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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 

(වත්කම් 

කළමණාකර
න තාපවිදුලි  

) 

AMTE/DGM/PROC/CORONA_CAM
/2019 

 
වත්කම් කළමයාකරන තාපවිදුලි  
අංශයේ “UV Corona Camera for 
condition monitoring of 

Generators” උපකරයය 
සපයා,යගනැවිත් දීම 

2019 
ඔක්යතෝබර් 

මස 03 වන දින 
10.00 පැයට 

ජනන 
සපයා ගැනීම් 

කමිටුව 

වත්කම් කළමණාකරන 

තාපවිදුලි කාර්යාලය,  
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, නව කැළණි 
පාලම පාර 

යකොයලොන්නාව. 
Tel: 0112-454309 

Fax:0112-392246 

රු. 1000/- 
සෑම 

ගගවීමක්ම 
ඕනෑම 
මහජන 
බැංකු 

ශාඛාවකින් 
ගෙමටගගොඩ 

ශාඛාගේ 
ලං.වි.ම. 
ජනන 

මුලස්ථාන
ගේ ගිණුම් 

අංක: 
071-1001-
2-3320- 

705 
බැරවන ගසේ 
ගගවා බැංකු 

ලදුපත 
ඉදිරිපත් 

කළ යුතුය. 

රු: 90,000.00 වත්කම් කළමණාකරන 
තාපවිදුලි කාර්යාලය,  

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නව කැළණි පාලම පාර, 
යකොයලොන්නාව. 

 

2019 ජූලි මස18 වන 
දින 10.00 පැයට 

වත්කම් 
කළමණාකරන 

තාපවිදුලි කාර්යාලය,  
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, , නව 

කැළණි පාලම පාර, 
යකොයලොන්නාව. 

 

යනොමියේ 
ලබාගත හැක 

ICB 
 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය  02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/283 
මධ්යම පළාත  මහුවවර නගර 

ඒකකය සඳහා මීටර් 8.3 කි.ග්රෑ. 100 
වැරකැවූ යකොන්ක්රිට් ක ක    200ක් 

සපයා භාරදීම. 

2019-09-18  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

මහුවවර. 
දු.අ.  081-2234324 
081-4472724 

1000/= 33 400/= ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  

අංක 04  
අස්ගිරිය පාර  
මහුවවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය  

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  
අංක 04  

අස්ගිරිය පාර  
මහුවවර. 

අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/0ekstkgfppv1cku/ENG-GEN-AMTE-DGM-PROC-CORONA_CAM-2019.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0ekstkgfppv1cku/ENG-GEN-AMTE-DGM-PROC-CORONA_CAM-2019.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o67fbqwgd33fmb2/Eng-DD2-CP-PPC-2019-283.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o67fbqwgd33fmb2/Eng-DD2-CP-PPC-2019-283.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය  02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/285 
මධ්යම පළාත  ගිිගගත්යහ න 

ඒකකය සඳහා මීටර් 8.3 කි.ග්රෑ. 100 
වැරකැවූ යකොන්ක්රිට් ක ක    300ක් 

සපයා භාරදීම. 

2019-09-18  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 
 

1000/= 50 100/= එම 
 

එම 
 

අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය  02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/286 
මධ්යම පළාත  යරරායදණිය 

ඒකකය සඳහා මීටර් 8.3 කි.ග්රෑ. 100 
වැරකැවූ යකොන්ක්රිට් ක ක    300ක් 

සපයා භාරදීම. 
(Lot – 01) 

2019-09-18  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 
 

1000/= 50 100/= එම 
 

එම 
 

අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය  02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/288 
මධ්යම පළාත  නාවලපිටිය  

ඒකකය සඳහා මීටර් 8.3 කි.ග්රෑ. 100 
වැරකැවූ යකොන්ක්රිට් ක ක    300ක් 

සපයා භාරදීම. 

2019-09-18  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 
 

1000/= 50 100/= එම 
 

එම 
 

අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය  02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/289 
මධ්යම පළාත  දුලේල ඒකකය 
සඳහා මීටර් 8.3 කි.ග්රෑ. 100 

වැරකැවූ යකොන්ක්රිට් ක ක    400ක් 
සපයා භාරදීම. 

2019-09-18  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 
 

1000/= 66 800/= එම 
 

එම 
 

අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය  02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/290 
මධ්යම පළාත  කෑගේල ඒකකය 
සඳහා මීටර් 8.3 කි.ග්රෑ. 100 

වැරකැවූ යකොන්ක්රිට් ක ක    300ක් 
සපයා භාරදීම.  (Lot-1) 

2019-09-18  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 
 

1000/= 50 100/= එම 
 

එම 
 

අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය  02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/291 
මධ්යම පළාත  ගලයගදර  ඒකකය 

සඳහා මීටර් 8.3 කි.ග්රෑ. 100 
වැරකැවූ යකොන්ක්රිට් ක ක    200ක් 

සපයා භාරදීම. 

2019-09-18  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 
 

1000/= 33 400/= එම 
 

එම 
 

අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය  02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/292 
මධ්යම පළාත  ුවවරඑියය  ඒකකය 

සඳහා මීටර් 8.3 කි.ග්රෑ. 100 
වැරකැවූ යකොන්ක්රිට් ක ක    300ක් 

සපයා භාරදීම. 

2019-09-18  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 
 

1000/= 50 100/= එම 
 

එම 
 

අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/6g72tsslmv79mhb/Eng-DD2-CP-PPC-2019-285.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6g72tsslmv79mhb/Eng-DD2-CP-PPC-2019-285.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tj8524env0hp9k5/Eng-DD2-CP-PPC-2019-286.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tj8524env0hp9k5/Eng-DD2-CP-PPC-2019-286.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4y3wzg5gq8h2bd1/Eng-DD2-CP-PPC-2019-288.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4y3wzg5gq8h2bd1/Eng-DD2-CP-PPC-2019-288.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cbe2vtpu0zgmstt/Eng-DD2-CP-PPC-2019-289.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cbe2vtpu0zgmstt/Eng-DD2-CP-PPC-2019-289.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lykesl013yg70hl/Eng-DD2-CP-PPC-2019-290.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lykesl013yg70hl/Eng-DD2-CP-PPC-2019-290.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lbtr33jcss2u1r3/Eng-DD2-CP-PPC-2019-291.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lbtr33jcss2u1r3/Eng-DD2-CP-PPC-2019-291.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/evdqpyfwba1wmn8/Eng-DD2-CP-PPC-2019-292.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/evdqpyfwba1wmn8/Eng-DD2-CP-PPC-2019-292.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය  02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/293 
මධ්යම පළාත  මාතයේ  ඒකකය 
සඳහා මීටර් 8.3 කි.ග්රෑ. 100 

වැරකැවූ යකොන්ක්රිට් ක ක    100ක් 
සපයා භාරදීම. 

