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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 

ජනන අංශය 
(ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය) 

LV/T/2019/0162 
ලක්විජය විදුලි බලාගාරයට කපු 

අත් පම්ස් ස යා ගැනීම 

Supply & Delivery of cotton 
knitted gloves (Single sided 

rubber dotted) for the 
Lakvijaya Power Plant 

2019 
ජූලි මස 10 වන 

දින 14.00 
පැයට. 

 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය- 
සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන 
අංශය, 4වන මහල, 

බලස්ථාන 
කළමයාකරු 
(ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය) ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්ය ෝයල් 

TP : 032 226 8964 

Fax: 032 226 8966 

 

 

1,000/- 
මුදල  
(නැවත 

යනොයගවන 
යටන්ඩර් 
තැන්පතුව) 
සාමානයාධි
කාරී ලංකා 
විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
නමින් 
මහජන 
බැංකුයේ 

ගිණුම් අංක: 
071100123
320705 
යවත බැර 
කල හැක. 

රු40,000.00 ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 

මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය 

විදුලි බලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච් යලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 

 
TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8966 
 
 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 
යගොඩනැගිල්ල, 
ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච් යලයි 

61342. 
 

http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 
යනොමියල් 
බාගත 

කරගත හැක 
 

NCB Click 
Here 

 
 
 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/2q08jzkj3wsz1e9/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29_LV-T-2019-0162.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2q08jzkj3wsz1e9/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29_LV-T-2019-0162.pdf?dl=0
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ජනන අංශය 

(මහවැලි 
සංකීර්යය) 

MC/KOT/BIDS/2019/007 
යකොත්මයල් බලාගාරයට අධි 
යවෝල්ටීයතා පරිවාරක 

පරීක්ෂකයක් (High Voltage Digital 

Insulation Tester) මිලදී ගැනීම. 

2019.07.17    
දින  ප.ව 02:00 

ට 
 

මහවැලි 
සංකිර්ය 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය, 

යකොත්මයල් විදුලි 
බලස්ථානය, ලංවිම, 

මාවතුර. 
081-3806199 

081-4950895 

ෆැක්ස් 081-7429330 
 

රු.1000/- 
ක මුදලක් 
ඕනැම 
මහජන 
බැංකු 

ශාඛාවක් 
මගින් 
මහජන 
බැංකුයේ  

යදමටයගොඩ 
ශඛායේ 
ලංවිම 
ජනන 

මුලස්ථාන
යේ ගිණුම් 
අංක 071-

1001-
23320-705 
ට බැර වන 

ස ේ  යගවා 
බැංකු  
ලදුපත 
ඉදිරිපත් 
කල යුතුය 

 

රු.10,000.00 ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය, යකොත්මයල් 
විදුලි බලස්ථානය, ලංවිම, 

මාවතුර. 

2019.07.17   දින  
ප.ව 02:00 ට ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය, 

යකොත්මයල් විදුලි 
බලස්ථානය, ලංවිම, 

මාවතුර. 
 

- NCB Click 
here 

 

ජනන අංශය 

(මහවැලි 
සංකීර්යය) 

MC/KOT/BIDS/2019/006 
ස ොත්මසේ  බලාගාරයට 800 

kVA, 11/0.4 kV, 50 Hz යතකලා 
වියළි(Dry type) පරියාමකයක්  
 ැලසුම් කිරීම, නිෂ්පාදනය 

කිරීම,  ර්මාන්තශාලා පරීක්ෂණ 
හා යගනවිත් භාර දීම 

2019.08.07    
දින  ප.ව 02:00 

ට 
 

මහවැලි 
සංකිර්ය 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

කාර්යාලය, (ම.සං), 
අංක 40/20, අම්පිටිය 
පාර, මහනුවර. 

 

081-2224568                                       
081-4950687 

ෆැක්ස් 081-2232802 
 

රු.1000/-  
 

එම 
 

රු.60,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
කාර්යාලය, (ම.සං), 

අංක 40/20, අම්පිටිය පාර, 
මහනුවර. 

 

2019.08.07    දින  
ප.ව 02:00 ට 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
කාර්යාලය, (ම.සං), 
අංක 40/20, අම්පිටිය 
පාර, මහනුවර. 

 
 

- ICB Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/yqa91l3v2f3q69d/ENG-GEN-MC-KOT-BIDS-2019-007.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yqa91l3v2f3q69d/ENG-GEN-MC-KOT-BIDS-2019-007.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/au0e1mpgo9pqrki/ENG-GEN-MC-KOT-BIDS-2019-006.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/au0e1mpgo9pqrki/ENG-GEN-MC-KOT-BIDS-2019-006.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2019/081 
 

Supply & Delivery of 
Brass Wiping Cones (Wiping 

Glands) Requirement  for 11kV 
Switchgears 
– 200 Nos. 

2019 
ජූලි 
10 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජයසාමානයාධි
කාරි (යකොළඹනගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවනමහල,  

ලක්ෂ්මන්යගොඩනැගිල්
ල 340, 

ආර්. ඒ. දයමල්මාවත, 
යකොළඹ 03මගින් 

2019-07-09දිනටයපර 
දුක.011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

20,000.00 
(මුදලින්යහෝබැං
කුඅයකරයක් 

මඟින්) 

නියයෝජයසාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹනගරය) 
කාර්යාලය, 
සිේවනමහල,  

ලක්ෂ්මන්යගොඩනැගිල්ල3
40, ආර්ඒදයමල්මාවත, 
යකොළඹ03හිතබාඇතිලංසු

යපට්ටිය 

සමුළුකාමරය, 
නියයෝජයසාමානයාධි

කාරි 
(යකොළඹනගරය) 

කාර්යාලය 

- NCB Click Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2019/116 
 

Supply &Delivery of 
Foot Operated Hydraulic Cable 

Spiker Units 
- 02 Nos. 

