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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 

 
 
 

ජනන අංශය 
(තාපබල 
සංකීර්යය) 
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කැළණිතිස්ස විදුලි බලාගාරයේ ගෑස් 
තලබමය යන්ත්ර සහහා බැටරි 
ආයරෝපය ඒකක හතරක් ලබා 

ගැනීම. 

2020.02 .27   
දින 

යප.ව.10.00 
පැයට 

 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධි

කාරි 
(තාපබල 
සංකීර්යය) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි    
(ජනන වයාපෘති), 

ලංවිම, 
ජනක මූලස්ථානය, 
නව කැළණි පාලම 
පාර, 10600, 

යකොයළොන්නාව. දු.ක.: 
011-2147240, 
011-2449969 

රු.2,000/= 
 

(බැංකු 
අයකරයක් 
යහෝ මහජන 
බැංකුව 
යවත බැර 
කිරීම  - 

ගිණුම් අංක. 
(071-1-
001-2-

3320705 

 
 
 
 
 

රු.125,000/= 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරි    

(ජනන වයාපෘති), 
ලංවිම, 

ජනක මූලස්ථානය, නව 
කැළණි පාලම පාර, 

10600, යකොයළොන්නාව. 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(ජනන වයාපාති) 
2020.02 . 27   දින 
යප.ව.10.00 පැයට 

 
 
 
 
 

අදාල නැත ICB 

 
 
 
 

Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2020/06 
කණු -  වැ.යකො. මීටර 8.3 කි.ග්රෑ. 100 

(Poles - R.C. 8.3m 100kg) සාදා, 
සපයා, යගනවිත් භාරදීම. 

1,000 එකු 
(ලංසු මිල රු. මිලියන 5 ඉක්මවන්යන් 
නම් ලංසු භාරගන්නා අවසාන දිනයට 

යපර PCAIII අවශයයේ.) 

2020.02.20 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයොජය 
සාමානයාධිකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය, 
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 

යදහිවල. 
011-2638852 

1,500.00 112,000.00 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය,  

යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන මහල, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක: 25, නගරසභා 
පටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 

යදහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/2hm3yl1pagin782/ENG-GEN-TC-DGM%28GP%29-KPS-PROC2019-FrV-0672.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2hm3yl1pagin782/ENG-GEN-TC-DGM%28GP%29-KPS-PROC2019-FrV-0672.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pe5hzxefqpd4pme/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pe5hzxefqpd4pme/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_06.pdf?dl=0
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වයාපෘති 
අංශය/ 

මහ යකොළඹ 
සම්යප්රේෂය 

හා 
යබදාහැරීම් 
හානිය අවම 
කිරීයම් 
වයාපෘතිය 

 
CEB/GCTDLRP/ Cable Off Cuts/ 

PK2/02 
භූගත තඹ රැහැන් කැබලි විකිණීම 

(ට ොන් 115.312) 

 
යමම ලංසුව යටයත් කාණ්ඩ 3ක් ඇත. 

 
Lot 01- 56,209kg 
Lot 02 - 42,739kg 
Lot 03 - 16,364kg 

 

2020 
යපබරවාරී 

20 
1400 පැය 

 
ප්රාටීය  
ප්රසම්පාාන  
කමිටුව 

වයාපෘති අධායක්ෂ, 
මහ යකොළඹ 
සම්යප්රේෂය හා 

යබදාහැරීම් හානිය 
අවම කිරීයම් 
වයාපෘතිය, 
අංක 113, 

5 වන පටුමග, 
යකොළඹ - 03 

දුක:    011- 2058142 
011- 2058143 

ෆැක්ස්: 011-2431440 

- 

Lot 01 - 

245,000 

Lot 02 - 

185,000 

Lot 03 -   

70,000 

වයාපෘති අධායක්ෂ, 
මහ යකොළඹ සම්යප්රේෂය 
හා යබදාහැරීම් හානිය 
අවම කිරීයම් වයාපෘතිය, 

අංක 113, 
5 වන පටුමග, 
යකොළඹ - 03 

සාකච්ඡා කාමරය, 
වයාපෘති අධායක්ෂ, 
මහ ටකොළඹ 
සම්පටප්රේෂණ හ හා 

ටබනාහැරී්ප හානි  
අවම කිරීට්ප 
වයාාිය , 
අංක 113, 

5 ව  ාටුමග, 
ටකොළඹ - 03 

- NCB 
Click 
Here 

ඉදිකිරීම් 

            

යසේවා 
ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය 

LV/T/2020/0029 
කරඹ සහ දළුව නිවාස 
සංකීර්ය ආශ්රිතව 
උදයාන අලංකරන 
කටයුතු සිදු කිරීම. 
(අවුරුදු යදකක 
කාලයක් සහහා) 

(යපර ලංසු රැස්වීම 12/02/2020 වන 
දින යප.ව 10.30 ට විදුලි බලාගාර යේ 

, පරිපාලන යගොඩනැගිල්යල්දී 
පැවැත්යේ 

19.02.2020 
දින 

ප.ව. 14.00 

 
ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය- 
සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන 
අංශය, 4වන මහල, 

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

TP : 032 226 8964 
Fax: 032 226 8966 

 
 

4,000/- 
මුදල  
(නැවත 

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

ගිණුම් අංක: 
071100123
320705 
යවත බැර 
කල හැක. 

