
ලංසු සහා ආරාධනයයි 
 

නාගරික සංවර්ධන සහ නිවාස අමාත්ාංශය    

 

2023/2024 වසර සහා ආඳනශාලා ඳවත්වාගගන යාම 

 
 

ඉදිකිරිම් කර්මාන්ත් සංවර්ධන අධිකාරිගේ ප්රධාන කාර්යාලය සහ නිවාස 

සැලසුම් හා ගගොඩනැගිලි මධස්ථාානය 

ඉදිකිරිම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරියේ ප්රධාන කාර්යාලය, “සව්සිරිඳාය”,  123, 

වියේරාම මාවත,  යකොළඹ 07 සහ නිවාස සැලසුම් හා ගගොඩනැගිලි මධස්ථාානය, යනො 

33, සුනිල් මාවත, ඳැලවත්ත, බත්තරමුල්ල යන ආයතනවල 2023/2024 වසර සහා 

ආඳනශාලා ඳවත්වාගගන යාම සහා ඳහත සහන් උඳයල්ඛනයේ සහන් ඳරිදි මිළ 

ගණන් කැවනු ලැයේ. යම් සම්බන්ධව www.cida.gov.lk  යවේ අඩවියේ ඳළකර ඇත. 

උඳගේඛනය 
 

අංකය විස්ථත්රය ලංසුඳත් අංකය ආඳසු ගනොගගවන 

ලංසු ගෆොරම 

ගාස්ථතුව 

1 ඉදිකිරිම් කර්මාන්ත් 

සංවර්ධන අධිකාරිය (ප්රධාන 

කාර්යාලය) / නිවාස සැලසුම් 

හා ගගොඩනැගිලි 

මධස්ථාානය ( CHPB) 

 

1/4/7/00/ 44- 2023 

 

1150.00 (වැට් බදු 

සහිතව) 

 

11යම් සහා ලංසුකරුවන් අදාළ ක්යේත්රයේ රයයේ වයාඳාර යායාඳදිංයය සහ වසර තුනක යහෝ 

ඳලපුරුද්දක් තිබිය යුතුය. 

ලංසු ඳරික්ෂා කිරිම - 

 

යම් සදහා උනන්දුවක් දක්වන ලංසුකරුවන් හට 2023.03.23 දින සිට 2023.04.09 දින 

දක්වා කාර්යාල දිනවල යඳ.ව 9.30 සිට ඳ.ව 03.00 දක්වා අදාළ ආයතනයන් යවත 

ඳැමිණ ආඳන ශාලා මුලුතැන්යගය ඳරීක්ෂා කළ හැක. 
 

දු.ක. අ - ඉදිකිරිම් කර්මාන්ත් සංවර්ධන අධිකාරිය (ප්රධාන කාර්යාලය) 

  -011-2699801 

            011-

2696166 

  නිවාස සැලසුම් හා ගගොඩනැගිලි මධස්ථාානය (ඳැලවත්ත්- 

බත්ත්රමුේල) -011-2787661 
 

1. ලංසු ගෆෝරමයන් නිකුත් කිරිම - 
 

2023.03.23 ගවනි  දින සිට 2023.04.10 දක්වා සතිගේ සාමාන කාර්යාල දින 

වල ගඳ.ව 09.30 සිට  ඳ.ව 3.00 දක්වා ආඳසු ගනොගගවනු ලබන රු. 1150.00 ක 

ගටන්ඩර් ත්ැන්ඳත් මුදලක් ප්රධාන කාර්යාලගේ මුදේ අයකැමි ගවත් ගගවා 

රිසිට්ඳත් සැඳයීම් නිලධාරී ගවත් ඉදිරිඳත් කිරීගමන් නියමිත් ගටන්ඩර්ඳත් 

සහ ගකොන්ගේසි මාලාගේ පිටඳත්  ලබාගත් හැකිය. ගටන්ඩර්ඳත් 

නිකුත්කිරීගම් අවසන් දිනය 2023.04.10 දින ඳ.ව 12.30ට අවසන් වනු ඇත්. 
  

2. ලංසු විවෘත් කිරිම - 
 

අනුපිටඳතකින් යුක්තව මුද්රා තබන ලද ලංසු මුල් පිටඳත හා අනුපිටඳත යවන යවනම 

කවරවල බහා එම කවර යදකම එක් තනි කවරයක බහා මුද්රා තබා පිටකවරයේ වම් 

යකළවයර් “CIDA ආයත්නගේ ආඳනශාලා ඳවත්වාගගන යාම සහා මිල 

ගණන් කැවීම - ප්රධාන කාර්යාලය සහ නිවාස සැලසුම් හා ගගොඩනැගිලි 

මධස්ථාානය - 2023/2024 සහා ගටන්ඩර්” යනුයවන් ඳැහැදියාව සටහන් කර 

http://www.cida.gov.lk/


2023.04.10 වන දින ඳ.ව 2.30ට යඳර ලැයබන යේ සභාඳති, ප්රසම්ඳාදන 

මණ්ඩලය, ඉදිකිරිම් කර්මාන්ත් සංවර්ධන අධිකාරිය, සේසිරිඳාය, 123, 

විගේරාම මාවත්, ගකොළඹ 07 යන යාපිනය යවත යායාඳදිංචි තැඳෑයලන් එවිමට යහෝ 

ඉහත යාපිනයේ සැඳයිම් අංශයේ කාර්යාල යටන්ඩර් යඳට්ටිය යවත අතින් යගනවිත් 

බහාලීය හැක. 
 

 

3. එම ලංසු භාරගන්නා යව්ලාව අවසන්වු වහාම යකොළඹ 07, යනො 123, වියේරාම මාවත, 

සව්සිරිඳාය, ඉදිකිරිම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරියේ සැඳයුම් අංශ කාර්යාලයේදි 

2023.04.10 වන දින ඳ.ව 2.30ට ඳැමිණ සිටින ලංසුකරුවන් යහෝ ඔවුන්යේ බලයලත් 

නියයෝජිතයින් ඉදිරියේදි විවෘත කරනු ලැයේ. 
 

සභාඳති 

ප්රසම්ඳාදන මණ්ඩලය 

ඉදිකිරිම් කර්මාන්ත් සංවර්ධන අධිකාරිය 

සේසිරිඳාය, 

123, විගේරාම මාවත්, 

ගකොළඹ 07. 

 

 


