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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 

යබදාහැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

 
DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/024 

 

නියයෝජ ය සාමාන් යාධිකාරී (යකොළඹ 
නගරය) කාර්යාලයට අනියුක්ත 
ප ර.ඉ. (යමයහයුම්) හා ප ර.ඉ. 
(වා.හා.පා යසේවා) යන අංශ වල 

යසේවකයින්  සදහා සපත්තු 
(Shoes), යම්ස් (Socks) හා නිල 
ඇදුම් (Uniforms)  සැපයිම හා 

යබදාහැරිම 

2019 
ඹක්යතෝම්බ

ර් 
09 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාරි 

(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 

යකොළඹ 03මගින් 
2019- 10-08 දිනට 

යපර 
දුක.011-2575923 

011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 
යලොට් ඒ- 
2,500.00 
යලොට් බී - 
15,000.00 

(මුදලින් යහෝ 
බැංකු 

අයකරයක් 
මඟින්) 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැගිල්ල 340, ආර් 

ඒ ද යමල් මාවත, යකොළඹ 
03 හි තබා ඇති ලංසු 

යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය Click Here 

යබදා හැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2019/038 
 

Supply & Delivery of 
 

Earth Rod with Connector 3m ×19mm 
(Galvanized Steel)  -300 Nos. 

 
 
 

2019 
ඹක්යතෝම්බ

ර් 
09 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාරි 

(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 

යකොළඹ 03මගින් 
2019- 10-08 දිනට 

යපර 
දුක.011-2575923 

011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

7,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 

මඟින්) 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැගිල්ල 340, ආර් 

ඒ ද යමල් මාවත, යකොළඹ 
03 හි තබා ඇති ලංසු 

යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය Click Here 

https://www.dropbox.com/s/vqopupf6euqy3b2/ENG-DD1-CC-2019-024.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/escjbaap2yr3ntn/ENG-DD1-CC-2019-038.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

 
DGM(Uva)/CE(Com)/C1/DV/42-

0387 
 

ඌව පළායත් භාවිතා කළ වාහන 
විකිණීම 

42-0387 යලොරි රථය 

 
2019 

ඔක්යතෝබර් 
09 

ප.ව 15.00 

 
පළාත් මිලදී 

ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ්) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක. : 0552222474 

 
500.00 

 
35,000.00 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ්) 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ්) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 

පාර, 
හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
 

 
- 

NCB 

click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

 
DGM(Uva)/CE(Com)/C1/DV/42-

7816 
 

ඌව පළායත් භාවිතා කළ වාහන 
විකිණීම 

42-7816 ක්රේන් යලොරි රථය 

 
2019 

ඔක්යතෝබර් 
09 

ප.ව 15.00 

 
පළාත් මිලදී 

ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ්) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක. : 0552222474 

 
500.00 

 
60,000.00 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ්) 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ්) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 

පාර, 
හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
 

 
- 

NCB 

click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

 
 
 
 
 

DGM(Uva)/CE(Com)/C1/DV/42-
7827 

 
ඌව පළායත් භාවිතා කළ වාහන 

විකිණීම 

42-7827 ක්රේන් යලොරි රථය 

 
2019 

ඔක්යතෝබර් 
09 

ප.ව 15.00 

 
පළාත් මිලදී 

ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ්) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක. : 0552222474 

 
500.00 

 
62,500.00 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ්) 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ්) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 

පාර, 
හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
 

 
- 

NCB 

click 
here 

https://www.dropbox.com/s/wa0nkdn8mo0w78n/42%200387.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wa0nkdn8mo0w78n/42%200387.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/si2axi81ycpiipw/42%207816.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/si2axi81ycpiipw/42%207816.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kpdzym86pnii6om/42%207827.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kpdzym86pnii6om/42%207827.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

 
 
 
 
 

DGM(Uva)/CE(Com)/C1/DV/42-
7828 

 
ඌව පළායත් භාවිතා කළ වාහන 

විකිණීම 

42-7828 ක්රේන් යලොරි රථය 

 
2019 

ඔක්යතෝබර් 
09 

ප.ව 15.00 

 
පළාත් මිලදී 

ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ්) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක. : 0552222474 

 
500.00 

 
54,000.00 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ්) 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ්) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 

පාර, 
හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
 

 
- 

NCB 

click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

 
DGM(Uva)/CE(Com)/C1/DV/42-

7931 
 

ඌව පළායත් භාවිතා කළ වාහන 
විකිණීම 

42-7931  යලොරි රථය 
 

2019 
ඔක්යතෝබර් 

09 
ප.ව 15.00 

 
පළාත් මිලදී 

ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ්) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක. : 0552222474 

 
500.00 

 
40,000.00 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ්) 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ්) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 

