
29l 2021 මාර්තු 29 සඳුදාදැන්වීම් 

1986 අංක 32 දරන පනත ම“” සංෙශ–ත 
1961 අංක 29 දරන මහජන බැං— පනෙ’ 

29 වන (ඈ) වග”“ය යට ෙ’ —“ ’”•ම 

ව“නා ෙපළ” “’ධ ෙව”ෙ’ෙ“ ’ම 

මහජන බැං—ව 
බබල”“ය ශාඛාව (310) 

බ—නා“ර පළාෙ’ ෙකාළඹ ”—කෙ ෙකාළඹ මහ නගර සභා “මාව ඇ“ළත හැ“ෙලා ට–”, 
අංක 42 ෙකා”ඨාසෙ බබල”“ය “ාෙ—ය ෙ”ක ෙකා”ඨාසෙ සහ බබල”“ය ’ාම “ලධා’ 
ෙකා”ඨාසෙ බබල”“ය සාගර පාර ඔ—ෙ— ”“ටා ඇ’තා —ද ව’පන අංක 23, 5/1, සාගර පාර, 
බබල”“ය දරන සහ බලයල’ ““”ෙ—” “’ණ””ෙල” ”’” සාදන ලද 2014.06.20 ”න අංක 
3495 දරන සහා“ප“ ”•ෙ ““”ත ප—වන මහෙ” ඒකක අංක F5P1 දරන සහ “මාණෙය” 
වග ”ට අ–අට” දශම හතර” අට (ව”. 98.48) ෙහව’ වග අ• එ දහ— හැට — ද (ව.අ•. 
1060) ෙමම සහා“ප“ ෙකාටෙ— ෙකා””” –ෙම“ ම–කය F6P1 දරන සහා“ප“ ෙකාටසට ඉහළ 
ෙකා”“” –ෙම“ ම–කයද යන මා” “ළ ”““ සහා“ප“ F 63/116 දරන ““කම යටෙ’ ෙකාළඹ 
ඉඩ ෙර“—’ා කායාලෙ •යාප”ං— • ඇ“ “වාස ඒකකය ෙ“. ෙමම සහා“ප“ ෙකාටසට අය’ 
– මහල, ආකෘ“ක –, අටවන මහල සහ වහල “”න ෙ“. 
මහජන බැං—ෙව” මා ෙවත පවරන ලද බලය යටෙ’ මා ”’” 2021 අෙ”” 24 වන ”න ෙප.ව. 11.30 
මහජන බැං—ව බබල”“ය ශාඛා (310) ප’“ෙ “ “’ධ ෙව”ෙ’ෙ ”—ණ• ලැෙ•. 
“ෙමම ෙව”ෙ’ය COVID 19 “යා ””ෙවළට අ•ගත ෙව“” ෙසෟ“ අමා“ාංශය ”’” “—’ 
කරන ලද ’• මාෙග–පෙශය”ට අ•’ලවම පව’ව• ලැෙ•. 
වැ• තර සඳහා : 2019.03.15 වන ”න රජෙ ගැස” ප–ෙ ද 2019.05.23 වන ”න ”න“ණ, 
ෙ”•“–— සහ “නකර” –ව’වල පළකර ඇ“ ෙව”ෙ’ ෙය–ජනා ’”•මට අවධානය ෙයා“ කර”න. 
ෙපළට ”ෙසන මා•ගය : වැ”ලව’ත, ගා” පාෙර“ ඩ•.ඒ. ’”වා මාවත හ””ෙය” ෙකා”—”“ය 
ෙදසට ”ට 850 “ය ”ට ව පසට ඇ“ සාගර පාෙර“ ”ට 50 පමණ “ය ”ට අ—ළ “වාස 
සං–ණ (ත”• “වාස) Hawaii Residencies හ“ ෙ“. 
ෙග•ෙ ”මය : 
1. ගැ• “ෙල” 10% ද. 
2.  පළා’ අ“කා’යට ෙග”ය –“ 1% ෙ—ය ”—“ බද, 
3.  ෙව”ෙ’ක”ෙ” ෙකා“— වශෙය” ”—“ “ෙල” 2 1/2%  ද 
4.  •”ක” හා “ෙ“දකෙ” ගා—“ වශෙය” ”. 1000/-  ද 
5.  ”—“ ”යද සමඟ ෙවන’ ගා—“ ඇෙතා’ එම “දල ද 
6.  ”—“ සහ“කයට අ—ළ “දර ගා—“ ද 
ගැ• “ෙල” 90% — “දල ”—“ ”න 30 ඇ“ළත “ධාන කළමනාක” (අය•“) මහජන 
බැං—ව “ාෙ—ය “ධාන කායාලය (ෙකාළඹ ද—ණ) අංක 11, ආ”පාද •”ය, ෙකාළඹ 01 යන •”නය 
ෙවත ෙග”ය –“ය. 
”රකථන : 011 2344985, 2323865, 2433876   ෆැ” : 011 2336873 
““ක ඔ“–ව සහ ෙවන’ අ—ළ ”—තර ඉහත •”නෙය” ලබාගත හැක. ඉහත සඳහ” කරන ලද “ද” 
”න “හක (30)  ඇ“ළත ෙනාෙග–වෙහා’ ’නටම’ ෙගවා ඇ“ ගැ• “දෙල” 10% ක “දල ආප” 
ෙනාෙග•මට සහ නැවත ෙපළ ”•’මට බැං—වට අ”“ය ඇත.
ඉහත ෙව”ෙ’ය ෙපර ’•“ම•” ෙතාරව නවතා ගැ”ෙ අවලං• •“ෙ —ණ අ”“ය (මහජන 
බැං—ව ස“ය.) 

