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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 

(ලක්ෂපාන 

සංකීර්යය) 

LC/CME/SECURITY/UNIFOR

MS/2018 

 

ලංකා විදුලිබල මන්ඩලයේ 

ආරක්ෂක අංශයේ නිළයන් සඳහා 
නිළ ඇදුම් සැපයියම් 

ප රසම්පාදනය.ආරක්ෂක නියාමක 

කමිස, ආරක්ෂක නියාමක කලිසම් 

2019-09-12 

දින 14.00  
පැයට 

ජනන 

කනිෂ්ඨ 

සපයා ගැනිම් 
කමිටුව 

(ලක්ෂපාන 

සංකීර්යය) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය (ලක්ෂපාන 

සංකීර්යය), 

ලං.වි.ම, 

 

දුර.අංක 

051-2232375 

ඊයම්ල්dgmlc@ceb.lk 

 

එක 

යපොතකට 

රු. 

1000/- කි. 
සෑම 

යගවීමක්මඕ
නෑම 

මහජන 
බැංකු 

ශාඛාවකින්
යදමටයගොඩ 

ශාඛායේ 

ලංවිම 
ජනන 

මූලස්ථාන
යේ ගිණුම් 

අංක  071-

1001-

23320-705 

බැරයවන 

යසේ යගවා 
බැංකු 

ලදුපත 
ඉදිරිපත් 

කළ යුතුයි. 

රු. 10,000.00 

කි. 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 

(ලක්ෂපාන සංකීර්යය) 

කාර්යාලය, ලක්ෂපාන 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(ලක්ෂපාන 

සංකීර්යය) 

කාර්යාලය, 
ලක්ෂපාන 

 

2019-09-12 

දින 14.00  පැයට 

- NCB 

 

Click here 

https://www.dropbox.com/s/o7m1jxw3jm0tfyx/Sin-Gen-LC-CME-SECURITY-UNIFORMS-2018.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2019/057 
 

Supply & Delivery of 
i)  12V, 20Ah, Lead Acid Batteries – 

100 Nos. 
ii)  DC Power Supply Units 24V,15A 

– 40 Nos. 
 

2019 
සැපතැම්බර් 

11 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

සිේවනමහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 

යකොළඹ 03 මගින් 
2019- 09-10 දිනට 

යපර 
දුක.011-2575923 

 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

22,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 

මඟින්) 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැගිල්ල 340, ආර් 

ඒ ද යමල් මාවත, යකොළඹ 
03හි තබා ඇති 
ලංසුයපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- NCB 

 

Click Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2019/094 
 

Supply & Delivery of 
i)  Lot 01 – Conduits and Pipes – 11 

Items. 
ii) Lot 02 – Plugs, Switches and 

Boxes 
– 14 Items. 

iii) Lot 03-  Circuit Breakers - 06 
Items. 

2019 
සැපතැම්බර් 

11 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 
(මුදලින්) 

යලොට් අංක 1- 
3,000.00 

යලොට් අංක 2- 
10,000.00 

යලොට් අංක 3- 
10,500.00 

(මුදලින්යහෝබැං
කුඅයකරයක් 

මඟින්) 

එම එම - NCB 

 

Click Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2019/147 
 

Supply & Delivery of 
 

i)  Separable Tee Connector – Type 
C Interface 

–Type 1 -8 Sets. 
 

ii) Separable Tee Connector – Type 
C Interface 

–Type 2 – 2 Sets. 
 

ලංසු අවසන් වීමට ප ර සාකච්ජාව 

සදහා  ැමීණිය යුතු දිනය 2019 

අපගෝස්තු  මස 29 වන දින 

ප .ව.10.00ට නිපයෝජය 

සාමානයාධිකාකා ( (පකොළන නගරය) 

කාර්යාලය, සිව් වන මහල, 

ලක්ෂ්මන් පගොඩනැගිල්ල, 340, 

ආර්. ඒ. ද පමල් මාවත, පකොළන 

03දී. 

2019 
සැපතැම්බර් 

11 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 
(මුදලින්) 

30,000.00 
(මුදලින්යහෝබැං
කුඅයකරයක් 

මඟින්) 

එම එම - NCB 

 

Click Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2019/165 
 

Supply & Delivery of 
 

Cable Clamp for Single Core Cable 
(Three Foil Cable Arrangement) – 

250 Nos. 

2019 
සැපතැම්බර් 

11 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 
(මුදලින්) 

32,500.00 
(මුදලින්යහෝබැං
කුඅයකරයක් 

මඟින්) 

එම එම - NCB 

 

Click Here 

https://www.dropbox.com/s/y1jmzril7jqkej1/ENG-DD1-CC-2019-057.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/40m72cx59p8p56b/ENG-DD1-CC-2019-094.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nrdx0t0f1dwu81c/ENG-DD1-CC-2019-147.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7nqlokefg2o8z4p/ENG-DD1-CC-2019-165.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(වාහාආ)  

DGM(C&C)DD2/Unserviceable 

Sale/ 2018/T67 
 

කිරිබත්යගොඩ පිහිටි ලංවිම මනු 
පරීක්ෂයාගාරයේ ගබඩා කරන ලද  
අබලි/ භාවිතයයනි ඉවත් කරන ලද 
මීටර්, මීටර් යකොටස් හා අයනකුත් 

අබලි භාණ්ඩ විකිණීම 

2019/09/11 
යප.ව.10.00 

යබදාහැරීම් 
අංශ 2 

නිසා(වාහාආ) යබ.අංශ 
2, 02වන මහළ, 

යනො.205/3, නුවර පාර, 
පහළ බියන්විල, 

කඩවත 
0112399679 

250.00 යලොට් අංක 01 – 
15,000.00 

 
යලොට් අංක 02 – 

23,000.00 
 
 

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 
පළමු  මහයල් 

අ.සා.(යබ.අංශ 02) 
කාර්යාලය 

- NCB 

 
Click 
Here 

ඉදිකිරීම් 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/14
5 
 

Boundary Wall Renovation & 
Landscaping works of the PSS “D” 

at 148/9, Dr. Danister De Silva 
Mawatha, Colombo-08. 

