
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

ලංසු ආරාධනය 
ලංසු අංකය:WPS1/PPC/T/2019/92 

පානදුර නගර මධයයේ පිහිටි පාරිය ෝගික ය ේවා මධය ්ථාන යගොඩනැගිල්යල් යකොට ක් කුලී පදනම 

මතලබාදීම 

 

පානදුර නගරයේ ගාලුපාරට මුහුණලා සුසන්ත මාවතට යාබදව පිහිටුවා ඇති ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයට අයත් 

නව යදමහල් යගොඩනැගිල්යල් යකොටසක් කුලී පදනම මත ලබාදීම සදහා ලංසු කැදවනු ලැයේ. 

පහසුකම්  හ ආකර්ෂණයන් 

 
යකොන්යේසි 

 වාහන තුනක් සඳහා ඇතුළත නැවැත්වීයේ 
ඉඩකඩ. 

 මහල් යදක යවන් යවන්ව යහෝ තනිව 
ලබාගත හැක . 

 මහල් යදක සඳහා යවන යවනම ඇතුල්වීයේ 
යදොරටු සහ පිටත පියගැට යපළ. 

 යගොඩනැගිල්යල් පිටත නඩත්තු හා පවිත්රතා 
කටයුතු. 

 ජලය සහ විදුලිය පහසුකේ. 

 ආකර්ෂණීය යපනුමක් හා සියළු පහසුකේ 
සහිත යගොඩනැලි වුහය. 

 ලියාපදංචි වයාපාරයක් විය යුතුය. 

 මාසික කුලිය යමන් හය ගුණයක් අත්තිකාරේ යලස 
යගවිය යුතුය. 

 ජලය හා විදුලිය සඳහා යගවිේ කළ යුතුය. 

 කුලියට යදන කාල සීමාව ආරේභයේදී වසර 2කට 
සීමා යකයර්.  ඉන් පසු ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ 
අභිමතය පරිද දීර්ඝකළ හැක. 

 අවන්හල් සඳහා යදනු යනොලැයේ. 

 අවසන් තීරණය ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය සතුය. 

 

ලංසු  ඉදිරිපත් කිරීයම් යල්ඛන නිකුත් කිරීම 
 

අයේක්ෂිත ලංසු ඉදරිපත් කරන්නන්ට, ලංසු ඉදරිපත් කිරීයේ යල්ඛන රු.500.00 ක් මුදලින් යගවා 2019/11/01 සිට 2019/11/20 

දක්වා සතියේ වැඩ කරන දනවලදී යප.ව. 9.00 සිට ප.ව. 3.00 දක්වා නියයෝජය සාමානයාධීකාකාරි (බපද-1), යනො.25, නගරසභා 

පටුමග, යදහිවල ලිපිනයේදී ලබා ගත හැක. 
 

 ම්පුර්ණ කරන ලද ලංසු යල්ඛන ඉදිරිපත් කිරීම  

 

සේපුර්ණ කරන ලද ලංසු ඉදරිපත් කිරීයේ යල්ඛන පිටපත් 2කින් සමන්විත යුතුය. එය  2019/11/21 දන යප.ව 10.00ට යපර 

ලැයබන යසේ යදහිවල නගරසභා මාවයත්, අංක 25,යතවැනි මහයල් පිහිටි නි.සා (බපද1) කාර්යාලයට භාර දය යුතුය.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

පිහිටි 
ස්ථානය 

බිේ 
ප්රමාණය 
(වර්ග 
අඩි) 

යයෝගය වයාපාරික කටයුතු 

බිේමහල 820  බැංකු හා මූලය ආයතන 

 කාර්යාල 

 රාජය හා යපෞද්ගලික 
පාරියභෝගික යසේවා 
මධ්යස්ථාන 

 ෆාමසි 

 යපොත් සාේපු 

 ප්රදර්නනාගාර 

උඩු 
මහල 

1,000 



 

 

සේපුර්ණ කරන ලද ලංසු යල්ඛන භාර ගැනීම අවසන් වූ විගසම විවෘත කිරීම සිදු කරනු ලැයේ. ප්රමාද වී ලැයබන ලංසු ප්රතික්යෂේප 

කරනු ලැයේ. 
 

වැඩි විස්තර සඳහා දුරකථන අංක 0112124900 / 0112623720 / 0716876311අමතන්න. 
 

 ාමානයාධිකාරි, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 