 
ලංසු අවසන් වීමට ප ර සාකච්ජාව 

සදහා  ැමීණිය යුතු දිනය 2019 ජුනි 

මස 25 වන දින ප .ව.10.00ට 

නිපයෝජය සාමානයාධිකාකා  

(පකොළඹ නගරය) කාර්යාලය, සිව් 

වන මහල, ලක්ෂ්මන් 

පගොඩනැගිල්ල, 340, 

ආර්. ඒ. ද පමල් මාවත, පකොළඹ 

03දී. 

2019 
ජූලි 
10 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 
(මුදලින්) 

15,000.00 
(මුදලින්යහෝබැං
කුඅයකරයක් 

මඟින්) 

එම එම - NCB Click Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/11
8 
 

Supply & Delivery 02 Nos. of Digital 
Clamp Meters for Routine Meter 

Testing work of HT Bulk Consumers 
in Colombo City. 

2019 
ජුලි 
10 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 
(මුදලින්) 

 

2,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

එම එම - NCB Click Here 

https://www.dropbox.com/s/epy0o5z6et0kher/ENG-DD1-CC-2019-081.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bwojfzdx3q66x1x/ENG-DD1-CC-2019-116.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mg5tuwudktceeuz/ENG-DD1-CC-2019-118.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/04
2 
 

Supply, Delivery, Installation & 
Commissioning of Water Sprinkler 

Fire Protection System for 
Transformers at SUB “ J” & “ D “ 

 
ලංසුඅවසන්වීමටප රසාකච්ජාවසද

හා ැමීණියයුතුදිනය 2019 ජුලි මස 

02 වනදිනප .ව.10.00ටප්රධාාන 

ඉංජිපන්රු (නඩත්තු) කාර්යාලය, 

අංක 01 එච් ආර් පජෝති ාල මාවත 

පකොළඹ 10දී 

2019 
ජුලි 
10 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 
යකොළඹ 03 මගින් 
2019- 07-09 දිනට 

යපර 
දුක. 011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

25,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැගිල්ල, 340, ආර් 
ඒ ද යමල් මාවත, යකොළඹ 
03 හි තබා ඇති ලංසු 

යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- NCB Click Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය  03 
(සබරගමුව) 

SAB/CE(COM)/ICB/2019/08 
 

ත්රී යරෝද  රථ 01 ක් සපයා ප්රවාහනය 
කිරීම. 

 

2019-07-31 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර 

1,500.00 10,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නව 

නගරය, රත්නපුර. 

 ICB Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2019/55 
ඇදුම් දඬු අඬුව 1.5 යටොන්  (Draw 
Vice 1.5 Ton)  උපකරය සපයා, 

යගනවිත් භාරදීම 
10  එකු 

2019.07.11 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

ගාලුපාර, රත්මලාන. 
011-2638852 

1,500.00 6,000.00 ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 608, 
ගාලුපාර, රත්මලාන. 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

ගාලුපාර, රත්මලාන. 

 NCB Click 
here 

 

ඉදිකිරීම් 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/2019/120 

(KIOSK) ස්වයංක්රීය ල්ල්පත් 
යගවියම් යන්ත්රයට හා ආරක්ෂක 
මුරකුටිය සදහා කාමරයක් ඉදිකිරීම 
ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු කාර්යාලය -  

යේයන්යගොඩ 

2019-07-17 
ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 
 

 

1,000.00 23,000.00 නි.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., යනො. 280, නුවර 

පාර, කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

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

දු.ක. 011-
2911071/72 

- NCB Click 
here 

https://www.dropbox.com/s/4675dkfytmmrndp/ENG-DD1-CC-2019-042.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mar8qqidb379x0e/SAB_CE%28COM%29_ICB_2019_08%20%28THREE%20WHEELER%29Final.docx.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mar8qqidb379x0e/SAB_CE%28COM%29_ICB_2019_08%20%28THREE%20WHEELER%29Final.docx.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zs2b4pkj59csm1r/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_55.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zs2b4pkj59csm1r/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_55.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/58iomm1v2anekvo/Final%20Bid%20document%20Veyangoda%20KIOSK.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/58iomm1v2anekvo/Final%20Bid%20document%20Veyangoda%20KIOSK.pdf?dl=0
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යසේවා 
ජනන අංශය 

(මහවැලි 

සංකීර්යය) 

 

MC/RND/PT/2019/09 
 

රන්යදනිගලබලාගාරයටයටොන් 2, 
විදුලිබලයයන්ක්රියාත්මකවනඅඬුඑස
වුම්යන්ත්රයක්(Electric Fork  Lift ) 

මිලදීගැනීම 

2019-07-03 

දින 

14:00 පැයට 

මහවැලි 
සංකීර්ය 
ප්රසම්පාන 
කමිටුව 
(මහවැලි 
සංකීර්යය) 

1. නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(මහවැලි සංකීර්යය), 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

තැ.යප. 42, අම්පිටිය 

පාර, මහනුවර. 

