
 

ංසු සදහා ආරාධනාලයි 
1.  

1. .රාජ්ය ද ැවල ද වසවථාාල ද ෙලුවෙල්  ද ්රවම්පාැි ද කමිටු ද වභාපති ද විසි්  ද සුදුසුකම්ත් ද ෙකෝ ත්රාත්කරුල් ෙග්  ද

පශත දවැශ්  දෙගොඩිවගිලි දඉදිකිරිම් දවැශා දමුද්රිත දමි දගණ්  දකවැලුව දවෙේ. 

 

ංසු අංක ංසු නාමය හා සථ්ානය ඇස්තමේන්තු 

ක පිරිලැය 

(බදු රහිත) 

රු.මිලියන 

ICTAD 

ලර්ගීකරණය 

ංසු 

බැදුේකරමේ 

ලටිනාකම 

හා බා දිය 

යුතු කාය 

ආපසු 

මනොමෙලන 

තැන්පතුල 

STC/04/CE
/Con/146 

පාරෙකෝ ක්රිට ද
කිරිමනිකලවරටිය ද ගබඩාල, ද
රාජ්ය ද ැවල ද වසවථාාල, ද
නිකලවරටිය. 

3.49 C8 දවශC7 
මාර්ග ද/ ද
ෙගොඩිවගිලි ද
වැශා දCIDA 
ලියාපදිසචිය 

35,000.00 ද
දිි ද91 

2,000.00 

STC/04/CE
/441 

ෙේඛණාකාරය ද ්රාෙියය ද
කෂමණාකාර ද කාර්යාය ද
මි් ේ රිය,දුම්රිය ද ෙපොෂ ද
ශ් දිය, මි් ේ රිය. 

1.19 C9 වශ දC8 
ෙගොඩිවගිලි ද
වැශා දCIDA 
ලියාපදිසචිය 

12,000.0 
දිි ද77 

1,000.00 

STC/04/CE
/Con/159 

ඉ් ටර්ෙොගි්  ද ගේ ද
ඇතිරිම්රාෙියය ද
කෂමණාකාර ද කාර්යාය, ද
ිල දිගරය,රත්ිපුර 

2.59 C8 දවශC7 
ෙගොඩිවගිලි ද
වැශා දCIDA 
ලියාපදිසචිය 

26,000.00 
දිි ද91 

 

1,500.00 

STC/04/CE
/Con/157 

අලුත් දලවඩියා දකිරිම ද්රාෙියය ද
කෂමණාකාර ද කාර්යායශා ද
ේ ලාසිකාගාරය ද
ුවලරඑළිය,ෙේඩි දෙමෙකොම් ද
පාර, දුවලරඑළිය. 

1.79 C9වශC8 
ෙගොඩිවගිලි ද
වැශා දCIDA 
ලියාපදිසචිය 

18,000.0 
දිි ද77 

1,000.00 

 

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

3. ෙම් දවම්බ් ෑල දඋි් දුලක් ද ැක්ලි දසසුකරුල් ටනිෙයෝජ්ය දවාමාියාධිකාරි ද (නිථපාැි දශා දඉසජිේ රු ද ) දෙලත ද

ෙයොමු දකර දලිඛිතල දඉේලුම් දකිරිෙම්  දශා දඉශත දවැශ්  ද දආපසු දෙිොෙගලි දමුැ, දරාජ්ය දැවල දවසවථාාෙේ දවභාපති ද

ෙලත දමුැලි්  දපමණක් දෙගවීෙම්  දඉසග්රීසි දභාාෙල්  දවකවථකර දඇති දඅැා දසසු දකවැවීෙම් දෙේඛණ දකටටයක් ද

2020.12.07දිි දසිට ද2020.12. 23ලි දදිි දැක්ලා දවතිෙේ දරාජ්කාරි දදිි දල දෙප.ල. ද09.00 දසිට දප.ල ද03.00 දැක්ලා ද

මිදි දගත දශවකිය. 