පාර, 
හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
 

 
- 

NCB 

click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

 
DGM(Uva)/CE(Com)/C1/DV/42-

7933 
 

ඌව පළායත් භාවිතා කළ වාහන 
විකිණීම 

42-7933 යලොරි රථය 
 

2019 
ඔක්යතෝබර් 

09 
ප.ව 15.00 

 
පළාත් මිලදී 

ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ්) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක. : 0552222474 

 
500.00 

 
40,000.00 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ්) 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ්) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 

පාර, 
හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
 

 
- 

NCB 

click 
here 

https://www.dropbox.com/s/f7tbbpajr0a8uh4/42%207828.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f7tbbpajr0a8uh4/42%207828.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uxavktmthkyn3sm/42%207931.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uxavktmthkyn3sm/42%207931.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fa14sxlepba4sfo/42%207933.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fa14sxlepba4sfo/42%207933.doc.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

 
DGM(Uva)/CE(Com)/C1/DV/42-

8872 
 

ඌව පළායත් භාවිතා කළ වාහන 
විකිණීම 

42-8872 යලොරි රථය 
 

2019 
ඔක්යතෝබර් 

09 
ප.ව 15.00 

 
පළාත් මිලදී 

ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ්) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක. : 0552222474 

 
500.00 

 
55,000.00 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ්) 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ්) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 

පාර, 
හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
 

 
- 

NCB 

click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/C1/DV/43-
0366 

 
ඌව පළායත් භාවිතා කළ වාහන 

විකිණීම 
43-0366 යලොරි රථය  

2019 
ඔක්යතෝබර් 

09 
ප.ව 15.00 

 
පළාත් මිලදී 

ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ්) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක. : 0552222474 

 
500.00 

 
8,500.00 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ්) 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ්) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 

පාර, 
හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
 

 
- 

NCB 

click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

 
DGM(Uva)/CE(Com)/C1/DV/227-
6695 
 
ඌව පළායත් භාවිතා කළ වාහන 
විකිණීම 

227-6695 ක්රේන් යලොරි රථය 

 
2019 

ඔක්යතෝබර් 
09 

  ප.ව 15.00 

 
පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ්) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක. : 0552222474 

 
500.00 

 
65,000.00 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ්) 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ්) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 

පාර, 
හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
 

 
- 

NCB 

click 
here 

https://www.dropbox.com/s/yh4uuzl3oeohcp3/42%208872.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yh4uuzl3oeohcp3/42%208872.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fwiy98fy1986zsb/43%200366.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fwiy98fy1986zsb/43%200366.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jo7niw2809g6def/227%206695.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jo7niw2809g6def/227%206695.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

 
DGM(Uva)/CE(Com)/C1/DV/GZ-
9548 
 
ඌව පළායත් භාවිතා කළ වාහන 
විකිණීම 
GZ-9548 ත්රී යරෝද රථය 

 
2019 

ඔක්යතෝබර් 
09 

  ප.ව 15.00 

 
පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ්) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක. : 0552222474 

 
500.00 

 
4,000.00 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ්) 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ්) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 

පාර, 
හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
 

 
- 

NCB 

click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

 
DGM(Uva)/CE(Com)/C1/DV/QB-
1988 
 
ඌව පළායත් භාවිතා කළ වාහන 
විකිණීම 
QB-1988 ත්රී යරෝද රථය 

 
2019 

ඔක්යතෝබර් 
09 

  ප.ව 15.00 

 
පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ්) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක. : 0552222474 

 
500.00 

 
2,000.00 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ්) 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ්) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 

පාර, 
හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
 

 
- 

NCB 

click 
here 

ඉදිකිරීම් 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/19/170 
 

අම්පාර නිල නිවාස අංක 05 
අලුත්වැඩියා කිරීම 

(Eligible ICTAD Grade – C8 or above) 

2019.10.02 
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර

) 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාරී(නැ

යගනහිර කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             

026-2222666 
026-2221030 

1,500.00 35,000.00 නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය), 

නිලායවලි පාර, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- 

NCB click here 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/19/171 
 

අම්පාර නිල නිවාස අංක 06 
අලුත්වැඩියා කිරීම 

(Eligible ICTAD Grade – C8 or above) 

2019.10.02 
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර

) 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාරී(නැ

යගනහිර කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             

026-2222666 
026-2221030 

1,500.00 35,000.00 නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය), 

නිලායවලි පාර, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- 

NCB click here 

https://www.dropbox.com/s/j39nqlrg5416sz1/GZ%209548.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j39nqlrg5416sz1/GZ%209548.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nmxbvtvow4xa50s/QB%201988.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nmxbvtvow4xa50s/QB%201988.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/25qukxy4mvtykbm/Eng-DD2-EP-170%20Bid%20Document%20-Ampara%20Q%20N%2005.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/df6uw85ei8d76re/Eng-DD2-EP-171%20Bid%20Document%20-Ampara%20Q%20N%2006.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/19/172 
 

