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ටෙන්ඩර් හා අටෙකුත් දැනවීම්

“ෙදනය”
වැ”• අමා“ාංශය

ෙපා”, •“” හා ත” වගා “ව•ධනය හා 
ආ•ත කා•“ක භා–ඩ “’පාදන හා 

අපනයන ධාං”කරණ රා අමාාංශය

ෙපා” ප•ෙ“ෂණ ආයතනය - —“”ල
”” හා ම– ප’මාණ වසායකය” සඳහා 

”” ෙපා” ෙත”, ”නා’ සහ 
ෙපා” ’ “පාදනය ””බඳ වැඩ“”ව

”” ෙපා” ෙත”, ”නා’ සහ ෙපා”  ’ “පාදනය සඳහා 
”” හා  ම– ප’මාණ  ”වසායක” ”’ම’ “මට ““ 
වැඩ“”ව” පැවැ’•මට ෙපා” පෙෂණ  ආයතනය අදහ— කර 
ඇත. 
රජෙ වෙන–පාය සංවධන වැඩසටහනට සමගා”ව ’ා”ය 
ආ–කය නංවා–ම සහ  ’ා”ය ම”ට“ ”’’” ””ෙපා” 
ෙත”, ”නාකා’ සහ ෙපා”  ’ “පාදනය ම“  ’ා”ය  ෙපා” 
ෙත” ඉ”ම සරා–ම, ෙසෟ“ ආර”“ත ෙපා” ෙත”, ”නා’ 
සහ  ෙපා” ’ “පාදනය “ච•ත “ම, ෙපා” කාය”ෂමව 
කළමනාකරණය කර  ගැ”ම ෙම“ අර““ ෙ“.
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““ත ”’ස” සඳහා ඉඩකඩ ඇ“ බව ක”ණාෙව සලකන.
සභාප“,
ෙපා” ප•ෙ“ෂණ ම–ඩලය.

ෙකාළඹ නගරෙ“ නාග’ක –න•”වන ාපෘය
“යාමක “මට සහය•ම - AIIB

 ලංකා “ජාතා”—ක සමාජවා“ ජනරජය
නාග’ක සංව•ධන හා “වාස අමාාංශය

නාග’ක සංවධන කලාපෙ ““ඛ ආෙය–ජනය” ෙලස නාග’ක නවන වැඩසටහන යටෙ’ ෙකාළඹ නගරෙ හා ත—සන “ෙ–ශවල “වාස ඒකක 5,500 ” ඉ”“ම හා ඉඩ ““සංවධනය “ම 
අරභයා ආ’යා• ය“තල පහ”ක ආෙය–ජන බැං—ව ෙව“ “ද” සැප•ම සඳහා  ලංකා රජය ”’ සාක–ඡා  ෙකාට ඇත. ෙමම ”ාපෘ“ය නාග’ක සංවධන හා “වාස අමා“ාංශය ”’ “යාවට නංවන 
අතර නාග’ක සංවධන අ“කා’ය ”’ “යා’මක කර• ලැෙ•.
ෙකාළඹ නගරෙ“ නාග’ක –න•”වන ාපෘෙ“ පහත ස ඳහ” –ර“පා සඳහා සලකා බැ–ම සඳහා පහත සඳහ” ”””ක’ ස“ත අව“ ”””ක’ල “ලධා“” ෙව” අය”’ප කැඳව• ලැෙ•.

අ• 
අංකය

තන“ර සං“ාව අව“ ”””ක’ හා පළ–”–ද

අංක 01 / 2019 දරන කළමනාකරණ ච”ෙ”ඛය ප’” PS-4A ම”ටම

01 ාපෘ 
ගණකා“කා“

01 (පහත 1 ෙහ– 2)
01.   ”•ව”—ල ““පාදන ෙකා“ෂ සභාව ”’ ””ග• 

ලබන අ—ළ ෙ”–ෙ “ථම උපා“ය” සාථකව 
ස—ණ කර “—ම

ෙහ–
         ආ—ළ ෙ”–ෙ උපා“යට සමාන ”””කම” 

ෙලස ”•ව”—ල ““පාදන ෙකා“ෂ සභාව ”’ 
””ග• ලබන ”””කම”

ෙහ–
         අ—ළ ෙ”–ෙ ””ග’ වෘ’”ය ආයතනයක ආ•ත 

සාමා“ක’වය / සමාන වෘ’”ය ”””කම” ලබා 
“—ම

සමග
          අ—ළ ෙ”–ෙ අවම වශෙය වසර නවයක (09) 

ප•චා’ ”””ක පළ”–ද
02.    රජෙ “ප ”ා“ත ෙ—වාෙ“ III / II පං“ෙ ෙහ– 

සමාන ත’’වෙ “ලධා’ෙය— •ම
සමග

          III/II පං“ෙ තන“රක අවම වශෙය වසර 
නවයක (09) පළ”–ද

        ”ාපෘ“වල පළ”–ද අමතර වා’ය” ෙ“.