 
ලංසු අවසන් වීමට ප ර සාකච්ජාව 

සදහා  ැමීණිය යුතු දිනය 

2019අ පගෝස්තු මස 29 වන දින 

ප .ව.11.00ට නිපයෝජය 

සාමානයාධිකාකා ( (පකොළන නගරය) 

කාර්යාලය, සිව් වන මහල, 

ලක්ෂ්මන් පගොඩනැගිල්ල, 340, 

ආර්. ඒ. ද පමල් මාවත, පකොළන 

03දී. 

 

2019 
සැපතැම්බර් 

11 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් 

මාවත, යකොළඹ 03 
මගින් 

2019- 09-10 දිනට 
යපර 

දුක. 011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

75,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 

මඟින්) 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

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

03 හි තබා ඇති ලංසු 
යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- NCB 

 

Click Here 

යසේවා 
යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(උ.මැ) 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/20
19/39 

 
විදුලි ඉංජියන්රු (අනුරාධපුර) 

යටයත් විදුලි 
අධිකාකාරී(යනොච්චියාගම) යේ 

රාජකාරී කටයුතු සඳහා වසර 02 
කාල සීමාවකට කුලී පදනම මත 

වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම 

2019.09.05 
ප.ව.03.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක 525/26, පළමු 

මහල,ඩී.එස්.යසේනානා
යක මාවත, 
අනුරාධපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

500.00 10,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 525/26, පළමු 
මහල,ඩී.එස්.යසේනානායක 

මාවත, අනුරාධපුර. 
දු:අ: 025-2222552 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
ඩී.එස්.යසේනානායක 
මාවත, අනුරාධපුර. 

 

අදාළ නැත NCB 

 
click here 

https://www.dropbox.com/s/zuhucxmzf99tias/Eng-DD2-CnC-2018-T67.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zuhucxmzf99tias/Eng-DD2-CnC-2018-T67.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g5qcfpk3mdarurm/ENG-DD1-CC-2019-145.pdf?dl=0
file:///C:/Users/DELL3/Desktop/Paper%20add%2022.08.2019/Sin-DD1-NCP--HV-2019-39.pdf
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යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(උ.මැ) 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/20
19/40 

 
ප්රධාන ඉංජියන්රු (වාිජජ)-උතුරු 
මැද  යේ රාජකාරී කටයුතු සඳහා 
වසර 02ක කාල සීමාවකට  කුලී 

පදනම මත කාර් රථයක් ලබා 
ගැනීම. 

 

2019.09.05 
ප.ව.03.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 500.00 10,000.00 එම එම අදාළ නැත NCB 

 
click here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(උ.මැ) 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/20
19/41 

 
විදුලි ඉංජියන්රු (සැටි සැලසුම්)-
උතුරු මැද  යේ රාජකාරී කටයුතු 
සඳහා වසර 02ක කාල සීමාවකට  
කුලී පදනම මත කාර් රථයක් ලබා 

ගැනීම. 
 

2019.09.05 
ප.ව.03.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 500.00 10,000.00 එම එම අදාළ නැත NCB 

 
click here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(උ.මැ) 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/20
19/42 

 
විදුලි ඉංජියන්රු (බලශක්ති 

කළමනාකරය) යටයත් විදුලි 
අධිකාකාරී(බලශක්ති කළමනාකරය) 
යේ රාජකාරී කටයුතු සඳහා වසර 

02 කාල සීමාවකට කුලී පදනම මත 
වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම 

 

2019.09.05 
ප.ව.03.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 500.00 10,000.00 එම එම අදාළ නැත NCB 

 
click here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(උ.මැ) 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/20
19/43 

 
ප්රධාන ඉංජියන්රු (සැලසුම් හා 

සංවර්ධන) යටයත් විදුලි 
අධිකාකාරී(සැටි සැලසුම්) යේ රාජකාරී 

කටයුතු සඳහා වසර 02 කාල 
සීමාවකට කුලී පදනම මත වෑන් 

රථයක් ලබා ගැනීම 
 

2019.09.05 
ප.ව.03.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 500.00 10,000.00 එම එම අදාළ නැත NCB 

 
click here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(උ.මැ) 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/20
19/44 

 
ප්රධාන ඉංජියන්රු (තැනීම්)-උතුරු 
මැද  යේ රාජකාරී කටයුතු සඳහා 
වසර 02ක කාල සීමාවකට  කුලී 

පදනම මත කාර් රථයක් ලබා 
ගැනීම. 

2019.09.05 
ප.ව.03.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 500.00 10,000.00 එම එම අදාළ නැත NCB 

 
click here 

Sin-DD1-NCP--HV-2019-40.pdf
Sin-DD1-NCP--HV-2019-41.pdf
Sin-DD1-NCP--HV-2019-42.pdf
Sin-DD1-NCP--HV-2019-43.pdf
Sin-DD1-NCP--HV-2019-44.pdf
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යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(උ.මැ) 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/20
19/45 

 
විදුලි ඉංජියන්රු (තැනීම්)-උතුරු 
මැද  යේ රාජකාරී කටයුතු සඳහා 
වසර 02ක කාල සීමාවකට  කුලී 

පදනම මත කාර් රථයක් ලබා 
ගැනීම. 

