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ලංසු කැ`දවීම 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

කලාපය/ 
අංශය/ 
පළාත 

ලංසු යයොමු අංකය / අයිතම 
විස්තරය හා ප රමායය 

ලංසු 
භාර ගන්නා 
අවසාන දිනය 
හා යේලාව 

සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

ලංසු ප ොත් මිළදී ගත 

හැකි කාර්යාලය සහ 

අදාළ අංකය 

 
ලංසු 

ප ොපතහි 
මිල 
(රුපි.) 

ලංසු ඇපකරයේ 
වටිනාකම 
(රුපි.) 

ඉදිරිපත් කරන ලංසු 
භාරදිය යුතු කාර්යාලය 

ලංසු විවෘත කරන 

ස්ථානය 

පතොරතුරු 

පිට තක 
මිල 
(රුපි.) 

ලංසු 

වර්ගය 
ICB/ 
NCB 

පතොරතුරු 

පිට ත 

භාගත 

කිරීම් 

අමු ද්රවය 

යබදා හැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2019/02 
 

i) 12V, 90Ah, Lead Acid Batteries – 
50 Nos. 

 
ii) DC Power Supply Units 24V, 15A 

– 20 Nos. 

2019 
මාර්තු 

13 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 
යකොළඹ 03මගින් 
2019- 03-12 දිනට 

යපර 
දුක.011-2575923 

 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

25,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැගිල්ල 340, ආර් 
ඒ ද යමල් මාවත, යකොළඹ 

03 හි තබා ඇති ලංසු 
යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- NCB click here 
 

යබදා හැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

 
DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2019/025 

 
i) End Termination Kit H.S. Indoor  
LV 16Sqmm/ 4C/XLPE/SWA UG 

Cable (Without Socket) 
– 500 Nos. 

 
ii) Insulation Tubing HS For LV 

95Sqmm 
– 500 Mtrs. 

 
iii) End Termination Kit H.S. Indoor 

11kV/ 
95Sqmm/ 3C/XLPE/SWA UG Cable 

(Without 
Socket) – 265 Nos. 

. 

2019 
මාර්තු 

13 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 
(මුදලින්) 

51,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

එම එම - NCB click here 
 

https://www.dropbox.com/s/v4661693cohr1zh/ENG-DD1-CC-2019-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yf1963d67j0k1xf/ENG-DD1-CC-2019-025.pdf?dl=0
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යබදා හැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2019/028 
 

i) PVC Insulated Flexible Wire Cu 3 
Core 30/0.25 -1,200 Mtrs. 

 
ii) Cable Cu  PVC Insulated 7/1.04 

Twin 6Sqmm –15,000 Mtrs. 
 

2019 
මාර්තු 

13 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 
(මුදලින්) 

25,500.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

එම එම - NCB click here 
 

ඉදිකිරීම් 

 
 

   
 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

  

 

 

යසේවා 
ජ්නන අංශය 
( තාපබල 
සංකීර්යය) 

SPS/CE/CAN.TENDER/2019 
2019 අයරේල් මස සිට වසරක 

කාලයක් සඳහා සපුගස්කන්ද විදුලි 
බලස්ථාන ආපන ශාලාව 
පවත්වායගන යෑම. 

2019.03.13 
10.00 පැයට 

අදාල නැත නිපයෝජ්ය සාාානය 

අධිකාරී ( තා බල 

සංකීර්ණය)  ලංවිා 

ජ්නන මූලස්ථානය, 

නව කැළණි  ාලා, 

10600 

පකොපලොන්නාව 

දුරකතන අංකය 
2437426, 2423897 

 

200.00 1,000.00 නිපයෝජ්ය සාාානය 

අධිකාරී ( තා බල 

සංකීර්ණය)  ලංවිා 

ජ්නන මූලස්ථානය, නව 

කැළණි  ාලා, 

10600 පකොපලොන්නාව 

දුරකතන අංකය 
2437426, 2423897 

 

