මශනුලර දිව්ත්රිේ ක් ේේකම් කාර්යාේේ ප්රැධාන ්රනලණාගාරය
(A ්ේර්ලණාගාරය) ේලන් කර ගැනිේම් අයදුම්ඳත
ඉේලීම් කරන
ආයතනය

:-

2.

දුරකථන අංකය

:-

……………………………………………….........

3.

ඳැක්ව් අංකය

:-

……………………………………………….........

4.

ඉේලිම් කරන අයේේ
නම

:-

……………………………………………….........

5.

ලිපිනය

:-

……………………………………………….........

6.

තනතුර

:-

……………………………………………….........

1.

……………………………………………….........
……………………………………………….........

……………………………………………….........

……………………………………………….........
7.

ශැදුණුම්ඳත් අංකය

:-

……………………………………………….........

8.

ජංගම දුරකථන අංකය

:-

……………………………………………….........

9.

්ර…ලණාගාරය අල්ය. :කරන දිනය

……………………………………………….........

10. ්ර…ලණාගාරය අල්ය. :ේේාල ශා ආඳසු භාර
ේදන ේේාල

……………………………………………….........

11. වශාභාගිලන වංඛ්යා…ල :-

……………………………………………….........

12. ්ර…ලණාගාරය ේලන් කර
:ගැනිේම් අරමුණ
ඳැශැදිලිල දක්ලන්න

……………………………………………….........

……………………………………………….........

……………………………………………….........

අල්ය…ලන ඳශසුකම්
(අල්ය… ඳශසුකම් ඉදිරිේයන්
 කුණ ේයොදන්න

VIP කාමරය

ප්ර ධාන මේටි මිඩියා යන්ත්ර ය

ේන්ඳථ්යා ් ගාරය

අතිේර්ක මේටිමිඩියා
(උඳරිම ේදකකි)
ලර්ණලත් බේබ (6 ක් ඳමණි)

ලායු වමිකරණ
බ්ධ විකාන යන්ත්රඩ
බ්ධ ඳටිගත කිරිම්
(්රිේය මාධ්ය ඳමණි)
මයික් / අල්යව ගණන

ටිවි ඳැනේ
(මුාවනය ශා පිටුඳව ආවන වශා)

ආශාර පිළිගැන්විම්

ලයර්ව් මයික්/ අල්ය ගණන
(උඳරිම ේදකකි)
අල්යඳ ේලනත් ඳශසුකම් ශා
උඳාංග

්රංලණාගාරේේ ශා ඳරි්රංේේ ඇති කිසිදු ේේඳෂකට ශානි ේනොකරන බලත්, ශානි සිදු වුලේශොත්
ආයතනය විසින් තක්ේවරු කරන ලටිනාකම තැම්ඳතු මුදලින් අයකර ඉතිරි මුද ේගවිමට බැදි
සිටින බලත්, ්රකලණාගාරය භාවිතය වම්බන්ධේයන් බා දී ඇති උඳේදව් පිළිබ අලේබෝධේයන්
යුතුල ේමම ඉේලීම කරනු බන බලත්, අදාෂ ේකොන්ේේසි වශා එකඟලන බලත්, වශතික කරමි.
දිනය