දුරකථන: 081-

2224568 

 

 

රු.2,000.00 

මහජන 
බැංකුව 

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 

ඇති ලං.වි.ම. 
ජනන 

මුලස්ථාන 
 

ගිණුම් අංක: 
071-1-001-
2-3320705 
ගිණුමට බැර 
කර ලදුපත 
ඉදිරිපත් කළ 

යුතුය. 
 

රු.50,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (මහවැලි 

සංකීර්යය), ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

තැ.යප. 42, අම්පිටිය පාර, 

මහනුවර. 

 

දුරකථන: 081-2224568 

 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(මහවැලි සංකීර්යය), 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

තැ.යප. 42, අම්පිටිය 

පාර, මහනුවර. 

 

දුරකථන: 081-

2224568 

 

රු.500.00 NCB 

 

Click 
here 

 

ජනන අංශය 

(ලක්ෂපාන 

සංකීර්යය) 

DGM/LC/Civil/Ten 2019 - 04 
ලක්ෂපාන සංකීර්යය සහහා 
සනීපාරක්ෂක හා උදයාන 
අලංකරයකම්කරු යසේවාව 

සැපය යම් යකොන්ත්රාත්තුව 2019/20 

2019/07/11දින 
 

14.00පැය 
දක්වා 

කනිෂ්ඨ සප
යාගැනීම් 
කමිටුව 

(ලක්ෂපාන 

සංකීර්යය) 

නිපයෝජය 

සාමානයාධිකාකා  

කාර්යාලය, 

ලක්ෂ ාන සංකීර්ණය, 

ලංකා විදුලි බල 

මණ්ඩලය, 

ලක්ෂ ාන. 

දු.ක. : 
051-2232085 
051-3502387 
ෆැක්ස් : 

051-2232211 
 

2019/07/10දින ප.ව. 
04 දක්වා යටන්ඩර් 
පත් මල දී ගත හැක 

 

රු.1,000කමු
දලසාමානයා
ධිකාරි 

ලංකාවිදුලිබ
ලමණ්ඩලය
නමින්මහජ
නබැංකුයේගි
ණූම්අංක: 

071100123
320705යහෝ
ලංවිමමුදල්
කවුන්ටරය
කටයගවාලදු
පතඉදිරිපත්

කළයුතුය. 

රු.279,000/- නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරිකාර්යාල

ය, 

ලක්ෂපාන සංකීර්යය, 
ලංකා විදුලි බල 

මණ්ඩලය, 

ලක්ෂපාන. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය, 
ලක්ෂපාන 
සංකීර්යය, 

ලංකා විදුලි බල 
මණ්ඩලය, 
ලක්ෂපාන. 

ලංවිම යවබ් 
අඩවියයන් 
ලබාගත 
හැක. 

NCB Click Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/09
2 
 

Rehabilitation of Substation 1360, 
Galle Face Centre Road, Colombo-

02 
 

ලංසුඅවසන්වීමටයපරසාකච්ජාවසද
හාපැමීණියයුතුදිනය 2019 ජුලි මස 

2019 
ජුලි 
10 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් 

මාවත, යකොළඹ 03 
මගින් 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

20,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (යකොළඹ 
නගරය) කාර්යාලය, 

සිේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැගිල්ල, 340, ආර් 
ඒ ද යමල් මාවත, යකොළඹ 
03 හි තබා ඇති ලංසු 

යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- NCB Click Here 

https://www.dropbox.com/s/8wbhgxxiar9xyps/ENG-GEN-MC-RND-PT-2019-09.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8wbhgxxiar9xyps/ENG-GEN-MC-RND-PT-2019-09.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i5chy5q208l205f/DGM-LC-Civil-Ten-2019-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tuyv5nym41jmm14/ENG-DD1-CC-2019-092.pdf?dl=0
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01වනදිනයප.ව.10.00ටනියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී (යකොළඹ නගර) 
කාර්යාලය, 04 වන මහළ, ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැගිල්ල, අංක 340, ආර්.ඒ. 

යමල් මාවත, යකොළඹ 03. 

2019- 07-09 දිනට 
යපර 

දුක. 011-2575923 
011-2575930 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/10
3 
 

Maintenance of SCADA Hardware & 
Operating Systems from 24-06-2019 

to 23-06-2022 

2019 
ජුලි 
10 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් 

මාවත, යකොළඹ 03 
මගින් 

2019- 07-09 දිනට 
යපර 

දුක. 011-2575923 
011-2575930 

 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

80,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (යකොළඹ 
නගරය) කාර්යාලය, 

සිේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැගිල්ල, 340, ආර් 
ඒ ද යමල් මාවත, යකොළඹ 
03 හි තබා ඇති ලංසු 

යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- NCB Click Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/11
9 
 

නියයෝජය සාමනයාධිකාරි යකොළඹ 
නගරයට අනියුක්ක ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (යකොළඹ උතුර) 

ප්රායිය ය කාර්යාලය සදහා  කුළි 
වැන් රථයක් ලබා ගැනිම  (කුළි 

වැන් I/IV) 
(වසර 02 ක් සදහා) 

 

2019 
ජුලි 
10 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 
(මුදලින්) 

 

එක් වැන් රථයක් 
සදහා 

10,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

එම එම - NCB Click Here 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/12
0 
 

නිපයෝජය සාමනයාධිකාකා  පකොළඹ 

නගරයට අනියුක්ක ප්රධාාන 

ඉංජිපන්රු (පකොළඹ බටහිර) 

ප්රාපිය ය කාර්යාලය සදහා  ළි  

කෘකැබ් රථයක් ලබා ගැනිම  (ළි  

වාහන  III/IV) 

(වසර 01ක් සදහා) 

2019 
ජුලි 
10 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 
(මුදලින්) 

 

එක් කෘකැබ් 
රථයක් සදහා 
10,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

එම එම - NCB Click Here 
 
 

https://www.dropbox.com/s/1mm41f5xgws29yy/ENG-DD1-CC-2019-103.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0y9thyq8g4v2qbx/ENG-DD1-CC-2019-119.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yp0kkhnwrb59k2g/ENG-DD1-CC-2019-120.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019
/153 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු (තැනීම්) 
ඒකකයට අයත් විදුලි අධිකාරී 

(පඬුවස්නුවර හා වාරියයපොල) ඡන්ද 
යකොට්ඨාස  සහහා කුලී පදනම මත 

වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 

2019 ජුලි 10 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැිදුම, 
කුලියාපිටිය. 

