
 

 
 

INVITATION FOR BIDS 
(National Competitive Bidding) 

Uva Province 
Pura Neguma - Local Government Enhancement Sector Project (LGESP) 

 
  

  Names of Packages: 1. Construction of Lower Rathkinda Water Supply Scheme at  
                                          Girandurukotte for Mahiyanganaya  Pradeshiya Sabha 
 
                                      2.  Procurement of Furniture for public buildings built under    
                                           PuraNeguma in Uva Province  
 
                                     3.  Construction of Access Road to Bus Stand at  
                                          Meegahakiula  for Meegahakiula  Pradeshiya Sabha 
 
ADB Loan No. 2790 SRI (SF)                        IFB No. UVA-22                       Date:  27.11.2015 
 

1. The Democratic Socialistic Republic of Sri Lanka has received a loan from Asian Development Bank (ADB) towards 
cost of Pura Neguma - Local Government Enhancement Sector Project (LGESP), and it intends to apply part of the 
proceeds of this loan, to payments under the contract mentioned in Paragraph 2 below.  

2. Chief Secretary UVA Province of Sri Lanka on behalf of the Pradeshiya Sabhas Mahiyanganaya,  Badulla,   
Bandarawela, Haldumulla, Haputale, Kandaketiya, Lunugala, Meegahakiula, Rideemaliyadda, Badalkumura, 
Kataragama, Medagama, Siyambalanduwa, Tanamalwila, Wellawaya  under the Projects mentioned above, now 

invites sealed bids from eligible bidders separately for each package mentioned in table below.  
. Also while the detailed qualifications and experience requirements are mentioned in the bid documents, some key 
qualification and experience requirements are given below. 

 
 

Sl. 
No. 

Name of the Package & 
Period of Construction 

Package 
No. 

Bid Security 
Amount in Sri 

Lankan Rupees 

Main qualification and Experience Requirements  

Financial  Technical  

01 

Construction of  

Lower Rathkinda 

Water Supply 

Scheme  at                                           

Girandurukotte for 

Mahiyanganaya  

Pradeshiya Sabha 

 

  

(09 Months) 

UVA-NCB-

CKD-WS-

07(B) 

1,500,000 /= 

(In favor of 

Secretary  

Mahiyanganya 

Pradeshiya 

Sabha) 

Net Worth 

 

Positive average during 

last 3 financial years 

which is calculated as a 

difference of Total 

Assets and Total 

Liabilities 

  

 

Minimum Average 

annual construction 

turnover   

 

LKR 150    million in last 

3 years 

 

General 

Experience 

 

5 years 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specific Experience 

 

Within last 5 years 

at least 2 similar 

works with a value 

of LKR 65 million 

each 

 

 

 

02 
 

 

UVA- NCB- 

FRN- 06 

 LKR 725,000.00 

(In favor of Chief 

1. Supplier’s net worth 

calculated as a 

The technical 

specifications as 

Ministry of Provincial Councils and 
Local Government 



Procurement of 

Furniture for public 

buildings built 

under Pura Neguma 

in Uva Province 

 

(3 Months) 

 

 

Secretary , Uva 

Province) 

difference between 

total assets and total 

liabilities should be 

positive for each of 

the last three years. 

 

2. Having of average 

annual turnover in 

the last three years 

equal to or 

exceeding LKR 55.00 

million 

 

3. The suppliers 

financial capacity 

calculated as 

7*Working Capital  

(current assets – 

current liabilities) + 

Lines of Credit – 40 

% of the Current 

Contract 

Commitments 

should be equal to or 

greater than LKR 

35.00 million 

specified in Section 

VI, Schedule of 

Supply shall have 

to be satisfied. 