2019-09-18  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 
 

1000/= 16 700/= එම 
 

එම 
 

අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය  02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/294 
මධ්යම පළාත  ුණණ්ඩසායේ  

ඒකකය සඳහා මීටර් 8.3 කි.ග්රෑ. 100 
වැරකැවූ යකොන්ක්රිට් ක ක    300ක් 

සපයා භාරදීම. 

2019-09-18  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 
 

1000/= 50 100/= එම 
 

එම 
 

අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය  02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/295 
මධ්යම පළාත  දිගන ක   අංගනය 

සඳහා මීටර් 8.3 කි.ග්රෑ. 100 
වැරකැවූ යකොන්ක්රිට් ක ක    400ක් 

සපයා භාරදීම.    (Lot-06) 

2019-09-18  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 
 

1000/= 66 800/= එම 
 

එම 
 

අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය  02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/296 
මධ්යම පළාත  දිගන ක   අංගනය 

සඳහා මීටර් 8.3 කි.ග්රෑ. 100 
වැරකැවූ යකොන්ක්රිට් ක ක    400ක් 

සපයා භාරදීම. 
(Lot-07) 

2019-09-18  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 
 

1000/= 66 800/= එම 
 

එම 
 

අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය  02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/297 
මධ්යම පළාත  දිගන ක   අංගනය 

සඳහා මීටර් 8.3 කි.ග්රෑ. 100 
වැරකැවූ යකොන්ක්රිට් ක ක    400ක් 

සපයා භාරදීම. 
(Lot-08) 

2019-09-18  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 
 

1000/= 66 800/= එම 
 

එම 
 

අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය  02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/298 
මධ්යම පළාත  දිගන ක   අංගනය 

සඳහා මීටර් 8.3 කි.ග්රෑ. 500 
වැරකැවූ යකොන්ක්රිට් ක ක    200ක් 

සපයා භාරදීම. 
(Lot-02) 

2019-09-18  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 
 

1000/= 78 000/= එම 
 

එම 
 

අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය  02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/299 
මධ්යම පළාත  දිගන ක   අංගනය 

සඳහා මීටර් 8.3 කි.ග්රෑ. 500 
වැරකැවූ යකොන්ක්රිට් ක ක    200ක් 

සපයා භාරදීම. 
(Lot-03) 

2019-09-18  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 
 

1000/= 78 000/= එම 
 

එම 
 

අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/u4chkltiwakk0z9/Eng-DD2-CP-PPC-2019-293.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u4chkltiwakk0z9/Eng-DD2-CP-PPC-2019-293.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pnfubv9uozq9ylo/Eng-DD2-CP-PPC-2019-294.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pnfubv9uozq9ylo/Eng-DD2-CP-PPC-2019-294.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q6pp0g4orgb4q1q/Eng-DD2-CP-PPC-2019-295.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q6pp0g4orgb4q1q/Eng-DD2-CP-PPC-2019-295.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kdmocrgrb6dh8ik/Eng-DD2-CP-PPC-2019-296.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kdmocrgrb6dh8ik/Eng-DD2-CP-PPC-2019-296.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wun757sao5z94ya/Eng-DD2-CP-PPC-2019-297.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wun757sao5z94ya/Eng-DD2-CP-PPC-2019-297.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o8zait1yf1veb3m/Eng-DD2-CP-PPC-2019-298.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o8zait1yf1veb3m/Eng-DD2-CP-PPC-2019-298.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y9n54ph3junsxj6/Eng-DD2-CP-PPC-2019-299.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y9n54ph3junsxj6/Eng-DD2-CP-PPC-2019-299.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය  02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/300 
මධ්යම පළාත  දිගන ක   අංගනය 

සඳහා මීටර් 8.3 කි.ග්රෑ. 500 
වැරකැවූ යකොන්ක්රිට් ක ක    200ක් 

සපයා භාරදීම. 
(Lot-04) 

2019-09-18  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 
 

1000/= 78 000/= එම 
 

එම 
 

අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය  02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/301 
මධ්යම පළාත  දිගන ක   අංගනය 
සඳහා මීටර් 11 කි.ග්රෑ. 350 යපරැදි 
යකොන්ක්රිට් ක ක    400ක් සපයා 

භාරදීම. 
(Lot-01) 

2019-09-18  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 
 

1000/= 200 300/= එම 
 

එම 
 

අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය  02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/302 
මධ්යම පළාත  දිගන ක   අංගනය 
සඳහා මීටර් 11 කි.ග්රෑ. 350 යපරැදි 
යකොන්ක්රිට් ක ක    400ක් සපයා 

භාරදීම. 
(Lot-02) 

2019-09-18  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 
 

1000/= 200 300/= එම 
 

එම 
 

අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය  02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/303 
මධ්යම පළාත  දිගන ක   අංගනය 
සඳහා මීටර් 11 කි.ග්රෑ. 350 යපරැදි 
යකොන්ක්රිට් ක ක    400ක් සපයා 

භාරදීම. 
(Lot-03) 

2019-09-18  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 
 

1000/= 200 300/= එම 
 

එම 
 

අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය  02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/304 
මධ්යම පළාත  දිගන ක   අංගනය 
සඳහා මීටර් 11 කි.ග්රෑ. 350 යපරැදි 
යකොන්ක්රිට් ක ක    400ක් සපයා 

භාරදීම. 
(Lot-04) 

2019-09-18  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 
 

1000/= 200 300/= එම 
 

එම 
 

අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය  02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/305 
මධ්යම පළාත  දිගන ක   අංගනය 
සඳහා මීටර් 11 කි.ග්රෑ. 500 යපරැදි 
යකොන්ක්රිට් ක ක    100ක් සපයා 

භාරදීම. 
(Lot-02) 