අම්පාර නිල නිවාස අංක 06 
අලුත්වැඩියා කිරීම 

(Eligible ICTAD Grade – C8 or above) 

2019.10.02 
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර

) 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාරී(නැ

යගනහිර කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             

026-2222666 
026-2221030 

1,500.00 35,000.00 නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය), 

නිලායවලි පාර, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- 

NCB click here 

යසේවා 
ජ්නන අංශය 

(මහවැලි 
සංකීර්යය) 

 
MC/KOT/BIDS/2019/012 

ප ෞද්ගලික ආරක්ෂක ප ේවාවක් 

 ැ යීම  ඳහා 
1. ලංවිම යකොත්මයල් බලාගාර නිල 

නිවාස 

(ප ේවා මුර 02  ඳහා ආරක්ෂක 

නියාමකයින් ගණන 03) 
2. යකොත්මයල් උමග ඇඩිට් 

(ප ේවා මුර 02  ඳහා ආරක්ෂක 

නියාමකයින් ගණන 03) 
3. යකොත්මයල් ජ්ලාශය උමං යදොරටුව 

(ප ේවා මුර 02  ඳහා ආරක්ෂක 

නියාමකයින් ගණන 02) 
4. නිල්ලඹ විදුලි බලාගාර යපර වැව 

(ප ේවා මුර 01  ඳහා ආරක්ෂක 

නියාමකයින් ගණන 01) 
5. නිල්ලඹ විදුලි බලාගාර උමං 
යදොරටුව (ප ේවා මුර 01  ඳහා 

ආරක්ෂක නියාමකයින් ගණන 01) 
 

2019.10.09 
දින   

ප.ව 02.00 ට 
 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(මහවැලි 
සංකිර්යය) 

 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු, 
යකොත්මයල් විදුලි 

බලස්ථානය,  
ලංකා විදුලි  

බල මණ්ඩලය,  
මාවතුර 

081- 4950690                                       
081- 4950895 

ෆැක්ස්  
081-7429330 

රු. 1,000/- 
ක මුදලක් 

ඕනැම 
මහජ්න 
බැංකු 

ශාඛාවක් 
මගින් 

මහජ්න 
බැංකුයේ  

යදමටයගොඩ 
ශඛායේ 

ලංවිම ජ්නන 
මුලස්ථාන
යේ ගිණුම් 
අංක 071-

1001-
23320-705 

ට බැර 
වනස ේ  

යගවා බැංකු  
ලදුපත 

ඉදිරිපත් කල 
යුතුය 

 

රු.40,000.00 

 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු, 
යකොත්මයල් විදුලි 

බලස්ථානය,  
ලංකා විදුලි බල 

මණ්ඩලය,  
මාවතුර 

 2019.10.09    දින  
ප.ව 02:00 ට  ප්රධාාන 

ඉංජියන්රු, 
යකොත්මයල් විදුලි 

බලස්ථානය,  
ලංකා විදුලි  

බල මණ්ඩලය,  
මාවතුර 

. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
- 

NCB 

 
Click 
here 

 

ජ්නන/ 
සමනළ 

සංකීර්යය 

SC/DGM/BID/KGPS/2019/13 

කුකුයළේ ගඟ බලාගාරය සඳහා කුලී 

පදනම මත (wet lease basis) වෑන් 

රථ යදකක් ලබාගැනීම 2019/2020 

 

ඉදිරි ත් කරන වෑන් රථ  ළමු 

ලියා දිිංචි දිනපයන් ව ර 10ක් 

ඉක්මවා පනො තිබිය යුතුය. 

2019-10-

16 

දින 14.00 
පැයට 

අවසන් 
කරනු 
ලැයේ. 

 

ජ්නන 
කනිෂ්ඨ මිල 

දී ගැනීම් 
කමිටුව 
(සමනළ 

සංකීර්යය) 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය (කුකුයළේ ගඟ 

විදුලි බලාගාරය ) 
ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය 

කලුවලතැන්න, 
යකළින් කන්ද 

අගලවත්ත 
දු. ක. : 034 224 3743 

ෆැක්ස් : 034 224 
3743 
වි.තැ. 