නිපයෝජ්ය සාාානය 

අධිකාරී ( තා බල 

සංකීර්ණය)  ලංවිා 

ජ්නන මූලස්ථානය, 

නව කැළණි  ාලා, 

10600 

පකොපලොන්නාව 

දුරකතන අංකය 
2437426, 2423897 

අදාල නැත NCB Click 
Here 

යබදා හැරිම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/19/027 

 
විදුලි ඉංජියන්රු ( යබදාහැරීම් 

නඩත්තු) මඩකලපුව යේ රාජ්කාරී 
කටයුතු සදහා වෑන් රථයක්/ඩබල් 
කැබ් රථයක් කුලියට ලබා ගැනීම 

2019.03.06   

වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

යබදාහැරීම් නඩත්තු 
මඩකලපුව කාර්යාලය 

065-2227761 
යහෝ 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී(නැ
යගනහිර කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

500.00 5,000.00 නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
නිලායවලි පාර, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click here 

යබදා හැරිම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/19/028 

 
විදුලි අධිකාකාරී(නින්දවූර්  

පාරියභො  ිගිකමධ්යස්ථානය) 
කල්මුයණ් යේ රාජ්කාරී කටයුතු 
සදහා වෑන් රථයක්/ඩබල් කැබ් 
රථයක් කුලියට ලබා ගැනීම 

2019.03.06  

වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

රායිශිය ය විදුලි 
ඉංජියන්රු 
(කල්මුයණ්) 
කාර්යාලය 

067-2229276 
යහෝ 

නියයෝජ්ය 
සමානයාධිකාකාරී 

500.00 5,000.00 නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
උප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click here 

https://www.dropbox.com/s/ntwbhgxivq5viu6/ENG-DD1-CC-2019-028.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sva1yevul4jgb9a/SIN-GEN-SPSCECANTENDER2019.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sva1yevul4jgb9a/SIN-GEN-SPSCECANTENDER2019.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nrune0d4s6qitgn/Eng-DD2-EP-027%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20EE%20DM%20Batticaloa.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j70tzfy2lehc2ma/Eng-DD2-EP-028%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20Ninthavur%20CSC.pdf?dl=0
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(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

යබදා හැරිම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/19/029 

 
විදුලි අධිකාකාරී (මූතූර් පාරියභෝගික 
මධ්යස්ථානය)  ්රීකුයාමලය යේ 
රාජ්කාරී කටයුතු සඳහා වෑන් 

රථයක්/ඩබල් කැබ් රථයක් කුලියට 
ලබා ගැනීම 

2019.03.06 

වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

රායශිය ය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 

(ත්රිකුයාමලය) 
026-2222301 

026-2220060          
යහෝ 

නියයෝජ්ය 
සමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

 

500.00 5,000.00 නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
නිලායවලි පාර, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click here 

යබදා හැරිම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/19/030 

 
විදුලි අධිකාකාරී (බලශක්ති 

කළමයාකරන)  ්රීකුයාමලය යේ 
රාජ්කාරී කටයුතු සඳහා වෑන් 

රථයක්/ඩබල් කැබ් රථයක් කුලියට 
ලබා ගැනීම 

 

2019.03.06 

වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

නියයෝජ්ය 
සමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

500.00 5,000.00 එම එම - NCB Click here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(බපඋ) 

WPN/KEL/CE/TC01/2019/04 
මාවරමංඩිය විදුලි අධිකාකාරී නිල 
නිවස සඳහා වසර 02 කාලයකට  

බදු කුලී පදනම මත 
යගොඩනැගිල්ලක් ලබා ගැනීම. 
(කැලණිය රායශිය ය විදුලි 

ඉංජියන්රු බල රයශිශය තුල පිහිටි 
යගොඩනැගිල්ලක් විය යුතුය) 

 
 

2019.03.06 
දින ප.ව. 2.00 

ට 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(බපඋ) 

රායශිය ය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 

191/13 බී, 
මලයදොලවත්ත  පාර, 

කඩවත. 
දු.ක. 

0112 925880 
ෆැක්ස්: 

0112925885 

500.00 - රායශිය ය විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය, යනො. 

191/13බී මලයදොලවත්ත 
පාර , කඩවත. 

රායශිය ය විදුලි 
ඉංජියන්රු 

කාර්යාලය, යනො. 
191/13බී 

මලයදොලවත්ත පාර , 
කඩවත. 

