
l 2022 පෙබරවාරි 22 අඟහරුවාදාදැන්වීම් 

ජා“”තර තරගකා“ “ල ගණ” කැඳම
ලංකා ඛජ ෙත ”“ගත සං—ථාව

(”’පහ” කා•යාංශය)
“–ධ ෙට”ඩ• - 

වාෙ” නළ  
සැප•ම 

ලංකා ඛ“ජ ෙත” ”“ගත සං—ථාව, ”’පහ” කා•යාංශය, සග—ක”ද,  
කැල—ය,  ලංකාව “ ෙදපා•තෙ”“ “සපාදන ක“•ෙව“ සභාප“ 
”’” “’පාදකය”ෙග” ෙහ– ”ෙ–ශය”“ ’“න ඔ”ෙ” බලයල’ අපනයන 
ක”ව”ෙග” ෙහ– ඔ” බලය පවරන ලද ෙ–—ය “ෙය–“තය”ෙග” ෙහ– “ල 
ගණ” කැඳ•ෙ ප–ෙ සඳහ” ”’”තර හා ෙකා”ෙ–’වලට  අ•’ල — ඉහත 
සඳහ” “ සැපම සඳහා ““ තබන ලද “ල ගණ” කැඳව• ලැෙ•.
•’ය ලං” තබ”ෙන—, “ල ගණ” ඉ’ප’ කර”ෙ” න, අය”ප’ සඳහා 
ආප” ෙනාෙගවන ”. 1,000.00 ක “දල” 2022 මා•“ 21 න 1500 වන පැය 
ද”වා කා•යාල නවල“ අංක 609, ෛව– ඩැ“—ට• ද ’”වා මාවත, ෙකාළඹ 09, 
—ථානෙය“ ”““ ලංකා ඛ“ජ ෙත” ”“ගත සං—ථාෙව“ “ධාන කා•යාල ෙය“ 
05 වන මහෙල“ “ද” අයකැ“ට  ෙහ– ”’පහ” කා•යාංශය, සග—ක”ද, 
කැල—ය“ “ද” අයකැ“ට •”ය” ඉ’ප’ •“ෙම” “ද•” කළ –“ අතර, 
’ය— ෙග• ලංකා ඛ“ජ ෙත” ”“ගත සං—ථාෙ“ 004100110208633 දරන 
මහජන බැං—ෙ“ ““ම හරහා ෙට”ඩ• අංකය සහ ලං”ක”ෙ” නම ෙක“ෙය” 
සඳහ” කර“” “ද•” කළ හැ•ය.
“ල ගණ” කැඳ•ෙ ප–ෙ ෙකා”ෙ–’ සහ ”’”තර                                               www.
ceypetco.gov.lk සහ www.dgmarket.com යන ෙව• අඩ”ය”“ 
අ”ත•ගත ෙ“.
තවද ෙට”ඩ• ප– පහත සඳහ” අයෙග”ද ලබාගත හැ•ය.
“ල ගණ”, ෙදපා•තෙ”“ “සපාදන ක“•ෙ“ සභාප“ ”’” 2022 මා•“ 
23 න 1430 පැය ද”වා භාරග”නා අතර, එම ෙමාෙහාෙ’ම ”’පහ” ““ 
“වණාගාරෙ“ ”වෘත කර• ලැෙ•.
ව•තමාන වසංගත ත’’වය මත “ල ගණ” ”වෘත •“ම සඳහා 
“ෙය–“තය”ෙ” පැ“’ම අවම•ම අෙ“”ෂා කරන අතර, අ”ත•ජාල ••ෙය– 
සාක–ඡා ”ම මා•ගෙය” “ල ගණ” ”වෘත •“මට සබ”ධ ”ය හැක. පැ“’ම 
අ“වන එ” ආයතනය•” එ” “ෙය–“තෙය—ට පමණ” සහභා“ •මට 
අව—ථාව ලබාය හැ• න“’  පහත සඳහ” අයෙග” ”වෘත කර• ලැ“ “ල 
ගණ”වල සාරාංශය” “ල ගණ” ”වෘත •“ෙම” ප”ව ලබාගත හැ•ය. 

කළමනාකාර (”),
ලංකා ඛජ ෙත” ”“ගත සං—ථාව,
”පහ” කා•යාංශය, ස–ග—ක”ද, කැලය.
”. ක. 011 2 400110
”.තැ. 