 
 
 
 
 

1,000.00 
(සියලු ම 
යගවීම් 
ඕනෑම 

බැංකුවකින් 
මහජ්න 

40,000.00 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු කාර්යාලය 
(කුකුයළේ ගඟ විදුලි බලාගාරය 

) 
ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය 

කලුවලතැන්න, 
යකළින් කන්ද 

අගලවත්ත 
දු. ක. : 034 224 3743 
ෆැක්ස් : 034 224 3743 

වි.තැ. 
cekgpssc.gen@ceb.lk 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය 

(කුකුයළේ ගඟ විදුලි 
බලාගාරය) 

ලංකා විදුලි බල 
මණ්ඩලය 

කලුවලතැන්න, 
යකළින් කන්ද 

අගලවත්ත 
 

අදාළ නැත 
යේශීය 

තරඟකාරි 
ලංසු කැඳවීම 

 
 

Click 
Here 

 
 

https://www.dropbox.com/s/70zys8mx4gsib3g/Eng-DD2-EP-172%20Bid%20Document%20-Ampara%20Q%20N%2007.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/76loy1sk0wlsa7j/SIN-GEN-MC-KOT-BIDS-2019-012.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/76loy1sk0wlsa7j/SIN-GEN-MC-KOT-BIDS-2019-012.pdf?dl=0
mailto:cekgpssc.gen@ceb.lk
https://www.dropbox.com/s/jlt02sx5a8noq2r/Eng-GEN-SC-KGPS-2019-13.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jlt02sx5a8noq2r/Eng-GEN-SC-KGPS-2019-13.pdf?dl=0
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ලියා දිිංචි පනො කළ වෑන් රථ 

පෙන්ඩරය ප්රදාානය කිරීපමන්  ති 

පදාකක් තුළ ලියා දිිංචි කිරීපම් 

පකොන්පද්සියෙ යෙත් ව  ලකා බලනු 

ලැපේ. 

cekgpssc.gen@ceb.l
k 
 
 

බැංකුයේ 
යදමටයගොඩ 

ශාඛායේ  
ජ්නන 

අංශයේ 
රැස්කිරීම්   

ගිණුම් අංක 
071-1-001-
2-3320705  
ට බැර කර 
ලබාගත් 

රිසිට් පතක් 
ඉදිරිපත් කළ 

යුතුය) 
 
 
 
 
 

 

ජ්නන අංශය 

(මහවැලි 
සංකීර්යය) 

 
MC/NIL/BIDS/2019/005 

 
Supply, Testing,  Delivery & 

Installation of Brand New 
Tropicalized & Prime Rated 

40kVA AMF Silent type Diesel 
Generator for Nillambe Power 

Station 

2019.10.10 
දින   

ප.ව 02.00 ට 
 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(මහවැලි 
සංකිර්යය) 

 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු, 
යකොත්මයල් විදුලි 

බලස්ථානය,  
ලංකා විදුලි  

බල මණ්ඩලය,  
මාවතුර 

081- 4950690                                       
081- 4950895 

ෆැක්ස්  
081-7429330 

රු. 2,000/- 
ක මුදලක් 

ඕනැම 
මහජ්න 
බැංකු 

ශාඛාවක් 
මගින් 

මහජ්න 
බැංකුයේ  

යදමටයගොඩ 
ශඛායේ 

ලංවිම ජ්නන 
මුලස්ථාන
යේ ගිණුම් 
අංක 071-

1001-
23320-705 
ට බැර වන 
ස ේ  යගවා 

බැංකු  
ලදුපත 

ඉදිරිපත් කල 
යුතුය 

 

රු.40,000.00 

 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු, 
යකොත්මයල් විදුලි 

බලස්ථානය,  
ලංකා විදුලි බල 

මණ්ඩලය,  
මාවතුර 

 
2019.10.10    දින  

ප.ව 02:00 ට  

යකොත්මයල් විදුලි 

බලස්ථානය, ලංකා 

විදුලිබල  මණ්ඩලය, 

මාවතුර. 

 
 

- 

NCB 

 
 

Click 
here 

 

mailto:cekgpssc.gen@ceb.lk
mailto:cekgpssc.gen@ceb.lk
https://www.dropbox.com/s/jx5swzckfpqgk8b/ENG-GEN-MC-NIL-BIDS-2019-005.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jx5swzckfpqgk8b/ENG-GEN-MC-NIL-BIDS-2019-005.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019/2
75 

 ප්රධාාන විදුලි ඉංජියන්රු (සැලසුම් හා 
සංවර්ධාන - වයඹ) සඳහා කුලී පදනම 

මත යමෝටර් රථයක් ලබා ගැනීම. 

2019 
ඔක්යතෝබර් 

09 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රධාාන විදුලි ඉංජියන්රු 
(වාණිජ්) කාර්යාලය, 

නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 

 
037 - 2281892 

1,000.00 35,000.00 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාරී (වයඹ) 

කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 

ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාරී 

(වයඹ) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 

ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 

 NCB 
Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019/2
76 

 විදුලි ඉංජියන්රු (වාණිජ්)  ඒකකයට 
අයත් විදුලි අධිකාරී (විමර්ශන) සඳහා 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා 

ගැනීම. 