4. ෙලි දෙලිම දමුද්රා දතව  දනිසියාකාරල දවම්පුර්ණ දකරි දැ දසසුල දශා ද  දඑහි දපිටපත දමුද්රා දතබි දැ දතනිකලරයක ද

ිවලත දබශා දරාජ්ය දැවල දවසවථාාෙේ දවභාපති දකාර්යාෙේ දතබා දඇති දෙට් ඩර් දෙපටටියට දබශාීමෙම්  දෙශෝ දවභාපති, ද

රාජ්ය දැවල දවසවථාාල, දඅසක ද82, දරජ්මේලත්ත දපාර, දබත්තරමුේ දයි දලිපිියට දලියාපදිසචි දතවපවේ  ද2020.12. 24 

දිි දෙප ද.ල. ද10.30ට දෙශෝ දඊට දෙපර දවබීමට දවවවවථවිය දයුතුය. ද්රමාැවී දවෙබි දසසු ද්රතික්ෙ ප දකරුව දවෙේ. දසසු ද

විලෘත දකිරිම ද2020.12. 24 ලි දදිි දෙප ද.ල. ද 10.30 දට දසිදු දකරුව දවෙේ. දඑම දඅලවථාාලට දසසුකරුට දෙශෝ දඔහුෙේ ද

නිෙයෝජිතයකුට දවශභාගී දවිය දශවකිය. 

5. ඉශත දලගුෙේ දවැශ්  දපරිදි දසියළුම දසසු දබවදුම්කර,පිළිගත් දලානිජ් දබවසකුලකි්  දෙශෝ දපිළිගත් දරක්ණ දවමාගමකි්  ද

ෙශෝ දඉදිකිරිම් දආරක්ණ දඅරමුැලි්  දබා දගත් දසසු දබවදුම්කරයක්විය දයුතු දඅතර දඑම දබවදුම්කරල ද “ෙකෝ ෙිසි ද

විරහිත දශා දඉේලු දවිට දෙගවීම්” දය් ි දවැශ්  දවිය දයුතුය. දෙමහි දවම්මත දආකෘති දපත්රය, දසසු දලියකිවිලි දවමග දඅමුණා ද

ඇත. දනියමිත දආකෘතියට දපරිභාහිරල දඇති දසියළුම දඅයදුම්පත් ද්රතික්ෙ ප දකරුව දවෙේ. 

6. 2020.10.09 ද දිිවති ද රාජ්ය ද මුැේ දකක්රෙේඛණ දඅසක ද 03/2020 දයටෙත් දමූයමය දලෙය්  දඇගයීෙම්දී දඑහි දවැශ්  ද

කරුණු දඅුවල දඇගයීම් දකරුව දවෙේ. ද ද 

7. ෙම් ද වම්බ් ෑල ද උි් දුලක් ද ැක්ලි ද ශා ද සුදුසුකම්ත් දසසුකරුල් ට දනිෙයෝජ්ය ද වාමාියාධිකාරි ද (නිථපාැි ද ශා ද

ඉසජිේ රු), දඅසක ද82, දරජ්මේලත්ත දපාර, දබත්තරමුේ දයි දකාර්යාෙය්  ද2020.12.07 දිි දසිට ද2020.12. 23 දලි ද

දිි දැක්ලා දවතිෙේ දරාජ්කාරි දදිි දල දෙප.ල. ද09.00 දසිට දප.ල ද03.00 දැක්ලා දසසු දලිපි දෙේඛණ දපරික්ා දක දශවකිය. 

දුරකාි දඅසක ද011 2866614 

 

සභාපති, 

රාජ්ය දැල සංස්ථාල,  

අංක 82, රජ්මල්ලත්ත පාර,  

බත්තරමුල්. 

jk Ôù yd jk ixrlaIK wud;HxYh 