- NCB Click 

Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(බපඋ) 

WPN/KEL/CE/TC01/2019/03 

කැලණිය ප්රධාාන විදුි  ඉංිනපන්රු 

කාර්යාලය සදහා වසර 02 

කාලයකට  බදු කුලී  දනා ාත 

 ර්චස් 40 කට වැඩි ඉඩාක් සහිත 

පගොඩනැගිල්ලක් ලබා ගැනීා. 
 

 කඩවත නගරයට ආසන්නයේ 

2019.03.06 
දින ප.ව. 2.00 

ට 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(බපඋ) 

එම 500.00 - එම එම - NCB Click 

Here 

https://www.dropbox.com/s/jeztc85ev64paz1/Eng-DD2-EP-029%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20Mutur%20CSC.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q1jogndcorhbomj/Eng-DD2-EP-030%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20EM.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fzsa5mcugqmbbg3/Sin%20-%20DD2-%20WPN-KEL%2004%20LAND.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fzsa5mcugqmbbg3/Sin%20-%20DD2-%20WPN-KEL%2004%20LAND.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q62l14xwd065und/SIN%20DD2-%20WPN-KEL-03-%20Building.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q62l14xwd065und/SIN%20DD2-%20WPN-KEL-03-%20Building.pdf?dl=0
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යකොළඹ නුවර රධ්ාන 
මාර්ගයට සමීපව (මහර හන්දිය 
සිට ඇල්යදණිය අතර) පිහිටි 
යගොඩනැගිල්ලක් යහෝ රධ්ාන 

මාර්ගයට මුහුයලා 
යනොපිහිටියත් අඩි 20 ක පමය 

රයේශ මාර්ගයක් සහිත 
යකොළඹ නුවර රධ්ාන මාර්ගයේ 
සිට මීටර් 100 ක් දුරින් ඇති 
යගොඩනැගිල්ලක් විය යුතුය. 

 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/J-V147/2019/60 
යතත් බදු කුලී පදනම මත කෲ කැබ් 
රථයක් ලබා ගැනීම. පාරියභෝගික 
යසේවා මධ්යස්තානය - රාගම 

2019.03.06 
දින ප.ව. 2.00 

ට 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 
 

500.00 20,000.00 නි.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., යනො. 280, නුවර 

පාර, කිරිබත්යගොඩ. 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම.,            
යනො. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගොඩ. 

- NCB Click 

Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/042 
කෑගල්ල රායශිය ය විදුලි ඉංජියන්රු 

බල රයශිශයට අයත් 
යමොයරොන්යතොට විදුලි පාරියභෝගික 
යසේවා මධ්යස්ථානය පවත්වායගන 
යාම සඳහා බදු / කුලී පදනම මත 
පහත සඳහන් පහසුකම් සහිත 
යගොඩනැගිල්ලක් වසර 02ක 
කාලයකට ලබා ගැනීම. 

 

 යමොයරොන්යතොට රයශිශය තුළ 
විය යුතුය. 

 ව.අ. 2000ක පමය 
යගොඩනැගිල්ලක් විය යුතුය. 

 සැහැල්ලු යලොරි රථ 02ක් සහ 
ශිවිත්ව කාර්ය වාහන 03ක් 
එකවර නවතා තැබීයම් 
හැකියාව තිබිය යුතුය. 

 ජ්ලය, විදුලිය, දුරකථන හා 
මාර්ග පහසුකම් සහ අයනකුත් 
සනීපාරක්ෂක පහසුකම් තිබිය 

යුතුය. 

 රධ්ාන මාර්ගයේ සිට 
පහසුයවන් පිවිසිය හැකි වීම. 

 යගොඩනැගිල්ල පිහිටි භූමිය 
වටා  ආරක්ෂිත වැටක් යහෝ 

2019-03-13 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
රසම්පාදන 
කමිටුව 

තමා විසින් සකස් 
කරගත් අයදුම්පතක 
බලායපොයරොත්තු වන 

කුලිය සහ 
යගොඩනැගිල්යල් සියලු 
විස්තර සඳහන් කර 

එවන්න. 
දු.අ.   035-2222466 

- - ර.ඉ. (වාණිජ්) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ර.ඉ. (වාණිජ්) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. NCB - 

 

https://www.dropbox.com/s/0291pkhmndjecxm/ENG-DD2-WPN-NCB-J-V147-2019-60.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0291pkhmndjecxm/ENG-DD2-WPN-NCB-J-V147-2019-60.pdf?dl=0
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තාප්පයක්  ඉදිකර තිබිය යුතුය. 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/043 

 
කෑගල්ල රායශිය ය විදුලි ඉංජියන්රු 
ඒකකයට අයත් කෑගල්ල පා.යසේ.ම. 
සඳහා  කුලී පදනම මත වසර 02ක 
කාලයකට කෲ කැබ්  රථයක්  ලබා 

ගැනීම. 
 

