
ෙකාළඹ මහා නගර සභාව (CMC)
නාග’ක ඉං“ෙ”” ෙදපා•තෙ’”“ව

ෙකාළඹ මහා නගර සභාෙ“ නාග’ක ෙකාමසා’— ”’” 2022 ව•ෂය සඳහා උ— ෙගාඩනැ“• ඉ”•“’ සඳහා ඝන අප”” 
අ•මත •“’ ලබාගැ”ම සඳහා ඝන අප”” කළමනාකරණ ෙය–ජනා සක— •“ම ”—ස ෙකාළඹ මහා නගර සභාෙ“ 
•යාප”ං— •ම සඳහා ”””ක’ල’ හා “–ණතා—•ණ  ––ගලය” / සමාග’ ෙව“” ““ තැ“ ලං” කැඳව• ලැෙ•.
පහත සඳහ” ”””ක’ ස“ත අයව—”, ෙකාළඹ මහා නගර සභාෙ“, ඉහත ක”ණ ස’බ”ධව •යාප”ං— •ම සඳහා ”””ක’ 
ලබ“.
01. ඉං“ෙ”” ෙහ– ප’සර ”— ෙ”–ෙ“ ප•චා’ උපා“ ”””ක’
02. ඝන අප”” කළමනාකරණ ෙ”–ෙ“ “මාණව’ ’•ම” හා  පළ–”–ද” ස“ත වරල’ ඉං“ෙ””ව”
03. ඝන අප”” කළමනාකරණ  ෙ”–ෙ“ “මාණව’ ’•ම” හා පළ–”–ද” ස“ත වරල’ වා—“ ”—ඥය”
04. අ–ාපන ආයතනවල ’නට “යැ” ඝන අප”” / ප’සර ”ෂය ෙ”–වල ක–කාචා•යව”
05. ඝන අප”” කළමනාකරණ ෙ”–ෙ“ වසර 5 කට වැ• පළ–”–ද” ස“ත ”””ක’ල’ අයව—”
 සටහන :  ’නටම’ රජෙ“ ආයතනවල ෙ—වය කර“” ’“න අයව—” ඉහත •යාප”ං—ය සඳහා අය”’ •“මට 

”””ක’ ෙනාලබ“.
ආප” ෙගව• ෙනාලබන ගා—“ ””ය” 1,170.00 (වැ” ඇ“ළ’ව) ” “ද•” ෙග•ෙම” හා තම ”ාපාර •” —•ෂය” 
ම“” •”ත ඉ”–ම” ඉ”’ප’ •“ෙම”, ෙකාළඹ 07, නගර ශාලාෙ“, නාග’ක ඉං“ෙ”” ෙදපා•තෙ’”“ෙ“ ”ාපෘ“ 
කළමනාකරණ අංශෙය” අ—ළ අය”’ප’ ආකෘ“ “ල“ ගත හැක. •යාප”ං—  ගා—“ ෙලස ””ය” 2,000.00 ” ක•”ම 
අයකර• ලබන අතර, අ—ළ ෙග–’පෙත“ ඡායා”ටපත” අය”’පත සමග අ“ණා “–ය –“ය. •යාප”ං—ය සඳහා ”””ක’ 
ෙනාලබන අය”’ක”ව”ෙ” අ—ළ •යාප”ං— ගා—“ව ආප” ෙගව• ලැෙ•.
යථා ප’” ස’—•ණ කළ අය”’ප’, අ—ළ සහායක ෙ”ඛන සමග, •යාප”ං— තැපෑෙල”, අ–”ෂ, ඉං“ෙ”” (SWM), 
නාග’ක ඉං“ෙ”” ෙදපා•තෙ’”“ව, ෙකාළඹ මහා නගර සභාව, නගර ශාළාව, ෙකාළඹ 07 යන •”නයට 2021.12.31 
”නට ෙපර ලැ—මට සැලැ—”ය –“ය.
අ—ළ අය”’ප’ බහා— කවරෙ“ ව’ ඉහළ ෙකළවෙ•, "2022 ව•ෂය සඳහා ඝන අප”” කළමනාකරණ ෙය–ජනා සක— 
•“ම සඳහා උපෙ–ශකය” •යාප”ං— •“ම" ය•ෙව” සඳහ” කළ –“ය.
තම”ෙ” ”””ක’, පළ–”–ද හා ඝන අප”” කළමනාකරණ ෙ”–ෙ“ ’•ම ප“”ෂා ෙකාට ස“ා ස“තාව තහ–” කර 
ගැ”ම සඳහා අය”’ක”ව” ස’“ඛ ප“”ෂණයකට කැඳව• ලැෙ•.
’ය—ම සහ“කවල / සහායක ෙ”ඛනවල “” ”ටප’ හා ස“ අ• ”ටප’, අය”’පෙත“ ක”“  සහ“ක •“ම සඳහා 
ස’“ඛ ප“”ෂණෙ““ ඉ”’ප’ කළ –“ය.
අව“ වැ•”ර ”—තර, ”රකථන අංක 011-2691191-252 ම“” අ–”ෂ - ඉං“ෙ”” (”ාපෘ“) ෙව“” ෙහ– ”රකථන 
අංක - 011-2692403 ම“” නාග’ක ඉං“ෙ”” ෙදපා•තෙ’”“ෙ“ ”ාපෘ“ කළමනාකරණ අංශෙය” ලබාගත හැක.

”“ඥ  ෙර–ෂ’ ”සානායක,
නාග’ක ෙකාමසා’—,
ෙකාළඹ මහා නගර සභාව,
නගර ශාලාව, ෙකාළඹ 07.

2022 ව•ෂය සඳහා ඝන අප”” කළමනාකරණ ෙය–ජනා 
සක— •“ම සඳහා උපෙ–ශකය” •යාප”ං— •“ම