2019 
ඔක්යතෝබර් 

09 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

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

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019/2
77 

ප්රධාාන විදුලි ඉංජියන්රු (තැනීම්) 
ඒකකයට අයත් විදුලි අධිකාරී 

(කුලියාපිටිය හා දඹයදනිය) ඡන්ද 
යකොට්ඨාස  සඳහා කුලී පදනම මත 

වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම 

2019 
ඔක්යතෝබර් 

09 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

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

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019/2
78 

ප්රධාාන විදුලි ඉංජියන්රු (තැනීම්) 
ඒකකයට අයත් විදුලි අධිකාරී 
(හිරියාල හා  යාපහුව) ඡන්ද 

යකොට්ඨාස  සඳහා කුලී පදනම මත 
වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම 

2019 
ඔක්යතෝබර් 

09 
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/gdbyyl1sibihg1x/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-275.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gdbyyl1sibihg1x/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-275.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5r9czh2y8lh8v9j/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-276.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5r9czh2y8lh8v9j/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-276.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vg4hkeotlym8d8c/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-277.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vg4hkeotlym8d8c/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-277.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/03juf4itr94mg4b/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-278.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/03juf4itr94mg4b/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-278.pdf?dl=0


 9 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019/2
79 

ප්රධාාන විදුලි ඉංජියන්රු (තැනීම්) 
ඒකකයට අයත් විදුලි අධිකාරී 

(හලාවත හා බංගිරිය) ඡන්ද යකොට්ඨාස 
සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 

ලබා ගැනීම 

2019 
ඔක්යතෝබර් 

09 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

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

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019/2
80 

ප්රධාාන විදුලි ඉංජියන්රු (තැනීම්) 
ඒකකයට අයත් විදුලි අධිකාරී 

(මාවතගම හා යපොල්ගහයවල) ඡන්ද 
යකොට්ඨාස සඳහා කුලී පදනම මත 

වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම 

2019 
ඔක්යතෝබර් 

09 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

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

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019/2
81 

ප්රධාාන විදුලි ඉංජියන්රු (කුරුයැගල) 
කාර්යාලයට අයත් විමර්ශන අංශය 
සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 

ලබා ගැනීම 

2019 
ඔක්යතෝබර් 

09 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

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

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019/2
82 

ප්රධාාන විදුලි ඉංජියන්රු (සැලසුම් හා 
සංවර්ධාන-වයඹ) ඒකකයේ විදුලි 

අධිකාරී සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් 
රථයක් ලබා ගැනීම 

2019 
ඔක්යතෝබර් 

09 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

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

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019/2
83 

තේයබෝමුල්ල, කුලියාපිටිය පිහිටි වයඹ 
පළාත් ගබඩායේ ඇති අබලි භාණ්ඩ 

විකිණීම. 

2019 
ඔක්යතෝබර් 

09 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 
යලොට් වල 

වටිනාකමින් 
10%ක් 

එම එම  NCB 
Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/85q4n2m2d3auw5x/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-279.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/85q4n2m2d3auw5x/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-279.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ow7ayxm3wuxrxws/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-280.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ow7ayxm3wuxrxws/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-280.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tfkf2shpr4vzabu/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-281.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tfkf2shpr4vzabu/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-281.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ssutzqwl33nbn54/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-282.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ssutzqwl33nbn54/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-282.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/16rjoyll2p5qa1b/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-283.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/16rjoyll2p5qa1b/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-283.pdf?dl=0
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නි.සා. (උ.මැ) 

 
 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/2019
/39 

 
විදුලි ඉංජියන්රු (අනුරාධාපුර)-උතුරු 

මැද  යේ රාජ්කාරී කටයුතු සඳහා වසර 
02ක කාල සීමාවකට  කුලී පදනම මත 

කාර් රථයක් ලබා ගැනීම. 2019.10.03 
ප.ව.03.00 

 
 
 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

 

නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

අංක 525/26, පළමු 

මහල,ඩී.එස්.යසේනානා

යක මාවත, 

අනුරාධාපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 
 
 
 
 
 

500.00 

 
 
 
 
 
 

10,000.00 

 

නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 525/26, පළමු 

මහල,ඩී.එස්.යසේනානායක 

මාවත, අනුරාධාපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 

නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

ඩී.එස්.යසේනානායක 

මාවත, අනුරාධාපුර. 