 
037 – 2281892 

 

1,000.00 35,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී (වයඹ) 

කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැිදුම, 
කුලියාපිටිය. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(වයඹ) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැිදුම, 
කුලියාපිටිය. 

 NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019
/154 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු (තැනීම්) 
ඒකකයට අයත් විදුලි අධිකාරී 
(යවන්නප්පුව, නාත්තන්ඩිය හා 
කටුගම්පල) ඡන්ද යකොට්ඨාස  

සහහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 
ලබා ගැනීම. 

2019 ජුලි 10 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 35,000.00 එම එම  NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019
/155 

සිවිල් අධිකාරී (වයඹ) සහහා කුලී 
පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා 

ගැනීම. 

2019 ජුලි 10 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 35,000.00 එම එම  NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019
/156 

විදුලි ඉංිනයන්රු (කුලියාපිටිය) ට 
අයත් විදුලි අධිකාරී (කාර්යාලය) 
සහහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 

ලබා ගැනීම. 

2019 ජුලි 10 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 35,000.00 එම එම  NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019
/167 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු (තැනීම්) 
ඒකකයට අයත් විදුලි අධිකාරී 

(කුරුයෑගල හා යදොඩම්ගස්ලන්ද) 
ඡන්ද යකොට්ඨාස  සහහා කුලී පදනම 
මත වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 

2019 ජුලි 10 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 35,000.00 එම එම  NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019
/168 

විදුලි ඉංිනයන්රු (පුත්තලම) 
කාර්යාලයට අයත් විදුලි අධිකාරී 
(වාණිජ) - I සහහා කුලී පදනම මත 

වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 

2019 ජුලි 10 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 35,000.00 එම එම  NCB Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/bw73hjaxqugyrz6/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-153.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bw73hjaxqugyrz6/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-153.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1ekc3uejhysp98t/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-154.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1ekc3uejhysp98t/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-154.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lag44u673bzke8e/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-155.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lag44u673bzke8e/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-155.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h9cx5cqagucxbqq/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-156.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h9cx5cqagucxbqq/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-156.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bkz62htjdh2vb8l/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-167.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bkz62htjdh2vb8l/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-167.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0a0eg3jzyndw2ml/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-168.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0a0eg3jzyndw2ml/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-168.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019
/169 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු 
(වාරියයපොල) කාර්යාලයට අයත් 
විදුලි අධිකාරී (වාණිජ) - II සහහා 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා 

ගැනීම. 

2019 ජුලි 10 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 35,000.00 එම එම  NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019
/170 

විදුලි අධිකාරී (නාරම්මල) 
පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානය 
සහහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 

ලබා ගැනීම. 

2019 ජුලි 10 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 35,000.00 එම එම  NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019
/171 

විදුලි ඉංිනයන්රු (නාරම්මල) ට 
අයත් විදුලි අධිකාරී (කාර්යාලය) 
සහහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 

ලබා ගැනීම. 

2019 ජුලි 10 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 35,000.00 එම එම  NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019
/172 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු (යබදාහැරීම් 
නඩත්තු) ඒකකයට අයත් විදුලි  

අධිකාරී (ගල්මුරුව වැඩ 
කණ්ඩායම) සහහා කුලී පදනම මත 
කෲ කැබ් රථයක් ලබා ගැනීම. 

 

2019 ජුලි 10 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 35,000.00 එම එම  NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
 (උ.මැ) 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/20
19/31 

 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (අනුරාධාපුර) 
යටයත් විදුලි ඉංිනයන්රු (නඩත්තු) 
යේ රාජකාරී කටයුතු සහහා වසර 
02ක කාල සීමාවකට කුලී පදනම 
මත කාර් රථයක් ලබා ගැනීම. 

2019.07.04 
ප.ව.03.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක 525/26, පළමු 
මහල,ඩී.එස්.යසේනානා

යක මාවත, 
අනුරාධාපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

500.00 10,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 525/26, පළමු 

මහල,ඩී.එස්.යසේනානායක 
මාවත, අනුරාධාපුර. 
දු:අ: 025-2222552 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

ඩී.එස්.යසේනානායක 
මාවත, අනුරාධාපුර. 

 

අදාළ නැත NCB click here 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
 (උ.මැ) 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/20
19/32 

 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (මින්යන්රිය) 
යටයත් විදුලි ඉංිනයන්රු (නඩත්තු) 
යේ රාජකාරී කටයුතු සහහා වසර 
02ක කාල සීමාවකට කුලී පදනම 
මත කාර් රථයක් ලබා ගැනීම. 

