
පා’ ෙභා්“ක කට–“ ””බඳ අ“කා’ය
50 kg ’ෙම”“ ඇ””’ 305 ” ”•’ම සඳහා

“ල ගණ” කැඳ•ම”
ර’බඩග”ල මෙ’—–ා’ අ“කරණ බල“මාෙ““ පා’ෙභ–“ක කට–“ ””බඳ අ“කා’ය ”’” 
අ’අඩං•වට ග”නා ලද ’ෙම”“ ෙතාගය ”•’ම සඳහා “ල ගණ” කැඳව• ලැෙ•.
01.  “ල ගණ” ”ටප’ ෙදක•” –“ව ඉ”’ප’ කළ –“ය. ’ෙම”“ ෙතාගය 2022.03.22 ’ට 

2022.03.28 ”න ද”වා ෙප.ව. 9.00 ’ට ප.ව. 3.00 ද”වා ෙමාර“හ, වරකාවැහැර ආයතන 
ප’“ෙ““ ප“”ෂා කළ හැ•ය.

02.  ලං” ෙ”ඛන 2022.03.22 වන ”න ’ට ෙප.ව. 9.00 ’ට ප.ව. 3.00 ද”වා අතර කාලය “ළ 
ආප” ෙනාෙගව• ලබන ”. 2,000/- ක ගා—“ව” අ“කා’ෙ“ සර“ ෙවත ෙගවා ආකෘ“ 
ප–ය පා’ෙභ–“ක කට–“ ””බඳ අ“කා’ෙ“ “ද” අංශෙය” ලබාගත හැ•ය ෙහ– 
පා’ෙභ–“ක කට–“ ””බඳ අ“කා’ෙ“ 014-1-001-2-0110475 දරන මහජන බැං— 
““’ අංකයට ”. 2,000/-  ක “දල” තැ”ප’ කර www.caa.gov.lk ම“” ආකෘ“ 
ප–ය බාගත කර ගත හැ• අතර, ලබාග’ ආකෘ“ ප–ය ස’—•ණ කර ’’”පත අ“ණා 
පහත සඳහ” •”නයට එ”ය –“ය. එෙ— ලබාග’ ආකෘ“ ප–වල පමණ” “ල ගණ” 
ඉ”’ප’ කළ –“ය.

03. ෙට”ඩ• ෙප”“ය 2022.04.04 ”න ප.ව. 2.30 වන “” ”වෘතව තැෙ•.
04.  “මාද • ලැෙබන “ල ගණ”ප’ ““”ෙ’ප කර• ලබන අතර, “ල ගණ”ප’ 2022.04.04 
”න ප.ව. 2.30 ට ”වෘත කර• ලැෙ•. එම අව—ථාවට අව“ න’ ඔබට ෙහ– ඔබෙ” 
“ෙය–“තෙය— සහභා“ ”ය හැ•ය.

05. 50 kg ’ෙම”“ ඇ””ම” සඳහා අවම “ල ”. 1,350/- •.
06.  “’ ප’” ස’—•ණ කරන ලද ලං” කැඳ•ෙ’ ෙ”ඛන 2022.04.04 ”න ප.ව. 2.30 ට ෙපර 
ලැෙබන ප’” ““ තබන ලද කවරයක බහා එ“ ඉහළ ව’පස ෙකළවෙ• "50 kg ’ෙම”“ 
ඇ””’ 305 සඳහා “ල ගණ”" ය•ෙව” සඳහ” කර පහත •”නය ෙවත •යාප”ං— 
තැපෑෙල” ෙයා“ •“ම ෙහ– අ“” ෙගන”’ ෙකාළඹ 02, ෙවා”ෙෂ–” •”ය, අංක 27, 
සෙතාස මහෙ”ක’ කා•යාල ෙගාඩනැ“”ෙ” ෙදවන මහෙ” ”““ පා’ෙභ–“ක කට–“ 
””බඳ අ“කා’ෙ“ අ–”ෂ ජනරා” කා•යාලෙ“ තබා ඇ“ ෙට”ඩ• ෙප”“යට බහා–ම 
කළ හැ•ය. ලං” කැඳවා අවස” — වහාම ඒවා ”වෘත කර• ලබන ෙහ”” එම අව—ථාවට 
ෙට”ඩ•ක”ට ෙහ– ඔ“ෙ” බලයල’ “ෙය–“තෙය—ට සහභා“ ”ය හැ•ය.

ලං” ෙයා“ කළ –“ •”නය - අ–”ෂ ජනරා”,
  පා’ෙභ–“ක කට–“ ””බඳ අ“කා’ය,
  අංක 27, සෙතාස මහෙ”ක’ කා•යාල ෙගාඩනැ“”ල,
  ෙවා”ෙෂ–” •”ය, ෙකාළඹ 02.

ෙ’ ස’බ”ධව වැ•”ර ”ම“ම සඳහා - 077-1088904 / 071-4412667

ලං” කැඳ•ම”