ෙනා, 11/55, ෙබ–ගහව’ත,  ඊ. එ. රාමනායක
—ඩා’’ග“ව, අංෙගාඩ.  උසා ෙකාමසා’
”රකථන :  0112053286/072 3207533 බලයල’ ෙව”ෙ’ක” සහ 
 076 9217329 ත”ෙ”ක”, සාම“”” (“” ”ව”නටම) 

 

ජා“ක ෙගාඩනැ• පෙ“ෂණ සං”ධානය (NBRO)
ජා“ක ආරක හා ආප— කළමනාකරණ රා’ අමා“ාංශය

 

—ථාවර •“ෙ’ මෙ“දය ම” නායයෑෙ’ අවනම අවම •“ෙ’ ”ාපෘ“ය (RLVMMP)
අර“ද” සැප•ම - ආයා ය“තල පහක’ ආෙය–ජන බැංව (AIIB)

ණය අර“ද” අංක - L0124A, රට :  ලංකාව

කෑග”ල ”——”කෙ“ කෑග”ල ”ක”ප මාගෙ“ (Kegalle Bypass Road) 
 නායයෑ’ අවනම අවම •“ෙ’ වැඩ පැෙ”ජය 4 C
ෙය–ජනා සඳහා ඉ”–’ ෙයා“ අංකය : RLVMMP/WORKS/04C

1.  – ලංකා රජය ”’, ආ’යා• ය“තල පහ”ක 
ආෙයජන බැං—ව (AIIB) ෙව, ථාවර “ෙ 
”මෙ“දය ම“ නායයෑෙ අව—නම අවම “ෙ 
”ාපෘ (RLVMMP) ”’වැය සඳහා “ද” ෙයද•ම” 
’නටම’ ලබාෙගන ඇ අතර, ඉ ෙකාටස”, කෑග”ල 
”—”කෙ“ කෑග”ල ”ක”ප මා•ගෙ“ ද—“ 
පැ’ෙ’ නාය යෑ අව—නම අවම “ෙ වැඩ සඳහා 
වන ෙකා–ා’“ යටෙ’ වන ෙග• සඳහා ෙයද•මට 
අෙප්”“ත  අතර, එ“ ඇතෙ“ගත ”’වැය (වැ” 
හා අ“•—තතා හැර) – ලංකා ””ය” යන 353 
(ඇම’ක” ෙඩාල• යන 1.79) ෙ“.  

2.  ඒ අ•ව, ජාක ෙගාඩනැ“• ප•ෙ“ෂණ සං”ධානය 
ෙව•ෙව ”ාපෘ “සපාදන ක“•ෙ“ සභාප 
”’, ”””කල’  ෙටඩ•ක”ව ෙව  කෑග”ල 
”—”කෙ“ ඉහත සඳහ කා•ය ඉ• “ම සඳහා ““ 
තැ“ ෙටඩ• කැඳව• ලැෙ•.  ෙමම ෙකා–ා’“ව 
සඳහා ඉ”“ කාලය  ”න 365 වන අතර,  ෙ—ෂ 
වග– කාලය අ—ළ ඉ”“ ස—•ණ “ෙම 
ප” ”න 365 ” ෙ“.  ෙකා–ා’ “—නයට 
”””ක ලැ—මට, සා•ථක ලං”ක”වා අපෙ”ඛන ගත— 
“”ෙ’”ත — අය— ෙනා”ය –“ අතර, පහත සඳහ 
අව“තා ස–රා•ය –“ය. 