2019.07.04 
ප.ව.03.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 500.00 10,000.00 එම එම අදාළ නැත NCB click here 

https://www.dropbox.com/s/jhblw7q1qaiucw9/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-169.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jhblw7q1qaiucw9/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-169.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vp7h4yxwaxlcym5/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-170.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vp7h4yxwaxlcym5/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-170.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j4pzd9g5ojb1bgb/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-171.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j4pzd9g5ojb1bgb/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-171.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x0g42es6tgxa32p/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-172.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x0g42es6tgxa32p/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-172.pdf?dl=0
file:///C:/Users/DELL3/Desktop/Paper%20add%2020.06.2019/Sin-DD1-NCP--HV-2019-31.pdf
Sin-DD1-NCP--HV-2019-32.pdf
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යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/221 
මාවනැල්ල ප්රායිය ය විදුලි 
ඉංිනයන්රු ඒකකයට අයත් 

මාවනැල්ල පා.යසේ.ම.සහහා කුලී 
පදනම මත වසර 02ක කාලයකට 
කෲ කැබ් රථයක්  ලබා ගැනීම. 

 

2019-07-10  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 
081-4472724 

 

1000/= 16,000/= ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/247 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (යබදාහැරීම් 

නඩත්තු)  ඒකකය ම.ප. සහහා කුලී 
පදනම මත වසර 02ක කාලයකට 

වෑන් රථයක්  ලබා ගැනීම. 
 

2019-07-10  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/248 
කෑගල්ල ප්රායිය ය විදුලි ඉංිනයන්රු  
නිළ නිවස  සහහා කුළී/බදු  පදනම 
මත පහත සහහන් පහසුකම් සහිතව 

වසර 02ක කාලයකට 
යගොඩනැගිල්ලක්  ලබා ගැනීම. 

 

1. කෑගල්ල නගරය තුළ 
යහෝ ඒ අවට පිහිටා තිල්ය 

යුතුය. 

2. ප්රමායවත් පීඩනයක් 
යටයත් දවස පුරා අඛණ්ඩ 
ජල සැපයුමක් තිබීම හා 
ගබඩා කර තබා ගැනීයම් 

පහසුකම. 

3. යගොඩනැගිල්ල වර්ග අඩි 
2000 ක් පමය විය යුතුය. 

4. අඩි 10ක් පමය පළල වූ 
පටුපාරක් තිල්ය යුතුවීම 
හා එක් වාහනයක්වත් 

නවතා තැබීමට 
ප්රමායවත් ඉඩකඩ තිල්ය 

යුතුය. 

5. ඉඩම වටා ආරක්ෂිත 
තාප්පයක් හා ආරක්ෂිත 
යේට්ටුවක් තිබීම. 

6. විදුලිය, ජලනල, දුරකථන 
පහසුකම් සහිත වීම. 

2019-07-10 

දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

තමා විසින් සකස් 
කරගත් අයදුම්පතක 
බලායපොයරොත්තු වන 
මාසික කුළිය සහ 
ඉඩයම් සියලු විස්තර 
සහහන් කර එවන්න. 

 
දු.අ.  035- 2222466 

 

- - එම එම අදාල නැත. NCB - 

https://www.dropbox.com/s/hcetw7u1v80xzem/Sin-DD2-CP-PPC-2019-221.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hcetw7u1v80xzem/Sin-DD2-CP-PPC-2019-221.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1c77je8sb34rkd8/Sin-DD2-CP-PPC-2019-247.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1c77je8sb34rkd8/Sin-DD2-CP-PPC-2019-247.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/V-V125/2019/131                             
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන් 
රථයක් ලබා ගැනීම. විදුලිය 

සිදලීයම් ඒකකය - යේයන්යගොඩ 

2019-07-03 
ප.ව 2.00 දක්වා 

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.                
දු.ක. 011-2911071/72 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

- NCB Click 

here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/T/2018/07 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 

(බස්නාහිර පළාත - උතුර) මීගමුව 
ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ 
මිනුවන්යගොඩ පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානය සහහා ඉඩමක් මිලදී 
ගැනීම යවනුයවන් මිල ගයන් 

කැහවීම 
 

2019-07-03 
ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 500.00 50,000.00 එම එම - NCB Click 

here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/G-V52/2019/89 

යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන් 
රථයක් ලබා ගැනීම. ප්රධාාන විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය - ගම්පහ 

2019-07-03 
ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 500.00 20,000.00 එම එම - NCB Click 

here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/KEL/CE/TC01/2019/04 
මාවරමංඩිය විදුලි අධිකාරී නිල 
නිවස සහහා වසර 02 කාලයකට  

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

ඉංිනයන්රු බල ප්රයිශය තුල පිහිටි 
යගොඩනැගිල්ලක් විය යුතුය) 

 

2019-07-03 
ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ප්රායිය ය විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය, 

191/13 බී, 
මලයදොලවත්ත  පාර, 

කඩවත. 
දු.ක.0112 925880 
ෆැක්ස්:0112925885 

500.00 - ප්රායිය ය විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය, 191/13 බී, 
මලයදොලවත්ත  පාර, 

කඩවත. 
දු.ක.0112 925880 
ෆැක්ස්:0112925885 

ප්රායිය ය විදුලි 
ඉංිනයන්රු 

කාර්යාලය, 191/13 
බී, මලයදොලවත්ත  
පාර, කඩවත. 

