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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 යපොත් මිළදී ගත 
හැකි කාර්යාලය සහ 

අදාළ අංකය 

 
ලංසු 

යපොයතහි 
මිල 
(රුපි.) 

ලංසු ඇපකරයේ 
වටිනාකම 
(රුපි.) 

ඉදිරිපත් කරන ලංසු 
භාරදිය යුතු කාර්යාලය 

ලංසු විවෘත කරන 
ස්ථානය 

යතොරතුරු 
පිටපතක 
මිල 
(රුපි.) 

ලංසු 
වර්ගය 
ICB/ 
NCB 

යතොරතුරු 
පිටපත 
භාගත 
කිරීම් 

අමු ද්රවය 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය 

LV/T/2019/0198 
Procurement of 

1)   Soldering, De-Soldering, Hot 
Air Station 

2)   Bench System DC Power 
Supply 

2019/08/07 
ප.ව. 2:00 ට 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය 
සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

බලස්ථාන 
කළමයාකරු, 
ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්ය ෝල. 
0322268964-977 
071-5777171. 

1,000/= 
මුදල 

සාමානයාධි
කාරී ලංකා 
විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
නමින් 
මහජන 
බැංකුයේ 

ගිණුම් අංක: 
071100123
320705 
යවත බැර 
කල යුතුය. 

20,000/= බලස්ථාන කළමයාකරු, 
ලක්විජය විදුලි බලාගාරය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්ය ෝල 

බලස්ථාන 
කළමයාකරු, 
ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්ය ෝල 

https://www
.ceb.lk/tende
r-notice/en 
යවතින් 
යනොමියල් 
බාගත 

කරගත හැක. 
 

NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/0
42 
 

Supply, Delivery, Installation & 
Commissioning of Water Sprinkler 

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

 

2019-06-20 දින පුවත්පතෙහි පල වු 

ඉහෙ අංකය දරණ තෙන්ඩරය සදහා 

ලංසු භාර ගැනීම 2019-07-24 දක්වා 

දීර්ඝ කල බව දන්වා සිටිමු. 

2019 
ජුලි 
24 

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- 07-23 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 

https://www.ceb.lk/tender-notice/en
https://www.ceb.lk/tender-notice/en
https://www.ceb.lk/tender-notice/en
https://www.dropbox.com/s/y9dtyi1tbt208m2/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0198.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y9dtyi1tbt208m2/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0198.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wg4xzrz067yhmcw/ENG-DD1-CC-2019-42.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wg4xzrz067yhmcw/ENG-DD1-CC-2019-42.pdf?dl=0
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යබදා හැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

DGM 
(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/133 

 
Supply & Delivery of Portable 

Fault Locating System 
 

1. Cable Identifier – 02 Nos. 
2. 6kV to 33kV HV Detector – 02 

Nos. 
3. HVAC Test set – 01 Nos. 

 

ලංසු අවසන් වීමෙ තපර සාකච්ජාව 

සදහා පැමීණිය යුතු දිනය 2019 

අ තගෝස්තු මස 06 වන දින 

තප.ව.10.00ෙ නිතයෝජය 

සාමානයාධිකාකා ( ොතකඹ න නගරය  

කාර්යාලය, සිව් වන මහල, ලක්ෂ්මන් 

තගඹඩනැගිල්ල, 340, 

ආර්. ඒ. ද තමල් මාවෙ, තකඹ න 03 දී. 

2019 
අ යගෝස්තු 

21 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල, 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 
යකොළඹ 03මගින් 

2019-08-20 දිනටයපර 
දුක.011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

100,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මගින්) 

 

එම එම - ICB Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/DSP/2019/144 
අබලි තාරාපැවි 131ක් විකිණීම - 
පළාත් ගබඩාව - බස්නාහිර පළාත 

උතුර 
 

2019-07-24 
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 

500.00 300,000.00 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 3 (ඌව) 