 
රු.193,000.00 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය 
විදුලි බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච් යලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 

 
TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8966 

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

61342. 
 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 
යනොමියල් 
බාගත 

කරගත හැක 
 

 
 
 
 
 

NCB 

 
 
 
 
 

Click 
Here 

 
 
 
 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය 

LV/T/2020/0020 

 
ලක්විජය විදුලි බලාගාරය සහහා 

බර අළු හා පයිරයිට්ස් පිරිසිදු කිරීයම් 
යසේවා වසරක කාලයක් සහහා  

ලබාගැනීම 

 

2020 
යපබරවාරි 
19 බදාදා 
පැය 14.00. 

 
ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය- 
සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන 
අංශය, 4වන මහල, 

බලස්ථාන 
කළමයාකරු 
(ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය) ලංකා 

1,500/- 
මුදල  
(නැවත 

යනොයගවන 
යටන්ඩර් 
තැන්පතුව) 

 
රු.50,000.00 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය 
විදුලි බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 

 
ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 
යගොඩනැගිල්ල, 
ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 
යනොමියල් 

 
 
 
 
 

NCB 

 
 
 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/5buwtebd3ou7jzv/Eng-PRJ-GCTDLRP-CABLE_OFF_CUTS-PK2_02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5buwtebd3ou7jzv/Eng-PRJ-GCTDLRP-CABLE_OFF_CUTS-PK2_02.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/68evndz8x7ecqyg/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0029.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/68evndz8x7ecqyg/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0029.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/bzjt537cwy10ykq/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bzjt537cwy10ykq/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0020.pdf?dl=0
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(යපර ලංසු රැස්වීම 12/02/2020 වන 
දින යප.ව 10.30 ට, ලක්විජය විදුලි 

බලාගාර යේ , පරිපාලන 
යගොඩනැගිල්යල්දී පැවැත්යේ.) 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්ය ෝයල් 

TP : 032 226 8964 
Fax: 032 226 8966 

 
 

සාමානයාධි
කාරී ලංකා 
විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
නමින් 
මහජන 
බැංකුයේ 

ගිණුම් අංක: 
071100123
320705 
යවත බැර 
කල හැක. 

යනොයරොච් යලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 

 
TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8966 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච් යලයි 

61342. 
 

බාගත 
කරගත හැක 

 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය 

LV/T2019/0432 
 

ලක්විජය විදුලි බලාගාරයේ පළමු 
අදියයර් වියළි ගල් අඟුරු මඩුව නැවත 
ස්ථාපනය කිරීමට අවශය අමතර වැඩ 

2020  යපබරවාරි 
26 බදාදා දින 

14.00 
පැයට. 

 

 
ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය- 
සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන 
අංශය, 4වන මහල, 

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

TP : 032 226 8964 
Fax: 032 226 8966 

 
 

5,000/- 
මුදල  
(නැවත 

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

ගිණුම් අංක: 
071100123
320705 
යවත බැර 
කල හැක. 

 
රු.200,000.00 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය 
විදුලි බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච් යලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 

 
TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8966 

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

61342. 
 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 
යනොමියල් 
බාගත 

කරගත හැක 
 

 
 
 
 
 

NCB 

 
 
 
 
 

Click 
Here 

 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය 

LV/T2019/0304 
 

ලක්විජය විදුලි බලාගාරයේ ආපන 
ශාලාවට අත් යසෝදන  යබ්සම් හා 

යෂෝයක්ස් සැපයීම 

2020  යපබරවාරි 
19 බදාදා දින 

14.00 
පැයට. 

යපර ලංසු 
හමුව 

12.02.2020 

 

 
ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය- 
සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන 
අංශය, 4වන මහල, 

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

TP : 032 226 8964 
Fax: 032 226 8966 

 
 

2,500/- 
මුදල  
(නැවත 

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

ගිණුම් අංක: 
071100123
320705 

 
රු.20,000.00 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය 
විදුලි බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච් යලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 

 
TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8966 

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

61342. 
 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 
යනොමියල් 
බාගත 

කරගත හැක 
 

 
 
 
 
 

NCB 

 
 
 
 
 

Click 
Here 

 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/liip429oimpm4c8/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0432.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/liip429oimpm4c8/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0432.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/kxve0w0acudaypk/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0304.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kxve0w0acudaypk/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0304.pdf?dl=0
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යවත බැර 
කල හැක. 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය 

LV/T/2019/395 

 

OHS යගොඩනැගිල්ල සහහා යයෝිනත 
නාන කාමර ඉදිකිරීම 

2020  යපබරවාරි 
19 බදාදා දින 

14.00 
පැයට. 

යපර ලංසු 
හමුව 

12.02.2020 

 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය- 
සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන 
අංශය, 4වන මහල, 

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

TP : 032 226 8964 
Fax: 032 226 8966 

 

2,000/- 
මුදල  
(නැවත 

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

ගිණුම් අංක: 
071100123
320705 
යවත බැර 
කල හැක. 

