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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 

(මහවැලි 
සංකීර්යය) 

නිවැරදි කිරීමයි 
2018-10-11 දින දියමින 

පුවත්පයත් පලවු යමම දැන්මීයම් 
ලංසු වර්ගය ICB යලස නිවැරදි විය 
යුතු බව කාරුණිකව දැනුම් යදමු 

 
MC/KOT/BIDS/2018/020 

ක ොත්මකේ  බලාගාරයට Offline 

තාරා පැවි කතේ පිරිපහදු කිරීකේ 

යන්ත්රය් සැලසුේ කිරීම, 

නිෂ්පාදනය කිරීම, 

 ර්මාන්තශාලා පරී්ෂණ හා 
යගනවිත් භාර දීම 

2018 
යනොවැම්බර් 
මස 28 

  ප.ව 02.00  
 

මහවැලි 
සංකිර්ය 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
කාර්යාලය, (ම.සං), 
අංක 40/20, අම්පිටිය 
පාර, මහනුවර. 

 

081-2224568                                       
081-4950687 

ෆැක්ස් 081-2232802 
 

3,500.00 ක 
මුදලක් 
ඕනැම 
මහජන 
බැංකු 
ශාඛාවක් 
මගින් 
මහජන 
බැංකුයේ  
යදමටයගොඩ 
ශඛායේ 
ලංවිම 
ජනන 

මුලස්ථාන
යේ ගිණුම් 
අංක 071-

1001-
23320-705 
ට බැර වන 

ස ේ  යගවා 
බැංකු  
ලදුපත 
ඉදිරිපත් 
කල යුතුය 

 

300,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
කාර්යාලය, (ම.සං), 

අංක 40/20, අම්පිටිය පාර, 
මහනුවර. 

 

2018.11.28    දින  
ප.ව 02:00 ට 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී 
කාර්යාලය, (ම.සං), 
අංක 40/20, අම්පිටිය 
පාර, මහනුවර. 

 
 

- ICB Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/15vdb2ej798y8ve/Eng-Gen-MC-KOT-BIDS-2018-020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/15vdb2ej798y8ve/Eng-Gen-MC-KOT-BIDS-2018-020.pdf?dl=0
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ජනන අංශය 

(ලක්විජය 

විදුලි 

බලාගාරය) 

LV/T/2018/330 
ලක්විජය විදුලි බලාගාරයේ ගෘහස්ථ 
බැඩ්මින්ටන් ක්රීඩාගාරය ගබඩාවක් 

යලස පවත්වායගන යෑමට 
නවීකරයය කිරීම. 

 

2018 
යනොවැම්බර් 07   
ප.ව 02.00  

. 
 
 

යපර ලංසු 
හමුව : 2018-
10-31 දින  
10.00 පැයට 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය-
කනිෂ්ඨ 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 
යගොඩනැගිල්ල, 

ලක්විජය සංකීර්යය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්චයලයි 

61342. 
 

TP : 032 226 8977 

Fax: 032 226 8966 

2,000.00 
– 

අයේක්ෂිත 
ලංසුකරුව
න්හ යමම 
මුදල 

සාමානයා 
ධිකාකාරී 
ලංවිම 
නමින් 
මහජන 
බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක 
071100123

320705 
යවත බැර 
කර රිසිට් 
පත ඉදිරිපත් 
ඉදිරිපත් 
කල යුතුය 

90,000 .00 ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය 
සංකීර්යය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච්චයලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 

 

TP : 032 226 8972 

Fax: 032 226 8975 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 
යගොඩනැගිල්ල, 

ලක්විජය සංකීර්යය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්චයලයි 

61342. 
 

http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 
යනොමියල් 
බාගත 

කරගත හැක 
 

NCB Click 
Here 

 
 
 

ජනන අංශය 

(ලක්විජය 

විදුලි 

බලාගාරය) 

LV/T/2018/324 
ලක්විජය විදුලි බලාගාරය තුල 
යකොන්ක්රීට් මාර්ග පධතිතියක් සහ 
යකොන්ක්රීට් කාණු පධතිතියක් 