 

2019.09.05 
ප.ව.03.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 500.00 10,000.00 එම එම අදාළ නැත NCB 

 
click here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(උ.මැ) 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/20
19/46 

 
ප්රධාන ඉංජියන්රු (තැනීම්) යටයත් 
විදුලි අධිකාකාරී(තැනීම්) යේ රාජකාරී 

කටයුතු සඳහා වසර 02 කාල 
සීමාවකට කුලී පදනම මත වෑන් 

රථයක් ලබා ගැනීම 
 

2019.09.05 
ප.ව.03.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 500.00 10,000.00 එම එම අදාළ නැත NCB 

 
click here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(උ.මැ) 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/20
19/47 

 
ප්රධාන ඉංජියන්රු (තැනීම්) යටයත් 
විදුලි අධිකාකාරී(තැනීම්) යේ රාජකාරී 

කටයුතු සඳහා වසර 02 කාල 
සීමාවකට කුලී පදනම මත වෑන් 

රථයක් ලබා ගැනීම 
 

2019.09.05 
ප.ව.03.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 500.00 10,000.00 එම එම අදාළ නැත NCB 

 
 

click here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(උ.මැ) 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/20
19/48 

 
විදුලි ඉංජියන්රු (යබදාහැරීම් 

නඩත්තු)-උතුරු මැද  යේ රාජකාරී 
කටයුතු සඳහා වසර 02ක කාල 
සීමාවකට  කුලී පදනම මත කාර් 

රථයක් ලබා ගැනීම. 
 

2019.09.05 
ප.ව.03.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 500.00 10,000.00 එම එම අදාළ නැත NCB 

 
click here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(උ.මැ) 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/20
19/49 

 
ප්රධාන ඉංජියන්රු (යබදාහැරීම් 

නඩත්තු) යටයත් විදුලි 
අධිකාකාරී(යබදාහැරීම් නඩත්තු) යේ 
රාජකාරී කටයුතු සඳහා වසර 02 
කාල සීමාවකට කුලී පදනම මත 

වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම 

2019.09.05 
ප.ව.03.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 500.00 10,000.00 එම එම අදාළ නැත NCB 

 
click here 

Sin-DD1-NCP--HV-2019-45.pdf
Sin-DD1-NCP--HV-2019-46.pdf
Sin-DD1-NCP--HV-2019-47.pdf
Sin-DD1-NCP--HV-2019-48.pdf
Sin-DD1-NCP--HV-2019-49.pdf
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යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(උ.මැ) 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/20
19/50 

 
විදුලි ඉංජියන්රු (අනුරාධපුර) 

යටයත් මාණ්ඩලික සම්බන්ධීකාරක 
යේ රාජකාරී කටයුතු සඳහා වසර 

02 කාල සීමාවකට කුලී පදනම මත 
වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම 

 

2019.09.05 
ප.ව.03.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 500.00 10,000.00 එම එම අදාළ නැත NCB 

 
click here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(උ.මැ) 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/20
19/51 

 
විදුලි ඉංජියන්රු (කැකිරාව) යේ 

රාජකාරී කටයුතු සඳහා වසර 02ක 
කාල සීමාවකට  කුලී පදනම මත 

කාර් රථයක් ලබා ගැනීම. 
 

2019.09.05 
ප.ව.03.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 500.00 10,000.00 එම එම අදාළ නැත NCB 

 
click here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(උ.මැ) 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/20
19/52 

 
විදුලි ඉංජියන්රු (කැකිරාව) යටයත් 

ඉංජියන්රු සහකාර යේ රාජකාරී 
කටයුතු සඳහා වසර 02 කාල 

සීමාවකට කුලී පදනම මත වෑන් 
රථයක් ලබා ගැනීම 

 

2019.09.05 
ප.ව.03.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 500.00 10,000.00 එම එම අදාළ නැත NCB 

 
click here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(උ.මැ) 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඊ(යකොම්)සී8/2019
/ 055/ආර්බී/එන්ඕසීඑච් 

 
යනොච්චියාගම පාරියභෝගික යසේවා 
මධයස්ථානයේ විදුලි අධිකාකාරි යේ  

නිල නිවාසය සඳහා වසරක 
කාලසීමාවක් සඳහා නිවසක් 
කුලියට/බද්දට ලබා ගැනීම. 

 

තිබිය යුතු අවශයතා : 
 

 යනොච්චියාගම නගරය  
ආසන්නයේ පිහිටීම. 

 

 වර්ග අඩි 1500 යනොඅඩු 
නල 

ජළය,විදුලිය,දුරකථන හා 
සනීපාරක්ෂක පහසුකම් 

සහිත වීම. 
 

2019.09.05 
ප.ව. 3.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(උ.මැ.ප) 

තමා විසින් සකස් කර 
ගන්නා ලද 
අයදුම්පතක 
අයිතිකරුයේ 

නම,දුරකථන අංකය, 
යගොඩනැගිල්ල පිහිටා 

ඇති ස්ථානයයහි 
ලිපිනය, බදු කුලිය, 
යගොඩනැගිල්යල් 

අයිතිය තහවරු කරන 
ඔපපුයේ පිටපත හා 

පිවිසුම් මාර්ගය පිළිබඳ 
විස්තර සඳහන් කර 

ලියා පදිංචි තැපෑයලන් 
යහෝ අතින් යගනවිත් 
යටන්ඩර් යපට්ටියට 

දැමිය යුතුය. මිල 
ගයන් ඉදිරිපත් කරන 

කවරයේ 
“යනොච්චියාගම 

අදාළ නැත අදාළ නැත නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී (උමැ) 

කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.525/26, ඩි.එස්. 
යසේනානායක මාවත, 

අනුරාධපුර. 
 