 අ)  ෙ–—ය ෙටඩ•ක”ව, ඉ”’ ක•මාත 
සංව•ධන අ“කා’ෙ“ (“ඩා / ඉ”ටැ”) (“ ෙපර 
ඉ”ටෑ” ෙලස හැ“”ය) C2 ෙහ ඉහළ ෙ”—යක 
ෙගාඩනැ“• හා ’”” ඉං“ෙ” ෙ”–ෙ“ 
ෙහ SP1 ෙ”—ෙ“ පාං’ වැරගැ•ම හා 
ථා”තකරණය යටෙ’ වලං• •යාප”ං—ය ස“ 
අය ”ය –“ය. ය ”ෙ–ශ ෙකා–ා’ක”ව— හට 
“ධාන / “ය“වන පා•ශවය ෙලස ය "ඉ”“ 
ෙකා–ා’“ව”" ඉ•“මට අව“ව•ෙ“ න, 
තම ෙටඩරය ””ග’ ප”, තාවකා•ක •යාප”ං— 
සහකය” ලබාගත –“ය. ෙ සඳහා, ක”ණාකර 
2018-08-23 ”නැ අංක 2085/19 දරන ගැස” 
ප–ෙ“ "”ෙ–ශ ෙකා–ා’ක”ව •යාප”ං— 
“ම" ෙවත ෙයා“කරන. ෙමය, www.
documents.gov.lk ෙව බාගත  කළ හැක. 
වැ•”ර ”තර සඳහා www.cida.gov.lk  ෙවත 
ෙයා“වන. 

 ආ)  පහත සඳහ “ධාන “–ණතා ස“ත ”””කල’ 
ෙටඩ•ක”ව පමණ” ෙමම ෙටඩරයට 
සහභා“ ”ය –“ෙ“. 

අ) ”“
 i.  ෙටඩ•ක” ”’, ෙමම ෙකා–ා’“ව / 

ෙකා–ා’“ සඳහා ඇතෙ“ගත ෙකාට 
ඇ ඉ”“ “ද” “වාහ අව“තා වන – ලංකා 
””ය” “•යන 100 (ඇම’ක” ෙඩාල• යන 
0.50) ක “දල ආවරණය “ම සඳහා අව“ 
”ව—ල ව’ක, බැ” ෙනාමැ ස“ ව’ක ණය 
මා•ග හා ෙවන’ ”“ මා•ග (ෙකා–ා’“මය 
අ’කාර ෙග• හැර) ස“ බවට “ද•ශනය 
කළ –“ය. ෙවා ෙටඩ•ක”ෙ” අෙන—’ 
වග–ව• ෙතාර ඒවා ”ය –“ය. 

 ii.   තවද, ෙටඩ•ක” ”’, ’නට ෙකෙර“ 
පව’නා හා අනාගත ෙකා–ා’ වග– සඳහා වන 
“ද” “වාහ අව“තා ස–රා–ම සඳහා “මාණව’ 
”“ “භව තම ස“ බවට ෙවාෙයජක සෑ”මට 
ප’වන ෙලස “ද•ශනය කළ –“ය. 

 iii.  ප”“ය වසර 5 “ළ, ”ගණනය කළ ෙ•ෂප– 
ෙහ ෙටඩ•ක”ෙ” රෙට“ ”වලට 
අව“ ෙනාෙවෙතා’ ෙවා ෙයජකහට ””ගත 
හැ ෙවන’ ”“ “කාශ (2015 - 2016 ’ට 
2019 - 2020 ද”වා) ඉ”’ප’ කළ –“ අතර, 
ෙටඩ•ක”ෙ” ව•තමාන ”“ ත’’වෙ“ 
ථාවර භාවය “ද•ශනය කළ –“ අතර, අෙ“•ත 
”•කා–න ලාභ’ව සබධෙය සඳහ කළ 
–“ය. (අවම අව“තාවය ෙලස ෙටඩ•ක”ෙ”, 
“” ව’ක හා “” වග–වල ෙවනස ෙලස 
ගණනය කළ ’–ධ ව“නාකම ධනා’මක ”ය 
–“ය. ඝෘනා’මක ලාභාංශ ත’’වය ෙ’“ෙව 
ෙටඩරය “”ෙ’ප •මට අවකාශ ඇත.)

 iv)  ප”“ය වසර පහ “ළ (2015 ජනවා’ 01 ”න 
’ට) පව’වාග’ ඉ”“ කා•යය“ වා•“ක 
”’වැ•ෙ සාමා—ය අවම වශෙය – ලංකා 
””ය” යන 606 (ඇම’ක” ෙඩාල• යන 
3.07) ”ය –“ය. 

ආ) ඉ”•“’ පළ–”–ද 
  සාමා— පළ–”–ද : 
 (i)  අවම වශෙය ප”“ය වසර 05 “ළ (2016 ජනවා’ 

1 ”න ’ට ආරභව) “ධාන ෙකා–ා’ක”, 
බ–ධ ”ාපාර සාමා“ක, උප ෙකා–ා’ක” ෙහ 
කළමනාකරණ ෙකා–ා’ක” ෙලසට ඉ”“ 
ෙකා–ා’ යටෙ’ පළ–”–ද. 

