
– ලංකා “ජාතා”—ක සමාජවා“ ජනරජය
රා’ ප’පාලන, —වෙ–ශ කට–“, පළා’ සභා හා පළා’ පාලන අමා“ාංශය

මහ ෙකාළඹ ජල හා අපජල කළමනාකරණය 
වැ•”–“ •“ෙ’ ආෙය–ජන වැඩසටහන (02 වන ෙකාටස)

ADB ණය අංක : 3030 SRI (SF)
ෙකාළඹ මහා නගර සභා බල “ෙ–ශය “ළ, •”’ව මළාපවාහන නල වල 
ත’’ව ත”ෙ—”ව හා හ”’ අ—’වැ•යා කට–“ ෙලා” A - CCTV ස“ත 
•”’ව මළාපවාහන නල •.”. 89 සහ ෙලා” B - ”ෙ•ෂ ආ’ප”න

(Special Device - SD) ස“ත •.”. 8.2 ක •ඩන නල 
ICB ෙකා”–ා’ අංක  : GCWWMIIP-P2/ADB/RQ/DSIDC/ICB-01/2019

01.  – ලංකා “ජාතා”—ක සමාජවා“ ජනරජය ෙවත, ආ’යා• සංව•ධන බැං—ව (ADB) ෙව“”, මහ ෙකාළඹ 
ජල හා අපජල කළමනාකරණය වැ•”–“ •“ෙ’ අෙය–ජන වැඩසටහන (02 වන ෙකාටස) “ ”’වැය සඳහා 
ණය “දල” ලැ— ඇ“ අතර, ඉ” ෙකටස”, ඉහත සඳහ” ෙකා”–ා’“ව යටෙ’ වන ”””ක’ල’ ෙග•’ 
ආවරණය •“ම සඳහා ෙයද•මට අෙ“”“තය. ආ’යා• සංව•ධන බැං—ෙ“ (ADB) ”””ක’ල’ “භව 
රටවල ලං”ක”ව” සඳහා ෙමම ලං”කරණය ”වෘතය.

02.  ඒ අ•ව, රා’ ප’පාලන —වෙ–ශ කට–“, පළා’ සභා හා පළා’ පාලන අමා“ාංශය (“” ම“වට ෙ—වාෙය–ජක 
ෙලස හැ“”ෙ“) ෙව•ෙව”, අමා“ ම–ඩලය ප’කළ “ස’පාදන ක“•ෙ“ (CAPC) සභාප“ ”’”, ඉහත 
සඳහ” ෙකා”–ා’“ව සඳහා ”””ක’ල’ හා “–ණතා—•ණ ලං”ක”ව” ෙව“”, ““ තැ“ ලං” කැඳව• 
ලබන අතර, එ“ ෙක“ ”—තරය” පහ“” පළෙ“.

ෙලා” 
අංකය

කා•ය ”ෂය පථය ෙක“ෙය” “ම •“ම සඳහා 
කාලය

ෙලා” A ත’’ව ත”ෙ—”ව හා හ”’ අ—’වැ•යා කට–“ - CMC  බල 
“ෙ–ශය “ළ (”——” 3, ”——” 4 හා ”——” 5) CCTV භා”තා 
කර“” •.”. 89 ” වන •”’ව මළාපවාහන නල සඳහා

  මළාපවාහන නළ ප”– •“ම - •.”. 89
   CCTV භා”තා කර“”, "”’ක’භය 300 - 1500mm" 
“මාණෙය” — මළාපවාහන නළ මා•ග •.”. 89 පමණ ත’’ව 
ත”ෙ—” •“ම හා හ”’ අ—’වැ•යාව” ’” •“ම.