 
 

 
 

 
අදාළ නැත 

යේශීය 
තරඟකාරී 

ලංසු 

click 
here 

 
 
 
 

නි.සා. (උ.මැ) 

 
 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/2019
/40 

 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු (සැලසුම් හා 

සංවර්ධාන) යටයත් විදුලි අධිකාරී(සැටි 
සැලසුම්) යේ රාජ්කාරී කටයුතු සඳහා 
වසර 02 කාල සීමාවකට කුලී පදනම 

මත වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම 
 

2019.10.03 
ප.ව.03.00 

 
 
 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

 

නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

අංක 525/26, පළමු 

මහල,ඩී.එස්.යසේනානා

යක මාවත, 

අනුරාධාපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 
 
 
 
 
 

500.00 

 
 
 
 
 
 

10,000.00 

 

නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 525/26, පළමු 

මහල,ඩී.එස්.යසේනානායක 

මාවත, අනුරාධාපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 

නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

ඩී.එස්.යසේනානායක 

මාවත, අනුරාධාපුර. 

 
 

 
 

 
අදාළ නැත 

යේශීය 
තරඟකාරී 

ලංසු 

click 
here 

file:///C:/Users/DELL3/Desktop/Paper%20add%2019.09.2019/Sin-DD1-NCP--HV-2019-54.pdf
file:///C:/Users/DELL3/Desktop/Paper%20add%2019.09.2019/Sin-DD1-NCP--HV-2019-54.pdf
Sin-DD1-NCP--HV-2019-55.pdf
Sin-DD1-NCP--HV-2019-55.pdf
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යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/408 
දඹුල්ල ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු  
කාර්යාලයට  අයත්  ගයල්යවළ 

බඳවැටුම් උප ඒකකය   සඳහා කුළී/බදු  
පදනම මත පහත සඳහන් පහසුකම් 

සහිතව වසර 02ක කාලයකට 
යගොඩනැගිල්ලක්  ලබා ගැනීම. 

 
i) යගොඩනැගිල්ල වර්ග අඩි 2000 

යහෝ 2500ක් වීම. 
ii) ජ්ලය , විදුලිය, ස්ථාවර දුරකථන 

පහසුකම් තිබය යුතුය 
iii) වාහන 03ක්  නවතා තැබය හැකි 

ඉඩකඩ තිබීම. 
iv) නල ජ්ලය , විදුලිය, දුරකථන 

පහසුකම් තිබය යුතුය. 
 

v)   ගයල්යවළ නගර සීමාව තුළ 
යගොඩනැගිල්ල 

පිහිටා තිබය යුතුය. 
 
 

2019-10-09 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

තමා විසින් සකස් 
කරගත් අයදුම්පතක 
බලායපොයරොත්තු වන 

මාසික කුළිය සහ 
ඉඩයම් සියලු විස්තර 
සඳහන් කර එවන්න. 

 
දු.අ.  066-2283442 

 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය - 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/409 
දඹුල්ල  ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු  
බල ප්රයේශයට අයත්  පල්යලයපොල  

විදුලි පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානයේ විදුලි අධිකාරී නිළ 
නිවස  සඳහා කුළී/බදු  පදනම මත 

පහත සඳහන් පහසුකම් සහිතව වසර 
02ක කාලයකට යගොඩනැගිල්ලක්  

ලබා ගැනීම. 
i).යගොඩනැගිල්ල අවම වශයයන් ව.අ. 

1500ක් පමය වීම. 

1. ii).පල්යල්යපොළ උප ඒකකයට 
ආසන්නයේ පිහිටා තිබීම 

iii).නල ජ්ලය , විදුලිය හා මාර්ග  
පහසුකම් තිබය යුතුය. 

2. iv).වාහන 02ක් නවතා තැබය හැකි 
වීම. 
 

2019-10-09 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

තමා විසින් සකස් 
කරගත් අයදුම්පතක 
බලායපොයරොත්තු වන 

මාසික කුළිය සහ 
ඉඩයම් සියලු විස්තර 
සඳහන් කර එවන්න. 

 

දු.අ.  066-2283442 
 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය - 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/19/187 

 
විදුලි ඉංජියන්රු   යබදාහැරීම් තැනීම්   
(ත්රීකුයාමලය) යේ රාජ්කාරී කටයුතු 

සදහා කාර් රථයක්/ඩබල් කැේ රථයක්  

2019.10.02 
වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර

) 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාරී(නැ

යගනහිර කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             

026-2222666 
026-2221030 

1,000.00 20,000.00 නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
නිලායවලි පාර, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- 

NCB click 
here 

https://www.dropbox.com/s/6tz2l4we45i2mn3/Eng-DD2-EP-187%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20EE%20DC%20Trincomalee.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6tz2l4we45i2mn3/Eng-DD2-EP-187%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20EE%20DC%20Trincomalee.pdf?dl=0
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වසර 02 ක් සඳහා කුලියට ලබා 
ගැනීම. 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/19/188 

 
විදුලි අධිකාරී  සංවර්ධාන (නියයොජ්ය 

සාමානයාධිකාරී- නැයගනහිර- 
ත්රීකුයාමලයයේ) යේ රාජ්කාරී 

කටයුතු සදහා වෑන් රථයක්/ඩබල් 
කැේ රථයක්  වසර 02 ක් සඳහා 

කුලියට ලබා ගැනීම. 

