
 

ලංසු සඳහා ආරාධනයයි 
 

විදුලිබල, බලශක්ති සහ ව්යාපාරාර සංව්ධනධන ාතායාංශය 

ක ොළඹ 01/02/03/04/05/07 කහෝ 08 ප්රකශශකය්  තාික  ුලී  පාරනනත ත  

ව්ාහන නැව්තීකේ පාරහසු ේ සහි  ාධනයාල ක ොඩනැගිල්ලක් සඳහා 

ලංසු  ැඳවීත 
 

ක ොළඹ 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 07 ක ෝ ක ොළඹ 08 ප්රකශයකන්  හ ු  ප්රකශයන හිත  භාවි ා 

 ළ  ැකි වර්ග අඩි 40,000-60,000 ක් හමණ ප්රමාණන   ාර්නාල කගොඩනැගිල්ලක් කුලිනට 

ගැනීම හඳ ා විදුලිබල, බලයක්ති හ  වයාහාස හරවර් න අමා යාරයන වි්්  අභිලාෂී 

හාර්යවන් කග්  මුද්රා  ැබූ ලරු   ැඳවනු ලැකේ. හරිශ්රක  කව්   සන ලද විදුලින, පිරි්දු  ළ 

හානීන නළ ජල හ ු  ම් (ජා.ජ.හ.  ා ජලාහව න මණ්ඩලක ), ප්රමාණව්  හනීහාසක්ක  

හ ු  ම් හ  වා න 60 ක් හමණ ගාල් කිරීකම් ඉඩ ඩ තිබින යුතු අ ස කගොඩනැගිල්ල දීර්ඝ 

කිරීකම් හදනම ම  වහස කද ක් හඳ ා වින යුතුන.  
 

අභිලාෂී ලරු  රුව් ට ලරු  සණ ලිපිකල්ඛන හ  වැඩිමන්  ක ොසතුරු 2019.05.17 වන දින 

්ට  ාර්නාල දිනන් ිත කහ.ව. 9.00 ්ට හ.ව. 4.00 දක්වා කජයක ස හ  ාස කල් ම් (හාලන) 

කවති්  ආහු  කනොකගවන ශ්රී ලර ා රුපිනල් කදද හ  (ශ්රී ලර රු. 2000.00) ප්රහම්හාදන 

ගාහ තුවක් කගවීකම්  අනතුරුව ලබාග   ැකින.  
 

මිල ගණ්  හමග ලිනාහදිරචි ඔප්පුකශ පිටහ ක්, බිම් ප්රකශයක  විහ  ස හිත  අදාල හළා්  

හාලන ආන නන මගි්  අනුම   ළ නිවාහ හැලැහ ම, මෑ   බදු කගවීම් පිළිබඳ විහ  ස, 

අනුම  මිනුම් පිඹුස, දුස ථන අර , ක ෝ කශ්  ා නිනමන්  හ  කවන්  අවයය විහ  ස 

ඉදිරිහ්   ළ යුතුන.  
 

කමනට අදාලව පිටහ්   ට්ටල කද ක් හිත  මුද්රා  ැබූ මිල ගණ්  ලරු  ලිපිකල්ඛන හරිදි 

කගොඩනැගිල්කල් විහ  ස හමග 2019.05.27 වන දින 14.00 හැනට ක ෝ ඊට කහස ලැකබන කහේ 

හ   හඳ ්  ලිපිනනට ලිනාහදිරචි  ළ  ැහෑකල්  ක ෝ කගනවි්  භාසදින යුතුන. ලිපි  වසක  

වම් ඉ ළ ක ළවකර් “විදුලිබල, බලශක්ති හා ව්යාපාරාර සංව්ධනධන ාතායාංශය සඳහා  ාධනයාල 

ක ොඩනැගිල්ලක් සඳහා ලංසු” නනුකව්  හඳ ්   ළ යුතුන.  
 

ඉදිරිහ්   සනු ලබන ලරු  කනෝජනාවල හඳ ්  මිල, ඉඩ ප්රමාණන  ා පිිතටි ප්රකශයන පිළිබඳ 

අමා යාරයක  අවයය ා හල ා බලා අවහ්  තීසණ ගැනීකම් බලන අමා ය මණ්ඩලන හ්  ළ 

හ ථාවස ප්රහම්හාදන  මිටුව හතු කශ.  
 

කවන්  නම් හැ ැදිලි කිරීම් හඳ ා දුර ථන : 011-2574740, 011-2574743 මගි්  හාලන 

අරයන අම ් න.       

 

සභාපාරති, 

ාතාය ත්ඩඩලය පාර්ක ළ සථථාව්ර ප්රසේපාරානන  ිටුවව්, 

විදුලිබල, බලශක්ති සහ ව්යාපාරාර සංව්ධනධන ාතායාංශය, 

කනො.72, ආන් න ුලතාරසථව්ාිට තාව්, 

ක ොළඹ 07.   
 

2019.05.16                                                                                            

 

 

 


