
27ව� 2022� � ජනවා� මස 16 වැ�� ඉ��

ෙද� ප්ර�ණ �ත්ර ��� ෙමාටා ෙග දර ව� ග ර�න ෙම� ව� ප�� ඇ� �ත්රය ��මා ණය කෙ� ය.  
ඉ�ප� එබ �ම �ත්ර ය� ��මා ණය කර �නැ� �ය  ෙගාල ය �ට උප ෙද� ��ෙ�ය. එෙහ�  ෙගාලයා ��මා ණය 
කළ  �ත්රය �� ව ර යාෙ�  �ත්රය හා  සමාන යැ�  බැල ූ බැ�මට ෙප�ණ  ද එ� ෙවන �ක� දහ ය� ඇත.  ඔබ 
කළ  ��ෙ� එම ෙවන �ක�  දහය ෙමාන වා ��  අංක ම�� සල �� �� ම�.  ෙවන �ක� සල �� කළ ‘�� �ණ’  
පත්ර ෙය�  කපා ග� ෙගාල යාෙ� �ත්ර සට හන තැපැ � ප �වල පම ණ� අලවා පහත  ��ෙවන  �� න යට ෙයා� 
කර�න.  එ� ��ග ල ය �ට  �ත්ර සට හ� එක කට වැ� ගණ න�  එ�ය හැ�  අතර ඒවා �� �ට ප� පම ණ� �ය 
�� ය. තැපැ � ප� 2022 ෙපබරවා� 28 වැ��ට ෙපර �� ෙගාල ෙවනස 88, �� �ණ, ෙ��හ ��,  ෙකාළඹ 10
�� න යට එ�ය �� ය. �� ෙගාල ෙවනස ජය ග්රා හ ක ය�ට �� ය� 2,500 බැ�� �ද� �ාග 09� �� නැෙ�. 
�ාග ��නැ�ම උ�ව�ත ක�ෆැ �ෂ න� ව���  සමාගෙ� අ� ග්ර හ ෙය�. ���� එ�ෙ�� නම, �වැ�� ��නය 
සහ �රකතන අංකය සඳහ� කර එ�ය ��ය.

ෙමාටාෙගදරෙ�  �� ෙගාල ෙවනස - 88

��ය� ��ප�දහසක තෑ�
�� �ත්රය ෙගාල �ත්රය

ෙකා�ෙ��:

(1) �සප� ඇ�ෙම� ෙතාරාග�නා �වැ�� ���� 
10 ට එ� අය�ට ��ය� 5,000 බැ�� ෙම� සඳහ� ප�� 
��ය� 50,000 තෑ� �දල �� ෙ�.

(2) තරගක�ව�ට �ස�� ප� ඕනෑම සං�ාව� 
ෙයා� කළ හැ� අතර ඒ සඳහා �� �ණ �ව �පෙ� 
පළ වන ෙමම �පනය පමණ� එ�ය ��ය.

��ය� 50,000ක �ද� �ාග �න�න 

 

 �� ෙගාල ෙවනස 88, �� �ණ, ෙ��හ ��,  ෙකාළඹ 10
�� න යට එ�ය �� ය. �� ෙගාල ෙවනස ජය ග්රා හ ක ය�ට �� ය� 2,500 බැ�� �ද� �ාග 09� �� නැෙ�. 
�ාග ��නැ�ම උ�ව�ත ක�ෆැ �ෂ න� ව���  සමාගෙ� අ� ග්ර හ ෙය�. ���� එ�ෙ�� නම, �වැ�� ��නය 
සහ �රකතන අංකය සඳහ� කර එ�ය ��ය.

ෙකා�ෙ��:

(1) �සප� ඇ�ෙම� ෙතාරාග�නා �වැ�� ���� 
10 ට එ� අය�ට ��ය� 5,000 බැ�� ෙම� සඳහ� ප�� 
��ය� 50,000 තෑ� �දල �� ෙ�.

(2) තරගක�ව�ට �ස�� ප� ඕනෑම සං�ාව� 
ෙයා� කළ හැ� අතර ඒ සඳහා �� �ණ �ව �පෙ� 

��ය� ��ය� ��ය� ��ය� 
ෙකා�ෙ��:

(1) �සප� ඇ�ෙම� ෙතාරාග�නා �වැ�� ���� 

�ද�� 
��ය� 

5,000 බැ�� 

ජයග්රාහකය� 

10 ෙදන�ට 

�ද� �ාග

(5) ලංකාෙ� �මා ස �ත එ�ස� ප්රවෘ�� පත්ර සමා ගෙ�  
ෙ�ව කය�ට ෙහා ඔ��ෙ� ප� �වල 
සාමා � ක ය�ට තර ගය සඳහා  ඉ�� ප�  
�ය ෙනාහැ �ය. තරගෙ� අවස� �රණය 
ෙ��හ�� ආයතනය ස�ය.