ජා“”තර තරගකා“ “ල ගණ” කැඳම
ලංකා ඛජ ෙත ”“ගත සං—ථාව

(”’පහ” කා•යාංශය)
“–ධ ෙට”ඩ• - 

ෙ—ර• වෑ”ලව, ලා වෑ”ලව ආ”ය  
සැප•ම 

ලංකා ඛ“ජ ෙත” ”“ගත සං—ථාව, ”’පහ” කා•යාංශය, සග—ක”ද,  
කැල—ය,  ලංකාව“ ෙදපා•තෙ”“ “සපාදන ක“•ෙව“ සභාප“ ”’” 
“’පාදකය”ෙග” ෙහ– ”ෙ–ශය”“ ’“න ඔ”ෙ” බලයල’ අපනයන 
ක”ව”ෙග” ෙහ– ඔ” බලය පවරන ලද ෙ–—ය “ෙය–“තය”ෙග” ෙහ– “ල 
ගණ” කැඳ•ෙ ප–ෙ සඳහ” ”’”තර හා ෙකා”ෙ–’වලට  අ•’ල — ඉහත 
සඳහ” “ සැපම සඳහා ““ තබන ලද “ල ගණ” කැඳව• ලැෙ•.
•’ය ලං” තබ”ෙන—, “ල ගණ” ඉ’ප’ කර”ෙ” න, අය”ප’ සඳහා 
ආප” ෙනාෙගවන ”. 1,000.00 ක “දල” 2022 මා•“ 21 න 1500 වන පැය 
ද”වා කා•යාල නවල“ අංක 609, ෛව– ඩැ“—ට• ද ’”වා මාවත, ෙකාළඹ 09, 
—ථානෙය“ ”““ ලංකා ඛ“ජ ෙත” ”“ගත සං—ථාෙව“ “ධාන කා•යාල ෙය“ 
05 වන මහෙල“ “ද” අයකැ“ට  ෙහ– ”’පහ” කා•යාංශය, සග—ක”ද, 
කැල—ය“ “ද” අයකැ“ට •”ය” ඉ’ප’ •“ෙම” “ද•” කළ –“ අතර, 
’ය— ෙග• ලංකා ඛ“ජ ෙත” ”“ගත සං—ථාෙ“ 004100110208633 දරන 
මහජන බැං—ෙ“ ““ම හරහා ෙට”ඩ• අංකය සහ ලං”ක”ෙ” නම ෙක“ෙය” 
සඳහ” කර“” “ද•” කළ හැ•ය.
“ල ගණ” කැඳ•ෙ ප–ෙ ෙකා”ෙ–’ සහ ”’”තර   www.ceypetco.gov.lk 
සහ www.dgmarket.com යන ෙව• අඩ”ය”“ අ”ත•ගත ෙ“.
තවද, ෙට”ඩ• ප– පහත සඳහ” අයෙග”ද ලබාගත හැ•ය.
“ල ගණ”, ෙදපා•තෙ”“ “සපාදන ක“•ෙ“ සභාප“ ”’” 2022 මා•“ 
23 න 1430 පැය ද”වා භාරග”නා අතර, එම ෙමාෙහාෙ’ම ”’පහ” ““ 
“වණාගාරෙ“ ”වෘත කර• ලැෙ•.
ව•තමාන වසංගත ත’’වය මත “ල ගණ” ”වෘත •“ම සඳහා 
“ෙය–“තය”ෙ” පැ“’ම අවම•ම අෙ“”ෂා කරන අතර, අ”ත•ජාල ••ෙය– 
සාක–ඡා ”ම මා•ගෙය” “ල ගණ” ”වෘත •“මට සබ”ධ ”ය හැක. පැ“’ම 
අ“වන එ” ආයතනය•” එ” “ෙය–“තෙය—ට පමණ” සහභා“ •මට 
අව—ථාව ලබාය හැ• න“’,  පහත සඳහ” අයෙග” ”වෘත කර• ලැ“ “ල 
ගණ”වල සාරාංශය” “ල ගණ” ”වෘත •“ෙම” ප”ව ලබාගත හැ•ය. 

කළමනාකාර (”),
ලංකා ඛජ ෙත” ”“ගත සං—ථාව,
”පහ” කා•යාංශය, ස–ග—ක”ද, කැලය.
”. ක. 011 2 400110
”.තැ. 