දු.ක. 025-2222552 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(උමැ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
යනො.525/26, ඩි.එස්. 
යසේනානායක මාවත, 

අනුරාධපුර. 
 
 

අදාළ නැත NCB 

 

- 

Sin-DD1-NCP--HV-2019-50.pdf
Sin-DD1-NCP--HV-2019-51.pdf
Sin-DD1-NCP--HV-2019-52.pdf
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පැහැදිළි පිවිසුම් ප්රධාන යේට්ටුව හා 
වාහන නවතා තැබීයම් පහසුකම් 

සහිත වීම 

පාරියභෝගික 
මධයස්ථානයේ විදුලි 

අධිකාකාරියේ නිල නිවස 
සඳහා වසරක 
කාලසීමාවකට 

යගොඩනැගිල්ලක් 
කුලියට/බද්දට ලබා 

ගැනීම යනුයවන් 
සඳහන් කල යුතුය. 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019
/184 

ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු (තැනීම්) 
ඒකකයේ ඇති අබලි භාණ්ඩ 

විකිණීම. 

2019 
සැපතැම්බර් 11 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු 
(වාිජජ) කාර්යාලය, 

නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැද්දුම, 
කුලියාපිටිය. 

 
037 – 2281892 

 

1,000.00 යලොට් වල 
වටිනාකමින් 

10% ක් 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී (වයඹ) 

කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 

ඇස්සැද්දුම, 
කුලියාපිටිය. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(වයඹ) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 

ඇස්සැද්දුම, 
කුලියාපිටිය. 

 NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019
/204 

විදුලි ඉංජියන්රු (වාිජජ) ඒකකට 
අයත් විමර්ශන ඒකකය සඳහා කුලී 

පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා 
ගැනීම. 

 

2019 
සැපතැම්බර් 11 

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
/205 

ගිරිඋල්ල පාරියභෝගික යසේවා 
මධයස්ථානය සඳහා කුලී පදනම 

මත කෲ කැබ් රථයක් ලබා ගැනීම. 

2019 
සැපතැම්බර් 11 

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
/206 

විදුලි ඉංජියන්රු (නාරම්මල) 
කාර්යාලයට අයත් ප්රායද්යය 

නඩත්තු ඒකකය සඳහා කුලී පදනම 
මත වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 

 

2019 
සැපතැම්බර් 11 

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
/208 

විදුලි ඉංජියන්රු (නාරම්මල) 
කාර්යාලයට අයත් ප්රායද්යය 

නඩත්තු ඒකකය සඳහා කුලී පදනම 
මත  කෲ කැබ් රථයක් ලබා ගැනීම. 

 

2019 
සැපතැම්බර් 11 

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/xtdy91hbh9d7eub/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-184.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xtdy91hbh9d7eub/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-184.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gniubzn8fcgwlyx/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-204.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gniubzn8fcgwlyx/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-204.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xmhocf1n74qncwy/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-205.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xmhocf1n74qncwy/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-205.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d3xpr3yg8b2hoyc/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-206.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d3xpr3yg8b2hoyc/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-206.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7j0v4pi1r7dcmww/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-208.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7j0v4pi1r7dcmww/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-208.pdf?dl=0


 8 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019
/209 

ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු (සැලසුම් හා 
සංවර්ධන-වයඹ) ඒකකයට අයත් 

විමර්ශන අංශය  සඳහා කුලී පදනම 
මත වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 

 

2019 
සැපතැම්බර් 11 

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
/213 

විදුලි ඉංජියන්රු (යවන්නපපුව) 
කාර්යාලයට අයත් විදුලි අධිකාකාරී 
(වාිජජ) I සඳහා කුලී පදනම මත 

වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 
 

2019 
සැපතැම්බර් 11 

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
/214 

ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු(බලශක්ති 
කළමනාකරය) ඒකකයට අයත් 
ශක්තිහානි අවමකිරීම III සඳහා 

කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා 
ගැනීම. 

 

2019 
සැපතැම්බර් 11 

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
/215 

ප්රධාන විදුලි 
ඉංජියන්රු(වාරියයපොල) 
කාර්යාලයට අයත් විදුලි 

ඉංජියන්රු(නඩත්තු) සඳහා කුලී 
පදනම මත යමෝටර් රථයක් ලබා 

ගැනීම. 
 

2019 
සැපතැම්බර් 11 

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
/216 

ප්රධාන විදුලි 
ඉංජියන්රු(කුරුයෑගල) 

කාර්යාලයේ  ඒක්දින යසේවා 
සැපයුම් වැඩසටහන සඳහා කුලී 
පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා 

ගැනීම. 
 

2019 
සැපතැම්බර් 11 

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
/218 

විදුලි අධිකාකාරී (යතොග සැපයුම්) 
සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 

ලබා ගැනීම. 

2019 
සැපතැම්බර් 11 

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/ogne1g25qoisazm/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-209.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ogne1g25qoisazm/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-209.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i14dfffnux14osr/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-213.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i14dfffnux14osr/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-213.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f1q3khzqdakdeo6/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-214.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f1q3khzqdakdeo6/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-214.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z7qgh6ryo4wxbfv/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-215.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z7qgh6ryo4wxbfv/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-215.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/igr1yw7sgk5ndy0/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-216.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/igr1yw7sgk5ndy0/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-216.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/foyk1qg3r5v8bvn/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-218.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/foyk1qg3r5v8bvn/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-218.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019
/219 

හලාවත පාරියභෝගික යසේවා 
මධයස්ථානය හා ප්රායද්යය නඩත්තු 

ඒකකය  සඳහා   හලාවත  නගර 
සීමාව තුලින්  ජලය, විදුලිය, 

දුරකථන, මාර්ග පහසුකම් සහිත 
වර්ග අඩි 3,000 යනොඅඩු 

යගොඩනැගිල්ලක් සහිත පර්චස් 80 
ට යනොඅඩු ඉඩමක් කුලී යහෝ බදු 

පදනම මත ලබා ගැනීම 
 

2019 
සැපතැම්බර් 11 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

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

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/12
5 
 

නි.සා (පකොළන නගර) කාර්යාලයට 

අනියුක්ත ප්රධාාන 

ඉංජිපන්රු(පකොළන උතුර) 

ප්රාපිය ය කාර්යාලයත් ඒ හා සදැදි 

 ා.පසේ.ම 1 හා  ා.පසේ.ම 2 යන 

ඒකකයන් සදහා  විතත්රා පසේවය 

ලදා ගැනිම සදහා වන පටන්ඩරය. 