2019-09-18  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 
 

1000/= 59 000/= එම 
 

එම 
 

අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/bfh87hmnzuhm8du/Eng-DD2-CP-PPC-2019-300.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bfh87hmnzuhm8du/Eng-DD2-CP-PPC-2019-300.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/au4n52lphydw0jg/Eng-DD2-CP-PPC-2019-301.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/au4n52lphydw0jg/Eng-DD2-CP-PPC-2019-301.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4c92xcyn5qj4glz/Eng-DD2-CP-PPC-2019-302.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4c92xcyn5qj4glz/Eng-DD2-CP-PPC-2019-302.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hpf0avq9a623a97/Eng-DD2-CP-PPC-2019-303.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hpf0avq9a623a97/Eng-DD2-CP-PPC-2019-303.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m05ldu34p32chx2/Eng-DD2-CP-PPC-2019-304.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m05ldu34p32chx2/Eng-DD2-CP-PPC-2019-304.pdf?dl=0
file:///C:/Users/Harsha/Downloads/Click%20Here
file:///C:/Users/Harsha/Downloads/Click%20Here
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යබදාහැරිම් 
අංශය  02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/306 
මධ්යම පළාත  දිගන ක   අංගනය 
සඳහා මීටර් 11 කි.ග්රෑ. 500 යපරැදි 
යකොන්ක්රිට් ක ක    100ක් සපයා 

භාරදීම. 
(Lot-03) 

2019-09-18  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 
 

1000/= 59 000/= එම 
 

එම 
 

අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය  02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/307 
මධ්යම පළාත  දිගන ක   අංගනය 
සඳහා මීටර් 11 කි.ග්රෑ. 500 යපරැදි 
යකොන්ක්රිට් ක ක    100ක් සපයා 

භාරදීම. 
(Lot-04) 

2019-09-18  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 
 

1000/= 59 000/= එම 
 

එම 
 

අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය  02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/308 
මධ්යම පළාත  දිගන ක   අංගනය 
සඳහා මීටර් 11 කි.ග්රෑ. 500 යපරැදි 
යකොන්ක්රිට් ක ක    100ක් සපයා 

භාරදීම. 
(Lot-05) 

2019-09-18  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 
 

1000/= 59 000/= එම 
 

එම 
 

අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය  02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/309 
මධ්යම පළාත  දිගන ක   අංගනය 
සඳහා මීටර් 13 කි.ග්රෑ. 500 යපරැදි 
යකොන්ක්රිට් ක ක    100ක් සපයා 

භාරදීම. 
(Lot-02) 

2019-09-18  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 
 

1000/= 77 800/= එම 
 

එම 
 

අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය  02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/310 
මධ්යම පළාත  දිගන ක   අංගනය 
සඳහා මීටර් 13 කි.ග්රෑ. 500 යපරැදි 
යකොන්ක්රිට් ක ක    100ක් සපයා 

භාරදීම. 
(Lot-03) 

2019-09-18  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 
 

1000/= 77 800/= එම 
 

එම 
 

අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය  02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/311 
මධ්යම පළාත  දිගන ක   අංගනය 
සඳහා මීටර් 13 කි.ග්රෑ. 500 යපරැදි 
යකොන්ක්රිට් ක ක    100ක් සපයා 

භාරදීම. 
(Lot-04) 

2019-09-18  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 
 

1000/= 77 800/= එම 
 

එම 
 

අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය  02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/312 
මධ්යම පළාත  දිගන ක   අංගනය 
සඳහා මීටර් 13 කි.ග්රෑ. 850 යපරැදි 
යකොන්ක්රිට් ක ක    100ක් සපයා 

භාරදීම. 
(Lot-02) 

2019-09-18  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 
 

1000/= 104 500/= එම 
 

එම 
 

අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/910v02kieyib5nd/Eng-DD2-CP-PPC-2019-306.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/910v02kieyib5nd/Eng-DD2-CP-PPC-2019-306.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7z5a6r9qxr7x6lo/Eng-DD2-CP-PPC-2019-307.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7z5a6r9qxr7x6lo/Eng-DD2-CP-PPC-2019-307.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iyaqtv6oeecn6x3/Eng-DD2-CP-PPC-2019-308.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iyaqtv6oeecn6x3/Eng-DD2-CP-PPC-2019-308.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/musflvy08zs2bee/Eng-DD2-CP-PPC-2019-309.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/musflvy08zs2bee/Eng-DD2-CP-PPC-2019-309.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y6o6i24wm5akbjb/Eng-DD2-CP-PPC-2019-310.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y6o6i24wm5akbjb/Eng-DD2-CP-PPC-2019-310.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gxubvu29taeu74k/Eng-DD2-CP-PPC-2019-311.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gxubvu29taeu74k/Eng-DD2-CP-PPC-2019-311.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/47yc9r8t9fa544o/Eng-DD2-CP-PPC-2019-312.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/47yc9r8t9fa544o/Eng-DD2-CP-PPC-2019-312.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය  02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/313 
මධ්යම පළාත  දිගන ක   අංගනය 
සඳහා මීටර් 13 කි.ග්රෑ. 1200 යපරැදි 
යකොන්ක්රිට් ක ක    50ක් සපයා 

භාරදීම. 
 

2019-09-18  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 
 

1000/= 62 100/= එම 
 

එම 
 

අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැර යම් 

අංශය 03 
(සබරගමුව) 

SAB/CE(COM)/LP/2019/43 
මුදේ යනොයගවීම මත සිඳලීයම් ලිපි 
500 000 ක් මු්රද්රයය කර සපයා 

ප්රවාහනය කිරම. 

2019-09-18 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

ිගයයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනො. 09  නව 

නගරය, රත්නපුර 

 

1 000.00 9 000.00 ිගයයෝජය  
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම.,යනො.09 නව 

නගරය, රත්නපුර. 

ිගයයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව)ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., යනො. 09.         

නව නගරය, 
රත්නපුර. 

-- NCB Click 
Here 

යබදාහැර යම් 

අංශය 03 
(සබරගමුව) 

SAB/CE(COM)/LP/2019/44 

 

ජංගම දුරකථන 60 ක් සපයා 

ප්රවාහනය කිරම. 

2019-09-18 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

එම 
 

1 000.00 15 000.00 එම 
 

එම 
 

-- NCB Click 
Here 

යබදාහැරම් 

අංශය 04 
(දුණ   
පළාත) 

දප/මා/ලි10/මි.ගැ./2019/07 
 

ඇගිලි සලුණ   යන්ත්ර සැපීමම. 
මාතර ප්රායීය ය විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය පාරියභෝගික යස වා 
මධ්යස්ථාන 06 හා ප්රායීය ය 

නඩත්තු ඒකකය සඳහා පැමිණිම හා 
පිටවීම සටහන් කිරම සඳහා ඇගිලි 
සලුණ   යන්ත්ර 08 ක් මිලදී ගැනීම. 

