
l 2022 පෙබරවාරි 10 බ්රහසෙතින්දාදැන්වීම් 

    “සපාදන ”•ම
       පළාබද මා•ග සංව•ධන අ“කා’ය (බ.ප.)

          (පළා’ මාග, “වාහන, සපකාර සංවධන හා ෙවළඳ, “වාස හා ඉ•“, 
    ව“ ය“තල පහ”ක, කමා”ත සහ ’ාම සංවධන ””බඳ අමා“ාංශය - බ—නා“ර පළාත)

ලං” අංක :   
ෙමම අ“කා’ෙ“ ඉහත ”ාපෘ” සඳහා අව“ ෙර “”— ෙකා””” “ල“ ගැ”මට සැප–’ක”ව”ෙග” ”වෘත “ල ගණ” 
කැඳව ලැෙ•.

ලං” සාරාංශය

අතමය “මාණය (•–” 
”ට)

ෙට”ඩ ෙප–ම ගා—“ 
(•යාපං— සැප–ක”ව” 

හැර) 

ද•” 
ඇපකරය (”.)

බැං— ඇපකරය 
(”.)

1.  ෙර “”— සපයා ගැ”ම  724.5 2,000.00 + වැ” 69,500.00 139,000.00

ලං” “—’ •“ම 2022.02.10 - 2022.02.17 ද”වා, ”වෘත •“ම 2022.02.18 ප.ව. 02.30

2.  ෙර “”— සපයා ගැ”ම 300.00 2,000.00 + වැ” 27,500.00 55,000.00

ලං” “—’ •“ම 2022.02.10 - 2022.02.21 ද”වා, ”වෘත •“ම 2022.02.22 ප.ව. 02.30

02.  ෙ’ සඳහා වන ලං” •ය”• ක”ටල ඉහත සඳහ” ”න ඇ“ළත  සෙ“ ”නවල ෙප.ව. 09.00 ’ට ප.ව. 02.30 ද”වා ඉහත 
සඳහ” ෙට”ඩ• ෙප–රම ගා—“ වලට යටව ෙමම අ“කා’ෙ“ “ස’පාදන අංශෙය” ලබාගත හැක. ෙ’ සඳහා වන ලං”  
ඇපකරය “ද•”  ෙහ– බැං—/ ර”ෂණ ඇපකරය” ම“” “ස’පාදන •ය•ය”•වල සඳහ” ෙකා”ෙ–’වලට අ’ලව ඉහත 
සඳහ” ව“නාකමට  ඉ”’ප කළ –“ය.

03.  ලං” “—නය”ට ””ක’ ලැ—ම සඳහා ලං” “දල . “•යන 5.0 ඉ”මවන අව—ථාව”““ ලං”ක” ”’” අ—ළ 1987 අංක 
03 දරන ෙපා ෙකා”–ා පනෙ 08 වන ෙ’දය යටෙ සමාග’ ෙර“—’ා• ”’” “— කරන ලද ෙපා ෙකා”–ා 
•යාප”ං— සහකය ඉ”’ප කළ –“ය.

05. එම අව—ථාවට සැප–’ක”ට ෙහ– ඔ“ෙ” බලයල “ෙය–“තෙය—ට සහභා“ ”ය හැ•ය.

සභාප“, “සපාදන ක“•ව,
පළාබද මා•ග සංව•ධන අ“කා’ය (බ/ප),
අංක 59, ශා. ෙසබ—“ය” ක”ද, ෙකාළඹ 12.
. අං. 011-5676903

”ග“ව ”ධායක ඉං“ෙ”” කා•යාලය ම“” ’කර• ලබන ෙ—තර වත මා•ගය, 
”හද මාවත, ෙස”ඩ•— මාවත, ත”වත සග—ක”ද මා•ගය සඳහා සහ 

”–ල”“ය ෙපර ““ අංගණය සඳහා ෙර• “”— ෙකා””” සපයා ගැ”ම

මෙ” අංකය : ආ•/එ—/11/2/80/2021/”/සැ

ඉඩ’ •යාප”ං— “ෙ’ ෙපා’වල නැවත සක— කළ • ”බඳ (120 අ“කාරය) ආ” පනත
01.  ෙම“ පහත උපෙ”ඛනෙය“ ෙදෙව“ ”ෙ“ සඳහ” ඉඩ’ සහ “”වන ”ෙව“ සඳහ” ඔ“–වලට අ—ළ පළ“වන ”ෙ“ 

