
l 2022 පෙබරවාරි 09 බදාදාදැන්වීම් 

”ෙ•ෂ ඇෙට–•“ බලය අවලං• •“ම
– ලංකා “ජාත”–වා“ සමාජවා“ ජනරජයට’, මහජනතාවට’ 
ෙම”” ’ ෙද ලබ”ෙ” 2015 ”• මස 27 තම ඉ””යාෙ“ 
“’–ධ ෙනාතා’— එ” ෙ—“රාම” ඉ”’ෙ“ •යා සහ“ක කරන 
ලද ”ෙ•ෂ ඇෙට–•“ බලය යාපනය ඉඩ •යාප”ං— කා•යාලෙ“ 
•යාප”ං— ෙ”ඛනෙ“ 87 වන ෙව”ෙ 79 වන ප’ඉෙ“ සහ 
”න ෙපාත අංක 1978  2015 අෙග–—“ 28 ෙව“ ”න •යාප”ං— 
ෙකාට ඇත. ෙමය යාපනෙ“, “ෙන” ෙව” උ“ර, කලාසාෙල” 
පාෙ• ප”ං— ’”න“ෙර” ඉරාසර’“න න“” ද—“ ඉ””යාෙ“ 
ත“” නා “ා”තෙ“ —”ඩෙල–• ”——”කෙ“ —දබර - 
608001, නැෙගනර ඉර, ඥන“කාස •”ෙ“ අංක 9, 10 ෙ“ 
ප”ං— ’ව—මා• යන අයෙ” ”ය—ය වන ම”රවස“ යන මා ”’” 
පවරන ලද ඇෙට–•“ බලප–ය”. ෙමය 2021 ෙදසැබ• මස 23 
ෙව“ ”න ’ට අෙහ–’කර අවලං• කර ලැෙ•. ෙමම ”නෙ“ ’ට 
ඉහත – ඇෙට–•“ බලක ”’” ඉහත සඳහ” ”ෙ•ෂ ඇෙට–•“ 
බලය යටෙ’ ’”කරන •’” “යාව” සබ”ධෙය” මා ”’” 
වග•ය ෙනාලැෙ•. 

’ව—මාෙ” ”ය—ය ම”රවස“. 

ඌව පළා’ ආ–•ෙ“ද ෙදපා•තෙ’”ව ෙවත ”ය” ඖෂධ සැපම සඳහා 
ලං”ප’ කැඳ•ම - 2021

ෙමම ෙදපා•තෙ”“ව “—’ කර ලබන ලං” ආකෘ“ප’ ම“” ලං” ඉ”’ප’ කළ –“ය. 
ලං” ආකෘ“ප’ ලබා ගැ”ම සඳහා පහත ’”ෙවන ප’” 'ආප” ෙනාෙගවන' ලං” ගා—“ ෙමම 
ෙදපා•තෙ”“වට “ද•” ෙගවා “ල —”තා”’ ඉ”’ප’ කළ –“ය. 
”“ම’ව ස—•ණ කරන ලං”ප’ සමග “ාෙ–—ය ෙ”ක ”’” “—’ කර ලබන ව’ක 
සහ“කෙ“ (ෙපා” 170 ආකෘ“ය) “” ”ටපත ද, ලං” ඇපකර ගා—“ ෙගවා “—මද අ“වා•ය ෙ“. 

සැප–’ —වභාවය ආප” ෙගවන 
ලං” ඇපකරය                      

”.

ආප” ෙනාෙගවන 
ලං” ෙප–රම 
ගා—“ව ”. 

2021-12-31 ”නට 
ප” “—’ කරන ලද 
ව’ක’ සහ“කය

ඌව පළා’ ආ–•ෙ“ද 
ම–ම ගබඩාව ෙවත 
”ය” ඖෂධ සැප•ම

“ද•” ෙගව”ෙ” න 
ඔබ ඉ”’ප’ කරන 
ලං” “ද•” 1% ”