2019.09.11   
ප.ව.2.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

ප්රායීය ය විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය  

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  

රාහුල පාර  මාතර 
 

දු.ක.    041 - 2222322 
 

500.00 10 000.00 ප්රායීය ය විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය  

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  
රාහුල පාර  මාතර 

 

ප්රායීය ය විදුලි 
ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය  

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  

රාහුල පාර  මාතර 
 

අදාලයනොයේ

. 
NCB 

 

Click 
Here 

ඉදිකිරීම් 

යබදාහැරම් 

අංශය 01 
(වයාපති හා 
බැර නඩත්තු) 

CE(P&HM)DD1/T/SC/2019/04 
 

හලාවත ප්රාථමික උපයපොල මායිම් 
තාරපය  රැඳවුම් බැම්ම හා කා   

පීධ්ිය ඉදිකිරම 
 
 

(CIDA / ICTAD ලියාපදිංචි 

යර ණියේ C7 යහෝ ඊට වැඩි  
යගොඩනැඟිලි යහෝ මාර්ග ඉදිකිරම් 

කටයුතු) 

2019  
සැරතැම්බර් 
මස 26  වැිගදා 
ප.ව.02.00 ට 

යබදාහැරම් 
සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

ිගයයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(වයාපති හා බැර 

නඩත්තු) යබදාහැරම් 
අංශය 1 කාර්යාලය                
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය  යනො.288  
ුවවර පාර          
ුණරුයෑගල.                   

දු.ක.:-037- 2229151   
2230483                    

ෆැක්ස් 037-2229151 

2,500.00 90,000.00 ිගයයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(වයාපති හා බැර 

නඩත්තු) යබදාහැරම් 
අංශය 1 කාර්යාලය                       

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  
යනො.288  ුවවර පාර          

ුණරුයෑගල.                   
දු.ක.:-037- 2229151   

2230483                      
ෆැක්ස් 037-2229151 

ිගයයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(වයාපති හා බැර 

නඩත්තු) යබදාහැරම් 
අංශය 1 කාර්යාලය  
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය  යනො.288  
ුවවර පාර          
ුණරුයෑගල.                   

දු.ක.-037- 2229151   
2230483                

ෆැක්ස් 037-2229151 

අදාල නැත NCB click here 

https://www.dropbox.com/s/3nf7pc9o7nx9hkn/Eng-DD2-CP-PPC-2019-313.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3nf7pc9o7nx9hkn/Eng-DD2-CP-PPC-2019-313.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/78ict746iw4xn2i/SAB_CE%28COM%29_LP_2019-43.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/78ict746iw4xn2i/SAB_CE%28COM%29_LP_2019-43.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/elne9rnz2ghl7ji/SAB-CE%28COM%29-LP-2019-44.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/elne9rnz2ghl7ji/SAB-CE%28COM%29-LP-2019-44.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zvx1vibywfd8l5o/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%B8%E0%B7%8F-%E0%B6%BD%E0%B7%9210-%E0%B6%B8%E0%B7%92.%E0%B6%9C%E0%B7%90-2019-07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zvx1vibywfd8l5o/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%B8%E0%B7%8F-%E0%B6%BD%E0%B7%9210-%E0%B6%B8%E0%B7%92.%E0%B6%9C%E0%B7%90-2019-07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sg48cnjwcizlgfa/Eng-DD1-PHM-T-SC-2019-04.pdf?dl=0
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යබදාහැරම් 

අංශය 02 
(වයා.හා 
අ.සැ.න.) 

Pro&HM/DD2/DPC/CE(LC&M

)/2019/07 

මැනුම්කරුවන් ලියාබදිංචි කරවා 

ගැනීම ද.ප වා.33 කුළුණු රැහැන් 

මාර්ග හා ප වනත්  2019/2020 

18-09-2019       
. 

14.00 පැය 

යබදාහැරම් 
අංශ 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
යබ.අ.02 

ිගයයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි(වයා.

හා අ.සැ.න.) 
යබදාහැරම් අංශය 2 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය   
තැ.යප.18  

ළමාගාරය පාර  
මහුවවර 

 
0812222286 

500.00 10 000.00 ිගයයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(වයා.හා අ.සැ..න.) 
යබදාහැරම් අංශය 2  

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  
තැ.යප.18  

ළමාගාරය පාර  
මහුවවර 

 
081-2222286 
081-2204298 

ිගයයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(වයා.හා අ.සැ..න.) 
යබදාහැරම් අංශය 2  
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  
තැ.යප.18  

ළමාගාරය පාර  
මහුවවර 

- NCB Click Here 

යබදාහැරම් 
අංශය 02 

(වයා.හා 
අ.සැ.න.) 

PRO&HM/DD2/DPC/CE(LC&
M)/2019/04 

 
 

ද. යවෝ. 33 ුණළු   පාදම ඉදිකිරිම 
හා ුණළු   ඉදිකිරිම සදහා 

යකොන්ත්රාත්කරුවන් ලියාපදිංචිය. 
2019/2020 වසර 

(CIDA ආයතනයේ යගොඩනැගිලි 
ඉදිකිරම් යර ණි ගතකිරයම් C8 යහෝ 
ඊට වැඩි ලියාපදිංචිය අයදුම්කිරිම 

සදහා සුදුසුකම යේ) 
 

18/09/2019 

14.00 පැය 

යබදාහැරම් 
අංශ 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
යබ.අ.02 

එම 
 

500.00 10 000.00 එම 
 

එම 
 

- NCB Click 
Here 

යබදාහැරම් 
අංශය 02 

(වයා.හා 
අ.සැ.න.) 

PRO & 
HM/DD2/DPC/CE(LC&M)/ 

2019/36 
නාවලපිටිය ග්රිඩ් උ උපයපොළ සිට 

ය ෝලන්කන්ද වහරු අංගනය දක්වා  
යදසැරි ුණළු   රැහැන් මාර්ගයේ( දුර 

කි.මි. 1)- 

යකොන්ත්රාත්කරුවන් ඉක්ටාඩ් උ C7 
යර ණිය යහෝ ඊට වැඩි යර ණියක 

විය යුතුයි. 

 ුණළු   පාදම ඉදිකිරම. 

 ුණළු   ඉදිකිරම 

 

18/09/2019 
 

14.00 පැය 

යබදාහැරම් 
අංශ 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
යබ.අ.02 

එම 
 

3500.00 60 000.00 එම 
 

එම 
 

- NCB Click 
Here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 

(බපඋ) 

DGM/WPN/DIV/EC4/2019-06 
දිවුලපිටිය ප්රායීය ය විදුලි 

ඉංිනයන්රු කාර්යාලය යකොටස් 

යවන්කර සැකසීම. අදියර II 

2019-09-12 
ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ප්රායීය ය විදුලි 

ඉංිනයන්රු කාර්යාලය  

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය  නව ලංකා 

යගොඩනැගිේල  

යකොළඹ  පාර  

දිවුලපිටිය. 