අංක 01 / 20219 දරන කළමනාකරණ ච”ෙ”ඛය ප’” PS 4C - ම”ටම

02 ඉං“ෙ”” 
(””•)

01 01.   ”•ව”—ල ““පාදන ෙකා“ෂ සභාව ”’ ””ග• 
ලබන අ—ළ ෙ”–ෙ “ථම උපා“ය” සාථකව 
ස—ණ කර “—ම

ෙහ–
        අ—ළ ෙ”–ෙ උපා“යට සමාන ”””කම” ෙලස 

”•ව”—ල ““පාදන ෙකා“ෂ සභාව ”’ 
””ග• ලබන ”””කම”

ෙහ–
       අ—ළ ෙ”–ෙ ””ග’ වෘ’”ය ආයතනයක ආ•ත 

සාමා“ක’වය / සමාන වෘ’”ය ”””කම” ලබා 
“—ම

සමග
       අ—ළ ෙ”–ෙ අවම වශෙය වසර “නක (03) 

ප•චා’ ”””කම” පළ”–ද
        ”ාපෘ“වල පළ”–ද අමතර වා’ය” ෙ“.        

අංක 01 / 2019 දරන කළමනාකරණ ච”ෙ”ඛය ප’” PS-6A ම”ටම

03 සහකාර සමාජ 
”—ඥ

03 (පහත 1 ෙහ– 2 ෙහ– 3)
01.    ”•ව”—ල ““පාදන ෙකා“ෂ සභාව ”’ 

””ග• ලබන අ—ළ ෙ”–ෙ   “ථම උපා“ය” 
සාථකව ස—ණ කර “—ම

ෙහ–
        අ—ළ ෙ”–ෙ උපා“යට සමාන ”””කම” ෙලස 

”•ව”—ල ““පාදන ෙකා“ෂ සභාව ”’ 
””ග• ලබන ”””කම”

ෙහ–
       අ—ළ ෙ”–ෙ ””ග’ වෘ’”ය ආයතනයක ආ•ත 

සාමා“ක’වය / සමාන වෘ’”ය ”””කම” ලබා 
“—ම

ෙහ–
        තා”ෂ—ක ෙ”–යට අ—ළ තන“ර” සඳහා තෘ”ය 

හා වෘ’”ය අ–ාපන ෙකා“ෂ සභාව ”’ ””ග• 
ලබන කා“ක / වෘ’”ය ““ ආයතනය” ”’ 
“—’ කරන ලද ජා“ක වෘ’”ය ”””ක 7 
ම”ටම (NVQ Level 7)  ෙනාඅ— කාය සාධන 
සහ“කය” ලබා “—ම

සමග
         ” ෙ•ෂතාවය අව“ ”ෂය පථෙ අවම වශෙය 

වසර හතරක (04) පළ”–ද

02.   තා”ෂ—ක ෙ”–යට අ—ළ තන“ර” සඳහා තෘ”ය 
හා වෘ’”ය අ–ාපන ෙකා“ෂ සභාව ”’ ””ග• 
ලබන කා“ක / වෘ’”ය ““ ආයතනය” ”’ 
“—’ කරන ලද ජා“ක වෘ’”ය ”””ක 6 වන 
ම”ටමට (NVQ Level 6) ෙනාඅ— කාය සාධන 
සහ“කය” ලබා “—ම

සමග
         ” ෙ•ෂතාවය අව“ ”ෂය පථෙ අවම වශෙය 

වසර නවයක (09) පළ”–ද
03.   තා”ෂ—ක ෙ”–යට අ—ළ තන“ර” සඳහා තෘ”ය 

හා වෘ’”ය අ–ාපන ෙකා“ෂ සභාව ”’ ””ග• 
ලබන කා“ක / වෘ’”ය ““ ආයතනය” ”’ 
“—’ කරන ලද ජා“ක වෘ’”ය ”””ක 5 වන 
ම”ටමට (NVQ Level 5)  ෙනාඅ— කාය සාධන 
සහ“කය” ලබා “—ම 

සමග
        ”ෙ•ෂතාවය  අව“ ”ෂය පථෙ අවම වශෙය 
        වසර —හතරක (14) පළ”–ද

අංක 01 / 2019 දරන කළමනාකරණ ච”ෙ”ඛය ප’” PS-6B ම”ටම

04

05

තා”ෂණ 
“ලධා“ (””•)

තා”ෂණ 
“ලධා“ (ෙ—වා)