බැං— ඇපකරය•” 
න ඔබ ඉ”’ප’ කරන 

ලං” “ද•” 2%

1,000/= 500,000/=

ලං” ආකෘ“ප’ 2022 මා•“ 02 ”න ප.ව. 2.00 ද”වා සාමා— රාජකා“ ෙ“ලාව” “ළ ෙමම 
ෙදපා•තෙ”“ කා•යාලෙය” ලබාගත හැ•ය. 
““ තැ“ ලං” ”ටප’ ෙදක•” –“ව ඉ”’ප’ කළ –“ අතර, “” ”ටපත හා අ ”ටපත ෙලස ෙවන 
ෙවනම කවර වල බහා •” කවරෙ“ වපස ඉහළ ෙකළවෙ• '”ය” ඖෂධ සැප•ම - 2022, ”යතලාව 
ආ–•ෙ“ද ෙදපා•තෙ”“ව' යෙව” සඳහ” කර 2022-03-03 ”න ප.ව. 2.00 ට ෙපර සභාප“, 
“සපාදන ම–ඩලය, ඌව පළා’ ආ–•ෙ“ද ෙදපා•තෙ”“ව, ”යතලාව, යන •”නයට •යාප”ං— 
තැපෑෙල” එ•ම ෙහ– “සපාදන ම–ඩලෙ“ සභාප“ කාමරෙ“ ඇ“ ලං” ෙප”“ෙ“ බහා–ම 
කළ හැ•ය. 
ලං” භාර ගැ”ම අවස” — වහාම ”වෘත කර ලබන අතර, ෙමම අව—ථාවට ලං”කව”ට ෙහ– 
ඔ”ෙ” බලයල’ “ෙය–“තෙය—ට සහභා“ ”ය හැ•ය. 
ඉ”’ප’ කර ලබන ලං” ස—•ණෙය”ම ””ගැ”ම, ““”ෙ’ප •“ම ෙහ– ෙකාටස” පමණ” 
””ගැ”ම සබ”ධෙය” —•ණ අ”“ය “සපාදන ම–ඩලය ස“ය. ෙ ””බඳ වැ• ”—තර ”රකථන 
අංක - 057-2229173 යන අංකයට බ–ඩාර මහතා ඇම”ෙම” ලබාගත හැ•ය. 
සභාප“,
ෙදපා•තෙ’“ “ස’පාදන ම–ඩලය,
ඌව පළා’ ආ–•ෙ“ද ෙදපා•තෙ’“ව,
”යතලාව. 

“ස’පාදන ’”•ම

ද—“ පළා’ සභාව
ද—“ පළා’ කා•ක සංව•ධන අ“කාය

(ද.ප. ”වර, ස’’ව “’පාදන හා සංව•ධන, පසර කට–“, ’ාය 
ක•මාත, ””බල සහ ’ාය හා ව“ ය“තල පහ”ක’ සංව•ධන 

අමා“ාංශය)

"—ථානභාර “ලධා“" තන“ර සඳහා බඳවා ගැ”ම
ද—“ පළා’ කා•“ක සංව•ධන අ“කා’ය සඳහා —ථානභාර “ලධා“වරය— බඳවා ගැ”ම ෙවෙව” 

පහත සඳහ” ”””කල’ – ලාං•ක –රවැ’ය”ෙග” අය”ප’ කැඳව ලැෙ•. 

1.  අාපන ”””ක’
 1.1. බා“ර අය”’ක”ව
 අ–ාපන ෙපා” සහ“කප– (සාමා—ෙපළ) ”භාගෙ““
  I.  ’ංහල     

  II.  ග—තය 

  III. ඉං“’ භාෂාව
     යන ”ෂයය” ඇ“”ව ”ෂයය” (04) කට සමාන සාමා•ථය” සතව එකවර ”ෂයය” 

හය (06) •” සම’ව “—ම 

සහ
   අ–න ෙපා” සහ“ක ප– (උස— ෙපළ) ”භාගෙ““ අවම වශෙය” ”ෂයය” “න” (සාමා— ෙපා” 

ප“”ෂණය හැර) සම’ • “—ම. 

 1.2  අ“ෙ•ක ”””ක’
   1.   ද—“ පළා’ ක•මා”ත සංව•ධන ෙදපා•තෙ”“ව ම“” ෙහ– වෘ’”ය –““ 

අ“කා’ය ම“” පව’ව ලබන වෘ’”ය –““ (ව කා•“ක, —“ ඉං“ෙ”, ’ව 

කැටය, උ—න අලංකරණ) පාඨමාලාව” හරා “—ම. 

 1.3  අ”තර අය”’ක”ව
  අ.    “ාථ“ක ෙ”—ය - ”•ය ෙනාවන හා ”•ය ෙ—වා ගණය” ඉහත 1.1  සඳහ” 

”””ක හා පහත (ආ) සහ (ඇ) ”””ක ඇ“ ෙ—වකය”ට ෙ සඳහා අය” කළ හැ•ය. 