   පව“න, හා“ ’”— “ගත මළාපවාහන නළ මා•ගවල අ””තර 
හා බා“ර අ—’වැ•යා කට–“

  හා“ ’”— MH කවර අ—’වැ•යාව හා ආෙ–ශ •“ම

”න 595

ෙලා” B ත’’ව ත”ෙ—”ව හා හ”’ අ—’වැ•යා කට–“ - CMC 
බල“ෙ–ශය “ළ (”——” 2B හා ”——” 5) •.”. 8.2 ”, SD භා”තා 
කර“” •ඩන නල සඳහා

   ” ෙ•ෂ ෙමවල’ (SD) භා”තා කර“” •.”. 8.2 පමණ — •ඩන 
මළාපවාහන “ධාන නළ මා•ගය (500mm ”•ක’භය, 600mm 
”’ක’භය හා 1100mm ”’ක’භය) ත’’ව ත”ෙ—” •“ම 
හා හ”’ අ—’වැ•යා කට–“

”න 252

ෙලා” A 
හා
ෙලා” B

ෙමම ෙදකම ඉහත ව•ෙ“ ”—තර ෙකාට ඇ“ ප’” ෙ“. ෙලා” A
”න 595
ෙලා” B
”න 252

03.  ආ’යා• සංව•ධන බැං—ෙ“ ත“ - අ”යර : ත“ - කවරය ලං” “යාප“පා“ය අ•ගමනය කර“” ෙමම 
ජා“”තර තරගකා“ ලං”කරණය පව’ව• ලැෙ•. අ—ළ ”””ක’ හා “–ණතා අව“තා, ලං” ෙ”ඛනය”“ 
3 ෙකාටෙ— සඳහ”ව ඇත.

04.  උන””ව” ද”වන ලං”ක”ව”ට ෙනා“ලෙ“ ලං” ෙ”ඛන ප“”ෂා •“ම’, වැ•”ර ”—තර ලබා ගැ”ම’, 9 
ෙ’දෙ“ සඳහ” ලං” භාර ගැ”ෙ’ අවස” ”න ද”වා, රාජකා“ ”නවල 9.00 පැය හා 16.00 පැය අතර, කාලය 
“ළ, ෙකාළඹ 07, ආන”ද —මාර—වා“ මාවෙ’, අංක 86, මහ ෙකාළඹ ජල හා අපජල කළමනාකරණ වැ•”–“ 
•“ෙ’ ආෙය–ජන වැඩසටහන - ෙකාටස 2 “ ”ාපෘ“ අ–”ෂ කා•යාලෙ““ කළ හැ•ය. ”රකථන : (94) (11) 
2665331 හා ෆැ”— : (94)(11) 2665330 ෙහ– ඊෙ’” :  pdgcwmp@sltnet.lk

05.  ඕනෑම උන””ව” ද”වන ලං”ක”ව—හට බැ–ම සඳහා PDF ආකෘ“ෙය” –’ ලං” ෙ”ඛනෙ“ මෘ” 
”ටපත” පහත ෙව• අඩ”ෙ“ ඇත. ෙකෙ— ෙවත’ එම ෙ”ඛන බැ–ම සඳහා පමණ” අ—ළ වන අතර, ලං” 
ඉ”’ප’ •“ම සඳහා වලං• ෙනාෙ“.

 https://drive.google.com/drive/folders/1nM8bgyLBKK1UCc
 FsSP2fGoNghilQKaMT?usp=sharing
06.  ආප” ෙගව• ෙනාලබන ගා—“ – ලංකා  ””ය” ල”ෂය” (– ලං.”. 100,000.00) ෙහ– ඇම’ක” ෙඩාල• 

ප”’ය හැට” (ඇ. ෙඩා. 560) ෙග•ෙම” හා ඉහත 4 ෙ’දෙ“ සඳහ” •”නයට •”ත අය”’පත” ඉ”’ප’ 
•“ෙම”, රාජකා“ ”නවල 09.00 පැය හා 16.00 පැය අතර කාලය “ළ, ලං”ක”ව”හට, ස’—•ණ ලං” 
ෙ”ඛන ක”ටලය” “ල“ ගත හැක. ’ය—ම ෙග•’ “ද•” ෙහ– "මහ ෙකාළඹ ජල හා අපජල කළමනාකරණ 
වැ•”–“ •“ෙ’ ආෙය–ජන වැඩසටහන" නමට, – ලංකාෙ“ “’–ධ බැං—ව•” ලබාග’ සහ“ක කළ 
ෙච”පත” / ඒ”ෂණ  අණකරය” ම“” ’”කළ හැක. අ—ළ ලං” ෙ”ඛන, ––ග•කව පැ“ණ ලබා ගැ”ම ෙහ– 
ෙග•’ ල”පත ල’ ප”, ෙ–—යව තැපැ” ම“” ෙනා“ලෙ“ ෙග”වා ගත හැක. නැතෙහා’ තම රෙට““, ලං”ක” 
”’” අ—ළ ෙග•’ කළ බවට සා”“ ෙලස ෆැ”— කළ ”ටපත” ඉ”’ප’ •“ෙම” “”•ත ෙ—වය ම“” ද 
ෙග”වා ගත හැක. එෙ— –වද එව” අව—ථාව””“ ’””ය හැ• අ—ථානගත•’ ෙහ– “මාද •’ ස’බ”ධෙය” 
•’” වග–ම” භාර ග• ෙනාලැෙ•.