DGM (Uva)/CE 

(Com)/C1/ICB/2K19/013 

 
විදුලි ඉංජියන්රු මහියංගනය  සඳහා 
නව ත්රී යරෝද රථයක් මිලදී ගැනීම සහ 

සැපයීම 
 

2019 
අයගෝස්තු 21 
ප.ව 15.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වානිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක. : 0552222474 

 
 
 
 

1000.00 15,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වානිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වානිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

- ICB click 
here 

https://www.dropbox.com/s/4xi39i38xb0khu1/ENG-DD1-CC-2019-133.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4xi39i38xb0khu1/ENG-DD1-CC-2019-133.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z9ncnmqhohn6f8o/WPN-DSP-2018-94%20Disposabal%20Transforms.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z9ncnmqhohn6f8o/WPN-DSP-2018-94%20Disposabal%20Transforms.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xuacpvpzmc7ra71/2019%20ICB%2013.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xuacpvpzmc7ra71/2019%20ICB%2013.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 3 (ඌව) 

DGM (Uva)/CE 

(Com)/C1/ICB/2K19/014 

 
විදුලි ඉංජියන්රු මහියංගනය  සඳහා 
නව යරේන් රක් රථයක් මිලදී ගැනීම 

සහ සැපයීම 
 

2019 
අයගෝස්තු 21 
ප.ව 15.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 3000.00 300,000.00 එම එම - ICB Click 
here 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2019/66 
“ Hydraulic Crimping Tool with 

Dies (For ABC) 1.5T” සපයා, 
යගනවිත් භාරදීම 

04 එකු 

2019.08.01 
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 8,000.00 ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 608, 
ගාලුපාර, රත්මලාන. 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

ගාලුපාර, රත්මලාන. 

 NCB Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2019/67 
දිග රබර් සපත්තු (Gum Boots) 

සපයා, යගනවිත් භාරදීම 
200 යුගල 

2019.08.01 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

එම 1,500.00 5,000.00 එම එම  NCB Click 
here 

 

ඉදිකිරීම් 

            

යසේවා 
ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය 

LV/B/2019/0011 
Service for replacement of bearing 

pedestals in dampers and coal flow 

adjustable orifice in coal mill outlet 

line at Boiler #01 

 

209/08/07 
ප.ව. 2:00  

 
පුර්ව ලංසු 

හමුව 

24/07/2019 

10.00 පැයට 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය 
සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

බලස්ථාන 
කළමයාකරු, 
ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්ය ෝල. 
0322268964-977 
071-5777171 

3,000/= 
මුදල 

සාමානයාධි
කාරී ලංකා 
විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
නමින් 
මහජන 
බැංකුයේ 

ගිණුම් අංක: 
071100123
320705 
යවත බැර 
කල යුතුය.. 

100,000/= බලස්ථාන කළමයාකරු, 
ලක්විජය විදුලි බලාගාරය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්ය ෝල 

බලස්ථාන 
කළමයාකරු, 
ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්ය ෝල. 

https://www
.ceb.lk/tende
r-notice/en 
යවතින් 
යනොමියල් 
බාගත 

කරගත හැක. 
 

NCB Click 
Here 

 

2019%20ICB%2014.pdf
2019%20ICB%2014.pdf
https://www.dropbox.com/s/9py8rz0pc75j551/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_66.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9py8rz0pc75j551/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_66.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s2n2mpf6aazktse/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_67.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s2n2mpf6aazktse/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_67.pdf?dl=0
https://www.ceb.lk/tender-notice/en
https://www.ceb.lk/tender-notice/en
https://www.ceb.lk/tender-notice/en
https://www.dropbox.com/s/prcurz0j4bo95fj/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-B-2019-0011.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/prcurz0j4bo95fj/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-B-2019-0011.pdf?dl=0
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ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය 

ලංසු යයොමු අංකය 

LV/T/2019/0184 
ප්රධාාන බලාගාර  යකොටස තුළ පිරිසුදු 

කිරිම් කටයුතු සදහා යසේවාව 
ලබාගැනිම. 