  ආ.  ෙ—වෙය —–ර ප’•ම ’’ය –“ අතර, එම ප’•වල —–ර කර ලැබ ’“ය –“ය. 

  ඇ.   “ය“ත ”නට —•වාස”නව —–ර ප’•ම යට’ ”’ෙස”” අ” 05 ක අඛ–ඩ 

ස“•යක ෙ—වා කාලය” ස—•ණ ෙකාට “–ය –“ය. 

ෙපා” ෙකාෙ–
 2.  වයස : අ. 18 ට ෙනාඅ හා අ. 45 ට ෙනාවැ• ”ය –“ය. (අ””තර අය”කව” සඳහා 

උප’ම වය— “මාව බල ෙනාපා”)

3.  ෙවන’ : – ලංකාෙ“ –රවැ’ෙය— ”ය –“ය. තන“රට පැවෙරන කා•යය” මැන”” ඉ• •“ම 

සඳහා ෙම”ම ”ව”ෙ” ඕනෑම “ෙ–ශයක ෙ—වය •“ම සඳහා අව“ වන කා”ක හා මාන’ක 

ෙය–”තාවෙය” –”ත ”ය –“ය. ”’ඨ ච’තෙය” –”ත ”ය –“ය. 

4.  වැ•“ ෙතය හා ප’මාණය - (MA 1-1) 27,910-300x10-350x7-495x4-660x20-48,540 

(කළමනාකරණ ෙ—වා ච”ෙ”ඛ 2/2016 මත පදනව), ”•ක වැ•පට අමතරව රජෙ“ අමත 

“මනා ෙගව ලැෙ•. 

5.  ප’•ෙ —වභාවය - —–ර, ෙ—වක අ•ථසාධක අර“දලට හා ෙ—වා “–”“කය”ෙ” භාරකාර 

අර“දල සඳහා “ක සත ෙ“. 

 6.  ෙත–රා ගැෙ ”මෙදය - ”වෘත තරග ”භාගය” හා / ෙහ– ප’• බලධරයා ”’” ප’ කරන 

ම–ඩලය” ”’” පව’ව ලබන •හගත ස“ඛ ප“”ෂණය” ම“” බඳවා ග ලැෙ•. 

ස—•ණ ”—තර සතව ඔබ ”’” සක— කරන ලද ”ව ද’ත සත අය”ප’ (සහ“කවල සහ“ක 

කරන ලද ඡායා ”ටප’ද සතව) 2022-03-01 ”න ෙහ– ඊට “ථම "සභාප, ද.ප. කා“ක සංවධන 
අ“කා’ය, අංක 349 1/2, මාතර පාර, ක•ෙගාඩ, ගා”ල" යන •”නයට ලැෙබන ප’” •යාප”ං— 

තැපෑෙල” එ”ය –“ය. ඉ”— කරන තන“ර •– කවරෙ“ ඉහළ ව ෙකළවෙ• සඳහ” •“ම 

අ“ාව“ ෙ“. ඉහත ”””ක ස–රා ෙනාමැ“ අය”කව”ෙ” හා “ය“ත ප’” “ය“ත ”නට 

ඉ”’ප’ ෙනාකරන හා අපැහැ”• අය”ප’ ““”ෙ’ප කර ලැෙ•. 

සභාප“, ද.ප. කා•ක සංව•ධන අ“කාය,
අංක 349 1/2, මාතර පාර, ක•ෙගාඩ, ගා”ල.

091-2226296 / 091-3789290

” න— ”ධාන සංහ පනෙ’ 16 වන වග”“ය යටෙ’ ’”•ම. 
ෙකාළඹ ”සා අකරණෙ““ය. 

1. ”.ව”.ආ•. කමලර’න
 පැ–•ය, ෙත”ව’ත.
2. —.”. “ශා”ත
 7/1, 2 වන •”ය, මඩපාතල, ගා”ල.