07.  ෙ’ ස’බ”ධව වැඩ–’ චා’කාව” 2020 ”• 31 ”න 09.30 පැයට ආර’භව පව’ව• ලබන අතර, එම 
”නෙ““ම ෙපර - ලං” හ“ව” ඉහත 4 ෙ’දෙ“ සඳහ” •”නෙ““ 14.30 පැයට ආර’භ •“මට “ය“තය. 
ෙමම අව—ථා ෙදකටම සහභා“ වන ෙලසට ලං”ක”ව”හට උපෙද— ෙද• ලැෙ•. ෙකෙ— ෙවත’ ෙකා”” 
19 වසංගත ත’’වය ෙ’“ෙව” පැන නැ’ ඇ“ ව•තමාන ත’’වය යටෙ’ වන “මාව” “සා ––ග•කව 
පැ“’මට අපහ” ලං”ක”ව” සඳහා ඉ”ට•ෙන” ෙයද—ම” “”” ෙව• ස’ම”–ණ සඳහා පහ”ක’ 
සල—ව• ලැෙ•.

08.  අ—ළ භාරගැ”ෙ’ අවසාන ”නෙ“ ’ට (ෙහ– ය’ “•ඝ •“ම” කළෙහා’ එම ”නෙ“ ”නයට) ලං”, ”න 147 ” 
ද”වා’, ලං” ඇපකර ”න 175 ” ද”වා’ වලං• ”ය –“ය.

09.  ලං” ෙ”ඛනය”“ සඳහ” ආකෘ“ෙය් හා ”—තර “කාරව සක— කළ ලං”, •යාප”ං— තැපෑෙල” එ•ෙම” ෙහ– 
– ලංකාෙ“, ෙකාළඹ 02, –“ය” ෙපෙදෙ—, අංක 330, රා’ ප’පාලන, —වෙ–ශ කට–“, පළා’ සභා හා පළා’ 
පාලන අමා“ාංශෙ“ (“ධාන ගණකා“කා“ෙ” අවධානයට) අමා“ ම–ඩලය ප’කළ “ස’පාදන ක“•ෙ“ 
සභාප“ ෙවත •”නය •යා අ—ළ ෙට”ඩ• ෙප”“ෙ“ බහා–ෙම”, 2020 අෙග–—“ 28 ”න 15.00 පැයට ෙපර 
ලැ—මට සැලැ—”ය –“ය.

10.  “මාද • ලැෙබන ලං” ““ෙ”ප ෙකෙ•. අ—ළ භාර ගැ”ෙ’ කාලය අවස” — වහාම පැ“ණ ’”මට කැමැ’ත” 
ද”වන ලං”ක”ව”ෙ” “ෙය–“තය”ෙ” ඉ”’ෙ“ ලැ— ඇ“ ලං” ”වෘත කර• ලැෙ•.

11.  ලං” ””ෙයල •“ෙ’“ ෙහ– ෙගනැ”’ භාර “ෙ’“ ෙහ– ෙපර - ලං” හ“වට සහභා“ •ෙ’“ ලං”ක”ව”හට 
’””ය හැ• ය’ ”’වැය ෙහ– ”යද’ ස’බ”ධෙය”, රා’ ප’පාලන, —වෙ–ශ කට–“, පළා’ සභා හා පළා’ 
පාලන අමා“ාංශෙ“ •’” වග–ම” ෙනාදර”.

ෙ”ක’,
රා’ ප’පාලන, —වෙ–ශ කට–“, පළා’ සභා හා පළා’ පාලන අමා“ාංශය.

ලං” සඳහා ආරාධනය” (IFB)