”ෙ•“ත පළ–”–ද
 (ii)    2011 ජනවා’ 1 ”න ’ට ෙටඩ• ඉ”’ප’ 

කළ හැ අවස ”නය ද”වා කාලය “ළ, 
“ධාන ෙකා–ා’ක”, බ–ධ ”ාපාර සාමා“ක, 
කළමනාකරණ ෙකා–ා’ක” ෙහ උප 
ෙකා–ා’ක” ෙලස, අවම ව“නාකම – ලංකා 
””ය” යන 326 (ඇම’ක” ෙඩාල• යන 
1.65) — සා•ථකව ෙහ “මාණා’මකව “මකළ 
එ” ෙකා–ා’“ව” ඉ• “ම 

  ෙහ
   2011 ජනවා’ 1 ”න ’ට ෙටඩ• ඉ”’ප’ 

කළ හැ අවස ”නය ද”වා කාලය “ළ, 
“ධාන ෙකා–ා’ක”, බ–ධ ”ාපාර සාමා“ක, 
කළමනාකරණ ෙකා–ා’ක” ෙහ උප 
ෙකා–ා’ක” ෙලසට, සමාන ඉ”“ තා“ණ 
–”•ය ”ම මත එ”වරම ස—•ණ කළ, “” 
ව“නාකම – ලංකා ””ය” යන 326 (ඇම’ක” 
ෙඩාල• යන 1.65) කට වැ• ෙහ සමාන — අවම 
අගෙය උප’ම ෙකා–ා’ 03 ” ස“•—යක ෙලස 
හා “මාණා’මකව ස—•ණ ෙකාට —මද සලකා 
බැෙල• ඇත;

 (iii)  2011 ජනවා’ 1 වන ”න හා අය”ප’ භාර 
ග• ලබන අවසාන ”නය අතර කාලය “ළ, 
“ධාන ෙකා–ා’ක”, බ–ධ ”ාපාර සාමා“ක 
ෙහ උප ෙකා–ා’ක” ෙලස ඉහත සඳහ හා 
අෙන—’ ෙකා–ා’ (“මාණා’මකව ස—•ණ 
කළ ෙහ ෙකෙර“ පව’නා) වල, සඳහ 
කාලෙ“ එ” ව•ෂය” “ළ, පහත සඳහ “ධාන 
“යාකාරකවල අවම ඉ”“ පළ–”–ද –ය 
–“ය;

   පාං’ වැරගැ•ම / පාං’ ඇණ ස”“ම හා ආ•ත 
කා•ය ඉ”“  : වසරකට 5400m

   ර කා• ඉ”“ම : වසරකට 360m
 ඇ) “ධාන උපකරණ හා කා•ය ම–ඩලය
  ෙටඩ• ෙ”ඛනවල iii ෙකාටෙ අ”තම 4 හා 5 යටෙ’ 
ලැ”“ගත අ“ව“ උපකරණ හා කා•ය  ම–ඩලය 
අව“ කාලරා“ව “ළ ලබාගනා ආකාරය ””බඳ 
ෙයජනා 

3)  2016 ”“ 2 ”නැ AIIB ආයතනෙ“ ලා“ සඳහා 
“සපාදන උපෙද සඳහා අත• ෙමෙහ– 
“•ෙ–ශය“ “•—ත, ෙටඩ• සඳහා ඉ”– 
(RFT) භා”ත කර“ ජා“තර ”වෘත තරඟකා“ 
ලං”කරණ “යාප“පා“ය “” ෙමම ලං”කරණය 
පව’ව• ලැෙ•. 

4)  උන”ව” ද”වන ෙ–—ය හා ජා“තර 
ලං”ක”වහට අව“ වැ•”ර ”තර, RLVMMP 
”ාපෘෙය“ ”ාපෘ අ–“ (”රකථනය - 
0112559869) ෙව ලබාගත හැ අතර, රාජකා’ 
”නවල, ෙකාළඹ 05, ජාව’ත පාෙ•, අංක 99/1, ජාක 
ෙගාඩනැ“• ප•ෙ“ෂණ සං”ධානෙ“ “ කා•යාල 
ෙ“ලාව “ළ, 09.00 පැය හා 14.00 පැය අතර කාලය 
“ළ ෙටඩ• ෙ”ඛන ප“”ෂා ෙකාට බැ•ය හැක. අ—ළ 
ෙටඩ• ෙ”ඛන  www.nbro.gov.lk ෙවද, 
2021-03-26 ”න ’ට 2021-05-11 ”න ද”වා කාලය 
“ළ ප““ා ෙකාට බැ•ය හැක. ෙව• අඩ” “” බාගත 
ෙකාට ග’ ෙටඩ• ෙ”ඛන භාරග• ෙනාලැෙ•. 

