
ලංසු කැදවීම 

පළාත් ප්රසම්පපාද  කිටුව  - කකොළඹ  ගරය 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

ලංසු යයොමු අංකය   - DGM (CC)/CE(C&CS)/PPC/2021/013 

අයිතම විස්තරය    - යකොළඹ බටහිර පාරිය ෝගික යසේවා මධ්යස්ාායය I සදහා කුළියට යහෝ බද්දට  

       යගොඩයැගිල්ලක් සපයා ගැනිම  

ස්ාායය - යකොළඔ යගර සීමාව තුල (යකොළඔ 01,02,03,04,07,10,11 හා 12 සදහා වැඩි 

ප්රමුත්වවයක් හිියේ).  

බිි ප්රමායය    - වර්ග අඩි 1,250 ට වැඩි විය යුතුය  

බදු කාලය    - අවුරුදු 02  

වාහය යැවැ්වවියේ ඉඩ කඩ  - අවම වශයයන් වාහය 03 ක් යැවැ්වවිය හැකි විය යුතුය. 

පිවිසුේ මාර්ගයේ පළල   - අඩි 12 යහෝ ඊට  වැඩි 

අයයකු්ව පහසුකේ   - පහසු පිවිසුම ,විදුලිය, දුරකාය හා ජල පහසුකේ තිබිය යුතු යේ. 

ලංසු  ාර ගන්යා අවසාය දියය හා යේලාව - 17/03/2021 යප.ව.10.00 

ප්රසේපාදය කිුව   - පළා්ව ප්රසේපාදය කිුව - යකොළඹ යගරය 

ලංසු යපෝව - ලංසු යපෝව නිකු්ව යයොයකයර්.යගොඩයැගිල්යල් මුල් අයිතිකරුවන් සියලු 

විස්තර සහිතව තමාම ලංසු ලිඛිතව  ඉදිරිප්ව කල යුතුය. දුක. 011-2575930 

ලංසු යපොතක ිල  - අදාළ යයොයේ  

ලංසු ඇපකරයේ වටියාකම  - අදාළ යයොයේ 

ලං.වි.ම. යකොළඹ බටහිර පාරිය ෝගික යසේවා මධ්යස්ාායය I සදහා සුදුසු කාර්යාල පරිශ්රයක් බද්දට යහෝ කුලියට ලබා ගැීමම 
සදහා ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය යවනුයවන් යකොළඹ යගර පළා්ව ප්රසේපාදය කිු ස ාපති විසින් තරගකාී  ිල කැදවුේ 
යටය්ව ලංසු කැදවනු ලැයේ. 
මුද්රා තැ  ලංසු, ඒවා බහාලය කවරයේ ඉහල වේ යකලවයර් ඉහත සදහන් ලංසු යයොමු අංකය සහ “ලං.වි.ම. යකොළඹ බටහිර 

පාරිය ෝගික යසේවා මධ්යස්ාායය I සදහා යගොඩයැගිල්ල” යන්ය සදහන් කර යකොළඹ 03, ආර්. ඒ. ද යමල් මාවය්ව අංක 340 
දරය ස්ාායයයහි පිහිටි ලක්ෂ්මන් යගොඩයැගිල්යල් සිේවය මහයල් පිහිටි ලං.වි.ම. නියයෝජය සාමායයධිකකාරි කයකොළඔ 
යගරය) කාර්යයාලය තුල ලබා ඇති යටන්ඩර් යපට්ටිය තුල, ලංසු බාර ගැීමයේ යේලාව අවසන් වීමට ප්රාම, තැන්ප්ව කල 
යුතුය. 
ලංසු තැබීයේ අවසන් යේලාව පසුවු වහාම, ලංසුකරුවන් සහ ඔවුන්යේ බලයල්ව නියයෝජිතයන් ඉදිරියේදී යකොළඹ 03, ආර්. 
ඒ. ද යමල් මාවය්ව අංක 340 දරය ස්ාායයයහි පිහිටි ලක්ෂ්මන් යගොඩයැගිල්යල් සිේවය මහයල් පිහිටි ලං.වි.ම. නියයෝජය 
සාමායයධිකකාරි කයකොළඔ යගරය) කාර්යයාලය තුල පිහිටි සේමන්ත්රය ශාලායේදී ිළ ගයන් විවෘත කරනු ලැයේ. ප්රමාදූ 
ලංසු ප්රතික්යෂේප කරනු ලැයේ. 
ලංසුයේ මුලු වටියාකම රුපියල් ිලියය 5 ඉක්මවය අවස්ාාවන්හීදී 1987 අංක 3 දරය යපොදු යකොන්ත්රා්ව පයත කPCA) 

ප්රකාරව PCA3 සහතිකය ඉදිරිප්ව කල යුතුය. 
මීට අදාල සියලු විස්තර හා පැහැදිලි කිී ේ ලංසු  ාර ගන්යා අවසාය දියයේ සිට සති යදකකට යපර ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජය සාමායයාධිකකාී  / ප රධ්ාය ඉංජියන්රු යවතින් විමසිය යුතුය. 
 

ස ාපති, 

පළා්ව ප්රසේපාදය කිුව 
යකොළඹ යගරය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