(වසර 02ක කාලයක් සඳහා) 

 

2019 
සැපතැම්බර් 

11 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් 

මාවත, යකොළඹ 03 
මගින් 

2019- 09-10 දිනට 
යපර 

දුක. 011-2575923 
011-2575930 

 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

30,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 

මඟින්) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (යකොළඹ 

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

03 හි තබා ඇති ලංසු 
යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- NCB Click Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/12
7 
 

නි.සා (පකොළන 

නගර)කාර්යාලයටඅනියුක්ත ප්රධාාන 

ඉංජිපන්රු(පකොළන උතුර)  

ප්රාපිය ය කාර්යාලය සදහාවිලියය 

සිදයම (Disconnection) හා යළි 

ඇමිණිම  (Reconnection) සදහා 

වන පටන්ඩරය. 

(වසර 02ක කාලයක් සඳහා) 
 
 
 

2019 
සැපතැම්බර් 

11 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 
(මුදලින්) 

 

150,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 

මඟින්) 

එම එම - NCB Click Here 

https://www.dropbox.com/s/2mtqc42o58w3mxc/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-219.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2mtqc42o58w3mxc/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-219.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sya1j3opoxdkvlu/ENG-DD1-CC-2019-125.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2omf1dy4azbuxa7/ENG-DD1-CC-2019-127.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/16
6 
 

නිපයෝජය සාමනයාධිකාකා ( (පකොළන 

නගරය) ටඅනියුක්තප්රධාාන 

ඉංජිපන්රු (නඩත්තු) ඒකකය 

සඳහා කූය කෘකැබ්  රථයක් ලදා 

ගැනීම. (වාහන අංක iii/iii) 

(වසර 02ක කාලයක් සඳහා) 
 

2019 
සැපතැම්බර් 

11 
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 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/16
7 
 

නිපයෝජය සාමනයාධිකාකා ( පකොළන 

නගරයටඅනියුක්ක ප්රධාාන 

ඉංජිපන්රු (පකොළන දකුණ) 

ප්රාපිය ය කාර්යාලය සදහාකුළි 

වැන් රථයක් ලදා ගැනිම (කුළි 

වැන් i/iii) 

(වසර 02ක කාලයක් සඳහා)) 

 

2019 
සැපතැම්බර් 

11 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 
(මුදලින්) 

 

එක්වැන් රථයක් 
සදහා 

10,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 

මඟින්) 

එම එම - NCB Click Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/376 
ප්රධාන ඉංජියන්රු-මහනුවර නගරය 

සහ ගයකාධිකාකාරි (ආදායම්) 
ඒකකය සඳහා යපෞද්ගලික 

ආරක්ෂක යසේවාව (ආයුධ සහිතව)  
වසරක කාලයකට ලබා ගැනීම. 

 

2019-09-11  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාිජජ) 
කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 
 

1000/= 35,000/= ප්ර.ඉ. (වාිජජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාිජජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/377 
ප්රධාන ඉංජියන්රු-මහනුවර නගර 

බල ප්රයද්ශයට අයත් 
වට්ටාරන්තැන්න කණු අංගනය, 

පාරියභෝගික යසේවා මධයස්ථානය-
උතුර සහ  යබෝගම්බර, 

යපොල්යගොල්ල, ගැටයේ ප්රාථමික 
උපයපොළ ස්ථාන සඳහා යපෞද්ගලික 

ආරක්ෂක යසේවාව වසරක 
කාලයකට ලබා ගැනීම. 

 

2019-09-11  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

එම 1000/= 50,000/= එම එම අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/1yr1rkvznxhwggp/ENG-DD1-CC-2019-166.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s6z8bx7k8xk2asa/ENG-DD1-CC-2019-167.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vg655lxwzehlpme/Eng-DD2-CP-PPC-2019-376.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vg655lxwzehlpme/Eng-DD2-CP-PPC-2019-376.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6hy3ffka3j9trp0/Eng-DD2-CP-PPC-2019-377.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6hy3ffka3j9trp0/Eng-DD2-CP-PPC-2019-377.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/378 
ප්රධාන ඉංජියන්රු (යබදාහැරිම් 
නඩත්තු) ම.ප. ඒකකය සඳහා 
යපෞද්ගලික ආරක්ෂක යසේවාව 

වසරක කාලයකට ලබා ගැනීම. 
 

2019-09-11  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

එම 500/= 8,000/= එම එම අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/381 
ගිනිගත්යහේන ප්රායද්ය ය විදුලි 
ඉංජියන්රු ඒකකයට අයත් 

ප්රායද්ය ය නඩත්තු ඒකකය සඳහා 
කුලී පදනම මත වසර 02ක 

කාලයකට සැහැල්ලු යලොරි රථයක්  
ලබා ගැනීම. 

 

2019-09-11  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

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

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/382 
මාවනැල්ල ප්රායද්ය ය විදුලි 

ඉංජියන්රු ඒකකයට අයත් වාිජජ 
උප ඒකකය සඳහා කුලී පදනම මත 
වසරක කාලයකට ත්රියරෝද රථයක්  

ලබා ගැනීම. 
 