5)  ආප” ෙගව• ෙනාලබන ගා“ – ලංකා ””ය” 
50,000.00 ” ෙග•ෙම හා, ෙකාළඹ 05, ජාව’ත පාෙ•, 
අංක 99/1, ජාක ෙගාඩනැ“• ප•ෙ“ෂණ සං”ධානෙ“ 
අ–“ ජනරා” ෙවත තම ”ාපාර •”—•ෂය” ම“ 
•”ත ඉ”–ම” ඉ”’ප’ “ෙම, 2021-03-29 ”න 
’ට 2021-05-11 ”න ද”වා කාලය “ළ, උන”ව” 
ද”වන ”””කල’ ලං”ක”වහට, ඉං“’ භාෂාෙව 
සක කරන ලද අ—ළ ෙටඩ• ෙ”ඛන “ල“ගත හැක. 
ෙග•, NBRO ආයතනෙ“ “ද” අයකැ“ ෙවත 
“ද•ම ෙග”ය –“ය. 

  තවද, PCA-3  ආකෘ ප–ය ලබා ගැ”ම සඳහා, www.
drc.gov.lk හරහා මා•ගගත ”මෙ“දය “” සමාග 
ෙර“’ා• ෙවත •යාප”ං— ”ය –“ය. •යාප”ං— •ෙ 
“යාප“පා“ය, ෙව• අංක : eroc.drc.gov.lk “” 
මා•ගගත ප–ධය” ෙලසට ප’ව•තනය ෙකාට ඇත. 

6)  ෙ සබධ ෙපර - ෙටඩ• හ“ව”, ෙකාළඹ 
5, ජාව’ත පාෙ•, අංක 99/1, ජාක ෙගාඩනැ“• 
ප•ෙ“ෂණ සං”ධානෙ“ “වණාගාරෙ““, 2021-04-
08 ”න 10.00 පැයට ආරභ •මට “ය“තය. අ—ළ වැඩ 
– චා’කාව, 2021-04-07 ”න 10.00 පැයට NBRO  
මහ•වර ”—” කා•යාලෙය ආරභ ෙ“. 

7)  ෙටඩ•, 2021-05-11 ”න 14.00 පැයට ෙපර පහත 
සඳහ •”නය ෙවත ලැ—මට සැලැ”ය –“ය. 
ඉෙල”ෙ’ා“” මා–ෙය ලං” ඉ”’ප’ “මට අවසර 
ෙනාලැෙ•. “මාද ලං” “ෙ”ප ෙකෙ•. අ—ළ භාර 
ගැ”ෙ කාලය අවස — වහාම, පහත සඳහ •”නෙ““, 
පැ“ණ ’”මට කැමැ’ත” ද”වන ලං”ක”වෙ” 
ෙහා් ඔ–ෙ” න කළ “ෙය“තයෙ” ෙහ ඒ සඳහා 
ෙතරාග’ අයව—ෙ” ඉ”’ෙ“, ලැ— ඇ ෙටඩ• 
“’–“ෙ“ ”වෘත කර• ලැෙ•. 

8)  ’ය—ම ෙටඩ• සමග ව“නාකම – ලංකා 
””ය” “•යන 6 ෙහ “දහෙ “වමා” කළ හැ• 
ෙ–ශ “ද”ව” – ෙට”ඩ• ඇපකරය” බැ“” 
“–ය –“ය. 

  එම ලං” ඇපකරය, – ලංකා මහ බැං—ව ”’ අ•මත 
කළ, ෙවාෙයජකහට ””ගත හැ වා—ජ බැං—ව 
“—’ කළ, ෙටඩ• ෙ”ඛනය“ iv ෙකාටෙ සඳහ 
ආකෘෙය –’ ෙකාෙ–’ ”ර“ත ඇපකරය” ”ය 
–“ය. 

  අව“ ෙටඩ• ඇපකර “දල, “දහෙ “වමා” කළ 
හැ “ද” බවට ප’ව•තනය “ෙ“ ෙටඩ• භාර 
ගැ”ම අවස කළ ”න ’ට ”න 28 කට ෙපර – ලංකා 
මහ බැං—ව ”’ “—’ කරන ලද “වමා” ”“මය 
අගය අ—ළ කරගත –“ය. 

  අ—ළ ෙටඩ• ඇපකරය ලබාග• ලබෙ ෙවන’ රටක 
ථා”ත බැං—ව ෙවෙතා’, එම ඇපකරය, – ලංකා 
මහ බැං—ව ”’ අ•මත කළ ෙ–—ය අ•“• බැං—ව” 
ම“ –ර කළ–“ අතර, ෙටඩ• •ය”•වල iv 
ෙකාටෙ සඳහ ආකෘෙය –”ත ”ය –“ය. 

9)  අ—ළ “සපාදන ෙර•ලා’ “කාරව, “’ාහකයා ෙව 
අව“ කරන, ෙකා–ා’ “—න ’•ෙ ෙකාටස” ෙලස 
සා•ථක ෙටඩ•ක”වාෙ” “ලා“ ““කා’’වය 
””බඳ ෙතාර“” ෙහ” “ම සබධෙය ෙටඩ• 
ෙ”ඛනය“ සඳහ ““කා’’ව අනාවරණ ආකෘ 
ප–ය භා”ත “ම ””බඳව අවධානය ෙයා“ ෙකෙ•. 