පැ“—•ක”ව”
න අංකය  : DSP 36/22
—වභාවය  : ”ෙ•ෂ - එ”’ව - 
කා•ය ප“පා“ය  : සාමා—
ව“නාකම  : . 100,000/-
1. අ“ල ”ෙව•ධන,
 ””හ”ප“ “ල “වස, ම”ද ”—ලය.
 ”ව•” මාවත, ගා”ල
2. ෙ—නක ද ’”වා,
 ද ෙ”• ” ෙහාෙට”, ඉහළ •”ස” පාර, ගා”ල.
3. —මාර සමර’ංහ,
 ෙනා. 20/1, මැද වැ•කඩ පාර, රාජ“’ය.
4. “.ඒ. •ණව•ධන,
 ෙනා. 164/12/1, අ—’ වර පාර, ””•ගල, මාලෙ•.
5.  පා•ත එ. —මාර’ංහ
 ෙනා. 615/10, රාජ“’ය ගා•ඩ”—, නාවල පාර, රාජ“’ය. 
6. —— ජය’ංහ අරඹෙවල,
 ෙනා. 269, ව”වැ”ල පාර, ගා”ල. 
7. චාමර ජය””ම,
 ෙනා. 36/—, •“ල”“ය, ගා”ල. 
8. එ–.“. අඹව’ත,
 ෙනා. 50 — 1, හැ“ෙලා” “ෙ”—, ගා”ල. 
9.  එ—.ඒ. ෙ”මලා”,
 ෙනා. 49, ජා“ක “වාස ”ාපෘ“ය, “”— පාර, •රන, ගා”ල.
10. ච“”ද “ස”න ””මෙ—කර,
 "“ලා”", ෙ’නව’ත ෙතාටෙගාඩ, අ””මන.
11. සප’ ෙ–ශා” ර’නායක,
 ෙනා. 75/88, මා”“ය, කෙලගාන, ගා”ල.
12. එ”.එ–. චලක ච””ක ද ’”වා
 ෙනා. 70ඒ, හැ“ෙලා” “ෙ”—, ගා”ල.
13. ඒ.ෙ”.එ.එ. •ලා” “ෙර–ශ”,
 ෙනා. 14 ෙරාය” මැන• ෙගාඩ•ව පාර, ක–ෙහපල, අ””මන.
14. “ශා”ත ආ• ව”“ආර–—,
 ෙනා. 4—, ම”“ෙ“ ෙදෙව“ ප•මග, ගා”ල. 
15. •. ච”දන ෙගාඩක”ද,
 23 සම“ මාවත, ””ය”දල.
16. අ–ධ ””ම’ංහ,
 එ•ය” පාර, ගා”ල.
17. එ—. එ—. ඒ. ශා”ත ද ’”වා
 ෙනා. 295, වටර පාර, මාග”ල, ගා”ල. 
18. —. කම” “ශා”ත
 —— හා”ෙවයා•, බටෙපාල.
19. –.—.ඒ. අ“ෙක–රල,
 77/1, ප”සල පාර, මහරගම. 
20. ”. සා—ක •යන•ණව•ධන
  ෙනා. 4/1, මා•”නෙගාඩ ව’ත, ස–ම”ව’ත ෙපෙදස පාර, ගා”ල. 
21. •.ඒ.එ. ම“ශංක,
  ඉ”’”ට "’’ෙපම", – ර’න’’ මාවත, බ•ව”ෙ’න ඇ””“ය. 
22. උ”ව’ත ත•’ ෙහශා” ”ෙ“ංග,
 ෙනා. 45, – ෙ’මාන”ද මාවත, බටග””ල, ගා”ල. 
23. ”. •. න•” අසංග,
 ෙනා. 135/4ඒ, –— පාර, ග”වෙගාඩ, ගා”ල. 
24. එ–.ඒ රා” ”ම”,
 ෙනා. 14, ““— පාර, ගා”ල.
25. එ–.ෙ”. තරංග ජය“—ස,
 ෙනා. 516, ’•ර, ගා”ල.
26. අ“’ උර •රෙ—කර,
 ෙනා. 37, ප”•ය පාර, ෙකා•ව, ගා”ල.
27. එ— ල”“ත හ’’ නානාය”කාර,
 ෙනා. 72/ඒ, ම”“ෙ“ ෙදවන ප•මග, කරා”“ය, ගා”ල.
28. ”.•. පරන”තාන,
 ෙනා. 20, බ–ෙ–ගම පාර, ’•ර, ගා”ල. 
29. ඒ.•. ර“ත ෙක–සල
 "ෙක–සල" ජය”“ මාවත, ඉහ”ෙගාඩ, අ””මන. 
30. ”“”ද ල”ෙදව’ත,
 22, එ–. ම”ද මාවත, ගා”ල.
31. ර•”” “සා– —”ට,
 ෙනා. 41/23, ෙමා’— පාර, “”ල•ව, ගා”ල. 
32. —.එ”. උ”ව’ත,
  233/15, "–•” පා•”", ෙහාරගහක”ද, ෙකා—ව’ත, බ’තර“”ල.
33.  එ”.ඒ. අරා ච“”ද,
 ෙනා. 721/ඊ, ම”ට”ෙහ–” ව“යාය, අබල”ව’ත, ගා”ල.
34. ච“ර ද“”ද –“යෙහ”“,
 ෙනා. 416/—/5, ෙද”ගහව’ත, ”පාවල, ෙප––දල.
35. ”.•.”. ”බා’ “ලංග අ””—, 
 ෙනා. 10, ෙපා”පාය, උඩ“”ල, ම“වන, ෙ”ර“වල.
36. ස—” ””ක ෙ—මෙ”,
 ෙනා. 73/5 ඒ බටග””ල, ගා”ල.
37. එ.ෙ”. හංස “භා’ ද ’”වා,
 කරෙවෙගාඩ, ර’ගම.
38. —.ඒ. ර”“ නෙව–ද,
 ෙනා. 213/89, කහටගහව’ත, වට–ක නැෙගනර, ව”වැ”ල. 
39. එ–.ෙ”. හ’ත මෙන–හර,
 ෙනා. 147, එ•ය” පාර, ගා”ල.