2019-03-13 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
රසම්පාදන 
කමිටුව 

ර.ඉ. (වාණිජ්) 
කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 
 

1000/= 16,000/= ර.ඉ. (වාණිජ්) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ර.ඉ. (වාණිජ්) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/044 

 
රධ්ාන ඉංජියන්රු (තැනීම්) ඒකකය 
- ම.ප. සඳහා  කුලී පදනම මත වසර 
02ක කාලයකට වෑන් රථයක්   

ලබා ගැනීම. 
 

2019-03-13 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 1000/= 16,000/= එම එම අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/045 

 
රධ්ාන ඉංජියන්රු (සැලසුම් හා 
සංවර්ධ්න) ඒකකය - ම.ප. සඳහා  
කුලී පදනම මත වසර 02ක 

කාලයකට යමෝටර් කාර් රථයක්   
ලබා ගැනීම්  

 

2019-03-13 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 1000/= 20,000/= එම එම අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/046 

 
කුණ්ඩසායල් රායශිය ය විදුලි 

ඉංජියන්රු ඒකකයට අයත් වාණිජ් 
උප ඒකකය සදහා කුලී පදනම මත 
වසරක කාලයකට ත්රියරෝද රථයක් 

ලබා ගැනීම. 
 

2019-03-13 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 500/= 5,000/= එම එම අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/047 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි (ම.ප) 
කාර්යාලය සදහා කුලී පදනම මත 

වසර 02ක කාලයකට 4WD ඩබල් 
කැබ් රථයක් ලබා ගැනීම. 

 

2019-03-13 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 1000/= 20,000/= එම එම අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/ir0e5us28r77xav/Sin-DD2-CP-PPC-2019-043.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ir0e5us28r77xav/Sin-DD2-CP-PPC-2019-043.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7qvqw28151hxhke/Sin-DD2-CP-PPC-2019-044.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7qvqw28151hxhke/Sin-DD2-CP-PPC-2019-044.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f93dwft3jj6kohl/Sin-DD2-CP-PPC-2019-045.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f93dwft3jj6kohl/Sin-DD2-CP-PPC-2019-045.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1tainp35kcxd8mt/Sin-DD2-CP-PPC-2019-046.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1tainp35kcxd8mt/Sin-DD2-CP-PPC-2019-046.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qz91pt2wzfgqma7/Sin-DD2-CP-PPC-2019-047.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qz91pt2wzfgqma7/Sin-DD2-CP-PPC-2019-047.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/048 
රධ්ාන ඉංජියන්රු (බලශක්ති 
කළමනාකරය) ඒකකය-(ම.ප) 
සදහා කුලී පදනම මත වසර 02ක 

කාලයකට 4WD ඩබල් කැබ් රථයක් 
ලබා ගැනීම. 

 

2019-03-13 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 1000/= 20,000/= එම එම අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/049 

රධ්ාන ඉංජියන්රු (බලශක්ති 
කළමනාකරය) ම.ප. ඒකකය 

සඳහා බදු / කුලී පදනම මත පහත 
සඳහන් පහසුකම් සහිත 

යගොඩනැගිල්ලක් වසර 02ක 
කාලයකට ලබා ගැනීම. 

 මහනුවර නගරයට ආසන්න 
ස්ථානයක් විය යුතුය. 

 ව.අ. 1500ක පමය 
යගොඩනැගිල්ලක් විය යුතුය. 

 සැහැල්ලු වාහන 04ක් නවතා 
තැබීයම් හැකියාව තිබිය යුතුය. 

 ජ්ලය, විදුලිය, දුරකථන හා 
මාර්ග පහසුකම් සහ අයනකුත් 
සනීපාරක්ෂක පහසුකම් තිබිය 

යුතුය. 

 නිරවුල් රයේශ මාර්ග තිබිය 
යුතුය. 