දු.ක.0112 925880 
ෆැක්ස්:0112925885 

 
- 

NCB Click 

here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/SEC-JA/2019/132 

යපෞිගලික ආරක්ෂක යසේවය 
සපයා ගැනීම.ප්රධාාන විදුලි 

ඉංිනයන්රු කාර්යාලය- ජාඇල 

2019-07-10 
ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 
 

500.00 117,000.00 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 

(බපඋ) 

WPN/KEL/TC02/Tender/03/201
9 

කැලණිය ප්රායිය ය විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලයට අයත් යදල්යගොඩ, 

කිරිල්ලවල,මාවරමංඩිය පා.යසේ.ම. 
වල හා ප්රායිය ය නඩත්තු  ඒකක II 
හි ඇති අබලි මනු ලංසු මගින් 

විකිණීම 

2019-07-03 
ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ප්රායිය ය විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය, 

191/13 බී, 
මලයදොලවත්ත  පාර, 

කඩවත. 
දු.ක.0112 925880 
ෆැක්ස්:0112925885 

500.00 - ප්රායිය ය විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය, 191/13 බී, 
මලයදොලවත්ත  පාර, 

කඩවත. 
දු.ක.0112 925880 
ෆැක්ස්:0112925885 

ප්රායිය ය විදුලි 
ඉංිනයන්රු 

කාර්යාලය, 191/13 
බී, මලයදොලවත්ත  
පාර, කඩවත. 

දු.ක.0112 925880 
ෆැක්ස්:0112925885 

- NCB Click 

here 

https://www.dropbox.com/s/oyyn96xrujfq65k/Eng-DD2-WPN-NCB-V-%20V125-2019-131%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oyyn96xrujfq65k/Eng-DD2-WPN-NCB-V-%20V125-2019-131%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9gvg93rzz2hyed7/Sin%20-DD2-WPN-T-2018-07-Minuwangoda.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9gvg93rzz2hyed7/Sin%20-DD2-WPN-T-2018-07-Minuwangoda.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hl70p7p56am7tic/Eng-DD2-WPN-NCB-G-%20V52-2019-89%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hl70p7p56am7tic/Eng-DD2-WPN-NCB-G-%20V52-2019-89%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/khu9lk1kcj97yfi/Sin%20-%20DD2-%20WPN-KEL%2004%20LAND.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/khu9lk1kcj97yfi/Sin%20-%20DD2-%20WPN-KEL%2004%20LAND.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lcprku8oejz5koi/Eng-DD2-WPN-T-2019-132%20Ja-ela.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lcprku8oejz5koi/Eng-DD2-WPN-T-2019-132%20Ja-ela.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g9y4mcj9skyr0xl/Final%20Bid%20Doc%20-%20Abali%20Manu.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g9y4mcj9skyr0xl/Final%20Bid%20Doc%20-%20Abali%20Manu.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/19/127 

 
විදුලි අධිකාකා  (ප ොතුවිල් 

 ා පභෝගික මධායස්ථානය ) 

අම් ාර  පේ රාජකාරී කටයුතු 

සඳහා වෑන් රථයක්/ඩබල් කැබ් 

රථයක් ළිලියට ලබා ගැනීම.. 

2019.07.03 
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

ප්රායිය ය ප්රධාාන  විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය 

(අම්පාර) 
063-2222387 
063-2222078 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී(නැ
යගනහිර කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

 

500.00 5,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
නිලායවලි පාර, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/19/128 

 
සිවිල්  අධිකාකා  (නිපයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී -නැපගනහිර 

කාර්යාලය ) ත්රීළිණාමලය පේ 

රාජකාරී කටයුතු සඳහා වෑන් 

රථයක්/ඩබල් කැබ් රථයක් ළිලියට 

ලබා ගැනීම. 
 

2019.07.03 
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී(නැ

යග 
නහිර කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 

 

500.00 5,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
උප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

නිසා(ඌව)/ප්රඉ(වාණිජ)/සි4/2යක්1

9/08 

 

තයමල්විල නගරය අවටින් විදුලි 
අධිකාරි තයමල්විල සහහා නිවසක් 
කුලියට යහෝ බිදට වසර යදකක් 

සහහා ලබා ගැනීම. 
 

2019 ජුලි 10  
ප.ව 3.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

ප්රායිය ය විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, වැල්ලවාය 
පාර, යමොනරාගල 

 
දු.ක. : 055-2277350 

500.00 6,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (වානිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිහ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වානිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිහ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 

- NCB click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

නිසා(ඌව)/ප්රඉ(වාණිජ)/සි4/2යක්1

9/09 

 
වැල්ලවාය නගරය අවටින් 

වැල්ලවාය පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානය සහහා 

යගොඩනැගිල්ලක් කුලියට යහෝ 
බිදට වසර යදකක් සහහා ලබා 

ගැනීම. 
 

2019 ජුලි 10  
ප.ව 3.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 500.00 6,000.00 එම එම - NCB click 
here 

https://www.dropbox.com/s/es362nrkjgpss2k/Eng-DD2-EP-127%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20%28Pottuvil%20ECSC%29%20-Ampara.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/14c3eyeww1t62xf/Eng-DD2-EP-128%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20Civil%20Superintendent.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l8p0wd0ihht3m82/2K19-8%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l8p0wd0ihht3m82/2K19-8%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1cczpsm28t1t5pr/2K19-9.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1cczpsm28t1t5pr/2K19-9.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

නිසා(ඌව)/ප්රඉ(වාණිජ)/සි4/2යක්1

9/10 

 

යමොනරාගල නගරය අවටින් 
යමොනරාගල ප්රායිය ය විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය සහහා 
යගොඩනැගිල්ලක් කුලියට යහෝ 
බිදට වසර යදකක් සහහා ලබා 

ගැනීම. 
 