 

පාෙභ–“ක කට ”බඳ අ“කාය
ස“පකාර ෙ—වා, අෙල” සංව•ධන සහ                         

පාෙභ–“ක ආර”ෂණ රා අමා“ාංශය  

ඇබෑ•“
පා’ෙභ–“ක කට–“ ””බඳ අ“කා’ෙ පහත සඳහ” ර“පා— ”ර•ම සඳහා ”””ක ඇ“ –ගලය”ෙග” 
අය”ප’ කැඳව• ලැෙ•.

01. සහකාර අ”ෂ (ප’පාලන හා මානව සප’) තන“ර - MM1-1 (තන“” 01)
 –යා ”—තරය :
  මානව සප’ සැල” •“ම, ෙ—වක”” බඳවාගැ” හා ෙත–රා ගැ”, භා–ඩ හා ෙ—වා “සපාදනය 

අ””ෂණය •“ම, මානව සප’ ““ප’“ය “යා’මක •“ෙම“ලා සහාය•ම, ”ධායක ම”ටෙ ෙනාවන 
ෙ—වක””ෙ” කා•ය සාධනය සමාෙල–චනය •“ම, ”ධායක ම”ටෙ ෙනාවන ෙ—වක””ෙ” ”නය 
””බඳ ක”“ සබ”ධෙය” “යා •“ම, සහකාර අ–”ෂ ම”ටමට අ— ෙපෟ–ග•ක •”ෙගා• භාරව 
කට–“ •“ම, කා•යාලය “වාහන කට–“ ප’පාලනය •“ම, “”ණ කට–“, ගබඩාව හා ඉ”ෙව””වල 
“රත•ම, පැ“—ම, “වා— සහ ආයත“ක ක”“ අ””ෂණය •“ම හා උපෙ–ශනය, අළ රජෙ 
ච”ෙ”ඛන සමග යාව’කා–නව ’”ම, කා•ය ම–ඩල —ථාන මා” ෙය–ජනා ”ම “යා’මක •“ම, මානව 
සප’ කළමනාකරණ ප–ධ“ “යා’මක •“ම අ””ෂණය •“ම, ““ •“ෙ අවතා ”•ෙ”ෂණය 
සහ ““ සැල” සහ “යා’මක •“ සංව•ධනය, ෙ—වක වර“සාද “යා’මක •“ම අ””ෂණය 
•“ම, ෙ—වා සපය”න”ෙ” ’ය— “”” “යා’මක •“ම සබ””කරණය •“ම, අ–”ෂ (ප’පාලන 
හා මානව සප’) ”’” පවරන ෙවන’ රාජකා“”.

 ”””ක
 බා“ර :  ”•ව”—ල ““පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ”’” ””ග’ ”•ව”—ලය•” 

ලබාග’ මානව සප’ කළමනාකරණය, ”’— කළමනාකරණය, ”ාපාර 
ප’පාලනය හා රා’ ප’පාලනය ””බඳ “ථම උපා“ය සමග මානව සප’ 
කළමනාකරණය සහ ප’පාලනය ””බඳ සං—ථාවක, ම–ඩලයක ෙහ– 
””ග’ ෙවෙළඳ ආයතනයක අවම වසර 03 ක ප•චා’ ”””ක පළ”–ද.

 අ””තර :   පා’ෙභ–“ක කට–“ ””බඳ අ“කා’ෙ ක“’ඨ කළමනාකාර කා–ඩෙ 
(JM 1-1) 1 ෙ”—ෙ තන“රක අවම වශෙය” වසර 05 ක ස“•යක 
ෙ—වා කාලය” ස—•ණ කර “—ම.

 වැ•“ පමාණය :    MM 1-1-2016: ”.(53,175 - 10x1,375 - 15x1,910- 95,575) ක. 
ෙ—. ෙද. ච”ෙ”ඛ අංක 02/2016 “යමය” ප’

 වයස :   අ”” 30 ට ෙනාඅ— හා අ”” 45 ට ෙනාවැ• ”ය –“ය. ඉහළ වය— “මාව 
අ””තර අය”ක”ව”ට අළ ෙනාෙ“.

 වෘ’”ය “මනා :   ක.ෙ—.ෙද. ච”ෙ”ඛ අංක 02/2016 ප“ වෘ’”ය “මනාව” ෙගව• ලැෙ•.