03 

Construction of 

Access Road to Bus 

Stand at                                          

Meegahakiula  for 

Meegahakiula  

Pradeshiya Sabha 

  

(6 Months) 

UVA-NCB-

MEE-29 

650,000 /= 

(In favor of 

Secretary  

Meegahakiula 

Pradeshiya 

Sabha) 

Net Worth 

 

Positive average during 

last 3 financial years 

which is calculated as a 

difference of Total 

Assets and Total 

Liabilities 

  

 

Minimum Average 

annual construction 

turnover   

 

LKR 65    million in last 3 

years 

 

General 

Experience 

 

5 years 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specific Experience 

 

Within last 5 years 

at least 2 similar 

works with a value 

of LKR 25 million 

each 

 

 

 

 

 

3. National Competitive Bidding will be conducted in accordance with ADB’s Single Stage- Two-Envelope procedure and 
is open to all bidders from member countries of ADB.  

 

4. Interested eligible bidders may obtain further information from Senior Engineer, Subproject Coordinating Unit, Local 
Government Enhancement Sector Project, UVA Province and inspect the bidding document at the address given 
below.  

 
 
 
 
Senior Engineer,  
Local Government Enhancement Sector Project  , 
Department of Local government 



Martin Silva Mawatha , 
Badulla  
Sri Lanka  
Telephone:05522 25201  
Facsimile number: 05522 25201  
Electronic mail address: lgespuva@gmail.com 
 

5. The Bidding Document in English language can be purchased by interested bidders on the submission of a written 
application to the address in paragraph 4 above, upon payment of a nonrefundable fee of            LKR 3,000  by cash 
for obtaining bidding document of each package from 30.11.2015  to 28.12.2015 from 9.00 AM to 3.00 PM on normal 

working days. (Bidding Documents can also be viewed from the project website www.puraneguma.lk. (for viewing 
only). But for submission, the bidders must compulsory submit the documents purchased from the Project office 
mentioned above) 

 

6. Sealed bids in the manner described in the bidding document, must be delivered to the address below.  
 

Senior Engineer,  
Local Government Enhancement Sector Project  , 
Department of Local government 
Martin Silva Mawatha , 
Badulla  
Sri Lanka  
Telephone:05522 25201  
Facsimile number: 05522 25201  
Electronic mail address: lgespuva@gmail.com 

 

 and submitted in the Tender Box provided at the same address on or before the deadline for submission i.e                 
31.12.2015 at 3.00 P.M 

 
The bids submitted must be accompanied by a bid security in the required format for the amount as mentioned in the 
table given vide paragraph 2 above. Late and open bids will be rejected. Bids will be opened in the presence of 
Bidders’ representatives who choose to attend at the address mentioned in Paragraph 4 above immediately after the 
deadline for submission of bids.  
 

7. A pre-bid meeting is organized on 16.12.2015 at 3.00 PM at the address given in Paragraph 4 above.   

 

8. Bidders who satisfy the minimum qualification and experience requirements mentioned in the respective bidding 
documents can only apply.  

 
9. The Employer will not be responsible for any costs or expenses incurred by the bidders in connection with the preparation or 
delivery of Bids.  10. The project authorities reserve the right to modify the requirements as well as accept any bid or reject 
any or all bids without assigning any reasons what so ever. 

Sd/-  
          Chief Secretary (Uva) 
               Uva Provincial Council 
 Badulla 
 .  Sri Lanka  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:lgespuva@gmail.com
http://www.puraneguma.lk/


ශ්රී ලංා ළ ලංරජාළාළ්ත්රි  ලංවමළජාලළ ජ ලංජාජරජාය 

  

ාසු ලංවඳශළ ලංආරළධජයයි 
(දේශිය ලංාරඟ ළරී ලංාසුල) 

ඌල ලංපෂළා 
පුර ලංජෆගුම ලං- ලංපෂළත් ලංපළජ ලංආයාජ ලංලෆඩිදියුණු ලංකිරීදේ ලංආාශි  ලංලයළපියය 

 

පෆදේජා ලං: 
1. මහියාගජ ලංරළදේශිය ලංවභළල ලංවඳශළ ලංරාරළරුරුද ්ටේදටේ ලංජගරදප ලංපශෂ ලංරත්කිඳ ලංජා ලංවේපළ ජ ලංදය්ජාජළරමය ලං