01 (පහත 1 ෙහ– 2 ෙහ– 3)
01.   තා”ෂණ ෙ”–යට අ—ළ තන“ර” සඳහා තෘ”ය 

හා වා’”ය අ–ාපන ෙකා“ෂ සභාව ”’ ””ග• 
ලබන කා“ක / වෘ’”ය ““ ආයතනය” ”’ 
“—’ කරන ලද ජා“ක වෘ’”ය ”””ක 7 වන 
ම”ටමට (NVQ Level 7) ෙනාඅ— කාය සාධන 
සහ“කය” ලබා “—ම

සමග
          ”ෙ•ෂතාවය අව“ ”ෂය පථෙ අවම වශෙය 

වසර “නක (03) පළ”–ද
02.   තා”ෂණ ෙ”–යට අ—ළ තන“ර” සඳහා තෘ”ය 

හා වෘ’”ය අ–ාපන ෙකා“ෂ සභාව ”’ ””ග• 
ලබන කා“ක / වෘ’”ය ““ ආයතනය” ”’ 
“—’ කරනලද ජා“ක වෘ’”ය ”””ක 6 වන 
ම”ටමට (NVQ Level 6) ෙනාඅ— කාය සාධන 
සහ“කය” ලබා “—ම

සමග
         ” ෙ•ෂතාවය අව“ ”ෂය පථෙ අවම වශෙය 

වසර හතක (07) පළ”–ද
03.    තා”ෂණ   ෙ”–යට අ—ළ තන“ර” සඳහා 

තෘ”ය හා වෘ’”ය අ–ාපන ෙකා“ෂ සභාව 
”’ ””ග• ලබන කා“ක / වෘ’”ය ““ 
ආයතනය” ”’ “—’ කරනලද ජා“ක වෘ’”ය 
”””ක 5 වන ම”ටමට (NVQ Level 5) ෙනාඅ— 
කාය සාධන සහ“කය” ලබා “—ම

සමග
         ” ෙ•ෂතාවය අව“ ”ෂය පථෙ අවම වශෙය 

වසර ෙ—ළහක (12) පළ”–ද

අංක 01/2019 දරන කළමනාකරණ ච”ෙ”ඛය ප’” ආධාරක කා•ය ම–ඩලය 
රජෙ“ ෙ—වය හා “මනා

06 ප’ගණක 
“යාක”

02 (පහත 1 ෙහ– 2 ෙහ– 3)
01.    භාෂාව, ග—තය හා ඉං“’ භාෂාව ඇ“”ව සමාන 

05 ” ස“තව ”ෂය 6  එ”වර අ.ෙපා.ස. (සා/
ෙප) ”භාගය සම’ • “—ම

ෙහ–
02.   ජා“ක වෘ’”ය ”””ක 5 වන ම”ටෙ (NVQ 

Level) ප’ගණක / ෙතාර“” තා”ෂණ 
පාඨමාලාව” හ—රා “—ම ෙහ– තෘ”ය හා වෘ’”ය 
අ–ාපන ෙකා“ෂ සභාව ”’ ””ග• ලබන 
ඉහත ”””කමකට සමාන ”””කම”

ෙහ–
03.   MS Word / Excel / Power Point ””බඳ 

උස— සා”ෂරතාව සහ ඉං“’ හා ’ංහළ ය“” 
•යනය

සමග
          ප’ගණක “යාක”ෙව— ෙලස අවම වශෙය වසර 

“නක (03) පළ”–ද

“යමය” හා ෙකා”ෙ–’ :

වැ•“, “යමය හා ෙකාෙ–’ 2019.03.15 —තම අංක 01/2019 දරන කළමනාකරණ ච”ෙ”ඛය 
ප’” ෙ“. ෙ—වා —ථානය ෙකාළඹ වන අතර බ—නා“ර පළාත “ළ ෙ”– ගම ඇ“ළ’ෙ“.

අය”’ප ඉ”’ප “ම

www.moudh.gov.lk සහ www.uda.gov.lk යන ෙව• අඩ”වල ලබා “ ඇ“ අය”පත 
අ•ගමනය කරන ෙම අය”ක”වට අවවාද ෙකෙ.

අ–ාපන, වෘ’”ය ”””ක හා පළ”–ද අඩං• ව ද’ත ”” ෙනාවන “ෙ–ශකය 
ෙදෙදෙන—ෙ” න ස“තව 2022.02.17 ෙව“ ”න ෙහ– ඊට ෙපර ලැෙබන ප’” •යාප”ං— තැපැ” ම“ 
පහත •”නයට එවන ෙම අය”ක”වට අවවාද ෙකෙ. අ—ළ සහ“කවල ”ටප’ අය”පතට 
අ“ණා එ”ය –“ය.

 ාපෘ අ–”ෂ,
 ෙකාළඹ නගරෙ“ නාග’ක –න•”වන ාපෘය (AIIB),
 නාග’ක සංව•ධන හා “වාස අමා“ාංශය,
 5 වන මහල,
 ෙස’’පාය, 
 අ”යර 1, බතර“”ල.

