
ලංසු සදහා ආරාධනාවය

1. රාජ්ය දැව  සංස්ථාව  වවනුවවන් ප්රසම්පාදන  කමිටු සභාපති විසින් සුදුසුකම්ලත් වකොන්ත් 
රාත්කරුවන්වගෙන් පහත සදහන් වගෙොඩනැගිලි ඉදිකිරිම් සදහා  මුද්රිත මිල  ගෙණන් කැදවනු
ලැවබ.

ලංසු අංක ලංසු නාමය හා ස්ථානය ICTAD
වර්ගීකරණ

ය

ලංසු 
බැදුම්කර
යයේ 
වටිනාකම

ආපසු
යනොයග

වන
තැන්ප

තුව
STC/04/CE/Con/127 සහකාර  ප්රාවදේශිය  කළමණාකාර

කාර්යාලය  හා  ගෙබඩා  කාර්යාලය
ඔඩ්ඩුසුඩාන් ගෙබඩාව ,  මුල්ලලතීවු පාර,
ඔඩ්ඩුසුඩාන්.

C6 වහෝ 
ඉහල

   100,000.00 2,000.00

STC/04/CE/Con/129 වස්වක නිල නිවාස මින්වන්රිය ගෙබඩාව,
දුම්රියවපොළ හංදිය, මින්වන්රිය.

C6 වහෝ 
ඉහල

100,000.00 2,000.00

2. ලංසු කැදවීම ජාතික තරගෙකාරි ලංසු ක්රමය ( NCB )  මගින් සිදු කරනු ලැවබ.
3. වම් සම්බන්ධව උනන්දුවක් දක්වන ලංසුකරුවන්ට  නිවයෝජ්ය සාමාන්යාධිකාරි (නිෂ්පාදන හා

ඉංජිවන්රු )  වවත වයොමු කර ලිඛිතව ඉල්ලුම් කිරිවමන් හා ආපසු වනොවගෙවන මුදලක් රාජ්ය
දැව සංස්ථාවවේ සභාපති වවත මුදලින් පමණක් වගෙවීවමන් ඉංග්රීසි භාෂාවවන් සකස්කර ඇති
අදාල ලංසු කැදවීවම් වල්ඛණ කට්ටලයක් 2019 ජනවාරි මස 07 දින සිට 2019 ජනවාරි මස 21
වන දින දක්වා සතිවයේ රාජකාරි දින වල වප.ව. 09.00 සිට ප.ව 03.00 දක්වා මිලදි ගෙත හැකිය.

4. නිසියාකාරව සම්පුර්ණ කරන ලද ලංසුව එහි පිටපතක් සහිතව මුද්රා තබන ලද කවරයක
බහා රාජ්ය දැව සංස්ථාවවේ සභාපති කාර්යාලවයේ තබා ඇති වටන්ඩර් වපට්ටියට බහාලීවමන්
වහෝ සභාපති,  රාජ්ය දැව සංස්ථාව ,  අංක  82,  රජමල්වත්ත පාර,  බත්තරමුල්ල යන ලිපිනයට
ලියාපදිංචි තැපැවලන් 2019  ජනවාරි මස  22 වන දින වප .ව.  10.30 ට වහෝ ඊට වපර ලැබීමට
සැලැස්විය යුතුය.  ප්රමාදවී ලැවබන  ලංසු ප්රතික්වෂ්ප කරනු ලැවබ .  ලංසු විවෘත කිරිම  2019
ජනවාරි මස  22  වන දින වප .ව.  10.30 ට සිදු කරනු ලැවබ .  එම අවස්ථාවට ලංසුකරුට වහෝ
ඔහුවගේ නිවයෝජිතයකුට සහභාගී විය හැකිය.

5. සියළුම ලංසු පිළිගෙත් වානිජ බැංකුවකින් වහෝ පිළිගෙත් රක්ෂණ සමාගෙමකින් වහෝ ඉදිකිරිම්
ආරක්ෂණ  අරමුදලින් ලබා  ගෙත් දින  120  සදහා  වලංගුව  පවතින  ලංසු බැදුම්කරයකින්
සමන්විත විය යුතුය.

6. වම් සම්බන්ධව  උනන්දුවක් දක්වන  හා  සුදුසුකම්ලත් ලංසුකරුවන්ට  නිවයෝජ්ය සාමාන් 
යාධිකාරි (නිෂ්පාදන  හා  ඉංජිවන්රු),  අංක  82,  රජමල්වත්ත  පාර, බත්තරමුල්ල  යන
කාර්යාලවයන් 2019 ජනවාරි මස  07  දින සිට  2019  ජනවාරි මස  21  වන දින දක්වා සතිවයේ
රාජකාරි දින වල වප.ව. 09.00 සිට ප.ව 03.00 දක්වා ලංසු ලිපි වල්ඛණ පරික්ෂා කල හැකිය.

දුරකථන අංක  011 2866614 

සභාපත,
රාජ්ය දැව සංස්ථාව, 
අංක 82, රජමල්වත්ත පාර, 
බත්තරමුල්ල  .  


