
l 2022 ටෙබරවාරි 17 බ්රහසෙතිනදා දැනවීම් 

”ව”න –රා ශාඛා 272 •” –’ ශාඛා ජාලය•” සහ 3000 කට වැ• “ම බළකාය•” –’ – ලංකාෙ“ 
““ඛතම  රා සංව•ධන බැං—ව වන “ාෙ–ය සංව•ධන බැං—ෙ“ –ර“පා—ව ඇ“ පහත තනර 
සඳහා අව“  ”””ක සහ පළ–”–ද ඇ“ ““ඵල අ’“ඛ දෂ කා•ය“ර ––ගලය”ෙග” අය”ප’ 
කැඳව ලැෙ•.

සහකාර කළමනාකාර - ”“
–•යා —ථානය : ”“ අංශය - බ—නා“ර පළා කා•යාලය
“ධාන වග–’

   ණය උක—කර ඔ“– •යා සහ“ක •“ම සහ බැං—ව ෙවෙව” අෙන—’ ෛන“ක ෙ”ඛන 
සක— •“ම  සහ සහ“ක •“ම.
ෛන“ක කාරණා සහ අ“කරණෙ“ න— සබ”ධෙය” බැං—ෙ“ “ලධා“” සමග 
සබ””කරණය  කර“” කට– •“ම
කළමනාකා’’වය ”’” ෙයා“ කර ලබන කාරණා වලට අ—ළව ෙ’ඨ ”“ඥව”” සහ 
මඩලෙ“  ”“ඥව””  (Panel Lawyers)  සමග උපෙ–ශන සාක–ඡා පැවැ’•ම.

 පැ“—•, ”–” “කාශ සහ ෙප’ස ෙක•ප’ •“ම. අ—ළ අ“කරණවල න— පැව“ම සහ 
න— සඳහා  අ“කරණෙ“ ෙප” ’”ම.

 අෙන—’ ’ය—ම ෛන“ක කට–
”•ක ”””ක’
 ”“ඥ සහ “’–ධ ෙනාතා’— “රය ’“ම. ”“ෙ““ උපා“ය ස“ත•ම ”ෙ•ෂ ”””කම 

ෙලස  සලක ලැෙ•.
   (ෙ’–යට අ—ළ ප•චා’ උපා“ ”””කම ෙහ– බැං—/ ”“ අංශෙ“ වෘ’”ය ”භාග ව•” 

සම’•ම  අමතර ”””කම ෙ“.)
සහ 

   ”“ඥ සහ ෙනාතා’— කට–වල අවම වශෙය” වසර 2 ක පළ–”–ද ෙහ– රජෙ“ ෙහ– 
––ග•ක  ආයතනයක / ”“ ආයතනයක ”“ කට–වල වසර 2 ක අවම පළ–”–ද ලබා 
“–ය –ය. බැං—වක ෙහ– ””ග’ ”“  ආයතනයක පළ–”–ද ”ෙ•ෂ ”””කම ෙ“.

 ෙත–රාග’ අය”ක”ව” සව අ—ළ අ“කරණ කලාපය ළ භාෂා ෙදෙක”ම (’ංහල සහ 
ඉං“’)  කට– •“ෙ හැ•යාව ස“ත ෙනාතා’— බලප– ලබා “–ය –ෙ“.

 ප’ගණක ’ම “–ය –ෙ“.
 වයස : අ–”” 40 ට අ— ”ය –”.
 ”•කව වසර 02 ෙකා”–ා’ කාලයකට යට’ව ප’•“ම ’”කර ලැෙ•.
ෙතරා ගැ”ෙ’ ”මෙදය
  අ—ළ ”””ක සහ පළ–”–ද අව අය”ක”ව” ෙත–රාෙගන ස“ඛ ප“ෂණය සඳහා  

