
ලං” සඳහා ආරාධනය” (IFB)

2019 ව•ෂය සඳහා රථවාහන —•යට ගැ”ම
“ස’පාදන අංකය : MIWRM/TRP/NCB/02

01.  කෘ“ක•ම, ’ා”ය ආ•–ක කට–“, ප’ ස’ප’ සංව•ධන, වා’මා•ග සහ ”වර හා ජලජ ස’ප’ සංව•ධන අමා“ාංශෙ“, 
ෙ”ක’ ෙව•ෙව”, ත””“ගල ජලාශ ”ාපෘ“ෙ“, ”ාපෘ“ “ස’පාදන ක“•ෙ“ සභාප“ ”’”, පහත ’”ෙවන ප’” වැඩ–ෙ’/ 
කා•යාලෙ“ අව“තාවය” සඳහා පහත සඳහ” රථවාහන —•යට ලබාගැ”ම සඳහා ෙය–”තා—•ණ හා ”””ක’ල’ ලං”ක”ව” 
ෙව“” ““ තබන ලද ලං” ’” භාරග• ලැෙ•.

 (අ) රථවාහන මා””ය :

  (i) 4WD ඩබ” කැ•රථ - 07

  (ii) ආසන 12 ම” වෑ”රථ - 01

 (ආ) ”ාපෘ“ෙ“ වැඩ–ෙ’ ”““ —ථානය : බ””ල ”——”කෙ“ ක”දකැ“ය

 (ඇ) ”ාපෘ“ෙ“ කාල “මාව    : එ” (01) වසර•

02. ලං”කරණය, ජා“ක තරගකා“ ලං”කරණ (NCB) ප“පා“ය යටෙ’ පැවැ’ෙ“.

03.  අ’ලා” ලං”ක”ව”හට, ඉං“’ භාෂාෙව” සක— කරන ලද අංගස’—•ණ ලං” •”ෙ”ඛන ක”ටලය” පහත සඳහ” •”නයට •”ත 
අය”’පත” ඉ”’ප’ •“ෙම” හා ආප” ෙගව• ෙනාලබන – ලංකා ””ය” 2500/- ක ගා—“ව” ෙග•ෙම” අන“”ව, 2019 අ“ෙය” 
මස 18 වන ”න ’ට 2019 මැ” මස 09 වන ”න ද”වා ස“ෙ“ ”නවල, ෙප.ව. 8.30 ’ට ප.ව. 4.00 ද”වා “ල“ ගත හැ•ය.

04.  ලං”, 2019 මැ” මස 09 වන ”න ප.ව. 2.30 ට ෙහ– ඉ” ෙපර ලැෙබන ෙ—, පහත සඳහ” •”නයට භාර ”ය –“ය. ලං” එ”න                    
ප.ව. 3.00 ට, පැ“ණ ’“න ලං”ක”ව”ෙ” “ෙය–“ත”” ඉ”’ෙ““ පහත ’”ෙවන •”නෙ““ ”වෘත කර• ලැෙ•. ’ය—ම ලං” 
සමග – ලංකා මහ බැං—ව ”’” අ•මත කර ඇ“ ඕනෑම වා—ජ බැං—ව•” “—’ කරන ලද එ” රථවාහනය” සඳහා – ලංකා 
””ය” 30,000/- ” බැ“” වන ලං” ”ර“ණය”ද ඉ”’ප’ කළ –“ය.

05. ඉහත සඳහ” කළ •”නය ව•ෙ“ :

 ඉං“ෙ”” B.G.T. ලස”ත ග”ෙ”
 ”ාපෘ“ අ–“ක,
 ත””“ගල ජලාශ ”ාපෘ“ කා•යාලය,
 වා’මා•ග ෙදපා•තෙ’”“ව, ක”දකැ“ය.

”ාපෘ“ අ–“ක කා•යාලය,
ත””“ගල ජලාශ ”ාපෘ“ය,
වා’මා•ග ෙදපා•තෙ’”“ව,
ක”දකැ“ය.

”ාපෘ“ කා•යාලය,
ත””“ගල ජලාශ ”ාපෘ“ය,
කෘ“ක•ම, ’ා”ය ආ•–ක කට–“,
ප’ ස’ප’ සංව•ධන, වා’මා•ග සහ
”වර හා ජලජ ස’ප’ සංව•ධන අමා“ාංශය,
අංක 11, ජාව’ත පාර, ෙකාළඹ 05.

කෘ“ක•ම, ’ා”ය ආ•–ක කට–“, ප’ ස’ප’ සංව•ධන, වා’මා•ග සහ 
”වර හා ජලජ ස’ප’ සංව•ධන අමා“ාංශය

ත””“ගල ජලාශ ”ාපෘ“ය