2019/08/07   
14.00 පැයට 

 
පුර්ව ලංසු 

හමුව 

24/07/2019 
10.00 පැයට 

 

ලක්විජය 

විදුලි 

බලාගාරය 

කණිෂ්ඨ 

සපයා ගැනීම් 

කමිටුව 

එම 8,500.00 
එම 

 

450”000'00 එම එම එම NCB Click 
Here 

 

 
ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය 

LV/T/2019/0203 
සිවිල් සහයක යසේවාවක් ලබා 

ගැනීම 

 

31.07.2019 
දින 

ප.ව. 14.00 
 

පුර්ව ලංසු 

හමුව 

24/07/2019 
10.00 පැයට 

 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය 
සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 3500.00/= 
එම 

175,000.00 එම එම එම NCB Click 
Here 

 

ජනන 
 

වික්යටෝරියා 
විදුලි 

බලස්ථානය 
 

MC/VIC/2019/200 
 

වික්යටෝරියා විදුලි බලාගාර භූමියේ 
ආරක්ෂක දැල්වැට තුල පිහිටි භූමියේ, 
එලියපයහලි කිරීම්, උදයාන කටයුතු හා 

අයනකුත් නඩත්තු කටයුතු සහ 
බලාගාර යගොඩනැගිල්ල ඇතුලත සහ 
අවට පිරිසිදු කිරීම් හා නඩත්තු කටයුතු 

ඉටුකිරීම. 

2019-08-01 
14.30 පැයට 

මහවැලි 
සංකීර්යය 
සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

වික්යටොaරියා විදුලි 
බලාගාරය, 
අධිකාරිගම. 

Tel:    081-2200465 
081-2202305 

 

රු.1000/= 
 

සෑම 
යගවීමක්ම 
ඕනෑම 
මහජන 
බැංකු 

ශාඛාවක් 
මගින් 
මහජන 
බැංකුයේ 

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 
ලං.වී.ම . 
ජනන 

මුලස්ථාන
යේ ගිණුම් 
අංක 071-
1001-2-
3320-705 
බැරයවන 
යසේ යගවා 
බැංකු ලදුපත 
ඉදිරිපත් කල 

යුතුය. 
 

රු.60,000/= 
 

වික්යටොaරියා විදුලි 
බලාගාරය, අධිකාරිගම. 

 

වික්යටොaරියා විදුලි 
බලාගාරය, 
අධිකාරිගම. 

 
(2019-08-01           - 

ප.ව. 2.30) 
 

- 
 
 
 
 

NCB Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/z2dfb0tzan2hqtk/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0184.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z2dfb0tzan2hqtk/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0184.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3pq4l2t1ejxuhpz/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0203.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3pq4l2t1ejxuhpz/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0203.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/279mn3309fhqds0/SIN-GEN-MC-MC-VIC-2019-200.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/279mn3309fhqds0/SIN-GEN-MC-MC-VIC-2019-200.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/20

19/137 

 
ප්රධාාන ඉං්නයන්රු (යකොළඹ 

නැයගනහිර) කාර්යාලය, සදහා 
කුලියට යහෝ බද්දට යගොඩනැගිල්ලක් 

සපයා ගැනිම. 

 
පිහිටිම-මරදාන යබොරැල්ල 
යදමටයගොඩ නගර ආශ්රිතව 

යගොඩනැගිල්යල් බිම් ප්රමායය- වර්ග 

අඩි 4,200 ට යනො අඩු 
අවම වශයයන් වාහන 05 ක් 
නැවැත්විය හැකි විය යුතුය. 

විදුලිය, ජල පහසුකම් හා 50 යදයනකු 
සදහා සනිපාරක්ෂක පහසුකම්  තිබිය 

යුතු යේ. 

බදු  කාල සිමාව වසර 02 කි. 
 

2019 
ජුලි 
31 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

ලංසු යපොත් නිකුත් 
යනොයකයර්. 

යගොඩනැගිල්යල් මුල් 
අයිතිකරුවන් සියලු 
විස්තර සහිතව තමාම 
ලංසු ලිඛිතව  ඉදිරිපත් 

කල යුතුය 
දුක.011-2575923 
011-2575930 

- - නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (යකොළඹ 
නගරය) කාර්යාලය, 

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

යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 
 

- NCB - 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019/1
86 

විදුලි අධිකාරී (යනොයරොච්ය ෝයල්) 
පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානය  
සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 

ලබා ගැනීම. 