ඉදිකිරීම 
 

2018 
යනොවැම්බර් 07   
ප.ව 02.00  

. 
යපර ලංසු 
හමුව : 2018-
10-31 දින  
10.00 පැයට 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය-
කනිෂ්ඨ 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 2,500.00 
එම 

75,000 .00 එම එම  එම  NCB Click 
Here 

 

ජනන අංශය 

(ලක්විජය 

විදුලි 

බලාගාරය) 

LV/T/2018/0342 
 

යරයකෝඩ් කාමරය යබදා යවන් 

කිරීම 12.6m මට්ටම 

2018 
යනොවැම්බර් 14 
ප.ව 02.00  

 
යපර ලංසු 
හමුව : 2018-
10-31 දින  
10.00 පැයට 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය-
කනිෂ්ඨ 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 
එම 

18,120.00 එම එම එම NCB Click 
Here 

 
 
 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/qbyoa7x5yhm06ba/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2018-330.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qbyoa7x5yhm06ba/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2018-330.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nvc3csfivypaf4e/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2018-324.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nvc3csfivypaf4e/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2018-324.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tqv5x52ravaenul/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2018-342.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tqv5x52ravaenul/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2018-342.pdf?dl=0
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ජනන අංශය 

(ලක්විජය 

විදුලි 

බලාගාරය) 

LV/T/2018/0370 
 

ගල් අඟුරු රඳවා ගැනීයම් බැමම් 
ඉදිකිරීම. 

 

2018 
යනොවැම්බර් 14 
ප.ව 02.00  

 
 

යපර ලංසු 
හමුව : 2018-

11-07 දින  
10.00 පැයට 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය-
කනිෂ්ඨ 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 10,000.00 
එම 

750,000.00 එම එම එම NCB Click 
Here 

 

යබදා හැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2018/077 
 

Supply & Delivery of 
 

i) HRC Fuse Cartridge Knife Edge 
Type 63A-Size 00 -100 Nos. 

 
ii) Cut-Out SP & N 30A for Loop 
Services (Without Fuse)    - 450 

Nos. 
 

iii) Neutral Link 400A – 150 Nos. 
 
 
 
 
 

2018 
යනොවැම්බර්  

07  
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 
යකොළඹ 03මගින් 
2018- 11-05 දිනට 

යපර 
දුක.011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

10,000.00 
(මුදලින් යහෝ 
බැංකු 

අයකරයක් 
මඟින්) 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

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

03 හි තබා ඇති ලංසු 
යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය 

- NCB click here 
 

යබදා හැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2018/118 
 

i)  Plastic  Wedge Separator – 22 
Nos. 

ii) Tools for Stainless Steel Strap – 
05 Nos. 

iii) Stringing Block for Aerial  
Bundled 

Conductor -15 Nos. 
iv) Open Type Pulling Grip and 

Swivel 
– 10 Nos. 

v)  Split Pulling Grip to Pull Bundled 
Conductor When Ends are  Not  

Available 
– 06 Nos. 

 
 

2018 
යනොවැම්බර්  

07  
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 
(මුදලින්) 

22,500.00 
(මුදලින් යහෝ 
බැංකු 

අයකරයක් 
මඟින්) 

එම එම - NCB click here 
 

https://www.dropbox.com/s/k00eo0q0kpgy5av/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2018-370.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k00eo0q0kpgy5av/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2018-370.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1k5m91t4qcdsger/ENG-DD1-CC-2018-077.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ptte5hjcljcdug3/ENG-DD1-CC-2018-118.pdf?dl=0


 4 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2018/72 

ඇමුණුම් ඇමීටර ( Clip on Meters) 
සපයා, යගනවිත් භාරදීම 

25 එකු 
 

2018 
යනොවැම්බර් 08 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 
දකුය-1) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 608, 

ගාලුපාර, රත්මලාන. 
011-2638852 

1,500.00 15,000.00 ප්රිාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 608, 
ගාලුපාර, රත්මලාන. 

ප්රිාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 
දකුය-1) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 608, 

ගාලුපාර, රත්මලාන. 

