
 

ලංසු සඳහා ආරාධනයයි 
 

           
 

නාගරික සංවර්ධන සහ නිවාස අමාත්ාංශය 
  

 

ඉදිකිරිම් කර්මාන්ත් සංවර්ධන අධිකාරියේ ප්රධාන කාර්යාලය  ඉදිකිරිම් යන්යරෝපකරකරප හුණු ම මධසථාානය සහ 

 නිවාස සැලසුම් හා යගාඩනැගිලි මධසථාානය 

 
 

2022– 2023 වසර සඳහා  සනීපකරාරක්ෂක පකරවිරත්ා යසථවාව පකරව්වායගන යාම  
 
ඉදිකිරිම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරියේ ප්රධාන කාර්යාලය, “සව්සිරිපාය”,  123, වියේරාම මාවත,               

යකාළඹ 07,  ඉදිකිරිම් යන්යරෝපකරකරප හුණු ම මධසථාානය, යනා 17, ඩී. පී වියේිංහ මාවත, පැලවත්ත, 

බත්තරමුල්ල සහ නිවාස සැලසුම් හා යගාඩනැගිලි මධසථාානය, යනා 33, සුනිල් මාවත, පැලවත්ත, බත්තරමුල්ල 

යන ආයතනවල 2022-2023 වසර සඳහා සනීපකරාරක්ෂක පකරවිරත්ා යසථවාව පකරව්වාගයන යාම සඳහා පහත 
සඳහන් උපයල්ඛනයේ සඳහන් පරිදි මිළ ගණන් කැඳවනු ලැයේ. යම් සම්බන්ධව www.cida.lk  යවේ අඩවියේ 
පළකර ඇත. 

උපකරයේඛනය 
 

අංකය විසථත්රය ලංසුපකර් අංකය ආපකරසු යනායගවන ලංසු ය ෝරම් 

ගාසථුව (රු)  

වැට් බදු සහිත් 

1 ඉදිකිරිම් කර්මාන්ත් සංවර්ධන අධිකාරිය 

(ප්රධාන කාර්යාලය) 

1/4/7/00/86-2022 1080.00 

2 ඉදිකිරිම් යන්යරෝපකරකරප හුණු ම 

මධසථාානය (සිට්රැක්) 

1/4/7/00/87-2022 1080.00 

3 නිවාස සැලසුම් හා යගාඩනැගිලි 

මධසථාානය ( ී.එච්.එී.එී) 

1/4/7/00/85-2022 1080.00 

 

1. ලංසු පකරරික්ෂා කිරිම - 

 
 

යම් සඳහා උනන්ුවක් දක්වන ලංසුකරුවන් හට 2022.05.31 දින ිට 2022.06.21 දින දක්වා කාර්යාල 
දිනවල යප.ව 9.30 ිට ප.ව 3.30 දක්වා අදාළ ආයතනයන් යවත පැමිණ ආයතන පරිශ්රයන් පීකක්ෂා කළ 
හැක. 

 

දුඑකඑ අ - ඉදිකිරිම් කර්මාන්ත් සංවර්ධන අධිකාරිය (ප්රධාන කාර්යාලය)   -011-2699801 

  ඉදිකිරිම් යන්යරෝපකරකරප හුණු ම මධසථාානය (පකරැලව්ත්- බ්ත්රමුේල) -011-2784413 

  නිවාස සැලසුම් හා යගාඩනැගිලි මධසථාානය (පකරැලව්ත්- බ්ත්රමුේල) -011-2787661 
 

2. ලංසු ය ෝරමයන් නිකු් කිරිම - 
 
 

2022එ06එ01 යවනි  දින සිට 2022එ06එ21 දක්වා සතියේ සාමාන කාර්යාල දින වල යපකරඑව 09එ30 සිට  

පකරඑව 03එ00 දක්වා ආපකරසු යනායගවනු ලබන රුඑ1080.00 (වැට් බදු සහිත් ) ක යටන්ඩර් ත්ැන්පකර් මුදලක් 