රු.30,000.00 ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය 
විදුලි බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච් යලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 

 
TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8966 

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

61342. 
 

http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 
යනොමියල් 
බාගත 

කරගත හැක 
 

NCB  
 
 
 

Click 
Here 

 

ජනන/ 
සමනළ 
සංකීර්යය 

SC/DGM/BID/KGPS/2020/01 

කුකුයළේ ගඟ බලාගාරයට වසරක 

කාලයක් සහහා කුලී පදනම මත (wet 

lease basis) වෑන් රථයක් ලබාගැනීම 

 

ඉදිරිපත් කරන වෑන් රථ යකොන්ත්රාත්තු 

කාලය තුළ පළමු ලියාපදිංචි දිනයයන් 

වසර 10ක්  

යනො ඉක්මවිය යුතුය. 

ලියාපදිංචි යනො කළ වෑන් රථ 

යටන්ඩරය ප්රදානය කිරීයමන් සති 

යදකක් තුළ ලියාපදිංචි කිරීයම් 

යකොන්යේසියට යටත් ව සලකා බලනු 

ලැයබ්. 

2020-02-

20 

දින 14.00 
පැයට 
අවසන් 
කරනු 
ලැයබ්. 

 

ජනන 
කනිෂ්ඨ මිල 
දී ගැනීම් 
කමිටුව 
(සමනළ 
සංකීර්යය) 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
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.l
k 

 
 

 
 
 
 
 

1,000.00 
(සියලු ම 
යගවීම් 
ඕනෑම 

බැංකුවකින් 
මහජන 
බැංකුයේ 

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ  
ජනන 
අංශයේ 
රැස්කිරීම්   
ගිණුම් අංක 
071-1-001-
2-3320705  
ට බැර කර 
ලබාගත් 
රිසිට් පතක් 
ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය) 

20,000.00 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 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 ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය 

(කුකුයළේ ගඟ විදුලි 
බලාගාරය) 

ලංකා විදුලි බල 
මණ්ඩලය 

කලුවලතැන්න, 
යකළින් කන්ද 
අගලවත්ත 

 

අදාළ නැත 
යේශීය 
තරඟකාරි 
ලංසු කැහවීම 

Click 
Here 

 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/8j48ibd1i066gyx/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0395.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8j48ibd1i066gyx/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0395.pdf?dl=0
mailto:cekgpssc.gen@ceb.lk
mailto:cekgpssc.gen@ceb.lk
mailto:cekgpssc.gen@ceb.lk
https://www.dropbox.com/s/6khkn4g2vw8pgcb/Eng-GEN-SC-KGPS-2020-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6khkn4g2vw8pgcb/Eng-GEN-SC-KGPS-2020-01.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

 

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

20/008 

 

නියයෝජය සාමනයාධිකාරි (යකොළඹ 
නගරය) ට අනුබේදිත අංශයන් සදහා  
යපෞේගලික ආරක්ෂක යසේවය සපයා 
ගැනිම සදහා වන යටන්ඩර් කැදවිම 

 

2020 
යපබරවාරි 

19 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් 

මාවත, යකොළඹ 03 
මගින් 

2020- 02-18 දිනට 
යපර 

දුක. 011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

700,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මගින්) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (යකොළඹ 
නගරය) කාර්යාලය, 

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

යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 
 

- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

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

20/010 

 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (යකොළඹ දකුය) 
සදහා කුලියට යහෝ බේද ට නිල 

නිවාසයක් යකොළඹ නගරය අවටින් 

සපයා ගැනිම (වසර 2ක කාලයක් 
සදහා), පහසු පිවිසුම, වාහන 
නැවැත්වීයම් පහසුකම්, විදුලිය 

දුරකථන හා ජල පහසුකම් තිබිය යුතු 
යේ. 

2020 
යපබරවාරි 

19 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

ලංසු යපොත් නිකුත් 
යනොයකයර්. 

යගොඩනැගිල්යල් මුල් 
අයිතිකරුවන් සියලු 
විස්තර සහිතව තමාම 
ලංසු ලිඛිතව  ඉදිරිපත් 

කල යුතුය 
දුක.011-2575923 
011-2575930 

- - 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (යකොළඹ 
නගරය) කාර්යාලය, 

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

යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය - 

යබදා හැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

 

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

20/014 

 
යකොළඹ බටහිර පාරියභෝගික යසේවා 

මධායස්ථානය I සදහා කුළියට යහෝ 

බේදට යගොඩනැගිල්ලක් සපයා ගැනිම. 

(වසර 02 ක කාලයක් සදහා) 
යකොළඹ 02 සහ 03  අවටින් 
අවම වශයයන් වාහන 03 ක් 
නැවැත්විය හැකි විය යුතුය. 
යගොඩනැගිල්යල්/ නිවයසේ බිම් 

ප්රමායය - දළ වශයයන් වර්ග අඩි 
1,500 පමය 

පිවිසුම් මාර්ගයේ පළල අඩි 12 යහෝ 

2020 
යපබරවාරි 

19 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

ලංසු යපොත් නිකුත් 
යනොයකයර්. 

යගොඩනැගිල්යල් මුල් 
අයිතිකරුවන් සියලු 
විස්තර සහිතව තමාම 
ලංසු ලිඛිතව  ඉදිරිපත් 

කල යුතුය 
දුක.011-2575923 
011-2575930 

- - 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි     
(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය , 

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

යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ 

නගරය)කාර්යාලය 
 

- යේශීය - 

https://www.dropbox.com/s/mlthw547tua9p44/ENG-DD1-CC-2020-008.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mlthw547tua9p44/ENG-DD1-CC-2020-008.pdf?dl=0
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ඊට  වැඩි 
පහසු පිවිසුම ,විදුලිය, දුරකථන හා ජල 

පහසුකම් තිබිය යුතු යේ. 