1000.00 21,000.00 ප්රායීය ය විදුලි ඉංිනයන්රු 

කාර්යාලය  

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  

නව ලංකා යගොඩනැගිේල  

යකොළඹ  පාර  දිවුලපිටිය. 

 

ප්රායීය ය විදුලි 

ඉංිනයන්රු 

කාර්යාලය  

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය  නව ලංකා 

යගොඩනැගිේල  

යකොළඹ  පාර  

- NCB Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/bdswn71yzwddvpl/Bid%20No_Pro_HM_DD2_DPC_CE_LC%20_M_2019_07.TextMark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l9qn0obv8di9bzh/Bid%20No_PRO%20_HM_DD2_DPC_CE_LC_M_2019_04.TextMark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l9qn0obv8di9bzh/Bid%20No_PRO%20_HM_DD2_DPC_CE_LC_M_2019_04.TextMark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q8tqf7kqmozqu9r/Tender%20No_PRO_HM_DD2_DPC_CE%20_LC_M_2019_36.TextMark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q8tqf7kqmozqu9r/Tender%20No_PRO_HM_DD2_DPC_CE%20_LC_M_2019_36.TextMark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xrl6jadntain1hk/ENG-DD2-%20WPN-DIV-EC04-2019-06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xrl6jadntain1hk/ENG-DD2-%20WPN-DIV-EC04-2019-06.pdf?dl=0
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දු.ක.    031-2243096 

ෆැක්ස්  031-2243026 

දිවුලපිටිය. 

යස වා 
ජනන අංශය 

(ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය) 

LV/T/2019/0166 
 

ලක්විජයබලාගාරයසඳහානවීනපුද්

ගලනිරීක්ෂණඋ කරණස යාභාරදී

මසහසවිකිරීම 

2019සැප්තැම්

බර් 

මස18 වන 

බදාදා දින 

14.00  ැයට. 
 

ලක්විජය 
විදුලිබලාගාර

ය- 
සපයාගැනීම්
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන 
අංශය  4වන මහල  

බලස්ථාන 
කළමයාකරු 
(ලක්විජය 

විදුලිබලාගාරය) ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය  
නාරක්කේලිය  
යනොයරොච්ය ෝයේ 

TP : 032 226 8964 

Fax: 032 226 8966 

 
 

3,500/- 
මුදල  
(නැවත 

යනොයගවන 
යටන්ඩර් 
තැන්පතුව) 
සාමානයාධිකා
කාර ලංකා 
විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
නමින් 
මහජන 
බැංුණයේ 

ගි  ම් අංක: 
071100123
320705 
යවත බැර 
කල හැක. 

 

රු250,000.00 ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 

මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිේල, ලක්විජය 

විදුලිබලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්කේලිය, 

යනොයරොච් යලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 

 
TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8966 

ප්රසම්පාදනඅංශය, 4 
වනමහල, 

පරිපාලනයගොඩනැගි
ේල, 

ලක්විජයවිදුලිබලාගා
රය, 

ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩ
ලය, නාරක්කේලිය, 
යනොයරොච් යලයි 

61342. 
 

http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවින්යනොමි
යේබාගතකර
ගතහැක 

 

NCB Click 

Here 

 

ජනන අංශය 
(ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය) 

LV/T/12019/0251 
 

ලක්විජය විදුලි බලාගාරපේ දැනට 

 වතින මායිම් තාප් ය මත කම්බි 

වැටක් ඉදිකිරීම. 
 

ප ර ලංසු රැස්වීම 2019 

සැප්තැම්බර් මස  10 වන දින ප .ව 

10.00 ට, ලක්විජයවිදුලිබලාගාර 

පේ ,  රි ාලනපගොඩනැගිල්පල්දී 

 ැවැත්පේ. 

 

2019සැරතැම්බර් 
18 වන බදාදා 
දින 14.00 
පැයට. 

 

ලක්විජය 
විදුලිබලාගාර

ය- 
සපයාගැනීම්
කමිටුව 

එම 
 

2,500/-  
එම 

 

රු75,000.00 එම 
 

එම 
 

එම 
 

NCB Click 

Here 

 

ජනන අංශය 
(සමනළ 
සංකීර්යය) 

SC/DGM/BID/SWPS/2019/14 

සමනළවැව විදුලි බලාගාරයේ 

සමනළවැව යේේල, කිංචිගුයණ් 

පුහු   මධ්යස්ථානය හා වැඩබිම, 
කපුගල ගම්මානය සහ සමනළ 

සංකීර්ය කාර්යාලය,   රත්නපුර 
සඳහා යපෞීගලික ආරක්ෂක 

යස වාවන් ලබාගැනීම 

2019-09-19 

දින 14.00 
පැයට අවසන් 
කරුව ලැයේ. 

 

ජනන 
කිගෂ්ඨ 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(සමනළ 
සංකීර්යය) 

ිගයයෝජය 
සාමානයාධිකාකාර 
(සමනළ සංකීර්ය) 
කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.158/5, නව 
නගරය, රත්නපුර. 

දු. ක. : 045-2225002 
ෆැක්ස් : 045-2225005 

 
 

1,000 
යම් සඳහා 
ඕනෑම 

බැංුණවකින් 
මහජන 
බැංුණයේ  

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 
ජනන 
අංශයේ 
රැස්කිරම් 

150,000.00 ිගයයෝජය 
සාමානයාධිකාකාර (සමනළ 
සංකීර්ය) කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.158/5, නව නගරය, 

රත්නපුර. 
 

ිගයයෝජය 
සාමානයාධිකාකාර 
(සමනළ සංකීර්ය) 
කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.158/5, නව 
නගරය, රත්නපුර. 

 

ලංසු යපොත 
මිල දී ගන්නා 
කාර්යාලයේ 
දී යනොමියේ 
කියවිය හැක 

NCB Click 
Here 

 
 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/0l2ee5ja2hp5wuo/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0166.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0l2ee5ja2hp5wuo/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0166.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cww20kpjin2jszm/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0251.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cww20kpjin2jszm/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0251.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ay36bhiml0yyzwb/Eng-GEN-SC-SWPS-2019-14.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ay36bhiml0yyzwb/Eng-GEN-SC-SWPS-2019-14.pdf?dl=0
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ගි  ම 
071-1-001-
2-3320705 

ට 
බැරකර ලබා 
ගත් රිසිට් ක 
පතක් 

ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය. 