2019 ජුලි 31 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රධාාන විදුලි ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැද්දුම, 
කුලියාපිටිය. 

 
037 – 2281892 

 

1,000.00 35,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී (වයඹ) 

කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැද්දුම, 
කුලියාපිටිය. 

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

 NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019/1
87 

බිංගිරිය කම්බිමාර්ගකරු උප ඩියපෝව 
සඳහා බිංගිරිය නගර සීමාව තුලින්  
ජලය, විදුලිය, දුරකථන, මාර්ග 
පහසුකම් සහිත වර්ග අඩි 2,000 
යනොඅඩු යගොඩනැගිල්ලක් සහිත 
පර් ස් 80 ට යනොඅඩු ඉඩමක් කුලී 
යහෝ බදු පදනම මත ලබා ගැනීම 

2019 ජුලි 31 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 10,000.00 එම එම  NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019/1
89 

ප්රධාාන විදුලි ඉංජියන්රු (බලශක්ති 
කළමනාකරය ) ඒකකයට අයත් විදුලි 
අධිකාරී (ශක්ති හානි අවමකිරීම) III 
සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 

ලබා ගැනීම. 

2019 ජුලි 31 
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/i6n15mqeyg7x3p5/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-186.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i6n15mqeyg7x3p5/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-186.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0lgclga0fbvsfvv/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-187.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0lgclga0fbvsfvv/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-187.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jf7qlp4ob4styr0/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-189.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jf7qlp4ob4styr0/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-189.pdf?dl=0


 6 

යබ.අංශ 2 
(වාහාආ) 

DGM(C&C)/DD2/HV/2019/T64/0
4 

ලංවිම ප්රධාාන කාර්යාලයේ ඇමතුම් 
මධායස්ථානය - 1987 සඳහා යතත බදු 
කුලී පදනම  මත කාර් රථයක් ලබා 

ගැනීම 

2019.07.24 
යප.ව.10.00 

යබදාහැරීම් 
අංශ 2 

නිසා(වාහාආ) යබ.අංශ 
2, 02වන මහළ, 
යනො.205/3, නුවර 
පාර, පහළ බියන්විල, 

කඩවත 
0112399679 

500.00 17,000.00 කඩවත පිහිටි ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලයේ 

පළමු මහයල්  
අ.සා.(යබ.අංශ 02) 

කාර්යාලයේ තබා ඇති 
යටන්ඩර් යපට්ටියට 
බහාලිය යුතුයි 

ලං.වි.ම, යනො.205/3, 
නුවර පාර, පහළ 
බියන්විල, කඩවත 
යදවන මහයල් 

අ.සා.(යබ.අංශ 02) 
කාර්යාලය 

- NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/G-V59/2019/143                             
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන් 
රථයක් ලබා ගැනීම. පාරියභෝගික 
යසේවා මධායස්ථානය - කිරිදියවල 

2019-07-24 
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 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/DGM-V116/2019/142 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන් 
රථයක් ලබා ගැනීම. නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී කාර්යාලය - බපඋ 
 

2019-07-24 
ප.ව 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 500.00 20,000.00 එම එම - NCB Click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

බපඋ/ප්රඉ/ගම්/ 2019/08 
ගයන්මුල්ල පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානය සඳහා වසර 02ක 

කාලයකට යගොඩනැගිල්ලක් බදු කුලී 
පදනම මත ලබා ගැනීම 

2019-07-19 
ප.ව 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ප්රධාාන විදුලි 
ඉංජියන්රු, අංක:57, 
යම්රිබියසෝ මාවත, 

ගම්පහ. 
033-2222170 

100.00 - ප්රධාාන විදුලි ඉංජියන්රු, 
අංක:57, යම්රිබියසෝ 
මාවත, ගම්පහ. 