 

යබදාහැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

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

20/015 

 
යකොළඹ දකුය ප්රධාාන කාර්යාලය 

සදහා  කූලි පදනම මත 
යගොඩනැගිල්ලක් සපයා ගැනිම. 

 
පිහිටිම-යකොළඹ 05  යහෝ යකොළඹ 06 

අවට්න් 

 
යගොඩනැගිල්යල් බිම් ප්රමායය- 

වර්ගඅඩි 5500 ත් 6000 අතර 

 
අවම වශයයන් වාහන 20 ක් 
නැවැත්විය හැකි විය යුතුය 

 
පිවිසුම් මාර්ගයේ පළල -අඩි 20 යහෝ 

ඊට වැඩි 
පහසු පිවිසුම,යතකලා විදුලිය 

(ඇම්පියර් 100 යහෝ ඊට වැඩි), 
දුරකථන හා ජල පහසුකම් තිබිය යුතු 

යේ. 
බදු කාලය වසර 02 කි 

2020 
යපබරවාරි 

19 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

ලංසු යපොත් නිකුත් 
යනොයකයර්. 

යගොඩනැගිල්යල් මුල් 
අයිතිකරුවන් සියලු 
විස්තර සහිතව තමාම 
ලංසු ලිඛිතව  ඉදිරිපත් 

කල යුතුය 
දුක.011-2575923 
011-2575930 

- - 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (යකොළඹ 
නගරය) කාර්යාලය, 

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

යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 
 

- යේශීය - 

යබදාහැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

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

20/016 

 
නියයෝජය සාමනයාධිකාරි (යකොළඹ 

නගරය) ට අනියුක්ක ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (යකොළඹ උතුර) ප්රායේයය 
කාර්යාලය සදහා  කුළි වැන් රථයක් 

ලබා ගැනිම  (වාහන අංක iv/iv) 
(වසර 01 ක කාලයක් සහහා) 

2020 
යපබරවාරි 

19 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් 

මාවත, යකොළඹ 03 
මගින් 

2020- 02-18 දිනට 
යපර 

දුක. 011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

එක් කුළි වැන් 
රථයක් සදහා 
15,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (යකොළඹ 
නගරය) කාර්යාලය, 

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

යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය 
Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/2
6 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරී (වයඹ) 
කාර්යාලය හා ඇමතුම් මධායස්ථානය 

2020 
යපබරවාරි 

19 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 

3,500.00 85,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී (වයඹ) 

කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(වයඹ) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 

 NCB 
Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/iauwemmxo0vrqv3/ENG-DD1-CC-2020-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iauwemmxo0vrqv3/ENG-DD1-CC-2020-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/eh9v65fgoo70ufq/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-26.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/eh9v65fgoo70ufq/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-26.pdf?dl=0
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(වයඹ) සහහා ආරක්ෂක යසේවා 
සැපයීම. 

කුලියාපිටිය. 
037 - 2281892 

ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 

ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/2
7 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු (යබදාහැරීම් 
නඩත්තු) ඒකකයට අයත් නඩත්තු 
වැඩබිම් සහහා ආරක්ෂක යසේවා 

සැපයීම. 

2020 
යපබරවාරි 

19 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 4,000.00 115,000.00 එම එම  NCB 
Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/2
8 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු (බලශක්ති 
කළමනාකරය) ඒකකයට අයත් 
නඩත්තු වැඩබිම් සහහා ආරක්ෂක 

යසේවා සැපයීම. 

2020 
යපබරවාරි 

19 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,500.00 45,000.00 එම එම  NCB 
Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/3
0 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු (හලාවත) 
කාර්යාලය හා එයට අයත්  

පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානය 
සහහා ආරක්ෂක යසේවා සැපයීම. 

2020 
යපබරවාරි 

19 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 4,000.00 130,000.00 එම එම  NCB 
Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/3
1 

විදුලි ඉංිනයන්රු (පුත්තලම) 
කාර්යාලය හා එයට අයත් ආයමඩුව 
පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානය 
සහහා ආරක්ෂක යසේවා සැපයීම. 

2020 
යපබරවාරි 

19 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 30,000.00 එම එම  NCB 
Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/4
3 

විදුලි ඉංිනයන්රු (කුලියාපිටිය) 
කාර්යාලයට අයත් විදුලි අධිකාරී 

(මංවර යහලි කිරීම) සහහා කුලී පදනම 
මත වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 

2020 
යපබරවාරි 

19 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

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

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/007 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (තැනීම්)  ඒකකය - 
ම.ප. සහහා කුලී පදනම මත වසර 

02ක කාලයකට යමෝටර් කාර් රථයක්  
ලබා ගැනීම  

 

 

2020-02-19  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 
081-4472724 

 

1000/= 20,000/- 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

CP/CE(COM)/PPC/2020/014 
ප්රායේයය විදුලි  ඉංිනයන්රු (දල්ල්ල)  
ඒකකයට අයත් පල්යල්යපොල 