10)  ඉහ ෙයා“ කළ •”නය, ව•ෙ“ : ”ාපෘ අ–“, 
”ාපෘ කළමනාකරණ ඒකකය, ථාවර “ෙ 
”මෙ“දය ම“ නායයෑෙ අව—නම අවම “ෙ 
”ාපෘය, ජාක ෙගාඩනැ“• ප•ෙ“ෂණ සං”ධානය, 
අංක 99/1, ජාව’ත පාර, ෙකාළඹ 05, – ලංකාව. 

සභාප“, ”ාපෘ“ “ස’පාදන ක“•ව,
ජා“ක  ආර“ක  හා ආප කළමනාකරණ රා අමා“ාංශය, 
”— මාවත, ෙකාළඹ 07,
– ලංකාව. 

”—ක ම“” ’–ධ ෙව”ෙ–’ෙ“ ”•ම”
බ—නා“ර පළා’ ෙකාළඹ (” බලය යා’මක) මහා“කරණෙ““ ය
  1995 අංක-11 දරන ෙ•”’කරණ පනෙ 31 වග“ය යටෙ 

කර ලබන ඉ”–ම ස’බධ කාරණාව”.
 අබා— නෑ— •.එ”..
  (ෙපර“ අබා— නෑ’ය” ස•”ස— •“ට” සහ අබා— නෑ— 

•“ට” ෙලස හ“වන ලද)
 අංක 498, ගා— පාර, ෙකාළඹ - 03.
 සහ ”ාපා’ක •”නය
 අංක 400, ගා— පාර, ෙකාළඹ 03
 සහ, වම ”ාපා’ක •”නය
 අංක 456, ආ•. ඒ. මැ” මාවත, ෙකාළඹ 03.

ෙපස’ක”
- එ”’ව - 

න— අංකය : HC/ARB/29/2017
”—ක” අංකය : 22/2020
—වභාවය - ෙ•”’කරණ
ව“නාකම : ”. 2,481,217.56 01.  රෙද— ””’වතෙ” ”මල’’ ”තාන,
  අංක 703, ග”ෙබා”ල, කැල—ය
 02.  හ–ආර–—ෙ” ෙ— ද“ද ෙපෙ•රා,
  අංක 124/ඒ, එ”ල”කල පාර, අතනග”ල.
 03. ෙම–හනාත ර•”,
  අංක 102/07
  04 වන ප•මග, අ””— ට–ම, හැඳල, වතල.

වගඋතරක”ව

ව•ෂ 2019 ” — ඔ”ෙත–’බ• මස 18 වන න ෙකාළඹ වාජ මහා“කරණෙ න— ”””ව ප අබා”— —නෑ”— 
.එ”.“. ෙප’ස’කාර සමාගෙ’ වා’යට ර”ෙද ””’ව’තෙ” ”මල’ ”තාන 1 වන වගඋ’තරක” හා 
ෙම–හනාත” ර•””” වන 3 වන වගඋ’තරක” යන අයට එෙර“ව ෙප’සමට "ෙප 6" ෙලස ල—“ කරන 
ලද 2016/02/11 වන නැ“ ”රක “—නය බලා’මක •මට ෙප’සෙ’ ආයාචනෙ අයැද ඇ“ ප අ—ළ — 
’”න”කර “””ම මත 1 වන වගඋ’තරක” ”’” ෙගවන ලද ’ය— ෙග•’ සඳහා බැර වා’ය ලබා “ෙම” 
අන“”ව 1 සහ 3 වගඋ’තරක”ව” ඉ”—’කාර සමාගමට ව•ෂ 2015.01.05 නට ””ය” ”’ හතර ල”ෂ 
අ“ එ” දහ—  ෙද“ය —හත” ශත පන— හය (”. 2,481,217.56) ක “දල” 1 සහ 3 වගඋ’තරක”ව” ”’” 
ෙග”ය –“ බව’, එෙ— අයකරගත හැ• බව’, ඉ”—’කාර සමාගමට ව•ෂ 2015.01.06 වන න ’ට එ– “දල 
ස’—•ණෙය” ෙගවා “මවන “” ඒ මත මා’කව 4% ෙපා”ය” සහ ෙහ– – ලංකා මහ බැං—ෙ“ “•ෙ–ශය ප 
වා•“කව 3% ක දඩ ෙපා”ය” ද අ—ළ —•යට ”” ෙ–පළ යථාත’වෙය” සහ මනා “යාකා“’වෙය” නැවත 
භාර ෙදන ෙලස ෙහ–  එෙ— ෙනාහැ• න’  එ“ ව•තමාන ව“නාකම වන ””ය” හැට ප”දහ— හ’’ය හත•— 
නමය (”. 65,749/-) ක “දල” මා’කව ෙග•මට ද අෙන—’ ”ව—ථා”ත ගා—“ ද 1 සහ 3 වගඋ’තරක”ව” 
”’” ෙග”ය –“ බව’ එෙ— අයකරගත හැ• බව’ ෙ•”’කරණ ගා—“ වශෙය” ””ය” “— ප”දහසක 
(”. 35,000/-) ක “දල” ඉ”—’කාර සමාගමට 1 සහ 3 වගඋ’තරක”ව”ෙග” අයකර ගත හැ• බව’ ද”වා 
””” “කාශ කර ඇත. එ• ””” “කාශය අ•ව ෙග•’ •“මට වගඋ’තරක”ව” අෙපාෙහාස’ • පැහැර හැර 
ඇ“ බැ”” එ– අ“කරණෙය” මා ෙවත ලැ— ඇ“ ඇ—–’ බලප–ෙ බලය ”ට මා ”’” 2020.07.31 වන න 
තහනමට ෙගන ඇ“ ඉහත න’ සඳහ” 01 වන වගඋ’තරක”ට අය’ පහත උපෙ”ඛනෙ ”—තරව ද”වා 
ඇ“ චංචල ෙ–පළ