’”ෙවන ’නට කැ –” ෙගා— ඇ ඉඩ’ •යාප”ං— කළ ෙපා / ”•ව නැවත ස’—•ණව තාවකා•කව සක— කර ඇ බැ“ ඉඩ’ 
•යාප”ං— කළ ෙපාවල නැවත සක— කළ ”• ””බඳ (120 අ“කාරය) ආ” පනෙ 4 වන වග”ය අව ෙම”” ’’ ෙද“.

02.  ව•ෂ 2022.02.11 ෙව“ ”න ’ට 2022.02.25 ෙව“ ”න ද”වා සෙ“ වැඩකරන ”නවල ෙප.ව. 10.00 ’ට ප.ව. 3.00 ද”වා ඕනෑම 
අෙය—ට ඉහත – තාවකා•ක ”•ව ෙද”කඳ ඉඩ’ •යාප”ං— •“ෙ’ කා•යාලෙ““ ප“”ෂා කර බැ•ය හැ•ය.

03.  එම තාවකා•ක ”•ෙ“ •’ය’ ෙහ– එවැ“ සටහනක අඩං• ය’ ක”ණ” ””බඳව ය’ ””–ධවය” “කාශ කර ’”මට කැම 
ෙකෙන— ”’” ෙහ– ය’ සටහන” ෙහ– ය’•’ සටහන•” අතහැර දමන ලද ක”ණ” අඩං• කරවා ගැ”මට ඉ”–ම” ඉ”’ප 
•“මට කැම ෙකෙන— ”’” එ– ””–ධවය ෙහ– ඉ”–ම අඩං• •ය””ල” ස”—තරාමකව පැහැ”•ව එය තහ” ෙකෙරන 
•ය”• සමග 2022.03.04 ”නට ෙපර ෙම“ පහත අස” කළ අයට ලැෙබන ෙ— ෙර“—’ා• ජනරා” කා•යාලය ෙවත •යාප”ං— 
තැපෑෙල” එ”ය –“ය.

උපෙ”ඛනය

•යාපං— ෙපා’වල 
කැ–  අැ“ ”වල 

”—තර
ඉඩවල ”—තර

•යාපං— කළ ඔ–වල 
”—තර

ෙකාළඹ ”——”කෙ“ 
ෙද”කඳ ඉඩ’ •යාප”ං— 
•“ෙ’ කා•යාලෙ“ 
LDO  එ’ ෙකා”ඨාසෙ“ 
01 ෙව”ෙ’ 294 
පඉ”ව.

බ—නා“ර  පළාෙ ෙකාළඹ ”——”කෙ“ කැ—බෑව “ාෙ–—ය ෙ”ක’ 
ෙකා”ඨාසෙය“ “”ගම හා මාක”දන ”““  "“”ෙ”—”වත" 
නමැ ඉඩමට බලයල මානක  ”’” මැන සාදන ලද අංක 6092 දරන  
”•ෙ• ෙලා” 126  සඳහා මා”’,
උ“රට             :  “. ”. ෙකා. 6092 ”•ෙ• කැබ• අංක 127
නැෙගනරට   :    “. ”. ෙකා. 6092 ”•ෙ• කැබ• අංක 124 (ජනපද පාර)
දණ              :   •. ඒ. . ෙ’ර ’ං ෙ“් ““ක’ •යන  ම—”ගහ 

ෙකා”•”ෙනවත
බ—නාර       :  “. ”. ෙකා. 6092 ”•ෙ• කැබ•  අංක 137, 138
–’ “මාණය :  ෙහ”ට. 0.080

01.  ඒ. ෙ”. ෙසෙන”රන 
“’–ධ ෙනාතා’— ”’” 
•යා සහක කරන ලද 
1989.11.01 ”න අංක 
352 දරන ලැ’’ක”ට 
පවරා“ෙ’ “යාදන සාධන 
ප–ය.