ඉදිකිරීම 
 

2. පුරජෆගුම ලංලයළපියය ලංයේදත් ලංඌල ලංපෂළදත් ලංඉදිව ලංමශජාජ ලංදගනැජෆරා ස ලංවඳශළ ලංගිශ ලංභළඩ ැ ලංවේපළ ජය 
 

3. මීගශකිවු ලංරළදේය ය ලංවභළල ලංවඳශළ ලංමීගශකිවු ලංජගරදප ලංබවහජෆලම්ේප ලංරදශ ලංමළ්ගගය ලංඉදිකිරීම ලං 
 
 

ආසියළනු ලංවාල්ගධජ ලංබෆාකු ලංණය ලංඅා  ලං ලං2790 ලංශ්රී (එවහ ලං- ලංඑසහ)   ලං ලං ලං ලං ලං ලංදේ්තැ්ග ලං ෆඳවීදේ ලංඅා ය ලං- ලංUVA-22 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං 
දිජය ලං2015.11.27 
 
 

1. පෂළත් ලංපළජ ලංආයාජ ලංලෆඩිදියුණු ලංකිරීදේ ලංආාශි  ලංලයළපියය ලංඋද වළ ලංආසියළනු ලංවාල්ගධජ ලංබෆාකුල ලංමරා්ත ලංශ්රී ලං ලං
ළා ළ ලංරජාළාළ්ත්රි  ලංවමළජාලළ ජ ලංජාජරජාය ලංසිසි්ත ලංබළ ලංගත් ලංණය ලංදල  ස්ත ලංද නේවේ ලංපශා ලංද   ලංඅා  ලං 2 ලංහි ලං
වඳශ්ත ලංලයළපිය ලංවඳශළ ලංදයන ළ ලංගෆමටමේ ලංයමයතාය. 

 
2. මහියාගජය, බරුල්, බඩ ැළරදල, ලං ශල්රුේදලල්, ශපුාදල්,  ්ත  ෆටිය, ලුණුග, මීගශකිවු, 

රි ජමළ සයේ , බැල්කුඹුර, ලං  ාරගම, මෆ ගම, සියඹළඩ ඩුල, ාණමල්සි ලං වශ ලං ලෆල්ලළය ලං රළදේය ය ලං
වභළල්තහි ලං වභළ ලං දල් ේ ලං  ලං දලනුදල්ත ලං ඉශා ලං වඳශ්ත ලං  ලංද න්තත්රළත්ම් ලං වඳශළ ලංඌල ලං පෂළදත් ලං රධළජ ලං දල් ේ ලං
සිසි්ත ලංසුරුසු ේ ලංත් ලංද න්තත්රළත් රුල්තදග්ත ලංපශා ලංවඳශ්ත ලංලගුදශ ලංආ ළරයේ ලංදල්ත ලංදල්ත ලංලදය්ත ලංදලද්රළ ලං
ාබජ ලං  ලංදේ්තැ්ග ලං ෆඳලනු ලංෆදේ. 

 

ාල  ලංපෆදේජාය්ත ලංපි සබඳ ලං සිවහාර, පෆදේජා ලංඅා  ලංශළ ලංඇප ලංබෆඳුේ ර ලංඅගය්ත ලංපශා ලංවඳශ්ත ලංලගුදශ ලං  ේලළ ලං
ඇා. ලංඑේ ලංඑේ ලංපෆදේජාය්ත ලංලේ ලංඅ ළ ලංසුරුසු ේ ලංවඳශළ ලංව ලංවසිවහාරළත්ම  ලංඅලයාළ ලංාසු ලංදල්නජය්තහි ලං
වඳශ්ත 

 ලංද නේ ලංඇය ලංඅාර ලංවමශර ලංරධළජ ලංසුරුසු ේ ලංපශා ලං ෆේදශ. 
 
 

අා ය 
 

ද න්තත්රළත්ම්දශ ලං
ජම 
(ඉදිකිරිේ ලං ළය) 

ද න්තත්රළත් ලං
අා ය 

ඇප ලං
බෆඳුේ රය ලං
(රු.) 