ව•ෂ 2021 ”  අෙ” මස 20 වන ”න ෙප.ව. 11 ට ඉහත න’ සඳහ” 01 වන 
වගඋ’තරක”ෙ” ෙ–පළ ”““
අංක 703, ගෙබාල, කැල—ය

දරන —ථානෙ““ මා ”” “–ධ ෙව”ෙ–ෙ“ ”—ණ ලැෙ•.

ඉහත සඳහ” උපෙඛනය
01. Nikri ව•ගෙ අඟ” 60 පැතැ• ව•ණ “පවා“” 01 ”
02. ආසන පෙ’ —ෂ” –• ෙස” 01 ”
03. කෑ• 07 සැ’”” ව•ගෙ DVD “ෙ”යරය සමග බෆ” 09 ”
04. උස අ• 4 1/2x6  අ”මා 01 ”
05. උස අ• 6 ”’තල ——ලා පහ” 01 ”
06. උස අ• 3 ”’තල ම”වා— 02 ”
07. Air Link ව•ගෙ ක’ෙ“ෂ• ය”– 01 ”
08. ’ංග• වැ—’ ”න• 01 ”
09. උස අ• 6 ක–ණා• ෙ’ස 01 ”
10. Dell ව•ගෙ Laptop පගණකය සමග ෙ’සය සහ –• 01 ”
11. උස අ• 5x5 ”ය” ෙදෙ”  අ”මා 02 ”
12. උස අ• 6 ’ංග• ෙ—ර ෙදෙ” —තකරණ 01 ”
13. ග අ• 8x4  කෑම ෙ’සය සමග –• 03 ”
14. •“ 04 ගෑ— අව” 01 ”
15. L.G. ව•ගෙ ෙර ෙස–දන ය”– 01 ”
16. අව” 02 ”

ව•ෂ 2021 ” — මා•“ මස 05 න ය
ෙර“’ා• / “ෙය– ”ක”
වා—ජ මහා“කරණය,

ෙකාළඹ 12

ම–ම ප’සර අ“කා’ය
මාතෙ” —”කෙ“ මාතෙ”, උ—ෙවල, නාඋල, යටව’ත, ප”ෙ”ෙපාල, 
ර’ෙතාට, අඹ”ගඟෙක–රෙ “ාෙ—ය ෙ”ක ෙකා”ඨාස ආවරණය 
වන ප’ ෙය–“ත ”ස” මාතෙ” ජල සපාදන ”ාපෘ“ය සඳහා — 

”•ක පා’ස’ක ප“ෂණ වාතාෙව 
අවසාන ”රණය ””බඳ “–ධ ’”•ම”
ජාක පා’ස’ක පනෙ 23 ආ ආ 
(4) වග”ය  යටෙ ’•’ “ම

උ”ත ාපෘ“යට අ—ළ ”•ක පා’ස’ක ප”ෂණ වාතාව 
අ–යනෙය” අන“”ව  “•ත වශෙය” සඳහ” කළ ෙකා”ෙවලට 
යට’ව, එම ාපෘ“ය “යා’මක •ම  සඳහා අංක 1159/22 දරන 
2000 ෙනාවැ’බ 22 ”නැ“  ගැස” ප–ය ම“” සංෙශ–“ත  අංක 
1993(01) දරන ජා“ක  පා’ස’ක (ාපෘ“ අ•මත •ම සඳහා 
කායය ප“පා“ය) “ෙය–ගය”“ අංක 9(1) වග”“ය “කාරව සභාප“, 
ජා“ක ජල ස’පාදන හා ජලාපවහන මඩලය, ගා— පාර, ර’මලාන  
ෙවත අ•මැ“ය ලබා“මට   ම–ම  ප’සර අ“කා’ය ”රණය කර ඇ“ 
බව මහජනයා ෙවත “”  ’•’ ෙද• ලැෙ•. 2000 අංක 53 දරන ජා“ක 
පා’ස’ක (සංෙශ–“ත) පනතට අ•ව ෙමම ”•ක පා’ස’ක  ප”ෂණ 
වාතාව රා’ ෙ”ඛනය” වශෙය” සලක“ ලබන අතර, එය ම–ම 
ප’සර  අ“කා’ෙය“ –—තකාලෙය“ තබා ඇත.