 
 

ජනන අංශය 
(සමනළ 
සංකීර්යය) 

SC/DGM/BID/IPS/2019/02 

සනීපාරක්ෂක කටයුතු  සහ උදයාන 
නඩත්තු කිරම ඉඟිණියාගල විදුලි 

බලාගාරය 2019 
 

 

2019-09-19 

දින 14.00 
පැයට අවසන් 
කරුව ලැයේ. 

 

ජනන 
කිගෂ්ඨ 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(සමනළ 
සංකීර්යය) 

විදුලි ඉංිනයන්රු 
ජල විදුලි බලාගාරය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
ඉඟිණියාගල 
දු. ක.   : 063-

2242003 
ෆැක්ස් : 063-2242003 

500 
යම් සඳහා 
ඕනෑම 

බැංුණවකින් 
මහජන 
බැංුණයේ  

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 
ජනන 
අංශයේ 
රැස්කිරම් 
ගි  ම 

071-1-001-
2-3320705 

ට 
බැරකර ලබා 
ගත් රිසිට් ක 
පතක් 

ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය. 

 
 

12 000.00 
(නැවත යගවන) 

විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය 

ජල විදුලි බලාගාරය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

ඉඟිණියාගල 
 
 

විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය 

ජල විදුලි බලාගාරය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
ඉඟිණියාගල 

 

අදාළ නැත NCB Click 
Here 

 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/16
9 
 

නිපයෝජය සාමනයාධිකාකාරි (පකොළ  

නගරය) ටඅනියුක්ක ප්රධාාන 

ඉංජිපන්රු (පකොළ  උතුර) 

ප්රාපද්ය ය කාර්යාලය සදහා  කු  

වැන් රථයක් ලබා ගැනිම  (වාහන 

අංක iv/iv) 

(වසර 01 ක් සදහා) 

2019 
සැරතැම්බර් 

18 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැුවම් 
කමිටුව 

ිගයයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිේල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමේ 

මාවත, යකොළඹ 03 
මගින් 

2019- 09-17 දිනට 
යපර 

දුක. 011-2575923 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

එක් වැන් රථයක් 
සදහා 

10,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංුණ 
අයකරයක් 
මඟින්) 

ිගයයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (යකොළඹ 
නගරය) කාර්යාලය, 

සිේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැගිේල, 340, ආර් 
ඒ ද යමේ මාවත, යකොළඹ 
03 හි තබා ඇි ලංසු 

යපට් කටිය 

සමුළු කාමරය, 
ිගයයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- NCB Click Here 
 

https://www.dropbox.com/s/tj0yjd7elwi54a7/Sin-GEN-SC-IPS-2019-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tj0yjd7elwi54a7/Sin-GEN-SC-IPS-2019-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l1mf2qcvzpyecsu/ENG-DD1-CC-2019-169.pdf?dl=0
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011-2575930 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/17
0 
 

නිපයෝජය සාමනයාධිකාකාරි (පකොළ  

නගරය) ටඅනියුක්තප්රධාාන 

ඉංජිපන්රු (නඩත්තු) ඒකකය 

සඳහා කූලි වැන්  රථයක් ලබා 

ගැනීම. (වාහන අංක ii/iii) 

(වසර 02ක කාලයක් සඳහා) 

2019 
සැරතැම්බර් 

18 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැුවම් 
කමිටුව 

එම 
 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

එක් වැන් රථයක් 
සදහා 

10,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංුණ 
අයකරයක් 
මඟින්) 

එම 
 

එම 
 

- NCB Click Here 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/17
1 
 

නිපයෝජය සාමනයාධිකාකාරි (පකොළ  

නගරය) ටඅනියුක්තප්රධාාන 

ඉංජිපන්රු (පකොළ  

නැපගනහිර)ප්රාපද්ය ය කාර්යාලය 

සඳහා කූලි වැන්  රථයක් ලබා 

ගැනීම. (වාහන අංක iii/iv) 

(වසර 02ක කාලයක් සඳහා) 
 

2019 
සැරතැම්බර් 

18 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැුවම් 
කමිටුව 

එම 
 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

එක් වැන් රථයක් 
සදහා 

10,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංුණ 
අයකරයක් 
මඟින්) 

එම 
 

එම 
 

- NCB Click Here 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(උ.මැ) 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/20
19/53 

 
මානව සම්පත් ිගලධ්ාර(උතුරුමැද) 
යේ රාජකාර කටයුතු සඳහා වසර 
02 කාල සීමාවකට ුණලී පදනම මත 

කාර් රථයක් ලබා ගැනීම 

2019.09.12 
ප.ව.03.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ිගයයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය  

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  

අංක 525/26  පළමු 
මහල ඩී.එස්.යස නානා

යක මාවත  
අුවරාධ්පුර. 

දු:අ: 025-2222552 

500.00 10 000.00 ිගයයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය  

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  
අංක 525/26  පළමු 

මහල ඩී.එස්.යස නානායක 
මාවත  අුවරාධ්පුර. 
දු:අ: 025-2222552 

ිගයයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය  

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  

ඩී.එස්.යස නානායක 
මාවත  අුවරාධ්පුර. 

 

අදාළ නැත NCB click here 

යබදාහැරම් 
අංශය 01 

(වයාපති හා 
බැර නඩත්තු 

CE(P&HM)DD1/T/SV/2019/02 
විදුලි ඉංිනයන්රු (රැහැන් මාර්ග 

ඉදිකිරම් හා නඩත්තු II)යබ.අ.1 යේ 
රාජකාර කටයුතු සඳහා වසර 

යදකක කාලයකට යමෝටර් රථයක් 
ලබා ගැනීම සඳහා වූ යටන්ඩරය                                         

2019 
සැරතැම්බර් 

මස 19 වන දින 
ප.ව. 2.00 
දක්වා 

කලාපීය 
සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

(යබදාහැරම් 
අංශය 01) 

ිගයයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(වයාපති හා බැර 

නඩත්තු) යබදාහැරම් 
අංශය 01        ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය  
යනො.288  ුවවර පාර          

ුණරුයෑගල  
 

දු.ක.: 037- 2229151  
2230483  2230484                    
ෆැක්ස් 037-2229151 

500.00 40 000.00 ිගයයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (වයාපති 

හා බැර නඩත්තු) 
යබදාහැරම් අංශය 01        

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  
යනො.288  ුවවර පාර          

ුණරුයෑගල  
දු.ක.: 037- 2229151  
2230483  2230484                    
ෆැක්ස් 037-2229151 

 

ිගයයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(වයාපති හා බැර 

නඩත්තු) යබදාහැරම් 
අංශය 01        

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  යනො.288  

ුවවර පාර          
ුණරුයෑගල  

දු.ක.: 037- 2229151  
2230483  2230484                    
ෆැක්ස් 037-2229151 

අදාල නැත NCB click 

here 

 

https://www.dropbox.com/s/o6xqhs38pc44g28/ENG-DD1-CC-2019-170.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9bzlk9gvyxgqb1a/ENG-DD1-CC-2019-171.pdf?dl=0
file:///C:/Users/DELL3/Desktop/Paper%20add%2029.08.2019/Sin-DD1-NCP--HV-2019-53.pdf
https://www.dropbox.com/s/dybp3b07mebotsl/Eng-DD1-PHM-T-LB-2019-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dybp3b07mebotsl/Eng-DD1-PHM-T-LB-2019-02.pdf?dl=0
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යබදාහැරම් 
අංශය 01 

(වයාපති හා 
බැර නඩත්තු 

CE(P&HM)DD1/T/SV/2019/03

විදුලි අධිකාකාරි (රැහැන් මාර්ග 

ඉදිකිරම් හා නඩත්තු)යබ.අ.1 යේ 
රාජකාර කටයුතු සඳහා වසර 
යදකක කාලයකට වෑන් රථයක් 
ලබා ගැනීම සඳහා වූ යටන්ඩරය                                         

2019 
සැරතැම්බර් 

මස 19 වන දින 
ප.ව. 2.00 
දක්වා 

කලාපීය 
සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

(යබදාහැරම් 
අංශය 01) 

එම 
 

500.00 40 000.00 එම 
 

එම 
 

අදාල නැත NCB click 

here 

 

යබදාහැරම් 
අංශය 01 

(වයාපති හා 
බැර නඩත්තු 

CE(P&HM)DD1/T/SV/2019/04
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු (උපයපොළ 

ඉදිකිරම් හා නඩත්තු)යබ.අ.1 යේ 
රාජකාර කටයුතු සඳහා වසර 

යදකක කාලයකට යමෝටර් රථයක් 
ලබා ගැනීම සඳහා වූ යටන්ඩරය 

                                        

2019 
සැරතැම්බර් 

මස 19 වන දින 
ප.ව. 2.00 
දක්වා 

කලාපීය 
සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

(යබදාහැරම් 
අංශය 01) 

එම 
 

500.00 40 000.00 එම 
 

එම 
 

අදාල නැත NCB click 

here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය  02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/390 
ුණණ්ඩසායේ ප්රායීය ය විදුලි  
ඉංිනයන්රු ඒකකයට අයත් 

උඩදුම්බර පා.යස .ම. මඟින් මීමුයර් 
ග්රාමයේ සිදුවන බිඳවැටුම් යස වා 
සැපයුම් ලබාදිම සඳහා වසරක 
කාලයකට ත්රියරෝද රථයක්  ලබා 

ගැනීම ග 
 

2019-09-18  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

මහුවවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

500/= 5 000/= ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  

අංක 04  
අස්ගිරිය පාර  
මහුවවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය  

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  
අංක 04  

අස්ගිරිය පාර  
මහුවවර. 

අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/J-V157/2019/157 
යතත් බදු ුණලී පදනම මත යමෝටර් 
රථයක් ලබා ගැනීම. (රියදුරු 

සහිතව).  විදුලි ඉංිනයන්රු - ජාඇල 

2019-09-11 
ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ිග.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, ුවවර පාර, 

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

500.00 20,000.00 ිග.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., යනො. 280, ුවවර 

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

ිග.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, ුවවර පාර, 

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

- NCB Click 

Here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/CON-V153/2019/158 
යතත් බදු ුණලී පදනම මත වෑන් 
රථයක් ලබා ගැනීම. තැනීම් 

කාර්යාලය - බපඋ 

2019-09-11 
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/NCB/DM-V172/2019/01 
යතත් බදු ුණලී පදනම මත කතකැේ  
රථයක් ලබා ගැනීම.  යබදාහැරම් 
හා නඩත්තු කාර්යාලය - බපඋ 

2019-09-11 
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/NCB/DGM-V07/2019/12 
යතත් බදු ුණලී පදනම මත යමෝටර් 
රථයක් ලබා ගැනීම. (රියදුරු 
සහිතව).  විදුලි ඉංිනයන්රු -
බලශක්ි කළමයාකරය 

2019-09-11 
ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 
 

500.00 20,000.00 එම 
 

එම 
 

- NCB Click 

Here 

https://www.dropbox.com/s/f5g0q1iuot6q0mg/Eng-DD1-PHM-T-SV-2019-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f5g0q1iuot6q0mg/Eng-DD1-PHM-T-SV-2019-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ii38ve7ncmnl05i/Eng-DD1-PHM-T-SV-2019-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ii38ve7ncmnl05i/Eng-DD1-PHM-T-SV-2019-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mbd6k4hcpp0jjse/Sin-DD2-CP-PPC-2019-390.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mbd6k4hcpp0jjse/Sin-DD2-CP-PPC-2019-390.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mj4gun8ywx5oe2x/ENG-DD2-WPN-NCB-J-%20V157-2019-157%20-%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mj4gun8ywx5oe2x/ENG-DD2-WPN-NCB-J-%20V157-2019-157%20-%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8cggvnd27xmitwq/ENG-DD2-WPN-NCB-CON-%20V153-2019-158%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8cggvnd27xmitwq/ENG-DD2-WPN-NCB-CON-%20V153-2019-158%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6uqr815iohnbtr8/ENG-DD2-WPN-NCB-DM-V172-2019-01%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6uqr815iohnbtr8/ENG-DD2-WPN-NCB-DM-V172-2019-01%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/86xp7p5lqkdi5k6/Eng-DD2-WPN-NCB-DGM-%20V07-2019-12%20-%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/86xp7p5lqkdi5k6/Eng-DD2-WPN-NCB-DGM-%20V07-2019-12%20-%20Car.pdf?dl=0
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යබදාහැර යම් 
අංශය 03 
(සබරගමුව) 

SAB/DM-V08/HV/2019/54 
 

ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු (යබදාහැරම් 
නඩත්තු) ඒකකයේ රාජකාර 

කටයුතු සඳහා  2WD වෑන් රථ 1 
ක් ුණලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

2019-09-18 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

ිගයයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

 

1 000.00 5 000.00 ිගයයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

ිගයයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

- NCB Click 
Here 

යබදාහැර යම් 
අංශය 03 
(සබරගමුව) 

