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ගමන් මාර්ගය
ඳෂාත් වභා කාර්යාය,සකොව්ලත්ත ශංදිය,ලල්සඳො
ශංදිය,අංසගොඩ,කැියමුල්,නාගශමු,මාසකොෂ,මා
ලරමන්ඩිය,කඩලත

බව්නාහිර ඳෂාත් මාර්ගව්ථ මගී ප්රලාශන අිකකාිය.
බත්තරමුල් නල ඳෂාත් වභා සගොඩනැගිල් වශා කාර්යා ප්රලාශන ඳශසුකම්
වැඳයීම වශා මි ගණන් කැවිම.
සකොන්සේසි සල්ඛණය
1. 2021.01.31 සිට 2021.12.31 දින දක්ලා සවේලා වැඳයීම වදශා සුදුසු බව්රථ ධාලකයින් සතෝරා
ගැනීම වදශා බව්නාහිර ඳෂාසත් ව්ථිර ඳදිංචි බව්රථ ධාලකයින් මගින් ංසු කැදලනු ැසේ.සවේලා
වැඳයිය යුතු මාර්ග සල්ඛණය ඇමුණුම් අංක 01 (ඉශත) හි ඇත.
2. ඉශත අංක 01 හි වශන් ඳිදි අදා ආවන ධාිතාල ඳලතින බව්රථ ඳමණක් සතෝරාගනු
ැසේ.ගුණාත්මක අඛණ්ඩ සවේලයක් බාදිය ශැකි කාර්යා ප්රලාශන සවේලයක් වශා ගැසඳන
ියදුරකු සවේලසේ සයදවිය යුතුය.
3. සමම සතෝරා ගන්නා බව්රථ සවේලය වෑම වතිසේ කාර්යාලීය දිනකම ධාලනය විය යුතුය.සඳ. ල.
8.15 ලන විට බත්තරමුල් ඳෂාත් වභා කාර්යා ඳිශ්රයට ඳැමිියය යුතු අතර ඳ.ල. 4.30 ලන විට
පිටත් විය යුතුය.
4. ඉදිිඳත් කරනු බන ගාව්තුල,සවේලාල අඛණ්ඩල ඳලත්ලාසගන යා ශැකි වාධාරණ ලටිනාකමක් විය
යුතුය.

5. සතෝරා ගන්නා ද බව්රථ අඛණ්ඩල සවේලා වැඳයිය යුතු අතර ශදිසි ආඳදාලක දී ඒ වශා නියමිත
අලය ධාිතාලයකින් යුතු විකල්ඳ බව්රථයක් සයදවිය යුතුය.
6. නි්ඳාදිත ලර්ය 2010.01.01 දින වශ ඉන් ඳසු ලර් ල බව්රථ ඳමණක් සයදිය යුතු අතර
ඉල්ලුම්කරු එම බව්රථසේ ලියාඳදිංචි අයිතිකරු විය.
7. ඉශත අංක 6 වදශන් කරුණ වනාථ කිරීම වදශා සමෝටර් රථ සදඳාර්තසම්න්තුල විසින් නිකුත්
කරන ද ලියාඳදිංචි වශතිකසේ වශතික කරන ද ජායා පිටඳතක් ඉදිිඳත් කෂ යුතුය.
8. සතෝරාගත් වාර්ථක ංසුකරුලන් ආදායම් බඳත්රය සයෝගයතා වශතිකය

අසීමිත රක්ණ

වශතිකය ියදුරු වශතිකය වශ ග්රාමසවේලා වශතිකය යන ඳත්රයන්හි මුල් පිටඳත් ගිවිසුම් ගත වීමට
ප්රථම ඉදිිඳත් කෂ යුතුය.
9. අයකරන ගාව්තුල මාව්ඳතා සගලනු බන අතර ඉන් 50% ක් ඳෂාත් වභාසලන් ද ඉතිි ප්රමාණය
ගමන් කරන නිෂධාරීන්සේ දායකත්ලසයන් ද සගලනු ැසේ.
10. ඒ වශා ගම්ඳශ 1, ගම්ඳශ 2 කාර්යාය ලලින් සශෝ ප්රධාන කාර්යාසයන් එක් අයදුම්ඳත්රයක්
වදශා