”’ක”ව”
 ගා”ල ම”ද ”—ල•ය ආ” ” සංගමය සහ සාමා“කකය” ෙවෙව”,
ඉහත න සඳහ” පැ“—•ක ”’” පහත සඳහ” සහනය” ලබා ගැ”ම 
සඳහා ෙකාළඹ ”සා අ“කරණය ඉ”’ෙ“ ඉහත අංකය දරන නකරය 
ෙගා කර ඇත. 
එ– සහනය” න,
(අ)   ’”” න ”ධාන සං’හෙ’ 16 වන වග”“ය “කාරව ගා”ල ම”ද 

”—ලෙ“ ආ” ” සංගමය “ෙය–ජනය කර“” එ සාමා“ක’වය 
ෙවෙව” ෙමම නව ”’“කව”ට එෙරව පවරා පව’වාෙගන 
යාමට ෙමම නකරය ””බඳව උන””ව” ද”වන ගා”ල ම”ද 
”—ලෙ“ ආ” ” සංගමෙ“ සාමා“කය” ’ව’ •“මට –ව’ප’ 
’”•ම” ම“” ෙනා”’ පල •“මට “ෙය–ගය” “—’ කරන ෙලස’,

(ආ)  2021-12-12 වන ”න පලවන ”’“කෙ” “ධාන’වෙය” 
පව’වන ලද ගා”ල ම”ද ”—ල•ය ආ” ” සංගමෙ“ උ–ෙ–ත 
මහාසභා –—•ම අවලං• බවට “කාශය” “—’ කරන ෙලස’

(ඇ)  02 ’ට 39 ද”වා ”’“කව” ගා”ල ම”ද ”—ල•ය ආ” ” 
සංගමෙ“ 2021/2022 ”ධායක ක“•ව සඳහා උ–ෙ–ත ෙලස 
ප’•ම අවලං• බවට “කාශය” “—’ කරන ෙලස’

(ඈ)  2021-12-12 වන ”න පව’වන ලද ගා”ල ම”ද ”—ල•ය ආ” 
” සංගමෙ“ උ–ෙ–ත මහාසභා –—•ෙ“ ග”නා ලද උෙ–ත 
”රණ සහ ම”ද ”—ල•ය ආ” ” සංගමෙ“ ”ධායක ක“•වට 
’” කරන ලද උ–ෙ–ත ප’• මත ඍ“ව සහ/ ෙහ– ව”ව කට–“ 
•“ෙම” 1 ’ට 39 ද”වා ”’“කව” වළ”වාලන —–ර ඉ”ජ”ෂ” 
තහන “ෙය–ගය” “—’ කරන ෙලස’. 

