට–න• සහ 
අෙන— උපකරණ)

G.03 ප’ගණක සහ ප’ගණක උපාංග 
G.04 කා•යාල ගෘහ භා–ඩ (කැ–ෙන”, අ”මා’, ෙපා රා”ක, ෙ’ස, –• ඇ” අෙන— කා•යාල ගෘහ භා–ඩ)

G.05 ’ය—ම ව•ගෙ“ වාහන සඳහා ටය•, “–• සහ බැට’
G.06 “” –“ උපකරණ (කැමරා, ••ෙය– කැමරා, ෙ••ෙය–,”රකථන සහ අෙන— “)
G.07 ෙකා, ඉද”, ’”, පා”’, ෙම”ට සහ ෙකා“ “’පාදන
G.08 ”න ““, රබ• ““, “ලා—“” නාම –ව”
G.09 ”’’” •“ෙ’ ””, සබ” හා අෙන— ෙ—”’කාරක හා උපකරණ
G.10 ’ය—ම ව•ගෙ“ සප සහ ගම” ම—
G.11 ’ය—ම ව•ගෙ“ වාහන වල අමතර ෙකාට—
G.12 ””• උපකරණ සහ අමතර ෙකාට— (—තකරණ, ””• පංකා, වා– ස”කරණ ආ”ය)
G.13 ෙගාඩනැ“• නඩ ”” (’ෙම”“, වැ•, යකඩ, •ෙලා” ග”, ගෙඩා” ආ”ය) හා ’ෙම”“ “’පාදන
G.14 “ලා—“” භා–ඩ
G.15 “ර ෙර” සහ අ”—නා
G.16 ජල සැප–’ නළ, ජලාපවහන නළ, වර ෙපා’ප,•ඩන ෙ—”’ ය”, වර නළ හා අමතර ෙකාට— 

(PVC හා ජලනළ ෙකාට—)
G.17 ’ය—ම ව•ගෙ“ වය•, ෙ”බ”, ෙම–ට• එ”ෙ’ ෙ”බ”, බ”බ සහ ෙවන ඉෙල”ෙ’ා“” ””
G.18 ’ය—ම ව•ගෙ“ වාෙ” අතම සහ උපකරණ
G.19 ෙට–•–, බැට’
G.20 ’ය— ව•ගවල ””ත සහ ෙපා•’, ””තා” •“ෙ’ ”යර, උපකරණ, ෙමවල’ සහ උපාංග
G.21 වාහන ආසන —ෂ”, ආසන ආවරණ, කැ”ව— කවර සහ අෙන— ඇ“’• ””
G.22 බැන•, ෙකා• සහ සංද•ශක ආවරණ
G.23 ෙ—වා හැ“’ප කා”
G.24 ඡායා“ප රා“
G.25 ””•ජනක ය”, “•ය බලශ”“ ””• ප–ධ“ හා උපකරණ
G.26 “කාශන සහ ෙපා
G.27 ඉ”ධන, •“’ ෙත” හා ෙවන ශ”“ජනක “භව
G.28 ෙපා•“” ෙර–”, ෙපා•“” කවර, ඉ“ සහ ඒ ආ•ත “’පාදන
G.29 ’ය”” උපකරණ හා ෙමවල’
G.30 පා පැ” හා අමතර ෙකාට—
G.31 ”ඩ•, ෙකා“බ, ෙර–පණ ””, ෙපාෙහාර ”” හා කෘ“ රසාය“ක
G.32 —මාරක, –ලා පලක හා මා’ ග” 
G.33 තාර සහ ඉම”ෂ”
G.34 ය”පැ” හා අමතර ෙකාට—
G.36 ’ය—ම ආකාරෙ“ •”” හා භා–ඩ
G.37 පා”ය ජලය, ෙක–•ය” සහ ’’” —ම
G.38 කාලය සටහ” කරන ය” හා පැ“’ෙ’ ෙ“ලා ප–ධ“
G.39 ප’ගණක ජාල ප–ධ“, ICT උපකරණ හා ප–ධ“
G.40 ’ය—ම ආකාරෙ“ ’ව හා – “’පාදන
G.41 ’ය—ම ආකාරෙ“ රබ• “’පාදන
G.42 අ—“ ආර”ෂණ ප–ධ“ 
G.43 ’ය—ම ආකාරෙ“ “”ණ හා “”ණ ය” උපකරණ හා අමතර ෙකාට—
G.44 ’ය—ම ආකාරෙ“ ’“”“ (ෙපා ෙළාව, වාහන, ෙගාඩනැ“• හා උ—න සඳහා)
G.45 ’ය—ම ආකාරෙ“ ෙකා”ට, ෙම”ට, ඇඳ ඇ“’• හා අෙන— සැපපහව සලසන ”” හා උපකරණ
G.46 ගැ”වන— තහ—, ප“ප, වා කළ යකඩ, ද” හා ෙවන ව•ගෙ“ ෙල–හ කැබ•
G.47 ’ය—ම ආකාරෙ“ ඇණ, ෙ—ර අ•”, ඉ– ය”, —වයං”ය ෙ—ර වසන ෙස නඩ ””