2019.10.02 
වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර

) 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාරී(නැ

යගනහිර කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             

026-2222666 
026-2221030 

1,000.00 20,000.00 නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
නිලායවලි පාර, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- 

NCB click 
here 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/19/189 

 
විදුලි අධිකාරී  යබදාහැරීම් තැනීම් 

(අම්පාර) යේ රාජ්කාරී කටයුතු සදහා 
වෑන් රථයක්/ඩබල් කැේ රථයක්  වසර 

02 ක් සඳහා කුලියට ලබා ගැනීම. 

2019.10.02 
වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර

) 

යබදාහැරීම් තැනීම් 
කාර්යාලය (අම්පාර) 

063-2222440 
යහෝ 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාරී(නැ

යගනහිර කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             

026-2222666 
026-2221030 

1,000.00 20,000.00 නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
නිලායවලි පාර, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- 

NCB click 
here 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/19/190 

 
විදුලි ඉංජියන්රු යබදාහැරීම් තැනීම් 
(ත්රීකුයාමලය) සදහා  නිල නිවසක් 
වසරක් සඳහා කුලියට ලබා ගැනීම 

 

2019.10.02 
වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර

) 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාරී(නැ

යගනහිර කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             

026-2222666 
026-2221030 

500.00 - නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
නිලායවලි පාර, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- 

NCB click 
here 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/19/191 

 
නගර පාරියභෝගික මධායස්ථානය 

(ත්රීකුයාමලය) යේ රාජ්කාරී කටයුතු 
සඳහා යගොඩනැඟිල්ලක් වසර 02 ක් 

සඳහා කුලියට ලබා ගැනීම. 

 

 
 

2019.10.02 
වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර

) 

ප්රායේය ය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය 

ත්රීකුයාමලය 
026-2222301 
026-2220060 

යහෝ 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාරී(නැ
යගනහිර කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

500.00 - නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
නිලායවලි පාර, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- 

NCB click 
here 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/19/192 

 
උප පාරියභෝගික මධායස්ථානය  

අඩ්ඩලච්යච්නායි (කල්මුයණ්) යේ 
රාජ්කාරී කටයුතු සඳහා 

2019.10.02 
වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර

) 

ප්රායේය ය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය 

කල්මුයණ් 
067-2229276 

යහෝ 

500.00 - නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
නිලායවලි පාර, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 

- 

NCB click 
here 

https://www.dropbox.com/s/rbx3njdq3blwp0i/Eng-DD2-EP-188%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20Development.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rbx3njdq3blwp0i/Eng-DD2-EP-188%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20Development.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o4nmdl4norep51n/Eng-DD2-EP-189%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20DC%20Ampara.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o4nmdl4norep51n/Eng-DD2-EP-189%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20DC%20Ampara.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c3gnke5yjmn1l5e/Eng-DD2-EP-190%20Rent%20a%20house%20for%20the%20use%20as%20EE%20DC%20Quarters.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c3gnke5yjmn1l5e/Eng-DD2-EP-190%20Rent%20a%20house%20for%20the%20use%20as%20EE%20DC%20Quarters.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2apxq7lcos4v5te/Eng-DD2-EP-191Rent%20a%20buildign%20for%20the%20use%20as%20Town%20CSC%20at%20Trincomalee.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2apxq7lcos4v5te/Eng-DD2-EP-191Rent%20a%20buildign%20for%20the%20use%20as%20Town%20CSC%20at%20Trincomalee.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/259kbba463h7lvf/Eng-DD2-EP-192%20Rent%20a%20building%20for%20the%20use%20as%20ECSC%20at%20Ninthavur.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/259kbba463h7lvf/Eng-DD2-EP-192%20Rent%20a%20building%20for%20the%20use%20as%20ECSC%20at%20Ninthavur.pdf?dl=0
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යගොඩනැඟිල්ලක් වසර 02 ක් සඳහා 
කුලියට ලබා ගැනීම. 