(ඉ)   ෙමම නව අසා “ම කරන ෙත” 2021-12-12 වන ”න පව’වන 
ලද ගා”ල ම”ද ”—ල•ය ආ” ” සංගමෙ“ උ–ෙ–ත මහාසභා 
–—•ෙ“ ග”නා ලද උ–ෙ–ත ”රණ සහ ම”ද ”—ල•ය ආ” 
” සංගමෙ“ ”ධායක ක“•වට ’” කරන ලද උ–ෙ–ත ප’• 
මත ඍ“ව සහ / ෙහ– ව”ව කට–“ •“ෙම” 1 ’ට 39 ද”වා 
”’“කව” වළ”වාලන අ“ ඉ”ජ”ෂ” තහන “ෙය–ගය” 
“—’ කරන ෙලස’

(ඊ)     2021-12-12 වන ”න පව’වන ලද ගා”ල ම”ද ”—ල•ය ආ” 
” සංගමෙ“ උ–ෙ–ත මහාසභා –—•ෙ“ ග”නා ලද උ–ෙ–ත 
”රණ සහ ම”ද ”—ල•ය ආ” ” සංගමෙ“ ”ධායක ක“•වට 
’” කරන ලද උ–ෙ–ත ප’• මත ඍ“ව සහ / ෙහ– ව”ව කට–“ 
•“ෙම” 1 ’ට 39 ද”වා ”’“කව” වළ”වාලන වාරණ 
“ෙය–ය” “—’ කරන ෙලස’ 

(උ) න ගා—“ සහ
(ඌ) ෙමම ග අ“කරණයට අ’මත ෙවන’ සහ වැ•මන’ සහන’ ෙ“. 
අ“කරණෙ අණ ප”
ෙර“—ා• / “ෙය–’ —ක”,
ෙකාළඹ ”සා අ“කරණය,
ෙකාළඹ 12. 
ව•ෂ 2022 ”  ෙපබරවා මස 03 වන ”න “ය.  

ඇෙට–•“ බලප–ය අවලං• •“ම
කහව’ත යා””ත උඩහවල“ව •”නෙ“ ප”ං— ජා.හැ.අංක. 

 සහ ”ෙ–ශ ගම” බලප–  “ ර’නායක 
“”ය”ෙ—ලාෙ” හ•ෂ න”ද බ–ඩාර යා””න වන මම ෙකා’යාෙ“ 

 යන •”නෙ“ ප”ං—ව ’“ය“, 
කහව’ත යා””න ප”ං— (ජා.හැ. අංක. ) “ ”ෙය–“— 
ෙග–ම— අෙ•’ංහ •රෙක–” ජය’ංහ —මා’හා“ යන අය මාෙ” 
ඇෙට–•“ බලක ෙලස න කර“”  ”න ෙකා’යාෙ“ 
ෙස–” වර ”“ – ලංකා තානාප“ කා•යාලෙ“ ෙදවන ෙ”ක 
තැ”ප’ “ල”“ ෙ” පැලව’ත මහ’“ය ඉ”’ෙ““ අ’ස” තබන 
ලද සාමා— ඇෙට–•“ බලප–ය,  ෙපබරවා’  ”න ’ට අවලං• 
කර ““ා”’ඨ කරන ලද බව – ලංකා ජනරජයට’ මහජනතාවට’ 
ෙම”” ද”වා ’““. 
ෙමයට, ර’නායක “”ය”ෙ—ලාෙ” හෂ න”ද බඩාර යා””න
උඩහවලව, යා””න, කහව’ත.

ඇෙට–•“ බලප–ය අවලං• කළ බව ’ම
යගම ගෙ ව ත අංක ප”ං ජා“ක හැ“ප

අංක දරන සහ ”ෙ–ශ ගම බලප– අංක
දරන ගයා“ “පා හබරග“ව වන මම කණාර න

ෙ—නා”ර “’–ධ ෙනාතා’— තැන ”’ වන ”න
සහ“ක කරන ලද අංක දරන ඇෙට–•“ බලප–ය ම“
ෙකාෙලා නාව සාල“”ල රණ’ංහ පාර අංක ප”ං
ජා“ක හැ“ප අංක දරන —ඩාගමෙ” චපා
ඉ ”ම” ෙපෙ•රා යන අයට මා ෙවෙව “යා•“ෙ“ “ ““
ඇෙට–•“ බලය ෙව“ ”න ’ට බලපැවැ ෙවන
ප’” අවලං• කරන අතර එ”නට ප”ව ඇය ”’ එම ඇෙට–•“
බලප–ය යටෙ කර ලබන •’ම “යාවකට මා ”’ වග
ෙනා•යන බව – ලංකා “ජාතා —ක සමාජවා“ ජනරජයට එ
මහජනතාවට ෙම” ’ ෙද“