කැඳව ලැෙ•.
වැ“ 
  ෙත–රා ග”නා  ලද අය”ක”ව”ට ආක•ෂ’ය වැ•“ ප’මාව ””බඳව සාක–ඡා කර 

”රණයකට එළ”මට ෙය–ජනා කළ හැක.
අය”’ •“ම සඳහා අවස ”නය 
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අය”’ කළ –“ ආකාරය
ෙමම තනර සබ”ධව උන””ව දවන ”””කල’ අය”ක”ව” ”’” අ–ාප“ක/ වෘ’”මය 
සහ“ක ප’වල  සහ“ක කරන ලද ”ටප’ ස“තව ”වද’ත ෙතාර” ඇළ’ අය”පත ඉ”’ප’ 
කළ  –ය.  එම අය”පෙත“ නම, •”නය, ”රකථන අංකය ස“තව ””” ෙනාවන වෘ’”මය ––ගලය” 
ෙදෙදෙන—ෙ”  ෙතාර” ද ඇළ’ කර එ”ය – අතර, තැපෑෙල” ෙයා“ කර”ෙ” න අය”කරන 
තනර   අය”ප–ය බහා එවන •”කවරෙ“  වපස ඉහළ ෙකළවෙ• සඳහ” කළ –ය. නැතෙහා’  
එම අය”ප’  careers@rdb.lk ýn´l‰ තැපැ” •”නයට ෙයා“ කළ –ය.

– ලාං•ක ජනතාවෙ” සහ ෙ–ශෙ“ ෙසෟභා” ෙව•ෙව 
කැප • “න අප සමග හ–”ක”ව— වනට ඔබ’ කැම“ද?

නාග’ක සංව•ධන හා “වාස අමාාංශය
නාග’ක සංව•ධන අ“කා’ය

පෑයෙගාඩ නව මැ“ං ෙවළඳ සං–•ණෙ“ ”““ රථ ගාල 
මාක — පදනම මත ෙදවසරක කාලයකට පවවාෙගන යාම ”ස 

“යාකෙව— ෙත–රා ගැ”ම
01.  නාග’ක සංව•ධන අ“කා’යට අය’ පෑ•යෙගාඩ නව මැ“ං ෙවළඳ සං–•ණෙ“ ”““ රථගාල 

වසර 2 ක කාලයකට මා’ක — පදනම මත ””” “යාක”ෙව— ෙවත ලබා “ම සඳහා “ල 
ගණ” කැඳව ලැෙ•. ෙත–රා ග ලබන ගැක” ”’” සං“ාංක මත පව’වාෙගන යා –ය. 
එෙ—ම රථවාහන සඳහා ගා— අය •“ෙ “ –ඳ•ෙ කාලය ගණනය •“ම සඳහා කා”ප’ 
”මය අගමනය කළ – ෙ“. එ එ වාහන ව•” අයකළ – ගා— හා අෙන—’ ෙකා”ෙ–’ 
අය”ක”ව” සඳහා උපෙද— හා අ—ළ ෙකා”ෙ–’ ෙකාටෙ— සඳහ” ෙ“. රථගාල සඳහා නාග’ක 
සංව•ධන අ“කා’ය ”වෘත “ල ගණ” කැඳවන අතර, ඇප බැ“කරය ””බඳ ”—තර පහත ව•ෙ“ 
’ෙ“.

ඇප බැ“’කරය (.)

– මහෙ” හා පළ“ මහෙ” ”““ රථගාල 500,000/-

02.  ””” “යාක” ෙත–රාග ලබ”ෙ” වැ•ම මා’ක —•ය ෙම”ම සං“ාංක ”“” වාහන නවතා 
තැ—ෙ ප–ධ“ ”මය (Digital Parking System) ෙප–රමෙය“ ලබා “ ඇ“ ෙතාර” මතය. 
ඒ අව, ෙත–රා ග ලබන “යාක” ”’” ඔ“ / ඇය ෙවත ෙට”ඩරය ”’නම ලබන බව සඳහ” 
කර“” එව ලබන •”ෙ“ ”න ’ට ”න 14 (—හතර) ඇලත ඔ“ ”’” ෙග•මට එකඟ  මා’ක 
—•ය ඊට අ—ළ බ” “ද” ද සමග ෙග”ය –ය. ඊට අමතරව ආරෂක තැ”පව වශෙය” මාස 03 
ක —•යට සමාන “දල අ“කා’ෙ“ තැ”ප’ කළ –ය.