ප්රධාාන විදුලි 
ඉංජියන්රු, අංක:57, 
යම්රිබියසෝ මාවත, 

ගම්පහ. 

- NCB Click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

බපඋ/ප්රඉ/ගම්/ 2019/09 
ගම්පහ පාරියභෝගික යසේවා 

මධායස්ථානයේ කණු ගබඩා කිරීම 
සඳහා වසර යදකක කාලයකට ඉඩමක් 
බදු කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

2019-07-25 
ප.ව 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 100.00 - එම එම - NCB Click 
here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 
නි.සා 

(සබර) 

සබර/රපු/ලි14/යගොඩනැගිලි/වි.ඉ.ඒ/20
19 

රත්නපුර ප්රායද්ය ය විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය සඳහා වසර තුනක 

කාලයකට කූළී පදනම මත යගොඩ 
නැගිල්ලක් ලබා ගැනීම 

2019-07-24 
ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

වි.ඉ. රත්නපුර 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

3 වන මහළ, 
යනො.269, 

යකළින් වීදිය, 
රත්නපුර. 

 
යටලි  045-2222137 

 
ෆැක්ස් 045-2222564 

500.00 10,000.00 වි.ඉ. රත්නපුර කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., 

3වන මහළ, යනො.269, 
යකළින් වීදිය, 
රත්නපුර. 

යටලි  045-2222137 
 

ෆැක්ස් 045-2222564 

වි.ඉ. රත්නපුර 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

3වන මහළ, 
යනො.269, 

යකළින් වීදිය, 
රත්නපුර. 

යටලි  045-2222137 
 

ෆැක්ස් 045-2222564 

-- NCB Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/mipgytypcyssd6d/Eng-DD2-CnC-2018-T64-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mipgytypcyssd6d/Eng-DD2-CnC-2018-T64-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f0t2ys3g22mlne1/Eng-DD2-WPN-NCB-G-%20V59-2019-143.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f0t2ys3g22mlne1/Eng-DD2-WPN-NCB-G-%20V59-2019-143.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ett6fd1h0bbz5di/Eng-DD2-WPN-NCB-DGM-%20V116-2019-142.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ett6fd1h0bbz5di/Eng-DD2-WPN-NCB-DGM-%20V116-2019-142.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hnqnfu31cmt7q9e/WPN-CE%28GAM%29-2019-08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hnqnfu31cmt7q9e/WPN-CE%28GAM%29-2019-08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jknltf48pjc0dap/WPN-CE%28GAM%29-2019-09.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jknltf48pjc0dap/WPN-CE%28GAM%29-2019-09.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/okprlibirs1231w/Bid%20Document.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/okprlibirs1231w/Bid%20Document.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශ 03 

DGM(P&HM)DD3/T/VEHI/2019/

01 
 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි (වයාපෘති 
හා අධිසැර නඩත්තු) යබ.අ.03 

ශාඛාවට යමෝටර් කාර් රථයක් වසරක 
කාලයක් සඳහා කුලී පදනම මත ලබා 
ගැනීම සඳහා මිල ගයන් කැඳවීම. 

2019 ජූලි 31 
යප.ව. 10.00 

යබදාහැරීම් 
අංශ 3 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

නි.සා. (වයා. හා 
අ.සැ.න. -යබ.අ. 3) 

ශාඛාව 
3 වන මහළ, යබ.අ. 3 
ප්රධාාන කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

644, ශ්රී ජයවර්ධානපුර 
මාවත, 

ඇතුල් යකෝට්යට්. 
 

දු.අ. 011 2880624 
 

රු.500.00 රු.10,000.00 නි.සා. (වයා. හා අ.සැ.න. -
යබ.අ. 3) ශාඛාව 

3 වන මහළ, යබ.අ. 3 
ප්රධාාන කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
644, ශ්රී ජයවර්ධානපුර 

මාවත, 
ඇතුල් යකෝට්යට්. 

 

නි.සා. (වයා. හා 
අ.සැ.න. -යබ.අ. 3) 

ශාඛාව 
3 වන මහළ, යබ.අ. 3 
ප්රධාාන කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

644, ශ්රී ජයවර්ධානපුර 
මාවත, 

ඇතුල් යකෝට්යට්. 
 