02. ”” සහ බලගැ” ලධා’ තන“ර (II ෙ”—ය) JM1-1 (තන“” 03)
  –යා ”—තරය :   පා’ෙභ–“ක පැ“—• ෙමෙහය•ම, පනෙ’ ”“”ධාන “කාරව ප“”ෂණ 

පැවැ’•ම සඳහා අව සහය ලබා“ම, පනෙ’ ”“”ධාන “කාරව 
අ“කරණෙ පවරා ඇ“ න— කට–“ වලට අළව පැ“—• හා ෙච–දනා ප– 
ෙක•ප’ •“ම, අ“කරණෙ න— ෙගා• •“ම සහ ”භාග න— ෙමෙහය•ම 
ඇ“”ව අ“කා’ය ෙව•ෙව” ෙප” ’”ම, අව ”ෙටක අෙන—’ “යාමන 
ආයතන සමග සබ”ධ • කට–“ •“ම, අ“කා’යට එෙර“ව පවරා 
ඇ“ අ“කරණ න— කට–“ ෙමෙහය•ම සහ ““ප“ ෙදපා•“ෙන“ෙ“ 
“ලධා“” සහ අෙන—’ ”“ උපෙ–ශකව”” සමග සබ”ධ • කට–“ 
•’ම සහ අ–”ෂ (”“ හා බලගැ”•) ”’” පවර• ලබන ෙවන’ 
රාජකා“.

 ”””ක
 බා“ර :  ද  ලංකා ”•ව”—ල ““පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ”’” ””ග’ LLB 

උපා“ය” “—ම සහ ”“ඥෙය— ෙලස ” “ “—ම.
 අ””තර :  ඉහත සඳහ” බා“ර අය”ක”ව” සදහා වන ”””ක සරා “—ම.
 වැ•“ පමාණය :   JM 1-1-2016: ”. 42,600 - 10 x755 - 18x1,135 - 70,580). DMS 

ච”ෙ”ඛ අංක 02/2016 අ•ව
 වයස :   අ”” 22 ට ෙනාඅ— සහ අ”” 45 ට ෙනාවැ• ”ය –“ය. අ””තර 

අය”ක”ව” සඳහා ඉහත වය— “මාව අළ ෙනාෙ“.
 ෙපා” ෙකා”ෙ–’ 
 ෙවන’ “මනා :   ඉහත වැ•පට අ“ෙ•කව ”වන ”යද “මනාව සහ ෙවන’ අළ “මනා ද 

අළ රජෙ ව”ෙ”ඛ “කාරව ෙගව• ලැෙ•.
 ප’•ෙ —වභාවය :   තන“ර —–ර වන අතර, අළ රජෙ ච”ෙ”ඛ වලට අ•ව ෙ—වක 

අ•ථසාධක අර“දල (EPF) හා ෙ—වා “–”“කය”ෙ” භාරකාර අර“දල 
(ETF) සහ ““පාදන සඳහා ““ක ලැෙ•.

 බඳවා ගැ”ෙ වැ•ප :  බා“රව බඳවාග”නා –ගල”” වැ•“ ප’මාණෙ ආරභක ”යවෙ• 
”“•ව• ලැෙ•. අ””තරව බඳවා ග”නා –ගලය”ෙ” වැ•ප ආයතන 
සං’හය I, VII වන ප’–ෙ’දෙ ”“”ධාන/““පාදන ප’ ”රණය කර• 
ඇත.

 ෙ—වය —–ර –ම :  බා“රව බඳවාග• ලබන “ලධා“” වසර “නක (3) ප’වාස කාල“මාවකට 
ප’ කර• ලැෙ•. ප’වාස කාලය “ළ ඔ“ෙ”/ ඇයෙ” කා•ය සාධනය සහ 
හැ’“ම ස“•යක න ඔ“/ ඇය තන“ෙ• —–ර කර• ලැෙ•. ’නටම’ 
තන“රක —–ර ෙ—වෙ ’“න අ””තරව ෙත–රාග’ අෙ“”ෂක”” 
වසරක වැඩ බලන කාලයකට යට’ කර• ලබ• ඇත.

