
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  

 

 

ංසු සදහා ආරාධනාලයි 
 

1. රාජ්ය දැවල දංසංථාාල දෙලුවෙල්  ද්රංම්පාැි දකමිටු දංභාපති දවිසි්  දසුදුසුකම්ත් දෙකෝ ත්රාත්කරුල් ෙග්  ද

පහත දංැහ්  දෙගොඩිවගිලි දඉදිකිරිම් දංැහා දමුද්රිත දමි දගණ්  දකවැලුව දවෙේ. 

 

ංසු අංක ංසු නාමය හා ස්ථානය ICTAD 

ලර්ගීකරණය 
ංසු 

බැදුම්කරයේ 

ලටිනාකම 

ආපසු 

යනොයෙල

න 

තැන්පතුල 
STC/04/CE/Con/139 පාර ද ෙකෝ ක්රිට් ක ද කිරිම කවප්ෙපටිෙපො ද

ංසකීර්ණය, දලවලිමඩ දපාර, දකවප්ෙපටිෙපො. 
C8 දෙහෝ දඉහ  ද ද ද50,000.00 2,000.00 

STC/04/CE/Con/140 ලතුර ද ටවසකිය ද ඉදිකිරිම ද කල්ෙැමුල් ද
ංසකීර්ණය, දකල්ෙැමුල් දපාර, දරත්මාි. 

C8 දෙහෝ දඉහ 40,000.00 
 

2,000.00 

STC/04/CE/Con/138 යකඩ ද අට් කටි ද මඩුලට ද අලුති්  ද ෙකොටංක් ද
එකතු දකිරිම දෙේරුල දගබඩාල, ෙමොරගල්, ද
ෙේරුල. 

C8 හ ෝ ඉ ල 40,000.00 2,000.00 

2. සසු දකවැවීම දජ්ාතික දතරගකාරි දසසු දක්රමය ද( NCB )  දමගි්  දසිදු දකරුව දවෙේ. 

3. ෙම් දංම්බ් ෑල දඋි් දුලක් දැක්ලි දසසුකරුල් ට ද නිෙයෝජ්ය දංාමාියාධිකාරි ද(නිෂථපාැි දහා දඉසජිේ රු ) 

ෙලත දෙයොමු දකර දලිඛිතල දඉල්ලුම් දකිරිෙම්  දහා දආපසු දෙිොෙගලි දමුැක් දරාජ්ය දැවල දංසංථාාෙේ දංභාපති ද

ෙලත ද මුැලි්  ද පමණක් ද ෙගවීෙම්  ද ඉසග්රීසි ද භාෂාෙල්  ද ංකංථකර ද ඇති ද අැා ද සසු ද කවැවීෙම් ද ෙල්ඛණ ද

කට් කටයක් ද2019 ඔක්ෙතොබර් දමං ද21 දිි දසිට ද2019 ෙිොලවම්බර් දමං ද04 ද දලි දදිි දැක්ලා දංතිෙේ දරාජ්කාරි ද

දිි දල දෙප.ල. 09.00 සිට දප.ල ද03.00 ැක්ලා දමිදි දගත දහවකිය. 

4. නිසියාකාරල දංම්පුර්ණ දකරි දැ දසසුල දඑහි දපිටපතක් දංහිතල දමුද්රා දතබි දැ දකලරයක දබහා දරාජ්ය දැවල ද

ංසංථාාෙේ ද ංභාපති ද කාර්යාෙේ ද තබා ද ඇති ද ෙට් ඩර් ද ෙපට් කටියට ද බහාලීෙම්  ද ෙහෝ ද ංභාපති, රාජ්ය ද ැවල ද

ංසංථාාල, අසක ද 82, රජ්මල්ලත්ත ද පාර, බත්තරමුල් ද යි ද ලිපිියට ද ලියාපදිසචි ද තවපවේ  ද 2019 ද

ෙිොලවම්බර් දමං ද 05 ලි ද දිි දෙප ද.ල. 10.30ට දෙහෝ ද ඊට දෙපර දවබීමට දංවවංථවිය දයුතුය. ්රමාැවී දවෙබි ද

සසු ද්රතික්ෙෂ ප දකරුව දවෙේ. සසු දවිලෘත දකිරිම ද2019 දෙිොලවම්බර් දමං ද05 දලි දදිි දෙප ද.ල. 10.30 දට දසිදු ද

කරුව දවෙේ. එම දඅලංථාාලට දසසුකරුට දෙහෝ දඔහුෙේ දනිෙයෝජිතයකුට දංහභාගී දවිය දහවකිය. 

5. සියළුම ද සසු ද පිළිගත් ද ලානිජ් ද බවසකුලකි්  ද ෙහෝ ද පිළිගත් ද රක්ෂණ ද ංමාගමකි්  ද ෙහෝ ද ඉදිකිරිම් දආරක්ෂණ ද

අරමුැලි්  දබා දගත් දදිි ද120 ංැහා දලසගුල දපලතිි දසසු දබවදුම්කරයකි්  දංම් විත දවිය දයුතුය. 

6. ෙම් දංම්බ් ෑල දඋි් දුලක් දැක්ලි දහා දසුදුසුකම්ත් දසසුකරුල් ට දනිෙයෝජ්ය දංාමාියාධිකාරි ද(නිෂථපාැි ද

හා දඉසජිේ රු), අසක ද82, රජ්මල්ලත්ත දපාර, දබත්තරමුල් දයි දකාර්යාෙය්  ද2019 ඔක්ෙතෝබර් දමං ද21 ද

දිි දසිට ද2019 දෙිොලවම්බර් දමං ද04 දලි දදිි දැක්ලා දංතිෙේ දරාජ්කාරි දදිි දල දෙප.ල. 09.00 දසිට දප.ල ද03.00 

ැක්ලා දසසු දලිපි දෙල්ඛණ දපරික්ෂා දක දහවකිය. 

දුරකාි දඅසක ද 011 2866614  

 

සභාපති, 

රාජ්ය දැල සංස්ථාල,  

අංක 82, රජ්මල්ලත්ත පාර,  

බත්තරමුල්. 