 
අලය ලංූල ස  ලංසුරුසු ේ ලංශළ ලංපපුරුේ  

ූලයමය ාළේණි  

 
 

01 

 

මහියාගජ ලං
රළදේශිය ලංවභළල ලං
වඳශළ ලං
රාරළරුරුද ්ටේදටේ ලං
ජගරදප ලංපශෂ ලං
රත්කිඳ ලංජා ලං
වේපළ ජ ලං
දය්ජාජළරමය ලං
ඉදිකිරීම 
 

 ලං(මළව ලං9 ලං) 
 

UVA- NCB 

- CKD – 

WS-07 ලං(B) 

 

1,500,000/= 

(“දල් ේ, 

මහියංගනය 
රළදේය ය ලං
වභළල” ලං
ජමේ) 

 

ශුද්ධ  මූල්ය ටිනනකමම ලං- ලං 
පසුරාය ලං ූලය ලං  ලං ල්ග ලං 03 ලං ම් ලං
වළමළජයය, දේ්තැ්ග ලං
 රුල්තදේ ලං ශුේධ ලං ූලය ලං
ලටිජළ ම ලං ධජ ලං අගයේ ලං ගා ලං
 ලංයුම්ය. ලං(ශුේධ ලංූලය ලංලටිජළ ම ලං
ගණජය ලං රනු ලංබ්තද්ත ලංදලඵ ලං
ලත් ේ ලංඅගදය්ත ලංදලළු ලංලගකීේ ලං
අගය ලංඅඩු ලංකිරීදමයම) 
 

අටම සකමකනය ටක්ෂිකම 

පිරිටැටුම ලංරු.ත සයජ ලං150 
(පසුරාය ලංලවර ලං03 ලංම්) 

සකමකනය ලල්ුරුදද්ද 
ලවර ලං5 
 

විශ ේෂ ලල්ුරුදද්ද 
අලවළජ ලංලවර ලං5 ලංම් ලං
අලම ලංලදය්ත ලං

එ ේ ලංරු.ත සයජ ලං65 ලං
  ලංේ ලංදජනඅඩු ලංදේ ලංශළ ලං
වමළජ ලංද න්තත්රළත් ලං
ද  ේ ලං ලංයමම ලං ර ලං
යබීම 
 

පෂළත් ලංවභළ ලංවශ ලංපෂළත් ලංපළජ ලංඅමළායාය 



 
 

02 
 

පුරජෆගුම ලං
ලයළපියය ලංයේදත් ලං
ඌල ලංපෂළදත් ලං
ඉදිව ලංමශජාජ ලං
දගනැජෆරා ස ලං
වඳශළ ලංගිශ ලං
භළඩ ැ ලං
වේපළ ජය 

 ලං(මළව ලං ලං3 ලං) 

 
 

UVA - NCB 

- FRN - 06 

 

725,000/= 

(“ඌට 

ලළකශේ 

ප්රධකන 

ශේමම්” ලං
ජමේ) 

 

 
1. පසුරාය ලං ූලය ලං  ලං ල්ග ලං 03 ලං

ම් ලංවළමළජයය, දේ්තැ්ග ලං
 රුල්තදේ ලං ශුේධ ලං ූලය ලං
ලටිජළ ම ලං ධජ ලං අගයේ ලං
ගා ලං  ලංයුම්ය. ලං (ශුේධ ලං ූලය ලං
ලටිජළ ම ලං ගණජය ලං
 රනු ලං බ්තද්ත ලං දලඵ ලං
ලත් ේ 
 ලංඅගදය්ත ලං දලළු ලං ලගකීේ ලං
අගය ලංඅඩු ලංකිරීදමයම) 

 

2. අටම සකමකනය ටක්ෂිකම 

පිරිටැටුම ලංරු.ත සයජ ලං55 
 ලං ලං ලං ලං(පසුරාය ලංලවර ලං03 ලංම්) 
 