 යගොඩනැගිල්ල අවට  ආරක්ෂිත 
වැටක් ඉදිකර තිබිය යුතුය. 

 

2019-03-13 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

තමා විසින් සකස් 
කරගත් අයදුම්පතක 
බලායපොයරොත්තු වන 

කුලිය සහ 
යගොඩනැගිල්යල් සියලු 
විස්තර සඳහන් කර 

එවන්න. 

දු.අ.   081-4949962 

- - එම එම අදාල නැත. NCB - 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(වයා.හා 
අ.සැ.න.) 

 
 

PRO&HM/DD2/DPC/2018/51 

 

රධ්ාන ඉංජි යන්රු (රැහැන් මාර්ග 
තැනීම් හා නඩත්තු) කාර්යාලය, 
වයාපිති හා අධිකාසැර නඩත්තු - 
යබ.අ.02   සඳහා වසරක  

කාලයකට රියදුයරකු සහිත යලොරි 

රථයක් (යටොන් 3)  කුලියට ගැනීම. 

2019/03/13 
 

14.00 පැය 

DPC 
 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(වයා.හා අ.සැ.න.) 
යබදාහැරීම් අංශය 2 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය,  
තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

 
0812222286 

500.00 15000.00 නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(වයා.හා අ.සැ..න.) 
යබදාහැරීම් අංශය 2, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

 
081-2222286 
081-2204298 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(වයා.හා අ.සැ..න.) 
යබදාහැරීම් අංශය 2, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, තැ.යප.18, 
ළමාගාරය පාර, 

මහනුවර 
 

- NCB Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/wmzibqdrcspgrvy/Sin-DD2-CP-PPC-2019-048.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wmzibqdrcspgrvy/Sin-DD2-CP-PPC-2019-048.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h965an9d2xyriia/PRO%26HM-DD2-DPC-CE%28LC%26M%29-2018-51.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h965an9d2xyriia/PRO%26HM-DD2-DPC-CE%28LC%26M%29-2018-51.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(වයා.හා 
අ.සැ.න.) 

 
 

PRO&HM/DD2/DPC/CE(SC&

M)/2018/52 

 
ර ධ්ාන ඉංජියන්රු (උපයපොල තැනීම් 
හා නඩත්තු) වයාපිති හා අධිකාසැර 
නඩත්තු - යබ.අ. 02 කාර්යාලයේ 
උපයපොල නඩත්තු මධ්යම කලාප 

වැඩකණ්ඩායම සඳහා 
යගොඩනැගිල්ලක් මහනුවර 

නගරයයන් වසර 02 ක් සඳහා බශිදට 
ලබා ගැනීම.ි්  

 

2019/03/06   
ප.ව.2.00 

යබදාහැරීම් 
සපයාගැනීම් 
කමිටුව - 
යබ.අ. 02 

 

එම 300/- 
 
 
 

අදාල නැත 
 

එම 
081-2222286 
081-2222287 

 

එම 
081-2222286 
081-2222287 

 

අදාල නැත 
 

NCB Click 

Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය 03 

 (සබරගමුව) 

         SAB/CE(COM)/Dis 
&Re/2019/EH/01 

මුදල් යනොයගවීම මත විදුලිය 
විසන්ධිකා කිරීම හා නැවත සංධිකා කිරීම 
(ඇහැලියයගොඩ රායශිය ය විදුලි 

ඉංජියන්රු කාර්යාලය) 
 

2019-03-13 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
රධ්ාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ්) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර 

2,000.00 100,000.00 නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
රධ්ාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ්) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
රධ්ාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ්) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර 

 

-- NCB Click              
Here 

 

යබදාහැරී යම් 
අංශය 03 

 (සබරගමුව) 

SAB/CON-V75/HV/2019/10 
 

රධ්ාන ඉංජියන්රු (තැනීම්) 
ඒකකයේ රාජ්කාරී කටයුතු සඳහා 
2WD වෑන් රථ 01ක් කුලී පදනම 

මත ලබා ගැනීම 
 

2019-03-13 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

එම 1,000.00 5,000.00 එම එම - NCB Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය 03 

 (සබරගමුව) 

SAB/DM-V76/HV/2019/11 
 

රධ්ාන ඉංජියන්රු (යබදාහැරීම් 
නඩත්තු) ඒකකයේ රාජ්කාරී 

කටයුතු සඳහා 2WD වෑන් රථ 01ක් 
කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම 