ෙ—වා සැප•ම සඳහා
ෙ”ත 
අංකය

—තරය

S.01 ආර”ෂක ෙ—වය
S.02 වාහන අ—වැ•යා ෙ—වය
S.03 “වාහන ෙ—වය
S.04 ඡායා ”ටප ය”, ගණක ය” ඇ” කා•යාල උපකරණ අ—වැ•යා හා ෙ—වා කට–
S.05 ””• උපකරණ අ—වැ•යාව
S.06 ආහාර සැප•ම සහ ආපනශාලා පවවාෙගන යාම
S.07 වා–ස”කරණ ය” අ—වැ•යාව හා නඩව
S.08 “”ණ ලැ“ෙ”” ෙ—වා හා ෙපා බැ”’
S.09 තා”ෂ—ක උපකරණ අ—වැ•යාව හා නඩව
S.10 ““ “වන උපකරණ අ—වැ•යාව හා නඩව
S.11 භා–ඩ “වාහන ෙ—වා
S.12 “චාරණය (“”, –“ හා “”ත)
S.13 උසව කළමනාකරණ ෙ—වා
S.14 භාෂා ප’ව•තන ෙ—වා
S.15 ප’ගණක සහ අෙන— උපකරණ අ—වැ•යා, ෙ—වා හා නඩ
S.16 වාහන ෙ—වා •“ම
S.17 වාහන වල වා–සමන අ—වැ•යාව
S.18 වාහන වල ඉෙල”ෙ’ා“ක හා ””• අ—වැ•යා
S.19 ම” සැප–’ හා ෙ—වා සැප–’
S.20 ප’ගණක ප–ධ“, ICT උපකරණ ප–ධ“ වල ෙ—වා නඩව
S.21 ය” —•යට ගැ”ම
S.22 •”” තහ— කැ•ම සහ ඒ ආ•ත ෙ—වා
S.23 ය” පැ” ෙ—වාව”
S.24 ය” පැ” අ—වැ•යාව
S.25 ඇ”““ය’ පා“ෂ” •“ම ආ•ත ෙ—වා
S.26 ග• බ–ස• හා නළ ප–ධ“ නඩ කට– ෙ—වා
S.27 වාහන ඇදෙගන යාෙ’ ෙ—වාව

ෙකා”ෙ–’
1.  “ල සැද“’ ”මය යටෙ “ල“ ගැ”’වල“ •යාප”ං සැප–’ක”ව”ට ““ඛතාවය සපයන න“ අව“ 

අව—ථාව”““ බා“ර සැප–’ක”ව”ෙග”ද “ල ගණ” කැඳ•ෙ’ අ“ය ෙකා“ෂ” සභාව සය.
2.  “’ ප’” ස’—•ණ කර ෙනාමැ“ අය”’ප ““”ෙ’ප •“මට “’ ප’” “ල ගණ” ඉ”’ප •“මට 

හා කලට ෙ“ලාවට භා–ඩ සැප•මට අෙපාෙහාස වන හා ඇණ–ෙ’ සඳහ” ආකාරයට හා ආද•ශය”ට 
අ’ලව මනා •ණවෙය” – භා–ඩ හා ෙ—වා සැප•ම පැහැර හ’ ලබන සැප–’ක”ව”ෙ” න’ 
•යාප”ං ෙ”ඛනෙය” ඉව •“ෙ’ බලය ද ෙකා“ෂ” සභාව සය.

3.  •යාප”ං සැප–’ක”ව” ෙවත “ල ගණ” කැඳවන අව—ථාව”““ ඒ සඳහා “ල ගණ” ලබා “මට •යාප”ං 
සැප–’ක”ව” බැ” ’”.

  ඉහත ෙකා”ෙ–’ අව ස’—•ණ කළ අය”’ප අ—ළ සහ“කවල ඡායා ”ටපද සමඟ අ”ල— ෙහ– •ෂණ 
ෙච–දනා ”ම•ශන ෙකා“ෂ” සභාව, අංක 36, මලලෙ—කර මාවත, ෙකාළඹ 07 යන •”නයට •යාප”ං 
තැපෑෙල” ෙහ– ෙගනැ” භාර”ය හැක.අංක 36, මලලෙ—කර මාවත

අ”ෂ ජනරා”
අ”ල ෙහ •ෂණ ෙචදනා ම•ශන ෙකා“ෂ” සභාව

අංක 36, මලලෙකර මාවත, ෙකාළඹ 07.
 ”රකථන - 0112582864, 0112588004 ෆැ” - 0112058346

අ/කැ–/කැ–“ෙගා”ලෑව ාථ“ක —ලෙ“ 
90 x 25 ෙදමහ” ප”“ කාමර ෙගාඩනැ“”ල 

ඉ”•“ම (අ”යර II) සංෙශ“ත ’”ම 

ධාන අමා“ාංශය උ“” මැද පළාත
2022.11.16 ”න පළ කරන ලද ලං ආරාධනයට 

පහත සංෙශ–ධන ඉ”’ප කර“.

–වප ’”ෙ’ පළ 
කරන ලද ලං” ඇපකරය 

වලං• වන ”නය

සං ෙශා්ධනය ය –“ 
ලං” ඇපකරය වලං• 

වන ”නය
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