අත්වන

එදිනට ්ර ලණාගාරය ේම් ලන විට ේලන් කර ඇත / නැත
දිනය

්රයලණාගාර වම්බන්ධිකාරක

මුදේ ේගවිේමන් ඳසු ්ර්ලණාගාරය ේලන් කිරිමට නිර්ේේ කරමි/ේනොකරමි
දිනය

වශකාර දිව්ත්රි ක් ේේකම්/ ඳරිඳාන නිධාරි

මුදේ ේගවිේමන් ඳසු ්රකලණාගාරය ේලන් කිරිමට අනුමත කරමි/ේනොකරමි
දිනය

දිව්ත්රි ක් ේේකම්/ අතිේර්ක දිව්ත්රිධක් ේේකම්

උඳේදව්


්රිලණාගාරය තුෂ වංවිධානය කරනු බන ලැඩවටශන් වශා ඳැමිේණන අය/වංවිධායකයන් විසින්
සිදුකරනු කුමන ේශෝ ක්රි යාලක් නිවා ්රවලණාගාරයට සිදුලන කුමන ේශෝ ශානියක් වම්බන්ධේයන්
ලගකීම ්රනලණාගාරය ේලන්කර ගනු බන ආයතනය/ ඉේලීම් කරන්නා විසින් භාර ගත යුතුය.
 ාාල තුෂට ඇතුෂත් කර ගත ශැකි වංඛ්යා ල උඳරිම ලේයන් 662 කට සීමා ක යුතුය. අතිේර්කල
භාවිත කරනු බන වෑම ආවනයක් වශාම රු. 200 බැගින් අයකරනු ැේබ්.
 ාාල විලෘතල ඳලතින්ේන් උේේ 6 සිට රාත්රි0 7 ේතක් ඳමණක් බැවින් එම කාය තුෂ සියළු කටයුතු
අලවන් කර ගත යුතුය.
 කිසිදු ආශාර ලර්ගයක් ්රවලණාගාරය තුෂ අනුභල කෂ ේනොශැක
 ේේදිකාලට ශානිලන ඳාට ලර්ග , සීරිම් ඇතිලන උඳාංග භාවිත කෂ ේනොශැක. විේේයන් යකඩ
බාේක වවිකිරිම් යකඩ ආ්රිරත උඳාංග ේේදිකාල මත වකව් කිරිම් ේනොකෂ යුතුය
 ගිනි ේකළි, ගින්දර ආ්රිඋත කිසිදු ේදයක් ්රයලණාගාරය තුෂ භාවිත කෂ ේනොශැක.
 ආවනල කිසිදු කුණක් ේයදිය ේනොශැක
 ්රලලණාගාරය භාවිතේයන් ඳසු භාවිත කරන ද සියළු දෑ ඉලත් කර ගත යුතු අතර විේේයන්
වශභාගිලන්නන් විසින් ්රයලණාගාරය තුෂ දුරකථන ශා මුදේ ඳසුම්බි
, බැේ ලැනි කිසිදු ේදයක් අතඳසු
විමකින් ්ර්ලණාගාරය තුෂ ේනොමැති බලට වංවිධායකයන් විසින් වෑහිමට ඳත්විේමන් ඳසු
්රකලණාගාරය භාර දිය යුතු අතර ඒ වම්බන්ධේයන් ලග කියනු ේනොැේබ්
 ්ර ලණාගාරයට අයත් උඳාංග නිසි ඳරිදි භාර ගැනිම ශා භාර දීම කෂ යුතුය
 අලවර ේනොත් කිසිදු උඳාංගයක් භාවිත ේනොකෂ යුතුය
 ආශාර ගැනිම වශා ේලන්කෂ ව්ථානය ශැර ේලනත් ව්ථානල ආශාර ගැනිමට අලවර නැත
 මත්ේරැේයල, මත්ඳැන් ඳානය කර ්රනලණාගාරය තුෂට ඳැමිණිම ශා මත්ේරරේයක,මත්ඳැන්,සිගරට්, බුත්වි
රැේගන ඒම, ්ර්ලණාගාරය තුෂ භාවිතය වපුරා තශනම් ේේ.
 මශජන කැෂඹිමකට තුඩු ේදන ේශෝ ඳැමිේණන අය කශාකාරි ේව ශැසිරිමට ේශතුලන සිදුවීමක්
සිදු ේනොවිමට ඔබ විසින් ලගබා ගත යුතු අතර එලැනි සිදුවීමක් සිදු වුලේශොත් එය ඳානය කර
ගැනිම ඔබ වතු ලගකීමකි.
 ්රබලණාගාරය ේලන් කිරිම තශවුරු කර ගැනිම වශා ්ේරොලණාගාරය අල්ය දින සිට දින 5 කට ේඳර
තැන්ඳත් ගාව්තුල ලේයන් රු.5000 ක මුදක් තැම්ඳත් කෂ යුතුය.
 ඔබ විසින් ඉදිරිඳත් කරනු බන අයදුම්ඳත යම් ේශතුලක් මත ප්ර තික්ේඳ වු විට නැලත ඒ පිළිබල
විමසිම් කිරිමට ේනොශැක