 
 

2019-03-13 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

එම 1,000.00 5,000.00 එම එම - NCB Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය 03 

 (සබරගමුව) 

SAB/EM-V77/HV/2019/12 
 

විදුලි ඉංජියන්රු (බලශක්ති 
කළමනාකරය) ඒකකයේ රාජ්කාරී 
කටයුතු සඳහා 2WD වෑන් රථ 01ක් 

කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම 
 
 
 

2019-03-13 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

එම 1,000.00 5,000.00 එම එම - NCB Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/axnrzp41bdxsbnj/Draft%20Tender%20Docunment.Text.Marked.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/axnrzp41bdxsbnj/Draft%20Tender%20Docunment.Text.Marked.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8kt9bniu6e594f4/SAB-CE%28COM%29-Dis%26Re-2019-EH%20-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8kt9bniu6e594f4/SAB-CE%28COM%29-Dis%26Re-2019-EH%20-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/91ftafflav1ivuv/SAB_CON_-V75_HV_2019_10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/91ftafflav1ivuv/SAB_CON_-V75_HV_2019_10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qrbuwgaqa41f8kj/SAB_DM_-V76_HV_2019_11.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qrbuwgaqa41f8kj/SAB_DM_-V76_HV_2019_11.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tays0b7v5f3z8pn/SAB_EM_-V77_HV_2019_12.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tays0b7v5f3z8pn/SAB_EM_-V77_HV_2019_12.pdf?dl=0


 8 

යබදාහැරී යම් 
අංශය 03 

 (සබරගමුව) 

SAB/DM-V81/HV/2019/16 
 

රධ්ාන ඉංජියන්රු (යබදාහැරීම් 
නඩත්තු) ඒකකයේ රාජ්කාරී 

කටයුතු සඳහා කාර් රථ 01ක් කුලී 
පදනම මත ලබා ගැනීම 

 

2019-03-13 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

එම 1,000.00 5,000.00 එම එම - NCB Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය 03 

 (සබරගමුව) 

SAB/RUW-V82/HV/2019/17 
 

යගෝයගල්යදණිය පාරියභෝගික 
යසේවා මධ්යස්ථානයේ රාජ්කාරී 
කටයුතු සඳහා  2WD වෑන් රථ 

01ක් කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම 
 

2019-03-13 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

එම 1,000.00 5,000.00 එම එම - NCB Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය 03 

 (සබරගමුව) 

SAB/PND-V83/HV/2019/18 
 

රධ්ාන ඉංජියන්රු (සැලසුම් 
සංවර්ධ්න) ඒකකයේ රාජ්කාරී 

කටයුතු සඳහා 4WD වෑන් රථ 01ක් 
කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම 

 

2019-03-13 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

එම 1,000.00 5,000.00 එම එම - NCB Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය 03 

 (සබරගමුව) 

SAB/RUW-V84/HV/2019/20 
 

කිතුල්ගල බිඳවැටුම් ඒකකයේ 
රාජ්කාරී කටයුතු සඳහා  සිංගල් 
කැබ් රථ 01ක් කුලී පදනම මත 

ලබා ගැනීම 
 
 
 

2019-03-13 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

එම 1,000.00 5,000.00 එම එම - NCB Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය 03 

 (සබරගමුව) 

SAB/RAT-V78/HV/2019/13 
 

විදුලි ඉංජියන්රු (රත්නපුර) 
ඒකකයේ රාජ්කාරී කටයුතු සඳහා 
්රී යරෝද රථ (යපරල්) 01ක් කුලී 

පදනම මත ලබා ගැනීම 
 
 

2019-03-13 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

එම 1,000.00 5,000.00 එම එම - NCB Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය 03 

 (සබරගමුව) 

SAB/RAT-V79/HV/2019/14 
 

විදුලි ඉංජියන්රු (රත්නපුර) 
ඒකකයේ රාජ්කාරී කටයුතු සඳහා 
්රී යරෝද රථ (යපරල්) 01ක් කුලී 