3. දලයමය ලංධළරිාළල ලංශ්රී ලං
ා ළ ලංරුපියල් ලංත සයජ ලං
35 ලංේ ලංවමළජ ලංදශ් ලං
ලෆඩිසිය ලංයුම්ය. ලං7 ලං ලංX 
 ළර  ලංරළේධජය ලං(ජාාගම ලං
ලත් ේ ලං- ලංජාාගම ලංලගකීේ) ලං
+ ලංණය ලංහිත ම ලං ලං- ලං40 ලං% ලං
අා ලංඇය ලංද න්තත්රළත්ල ලං
ලටිජළ ම ලංයජ ලං
වමී රණය ලංමරා්ත ලං
දලයමය ලංධළරිාළලය ලං
ගණජය ලං රනු ලංෆදේ. 

 

 

 
 

 
 

වෆපයුේ ලං
උපදල්නජදප ලංVI 
ලෆයම ලං ලං ළඩ ැදයහි ලං
වඳශ්ත ලංාළේණි  ලං
පිරිසිාරය්ත ලංවපුරළ ලං
යබිය ලංයුම්ය ලං 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

03 

 
 
මීගශකිවු ලං
රළදේය ය ලංවභළල ලං
වඳශළ ලංමීගශකිවු ලං
ජගරදප ලං
බවහජෆලම්ේප ලං
රදශ ලංමළ්ගගය ලං
ඉදිකිරීම ලං 
 

 ලං(මළව ලං6 ලං) 
 
 
 
 

 

 

UVA - NCB 

- MEE – 

29  
 

 

650,000/= 

(“දල් ේ, 
මීගහකිවුල් 
රළදේය ය ලං
වභළල” ලං
ජමේ) 

 

 

 

ශුද්ධ  මූල්ය ටිනනකමම ලං- ලං 
පසුරාය ලං ූලය ලං  ලං ල්ග ලං 03 ලං ම් ලං
වළමළජයය, දේ්තැ්ග ලං
 රුල්තදේ ලං ශුේධ ලං ූලය ලං
ලටිජළ ම ලං ධජ ලං අගයේ ලං ගා ලං
 ලංයුම්ය. ලං(ශුේධ ලංූලය ලංලටිජළ ම ලං
ගණජය ලං  රණු ලං බ්තද්ත ලං
දලඵ ලං ලත් ේ ලං අගදය්ත ලං දලළු ලං
ලගකීේ ලංඅගය ලංඅඩු ලංකිරීදමයම) 
 
අටම සකමකනය ටක්ෂිකම 

පිරිටැටුම ලංරු.ත සයජ 65 
(පසුරාය ලංලවර ලං03 ලංම්) 

 

 

සකමකනය ලල්ුරුදද්ද 
ලවර ලං5 
 

විශ ේෂ ලල්ුරුදද්ද 
අලවළජ ලංලවර ලං5 ලංම් ලං
අලම ලංලදය්ත ලං

එ ේ ලංරු.ත සයජ ලං25 ලං
  ලංේ ලංදජනඅඩු ලංදේ ලංශළ ලං
වමළජ ලංද න්තත්රළත් ලං
ද  ේ ලං ලංයමම ලං ර ලං
යබීම 
 

 

 
3 ආසියළනු ලං වාල්ගධජ ලං බෆාකුදශ ලං දේ්තැ්ග ලං පටිපළටි ලංයේ ලං අනුකල ලං දේය ය ලං ාරඟ ළරි ලං ාසු ලං ාෆබීම ලං  සපි ලං  ලර ලං

ද  ේ ලං වහිා ලං ායම ලං අදියර ලං ක්රියළපටිපළටියේ ලං අනුල ලං සිරු ලං  රනු ලං බජ ලං අාර ලං ආසියළනු ලං වාල්ගධජ ලං බෆාකු ලං

වමළජි ත්ලය ලංවහිා ලංරේලල්ල ලංාසු රුල්ත ලංවඳශළ ලංදමය ලංසිලිාය. 

 
4 දේ්තැ්ග ලං ඉල්ලුේ ලං පත් ලං දජනතදප ලං පරීේළ ලං කිරීමේ ලං දශ් ලං ලෆඩි ලං සිවහාර ලං බළ ලං ගෆමටමේ ලං පශා ලං  ළ්ගයළදප ලං

යමෂධළරී්ත ලංශදල ලංල්තජ. 
 