 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාරී(නැ

යගනහිර කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             

026-2222666 
026-2221030 

ත්රිකුයාමලය 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/19/193 

 
ප්රායේශීය  විදුලි ඉංජියන්රු කාර්යාලය 
(කල්මුයණ්) සහ   පාරියභෝගික යසේවා 

මධායස්ථානය, -කල්මුයණ් සඳහා 
පිරිසිදු කිරීම්, නඩත්තු හා 

සනීපාරක්ෂක යසේවා සැපයීම 
 

2019.10.02 
වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර

) 

ප්රායේය ය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය 

කල්මුයණ් 
067-2229276 

යහෝ 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාරී(නැ
යගනහිර කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

500.00 10,000.00 නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
නිලායවලි පාර, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය - 

NCB click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

 

WPN/NCB/DGM/CLEANNING/2
019/173නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත උතුර) කාර්යාල 
සංකීර්යය සහ යකොටුයගොඩ ගබඩා 
සංකීර්යය දදනිකව පිරිසිදු කිරීම 

2019-10-02 
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 

 
- 

 
යේශීය 

Click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

 

 
WPN/NCB/SEC-DM/2019/174 

යපෞේගලික ආරක්ෂක යසේවය සපයා 
ගැනීම. යබදාහැරීම් හා නඩත්තු 

ඒකකයේ නඩත්තු කදවුරු 
 

2019-10-09 
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 50,000.00 

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 

 
- 

 
යේශීය 

Click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

 
නිසා(ඌව)/ප්රඉ(වාණිජ්)/නිල 

නිවාස/සී4/2යක්19/16 
 

තයමල්විල නගරය අවටින් විදුලි 
අධිකාරි(තයමල්විල) සඳහා නිවසක් 

බදු පදනම මත වසර යදකක 
කාලයකට ලබාගැනීම 

2019 
ඔක්යතෝබර් 

09 
ප.ව 15.00 

 
පළාත් මිලදී 

ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වානිජ්) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 

පාර, 

 
500.00 

 
6,000.00 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංජියන්රු 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වානිජ්) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 

 
- 

NCB 

click 
here 

https://www.dropbox.com/s/scktiwy12uc2p0v/Eng-DD2-EP-193%20Janitorial%20Service%20Kalmunai.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/scktiwy12uc2p0v/Eng-DD2-EP-193%20Janitorial%20Service%20Kalmunai.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/15xa7z0gwzglhj8/WPN-NCB-DGM-CLEANNING-2019-173.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/15xa7z0gwzglhj8/WPN-NCB-DGM-CLEANNING-2019-173.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nim7qdv1bu3gujz/WPN%20NCB-SEC-DM-2019-174.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nim7qdv1bu3gujz/WPN%20NCB-SEC-DM-2019-174.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/in3tvhfua5d12xu/2K19-16%20PDF.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/in3tvhfua5d12xu/2K19-16%20PDF.pdf?dl=0
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හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

දු.ක. : 0552222474 

පාර, 
හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය යවනුයවන් සපයාගැනීම් කමිටුයේ සභාපති විසින් හැකියාවැති සැපයුම්කරුවන් යවතින්, ජ්ාතයන්තර/ජ්ාතික තර`ගකාරී ලංසු ඉදිරිපත් කිරීයම් පදනම මත මුද්රා තබන ලද ලංසු කැ`දවන අතර, එම ලංසු ඉදිරිපත් කළ යුත්යත් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 
යවතින් මිළදී ගන්නා ලද ලංසු යපොත් පමයක් උපයයෝගී කරයගනය. 

 
 

අයපක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන්ට යහෝ ඔවුන්යේ බලයලත් නියයෝජිතයන්ට පමයක් ලංසු යපොත් නිකුත් කරනු ලැයේ. අවශය වු විටක ඔවුන් 1987 අංක 3 දරය යපොදු යකොන්ත රාත් පනතට අනුලවලව 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 නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාරී/ප රධාාන ඉංජියන්රු යවත ලිිතතව 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. 
 

 

වියේශීය තානාපති කාර්යාල /යවළ`ද යකොමිෂන්වලට, ලංසු යපොත්වල යතොරතුරු පිටපත් ලිිතත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීයමන් අදාල නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාරී/ප රධාාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපොත් අයපක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ඔවුන්යේ නියයෝජිතයින්ට අදාල නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාරී/ප රධාාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් පරී්ා 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 රතිය්ේප කරනු ලැයේ. 
 

මීට අදාල සියලු විස්තර හා පැහැදිලි කිරීම් විමසිය යුත්යත් ලංසු යපොත් නික`ත් කරනු ලබන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාරී/ ප රධාාන ඉංජියන්රු යවතිනි. 
 

 

 

 ICB ) අන්තර්ජ්ාතික තර`ගකාරී ලංසු “  NCB ) යේශීය තර`ගකාරී ලංසු 

 

         ාමානයාධිකාකාරී                      
                                     