ගයා“ පා හබරග“ව

ලං” කැඳ•ම
ෙගා”ජන සංව•ධන ෙදපා•තෙ’“ව 

ප”–තා ෙ—වාව සඳහා ල ගණ කැඳම - 2022/2023
ෙගා”ජන සංව•ධන ෙදපා•තෙ”“ “සපාදන ම–ඩලෙ“ සභාප“ ”’” ෙගා”ජන සංව•ධන 
ෙදපා•තෙ”“ව ෙවෙව” 2022.03.01 ”න ’ට 2023.02.28 ”න ද”වා ෙදපා•තෙ”“ “ධාන 
කා•යාල ප’“ෙ“ ප”–තා ෙ—වාව පව’වාෙගන යාම සඳහා 2022.02.09 ”න ’ට 2022.02.22 ”න ප.ව. 
2.00 දවා ””ග’ ෙ—වා සැප– ආයතනව•” ““ තබන ලද ලං” භාර ග ලැෙ•. 2022.02.22 ”න 
ප.ව.2.05 ට ලං” ”වෘත කර ලබන අතර, ඒ සඳහා ලං”කට ෙහ– ඔ“ෙ” බලයල’ “ෙය–“තය—ට 
සහභා” ”ය හැ•ය. 
01.  ලං” ගා—“ව වශෙය” ආප” ෙනාෙගව ලබන ”. 1,000  2022.02.09 ”න ’ට 2022.02.21 

”න දවා ෙප.ව.9.00 ’ට ප.ව.3.00 දවා ෙමම ෙදපා•තෙ”“ “ධාන කා•යාලෙ“ සර“ අංශය 
ෙවත ෙගවා අළ ’’”ප’ ““ අංශය ෙවත ඉ”’ප’ •“ෙම” ප” “සපාදන අය”ප’ ලබා 
ගත හැ•ය. 

02.  – ලංකා මහ බැං—ෙ“ •යාප”ං— ””ග’ වා—ජ බැං—ව•” ෙගා”ජන සංව•ධන ෙකාමසා’— 
ජනරා” නමට ලබා ග’ ”. 40,000 ක ව“නාක“” –’ 2022.04.08 ද”වා වලං• ලං” 
බැ“කරය” ෙහ– ”. 20,000 ක “දල ෙමම ෙදපා•තෙ”“ෙ“ සර“ අංශය ෙවත ෙගවා ලබා 
ග’ ’’” පත” “සපාදන •ය”• සමඟ ඉ”’ප’ කළ –“ය. 

03.  •’ය ආයතනය” ”’” සපයන අය”පත, එන “” ”ටපත සහ අ ”ටපත ෙවන ෙවනම 
කවර වල බහා ““ තබා එම –ගලය එ” කවරයක බහා කවරෙ“ ව පස ඉහළ ෙකළවෙ• 
"ප”–තා ෙ—වාව සඳහා “ල ගණ” කැඳ•ම - 2022/2023" ෙලස පැහැ”•ව සටහ” කළ –“ය. 

04.  ස—•ණ කරන ලද •ය•ය”• සභාප, ෙදපාතෙ”“ “සපාදන මඩලය, ෙගා”ජන 
සංවධන ෙදපාතෙ”“ව, ෙනා. 42, –ම’ මාක— “නා”” මාවත, ෙකාළඹ 07 යන •”නයට 
“ය“ත ”න “ය“ත ෙ“ලාවට ෙපර ලැෙබන ෙ— •යාප”ං— තැපෑෙල” එ•මට ෙහ– ෙගා”ජන 
සංව•ධන ෙදපා•තෙ”“ “ධාන කා•යාලෙ“ ““ අංශෙ“ තබා ඇ“ ලං” කැඳ•ෙ 
ෙප”“යට බහා–මට හැ•ය. ලං” ”වෘත •“ම 2022.02.22 ”න ප.ව.2.05 ට ෙගා”ජන සංව•ධන 
ෙදපා•තෙ”“ “ධාන කා•යාලෙ“ ““ අංශෙ““ පැවැ’ෙ“. 

05.   අස—•ණ ෙහ– “ය“ත ”න “ය“ත ෙවලාවට ඉ”’ප’ ෙනාවන ලං” ““’ප කර ලැෙ•. 
06.   ඕනෑම ලං”පත” භාරගැ”ම ෙහ– ““”ෙ’ප •“ෙ බලය ෙගා”ජන සංව•ධන ෙකාමසා’— 

ජනරා” ස“ව ඇ“ අතර, ඔ“ෙ” ”රණය අවස” ”රණය ෙ“. 
07.   ලං” සබ”ධ වැ• ”—තර ස“ෙ“ වැඩ කරන ”නවල කා•යාල ෙ“ලාව” “ළ“ ෙමම 

ෙදපා•තෙ”“ෙ“ “ධාන කා•යාලෙ“ සහකාර ෙකාමසා’— (පාලන) ෙ” 011-2692771 යන 
”රකථන අංකෙය” ලබා ගත හැ•ය.