2019 ජුලි 10  
ප.ව 3.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 500.00 6,000.00 එම එම - NCB click 
here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය 03 
(සබරගමුව) 

SAB/DM-V09/HV/2019/38 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (යබදාහැරීම් 
නඩත්තු) ඒකකයේ රාජකාරී 

කටයුතු සහහා  2WD වෑන් රථ 1 
ක් කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

2019-07-10 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

 

1,000.00 5,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

- NCB Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය 03 
(සබරගමුව) 

SAB/RUW-V39/HV/2019/39 
විදුලි ඉංිනයන්රු (රුවන්වැල්ල) 
ඒකකයේ රාජකාරී කටයුතු සහහා  

2WD වෑන් රථ 1 ක් කුලී පදනම 
මත ලබා ගැනීම. 

2019-07-10 
 
 

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/KAH/C13/CL.S/2019 
පවිත්රතා යසේවය ලබා ගැනීම 
නහවත්ත වි.ඉ. කාර්යාලය 
කහවත්ත පා.යසේ.ම. 
බළංයගොඩ පා.යසේ.ම. 
ඕපනායක පා.යසේ.ම. 
කල්යතොට පා.යසේ.ම. 

 

2019-07-03 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

වි.ඉ. කහවත්ත 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
121, බළංයගොඩ පාර, 

පැල්මඩුල්ල. 
 

යටලි  045-2274405 

 

ෆැක්ස් 045- 2274401 
 

500.00 10,000.00 වි.ඉ. කහවත්ත 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
121, බළංයගොඩ පාර, 

පැල්මඩුල්ල. 
 
 

වි.ඉ. කහවත්ත 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
121, බළංයගොඩ පාර, 

පැල්මඩුල්ල. 
 
 

-- NCB Click Here 

යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

(බපද II) 

 

 

 

 

 

 

 

WPSII/T/2019/012 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 

ක් සහහා වෑන් රථ 01ක් 

විදුලි ඉංිනයන්රු 

(යහෝමාගම) සහහා 

2019.07.10 

යප.ව. 10.00 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද II) 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

රු. 

500.00 

රු. 

5000.00 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

අදාල 

යනොයේ 

NCB Click 

here 

 

https://www.dropbox.com/s/atqlnvpdo8tqznh/2K19-10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/atqlnvpdo8tqznh/2K19-10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ldsheznsaw9l0mx/SAB_DM_-V09_HV_2019_38.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ldsheznsaw9l0mx/SAB_DM_-V09_HV_2019_38.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kfh4oeidcxftwzk/SAB_RUW_-V39_HV_2019_39.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kfh4oeidcxftwzk/SAB_RUW_-V39_HV_2019_39.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/235wqjs90xin5mo/Tender%20Book%20-%20SAB-KAH-C13-CL.S-2019.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/neluo42hjhh6bl3/WPSII.T.2019.012.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/neluo42hjhh6bl3/WPSII.T.2019.012.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

(බපද II) 

 

 

 

WPSII/T/2019/016 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 

ක් සහහා වෑන් රථ 01ක් 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(තැනීම්) සහහා 

2019.07.10 

යප.ව. 10.00 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද II) 

එම රු. 

500.00 

රු. 

5000.00 

එම එම අදාල 

යනොයේ 

NCB Click 

here 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

(බපද II) 

 

 

WPSII/T/2019/017 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 

ක් සහහා වෑන් රථ 01ක් 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(තැනීම්) සහහා 

2019.07.10 

යප.ව. 10.00 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද II) 

එම රු. 

500.00 

රු. 

5000.00 

එම එම අදාල 

යනොයේ 

NCB Click 

here 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

(බපද II) 

 

 

 

WPSII/T/2019/036 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 

ක් සහහා වෑන් රථ 01ක් 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(ශ්රී ජයවර්ධානපුර) – 

වැලිවිට පා.යසේ.ම. සහහා 

 

2019.07.10 

යප.ව. 10.00 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද II) 

එම රු. 

500.00 

රු. 

5000.00 

එම එම අදාල 

යනොයේ 

NCB Click 

here 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

(බපද II) 

 

 

 

 

WPSII/T/2019/052 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 

ක් සහහා වෑන් රථ 01ක් 

විදුලි ඉංිනයන්රු 

(අවිස්සායේල්ල) – 

ප්රායිය ය නඩත්තු ඒකකය සහහා 

2019.07.10 

යප.ව. 10.00 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද II) 

එම රු. 

500.00 

රු. 

5000.00 

එම එම අදාල 

යනොයේ 

NCB Click 

here 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

(බපද II) 

 

 

WPSII/T/2019/061 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 

ක් සහහා වෑන් රථ 01ක් 

විදුලි ඉංිනයන්රු 

(යහොරය) සහහා 

 

2019.07.10 

යප.ව. 10.00 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද II) 

එම රු. 

500.00 

රු. 

5000.00 

එම එම අදාල 

යනොයේ 

NCB Click 

here 

 

වත්කම් 
කළමනාකර
ය අංශය  
(පුහුණු 
කිරීම්) 

 

DGM(Tr)//Services/T/2019-03 
 

ලංවිම පුහුණු 
මධායස්ථානය - කලවාන 

භූමි පරිශ්ර නඩත්තු හා පවිත්රතා 
යසේවාව සැපයම 

 
ලංවිම පුහුණු 

මධායස්ථානය - කලවාන 

2019-06-28 
දින 

පැය. 10:30 
පැයට අවසන් 
කරනු ලැයබ්. 