2020-02-19  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

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

අංක 04, 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/3xxjjvsusc6qdjv/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-27.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3xxjjvsusc6qdjv/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-27.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1iicnawickwn1af/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-28.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1iicnawickwn1af/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-28.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hgbjng650fkpjpw/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-30.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hgbjng650fkpjpw/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-30.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ztnqsjrqs9g3uyi/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-31.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ztnqsjrqs9g3uyi/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-31.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zfjw1w5yn5xjkes/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-43.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zfjw1w5yn5xjkes/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-43.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rwrymofj3cxq6of/Sin-DD2-CP-PPC-2020-007.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rwrymofj3cxq6of/Sin-DD2-CP-PPC-2020-007.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d7rsp6cjlgpj5hg/Sin-DD2-CP-PPC-2020-014.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d7rsp6cjlgpj5hg/Sin-DD2-CP-PPC-2020-014.pdf?dl=0
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පා.යසේ.ම. සහහා කුලී පදනම මත වසර 
02ක කාලයකට වෑන් රථයක්  ලබා 

ගැනීම  

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 
081-4472724 

 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/015 
ප්රායේයය විදුලි  ඉංිනයන්රු (දල්ල්ල)  
ඒකකයට අයත් ප්රායේයය නඩත්තු 
ඒකකය සහහා කුලී පදනම මත වසර 
02ක කාලයකට වෑන් රථයක්  ලබා 

ගැනීම  

 

2020-02-19  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

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

 

1000/= 16,000/- 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/ PPC /2020/016 
කටුගස්යතොට ප්රායේශීය විදුලි 

ඉංිනයන්රු  නිළ නිවස සහහා   කුළී/බදු  
පදනම මත පහත සහහන් පහසුකම් 

සහිතව වසරක කාලයකට 
යගොඩනැගිල්ලක්  ලබා ගැනීම. 

 

1. කටුගස්යතොට නගරය 
ආසන්නයේ පිහිටීම. 

2. අවම වශයයන් නිදන කාමර 
03ක් හා අභයන්තර නාන 
කාමර සහිත විය යුතුය. 

3. යගොඩනැගිල්ල වර්ග අඩි 
2000ට යනොඅඩු විය යුතුය. 

4.     වාහන 02ක් ගාල් කිරීයම්  
පහසුකම් සහිතවීම. 

5.     ඉඩම වටා ආරක්ෂිත 
තාප්පයක් හා ආරක්ෂිත 
යේට්ටුවක් තිබිය යුතුය. 

5. ජලය, විදුලිය සහ දුරකථන 
පහසුකම් සහිත වීම. 

2020-02-19  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

දු.අ. 
081 – 2499679 

 
- 

 
- 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය  
- 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/017 
ප්රධාාන  ඉංිනයන්රු (වාණිජ) - ම.ප. 

ඒකකයට අයත් බිල්පත් මධායස්ථානය  
සහහා කුලී පදනම මත වසර 02ක 

කාලයකට වෑන් රථයක්  ලබා ගැනීම 
ග 
 

2020-02-19  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 
081-4472724 

 

1000/= 16,000/- 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

 
DD2 

 
PRO&HM/DD2/DPC
/CE(SC&M)/2019/59 

 
2020/02/19. 

 

 
DPC 

 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 

 
500.00 

 
15000.00 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී (වයාපෘති 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 

 
 
- 

 
 

NCB 

 
click 
here 

https://www.dropbox.com/s/zsdjq3tw7g35bd3/Sin-DD2-CP-PPC-2020-015.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zsdjq3tw7g35bd3/Sin-DD2-CP-PPC-2020-015.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sfgr6kjzpp5i8ss/Sin-DD2-CP-PPC-2020-017.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sfgr6kjzpp5i8ss/Sin-DD2-CP-PPC-2020-017.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hzrooi6ri81mwsl/ENG-DD2-PHM-PR%26HM-DD2-DPC%20CE%28SC%26M%29%202019-59.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hzrooi6ri81mwsl/ENG-DD2-PHM-PR%26HM-DD2-DPC%20CE%28SC%26M%29%202019-59.pdf?dl=0
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ප්රධාාන ඉංින යන්රු (උපයපොල තැනීම් 
හා නඩත්තු), වයාපෘති හා අධිසැර 

නඩත්තු-යබ.අ.02- ගම්පහ  කාර්යාලය 
සහහා වසරක  කාලයකට රියදුයරකු 
සහිත වෑන් රථයක් කුලියට ගැනීම. 

14.00 පැය (වයාපෘති හා අධිසැර 
නඩත්තු) - යබ.අ.02 
අංක 18, ළමාගාරය 
පාර, මහනුවර. 

 
දු.ක./ෆැක්ස් 

081-
2222286/2204298 

හා අධිසැර නඩත්තු) - 
යබ.අ.02 

අංක 18, ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර. 

 
දු.ක./ෆැක්ස් 

081-2222286/2204298 

(වයාපෘති හා අධිසැර 
නඩත්තු) - යබ.අ.02 
අංක 18, ළමාගාරය 
පාර, මහනුවර. 

 
දු.ක./ෆැක්ස් 

081-
2222286/2204298 

 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/CON-V16/2020/07 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන් 

රථයක් ලබා ගැනීම.ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(කැනීම්) කාර්යාලය- වරායගොඩ 

වැඩබිම 

2020-02-12 
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. 

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

කිරිබත්යගොඩ. 