(4) ජය ග්රා හ ක ය� ෙතාරා ග� ලබ�ෙ� �ස ප� 
ඇ� ෙම�. ජයග්රාහකය�ෙ� ප්ර�ිඵල �ව�පෙ� පළ� 
ෙතමස� ඇ�ළත �ාග �ද� ��නැෙ�. ඔෙ� �ාග �දල 
ෙනාලැ�ණෙහා� පමණ� ���ණ ක�තෘ ම�ඩලය අමත�න. 
(�රකතන අංකය 011-2429265)

(3) �� �ණ �ව �පෙ� පළ වන ෙමම ප්රෙ� � කාව �ස� �ප නය �රවා 
එය ��� කවරයක බහා, �� කවරෙ� ව�පස ඉහළ ෙකළ වෙ� ප්රෙ� �කා 
අංක 130 ය� ෙව�   සඳ හ� කර  �� �ණ  ප්රෙ� � කාව 130, ෙ��හ ��, 
ෙකාළඹ 10. යන �� න යට 2022  ෙපබරවා� 28 ට ෙපර එ�ය ��ය. �වැර� 
��නය,  �රකතන අංකය සහ ඊෙ�� අංකය� ඇ�න� එයද  �යා එව�න.

(1)��ර��ෙ� ෙ�ජස පහද��  

 ෙස� පැ�ම ��ස පා� බ�� 

පබඳන ලද ගාථා ෙවෙසස

(6) ප්රමාණය ෙම පමණ� � ගණ� 

��ෙම� අ�� �� ම �� 

කාලය
(7)ෙගෟතම ��ර�� ��� �� � 

�ය සතරවන ස�ය ෙග� තැන

(10) එ� පෙස�� ජලය ද එ� 

පෙස�� ��දර ද ���ව�� 

ද�ව� ලබන ෙපළහර

(13)රජව�� ෙ� අවධානය 

��ස ම ��න� කර� ලබන 

ප්රද�ශනය 

(16)�ංහල රජ සමෙය� ගව 

පාලනය බාර ව �� ෙ�වක 

��ස ෙ� න�� හැ��ෙව�

(18)�ංහල ෛව� ක්රමෙ� � කලං  

  එක හමාරක බරට ෙයාදන ත�  

     වදන�

ඔෙ� �වැ�� �ස��ප� 
ප්රෙහ්�කා අංක - 130,

���ණ ක�තෘ ම�ඩලය, 
ෙ��හ��, ෙකාළඹ 10. 
යන ��නයට 2022

ෙපබරවා� 28 වැ��ට 
ෙපර එ�ය ��ය.

(1)ඉං�� මාස ක්රමය අ�ව නව වසෙ� පළ�වන මාසෙ�  

    පළ�වන �නය ෙහා ස�රා පළ�වන මාසය ෙහා 

    ෙ� නම ග�

(2) �ඩා බඩවැල න� ෙනා ෙ�

(3) උප�න තැන ෙහා උප�න ෙලාකය ෙහා ���   

ෙලාව,ෙද�ෙලාව, �රය,��ස� අපාය, අ�ර ෙලාකය යන 

ප� තැන ෙහා 

(4) ද�වැ� ෙහා ප� ෙහා ආ�ෙ� ෙකළවරක ෙ�වා 

      අ�ලා �ෙ�.

(5) ම��ට ��ටා ඇ� ත��වට ය�� ත��වට 

     ෙ� නම ෙයෙ�

(8) හබරල ගනයට අය� අල ව�ගය� ෙ� න��  

      හැ��ෙව�.

(9)�වාහකයා යන අ�ත ග� පදය�

(11) �ව�� බටයක අග ��මානම ඇ��ම ��ස ස�කැර  

      ඇ� �ඩා අ���ව.

(12) ෙකාණාගම ��ර�� ෙ� සමෙ� � ලංකාව 

       හැ���ෙ� ෙ� න��

(14)අ�වැ�ෙන� හතෙර� පං�ව ෙහා ගසක අ�ත� ෙදකට  

      ෙබෙදන තැන ෙදබල ෙහා

(15)ෙ�තලයක ෙහා ෙපා��යක ෙහා ෙක��යක ෙහා     

     ජලය බැභැර ��ම ��ස ඇ� ෙක� නා�කාව

(17)කවාකාර ෙහා ෙගාලාකාර ෙහා යන අ�� ෙදන පදෙය�

පහළට

 ප්ර ෙ��කාව �වැ��ව �රවා

���ණ  ප්ර ෙ��කා - අංක 130

ප්ර  ෙ��කා සැක�ම : ෙ�්�ඨ මා�  ෙ�� - �ලක නවර�න

නම :...............................................................................................................................