ගි මම් අංක 77454975 ලංකා බැංකුයේ ඉදිකිරිම් කර්මාන්ත් සංවර්ධන අධිකාරියේ ගි මමට බැරකර 

රිසිට්පකර් සැපකරයිම් නිලධාරි යවත් ඉදිරිපකර් කිරියමන් යහෝ ප්රධාන කාර්යාලයේ ගි මම් අංශයට පකරැණප 

යගවිම් කර රිසිට්පකරත් සැපකරයීම් නිලධාරී යවත් ඉදිරිපකර් කිරීයමන් නියණත් යටන්ඩර්පකර් සහ යකාන්යේසි 

මාලායේ පිටපකරත්  ලබාගත් හැකියඑ ආයත්න ුන සදහා යවන යවනම යටන්ඩර්පකර් ලබාගත් යුුයඑ 

යටන්ඩර්පකර් නිකු්කිරීම් අවසන් දින 2022එ06එ21 දින පකරඑව 03එ00 ට අවසන් වනු ඇත්එ  

 

 

http://www.cida.lk/


 

 

-2- 

 

 

රජයයන් නිකු් කර ඇති චක්රයේඛනය අනුව ඉදිරියේදි කාර්යාල පකරව්වායගන යායම් දින යම් යවනසක් 

විය හැකි බැවින් යටන්ඩර් පකර් ලබාගැනිම සදහා පකරැණණිමට යපකරර දුරකාන අංක 0112699801                  

දිගුව - 437 යහෝ 071-2277169 සැපකරයිම් අංශයයන් විමසන්නඑ 

 
  

3. ලංසු විවෘත් කිරිම - 
 

අනුපිටපතකින් යුක්තව මුද්රා තබන ලද ලංසු මුල් පිටපත හා අනුපිටපත යවන යවනම කවරවල බහා  ම 
කවර යදකම  ක් තනි කවරයක බහා මුද්රා තබා පිටකවරයේ වම් යකළවයර් “CIDA ආයත්නයේ 

සනිපකරාරක්ෂක පකරවිරත්ා යසථවා සඳහා ණල ගපන් කැඳවීම - ප්රධාන කාර්යාලය  ී.ට්රැක් ආයත්නය හා නිවාස 

සැලසුම් හා යගාඩනැගිලි මධසථාානය - 2022 -2023 සඳහා යටන්ඩර්” යනුයවන් පැහැදිලිව සටහන් කර 

2022එ06එ22 වන දින පකරඑව 2එ30ට යපර ලැයබන යසේ සභාපකරති  ඉදිකිරිම් කර්මාන්ත් සංවර්ධන අධිකාරිය  

සේසිරිපකරාය  123  වියේරාම මාවත්  යකාළඹ 07 යන ලිපිනය යවත ලියාපදිංචි තැපෑයලන්  විමට යහෝ 
ඉහත ලිපිනයේ සැපයිම් අංශයේ කාර්යාල යටන්ඩර් යපට්ටිය යවත අතින් යගනවිත් බහාලීම යහෝ කළ 
යුතුය. 
 

 

4.  ම ලංසු භාරගන්නා යව්සලාව අවසන්ු වහාම යකාළඹ 07, යනා 123, වියේරාම මාවත, සව්සිරිපාය, 

ඉදිකිරිම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරියේ සැපයුම් අංශ කාර්යාලයේදි 2022එ06එ22 වන දින පකරඑව 2එ30ට 
පැමිණ ිින ලංසුකරුවන් යහෝ ඔුන්යේ බලයලත් නියයෝජිතයින් ඉදිරියේදි විවෘත කරනු ලැයේ. 
 
 

සභාපකරති 

ඉදිකිරිම් කර්මාන්ත් සංවර්ධන අධිකාරිය 

සේසිරිපකරාය  

123  වියේරාම මාවත්  

යකාළඹ 07එ 

 

 

 


