
දැන්වීමයි! 

බපිටිය/ලදුරඹ බව් නැලතුම්පඳො උඩුමශපේ පිහිටි පලෂවැේ වශ අම්බන්ප ොට 

බව ්නැලතුම්පඳො භූමිපේ පිහිටි පගොඩනැඟිේ, පිටිග බව් නැලතුම්පඳොපේ එක් 

පලෂ වැක්  බදුදීම වශා වූ පටන්ඩර් දැන්වීම. 
 

01. දකුණු ඳෂාත් මාර්ගව්ථ මගී ප්රලාශන අිකාාියයට අයත් ලන බපිටිය/ලදුරඹ බව ්

නැලතුම්පඳො ඉශ මාපේ පලෂකුටි වශ අම්බන්ප ොට බව් නැලතුම්පඳො භූමිපේ පිහිටි 
පගොඩනැඟිේ, පිටිග බව් නැලතුම්පඳොපේ එක් පලෂ වැක්  බදුදීම වශා දකුණු ඳෂාත් 
මාර්ගව්ථ මගී ප්රලාශන අිකාාියපේ වාාඳි  ලන මා ිසිනන් 2016 ඔක්ප ෝම්බර් මව 25 ලන  දින 

10.00 ඳැය දක්ලා මුද්රා  බන ද පටන්ඩර්ඳත් ාාරග ල ැප .  
 

අ ල 

අංාය 
බව් 

නැලතුම්පඳො 
ාඩ ාාමර අංාය ඉේලුම්ඳත් ගාව්තු ආඳසු පගලන ඇඳ 

 ැන්ඳතු මුද 
01 බපිටිය 01, 05 750/- 5000/- 
02 ලදුරඹ 06, 07, 08, 09, 11, 12 750/- 5000/- 
03 අම්බන්ප ොට ශම්බන්ප ොට දිව්ත්රික් 

ාාර්යාය      පිහිටි 

පගොඩනැගිේ 

750/- 5000/- 

04 පිටිග 01 750/- 5000/- 
 

 එක් පලෂකුටියක් පල ලපලන් එක් පටන්ඩර් ඉේලුම්ඳ ක් වශා ආඳසු පගල ල බන       

 රු. 5000/- ා ඇඳ මුදක්  ැන්ඳත් පාොට රු. 750/- ා මුදක් පගලා ඉේලුම්ඳ ක් බාග  

 යුතුයි. 
 
 

02. වි පේ ලැඩ ාරන දිනයන්හි පඳ.ල. 9.00 - ඳ.ල. 3.00 දක්ලා පමම ාාර්යායට ඳැමිණ 

පටන්ඩර් ඉේලුම්ඳත් බාග  ශැකිය. 
 

 පලෂකුටි ල අංායන් අදා පලෂකුටිපේ ප්රදර්නය ාර ඇ . 
 

03. පටන්ඩර් ඉේලුම්ඳත් නිකුත් ාර ල බන  දිනය  
2016 .10.10  දින ිනට 

 පටන්ඩර් ඉේලුම්ඳත් ඉදිියඳත් ා යුතු අලවාන දිනය ශා පේාල 
     2016 .10.25  දින පඳ.ල 10.00  දක්ලා 
 පටන්ඩර් ිසලෘ  ාර ල බන දිනය ශා පේාල 
     2016.10.25  දින ඳ.ල. 01.00 ඳැයට 
04. ඔබපේ ිනයලුම පටන්ඩර් ඉේලුම්ඳත් ඳශ  වශන් ලිපිනයට පටන්ඩර් ිසලෘ  ාරන දිනට 

ප්රථම ැපබනපව  ලියාඳදිංි   ැඳෑපන් එවීමට පශෝ පමම ාාර්යාපේ  බා ඇි  පටන්ඩර් 

පඳට්ටිපේ බශාලීමට ාටයුතු ා යුතුය. 
 

05. පටන්ඩර් ිසලෘ  ාරන අලව්ථාලට ඔබට පශෝ ඔබපේ නිපයෝජි  මශප කුට වශාාගිවීමට 

ශැකියාල ඇ . 
 

06. පටන්ඩර් ඉේලුම්ඳත්රය වම්ූරර්ණ කිීමමට අදා ිසව් ර පටන්ඩර් අයදුම්ඳත්රපේ වශන් ාර 

ඇ . 
 

ලැඩි ිසව් ර වශා දකුණු ඳෂාත් මාර්ගවථ් මගී ප්රලාශන අිකාාියපේ අධයක් නනරාේ ඇමීමපමන් 

ප ොරතුරු බාග  ශැා. 

0912234237  

 

ඩී. ාපි ටිපරෝන් ද ිනේලා 

වාාඳි  

දකුණු ඳෂාත් මාර්ගව්ථ මගී ප්රලාශන අිකාාියය 

පනො: 67, පේන්බාන් වීදිය, 

පාොටුල - ගාේ 
 