��නය : .................................................................................................................

........................................................................................................................................

�රකථන අංක : ........................................................................................................

අ�සන : ...................................................   �නය : 2022/ ...............................

හරහට

�සඳන ලද 
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උ�ව�ත ක�ෆැ�ෂන� ව��� සමාගෙ� අ�ග්රහෙය�

මා� ස�බ��කරණය
ගා�� �පාන�ද - අ�� මා� ෙ�වා

ෙකා�මෙ� �� සමාගම ෙව�� 
�රසර සංව�ධනයට �ෙරාගා� නව ප්රෙ�ශය�

කා���� අ�බ�ධ ආයතන 
ෙදක� වන ෙකා�මෙ� �� 
��පාදන සහ Cargills 
Quality Dairies  කාබ�  
�යසටහ� සනාථ ��ම 
ස���ණ කළ පළ� � ලාං�ය 
�� ��පාදන ආයතන බවට 
ප��ය. ෙමම ස�ාපනය ��� 
ප�සර අමා�ාංශෙ� අදහසට 
අ�ව � ලංකා ෙ�ශ�ණ 
අර�දල හරහා පව�වන 
ල�ද�. සමාග� ෙදකම �ය 
කාබ� �යසටහ� ��බඳ 
�ෙ��ඡාෙව�ම ඇග�මකට 
සහභා� � අතර 2020 වසර සඳහා හ�තාගාර වා��ෙමාචන 
ඇග�ම සා�ථකව ස���ණ ��මට සමාග� ෙදකම සම� 
�ම �ෙ�ෂ�වය�.

ෙමම කාබ� �යසටහ� ස�ාපනය සමාග� ෙදකටම 
ඔ��ෙ� ව�තමාන පා�ස�ක බලපෑම මැන බැ�මට 
සහ අනාගතෙ�� කාබ� �� ත��වයට ප��මට 
ක්රමා��ලව හ�තාගාර වා��ෙමාචනය අවම ��ෙ� 
ඉල�ක සැක�මට උපකා� ව� ඇත. � ලංකාෙ� �ශාලතම 
ඒකාබ�ධ �� ��පාදනාගාරය වන  බ�රාෙගාඩ ��� 
Cargills Quality Dairies ක�මා�තශාලාෙ� ��ය 
බලශ�� උ�පාදන ධා�තාව ෙමගාෙවා� 1.4�� ��ත 
වන අතර එම�� සෑම වසරකම �ෙලා ග්රෑ� 35,000 ක 
කාබ�ඩෙයා�ස�� �ෙමාචනය� වළ�වා ගත හැ�ෙ�. 
ක�මා�ත ශාලාව අවට ප්රෙ�ශෙ� ෛජව ��ධ�වය 
වැ���� ��ම සඳහා සමාගම ��� ග� 2,000කට 
අ�ක ප්රමාණය� ස�ත පා�ස�ක �වාර�ෂක කලාපය�ද 
�ථා�ත කර ඇත. 

ක�මා�ත ශාලාෙ� ම�ම �තකරණ �යාව�ය 
ප�සරයට අවම බලපෑම� ඇ�කරන අ��� ඉහළම 

�තකරණ කා�ය�ෂමතාව 
(COP) ස�ත වා�ව� භා�ත 
කර �මවා ඇත. එෙ�ම එ� 
ඕෙසා� �ෂය�ෙ� හැ�යාව 
(ODP) සහෙගා�ය උ�ණ�වය 
ඉහළ යාෙ� හැ�යාව (GWP) 
ද �� ෙලස සැලෙ�.

සමාගම �ය ක�මා�තශාලා 
ප�ශ්රෙ� ශ��ම� ජල 
කළමනාකරණ සහ අපද්ර� 
කළමනාකරණ ප�ධ�ය� ද 
පව�වාෙගන යන අතර වැ� 
ජලය ��කර ඒවා ���කරණය 
සඳහා භා�ත කරන අතර  

ක�මා�තශාලාෙව� �ටවන අපජලය R.O. තා�ෂණය 
(Reverse Osmosis) ම�� ��පහ� කර ��ලන ප�ධ� 
සඳහා ෙයා� ග�. එෙ�ම ��පාදන �යාව�ෙ�� �ටවන 
අපද්ර�ව�� 95% � පමණ ප්ර�ච�කරණය කර� ලැෙ�.