03.  ෙ සඳහා උන””ව දවන අය”ක”ව” හට අ—ළ ”—තර ඇළ’ අය”ප’, ආප” ෙනාෙගව 
ලබන ”. 2,000/- ක “දල ඊට අ—ළව බ” “ද” සම“” ෙගවා බ’තර“”ල, ෙස’’පාය 6 වන 
මහෙ” “ නාග’ක සංව•ධන අ“කා’ෙ“ “ද” අංශය ෙවත 2022 ෙපබරවා’ මස 17 ”න 
ට 2022 මා•“ මස 08 ”න ද”වා ෙප.ව. 9.00 ට ප.ව. 2.00 ද”වා ස“ෙ“ වැඩ කරන ”න වල 
ෙග•ෙම” නාග’ක සංව•ධන අ“කා’ෙ“ “සපාදන අංශෙය” ලබා ගත හැ•ය.

04.  “ල ගණ” ඉ”’ප’ කළ – ව”ෙ” එෙලස ලබා ග’ අය”ප’ ම“” පම—. අෙ““ත 
අය”ක”ව” හට ෙමම කාල “මාව ළ“ “සපාදන අංශෙ“ “ අ—ළ ෙට”ඩ• ප—කා •’” ගා— 
ෙග•ම•” ෙතාරව ප“ෂා කර බැෙ හැ•යාව ද ඇත.

05.  “ල ගණ” ඉ”’ප’ •“ෙ “ අය”ක”ව” ”’” ඇප බැ“කරය ඉ”’ප’ කළ – අතර, ඒ 
සඳහා ”. 500,000/- ක “දල අ“කා’ෙ“ “ද” අංශය ෙවත ෙගවා ලබාග’ ’’” ප–ය හා ඇ““ම 
I ෙප–රමය (Smart Parking Management System) –රවා අය”ප–ෙ“ “” ”ටපතට අ“ණා 
ඉ”’ප’ කළ –ය. එ“ ඡයා ”ටපත අ ”ටපතට අ“ණා “–ය –ය. ඇප “දල ර“තව හා 
ඇ““ම I ෙප–රමය –රවා ෙනාමැ“ව ඉ”’ප’ කර ලබන •’” අය”පත සැල•”ලට භාජනය 
කර ෙනාලැෙ•.

06.  අය”ප– "“” ටපත" හා "අ ටපත" යෙව” ”ටප’ ෙදක•” –ව “—’ කර ලැෙ•. 
ෙමම ”ටප’ එකෙලස ස—•ණ කර ෙවන ෙවනම කවර  ෙදකක බහා එ“ ඉහළ ව ෙකළවෙ• 
“” ”ටපත හා අ ”ටපත යෙව” සඳහ” කළ –ය. ප”ව එම කවර ෙදක එ කවරයක බහා 
““ තබා 2022 මා• මස 09 ”න ප.ව. 2.00 ෙපර ලැෙබන ෙ— බ’තර“”ල, "ෙස’’පාය",                           
6 වන මහෙ” “ නාග’ක සංව•ධන අ“කා’ෙ“ “ද” අංශෙ“ තබා ඇ“ ෙප”“යට බහා•ය 
–“ය. එම •–කවරෙ“ ඉහළ ව ෙකළවෙ• "මැ“ං ෙවළඳ සං•ණෙ“ රථගාල" යෙව” 
සඳහ” කළ –ය.

07.  “ල ගණ” භාර ගැ”ම 2022 මා• මස 09 ”න ප.ව. 2.00 ට අවස” ෙ“. එම ෙ“ලාව අවස”  
වහාම නාග’ක සංව•ධන අ“කා’ෙ“ “ද” අංශෙ“ “ අය”ක”ව” ෙහ– ඔ–”ෙ” බලයල’ 
“ෙය–“තය” ඉ”’”ට “ “ල ගණ” ”වෘත •“ම ’” ෙකෙ•.

08.  ෙ සබ”ධෙය” වැ•මන’ ”—තර බ’තර“”ල ෙස’’’පාය 7 වන මහෙ” ”““ නාග’ක 
සංව•ධන අ“කා’ෙ“ “සපාදන අංශෙය” ලබාගත හැ•ය. ”රකථන අංක 0113049008.

සභාප“,
ආ—ය’ ෙට”ඩ• ම–ඩලය (”),
නාග’ක සංව•ධන අ“කා’ය,
6 වන මහල, 
"ෙස’පාය", පළ“ අ”යර, බතර“”ල.