පදනම මත ලබා ගැනීම 
 

2019-03-13 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

එම 1,000.00 5,000.00 එම එම - NCB Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/zf3akrewpehzly3/SAB_DM_-V81_HV_2019_16.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zf3akrewpehzly3/SAB_DM_-V81_HV_2019_16.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zm4ij97plsv2sid/SAB_RUW_-V82_HV_2019_17.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zm4ij97plsv2sid/SAB_RUW_-V82_HV_2019_17.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dnq1rd2gta1rat6/SAB_P%26D_-V83_HV_2019_18.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dnq1rd2gta1rat6/SAB_P%26D_-V83_HV_2019_18.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n6rfe8ctlhr5zfo/SAB_RUW_-V84_HV_2019_20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n6rfe8ctlhr5zfo/SAB_RUW_-V84_HV_2019_20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/blya903v0s4qplh/SAB_RAT_-V78_HV_2019_13.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/blya903v0s4qplh/SAB_RAT_-V78_HV_2019_13.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/blya903v0s4qplh/SAB_RAT_-V78_HV_2019_13.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/blya903v0s4qplh/SAB_RAT_-V78_HV_2019_13.pdf?dl=0
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යබදාහැරී යම් 
අංශය 03 

 (සබරගමුව) 

SAB/RAT-V80/HV/2019/15 
 

විදුලි ඉංජියන්රු (රත්නපුර) 
ඒකකයේ රාජ්කාරී කටයුතු සඳහා 
්රී යරෝද රථ (යපරල්) 01ක් කුලී 

පදනම මත ලබා ගැනීම 
 

2019-03-13 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

එම 1,000.00 5,000.00 එම එම - NCB Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

නිසා(ඌව)/රඉ(වාීජජ්)/නිල 
නිවාස/සි04/2යක්19/04 

 
රායශිය ය විදුලි ඉංජියන්රු බදුල්ල 
ඒකකයට අයත් රිදීමාලියශිද 

පාරියභෝගික යසේවා මධ්යස්ථානය 
සඳහා රිදීමාලියශිද නගරය අවටින් 
යගොඩනැගිල්ලක් කුලියට යහෝ 

බශිදට ලබා ගැනීම. 

2019 මාර්තු 13  
ප.ව 15.00 

 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

රායශිය ය විදුලි 
ඉංජියන්රු (බදුල්ල) 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක 23, පහල 
රජ්වීදිය, බදුල්ල 

 
දු.ක. :055-2222315 

055-4929717 
 
 

500.00 6,000.00 නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, රධ්ාන ඉංජියන්රු 

(වානිජ්) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, රධ්ාන 
ඉංජියන්රු (වානිජ්) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

- NCB Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

නිසා(ඌව)/රඉ(වාීජජ්)/නිල 
නිවාස/සි04/2යක්19/05 

 
රායශිය ය විදුලි ඉංජියන්රු බදුල්ල 
ඒකකයට අයත් රිදීමාලියශිද 

පාරියභෝගික යසේවා මධ්යස්ථානයේ 
විදුලි අධිකාකාරි සඳහා රිදීමාලියශිද 
නගරය අවටින් නිවසක් කුලියට 

යහෝ බශිදට ලබා ගැනීම 

2019 මාර්තු 13  
ප.ව 15.00 

 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 500.00 6,000.00 එම එම - NCB Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2019/10 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි  

බලශක්ති කළානාකරණ ඒකකපේ  

කාර්යාලය සඳහා  කුලී පදනම මත 

වෑන් රථයක් ලබාගැනීම සඳහා වූ 
යටන්ඩරය 

2019.03.14 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 608, 

ගාලුපාර, රත්මලාන. 
011-2638852 

500.00 15,000.00 රධ්ාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ්), නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 608, 
ගාලුපාර, රත්මලාන. 

රධ්ාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ්), නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 608, 

ගාලුපාර, රත්මලාන. 
 

 NCB Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

DGM(SP)/C2/2019/04 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ දකුණු 
පළාත් ගබඩායේ ඇති භාවිතයයන් 
ඉවත් කරන ලද අබලි භාණ්ඩ 

විකිීජම 
 
 

2019-03-06 
ප.ව. 2.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා.(ද.ප.) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

අංක.167,  
මාතර පාර,ගාල්ල. 

 

1,000.00 ලංසුයවන් 10% 
ක මුදල 

නි.සා.(ද.ප.) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., අංක.167,  
මාතර පාර,ගාල්ල. 

