
               
 
 

නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්ාංශය  
 

ඉදිකිරිම් කර්මාන්ත් සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

ලංසු සඳහා ආරාධනයයි 
 

2023/ 2024 වසර සදහා ඉදිකිරිම් යන්ර මමමහයුම් ශිල්පි විදුහමල්ප සනීපාරක්ෂක පවිරත්ා 
මසේවා පවත්වාමගන යාම  

 
 

ඉදිකිරිම් කර්මාන්ත් සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් ඉදිකිරිම් යන්ර මමමහයුම් ශිල්පි විදුහල, ගල්පුලම, අනුරාධපුර 

යන ආයත්නමේ 2023/2024 වසර සඳහා සනීපාරක්ෂක පවිරත්ා මසේවාව පවත්වාමගන යාම සඳහා පහත් සඳහන් 
උපමල්පඛනමේ සඳහන් පරිදි මිළ ගණන් කැඳවනු ලැමේ. (www.cida.lk)  
 

උපමල්පඛනය 
 

 

 

       

     1     ලංසු පරික්ෂා කිරිම - 
 

මම් සඳහා උනන්දුවක් දක්වන ලංසුකරුවන් හට 2023.01.30 දින සිට 2023.02.14 දින දක්වා කාර්යාල 
දිනවල මප.ව 9.30 සිට ප.ව 3.30 දක්වා අදාළ ආයත්නය මවත් පැමිණ ආයත්න පරිශ්රය පරීක්ෂා කළ හැක. 

 

දු.ක.අ -  ඉදිකිරිම් යන්ර මමමහයුම් ශිල්පි විදුහල  - 025-2050520 
 ඉදිකිරිම් කර්මාන්ත් සංවර්ධන අධිකාරිය - 011-2699801 

   

       2     ලංසු ම ෝරමයන් නිුත් කිරිම - 
 

2023.01.30 මවනි දින සිට 2023.02.14 දක්වා සතිමේ සාමාන කාර්යාල දින වල මප.ව 09.30 සිට              
ප.ව 3.30 දක්වා ආපසු මනාමගවනු ලබන රු. 1150.00 ක මටන්ඩර් ත්ැන්පත් මුදලක් අනුරාධපුර ගල්පුලම 

ඉදිකිරිම් යන්ර මමමහයුම් ශිල්පි විදුහමල්ප පරිපාලන අංශය මවත් මුදල්ප මගවා මහෝ මනා 123, විමේරාම 
මාවත්, මකාළඹ 07 ප්රධාන කාර්යාලමේ මුදල්ප අංශය මවත් මගවා සැපයුම් අංශමයන් මටන්ඩර්පත් ලබාගත් 

හැකිය. මටන්ඩර්පත් නිුත් කිරීම් අවසන් දින 2023.02.14 දින ප.ව 3.30ට අවසන් වනු ඇත්. 
 

     3   ලංසු විවෘත් කිරිම - 

 

මුද්රා ත්බන ලද ලංසු මුල්ප ිටපත් කවරයක බහා මුද්රා ත්බා කවරමේ වම් මකළවමර් “ඉදිකිරිම් යන්ර 
මමමහයුම් ශිල්පි විදුහමල්ප සනීපාරක්ෂක පවිරත්ා මසේවාව ලබාගැනීම සඳහා මිල ගණන් කැඳවීම - 

2023/2024 සඳහා මටන්ඩර්” යනුමවන් පැහැදිලිව සටහන් කර 2023.02.15 වන දින  ප.ව 2.30ට මපර 
ලැමබන මසේ සභාපති, ඉදිකිරිම් කර්මාන්ත් සංවර්ධන අධිකාරිය, සව්සසිරිපාය, 123, විමේරාම මාවත්, මකාළඹ 
07 යන ලිිනය මවත් ලියාපදිංචි ත්ැපෑමලන් එවිමට මහෝ ඉහත් ලිිනමේ සැපයිම් අංශමේ කාර්යාල 
මටන්ඩර් මපට්ටිය මවත් අතින් මගනවිත් බහාලීම මහෝ 2023.02.13 දිනට මපර ඕිසි ආයත්නමේ පරිපාලන 
අංශයට භාරදිය හැක. 
 

 

4 එම ලංසු භාරගන්නා මව්සලාව අවසන්ු වහාම මකාළඹ 07, මනා 123, විමේරාම මාවත්, සව්සසිරිපාය, 
ඉදිකිරිම් කර්මාන්ත් සංවර්ධන අධිකාරිමේ සැපයුම් අංශ කාර්යාලමේදි 2023.02.15 වන දින ප.ව 2.30ට 
විවෘත් කරනු ලැමේ. 

සභාපති 
ප්රසම්පාදන මණ්ඩලය 
ඉදිකිරිම් කර්මාන්ත් සංවර්ධන අධිකාරිය 
සව්සසිරිපාය, 
123, විමේරාම මාවත්, 
මකාළඹ 07. 
 

 

අංකය විසේත්රය ලංසුපත් අංකය ආපසු මනාමගවන ලංසු 
ම ෝරම් ගාසේු ව 
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ශිල්පි විදුහල 
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