 
- 

 
යේශීය 

Click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/CE(GAM)/2020/01 
පූයගොඩ පා.යසේ.ම හි විදුලි අධිකාරි නිල 
නිවස සහහා වසර යදකක කාලයකට 
යගොඩනැගිල්ලක් බදු කුලී පදනම මත 

ලබා ගැනීම. 

2020-02-13 
ප.ව 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ප්රධාාන විදුලි 
ඉංිනයන්රු, අංක:57, 
යම්රිබියසෝ මාවත, 
ගම්පහ කාර්යාලය. 

දු.ක.     033-2227944 
ෆැක්ස්: 033-2222170 

 
100.00 

 
- 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු, 
අංක:57, 

යම්රිබියසෝ මාවත, ගම්පහ 
කාර්යාලය. 

 

ප්රධාාන විදුලි 
ඉංිනයන්රු, අංක:57, 
යම්රිබියසෝ මාවත, 
ගම්පහ කාර්යාලය. 

 

 
- 

 
යේශීය 

Click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

නිසා(ඌව)/ප්රඉ(වාණිජ)/නිල 
නිවාස/සි6/2යක්20/01 

 
වැල්ලවාය නගරය අවටින් විදුලි 
අධිකාරි (වැල්ලවාය) සහහා වසර  

යදකක කාලයකට නිවසක් බදු පදනම 
මත ලබාගැනීම 

 
 
 
 

2020 
යපබරවාරි 
මස 19 

ප.ව 15.00 
 
 
 
 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

 
ප්රායේයය විදුලි 
ඉංිනයන්රු 

(යමොයරාගල) 
කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 458, වැල්වාය 
පාර, හුලංදාව හංදිය, 

යමොයරාගල 
 

දු.ක. :055-2277350 
 
 

 
500.00 

 
6,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

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

හිහ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිහ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

NCB 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/ej4ll5ccinijdfz/Eng-DD2-WPN-NCB-CON-%20V16-2020-07%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ej4ll5ccinijdfz/Eng-DD2-WPN-NCB-CON-%20V16-2020-07%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w7pll1m5ammfd8p/WPN-CE-GAM-2020-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w7pll1m5ammfd8p/WPN-CE-GAM-2020-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ooer1z8e6rckk8p/2K20-01%20pdf.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ooer1z8e6rckk8p/2K20-01%20pdf.pdf?dl=0
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යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

 

SAB/RUW/EE/BUILDING/AMU- 
RUWANWELLA /2020 

රුවන්වැල්ල ප්රායේශීය නඩත්තු 
ඒකකය සහහා වසර යදකක 

කාලයකට, රුවන්වැල්ල නගරයේ සිට 
කියලෝමීටරයක්  ඇතුලත පිහිටි වර්ග 

අඩි 1500 කට යනොඅඩු 
යගොඩනැගිල්ලක්  කුලී පදනම මත 

ලබා ගැනීම. 
 

ජලය, විදුලිය, හා සනීපාරක්ෂක 
පහසුකම් සහිත විය යුතු අතර, අවම 
වශයයන් වාහන යදකක් ගාල් කිරීමට 

සහ කණු අංගනයක් සහහා ඉඩ 
පහසුකම් සහිත විය යුතුය. 

2020/02/13 
ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය 

(රුවන්වැල්ල)       
යනො. ඊ 184/1, 

අටුලුගම, යදහිඕවිට. 
 

500.00 - 

විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය (රුවන්වැල්ල) 
යනො. ඊ 184/1, අටුලුගම, 

යදහිඕවිට. 
 

විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය 

(රුවන්වැල්ල) යනො. 
ඊ 184/1, අටුලුගම, 

යදහිඕවිට. 
 

- යේශීය 

 
 
 

Click 
here- 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2020/05 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (යබදාහැරීම් 

නඩත්තු) විසින් යබදාහැරීම් නඩත්තු 
ශාඛායේ වියශේෂ නඩත්තු ඒකකය 
සහහා වැඩබිමක් පවත්වායගන යාම 
සහහා වසර 02ක කාලයකට කුලී / බදු 

පදනම මත යගොඩනැගිල්ලක් 
ලබාගැනීම සහහා වූ යටන්ඩරය 

2020.02.20 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයොජය 
සාමානයාධිකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය, 
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 

යදහිවල. 
011-2638852 

500.00 00.00 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය,  

යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන මහල, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක: 25, නගරසභා 
පටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 

යදහිවල. 

 

NCB 

Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/4ktk46q6gthr01s/%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B7%83%E0%B7%94%20%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%AD%20%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81%E0%B7%93%E0%B6%BA%20%E0%B6%B1%E0%B6%A9%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%25
https://www.dropbox.com/s/4ktk46q6gthr01s/%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B7%83%E0%B7%94%20%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%AD%20%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81%E0%B7%93%E0%B6%BA%20%E0%B6%B1%E0%B6%A9%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%25
https://www.dropbox.com/s/lyg2rolrkxp89dx/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_2020_05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lyg2rolrkxp89dx/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_2020_05.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

 
ප්රඉ (ගා)/ලි2/වාහන/PA-2707 

 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (ගාල්ල) ඒකකයට 
අයත් අංක PA-2707 දරය කෲ කැබ් 
රථයේ අනතුරට ලක් වී ඇති කැබ් 
යකොටස සහ යාන්ත්රික යකොටස් ඉවත් 
කර ආනයනික(Recondition)කැබ් 
යකොටසක් (යාන්ත්රික යකොටස් සමඟ) 
සපයා සවි කිරීම සහ තියබන තට්ටුවම 
සවි කර සම්පූර්ය රථයම යදවරක් 