ෙර“—’ා• ජනරා” ෙදපා•තෙ”“ව, •. එ—. •. අෙ•ව•ධන,
ෙනා. 234/ඒ3, ෙර“—’ා• ජනරා”.
ෙඩ”’” ෙකා•බෑකව මාවත, බතර“”ල.

මානව ශා—– හා සමාජ ” උස— අයනය සඳහා — 
ජා“ක ම—ථානය (NCAS) 

සහකාර –—තකාලයා“ප“/ 
ෙ’ඨ සහකාර –—තකාලයා“ප“ තන“ර (II ෙ”ය)
ඉහත තන“ර සඳහා යථා ප’ ”””කල’ අයව—” ෙව“” 

2022 මා“ 03  න ද”වා අය”ප’ කැඳව ලැෙ•.
අය’ප’ හා ”—තර
අ—ළ අ–ාප“ක ””ක’ ෙ—වෙ“ ෙයද•ෙ’ ෙකා”ෙ–’  හා “•”’ඨ අය’ප 
ආකෘය, තම” ”’” •”නය •—  9''x4''  “මාණෙ“  “–දර ගැ“ කවරය”  
SAR/NCAS  ෙවත එ•ෙම” ෙහ– NCAS  ෙව• අඩ”ය වන  www.ncas.ac.lk  
ෙව” ෙහ– ලබාගත හැක. ඉහත  ෙ”ඛන 2022 ෙපබරවා’ 21  ”න ද”වා “— 
කර ලැෙ•.
“•”’ඨ ආකෘෙය“ යථා ප’” ස’—•ණ කළ අය’ප,  අ—ළ සහකවල 
”ටප සමග •යාප”ං— තැපෑෙල” අ–”ෂ,  උස— අ–යනය සඳහා — ජාක 
ම–—ථානය, අංක 6 ඒ, ”ඛ—ථා උනය, ෙව–” ෙපෙදස, ෙකාළඹ 07 යන 
•”නයට  2022 මා•“ 03 ”නට ෙපර ලැ—මට සැලැ—”ය –“ය. අ—ළ  කවරෙ“ ව’ 
ඉහළ ෙකළවෙ• අය’කර  ලබන නත“ර සඳහ” කළ  –“ය.

අ–”ෂ,
උස— අ–යනය සඳහා  ජා“ක ම–—ථානය,
අංක 6 ඒ,  ”ඛ—ථා” උ—නය,
ෙව” ෙපෙදස, ෙකාළඹ 07.
2022 ෙපබරවා’ 09  ”න

•’ ෙගා”පළ - ඇබෑ“
ෙ“ා•”— ’ ෙගා”පළ

—ස - ““’ය

1. සහාය ’ ෙගා”පළ “ලධා“
   •’ ෙගා”පළ කළමනාකරණය ස’බ”ධෙය” “ෙල–මාව” 

හා වසරක •’ ෙගා”පළ පළ–”–ද ෙහ– “ෙල–මාව” 
ස“තව වසර 5 ක •’ ෙගා”පළ පළ–”–ද –ය –“ය. 
ෙ”– ෙභ–ග කළමනාකරණය ””බඳ ”•ක ’”ම” හා •’ 
ෙගා”පළ පාලනය ””බඳ මනා ’ම” –ය –“ය. •’ 
ෙද•ෙ’ අංශය ඇ“— •’ ෙගා”පළ උපකරණ “යාමක 
•“මට හැ•යාව සහ වලං• බරවාහන ’ය” බලප–ය” 
““ අයට ““ඛවය ““ෙ“. 

2. ෙගා”පළ ය”ෙපකරණ “යාක”
  ෙගා”පළ ටැ”ට•, •” ෙල–ඩ•— යනා“ ෙගා”පළ ය”–“– 

“යාමක •“ෙ’ පළ–”–ද –ය –“ අතර, වලං• බර 
වාහන ’ය” බලප–ය” වසර 5 ක පළ–”–ද සමග —ම 
අව“”. •’ ෙගා”පළක පළ–”–ද ස“ත අයට ““ඛවය 
““ෙ“. 