අ–”ෂ ජනරා, ම–ම ප’සර අ“කා’ය,
"ප’සර ”යස", අංක 104, 
ෙඩ” ෙකා•බෑක—ව මාවත,
බ’තරල.

– ලංකා “ජාතා”—ක සමාජවා ජනරජය
මහාමා•ග අමා“ාංශය

මා•ග සංව•ධන අ“කා’ය
ලං” ආරාධනය

ෙනව - ලංකාගම මා•ගෙ“ ආර”“ත වැට සැපම හා ස”•“ම
01.  මා•ග සංව•ධන අ“කා’ය, ෙකාව, ගා”ල ධාන ඉං“ෙ” කා•යා–ය සපාදන ක“ෙ“ 

සභාප“, මා•ග සංව•ධන අ“කා’ය ෙව•ෙව ෙන”ව - ලංකාගම මා•ගෙ“ ආර”“ත වැට 
සැප•ම හා ස”•“ම සඳහා ““ තබන ලද ලං” කැඳවා ’”.

02.  උන”ව” ද”වන ලං”ක”වට 2021.03.29 ’ට 2021.04.08 ද”වා පැය 9.00 ’ට පැය 
15.00 අතර, කාලය “ළ ආප” ෙගව• ෙනාලබන ”. 1080.00 (වැ” ස“ත) ෙටඩ• ගා—“ව” 
ෙගවා සභාප“, සපාදන ක“ව, ධාන ඉං“ෙ” කා•යාලය, මා•ග සංව•ධන අ“කා’ය, 
ෙකාව, ගා”ල ෙවත •”ත අය”පත” ඉ”’ප’ •“ෙම ලං” ෙ”ඛන “ල“ ගත හැක.

ෙකා”–ා’ අංකය —තරය
ලං” 

ආර”ෂණය 
(”.)

වැ” ස“ත ආප” 
ෙගව• ෙනාලබන 
ගා—ව (”.)

RDA/CEG/TB/2021/
LBRRP/02

ෙන”ව - ලංකාගම මා•ගෙ“ 
ආර”“ත වැට සැප•ම හා 
ස”•“ම (සැල”මට අ•ව)

10,000.00 1,080.00

03.  ලං” කැඳ• ජා“ක තරගකා“ ලං”කරණ ප“පා“යට අ•ව ’” කර• ලැෙ•.
04.  මා•ග සංව•ධන අ“කා’ෙ“ ධාන ඉං“ෙ” ගා”ල කා•යාලෙය ගා—“ ”ර“තව ලං” 

ෙ”ඛන ප“”ෂා කළ හැ•ය.
05.  ලං”ක”ව තම ලං”ව කවරයක දමා 2021.04.08 ”න පැය 10.00 ට ෙපර සභාප“, 

සපාදන ක“ව, ධාන ඉං“ෙ” කා•යාලය, මා•ග සංව•ධන අ“කා’ය, ෙකාව, ගා”ල 
ෙවත •යාප”ං තැපෑෙල ෙහ ෙගනැ”’ භාර ”ය හැ•ය. මාද• ලැෙබන ලං” “”ෙ’ප 
කර• ලැෙ•. ලං” භාරගැ”ම අවස— වහාම සහභා“ •මට අෙ“”ෂා කරන ලං”ක”වෙ” 
“ෙය“ත” ඉ”’ෙ“ ලං” ”වෘත ෙකෙර• ලැෙ•.

06.  ක”ණාකර •– කවරෙ“ ඉහළ ව ෙකළවර "ෙන”ව - ලංකාගම මා•ගෙ“ ආරත වැට 
සැපම හා ස”•“ම" ය•ෙව සඳහ කළ –“ය.

07.  වැ•”ර ”—තර සඳහා ක”ණාකර ”රකථන අංක 091-2234891 ඔ—ෙ— සපාදන ක“ෙ“ 
සභාප“, ධාන ඉං“ෙ” කා•යාලය, ගා”ල අමතන.

සභාප“,
මාග සංවධන අ“කාෙ“ “ස’පාදන ක“•ව,
“ධාන ඉං“ෙ”” කායාලය,
ෙකා•ව, ගා”ල.
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