අය”පත බහා එව• ලබන කවරෙ වපස ඉහළ ෙකළවෙ අය”කරන තන“ර ක”ණාකර 
සඳහ කරන.

රා’ අංශෙ ෙ—වෙ “–“ අය”ක”ව තමෙ” අය”ප’ ෙදපාතෙ“ “ධා” ම“ 
එ”ය –“ අතර, “’ ෙ“ලාවට අය”පත ලැ—ම තහ–” “ම සඳහා ”ටපත” ෙක”ම ෙයා“ කරන 
ෙම අවවාද ෙකෙ.

ෙක“ ලැ”—“ගත අය”ක”ව ස“ඛ ප“”ෂණය සඳහා කැඳව• ලැෙ•.

අය”ප’ භාරගනා අවසාන ”නට අව“ ”””ක සරා ෙනාමැ“ අය”ක”ව ස“ඛ 
ප“”ෂණය සඳහා කැඳව• ලැෙ•.

අය”ප’ භාරගනා අවසාන ”ෙන ප”ව ලැෙබන අය”ප’ හා අස—ණ අය”ප’ ස“ඛ 
ප“”ෂණය සඳහා සලකා බල• ෙනාලැෙ•.

ාපෘ අ–”ෂ,
ෙකාළඹ නගරෙ“ නාග’ක –න•”වන ාපෘය (AIIB),
නාග’ක සංව•ධන හා “වාස අමා“ාංශය,
5 වන මහල,  ෙස’’පාය, අ”යර 1 - බතර“”ල.
2022 ජනවා’ 31

1964 අංක : 28 දරන ඉඩ’ අකර 
ගැ”ෙ’ (සංෙශ–ධන) පන“ සංෙශ–ත 

ප’” ඉඩ’ අකර ගැ”ෙ’ පනෙ                                       
07 වන වග“ය යටෙ 

’•ම
මෙ” අංකය : 2020/17

මහජන කට–’ත” සඳහා ෙම“ පහත සඳහ උපෙ”ඛනෙ 
”—තර කරන ඉඩ රජයට අ’කර ෙගන ඇත. වැ• ”—තර සඳහා 
2021 ” ජනවා’ මස 22 වැ“ ”න අංක : 2211/61 දරන  ලංකා 
“ජාතා—ක සමාජවා“ ජනරජෙ ගැස” ප–ය බලන. 

උපෙ”ඛනය
පළාත - ද—ණ
”——”කය - හබෙතාට
“ාෙ–—ය ෙ”ක ෙකා”ඨාසය - “’යවැව
’ාම “ලධා“ ෙකා”ඨාසය -  අංක : 110, නමඩග—වැව
ගෙ නම - නමඩග—වැව
”•” අංකය - අ.ග.•. 4/334/737
කැබ• අංක - අංක : 5089 - 5292 (කැබ• 146)
“මාණය - ෙහ”ටයා 1.4730

“ාෙ–—ය ෙ”ක’,
“ාෙ–—ය ෙ”ක’ කා•යාලය,
“’යවැව.

“ාෙ–—ය ෙ”ක’ කා•යාලය,
“’යවැව.

2022-02-02

1964 අංක 28 දරන ඉඩ’ අකර ගැ”ෙ’ 
(සංෙශ–ධන) පන“ සංෙශ–ත ප’” 

ඉඩ’ අකර ගැ”ෙ’ පනෙ 

07 වන වග“ය යටෙ ’•ම
මෙ” අංකය : 2020/37

මහජන කට–’ත” සඳහා ෙම“ පහත සඳහ උපෙ”ඛනෙ 
”—තර කරන ඉඩ රජයට අ’කර ෙගන ඇත. වැ• ”—තර 
සඳහා 2021 ”  මා“ මස 10 වැ“ ”න අංක : 2218/55 
දරන  ලංකා “ජාතා—ක සමාජවා“ ජනරජෙ ගැස” 
ප–ය බලන.

උපෙ”ඛනය
පළාත : ද—ණ
”——”කය : මාතර
“ාෙ–—ය ෙ”ක
ෙකා”ඨාසය : ෙද”•වර
’ාම “ලධා“ 
ෙකා”ඨාසය : අංක : 448, උඩ අප–”ක
ගෙ නම : අප–”ක
”•” අංකය : මාර 2864
කැබ• අංක : අංක : 01-03 (කැබ• 3)
“මාණය : ෙහ”ටයා 0.0545

“ාෙ–—ය ෙ”ක’,
“ාෙ–—ය ෙ”ක’ කා•යාලය,
ෙදවර.

“ාෙ–—ය ෙ”ක’ කා•යාලය,
ෙදවර.
2022.02.02


