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1 � ලංකා හද�ම අ�කා�ෙ� සභාප� ෙව�ෙව�, ෙදපා�තෙ��� �ස�පාදන ක��ෙ� 

සභාප� ��� පහත �සත්ර ෙකෙරන ප�� ��ඩසාෙ�, ප�ෙලකැෙ�, ���ස�ගම 
පාෙ� ��� ප�ෙලකැෙ� හද�ම ෙග��පල හා ��� මධ�ස්ථානය සදහා නව බෲඩ� 
�වාසය� ඉ���ම සදහා ෙය�ග�තා ��ණ හා ���ක�ල� ලං�ක�ව� ෙව�� ��ා තබන 
ලද ලං� දැ� කැදව� ලැෙ�.  ඉ���� කාල�මාව , ආර�භක �න �ට �න 91 � ෙ�. 

 
2 ලං�කරණය, ජා�ක තරගකා� ලං�කරණ ප�පා�ය යටෙ� පැවැ�ෙ�. 
 
3 ෙක���ා� �දානය සදහා ���ක� ලැ�මට සා�ථක ලං�ක� අසා� ෙ�ඛනගත ෙන�� 

��ය �ත වන අතර, CIDA(ඉ���� ක�මා�ත සංව�ධන අ�කා�ය) හා සමග 
ෙග�ඩනැ�� ඉ���� �ෙෂ��ෙ� - C8 ෙ���ය ෙහ� ඉ� ඉහල ෙ��� සදහා �යාප�ං� � 
��ය ��ය. 

 
4 අ�ලා� ලං�ක�ව�හට, වැ��ර ෙත�ර�� ලබා ගැ�ම�, ලං� ��ෙ�ඛන ප��ෂා කර 

බැ�ම�, ඕනෑම රාජකා� �නයක�, පැය 9.00 සහ පැය 16.00 අතර�ර, ග�ෙන��ව, 
හද�ම �ධාන කා�යාලෙ�, සහකාර අධ��ෂ(�ද�) ෙව��, ��කරවා ගත හැ�ය.(�.අං.  
081-2389102) 

 
5 අ�ලා� ලං�ක�ව� හට, ඉං�� භාෂාෙව� සකස ්කරන ලද අංගස���ණ ලං� �� ෙ�ඛන 

ක�ටලය�, � ලංකා හද�ම අ�කා�ෙ�, ��� අංශෙ� සර� ෙවත ආප� ෙන�ෙගවන �. 
2500/- ක ගාස්�ව� �ද�� ෙග�ෙම�, 2018-08-17 �න �ට 2018-09-06 වන �න ද�වා 
ෙප.ව.  9.00 සහ ප.ව. 3.00 අතර�ර �ල� ගත හැ�ය. 

 
6 ලං�, �� �ටපත හා අ� �ටපත�� ��තව, ස���ණ කර, 2018-09-07 වන �න ෙප.ව. 

10.00 ට ෙහ� ඊට ෙපර ලැෙබන ෙස�,  “සභාප�, ෙදපා�තෙ��� �ස�පාදන ක��ව, � ලංකා 

හද�ම අ�කා�ය, තැ.ෙප. 09, ග�ෙන��ව පාර, ෙ�රාෙද�ය” යන ��නයට �යාප�ං� තැපෑෙල� 

ලැ�මට සැලැස්�ය ��ය.  �ළ ගණ� අ�� ෙගන�� භාර ෙද�ෙ� න� සහකාර අධ��ෂ (�ද�) 

�ල කාමරෙ� තබා ඇ� �ස�පාදන බහාලනයට බහා�ය ��ය.  �මාද ලං� ���ෙෂ�ප කර� 

ලැෙ�.  ලං�, එම ලං� භාරග�නා අවසාන ෙ�ලාව ඉ�ම� වහාම, ලං�ක�ව�ෙ� ෙහ� 

�ෙය��ත�� ඉ��ෙ�� �වෘත කර� ලැෙ�. 
 

7 �ය�ම ලං� සමග �. 40,300/- ක ව�නාක�� �� සහ 2018-12-07වන �න ද�වා වලං� ලං� 

�ර�ෂණය�(ඇපකරය�) ද ඉ��ප� කළ ��ය. 
 

 

සභාප� 

ෙදපා�තෙ��� �ස�පාදන ක��ව, 

� ලංකා හද�ම අ�කා�ය, ග�ෙන��ව පාර, 

ෙ�රාෙද�ය. 

 

  