- NCB 
 

Click 
Here 

යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

(බපද II) 

 

 

 

 

 

 

 

WPSII/T/2019/064 

Supply, Installation and 

Commissioning of 20kVA Three 

Phase Standby Sound Proof Diesel 

Generator with Auto Transfer 

Switch (ATS) for Distribution 

Control Centre and Call Centre -  

WPSII 

2019.07.31 

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. 1,500.00 රු. 23,000.00 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 

 

යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

දප/ත/මුභාලි/නි.නි./2019/08 
අගුණුයකොළපැලැස්ස විදුලි අධිකාරි 
නිල නිවස සදහා ස්ථානයක් කුලි 

පදනම මත ලබා ගැනීම 
අගුණුයකොළපැලැස්ස නගරයේ සිට 
කි.මී.  2.5 පමය දුරින් යුතු , වර්ග අඩි 
1250 ක් පමය වන, වාහනයක් නවතා 
තැබිය හැකි ජලය, විදුලිය හා මාර්ග 
පහසුකම් වලින් යුතු නිවසක් වසර 02 
ක් සඳහා කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම 

 

2019.08.01 
ප.ව. 02'00 
දක්වා 

පලාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ප්රායද්ය ය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 
සැමුයවල් මාවත, 

තංගල්ල' 

- - ප්රායද්ය ය විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය, සැමුයවල් 
මාවත, තංගල්ල' 

ප්රායද්ය ය විදුලි 
ඉංජියන්රු 

කාර්යාලය, සැමුයවල් 
මාවත, තංගල්ල' 

අදාලයනොයේ
. 

NCB 
 

Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

SP/H/T/2019/06 
හම්බන්යතොට ප්රධාාන විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලට හා පාරි යභෝගික යසේවා 

මධායස්ථාන සදහා පරිගයක 05ක් මිළ 
දී ගැනීම. 

2019-07-24 
 

ප.ව. 02.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ප්රායද්ය ය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 

සිරියබෝපුර, 
හම්බන්යතොට.              

දු.අ. 047-2256288 
අවශය පරිගයකය 
සම්බන්ධා යතොරතුරු 
පත්රිකාවක් යමම 

කාර්යාලයයන් ලබා 
යගන යටන්ඩරය සමග 

- - ප්රායද්ය ය විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය, සිරියබෝපුර, 

හම්බන්යතොට. 

ප්රායද්ය ය විදුලි 
ඉංජියන්රු 

කාර්යාලය, සැමුයවල් 
මාවත, තංගල්ල' 

අදාලයනොයේ
. 

NCB 
 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/coesfz6isjsbefo/Sin-DD3-PHM-2019-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/coesfz6isjsbefo/Sin-DD3-PHM-2019-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ifezb9k82pd867m/WPSII.T.2019.064.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ifezb9k82pd867m/WPSII.T.2019.064.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p5txw4wynx2fowe/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%AD-%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%92-%E0%B6%B1%E0%B7%92.%E0%B6%B1%E0%B7%92-2019-08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p5txw4wynx2fowe/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%AD-%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%92-%E0%B6%B1%E0%B7%92.%E0%B6%B1%E0%B7%92-2019-08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qtkxo393iiql7qd/Sin-DD4-SP-SP-H-T-2019-06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qtkxo393iiql7qd/Sin-DD4-SP-SP-H-T-2019-06.pdf?dl=0
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යයොමු කරන්න. 
 

යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

දප/ගා/ලි3/තවලම 
පා.යසේ..ම.යගොඩනැඟිල්ල/2019/08 

 
යගොඩනැඟිල්ලක් කුලියට ගැනීම 

 
ප්රායද්ය ය විදුලි ඉංජියන්රු ගාල්ල 

කාර්යාලයට අයත් තවලම පා.යසේ.ම. 
සඳහා තවලම යහෝ යනළුව ප්රායද්ය ය 
සභා සීමාව තුළ ප්රධාාන මාර්ගය 

ආසන්නයේ ව.අ. 2500 කට යනොඅඩු  
විදුලිය, ජලය හා වාහන 04 ක් 
නැවැත්වීයම් පහසුකම් සහිත 

යගොඩනැඟිල්ලක් කුළියට සපයා 
ගැනීම 

2019.07.24 
ප.ව.2.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ප්රායද්ය ය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය. 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො187/3 

බණ්ඩාරනායක 
යපයදස, 
ගාල්ල 

 
දු.ක - 09122-34344 

 
 
 

1000/- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ප්රායද්ය ය විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය. 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො187/3 

බණ්ඩාරනායක යපයදස, 
ගාල්ල 

 
 
 
 
 
 

ප්රායද්ය ය විදුලි 
ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය. 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො187/3 

බණ්ඩාරනායක 
යපයදස, 
ගාල්ල 

 
 
 

අදාලයනොයේ
. 

NCB 
 

Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2019/65 
රත්මලාන ප්රායද්ය ය ගබඩායවහි අබලි 
ද්රවයය විකිණීම සඳහා වූ යටන්ඩරය 

යලොට් 01යි 

2019.08.01 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

ගාලුපාර, රත්මලාන. 
011-2638852 

500.00 100,000.00 ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 608, 
ගාලුපාර, රත්මලාන. 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

ගාලුපාර, රත්මලාන. 

 NCB Click 
here 

 

වත්කම් 
කලමනාකර

ය 
(වෘත්තීය 

යසෞඛයය හා 
සුරක්ෂිතතාව

) 
 
 
 

DGM(OH&S)/Building/2019/001 
 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරී (වෘත්තීය 
යසෞඛයය හා සුරක්ෂිතතාව) 

කාර්යාලයය සඳහා කුලී යහෝ බදු 
පදනම මත පහත සඳහන් පහසුකම් 
සහිතව වසර 02ක කාලයකට 

යගොඩනැගිල්ලක් ලබා ගැනීම. (2019-
10-01 දින සිට) 

 
1.1 බත්තරමුල්ල මංසන්ධියට කි.මී. 

05ක් පමය ඇතුලත පිහිටා තිබීම. 
යහෝ 

1.2 කඩුයවල මංසන්ධියට කි.මී. 05ක් 
පමය ඇතුලත පිහිටා තිබීම. 

2.0 යගොඩනැගිල්ල අවම වශයයන් 
ව.අ. 2800ක් පමය වීම. 

අවම වශයයන්  වැසිකිළි 03ක් 
තිබීම හා අවම වශයයන්  වාහන 
6 ක් ගාල් කිරීයම් ඉඩ පහසුකම් 

2019-08-01 
ප.ව.02.00 

ප්රායද්යය 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(වත්කම් 

කලමනාකර
ය) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(වෘත්තීය යසෞඛයය හා 
සුරක්ෂිතතාව) 
කාර්යාලය, 
යනො.01 

 න්ද්රයල්ඛා මාවත 
යකොළඹ 08 

011 2676307 /  011 
2687469 

1,000.00 10,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී (වෘත්තීය 

යසෞඛයය හා 
සුරක්ෂිතතාව) 
කාර්යාලය, 
යනො.01 

 න්ද්රයල්ඛා මාවත 
යකොළඹ 08 

011 2676307 /  011 
2687469 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(වෘත්තීය යසෞඛයය 
හා සුරක්ෂිතතාව) 
කාර්යාලය, 
යනො.01 