බඳවා ගැ”ෙ කා•ය ප“පා“ය
  බඳවා ගැ”ෙ බලධා’යා ”’” ප’ කර• ලබන ම–ඩලය” ”’” පව’ව• ලබන •හගත ස“ඛ 

ප“”ෂණය” ම“”
 ස“ඛ ප“”ෂණය 
 ස“ඛ ප“”ෂණය සඳහා ෙව” කර ඇ“ ල—“ පහත ප“ ෙ“.
  l අළ අ“ෙ•ක පළ”–ද - ල—“ 30 
  l අළ අ“ෙ•ක ”””ක  - ල—“ 30
  l අෙන—’ —සලතා -  ල—“ 15
  l ස“ඛ ප“”ෂණෙ ද”වන —සලතාව -  ල—“ 25
   එකව  ල—“ 100
ෙවන’ 
 l   ලංකාෙ“ රවැ’ෙය— ”ය –“ය. 
 l  ව”ෙ” ඕනෑම “ෙ–ශයක ෙ—වය •“මට බැ” ’“ය –“ය. 
 l  තන“ෙ• රාජකා’ය මැන”” ඉ• •“මට කා”කව හා මාන’කව ෙය–” ”ය –“ය.
 l ”–’ට සචාරා’මක ච’තය” ”ය –“ය.
”””කල’ අය”ක”ව” ”’” ෙමම ’”•ෙ න ’ට න 14 ” ඇ“ළත 2022-03-07 වන න ෙහ– ඊට 
ෙපර පහත සඳහ” •”නයට •යාපං තැපෑෙල” තම අය”ප’ ඉ’ප’ කළ –“ය. ”””ක සනාථ කරන 
අළ සහ“කවල ”ටප’ ද අය”ප’ සමග අ“ණා “–ය –“ය. රා’ අංශෙ ෙ—වෙ “–“ අය”ක”ව” 
තම”ෙ” අය”ප’ අළ ආයතන “ධා”” හරහා ෙයා“ කළ –“ය. ඉහත අවතාවලට අ•’ල ෙනාවන 
අය”ප’, අස—•ණ අය”ප’ සහ අවස” නට ප”ව එවන ලද අය”ප’ ““”ෙ’ප කර• ලැෙ•. කවර 
ආකාරෙය” අ“’ බලපෑ •“මට උ’සාහ ’“ම •”””කම” ව• ඇත. ක”ණාකර අය” කරන තන“ර 
•– කවරෙ ඉහළ ව ෙකළවෙ• සඳහ” කර ඔබෙ” අය”පත පහත •”නයට ෙයා“ කර”න.

අ–”ෂ ජනරා”,
පාෙභ–“ක කට ”බඳ අ“කාය,

2 වන මහල, සෙතාස මහෙ”ක කා•යාල ෙගාඩනැ“”ල,
අංක 27, ෙවා”ෙෂ–” •”ය, ෙකාළඹ 02.