2019-09-11  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

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

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/383 
යපරායදිජය ප්රායද්ය ය විදුලි 

ඉංජියන්රු ඒකකයට අයත් අම්පිටිය 
පා.යසේ.ම. සඳහා කුලී පදනම මත 

වසරක කාලයකට ත්රියරෝද රථයක්  
ලබා ගැනීම. 

 

2019-09-11  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

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

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/384 
යපරායදිජය ප්රායද්ය ය විදුලි 
ඉංජියන්රු ඒකකයට අයත් 

යටිනුවර පා.යසේ.ම. සඳහා කුලී 
පදනම මත වසරක කාලයකට 
ත්රියරෝද රථයක්  ලබා ගැනීම. 

 

2019-09-11  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

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

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/386 
කෑගල්ල  ප්රායද්යය විදුලි ඉංජියන්රු  

කාර්යාලයට  අයත් ප්රායද්යය 

නඩත්තු ඒකක (I සහ II)  වලට 
අයත් භාණ්ඩ ගබඩා කර තැබීම  

සඳහා කුළී/බදු  පදනම මත පහත 
සඳහන් පහසුකම් සහිතව වසර 

02ක කාලයකට යගොඩනැගිල්ලක් 
භූමිය සමඟ   ලබා ගැනීම. 

 

2019-09-11  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

තමා විසින් සකස් 

කරගත් අයලිම් තක 

දලාප ොපරොත්තු වන 

මාසික කුළිය සහ 

ඉඩපම් සියලු විස්තර 

සඳහන් කර එවන්න. 

ලි.අ.  035 -2222466 

 

 
- 

 
- 

ප්ර.ඉ. (වාිජජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාිජජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. NCB - 
 

https://www.dropbox.com/s/o9pr3cswr9bp8wt/Eng-DD2-CP-PPC-2019-378.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o9pr3cswr9bp8wt/Eng-DD2-CP-PPC-2019-378.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gf35v26vs2fb5rl/Sin-DD2-CP-PPC-2019-381.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hll2w42yh5noo9f/Sin-DD2-CP-PPC-2019-382.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cf19b7eg9ua21rn/Sin-DD2-CP-PPC-2019-383.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g5qxpaosktejh8i/Sin-DD2-CP-PPC-2019-384.pdf?dl=0
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i) කෑගල්ල ප්රයද්ශය තුළ යහෝ 
නගරයේ සිට කි.මී.07ක් 

ඇතුළත විය යුතුය. 
ii) ප්රධාන බස් මාර්ගයේ සිට 

පහසුයවන් පිවිසිය හැකි වීම. 
iii) වර්ග අඩි 1500ක පමය 

යගොඩනැගිල්ලක් විය යුතුය. 
iv) යලොරි රථ 02ක් හා දිවිත්ව 

කාර්යය වාහන 02ක් එකවර 
නවතා තැබීයම් හැකියාව. 

 

5.    යගොඩනැගිල්ල සඳහා ජලය, 
විදුලිය, දුරකථන 

හා මාර්ග පහසුකම් තිබීම. 
6.   යගොඩනැගිල්ල පිහිටි ඉඩම වටා 

ආරක්ෂිත 

වැටක් යහෝ තාපපයක් ඉදිකර තිබිය 
යුතුයි. 

 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/387 
යපරායදිජය ප්රායද්ය ය විදුලි 

ඉංජියන්රු ඒකකය සඳහා කුලී 
පදනම මත වසර 02ක කාලයකට 
4WD  ඩබල් කැබ් රථයක්  ලබා 

ගැනීම. 
 

2019-09-11  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාිජජ) 
කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

1000/= 20,000/= ප්ර.ඉ. (වාිජජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාිජජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. NCB Click Here 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/388 
මාවනැල්ල ප්රායද්ය ය විදුලි 
ඉංජියන්රු ඒකකයට අයත් 

මාවනැල්ල පා.යසේ.ම. සඳහා කුලී 
පදනම මත වසර 02ක කාලයකට 

කෲ කැබ් කැබ් රථයක්  ලබා 
ගැනීම. 

 

2019-09-11  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

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

 

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

 
 

PRO&HM/DD2/ 
DPC/CE(LC&M)/2019/27 
වයා. හා අ.සැ.න.( යබ.අ.02 

යපොල්යගොල්ල,අඹතැන්න අජීවී 
මා.න.,වට්ටාරන්තැන්න ජීව මා.න. 

වැඩ බිම්සදහා ආරක්ෂකයසේවය 
ලබා ගැනිම( පැය  12 වාර යසේවා) 

2019/ 09/11 
14.00 පැය 

යබදාහැරීම් 
අංශ 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

යබ.අ.02 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි(වයා.

හා 
අ.සැ.න.)යබදාහැරීම් 

අංශය 2 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය,  
තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

 

500.00 25000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(වයා.හා අ.සැ..න.) 
යබදාහැරීම් අංශය 2, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

081-2222286 
081-2204298 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(වයා.හා අ.සැ..න.) 
යබදාහැරීම් අංශය 2, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

081-2222286 
081-2204298 

- NCB click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/6xvojiydxl3vho0/Sin-DD2-CP-PPC-2019-387.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gyyjyeon9ig9ccs/Sin-DD2-CP-PPC-2019-388.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gyyjyeon9ig9ccs/Sin-DD2-CP-PPC-2019-388.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qwn4rvd3qmd21ft/ENG-DD2-PHM-PRO%26HM-DD2-DPC-CE%28SC%26M%29-2019-26.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qwn4rvd3qmd21ft/ENG-DD2-PHM-PRO%26HM-DD2-DPC-CE%28SC%26M%29-2019-26.pdf?dl=0
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0812222286 
081-2204298 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 

(ඌව) 

නිසා(ඌව)/ප්රඉ(වාිජජ) /නිල 

නිවාස/සි4/2යක්19/15 

 

මහියංගනය නගරය අවටින් විදුලි 
ඉංජියන්රු (මහියංගනය) 

කාර්යාලය සඳහා යගොඩනැගිල්ලක් 
බදු පදනම මත වසර යදකක් සඳහා 

ලබා ගැනීම. 
 