ගාව්තු අය කිරිම


75000



වංගිත වංදර්න වශා ආඳසු ේගලනු බන තැම්ඳතු ගාව්තුල (ාාල
බාර දීේම්දි කිසිදු ශානියකින් ේතොරල භාර දීම තශවුරු ලන්ේන් නම්
දින ශතක් තුෂ ේගලනු බයි)
වංගිත වංදර්න ේනොලන ලැඩවටශන් වශා ආඳසු ේගලනු බන
තැම්ඳතු ගාව්තුල (ාාල බාර දීේම්දි කිසිදු ශානියකින් ේතොරල භාර
දීම තශවුරු ලන්ේන් නම් දින ශතක් තුෂ ේගලනු බයි)
ාා ගාව්තුල ( දශලේ 12.30 දක්ලා ේශෝ 12.30 සිට 17.30 දක්ලා)



ාා ගාව්තුල උේේ සිට වලව 1.00 න් ඳසු භාර ේදන්ේන් නම්

45000



විේ අමුත්තන්ේේ කාමරය භාවිත ගාව්තුල

1000



17.30 න් ඳසු අමතර ඳැයක කායක් වශා ඳැයකට ගාව්තුල

2000



ලායු වමිකරණ ගාව්තුල



විදුලි ගැපුම් ගාව්තු



වංගිත වංදර්න වශා විදුලි බේබ ේශෝ LED TV ඳැනේ භාවිත
කරන්ේන් නම් විදුලි ගාව්තුල



20000
25000

15000
5000
15000





ේේදිකාල මත යකඩ බාේක වවිකර විදුලි බේබ ේශෝ LED TV
ඳැනේ භාවිත කරන්ේන් නම් ේේදිකා ගාව්තු
ේඳර පුහුණු වීම් කටයුතු වශා දිනක ගාව්තුල

10000
10000



අයදුම්කරු විසින් අතිේර්ක බ්ධ විකාණ යන්ත්රක භාවිත කරන්ේන්
නම් විදුලි ගාව්තුල
අයදුම්කරු විසින් අතිේර්ක ලර්ණලත් බේබ භාවිත කරන්ේන් නම්
විදුලි ගාව්තුල
බ්ද විකාන උඳකරණ භාවිත ගාව්තුල

5000



මේටිමිඩියා යන්ත්රි භාවිත ගාව්තුල

5000



අතිේර්ක මේටිමිඩියා යන්ත්රක ේදක භාවිතය (අක්ර වහිත ඉදිරිඳත්
කිරිම් වශා)
TV Panel භාවිත කරන්ේන් නම්

5000

වම්බන්ධිකරණ ශා ්රනේය දෘ්යව ේවලා වැඳැයීේම් ගාව්තුල නිධාරියාට ේගවිම් කිරිම වශා
්ර0ලණාගාර වශයක ශා ්රභේය( දෘ්යව ේවලා වැඳැයීේම් ගාව්තුල නිධාරියාට ේගවිම් කිරිම වශා
්ර0ලණාගාරය පිරිසිදු කිරිේම් ගාව්තුල

1750








3000
5000

2500

1500
2500

වම්පුර්ණ ගාව්තුල

ඳශසුකම්


්රුලණාගාරයේේ ඳෂමු මශේේ ආවන 466 ක් ශා ඉශෂ මශේේ ආවන 196 කින් යුත්තලන අතර
වම්පුර්ණ ආවන වංඛ්යා ල 662 ක් ේේ.



අමුත්තන්ේේ කාමරය ශා නාන කාමරය



ංකා විදුලි බ මණ්ඩේේ විදුලිය ේනොමැති විට ජනේර්ටර් මඟින් විදුලිය බා ගත ශැකි වීම



පිරිමි ශා කාන්තා ේන්ඳථ්යාගාරය



ආඳන ාාල



ආශාර ගැනිේම් පුළුේ ඉඩකඩ

අතිේර්ක ේතොරතුරු වශා
නම

තනතුර

දුරකථන අංකය

එච්.ේක්.වාගරිකා දිේශානි මිය

වශකාර දිව්ත්රි ක් ේේකම්

ආර්.ඒ.අජිත් කුමාර මයා

ඳරිඳාන නිධාරි

පු්පිකා මිය

ප්ර්ධාන රාජ්යි කෂමනාකරණ

වාලුක පියන්ත මයා

්රුලණාගාර වම්බන්ධිකාරක

අරුේ ේන්න් මයා

්රලණාගාරභාරකරු

071 9522247
081 2239129
071 8191500
081 2224435
071 3760452
081 2224435
071 5465123
0812224435
0779419707
081 2224435