 දජායහඉ ලංඉාජිද්තරු ලං, 
 පෂළත් ලංපළජ ලංආයාජ ලංලෆඩිදියුණු ලංකිරීදේ ලංආාශි  ලංලයළපියය ලං(පුරජෆගුම) ලං 

ඌල ලංපෂළත් ලංඋප ලංලයළපිය ලංවේබ්තකර රණ ලංක  ය ලං, 
පෂළත් ලංපළජ ලංද පළ්ගාදේ්තම්ල, 
මළටි්ත ලංසිල්ලළ ලංමළලා,බරුල්. 
 

රුර ථජ ලං- ලං ලං055 ලං2225201 ලං/ ලං ලං055 ලං3050211 

සෆේවහ ලං ලං ලං- ලං ලං055 ලං2225201 ලං ලං 
ඊ ලංදේල් ලං- ලංlgespuva@gmail.com ලං 
 

5 දේ්තැ්ග ලංපත් ලංඉාග්රීසි ලංබසි්ත ලංදලද්රණය ලං ර ලංඇය ලංඅාර ලංද ලජ ලංදද දප ලංවඳශ්ත ලංඑේ ලංඑේ ලංපෆදේජාය්ත ලංවඳශළ ලං
දේ්තැ්ග ලං පත් ලං බළ ලං ගෆමටමේ ලං ඉශා ලං වඳශ්ත ලං  සපිජය ලං දලා ලං  සඛිා ලං ඉල්ලීමේ ලං   ලං යුම් ලං දශ. ලං එේ ලං එේ ලං

පෆදේජාය්ත ලං වඳශළ ලං ශ්රී ලං ා ළ ලං ලාගු ලං දල  ස්ත ලං ජෆලා ලං දජනදගලජ ලං රුපියල් ලං ම්්ත ශව  ලං   (ුද 3,000/= ) ලං
ාෆ්තපම්ලේ ලං ඉශා ලං 4 ලං දද දප ලං වඳශ්ත ලං  සපිජය ලං දලා ලං දගලළ ලං දේ්තැ්ග ලං පත් ලං බළ ලං ගා ලං යුම් ලං දශ. ලං
(www.puraneguma.lk ජෆමෆය ලං දලේ ලං අැසිදය්ත ලං දේ්තැ්ග ලං පත් ලං පරිේළ ලං කිරීම ලං පමණේ ලං සිරු ලං   ලං ශෆ  
.ජදලත් ලංවේපූ්ගණ ලං රජ ලං  ලංදේ්තැ්ග ලංපත් ලං4 ලංදද දප ලංවඳශ්ත ලංලයළපිය ලං ළ්ගයළය ලංදලා ලංෆබීමේ ලංවෆෆවහසිය ලං
යුම්ය). ලංදේ්තැ්ග ලංපත් ලං2015.11.30 ලංසිේ ලං2015.12.28 ලංලජ ලංදිජ ලං ේලළ ලංවයදප ලංලෆැ ලං රජ ලංදිජය්තහි ලංශල.ට 

9.00 සිට ල.ට 3.00 ලං ේලළ ලංඉශා ලං සපිජදප ලංවඳශ්ත ලංවහථළජදය්ත ලංබළ ලංගා ලංශෆ . 
 

 

6 ඔබ ලංසිසි්ත ලංවේපූ්ගණ ලං රජ ලං  ලංදේ්තැ්ග ලංපත් ලං2015.12.31 දින ල.ට 3.00 ට   දශ් ලංඊේ ලංදපර ලංපශා ලං සපිජදප ලං ලං
ඇය ලංදේ්තැ්ග ලංදපටේටියේ ලංබශළ සය ලංයුම්ය. ලං ලං 
 

දජායහඉ ලංඉාජිද්තරු ලං, 
 පෂළත් ලංපළජ ලංආයාජ ලංලෆඩිදියුණු ලංකිරීදේ ලංආාශි  ලංලයළපියය ලං(පුරජෆගුම) ලං 