තීන්ත ආයල්ප කිරීම. 
වාහන වර්ගය   : MITSUBISHI 
මාදිලිය        : FB511B8WR 
එන්ිනන් අංකය: 4M40GY4944 
 ැසි අංකය: FB511BA47972           

සතියේ වැඩ කරන දින වල යප.ව 9.00 
සිට ප.ව 3.00 දක්වා යමම යලොරි රථය 

බටදූව පා.යසේ.මධායස්ථානයේදී 
පරීක්ෂා කර බැලිය හැක. 

 
2020.02.13 
ප.ව.2.00 

 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(ගාල්ල), ලං.වි.ම, 
අංක 187/3 ,
බණ්ඩාරනායක 
යපයදස  ,ගාල්ල.  

 
 

දු.අං.091-2234344 

- -  
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(ගාල්ල), ලං.වි.ම, 
අංක 187/3 ,

බණ්ඩාරනායක යපයදස ,
ගාල්ල. 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(ගාල්ල), ලං.වි.ම, 
අංක 187/3 ,
බණ්ඩාරනායක 
යපයදස ,ගාල්ල. 

 
 

අදාලයනොයේ
. 

 
 

NCB 
 

 
Click 
Here 

 
යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

 
නි.සා.(ද.ප.)/ලි2/අබලි/2020/01 

 
ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩලයේදකුණුපළාත්
ගබඩායේඇතිභාවිතයයන්ඉවත්කරනල

දඅබලිභාණ්ඩවිකිණීම 
 

 
2020.02.19 
ප.ව.2.00 

 

 
පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

 
නි.සා.(ද.ප.) 

කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
අංක.167,  

මාතරපාර,ගාල්ල. 
 

 
1,000.00 

 
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 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

 
SP/AM/C7/T/2020/01 

අම්බලන්යගොඩ  ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංිනයන්රු බල ප්රයේශයේ මණු කියවුම් 
ලබා ගැනීම සදහා “Meter Assist” 
මෘදුකාංගය ධාාවනය කල හැකි 

ඇන්යඩොයරොයිඩ් (Android) වර්ගයේ 
ජංගම දුරකථන 43ක් මිලදී ගැනීම. 

 
2020.02.13 
ප.ව. 2.00 

 
පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
ප්රායේශීය විදුලි 

ඉංිනයන්රු කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම. 

අංක 11, මහා විහාර 
පාර, අම්බලන්යගොඩ. 

 
දු.අං.091-2258254 

 
500.00 

 
15,000.00 

 
ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 

කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම. 

අංක 11, මහා විහාර පාර, 
අම්බලන්යගොඩ. 

 
දු.අං.091-2258254 

ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම. 

අංක 11, මහා විහාර 
පාර, අම්බලන්යගොඩ. 

 
දු.අං.091-2258254 

 
 

අදාලයනොයේ
. 

 
 

NCB 
 

 
Click 
Here 

අතියර්ක 
මුදල් 

කළමනාකරු 
(වත්කම් 

කළමනාකර
ය) 

 
AFM(AM)/CC/HV/2020/01 

ලංවිම අතියර්ක මුදල් කළමනාකරු 
(ව. ක) කාර්යාලය සහහා යතත් බදු 
කුලී පදනම මත කාර් රථයක් ලබා 
ගැනීම (රියදුරු සහ ඉන්ධාන  සමග) 

 

2020/02/20 
යප.ව. 10.00 

වත්කම් 
කළමනාකර
ය අංශය 

අ.මු.ක (ව.ක) ශාඛාව 
ලංවිම ප්රධාාන 
කාර්යාලය 
යදවන මහල 
යකොළඹ 02 
011-2395725 

500.00 10,000.00 

යකොළඹ 02, ලං.වි.ම, 
ප්රධාාන කාර්යාලයේ 2 වන 
මහයල් අ.මු.ක(වත්කම් 

කළමනාකරය) 
කාර්යාලය 

යකොළඹ 02, ලං.වි.ම, 
ප්රධාාන කාර්යාලයේ 2 

වන මහයල් 
අ.මු.ක (වත්කම් 
කළමනාකරය) 
කාර්යාලය 

- 

 
 
 

යේශීය 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/4zcn7zwbe2yqdyn/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%9C%E0%B7%8F-%E0%B6%BD%E0%B7%923-%E0%B7%84%E0%B6%B6%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B7%80%20%E0%B6%B4%E0%B7%8F.%E0%B7%83%E0%B7%9A.%E0%B6%B8.%E0%B6%85%E0%B6%BD%E0%B7%94%E0%B6
https://www.dropbox.com/s/4zcn7zwbe2yqdyn/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%9C%E0%B7%8F-%E0%B6%BD%E0%B7%923-%E0%B7%84%E0%B6%B6%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B7%80%20%E0%B6%B4%E0%B7%8F.%E0%B7%83%E0%B7%9A.%E0%B6%B8.%E0%B6%85%E0%B6%BD%E0%B7%94%E0%B6
https://www.dropbox.com/s/c9ey4qh7ulk0qor/Sin-DD4%28SP%29-DGM%28SP%29-C2-2020-01-30.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c9ey4qh7ulk0qor/Sin-DD4%28SP%29-DGM%28SP%29-C2-2020-01-30.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vlfb3nn9019cetb/Sin-DD4-SP-SP-AM-C7-T-2020-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vlfb3nn9019cetb/Sin-DD4-SP-SP-AM-C7-T-2020-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t7f60p6uxl38jnb/2020.01.30_-Hiring%20the%20vehicle-AFM%28AM%29.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t7f60p6uxl38jnb/2020.01.30_-Hiring%20the%20vehicle-AFM%28AM%29.docx?dl=0
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අතියර්ක 
සාමානයාධි