ෙගා”ජන සංව•ධන ෙකාමසා— ජනරා”,
ෙගා”ජන සංව•ධන ෙදපා•තෙ’“ව, 
ෙනා. 42, ම’ මාක— “නා” මාවත, ෙකාළඹ 07. 
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“ස’පාදන ”•ම
ෙසෟ, ෙප–ෂණ හා ෙ—ය ෛව– අමා“ාංශය 

–ෂණ ෙර–හල, අරාධ–ර
“ක’ ෙනාපෑ මළ ””, ශ“ර අවයව ෙකාට—, 
අ• මළ ද” උප’ “නය “ෙ’ කා•යය 

2022/2023 ව•ෂය
2022/2023 ව•ෂෙ“ අරාධ–ර ”ෂණ ෙර–හලට අය’ “ක ෙනාපෑ මළ 
’, අවයව ෙකාට— අ”• මළ ද උප’ ““නය •“ෙ කා•යයට අළව පහත 
සඳහ” ”””කල’ අවමංග“ ශාලා “කව”ෙග” ලං” කැඳව ලැෙ•.

ලං” ෙ”ඛන “—’ •“ම සඳහා පහත සඳහ” අව“තාවය” ඉ”’ප’ කරන ෙලස 
ලං”කව”ට ෙම”” ’ ෙද ලැෙ•.

 01. ඉ”– •”ය

 02.  අවමංග“ කට–“ ’” කරන ආයතනය” ෙලස ”ාපාර •යාප”ං— 
සහ“කය.

 03. අවම වශෙය” අළ ”ෙ’–ෙ“ වසර ෙදකක පළ––ද” “–ය –“ය.

ලං” •ය”• ලබා ගැ”ෙ“ ඉහත ”””ක සනාථ කළ හැ• •” ෙ”ඛන සමග ආප” 
ෙනාෙගවන . 3,000.00 ක “දල” ෙමම ෙර–හෙ” සර“ අංශයට ෙග— ’’”පත 
ඉ”’ප’ කළ –“ අතර, 2022-02-10 වන ”න ’ට 2022-02-23 ”න ද”වා රජෙ“ 
වැඩ කරන ”නවල ෙප.ව. 8.30 ’ට ප.ව. 3.00 ද”වා ලං” ෙ”ඛන “—’ කර ලැෙ•.

“වැර”ව ස—•ණ කරන ලද ”ටප’ ෙදක•” –“ ලං” ෙ”ඛන ආප” ෙගව 
ලබන . 5,000.00 ක “දල” ෙමම ෙර–හෙ” සර“ කා•යාලයට ෙගවා ලබා ග’ 
ලං” ඇපකරය” සමග සභාප“, “ාෙ–—ය “සපාදන ම–ඩලය, ”ෂණ ෙර–හල, 
අරාධ–ර යන •”නයට 2022-02-24 වන ”න ෙප.ව. 10.00 ට ෙපර ලැෙබන ෙ— 
•යාප”ං— තැපෑෙල” ෙහ– ෙමම ෙර–හෙ” ගණකා“කා“ කා•යාලෙ“ තබා ඇ“ 
ෙට”ඩ• ෙප”“යට බහා•ය –“ය.

ලං” ෙ”ඛන බහාලන කවරෙ“ වපස ෙකළවෙ• "“ක’ ෙනාපෑ මළ ”” 
“—නය •“ම සඳහා ල ගණ 2022/2023" යෙව” සඳහ” කළ –“ය.

ලං” ෙ”ඛනප’ ”වෘත •“ම 2022-02-24 වන ”න ෙප.ව. 10.00 ට ලං” ෙ”ඛනප’ 
භාරෙගන අවස” — වහාම ’” ෙකෙ•. එම අව—ථාවට අළ ලං”ක ෙහ– ඔ“ෙ” 
බලයල’ “ෙය–“තෙය— හට සහභා“ ”ය හැ• වන අතර, ෙමම ලං” කැඳ•ම 
සබ”ධව “සපාදන ම–ඩලෙ“ ”රණය අවස” ”රණය බවද සැල•ය –“ය.

සභාප“, 
“ාෙ—ය “ස’පාදන ක“•ව,
–ෂණ ෙර–හල, අරාධ–ර.


