
 

ලංසු සඳහා ආරාධනයයි 
 

 නාගරික සංවර්ධන සහ නිවාස අමාත්ාංශය    

 

2022/2023 වසර සඳහා ආපනශාලා පවත්වාගගන යාම 

 
 

ඉදිකිරිම් කර්මාන්ත් සංවර්ධන අධිකාරිගේ ප්රධාන කාර්යාලය සහ නිවාස සැලසුම් හා ගගාඩනැගිලි මධස්ථානය, 
ඉදිකිරිම් යන්ගරෝපකරණ පුහුණු මධස්ථානය    

 

ඉදිකිරිම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරියේ ප්රධාන කාර්යාලය, “සව්සිරිපාය”,  123, වියේරාම මාවත,               
යකාළඹ 07,  නිවාස සැලසුම් හා ගගාඩනැගිලි මධස්ථානය, යනා 33, සුනිල් මාවත, පැලවත්ත, බත්තරමුල්ල සහ 
ඉදිකිරිම් යන්ගරෝපකරණ පුහුණු මධස්ථානය, යනා 17, ඩී. පී වියේිංහ මාවත, පැලවත්ත, බත්තරමුල්ල සහ යන 

ආයතනවල 2022/2023 වසර සඳහා ආපනශාලා පවත්වාගගන යාම සඳහා පහත සඳහන් උපයල්ඛනයේ සඳහන් 
පරිදි මිළ ගණන් කැඳවනු ලැයේ. යම් සම්බන්ධව WWW.cida.lk යවේ අඩවියේ පළකර ඇත. 

උපගේඛනය 
 

අංකය විස්ත්රය ලංසුපත් අංකය ආපසු ගනාගගවන ලංසු 
ග ාරම ගාස්ුව 

1 ඉදිකිරිම් කර්මාන්ත් සංවර්ධන අධිකාරිය 
(ප්රධාන කාර්යාලය) / නිවාස සැලසුම් හා 
ගගාඩනැගිලි මධස්ථානය ( සී.එච්.පී.බී) 

 
1/4/7/00/116-2022 

 
1150.00 (වැට් බදු සහිතව) 

2 ඉදිකිරිම් යන්ගරෝපකරණ පුහුණු 
මධස්ථානය (සිට්රැක්) 

 
1/4/7/00/115-2022 

 
1150.00 (වැට් බදු සහිතව) 

 

11යම් සඳහා ලංසුකරුවන් අදාළ කයෂේත්රයේ රජයේ වයාපාර ලියාපදිංචීය ලබායගන තිබිය යුතු අතර අංක 01 සහ 02 
සඳහා ලංසුකරුවන් යවන යවනම මිල ගණන් ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

1. ලංසු පරික්ෂා කිරිම - 
 

යම් සදහා උනන්දුවක දකවන ලංසුකරුවන් හට 2022.09.20 දින ිට 2022.10.11 දින දකවා කාර්යාල 
දිනවල යප.ව 9.30 ිට ප.ව 12.00 දකවා අදාළ ආයතනයන් යවත පැමිණ ආපන ශාලා මුලුතැන්යගය 
පරීකෂා කළ හැක. 

 

දු.ක. අ - ඉදිකිරිම් කර්මාන්ත් සංවර්ධන අධිකාරිය (ප්රධාන කාර්යාලය)   -011-2699801 
  ඉදිකිරිම් යන්ගරෝපකරණ පුහුණු මධස්ථානය (පැලවත්ත්- බත්ත්රමුේල) -011-2784413 
  නිවාස සැලසුම් හා ගගාඩනැගිලි මධස්ථානය (පැලවත්ත්- බත්ත්රමුේල) -011-2787661 
 

2. ලංසු ග ෝරමයන් නිකුත් කිරිම - 
 

2022.09.20 ගවනි  දින සිට 2022.10.11 දක්වා සතිගේ සාමාන කාර්යාල දින වල ගප.ව 09.30 සිට  ප.ව 
12.30 දක්වා ආපසු ගනාගගවනු ලබන රු. 1150.00 ක ගටන්ඩර් ත්ැන්පත් මුදලක් ප්රධාන කාර්යාලගේ 
මුදේ අයකැමි ගවත් ගගවා රිසිට්පත් සැපයීම් නිලධාරී ගවත් ඉදිරිපත් කිරීගමන් නියමිත් ගටන්ඩර්පත් සහ 
ගකාන්ගේසි මාලාගේ පිටපත්  ලබාගත් හැකිය. ගටන්ඩර්පත් නිකුත්කිරීම් අවසන් දින 2022.10.11 දින ප.ව 
12.30ට අවසන් වනු ඇත්. 

  

3. ලංසු විවෘත් කිරිම - 
 

අනුපිටපතකින් යුකතව මුද්රා තබන ලද ලංසු මුල් පිටපත හා අනුපිටපත යවන යවනම කවරවල බහා එම 
කවර යදකම එක තනි කවරයක බහා මුද්රා තබා පිටකවරයේ වම් යකළවයර් “CIDA ආයත්නගේ 

ආපනශාලා පවත්වාගගන යාම සඳහා මිල ගණන් කැඳවීම - ප්රධාන කාර්යාලය, නිවාස සැලසුම් හා 
ගගාඩනැගිලි මධස්ථානය සහ සීට්රැක් ආයත්නය - 2022/2023 සඳහා ගටන්ඩර්” යනුයවන් පැහැදිලිව 
සටහන් කර 2022.10.11 වන දින ප.ව 2.30ට යපර ලැයබන යසේ සභාපති, ඉදිකිරිම් කර්මාන්ත් සංවර්ධන 
අධිකාරිය, සේසිරිපාය, 123, විගේරාම මාවත්, ගකාළඹ 07 යන ලිපිනය යවත ලියාපදිංචි තැපෑයලන් එවිමට 
යහෝ ඉහත ලිපිනයේ සැපයිම් අංශයේ කාර්යාල යටන්ඩර් යපට්ිය යවත අතින් යගනවිත් බහාලීම යහෝ කළ 
යුතුය. 

 

4. එම ලංසු භාරගන්නා යව්සලාව අවසන්ු වහාම යකාළඹ 07, යනා 123, වියේරාම මාවත, සව්සිරිපාය, 
ඉදිකිරිම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරියේ සැපයුම් අංශ කාර්යාලයේදි 2022.10.11 වන දින ප.ව 2.30ට 
පැමිණ ිින ලංසුකරුවන් යහෝ ඔුන්යේ බලයලත් නියයෝජිතයින් ඉදිරියේදි විවෘත කරනු ලැයේ. 
 

සභාපති 
ඉදිකිරිම් කර්මාන්ත් සංවර්ධන අධිකාරිය 
සේසිරිපාය, 
123, විගේරාම මාවත්, 
ගකාළඹ 07. 
 

http://www.cida.lk/

