
 

 

ංසු සීහා ආරාෑිාලයි 
1. රාජ්ය ැවල සංසථාාල ෙලුවෙල්  ්රස්පුාැි මිටු  සාාුි  ිසින්  සුුසසුම්පත් ෙමෝ ත්රාත්මවනල් ේ්  ුහ  

සැහ්  මුද්රි  ිට ්්්  මවැලුව වෙේ. 
ංසු අංම ංසු ිාමය හා සථාාිය ICTAD 

ලර්ගීමර්ය 
ංසු 

බවුස්පමරෙේ 
ලටිිාමම 

ආුසු 
ෙිොේලි 
 ව් ුතුල 

STC/04/CE/Con/85 ඉදිරිුස PVC ැවල් ලවට  ාල ්බඩාල, අුවරාෑපුර 
ුාර,  ාල. 

C7 ෙහෝ ඉහ 500,000.00 1,000.00 

STC/04/CE/Con/86 ඉදිරිුස PVC ැවල් ලවට සම් ේෙොක් ්ල්  ාප්ුය 

අුවරාෑපුර ්බඩාල, ැහයියා්ම, අුවරාෑපුර. 
C7 ෙහෝ ඉහ 50,000.00 1,000.00 

STC/04/CE/Con/87 යමඩ අට්ටි මඩුල  ල් ්බඩාල,  ල්, 
්් ැර. 

C7 ෙහෝ ඉහ 65,000.00 1000.00 

STC/04/CE/Con/88 යමඩ අට්ටි මඩුල මල්ෙැමුල් සංකීර්්ය, 
මල්ෙැමුල් ුාර, රත්මාි. 

C7 ෙහෝ ඉහ 50,000.00 1,000.00 

STC/04/CE/Con/74 ්බඩා නිළෑාරි මාර්යාය හා ේ ලාිනමා්ාරය 

ු් නිපිටිය, අරලිය උයි, ු් නිපිටිය. 
C7 ෙහෝ ඉහ 90,000.00 3,000.00 

STC/04/CE/Con/76 ස.්රා.ම මාර්යාය හා ේ ලාිනමා්ාරය ලවුනියා, 
ගුඩ් ෙෙඩ් ුාර, ලවුනියා. 

C7 ෙහෝ ඉහ 100,000.00 3,000.00 

STC/04/CE/Con/89 ෙසේලම ිසෙේමා්ාරය මල්ෙැමුල් සංකීර්්ය, 
මල්ෙැමුල් ුාර, රත්මාි. 

C7 ෙහෝ ඉහ 65,000.00 1,000.00 

STC/04/CE/Con/77 ඇතු  ුාර ෙමෝ ක්රිට් රිරිම  ාල, අුවරාෑපුර 
ුාර,  ාල. 

C7 ෙහෝ ඉහ 75,000.00 1000.00 

 

2. ංසු මවැවීම ජ්ාි ම  ර්මාරි ංසු ක්රමය ( NCB )  මගි්  ිනුස මරුව වෙේ. 
3. ේප ස්පබ් ෑල උි් ුසලක් ැක්ලි ංසුමවනල් ට ලව/බ නිෙයෝජ්ය මළම්ාමාර ( ිනිසල් ඉංජිේ වන ) ෙල  ෙයොමු මර ලිඛි ල 

ඉල්ලු්ප රිරිෙම්  හා ආුසු ෙිොේලි මුැක් රාජ්ය ැවල සංසථාාෙේ සාාුි  ෙල  මුැලි්  ුම්ක් ේවීෙම්  ඉං්රීින 

ාාොෙල්  සමසථමර ඇි  අැා ංසු මවැවීේප ෙල්ඛ් මට්ටයක් 2016 ඔක්ෙ ොබර් මස 18 දිි ිනට 2016 ෙිොලව්පබර් මස 
01 ලි දිි ැක්ලා සි ෙේ රාජ්මාරි දිි ල ෙු.ල. 09.00 ිනට 03.00 ැක්ලා ිටදි ්  හවරිය. 

4. නිිනයාමාරල ස්පපුර්් මරි ැ ංසුල එහි පිටු ක් සහි ල මුද්රා  බි ැ මලරයම බහා රාජ්ය ැවල සංසථාාෙේ සාාුි  

මාර්යාෙේ  බා ඇි  ෙට් ඩර් ෙුට්ටියට බහාලීෙම්  ෙහෝ සාාුි , රාජ්ය ැවල සංසථාාල, අංම 82, රජ්මල්ලත්  ුාර, 
බත් රමුල් යි ලිපිියට ලියාුදිංචි  වුවේ  2016 ෙිොලව්පබර් මස 03 ලි දිි ෙු .ල. 10.00 ට ෙහෝ ඊට ෙුර වබීමට 
සවවසථිසය යුතුය. ්රමාැවී වෙබි ංසු ්රි ක්ෙෙේු  මරුව වෙේ. ංසු ිසලෘ  රිරිම 2016 ෙිොලව්පබර් මස 03 ලි දිි ෙු .ල. 
10.00 ට ිනුස මරුව වෙේ. එම අලසථාාලට ංසුමවනට ෙහෝ ඔහුෙේ නිෙයෝජි යකුට සහාාගී ිසය හවරිය. 

5. ිනයළුම ංසු පිළි්ත් ලානිජ් බවංකුලරි්  ෙහෝ රක්ේ සමා්මරි්  බා ්ත් දිි 120 සැහා ලංගුල ුලි ි ංසු 
බවුස්පමරයරි්  සම් ිස  ිසය යුතුය. 

6. ේප ස්පබ් ෑල උි් ුසලක් ැක්ලි හා සුුසසුම්පත් ංසුමවනල් ට ලව/බ නිෙයෝජ්ය මළම්ාමාර (ිනිසල් ඉංජිේ වන ), අංම 82, 
රජ්මල්ලත්  ුාර, බත් රමුල් යි මාර්යාෙය්  2016 ඔක්ෙ ෝබර් 18 දිි ිනට 2016 ෙිොලව්පබර් මස 01 ලි දිි ැක්ලා 
සි ෙේ රාජ්මාරි දිි ල ෙු.ල. 09.00 ිනට 03.00 ැක්ලා ංසු ලිපි ෙල්ඛ් ුරික්ො ම හවරිය. 
ුසරමාි අංම  011 2866614  

 

සාාුි , 
රාජ්ය ැවල සංසථාාල,  

අංම 82, රජ්මල්ලත්  ුාර,  

බත් රමුල්. 