ඌල ලංපෂළත් ලංඋප ලංලයළපිය ලංවේබ්තකර රණ ලංක  ය ලං, 
පෂළත් ලංපළජ ලංද පළ්ගාදේ්තම්ල, 
මළටි්ත ලංසිල්ලළ ලංමළලා,බරුල් 
 
රුර ථජ ලං- ලං ලං055 ලං2225201 ලං/ ලං ලං055 ලං3050211 
සෆේවහ ලං ලං ලං- ලං ලං055 ලං2225201 ලං ලං 
ඊ ලංදේල් ලං- ලංlgespuva@gmail.com 

 
 

දේ්තැ්ග ලංපත් ලංවමග ලංඅ ළ ලංආ ිය ලංපත්රයේ ලංඅනුල ලංඉශා ලං2 ලංලගුදලහි ලං ේලළ ලංඇය ලංඑේ ලංඑේ ලංපෆදේජාය්ත ලංවඳශළ ලං
දලජ ලංදලජම ලංපිළිදය ලං රජ ලං  ලංඇප ලංබෆඳුේ රය්ත ලංඉදිරිපත් ලං  ලංයුම්ය. ලංරමළ  ලංවී ලං  ලංදේ්තැ්ග ලංපත් ලංශළ ලං
සිලිාල ලංඇය ලංදේ්තැ්ග ලංපත් ලංරයේද ප ලං රනු ලංෆදේ. ලංදේ්තැ්ග ලංපත් ලංභළර ලංගෆමටම ලංඅලව්ත ලංව ලංලශළම ලංපෆතණ ලං
සිටිජ ලං දේ්තැ්ග ලං රුල්ත ලං දශ් ලං ඔවු්තදේ ලංයමදය්ජිාය්ත ලං ඉදිරිදප ලං ඉශා ලං වඳශ්ත ලං රජ ලං   ලං  සපි ලංජදයහි ලං  ජ ලං
දේ්තැ්ග ලංපත් ලංසිලිා ලං රනු ලං ලංෆදේ. 

 

7 දේ ලංවඳශළ ලංලජ ලංපූ්ගල ලංදේ්තැ්ග ලංරැවහවීම 2015.12.16 දින ල.ට. 3.00 ේ ලංඉශා ලං4 ලංදද දප ලංවඳශ්ත ලං සපිජදප ජ ලං
පෆලෆත්දලනු ලංඇා. 
 

8 දේ්තැ්ග ලං පත් ලං ල ලං  ේලළ ලං ඇය ලං අලය ලං අලම ලං සුරුසු ේ ලං ශළ ලං පෂපුරුේ  ලං වහිා ලං ාසු රුල්තේ ලං පමණේ ලං දමම ලං

දේ්තැර ලංවඳශළ ලංඅයරුේ  ලංශෆ . ලං 
 
 

9 ාසු ලං පිළිදය ලං කිරීම ලං ශළ ලං දයනදල ලං කිරීම ලං වේබ්තධදය්ත ලං ාසු රුල්තේ ලං  ෆරීමේ ලං සිරුලජ ලං පිරිලෆය ලං ශළ ලං සිය ේ ලං

පිළිබඳල ලංදව ලළදය්ජා යළ ලංසිසි්ත ලංලගකීේ ලං රනු ලංදජනබයි. 

 
10 කිසිරු ලං දශ ම්ලේ ලං දජන ේලළ ලං අලයාළ ලං දලජවහ ලං කිරීමේ ලං ,කිසියේ ලං ාසුලේ ලං භළරගෆමටමේ ලං ,යේ ලං ාසුලේ ලං දශ් ලං

සියළුම ලංාසු ලංරයේද ප ලංකිරීදේ ලංබය ලංලයළපිය ලංඅකා ළරී්ත ලංවම්දශ. 

 
 

ඌල ලංපෂළදත් ලංරධළජ ලංදල් ේ, 

ඌල ලංපෂළත් ලංවභළල, 

බරුල්. 
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