ජා“”තර තරගකා“ “ල ගණ” කැඳම
ලංකා ඛජ ෙත ”“ගත සං—ථාව

(”’පහ” කා•යාංශය)
“–ධ ෙට”ඩ• - 

–ස” ෙජනෙ•ටරයක   

යාව’කාන “ම 
ලංකා ඛ“ජ ෙත” ”“ගත සං—ථාව, ”’පහ” කා•යාංශය, සග—ක”ද,  
කැල—ය,  ලංකාව “ ෙදපා•තෙ”“ “සපාදන ක“•ෙව“ සභාප“ 
”’” ISO 9001 සහ“කල’ “’පාදකය”ෙග” ෙහ– ”ෙ–ශය”“ 
’“න ඔ”ෙ” බලයල’ අපනයනක”ව”ෙග” ෙහ– ඔ” බලය 
පවරන ලද ෙ–—ය “ෙය–“තය”ෙග” ෙහ– “ල ගණ” කැඳ•ෙ ප–ෙ 
සඳහ” ”’”තර හා ෙකා”ෙ–’වලට  අ•’ල — ඉහත සඳහ” “ සැපම 
සඳහා ““ තබන ලද “ල ගණ” කැඳව• ලැෙ•.
•’ය ලං” තබ”ෙන—, “ල ගණ” ඉ’ප’ කර”ෙ” න, අය”ප’ 
සඳහා ආප” ෙනාෙගවන ”. 3,500.00 ක “දල” 2022 මා•“ 14 
න 1500 වන පැය ද”වා කා•යාල නවල“ ”’පහ” කා•යාංශය, 
සග—ක”ද, කැල—ය“ “ද” අයකැ“ට •”ය” ඉ’ප’ •“ෙම” 
“ද•” කළ –“ය. 
“ල ගණ” කැඳ•ෙ ප–ෙ ෙකා”ෙ–’ සහ ”’”තර ප“”ෂා •“ම 
සඳහා  www.ceypetco.gov.lk සහ www.dgmarket.com යන 
ෙව• අඩ”ය”“ අ”ත•ගත ෙ“.
තවද ෙට”ඩ• ප– පහත සඳහ” අයෙග”ද ලබාගත හැ•ය.
“ල ගණ”, ෙදපා•තෙ”“ “සපාදන ක“•ෙ“ සභාප“ ”’” 2022 
මා•“ 30 න 1430 පැය ද”වා භාරග”නා අතර, එම ෙමාෙහාෙ’ම 
”’පහ” ““ “වණාගාරෙ“ ”වෘත කර• ලැෙ•.
ව•තමාන වසංගත ත’’වය මත “ල ගණ” ”වෘත •“ම සඳහා 
“ෙය–“තය”ෙ” පැ“’ම අවම•ම අෙ“”ෂා කරන අතර, අ”ත•ජාල 
••ෙය– සාක–ඡා ”ම මා•ගෙය” “ල ගණ” ”වෘත •“මට 
සබ”ධ ”ය හැක. පැ“’ම අ“වන එ” ආයතනය•” එ” 
“ෙය–“තෙය—ට පමණ” සහභා“ •මට අව—ථාව ලබාය හැ• න“’  
පහත සඳහ” අයෙග” ”වෘත කර• ලැ“ “ල ගණ”වල සාරාංශය” 
“ල ගණ” ”වෘත •“ෙම” ප”ව ලබාගත හැ•ය. 

කළමනාකාර (”),
ලංකා ඛජ ෙත” ”“ගත සං—ථාව,
”පහ” කා•යාංශය, ස–ග—ක”ද, කැලය.
”. ක. : 011 2 400110
ෆැ”— : 011 2 400 434
”.තැ. 

ස’ව පාදන හා ෙසෟ ෙදපා•තෙ”“ව - ඌව පළාත
ෙබාරල”ද රජෙ ස’ව ෙගා”පළ සඳහා 2022 ව•ෂය සඳහා අව වන පහත සඳහ” ”” ව•ෂය 
රා ෙගා”පළ ෙවත “වාහනය කර සැපම සඳහා ජා“ක තරගකා“’ව ලං” කැඳ•ෙ ”මය යටෙ’ 
ලං” කැඳව• ලැෙ•.

ආහාර ව•ගය වා•“ක අව“ 
“මාණය

01 ••” පැට” සඳහා පැට“ අව“ෙ ආහාර සලාකය - 
 (25   •.’ැ ““)

•. ’ෑ 50,000

02 ••” පැට” සඳහා ව•ධන අව“ෙ ආහාර සලාකය - 
 (50 •.’ෑ. ““)

•.’ෑ 7,000

03 –’තර දමන ••”ය” සඳහා වන ආහාර සලාකය -  
(50 •.’ෑ ““)

•.’ෑ 110,000

04 ගව ආහාර -  (50 •.’ෑ ““) •.’ෑ 182,000

05 ගව පැට ආහාර -  (50 •.’ෑ ““) •.’ෑ 10,000

06 ’“” ක• -  (50 •.’ෑ ““) •.’ෑ 800

07 ඛ—ජ ““ණය - •.’ෑ 1 පැක” •.’ෑ 3,500

08 (5 •.’ෑ ““) ““ 50

09 “”ණය කරන ලද  ” •’ක“ ”ය” ස“තව (ෙප–ෂණ 
අ”ත•ගතය ””බඳ ෙතාර“” හා අළ ව•ණ සංෙය–ජනය ස“තව)

ක“ 50,000

10  ”ය” (ලා ෙකාළ පැහැ“) (“”ණය ෙනාකළ) ක“ 100,000

11 “”ණය කරන ලද  ෙය–ග” ඇ”” භාජන හැ”ද සමග (ෙප–ෂණ 
අ”ත•ගතය ””බඳ ෙතාර“” හා අළ ව•ණ සංෙය–ජනය ස“තව)

ක“ 100,000

12 ගෙබාෙර– එ”න’ (මා–ා 1000 —“”) —“” 80

13 න” වයසැ“ ”•” පැහැ“ –’තර දමන ••” පැට (5000 කා–ඩ 
වශෙය”)

