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උස— අ–ාපන අංශය, නගර සැල”’, ජලස’පාදන හා 

උස— අ–ාපන අමා“ාංශය
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01.  නගර සැල”’, ජලස’පාදන හා උස— අ–ාපන අමා“ාංශෙ“ උස— අ–ාපන 
අංශය ෙව•ෙව”, අමා“ාංශ “ස’පාදන ක“•ෙ“ (MPC) සභාප“ ”’”, උස— 
අ–ාපන අංශය සඳහා ප”–තා ෙ—වා සැප•ම සඳහා ”””ක’ල’ හා “–ණතා—•ණ 
ලං”ක”ව” ෙව“” ““ තැ“ ලං” කැඳව• ලැෙ•. ”—තරා’මක ෙතාර“” අව“තා 
ලං” ෙ”ඛනය”“ සඳහ”ව ඇත.

02.  ජා“ක තරගකා“ ලං”කරණ “යා ප“පා“ය “”” ෙමම ලං”කරණය පව’ව• 
ලැෙ•.

03.  •”ත අය”’පත” ඉ”’ප’ •“ෙම” හා ආප” ෙනාෙගවන ගා—“ – ලංකා ””ය” 
ෙදදහ— ප”’යය” (2500.00) ෙග•ෙම”, 2019 මැ” 10 ”න ’ට බලපැවැ’ෙවන 
ප’”, කා•යාල ෙ“ලාව” “ළ“, රාජකා“ ”නවල, උන””ව” ද”වන ලං”ක”ව”හට 
ඉං“’ භාෂාෙව” සක— කරන ලද ස’—•ණ ලං” ෙ”ඛන ක”ටලය” ෙකාළඹ 07, 
ෙව–” ෙපෙදෙ—, අංක 18, උස— අ–ාපන අංශෙ“ කා•යාලෙ““ “ල“ ගත හැක. 
ෙග•’, “ද•”ම කළ –“ ෙ“. අව“ වැ•”ර ”—තර, ”රකථන අංක 0112690955 
ම“”, අ–”ෂ (“ස’පාදන) ෙව“” ලබාගත හැක.

04.  රා’ ආයතන හැර ’ය—ම ලං”ක”ව” ”’” – ලංකා මහ බැං—ව ”’” අ•මත 
කළ, ””ග’ – ලංකාෙ“ “යා’මක වා—ජ බැං—ව•” ලබාග’, ””ය” 20,000.00 
ව“නා ලං” ඇපකරය” ම“” ෙහ– “ද•” ෙග•ෙම” ඉ”’ප’ කළ –“ය. (ලං” 
ඇපකරෙ“ වලං• කාලය, ලං”ෙ“ වලං• කාලයට වඩා ”න 28” ඉ”’ෙ“ “–ය 
–“ය)

05.  ඒ අ•ව, අ—ළ ප”–තා ෙ—වා සැප•ම සඳහා උන””ව” ද”වන පා••වය” ”’” 
අ—ළ ’ය— ”—තර ඇ“ළ’ව ෙට”ඩ• ඉ”’ප’ කළ –“ය. ලං”, '“” ”ටපත' හා 
'අ• ”ටපත' ෙලසට ”ටප’ ෙදක•” සක— ෙකාට ෙව”— කවරවල බහා ““ තබා 
එෙ— සඳහ” ෙකාට ඒවා ය” ““ තැ“ එ” කවරයක බහා ඉ”’ප’ කළ –“ය. අ—ළ 
ලං” බහා’ කවරෙ“ ව’ ඉහළ ෙකළවෙ• 'ප”–තා ෙ—වා සැප•ම - 2019/2020' 
ය•ෙව” සඳහ” කළ –“ය.

06.  ලං”, අ–”ෂ (“ස’පාදන), උස— අ–ාපන අංශය, අංක 18, ෙව–” ෙපෙදස, ෙකාළඹ 
07 යන •”නයට, 2019 මැ” 30 වන ”න ෙපරව” 10.30 ට ෙපර ලැ—මට සැලැ—”ය 
–“ය. “මාද• ලැෙබන ලං” හා ඉෙල”ෙ’ා“ක මා•ගෙය” ෙයා“ කර• ලබන ලං”, 
භාරග• ෙනාලබන අතර, ““”ෙ’ප ෙකෙ•. අ—ළ භාර ගැ”ෙ’ කාලය අවස” — 
වහාම, ෙකාළඹ 07, ෙව–” ෙපෙදෙ—, අංක 18, උස— අ–ාපන අංශෙ“ අ–”ෂ 
(“ස’පාදන) කා•යාලෙ““ ලං” ”වෘත කර• ලබන අතර, ලං”ක”හට ෙහ– ඔ“ෙ” 
බලය පැව“ “ෙය–“තය— හට එම අව—ථාවට පැ“ණ ’”මට අවසර ඇත.

07.  ලං” ””ෙයල •“ෙ’“ ෙහ– ෙගනැ”’ භාර“ෙ’“ ලං”ක”ව”හට ’””ය හැ• ය’ 
”’වැය ෙහ– ”යද’ ස’බ”ධෙය” නගර සැල”’, ජලස’පාදන හා උස— අ–ාපන 
අමා“ාංශෙ“ උස— අ–ාපන අංශය •’” වග–ම” දර”ෙ” නැත.

සභාප“,
අමා“ාංශ “ස’පාදන ක“•ව,
නගර සැල”’, ජලස’පාදන හා උස— අ–ාපන අමා“ාංශය,
උස— අ–ාපන අංශය, අංක 18, ෙව–” ෙපෙදස,
ෙකාළඹ 07.
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