 
 
 

ප්රායිය ය 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(වත්කම් 

කළමනාකර
ය) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(පුහුණු කිරීම්) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය 

ශ්රී යිවානන්ද පාර, 
පිළියන්දල 

 

1,000.00 15,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී (පුහුණු 

කිරීම්) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 
ශ්රී යිවානන්ද පාර, 

පිළියන්දල 
 

දු.අ. 011 261 4468 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(පුහුණු කිරීම්) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය 

ශ්රී යිවානන්ද පාර, 
පිළියන්දල 

 

අදාල 
යනොයේ. 

NCB Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/kj2bpxp5pt7crsr/WPSII.T.2019.016.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kj2bpxp5pt7crsr/WPSII.T.2019.016.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j63ii4bk0jdb5h4/WPSII.T.2019.017.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j63ii4bk0jdb5h4/WPSII.T.2019.017.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fejixoq77nqrlkb/WPSII.T.2019.036.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fejixoq77nqrlkb/WPSII.T.2019.036.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wc2vb217a2bv96v/WPSII.T.2019.052.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wc2vb217a2bv96v/WPSII.T.2019.052.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qydmgwq6n2jm9d8/WPSII.T.2019.061.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qydmgwq6n2jm9d8/WPSII.T.2019.061.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/15c19ydc9afr9zl/Sin-AM-TRN-DGM%28TR%29-Services-T-2019-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/15c19ydc9afr9zl/Sin-AM-TRN-DGM%28TR%29-Services-T-2019-03.pdf?dl=0
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ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 
මීයප්ගම හංදිය 
කුකුයල්ගම 

දු.අ. 011 261 4468 

 

 දු.අ. 011 261 4468 
 

වත්කම් 
කළමනාකර
ය අංශය  
(පුහුණු 
කිරීම්) 

 

DGM(Tr)//Services/T/2019-02 
 

ලංවිම පුහුණු 
මධායස්ථානය - කලවාන 
යගොඩනැගිලි පවිත්රතා හා 

සනීපාරක්ෂක යසේවාව සැපයම 
 

ලංවිම පුහුණු 
මධායස්ථානය - කලවාන 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

මීයප්ගම හංදිය 
කුකුයල්ගම 

 

2019-06-28 
දින 

පැය. 10:30 
පැයට අවසන් 
කරනු ලැයබ්. 

. 
 
 

ප්රායිය ය 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(වත්කම් 

කළමනාකර
ය) 

එම  
1,000.00 

 
35,000.00 

එම එම අදාල 
යනොයේ. 

NCB Click 
here 

වත්කම් 
කළමනාකර
ය අංශය  
(පුහුණු 
කිරීම්) 

 

DGM(Tr)//Services/T/2019-01 
 

ලංවිම පුහුණු 
මධායස්ථානය - කලවාන 
ආරක්ෂක යසේවාව සැපයම 

 
 

ලංවිම පුහුණු 
මධායස්ථානය - කලවාන 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

මීයප්ගම හංදිය 
කුකුයල්ගම 

2019-06-28 
දින 

පැය. 10:30 
පැයට අවසන් 
කරනු ලැයබ් 

ප්රායිය ය 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(වත්කම් 

කළමනාකර
ය) 

එම 1,000.00 30,000.00 එම එම අදාල 
යනොයේ. 

NCB Click 
here 

 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය යවනුයවන් සපයාගැනීම් කමිටුයේ සභාපති විසින් හැකියාවැති සැපයුම්කරුවන් යවතින්, ජාතයන්තර/ජාතික 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 නියයෝිනතයන්ට 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 නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප රධාාන ඉංිනයන්රු 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 සාමානයාධිකාරී නමින් ලියන ලද බැංකු අයකරයක් ම`ගින් යහෝ මුදල් ම`ගින් යහෝ යගවිය හැක. 
 

 

වියිය ය තානාපති කාර්යාල /යවළ`ද යකොමිෂන්වලට, ලංසු යපොත්වල යතොරතුරු පිටපත් ලිඛිත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීයමන් අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප රධාාන ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපොත් අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ඔවුන්යේ නියයෝිනතයින්ට අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප රධාාන ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් පරීක්ෂා කල හැක. 
 

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ඔවුන්යේ අනුමැතිය ලත් නියයෝිනතයින් ඉදිරිපිටදී ඉහත තීරු අංක 9 හි ස`දහන් ස්ථානයන්හිදී ලංසු භාරගැනීම අවසන් කරන යේලායේදීම, එයසේ ඉදිරිපත් කරන ලද සියලුම ලංසු විවෘත 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 නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ ප රධාාන ඉංිනයන්රු යවතිනි. 
 

 

 
 ICB ) අන්තර්ජාතික තර`ගකාරී ලංසු “  NCB ) යිය ය තර`ගකාරී ලංසු 

https://www.dropbox.com/s/mb3kdbyejlbl4aw/Sin-AM-TRN-DGM%28TR%29-Services-T-2019-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mb3kdbyejlbl4aw/Sin-AM-TRN-DGM%28TR%29-Services-T-2019-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5beymwpiqsprn64/Eng-AM-TRN-DGM%28TR%29-Services-T-2019-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5beymwpiqsprn64/Eng-AM-TRN-DGM%28TR%29-Services-T-2019-01.pdf?dl=0
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        සාමානයාධිකාකාරී                         
                                     
 