2019 
සැපතැම්බර්  

11 
ප.ව 3.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාිජජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 

පාර, 
හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක. : 0552222474 

 

500.00 6,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාිජජ) ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

ස්ප්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

දු.ක. : 0552222474 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාිජජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 

පාර, 
හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

දු.ක. : 0552222474 
 

- NCB click 
here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය 03 

 (සබරගමුව) 

SAB/DGM/CE(DM)/C1/Buil

ding/2019/T/05 
ප්රධාන ඉංජියන්රු -යබදාහැරිම් 
නඩත්තු(සබරගමුව) ඒකකයට 

අයත් රත්නපුර II සහ උපයපොල 
නඩත්තු වැඩ කණ්ඩා යයම් 

කාර්යාලය පවත්වා යගන යාම හා 
භාණ්ඩ ගබඩා කිරිම සඳහා 
රත්නපුර නගරයට ආසන්න 

ප්රයද්ශ යයන්  වසර 03ක 
කාලයකට, කුලි පදනම මත 

යගොඩනැගිල්ලක්  සහිත ඉඩමක් 
ලබා ගැනිම. 

1..ජලය,විදුලිය,දුරකථන හා 
සනීපාරක්ෂක පහසුකම් 

තිබිය  යුතුය. 
2., වර්ග අඩි 1000ක් පමය වූ 

යගොඩනැගිල්ල තුල අවම වශයයන් 
කාමර 03ක් තිබිය යුතු අතර, වාහන 
03ක් එකවර නවතා තැබීය හැකිවන 

පරිදි සහ යකොන්ක්රීට්විදුලි කණු 
50ක් පමය ගබඩා කල හැකි වන 
පරිදි ඉඩ පහසුකම් තිබිය යුතුය. 

 

2019 
සැපතැම්බර් 11 

ප.ව. 2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන  

කමිටුව 
(සබර.) 

ප්රධාන ඉංජියන්රු - 
යබදාහැරිම් 

නඩත්තු(සබරගමුව) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
අංක 502/3බී, 02 වන 
මහල,  යකොළඹ පාර, 
යවරළුප, රත්නපුර. 

දද.ද.   : 045 222 
1511 

දදදදදද: 045 222  
1512 

රු.500.00 - ප්රධාන ඉංජියන්රු - 
යබදාහැරිම් 

නඩත්තු(සබරගමුව) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
අංක 502/3බී, 02 වන 
මහල,  යකොළඹ පාර, 
යවරළුප, රත්නපුර. 

ප්රධාන ඉංජියන්රු - 
යබදාහැරිම් 

නඩත්තු(සබරගමුව) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
අංක 502/3බී, 02 වන 
මහල,  යකොළඹ පාර, 
යවරළුප, රත්නපුර. 

-- NCB Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/6d17c531tk2u1bm/2K19-15.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6d17c531tk2u1bm/2K19-15.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oz5kp2hzw5wlud3/DD3-SAB-Building%20for%20CE%28DM%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oz5kp2hzw5wlud3/DD3-SAB-Building%20for%20CE%28DM%29.pdf?dl=0
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යබදාහැරී ම් 
අංශය 03 

 (සබරගමුව) 

SAB/EHE-V69/HV/2019/53 
විදුලි ඉංජියන්රු (ඇහැළියයගොඩ) 
ඒකකයේ රාජකාරී කටයුතු සඳහා  

කාර් රථ 1 ක් කුලී පදනම මත ලබා 
ගැනීම. 

2019-09-11 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාිජජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 5,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාිජජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාිජජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

 

- NCB Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(දකුණු 
පළාත) 

නි.සා.(ද.ප.)/ලි2/අබලි/2019/35 
ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩලයේදකුණුප

ළාත්ගබඩායේඇතිභාවිතයයන්ඉවත්
කරනලදඅබලිතරාපැවිවිකිණීම 

2019-09-04 

ප.ව. 2.00 
පළාත් සපයා 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා.(ද.ප.) 

කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

අංක.167,  

මාතරපාර,ගාල්ල. 

 

1000.00 ලංසුයවන් 10% 
කමුදල 

නි.සා.(ද.ප.) කාර්යාලය, 

ලං.වි.ම., අංක.167,  

මාතරපාර,ගාල්ල. 
 

නි.සා.(ද.ප.) 

කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

අංක.167,  

මාතරපාර,ගාල්ල. 
 

අදාලයනොයේ

. 
NCB Click 

Here 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(දකුණු 
පළාත) 

නි.සා.(ද.ප.)/ලි2/HV/2019/39 

 
ප්රධාන ඉංජියන්රු (මාතර) සඳහා 

කාර් රථ 01, 
විදුලි ඉංජියන්රු (මාතර) සඳහා 

කාර් රථ 01, 
ප්රධාන ඉංජියන්රු තැනීම් (ද.ප.) 