 න්ද්රයල්ඛා මාවත 
යකොළඹ 08 

011 2676307 /  011 
2687469 

අදාළ 
යනොයේ 

NCB Click 

here 

https://www.dropbox.com/s/1qul3wmm0eogg50/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%9C%E0%B7%8F-%E0%B6%BD%E0%B7%923-%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B6%B8%20%E0%B6%B4%E0%B7%8F.%E0%B7%83%E0%B7%9A.%E0%B6%B8%20%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%A9%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%9C%25E
https://www.dropbox.com/s/1qul3wmm0eogg50/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%9C%E0%B7%8F-%E0%B6%BD%E0%B7%923-%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B6%B8%20%E0%B6%B4%E0%B7%8F.%E0%B7%83%E0%B7%9A.%E0%B6%B8%20%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%A9%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%9C%25E
https://www.dropbox.com/s/iuffz09edwsd1so/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_65.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iuffz09edwsd1so/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_65.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o96q9u17biv12f7/Eng-AM-OHS-DGM%28OH%26S%29-Building-2019-001.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o96q9u17biv12f7/Eng-AM-OHS-DGM%28OH%26S%29-Building-2019-001.pdf?dl=0
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තිබීම. 
 

වත්කම් 
කළමනාකර

ය 
(වැඩපළ හා 
උපකාරක 
යසේවා 

 

WAS/LFT/PPC/JS/2019/01 
 

පවිත්රතා හා සනීපාරක්ෂක යසේවාව  
සදහා මිළ ගයන් කැඳවීම. වායු 
සමීකරය හා  යතකරය ඒකකය, 
යසෝපාන ඒකකය,ජනක යන්ත්ර 

ඒකකය හා ගයකාධිකාරි (වැඩපළ හා 
උපකාරක යසේවා) කාර්යාල පරිශ්රය 
පිරිසිදු කිරිම, මීයතොටමුල්ල පාර, 
යකොයළොන්නාව. 2019.09.01 සිට 

2020.08.31දක්වා 

2019-07-31 
දින 

පැය. 10:00 
පැයට 
අවසන් 
කරනු  
ලැයබ්. 

 

ප්රායද්යය 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(වැඩපළ හා 
උපකාරක 
යසේවා) 

නියයෝජය 
සමානයාධිකාරි  

(වැඩපළ හා උපකාරක 
යසේවා) කාර්යාලය, 

ලංවිම, මීයතොටමුල්ල 

පාර, යකොයළොන්නාව 

 
දු.අ. 011 242 1050 

500.00 15,000.00 නියයෝජය සමානයාධිකාරි  
(වැඩපළ හා උපකාරක 
යසේවා) කාර්යාලය, 
ලංවිම, මීයතොටමුල්ල 

පාර, යකොයළොන්නාව 

 
දු.අ. 011 242 1050 

නියයෝජය 
සමානයාධිකාරි  
(වැඩපළ හා 

උපකාරක යසේවා) 

කාර්යාලය,ලංවිම, 

මීයතොටමුල්ල පාර, 
යකොයළොන්නාව 

 
දු.අ. 011 242 1050 

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. 

 
 

අයේක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන්ට යහෝ ුන්න්යබ බලයලත් නියයෝජිතයන්ට පමයක් ලංසු යපොත් නිකුත් කරනු ලැයබ්. අවශය න් විටක ුන්න් 1987 අංක 3 දරය යපොදු යකොන්ත රාත් පනතට අනුකූලව ලියාපදිං ව 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 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 සාමානයාධිකාරී නමින් ලියන ලද බැංකු අයකරයක් ම`ගින් යහෝ මුදල් ම`ගින් යහෝ යගවිය හැක. 
 

 

වියද්ය ය තානාපති කාර්යාල /යවළ`ද යකොමිෂන්වලට, ලංසු යපොත්වල යතොරතුරු පිටපත් ලිඛිත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීයමන් අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප රධාාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපොත් අයේක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ුන්න්යබ නියයෝජිතයින්ට අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප රධාාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් පරී්ා කල හැක. 
 

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ුන්න්යබ අනුමැතිය ලත් නියයෝජිතයින් 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 රතිය්ේප 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 ඉංජියන්රු යවතිනි. 
 

 

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

 

        සාමානයාධිකාකාරී                      

https://www.dropbox.com/s/1ssjq15s32h7jmd/Sin-AM-WAS-WAS-LFT-PPC-JS-2019-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1ssjq15s32h7jmd/Sin-AM-WAS-WAS-LFT-PPC-JS-2019-01.pdf?dl=0
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