පැට 90,000

14 •’ භාජන ෙ—” යර –ට• 350

15 න””” ඇ’” •.’ෑ 50

16 ෙකා—“” ෙස–ඩා •.’ෑ 50

17 ——” පැට” සඳහා ඇම”ෙන– ඇ’” ස“ත ”ට“” –ට• 30

18 ——” ’— සඳහා ”ෂ—ජ නාශක යර –ට• 20

19 ——ල” සඳහා එ”ෙර– —ෙල–”ස”” ““”වක –ට• 15

ෙගා”පෙ“ අවතාවය අ•ව ස“ ෙදකකට වර” (ගව ආහාර හා පැට ආහාර හා ——” ආහාර හා 
”•” පැහැ“ ••” පැට) ෙහ– ඉ”— කරන ප’ ෙමම ව•ෂය රා ඉහත ”” සපයා “වාහනය 
•“ම ෙව•ෙව” ඔබෙ” “ල ගණ” 2022.03.16 න ප.ව. 2.00 ෙහ– ඊට ෙපර ලැෙබන ෙ— සභාප“, 
ස’පාදන ක“•ව, සව “’පාදන හා ෙසෟ“ ෙදපාතෙ’”“ව, දයා •ණෙ—කර මාවත, බ”ල 
යන •”නයට •යාපං තැපෑෙල” ෙහ– ඉහත •”නෙ තබා ඇ“ ෙට”ඩ• ෙප”“යට බහා–ෙම” 
ලබා ය හැක.

ස’ව ආහාර ව•ග සඳහා ස’ව ආහාර පනත යටෙ’ ෙ“රාෙද—ය ස’ව “’පාදන හා ෙසෟ“ 
ෙදපා•තෙ”“ෙ“ ස’ව ආහාර ෙ”ඛකා“කා“ ම“” “““ෙය” –“ වා—ජ “’පාදනය” බව 
තහ” •“ම සඳහා “—’ කරන ලද •යාපං සහ“කය (2021 ෙහා් 2022) ඉ’ප’ කළ –“ය. 
තවද ස’ව ආහාර සබ”ධව මෑතක“ ලබා ග’ ”•ෙ”ෂණ වා•තාව” ලං” ප’ සමග ඉ’ප’ කළ 
–“ය. ලං” ඉ’ප’ •“ෙ“ ඔබ ආයතනෙ •යාපං සහ“කෙ ”ටපත” ද  •යාපං 
සහ“කෙ ”ටපත” හා ලං” ඉ’ප’ කරන ප’ ඖෂධ සබ”ධෙය” “““ය සනාථ •“ම සඳහා 

 “ •යාපං සහ“කෙ ”ටපත” ද ඇ“—ය –“ය.

“ල ගණ” ඉ’ප’ •“මට අෙ“”ෂා කර• ලබන ආයතන ෙහ– –ගලය” ”’” පහත සඳහ” 
•”නයට •”ත ඉ”–ම” ඉ’ප’ •“ෙම” හා “ද•” ”. 1,000.00 ක ආප” ෙනාෙගවන 
ගා—“ව” සහ ””ය” 10,000.00 ක ආප” ෙගවන ලං” ”ර”ෂණය” ස’ව “’පාදන හා ෙසෟ“ 
ෙදපා•තෙ”“ව ෙවත ෙග•ෙම” අන“”ව 2022.02.23 ’ට 2022.03.16 ද”වා නය”“ රාජකා“ 
ෙ“ලාව “ළ ෙප.ව. 9.30 ’ ප.ව. 3.00 අතර කාලෙ අළ ලං” ෙ”ඛන ලබාගත හැ•ය.

•” කවරෙ වපස ඉහළ ෙකළවෙ• "ෙබාරල”ද සව ෙගා”පළ සඳහා අව“ ”” ෙව•ෙව” “ල 
ගණ” ඉ”’ප •“ම" ය•ෙව” සඳහ” කළ –“ය.

2022.03.16 න ප. ව. 2.00 ට ලං”ප’ ”වෘත •“මට “ය“ත අතර, ඒ ස ඳහා ඔබට ෙහ– ඔබෙ” 
බලයල’ “ෙය–“තෙය—ට සහභා“ ”ය හැ•ය.