��පාදන �යාව�ෙය� ජනනය වන �ලා��� අපද්ර� 
�ලා��� න�කරණය කරන ලද ඇ�ෆ��ෙකා��� 
(PMAC)බවට ප�ව�තනය ��ම සඳහා යව� ලබන 
අතර එය කා��� ���� ��� ��කරන ලද �ලා��� 
කා�පා�� �ාපෘ�ය සඳහා ප්රධාන අ�ද්ර�ය� ෙලස 
භා�ත කර�. 

ඒ හරහා ���සා දමන ෙහා �� ෙගාඩක ඉ��වන 
ප්ර�ච�කරණය කළ ෙනාහැ� �ලා��� සඳහා �ස�ම� 
සැපෙ�. එෙ�ම සමාගම ��� මැ��, ෙහව�� අ���� 
ට�, ෙකා�මෙ� �� ෙවජ� සහ ෙකා�මෙ� ෙයාග� වැ� 
�ය ��පාදන සඳහා ද ප�සර �තකා� ඇ��� හ��වා 
� ඇ�ෙ� �ලා��� භා�තය අවම ��මටය. ඉ�ම�� 
�රායන අ�ද්ර�ව�� සා� ඇ� ෙකා�මෙ� කඩ�� 
හැ�, ��පාදන �යාව�ෙ�� �ලා��� භා�තය අ��ශාල 
වශෙය� අවම ��මට උපකා� ෙ�.

ෙරාය� න��ං ෙහා� සමාගෙම�
2022 � ��යා දහස�

� ලංකාෙ� �ශාලම 
ගෘහ�ථ ෙහද ෙ�වා සහ 
�ල� රථ ෙ�වා සමාගම 
වන ෙරාය� න��ං ෙහා� 
ෙපෟ�ග�ක සමාගම 2022 
ව�ෂෙ�� වයස අ��� 
45ට අ� ත�ණ ත��ය� 
400 ෙදෙන�ට ෙනා�ෙ� 
ෙහද ���ව� ලබා� 
ෙ�වයට බඳවා ග��� 
��යා අව�ථා 1000� 
උ�පාදනය ��මට �යවර 
ෙගන ඇත. ෙරාය� න��ං 
ෙහා� සභාප� ම�ජ ෙ�වාවස�, �ධායක අ���කා 
ෙ�මා� ��යනෙ� සහ සාමා�ා�කා� ධ��ක �ජය�ංහ 
ආයතනෙ� අංශභාර කළමනාක�ව� හා �ධායක 
�ලධා�� සමඟ ප��ය� ෙරාය� න��ං ෙහා� ප්රධාන 
කා�යාලෙ�� පැවැ�� �ෙ�ෂ සාක�ඡාවක� එම �රණය 
ග� ලැ��. 2007 වසෙ�� ඇර� ෙරාය� න��ං ෙහා� 
ෙපෟ�ග�ක සමාගම ෙසෟ� අමා�ාංශෙ� ෙපෟ�ග�ක 

ෙසෟ�ෙ�වා �යාමන 
ෙකා�ෂ� සභාෙ� අ�මත 
ආයතතනය� වන අතර,  
ෙ� වන �ට එම සමාගෙ� 
වෘ��ය ���ව ලැ� 
පළ��� ෙ�වක ම�ඩලය 
600�.

ෙරාය� න��ං ෙහා� 
ෙව�� ෙහද ෙ�වා 
පහ�ක� අෙ��ෂා කරන 
ෙ��ඨ �රවැ�ය�ට 
සහ ෙරා��ට වඩා� 
කා�ය�ෂම හා �ණා�මක 

භාවෙය� ඉහළ ෙ�වාව� සැප�ෙ� අර��� ෙමම නව 
�රණය �යා�මක කරන බව සභාප� ම�ජ ෙ�වාවස� 
පැව�ය. එ�  සාමා�ා�කා� ධ��ක �ජය�ංහ පැවැ�ෙ� 
ආයතනෙ� ෙ�වා බළකාය ��� ��මට ග� නව 
�රණය� සමඟ නව ��යා අෙ���තය�ට ෙනා�ෙ� 
���ව�� ප�ව ��යා ලැෙබන බව� ෙකා�� �සා 
��යා අ���ව�ට ද ෙමය අන� අව�ථාව� වන බව�ය.                                                               