අයදුම්ඳත්ර ගාව්තු සව රු.2 000/- ක් වශ ආඳසු සගලන ඇඳ තැන්ඳතු ගාව්තු සව

රු.5 000/- බැගින් සගවීම් කර බාගත් අයදුම්ඳත් ඳමණක් ඉදිිඳත් කෂ යුතුය. අනුමත අයදුම්ඳත්
සනොලන සියළුම ංසු ඳත්රිකා ප්රතික්සේඳ කරනු ැසේ. එසවේම අයදුම්ඳත්රසේ මුල් පිටඳත වමග
ආඳසු සගලනු බන ඇඳ තැන්ඳතු මුද සගලනු ැබූ දුඳසත් ජායා පිටඳතක්ද ඇමුණා එවිය
යුතුය.එසවේ අමුණා නැති ංසු ඳත්රිකාද ප්රතික්සේඳ කරනු ැසේ.
11. නියමිත ඳිදි වම්පූර්ණ කර මුද්ර තැබු ංසු ඳත්රිකා පිටඳත් සදකකින් යුක්තල ඉදිිඳත් ක යුතුයි.
මුල්පිටඳත වශ අනුපිටඳත සලන සලන ලියුම්කලරල බශා එම ලියුම්කලර 02 10”x 4” ප්රමාණසේ
ලියුම් කලරයක බශා ඉදිිඳත් ක යුතුය. මුල් පිටඳත වශ අනු පිටඳත බශාලු ලිපි කලරසේ ලම්
සකලර “ප්රලාශන සවේලා වැඳයීම වදශා ංසු ඉදිිඳත් කිරීම“ යනුසලන් වදශන් කර ඉදිිඳත් කෂ
යුතුය.

12. ඉශත සකොන්සේසි යටසත් වම්පූර්ණ ක අයදුම් ඳත් 2021/01/27 ඳ.ල.2.00 ට සඳර ඳශත
ලිපිනයට ලියාඳදිංචි තැඳෑසන් ැසබන සව සශෝ එම ලිපිනසයහි ප්රධාන කාර්යායහි ඳාන
අංසේ නි/වාමානයාිකකාරී (ඳාන) නි කාමරසේ තබා ඇති සටන්ඩර් සඳට්ටියට අතින්
සගනැවිත් බශාලිය යුතුය.ලියුම් කලරසයහි ඉශෂ ලම් ඳව “ප්රලාශන ඳශසුකම් වැඳයීම වශා මි
ගණන් ඉදිිඳත් කිරීම“ සව වශන් ක යුතුය.
ලිපිනය :- වභාඳති සුළු ප්රවම්ඳාදන කමිුල
මාර්ගව්ථ මගී ප්රලාශන අිකකාිය - බ.ඳ
අංක : - 89 “රන්මගඳාය“ කඩුසල ඳාර
බත්තරමුල්

13. සතෝරාගත් අයදුම්කරු සමම අිකකාියත් බව්නාහිර ඳෂත් වභාසේ ප්රධාන සල්කම් වම

ත්රත්ර

ඳාර්වික ගිවිසුමකට එෂඹිය යුතුය.
14. එසවේ ගිවිසුමකට එෂඹීසම්දී රු.50 000/- ක මුදක් මුදල් මගින් සශෝ බැංකු ඇඳකරයක් මගින්
බව්නාහිර ඳෂාත් ප්රධාන සල්කම් කාර්යාසේ ප්රධාන සල්කම් නමින් සගවීම් කෂ යුතුය.

15. මිගණන් පිළිගැනීම සශෝ ප්රතික්සේඳ කිරීසම් අයිතිය ප්රවම්ඳාදන කමිුල වතුය.

අනු අංකය:

