මාර්ගස්ථ මගී ප්රවාාහන ධිකාාිය - බස්නාහිර පළාත
බස්නාහිර පළාත් ප්රධාන ේකා්  ාාර් ාීය ාාර් ම්ඩලය ේවාත ාලවාත බත්තරමුකය මාර්ග සදහා ප්රවාාහන ේසවාා සපපීමම යංසු ාපදවීමයි
බත්තරමුකය ේලන්සික ේාොබ්බෑාඩුවා මාවාේත් බස්නාහිර පළාත්සභා ාාර් ාය සංකීර්ණේේ ේසවාේේ නියුතු
ාාර් ම්ඩලය

ාලවාත - බත්තරමුකය මාර්ග

සදහා 2021 වාර්ෂ තුය ප්රවාාහන ේසවාා සපපීමම සුදුසු

ේසවාා සපපයු් ාරුවාන් ේතෝරා ගපනීම පිණිස බස්නාහිර පළාේත් ස්ථීර පදංචිාරුවාන් ේවාතින් යංසු ාපදවී් 
ාරනු යපේබ්.
ේ්  පිළිබද උනන්දුවාක් දක්වාන යංසුාරුවාන්හ

යංසු ේකඛණ 2021/01/26 දන දක්වාා රාජාාරී දන න්හිදී

ේප.වා 9.00 සි ප.වා 03.00 දක්වාා ප්රධාන ාාර් ායේේ පායන ධංශේේදී ේහෝ ධිකාාියේේ www.rpta.wp.gov.lk
ේවාබ් ධලවි මගින් පරීක්ෂා කිරීම සිදු ාළ හපා.
2021/01/13 දන සි

2021/01/26 දන දක්වාා රාජාාරී දන න්හිදී ේප.වා 9.00 සි

ප.වා 03.00 දක්වාාත්

2021/01/27 දන ප.වා 1.00 දක්වාාත් යංසු පත්රිාා නිකුත් ාරන ධතර,ධ දු් පත්ර ගාස්තු ේයස රු.2,000/- ා
මුදයක් සහ ආපසු ේගවාන ඇප තපන්පතු ගාස්තු ේයස රු.5,000/- ා මුදයක් ග් පහ 1, ග් පහ 2 ාාර් ාය න්හි
මුදක ධ ාපමි ේවාත ේහෝ ප්රධාන ාාර් ායේේ මුදක ධ ාපමි ේවාත ේගවී්  ාර, එම යදුපත් පායන ධංශ ේවාත
ඉදියපත් කිරීේමන් පසුවා යංසු පත්රිාා යබාගත හපා.
2021/01/27 දන ප.වා 2.00 ේපර මුද්රා තබන යද යංසු පත්රිාා පහත සදහන් ලිපින

ලි ාපදංචි තපපෑේයන්

යපේබන පියද ේහෝ ධතින් ේගනවිත් එම ලිපිනේේ බි්  මහේක නිේ ෝජය සාමානයාිකාාරී ාපායන) නිය
ාාමරේේ තබා ඇති යංසු ේපට්ටි

බහාීයම

ා යුතු ාය යුතු . එදන පස්වාරු 2.00

යංසු විවාෘත ාරනු

යබන ධතර, ධ දු් ාරු ේහෝ ඔහුේේ ලිඛිත බය යත් නිේ ෝජිතේ කු එම ධවාස්ථාවා සහභාගී වි හපකි .
යංසු ප්රදාන පිළිබදවා ධවාසාන ීරරණ ප්රස් පාදන ාමිුවා සතුේේ.
සප.යු :- ේමම යංසු ඉදියපත් කිරීම සදහා ධිකාාිය විසින් නිකුත් ාර ඇති ලි කි විලි පමණක් භාවිතා ාළ
යුතු . එේස ේනොවාන ධ දු් පත්ර ප්රතික්ේෂප ේාේර්.
ේ්  පිළිබද වාපඩිදුර විස්තර 011-2871355 මගින් නිේ ෝජය සාමානයාිකාාරී ාල්යය) ේහෝ 011-2887873
මගින් නිේ ෝජය සාමානයාිකාාරී ාධාවාන) ධමතා යබාගත හපකි .
සභාපති,
ප්රස් පාදන ාමිුවා,
බස්නාහිර පළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්රවාාහන ධිකාාිය ,
ධංා:89, රන්මගපා , ාඩුේවාය පාර,
බත්තරමුකය
2021.01.13

