
ලංසු කැඳවීමයි 
 

 

 

 

01. න ොන ොචනචෝලය ලක්විජය බලොගො නේ ප්රසම්පොද  කමිටුනේ සභොපති ිසින් 2022/2023 ය  වස ක කොලයක්ව සඳහො එහි ආප  ශොලොව පවත්වොනග  
යොමට සුදුසුකම් ලත් ලංසුකරුවන්නගන් අයදුම්පත් කැඳවනු ලැනේ. 

 

02. බලොගො නේ පිහිටි ආප ශොලොනවන් නමහි නසේවය ක   නසේවක මහත්ම/ මහත්ීන් 800ක පමණ පිරිසකට නසේවය සැපයිය යුතුය . 

 

03. ආප ශොලොව සඳහො ජලය, ිදුලිය හො ගෑසේ න ොමිනේ සපයනු ලැනේ. ආහො පො වල මිල ඉදිරිපත් කිරීනම්දී නමම පහසුකම් සැලකිේලට ගත යුතුය. 

 

04.  ජනේ නකොන්රොත් නකොන්නේසි කඩ ක , අසොධු නේඛ ගත නකොට ඇති පුේගලයින් හො  ජනේ සුභසොධ  ආප ශොලො පවත්වොනග  යෑනම්දී  ජයට 
අයිය යුතු නගවීම් පැහැ  හැ  ඇති හො ගිිසුම් කඩක  ඇති අයට නහෝ ඔවුන්නේ නිනයෝජිතයින් නවත ලංසුපත් නිකුත් ක නු න ොලැනේ. 

 

05. මුද්රො තබ  ලද ලංසුව බලසේථො  කළම ොකරු, ලක්විජය ිදුලි බලොගො ය, ලංකො ිදුලිබල මණ්ඩලය,  ො ක්වකේලිය, න ොන ොචනචෝනේ ය  ලිපි යට 

ලියොපදිංචි තැපෑනලන් එවීමට නහෝ ප්රසම්පොද  අංශනේ තබො ඇති නටන්ඩර් නපට්ටටියට බහොලීම කළ යුතුය. 

 

06. ලක්විජය බලොගො නේ තුන් ව  මහනළේ ප්රසම්පොද  අංශනේ දී 2022-01-21 දින සිට 2022-02-08 දි  දක්වවො වැඩ ක   දි  වල පෙ.ව. 9.00 සිට ෙ.ව. 

5.00 දක්වවො රු.1000/- ක මුදලක්ව නගවො ලංසු පත්රිකො ලබො ගත හැක. 

 

07. 2022-02-02 දින පෙ.ව. 10.00 ට ලක්විජය බලොගො නේ තු ව  මහළ ප්රසම්පොද  අංශනේ දී ලංසු පත් ලබොගන් ො සියළුම ලංසු කරුවන් සඳහො ලංසුවට 

නප  පවත්වනු ලබ  ලංසුපත් පි වීනම්දී සැලකිලිමත් ිය යුතු කරුණු පිළිබඳව දැනුවත් කිරීනම් වැඩ සටහ ක්ව පැවැත්නේ. ලංසු ඉදිරිපත් කිරීමට 

බලොනපොන ොත්තු ව  සියලූම නද ො නමයට පැමිණීම අනිවොර්ය නේ.  

  

08. 2022-02-09 දින ෙ.ව. 2.00ට ලක්විජය බලොගො නේදී ලංසු ිවෘත ක නු ලැනේ. එබැින් එදි  ෙ.ව.2.00 ට නප  ලැනබ  නසේ මිල ගණන් එව  නමන් 

දන්වො සිටිමු. 

 

09. එම ලංසු ිවෘත කිරීනම් අවසේථොවට ලංසුකරුට නහෝ ඔහුනේ බලයලත් නිනයොජිතනයකුට සහභොගී ිය හැක. 

 

10. ප්රසම්පොද  අංශනේ දු කථ  අංකය 071 5777171 නවතින් නතො තුරු ලබො ගත හැක. 
 

11. ප්රසම්පොද  කමිටුනේ තී ණය අවසන් තී ණය නේ. 

 

12. ත ොරතුරු පිටප  - Click Here 

 

 

බලස්ථාන කළමනාකරු (ලක්විජය බලාගාරය), 

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්වකල්ලලිය, 

පනාපරාචපචෝපල්ල.  

න ොන ොචනචෝලය ලක්විජය ිදුලි බලොගො නේ ප්රධො  

ආප ශොලොව පවත්වොනග  යොම - 2022/2023 

 

https://www.dropbox.com/s/ba851dgggh6r2d2/LVPP%20Canteen%20tender%20doc.pdf?dl=0