SAB/DM-V81/HV/2019/55 
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු (යබදාහැරම් 
නඩත්තු) ඒකකයේ රාජකාර 
කටයුතු සඳහා  කාර් රථ 1 ක් 
ුණලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

2019-09-18 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

එම 
 

1 000.00 5 000.00 එම 
 

එම 
 

- NCB Click 
Here 

යබදාහැර යම් 
අංශය 03 
(සබරගමුව) 

SAB/RUW-V43/HV/2019/56 

ගලපිටමඩ පාරියභෝගික යස වා 
මධ්යස්ථානයේ  රාජකාර කටයුතු 
සඳහා  සිගේ කැේ රථ 1 ක් 
ුණලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

2019-09-18 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

එම 
 

1 000.00 5 000.00 එම 
 

එම 
 

- NCB Click 
Here 

යබදාහැරම් 
අංශය 04 
(දුණ   
පළාත) 

දප/අුණ/ලි1/පවිත්රතා/2019/03 
 

අුණරැස්ස ප්රායීය ය ප්රධ්ාන විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය සහ වැලිගම  
අුණරැස්ස  යදිගයාය  යමොරවක 
පා.යස .ම. හා පස්යගොඩ උප 

පා.යස .මධ්යස්ථානය සඳහා පවිත්රතා 
කටයුතු යස වා සපයා ගැනීම. 

2019 
සැරතැම්බර්  
මස 12  දින. 
ප.ව. 02.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු  
ප්රායීය ය ප්රධ්ාන විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය  

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  

අංක.08  යාකබැීද 
පාර  

අුණරැස්ස. 
 

දු.ක.    041 - 
2250344 

ෆැක්ස් 041 - 2250285 

1 000.00 5 000.00 ප්රධ්ාන  ඉංිනයන්රු  
ප්රායීය ය ප්රධ්ාන විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය  

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  
අංක.08  යාකබැීද පාර  

අුණරැස්ස. 
 
 

ප්රධ්ාන  ඉංිනයන්රු  
ප්රායීය ය ප්රධ්ාන විදුලි 

ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය  

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  අංක.08  
යාකබැීද පාර  
අුණරැස්ස. 

 
 

අදාලයනොයේ

. 
NCB 

 

Click 
Here 

 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය යවුවයවන් සපයාගැනීම් කමිටුයේ සභාපි විසින් හැකියාවැි සැපයුම්කරුවන් යවින්  ජාතයන්තර/ජාික තර`ගකාර ලංසු ඉදිරිපත් කිරයම් පදනම මත මුද්රා තබන ලද ලංසු කැ`දවන අතර  එම ලංසු ඉදිරිපත් කළ යුත්යත් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 
යවින් මිළදී ගන්නා ලද ලංසු යපොත් පමයක් උපයයෝගී කරයගනය. 

 
 

අයරක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන්ට යහෝ ඔවුන්යේ බලයලත් ිගයයෝිනතයන්ට පමයක් ලංසු යපොත් ිගුණත් කරුව ලැයේ. අවශය වු විටක ඔවුන් 1987 අංක 3 දරය යපොදු යකොන්ත රාත් පනතට අුවකූලව ලියාපදිංචි විය යුතුය. 
 

 

ලංසු භාර ගන්නා අවසාන දිනයට කලින් දින දක්වා සෑම ලංසු යපොතක් යවුවයවන්ම ඉහත 6 වන තීරුයේ ස`දහන් මුදල යගවා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල ිගයයෝජය සාමානයාධිකාකාර/ප රධ්ාන ඉංිනයන්රු යවත ලිඛිතව ඉදිරිපත් කරන ලද ඉේලීමක් ම`ගින්  0900 පැය සිට 
1500 පැය දක්වා සාමානය වැඩ කරන දිනයන් තුළ මිලදී ගත හැක. යම් ස`දහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සාමානයාධිකාකාර නමින් ලියන ලද බැංුණ අයකරයක් ම`ගින් යහෝ මුදේ ම`ගින් යහෝ යගවිය හැක. 
 

 

වියීය ය තානාපි කාර්යාල /යවළ`ද යකොමිෂන්වලට  ලංසු යපොත්වල යතොරතුරු පිටපත් ලිඛිත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරයමන් අදාල ිගයයෝජය සාමානයාධිකාකාර/ප රධ්ාන ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියේ ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපොත් අයරක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ඔවුන්යේ ිගයයෝිනතයින්ට අදාල ිගයයෝජය සාමානයාධිකාකාර/ප රධ්ාන ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියේ පරක්ෂා කල හැක. 
 

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ඔවුන්යේ අුවමැිය ලත් ිගයයෝිනතයින් ඉදිරිපිටදී ඉහත තීරු අංක 9 හි ස`දහන් ස්ථානයන්හිදී ලංසු භාරගැනීම අවසන් කරන යේලායේදීම  එයස  ඉදිරිපත් කරන ලද සියලුම ලංසු විවතත කරුව ලබන අතර ප රමාදව ඉදිරිපත් කරුව ලබන ලංසු 
ප රි යක්ෂ ප කරුව ලැයේ. 
 

https://www.dropbox.com/s/jgfjmwm4smw4sp7/SAB_DM_-V08_HV_2019_54.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jgfjmwm4smw4sp7/SAB_DM_-V08_HV_2019_54.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r8tf67nfapbgm3w/SAB_DM_-V81_HV_2019_55.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r8tf67nfapbgm3w/SAB_DM_-V81_HV_2019_55.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sqa2f492mi9t7tz/SAB_RUW_-V43_HV_2019_56.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sqa2f492mi9t7tz/SAB_RUW_-V43_HV_2019_56.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/deksc2qrmnerxv7/Sin%20-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%85%E0%B6%9A%E0%B7%94-%E0%B6%BD%E0%B7%9201-%E0%B6%B4%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%8F%20-2019.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/deksc2qrmnerxv7/Sin%20-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%85%E0%B6%9A%E0%B7%94-%E0%B6%BD%E0%B7%9201-%E0%B6%B4%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%8F%20-2019.pdf?dl=0
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මීට අදාල සියලු විස්තර හා පැහැදිලි කිරම් විමසිය යුත්යත් ලංසු යපොත් ිගක`ත් කරුව ලබන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල ිගයයෝජය සාමානයාධිකාකාර/ ප රධ්ාන ඉංිනයන්රු යවිිග. 
 

 

 
 ICB ) අන්තර්ජාික තර`ගකාර ලංසු “  NCB ) යීය ය තර`ගකාර ලංසු 

 
 
 

        සාමානයාධිකාකාරී                         
                                     
 