 

නි.සා.(ද.ප.) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

අංක.167,  
මාතර පාර,ගාල්ල. 

 

අදාළ  
යනොයේ. 

NCB 

 
Click 
Here 

 
 

 

https://www.dropbox.com/s/blya903v0s4qplh/SAB_RAT_-V78_HV_2019_13.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/blya903v0s4qplh/SAB_RAT_-V78_HV_2019_13.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uoahrgd9jmuujfg/19-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uoahrgd9jmuujfg/19-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s9pt7wvrkpgl9si/19-05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s9pt7wvrkpgl9si/19-05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0qxa1nhd3qyg0rd/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2019_10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0qxa1nhd3qyg0rd/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2019_10.pdf?dl=0
Click%20herehttps:/www.dropbox.com/s/kuxy4z98tow0bx9/Sin-DD4%28SP%29-DGM%28SP%29-C2-2019-04.pdf?dl=0
Click%20herehttps:/www.dropbox.com/s/kuxy4z98tow0bx9/Sin-DD4%28SP%29-DGM%28SP%29-C2-2019-04.pdf?dl=0
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ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය යවනුයවන් සපයාගැනීම් කමිටුයේ සභාපති විසින් හැකියාවැති සැපයුම්කරුවන් යවතින්, ජ්ාතයන්තර/ජ්ාතික තර`ගකාරී ලංසු ඉදිරිපත් කිරීයම් පදනම මත මුද්රා තබන ලද ලංසු කැ`දවන අතර, එම ලංසු ඉදිරිපත් කළ යුත්යත් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 
යවතින් මිළදී ගන්නා ලද ලංසු යපොත් පමයක් උපයයෝගී කරයගනය. 

 
 

අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන්ට යහෝ ඔවුන්යේ බලයලත් නියයෝජිතයන්ට පමයක් ලංසු යපොත් නිකුත් කරනු ලැයබ්. අවශය වු විටක ඔවුන් 1987 අංක 3 දරය යපොදු යකොන්ත රාත් පනතට අනුකූලව ලියාපදිංචි විය යුතුය. 
 

 

ලංසු භාර ගන්නා අවසාන දිනයට කලින් දින දක්වා සෑම ලංසු යපොතක් යවනුයවන්ම ඉහත 6 වන තීරුයේ ස`දහන් මුදල යගවා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධ්ාන ඉංජියන්රු යවත ලිඛිතව ඉදිරිපත් කරන ලද ඉල්ලීමක් ම`ගින්  0900 පැය සිට 
1500 පැය දක්වා සාමානය වැඩ කරන දිනයන් තුළ මිලදී ගත හැක. යම් ස`දහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සාමානයාධිකාකාරී නමින් ලියන ලද බැංකු අයකරයක් ම`ගින් යහෝ මුදල් ම`ගින් යහෝ යගවිය හැක. 
 

 

වියශිය ය තානාපති කාර්යාල /යවළ`ද යකොමිෂන්වලට, ලංසු යපොත්වල යතොරතුරු පිටපත් ලිඛිත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීයමන් අදාල නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධ්ාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපොත් අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ඔවුන්යේ නියයෝජිතයින්ට අදාල නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධ්ාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් පරීක්ෂා කල හැක. 
 

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ඔවුන්යේ අනුමැතිය ලත් නියයෝජිතයින් ඉදිරිපිටදී ඉහත තීරු අංක 9 හි ස`දහන් ස්ථානයන්හිදී ලංසු භාරගැනීම අවසන් කරන යේලායේදීම, එයසේ ඉදිරිපත් කරන ලද සියලුම ලංසු විවිත කරනු ලබන අතර ප රමාදව ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලංසු 
ප රතියක්ෂේප කරනු ලැයබ්. 
 
මීට අදාල සියලු විස්තර හා පැහැදිලි කිරීම් විමසිය යුත්යත් ලංසු යපොත් නික`ත් කරනු ලබන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී/ ප රධ්ාන ඉංජියන්රු යවතිනි. 
 

 

 
 ICB ) අන්තර්ජ්ාතික තර`ගකාරී ලංසු “  NCB ) යශිය ය තර`ගකාරී ලංසු 

 
 
 

        සාාානයාධිකාරී                         
                                     
 