3.  ෙගා”පළ සහායකය”
  සාමා ෙගා”පළ කා•යය” ””බඳ මනා හැ•යාව” හා •’ 

ෙගා”පළක ෙ”–ෙ“ ෙ—වය •“ෙ’ හා ගවය” හා ගවගා” 
””බඳ උන”ව” ද”වන අය ෙ’ සඳහා ෙය–”ය”. 

  අප ෙසායෙ“ ඉතාම කැප•ෙම” ෙ—වය කළ හැ•, —වයං 
ගාමක, •’ ෙගා”පළ ක•මා”තෙ“ ඵල—• හා තෘ“ජනක 
–•යාවක “යැ–මට කැමැත” ද”වන අය”. 

 ”න 7 ” ඇ“ළත —•ණ ”—තර ස“තව අය’ කර”න. 

කළමනාක”,
ෙ“ා•”— ’ ෙගා”පළ,

නාගලවැව - “කක•ව පාර, 
නාගලවැව - —ස, 

““’ය. 
”–– තැපෑල : dilipkodikara@gmail.com

“/ස බ–ෙ–ගම නැෙගනර සණස ස““ය
තන“ර - සාමා—ා“කා“

ෙමම ස“ෙ“ –ර“පා— • ඇ සාමාා“කා“ තන“ර සඳහා පහත ””ක’ 
ඇ අයෙග” අය“’ප කැඳව ලැෙ•. 

වැ•“ ප’මාණ අංකය - 101:5 

වැ•ප – 14,755 - 360 x8 - 390 x 8 - 420 x9 - 450 x 10 = 29,035.00

මනා -  ද—“ පළා ස“පකාර ෙ—වක ෙකා“ෂ” සභාෙ“ අමත ’ය— “මනා ““ෙ“. 

””ක : 

 (අ)   ස“පකාර ෙ—වක 6වන වැ•“ ප’මාණෙ“ කළමනාකරණ / අ””ෂණ 
ම”ටෙ’ තන“රක අ” 03 කට ෙනාඅ— පළ–”–ද ෙහ– 

 (ආ)   ස“පකාර ෙ—වක 7වන වැ•“ ප’මාණෙ“ කළමනාකරණ / අ””ෂණ 
ම”ටෙ’ තන“රක අ” 06 කට ෙනාඅ— පළ–”–ද ෙහ– 

 (අැ)   ””ග ”•ව”—ලයක කළමනාකරණ/වා—ජ උපා“ය” ෙහ– ඊට සමාන 
””ක’ සහ ””ග වා—ජ/කා•“ක ආයතනයක කළමනාකරණ 
ම”ටෙ’ තන“රක අ” 06 කට ෙනාඅ— පළ–”–ද ෙහ– 

 (ඈ)   ස“පකාර ෙ—වක (උස— ෙපළ) සහකය/අ.ෙපා.ස (උස— ෙපළ) 
වා—ජ අංශෙය” ”ෂය” 03 •” සාමා•ථය සහ ””ග වා—ජ/
කා•“ක ආයතනයක කළමනාකරණ ම”ටෙ’ තන“රක අ” 08 
කට ෙනාඅ— පළ–”–ද 

වයස අ” 18 - 45  අතර ”ය –“ය. (’නට ස“පකාර ස“යක ෙ—වෙ“ 
“–“ අය ෙකෙර“ ෙමම වය— “මාව බල ෙනාපා”)

ඉ”—ප එ”ය –“ ආකාරය

ඉහත ””ක’ ස–රන අය’ක”ව” තමා ”’” ””ෙයල කරන ලද ඉ”—’ 
ප–ය” ම“” ’ය—ම සහක වල ”ටප සමග 2022.02.25 ”න ෙහ– ඊට “ථම 
•යාප”ං— තැපෑෙල” ෙහ– ෙගන” පහත •”නයට භාර”ය –“ය. 

ස“පකාර ස“වල ෙහ– ෙවන ආයතන වල ෙ—වෙ“ “–“ අය’ක”ව” තම 
අය’ප–ය ස“ය ෙහ– ආයතනෙ“ “ධා“යා ම“” ඉ”’ප කළ –“ය.

ග” සභාප“,
“/ස බ–ෙ–ගම නැෙගන“ර සණස ස““ය,
වැ”ෙ’න, බ–ෙ–ගම.
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