කාරි 
(වයාපෘති) / 
යමොරයගොල්
ල ජල විදුලි 
වයාපෘතිය 

MHP/PD/TD/02/2020/01 

 
යමොරයගොල්ල ජලවිදුලි වයාපෘතියේ 

විධාායක යනොවන යරේණියේ 
යසේවකයින් සහහා කුලී පදනම මත 
නිවසක් උලපයන් යහෝ ගම් යපොල 
අවටින් වසරක කාලයකට ලබා 

ගැනීම. 

2020 
යපබරවාරි 
19 වන දින 

ප:ව 02.00 

 
වයාපෘති 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(යමොරයගොල්
ල ජලවිදුලි 
වයාපෘතිය) 

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

පානයබොක්ක මාවත, 
ගම්යපොල 

දු. ක. 081-383 2043 
 

යනොමියල් රු.6,000.00 

වයාපෘති අධායක්ෂ, 
යමොරයගොල්ල ජල විදුලි 

වයාපෘතිය, 
අංක 6/1, 

ටී.බී.පානයබොක්ක මාවත, 
ගම්යපොල 

 
වයාපෘති අධායක්ෂ, 
යමොරයගොල්ල ජල 
විදුලි වයාපෘතිය, 

අංක 6/1, 
ටී.බී.පානයබොක්ක 
මාවත, ගම්යපොල 

 
2020 යපබරවාරි 19 

වන දින 

ප:ව 02.00 

අදාල 
යනොයේ 

NCB 
Click 
Here 

වයාපෘති 

CEB/MWPP/2020/01 
මන්නාරම සුළං විදුලිබල වයාපෘතියේ 
වයාපෘති කාර්යාලයේ පවිත්රතා යසේවාව 

සදහා යටන්ඩර් පත් කැදවිම. 

2020 
යපබරවාරි 

13 

ප්රායේශීය 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(වයාපෘති) 

 

වයාපෘති අධායක්ෂ 
(ම.සු.වි.බ.වයා.) 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය 

යනො.754, නව 
පාර්ලියම්න්තු පාර, 

පැලවත්ත 
බත්තරමුල්ල 

දු: 011 288 9640 

- 5,000.00 

වයාපෘති අධායක්ෂ 
(ම.සු.වි.බ.වයා.) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 
යනො.754, නව 

පාර්ලියම්න්තු පාර, 
පැලවත්ත 
බත්තරමුල්ල 

 

වයාපෘති අධායක්ෂ 
(ම.සු.වි.බ.වයා.) 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය යනො.754, 
නව පාර්ලියම්න්තු 
පාර, පැලවත්ත 
බත්තරමුල්ල 

 
 

- NCB 
Click 
Here 

 

 

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

 
 

අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන්ට යහෝ ුවුන්යේ බලයලත් නියයෝිනතයන්ට පමයක් ලංසු යපොත් නිකුත් කරනු ලැයබ්. අවශය වු විටක ුවුන් 1987 අංක 3 දරය යපොදු යකොන්ත රාත් පනතට අනුකූලව ලියාපදිංචි විය යුතුය. 
 

 

ලංසු භාර ගන්නා අවසාන දිනයට කලින් දින දක්වා සෑම ලංසු යපොතක් යවනුයවන්ම ඉහත 6 වන තීරුයේ ස`දහන් මුදල යගවා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප රධාාන ඉංිනයන්රු යවත ලිඛිතව ඉදිරිපත් කරන ලද ඉල්ලීමක් මගින්  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 ලිඛිත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීයමන් අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප රධාාන ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපොත් අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ුවුන්යේ නියයෝිනතයින්ට අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප රධාාන ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් පරීක්ෂා කල හැක. 
 

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ුවුන්යේ අනුමැතිය ලත් නියයෝිනතයින් ඉදිරිපිටදී ඉහත තීරු අංක 9 හි සදහන් ස්ථානයන්හිදී ලංසු භාරගැනීම අවසන් කරන යේලායේදීම, එයසේ ඉදිරිපත් කරන ලද සියලුම ලංසු විවෘත කරනු ලබන අතර ප රමාදව ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලංසු 
ප රතියක්ෂේප කරනු ලැයබ්. 
 

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

 

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

 

        සාමාන්යාධිකාරාරී                      

https://www.dropbox.com/s/nqoyo7q2tjvyga1/Eng-MHP-PD-TD-02-2020-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nqoyo7q2tjvyga1/Eng-MHP-PD-TD-02-2020-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5sd3dw27xi3nol6/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2017-129.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5sd3dw27xi3nol6/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2017-129.pdf?dl=0


 13 

                                     