“ල ගණ” කැඳ•ම”

”නඛ ව–ාකරණ වැඩසටහන - 2022
ෙසෟ“ ෙ—වා ෙදපා•තෙ’”ව - ම–ම පළාත 

01.  ම–ම පළා’ ෙසෟ“ ෙ—වා ෙදපා•තෙ”ෙ“ ම–ම පළා’ ෙසෟ“ ෙ—වා අ–ෂ ”’” ම–ම පළාත ළ ’“න ”නඛ 
ෙ’ව” (ගැහැ ස”) 3466  (”දහ— හාර’ය හැට හය) ව”–ාකරණය •“ම සඳහා ”””කල’ ලං”ක”ව”ෙග” 
ලං” කැඳව ලැෙ•.

02.  ලං”ක”ව” ත“ වෘ’“කය” වශෙය”, වෘ’”ය කඩායම වශෙය”, එක  —ෙව–ඡා සං”ධානය ෙලස ඉ”’ප’ ”ය හැක. 

01 ලං” ෙ”ඛන “—’ •“ම ආරභ කරන 
”නය හා “—’ කර ලබන ෙ“ලාව”

2022 ෙපබරවා’ මස 17 වන ”න ’ට 2022 මා• 09 ”න දවා රජෙ“ 
වැඩ කරන ”නවල ෙප.ව. 9.00 ’ට ප.ව. 3.00 දවා (ප.ව. 1.00 ’ට ප.ව. 
2.00 දවා ලං” ෙ”ඛන ෙනා“ෙ” ප’ෂා කළ හැක.)

02 ලං” ෙ”ඛනයක “ල සහ ලං” ෙ”ඛන “—’ 
කරන —ථානය

”. 2,500.00 (ආප” ෙනාෙගවන) 

මහවර සංඝරාජ මාවෙ’ තැ.ෙප. 163 “ ම–ම පළා’ ෙසෟ“ ෙ—වා 
අ–ෂ කා•යාලෙ“ “ධාන ගණකා“කා“ ෙවත “ද•” ෙගවා ලබාග’ 
’’”පත ඉ”’ප’ කළ –ය.

03 ලං” භාරග”නා අවසාන ”නය සහ ෙ“ලාව 2022 මා• 10 ෙප.ව. 10.00

04 ලං” ”රෂණෙ“ ව“නාකම – ලංකා මහ බැං—ෙ“ අමත ””ග’ වා—ජ බැං—ව•” "ම–ම පළා’ 
ෙසෟ“ ෙ—වා අ–ෂ" න“” ලබාග’, 2022 මැ” 31 ”නට වලං• ”. 
65,000.00 ව“නාකම ස“ත ලං” ඇපකරය ෙහ– ”. 32,500.00  
ම–ම පළා’ ෙසෟ“ ෙ—වා අ–ෂ කා•යාලෙ“ “ධාන ගණකා“කා“ 
ෙවත “ද•” ෙගවා ලබාග’ ’’”පෙත“ සහ“ක කළ ”ටපත ලං”ව 
සමග  ඉ”’ප’ කළ –ය.

05 ලං” ”වෘත කරන ”නය, ෙ“ලාව හා —ථානය 2022 මා• 10 ”න ”න ෙප.ව. 10.00 ට මහවර, සංඝරාජ මාවත, ම–ම 
පළා’ ෙසෟ“ ෙ—වා අ–ෂ කා•යාලෙ““.

06 ස—•ණ කරන ලද ලං” භාර“ෙ ”මය ම–ම පළා’ ෙසෟ“ ෙ—වා අ–ෂ, ම–ම පළා’ ෙසෟ“ ෙ—වා 
ෙදපා•තෙ”ව, තැ.ෙප. 163, සංඝරාජ මාවත, මහවර •”නයට 
•යාප”ං— තැපෑ ෙල” එ•ම ෙහ– එම •”නෙ“ තැ”ප’ කර ඇ“ ලං” 
බහා—මට අ“” ෙගන”’ බහා•ය හැක.

වැ• ”—තර ම–ම පළා’ ෙසෟ“ ෙ—වා අ–ෂ කා•යාලෙය් “ධාන ගණකා“කා“ෙ” අංක 081-2222856 ”රකථනෙය” ”ම“ 
කළ හැක.

තැ.ෙප. 163, සංඝරාජ මාවත, සභාප“,
මහවර. “ස’පාදන ක“•ව,
2022-02-14 ම–ම පළා ෙසෟ“ ෙ—වා ෙදපා•තෙ’”ව.

ලං සඳහා ආරාධනාව”

ටෙන්ඩර් හා අටෙකුත් දැනවීම්