ඒකකයේ වැඩබිම් ඉංජියන්රු111 
සඳහා කාර් රථ 01, 

ප්රධාන ඉංජියන්රු(සැලසුම් හා 
සංවර්ධන) හි විදුලි ඉංජියන්රු 11 

සඳහා කාර් රථ 01 
 

(ලියාපදිංචි කර වසර 10ක් ඇතුලත 
වාහන විය යුතුය) 

 

2019-09-04 

ප.ව. 2.00 
පළාත් සපයා 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 500.00 - එම එම අදාලයනොයේ

. 
NCB Click 

Here 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(දකුණු 
පළාත) 

නි.සා.(ද.ප.)/ලි2/ලංවිම 

වාහන/2019/18A 
 

ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩලයේදකුණුප
ළාත - ප්රධාන ඉංජියන්රු (සැ. හා 
සංවර්ධන) ට අයත්  තට්ටු යලොරි 

රථය(42-8866) සඳහා කැබ් 
යකොටස මිලදී ගැනීම සඳහා 

නිසාන් ඩීසල්-FE6 
චැසි අංකය-CPA87L00535 
මාදිලය- CPA87HSB open 

එන්ජින් අංකය - FE6-0403728 
සහ cab mount, foot board, side 

mirrors, two wiper and bed 
modelවිය යුතුය. 

 

2019-09-04 

ප.ව. 2.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 500.00 ලංසුයවන්1.5% 

කමුදල. 

එම එම අදාලයනොයේ

. 
NCB Click 

Here 

https://www.dropbox.com/s/mqx5udtl75sksi8/SAB_EHE_-V69_HV_2019_53.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mqx5udtl75sksi8/SAB_EHE_-V69_HV_2019_53.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zbrihk8708ax7il/Sin-DD4%28SP%29-DGM%28SP%29-C2-2019-35.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zbrihk8708ax7il/Sin-DD4%28SP%29-DGM%28SP%29-C2-2019-35.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gd5jjzyj3rp7o6g/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2019-39.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gd5jjzyj3rp7o6g/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2019-39.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zbrihk8708ax7il/Sin-DD4%28SP%29-DGM%28SP%29-C2-2019-35.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zbrihk8708ax7il/Sin-DD4%28SP%29-DGM%28SP%29-C2-2019-35.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(දකුණු 
පළාත) 

ප්ර .ඉ.තැ).දප/(ලි4/ T/BS/SS/0210/2
018 

 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ දකුණු 
පළාත් ප්රධාන ඉංජියන්රු )තැනීම් (
ඒකකය මඟින් ක්රියාත්මක කරනු 

ලබන සැටි සැලසුම් කාර්යයක් වන 
යබන්තර අග්රාමාතය සංචාරක 

නිවාසය සඳහා විදුලි සැපයුම ලබා 
දීමට අවශය පරියාමක කුටියක් ඉදි 

කිරීම. 
 

2019/ 0 9/ 02     
ප .ව ..002  

පලාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
)තැනීම් (දකුණු පළාත් 

කාර්යාලය ,ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය,  

අංක 167 , මාතර පාර ,
ගාල්ල.  

දු .ක.-0912234933  
 
 
 

- - ප්රධාන ඉංජියන්රු 
)තැනීම් (දකුණු පළාත් 

කාර්යාලය ,ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය,  

අංක 167 , මාතර පාර ,
ගාල්ල.  

 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
)තැනීම් (දකුණු 

පළාත් කාර්යාලය ,
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය,  

අංක 167 , මාතර පාර ,
ගාල්ල.  

 

- NCB 

 
- 

වයාපෘති 

(යමොරයගොල්
ල ජලවිදුලි 
වයාපෘතිය) 

CEB/MHP/PD/TD/06/2019/01 
 

යමොරයගොල්ල ජල විදුලි 
වයාපෘති යයහි අබලි ද්රවය විකිණීම 

සඳහා ලංසු කැඳවීම. 
 

2019 

සැප්තැම්බර් 11 
වන දින 

ප:ව 02.00 

වයාපෘති 
අධයක්ෂ 

(යමොරයගොල්
ල ජලවිදුලි 
වයාපෘතිය) 

වයාපෘති අධයක්ෂ, 
යමොරයගොල්ල ජල 
විදුලි වයාපෘතිය, 
අංක 6/1, ටී.බී. 

පානයබොක්ක මාවත, 
ගම්යපොල 

දු. ක. 081-383 2043 

යනොමියල් රු.1,000.00 වයාපෘති අධයක්ෂ, 
යමොරයගොල්ල ජල විදුලි 

වයාපෘතිය, 
අංක 6/1, 

ටී.බී.පානයබොක්ක මාවත, 
ගම්යපොල 

වයාපෘති අධයක්ෂ, 
යමොරයගොල්ල ජල 
විදුලි වයාපෘතිය, 

අංක 6/1, 
ටී.බී.පානයබොක්ක 

මාවත, 
ගම්යපොල 

 

2019 සැප්තැම්බර් 11 
වන දින 

ප:ව 02.00 

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. 

 
 

අයපක්ෂිත 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 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාන 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. 
 

 

වියද්යය තානාපති කාර්යාල /යවළ`ද යකොමිෂන්වලට, ලංසු යපොත්වල යතොරතුරු පිටපත් ලිඛිත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීයමන් අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපොත් අයපක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ඔවුන්යේ නියයෝජිතයින්ට අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාන 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 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 සාමානයාධිකාකාරී/ ප රධාන ඉංජියන්රු යවතිනි. 
 

 

 
 ICB ) අන්තර්ජාතික තර`ගකාරී ලංසු “  NCB ) යද්යය තර`ගකාරී ලංසු 

 
 
 

https://www.dropbox.com/s/1k437jzn314cejt/Sin-PRJ-MHP-PD-TD-06-2019-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1k437jzn314cejt/Sin-PRJ-MHP-PD-TD-06-2019-01.pdf?dl=0
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        සාමානයාධිකාකාරී                         
                                     
 