ඉහත සැප සබ”ධෙය” සැප–ක” ”’” ෙමම ෙදපා•තෙ”“ව සමග “””මකට එළ“ය 
–“ අතර, ෙත–රාග’ සැප–ක”ව” ”’” ෙකා”–ා’ ව“නාක“” 10% ක බැං— ඇපකරය”      

 “ය“ත ආකෘ“ ප’ ඉ’ප’ කළ –“ය.

ඉහත ක”“ සබ”ධව ය ”ම“ම” •“මට අවෙ“ න පහත න සඳහ” “ලධා“ සබ”ධ 
කරගත හැ•ය. නම - එ–. –. අමර•ර මයා, තන“ර - කළමනාක”, ”රකථන අංකය - 057-22807 
86 / 070-6363492

ෛව– එ—.ෙ”. ර”දර
පළා’ අ”ෂ (ඌව),
සභාප“ - “සපාදන ක“•ව,
ස’ව පාදන හා ෙසෟ ෙදපා•තෙ”“ව.
”. ක. 055-2222698.

“සපාදන ’”ම”

ජා“ක ප’ සප’ සංව•ධන ම–ඩලය

ජා“ක ප’ සප’ සංව•ධන ම–ඩලෙ “ධාන කා•යාලෙ (වසරක කාල “මාව” සඳහා) 
ආර”ෂක ෙ—වාව සැපම සඳහා රා’ ආර”ෂක අමා“ාංශෙ •යාපං අවම වශෙය” වසර 
10 ක ආර”ෂක ෙ—වා සැපෙ පළ”–ද” ස“ත ආර”ෂක ෙ—වා සපයන ආයතන ෙව“” ““ 
තබන ලද ලං” කැඳව• ලැෙ•.

ආර”ෂක ෙ—වා  සැපම
අව“ ලධා“” 

ගණන
ලං ර”ෂාව (”.)

06 50,000.00

ආප” ෙනාෙගව• ලබන ”. 500.00 ක ලං” ගා—“ව” “ධාන කා•යාලෙ කළමනාකාර (”“) ෙවත 
ෙගවා 2022 ෙපබරවා’ මස 21 ෙව“ න ’ට 2022 මා•“ මස 11 ෙව“ න ම–’න 12.00 ද”වා 
පමණ” ලං” ෙ”ඛන ලබාගත හැක. ලං”ප’ ලබා ගැ”ම සඳහා ලං” ෙ”ඛන ඉ”– •”ය” ජා“ක 
ප’ සප’ සංව•ධන ම–ඩලෙ සැප– අංශය ෙවත ඉ’ප’ කළ –“ය.
““ තබන ලද ලං” ෙ”ඛන 2022 මා•“ මස 14 වන න ප.ව. 2.15 ට ෙහ– ඊට ෙපර ලැෙබන ප’ 
ෙකාළඹ 05, නාරාෙ’””ට, නාවල පාෙ•, අංක 40 “ ජා“ක ප’ සප’ සංව•ධන ම–ඩලෙ 
සභාප“ ෙවත •යාපං තැපෑෙල” එ•මට ෙහ– එම —ථානෙ තබා ඇ“ ෙට”ඩ• ෙප”“ෙ බහා–ම 
කළ –“ අතර, එන ප.ව. 2.30 ට “ල ගණ”ප’ ”වෘත කර• ලැෙ•.

සභාප“,
ජා“ක ප’ සප’ සංව•ධන ම–ඩලය,
අංක 40, නාවල පාර, නාරාෙ’””ට, ෙකාළඹ 05.
”රකථන අංක 0112501701/2

ලං ආරාධනය”

ටයර් ටියුබ් කාර් වෑන් අලුත්ම 
ටයර් වසර 2 ක වග කී්ම 
තුර්කි චයිනා ඉන්දි යන් 
ටයර් ටියුබ් ෙගන්ව න්ෙනා්,  

අාර්පි ඩැග් ටයර් ඒක්ම වහ
ලක් යටදී සිය ලු්ම ටයර් ඔබ 
සිටින ප්ර ෙද්ශයට ප්රවාහ
නට වැඩි මිලක් ෙගව න්ෙන් 
අැයි. ෙෆා්ක්ලිෆ්ට් ගල් ටයර් 
හුලං ටයර් වග කීම් වට්ටම් 
සහි තව. 155,  ක්රවුන් ටයර්,  
ෙකාළඹ 14. 0773134060,  
0753134060,  0112499558 
ඔබට ෙසායා ගත ෙනාහැකි 
ටයර්. 