 NCB Click 
here 

 

ඉදිකිරීම් 

යබදාහැරීම් 
අංශය 03 
 (සබරගමුව 
පළාත.) 

 

CW&B/DGM/SAB/34/2018 

යගොඩකයවල යදමහල් පාරියභෝගික 
යසේවා මියස්ථානය ඉදි කිරීම. 

 
සුදුසුකම් : 

CIDA(ICTAD) යරේණියේ C5 යහෝ 
ඊට වැඩි යගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් 

2018 
යනොවැම්බර් 08 
ප.ව 02.00 
පැයට අවසන් 
කරනු ලැයබ්. 

 
2018-11-07 
දින 12.00 පැය 

දක්වා 
ප්රසම්පාදන පත් 
නිකුත් කරනු 
ලැයබ් 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(සබරගමුව.) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(සිවිල්වැඩ හා 
යගොඩනැගිලි) 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

4 වන මහල, 
රජයේ ලිපිකරු යසේවා 

සංගම් යගොඩනැගිල්ල, 

අංක:90, සර් 
චිත්තම්පලම් ඒ 
ගාඩ්නර් මාවත, 

යකොළඹ 02 

011 244 7567 

011 244 7568 

 

8,000.00 400,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(සිවිල්වැඩ හා 

යගොඩනැගිලි) කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

4 වන මහල, 
රජයේ ලිපිකරු යසේවා 
සංගම් යගොඩනැගිල්ල, 

අංක:90, සර් චිත්තම්පලම් 

ඒ ගාඩ්නර් මාවත, 
යකොළඹ 02 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(සිවිල්වැඩ හා 
යගොඩනැගිලි) 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

4 වන මහල, 
රජයේ ලිපිකරු යසේවා 

සංගම් යගොඩනැගිල්ල, 

අංක:90, සර් 
චිත්තම්පලම් ඒ ගාඩ්නර් 
මාවත, යකොළඹ 02 

- NCB Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/සිවිල්/ටී/2018/05 
කළුයබෝවිල පාරියභෝගිකයසේවා 
මියස්තානයේ යදයවනි මහල 
යබදායවන් කිරීම සඳහා වූ 

යටන්ඩරය 

2018 
යනොවැම්බර් 08 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 
දකුය-1) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 608, 

ගාලුපාර, රත්මලාන. 
011-2638852 

 

500.00 8,000.00 ප්රිාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 608, 
ගාලුපාර, රත්මලාන. 

ප්රිාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 
දකුය-1) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 608, 

ගාලුපාර, රත්මලාන. 

 NCB Click 
here 

 

යසේවා 
ජනන අංශය 

(තාපබල 

සංකීර්යය) 

KCCPS/ME(BOP)/DISP/2018/01 
 

“භාවිතපයන් ඉවත් කරන ලද 
ඉසෙක්සරොනික හා විද්යුත් උපාාංග, 
පරිඝනක හා සකොට ්, සපරහන් හා 
සකොට ්, ඉවතෙන යන්ත්ර සතල් 

ආදිය විකිණීම.” 

2018 
යනොවැම්බර් 07   
ප.ව 02.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකා

රි(තාපබල 

සංකීර්යය) 

නිපයෝජය සාමානයා 

ධිකාරී  ( තා බල 

සංකීර්ණය)  ලංවිම 

ජනන මූලස්ථානය,       

නව කැළණි  ාලම, 

10600 

පකොපලොන්නාව 

දුරකතන අංකය 

250.00 අද්යාෙ නැත නිපයෝජය සාමානයා 

ධිකාරී ( තා බල 

සංකීර්ණය)  ලංවිම 

ජනන මූලස්ථානය,       

නව කැළණි  ාලම, 

10600 පකොපලොන්නාව 

දුරකතන අංකය 

2437426, 2423897 

නිපයෝජය සාමානයා 

ධිකාරී ( තා බල 

සංකීර්ණය)  ලංවිම 

ජනන මූලස්ථානය, 

නව කැළණි  ාලම, 

10600 

පකොපලොන්නාව 

දුරකතන අංකය 

අදාල නැත NCB Click 

Here 

https://www.dropbox.com/s/i952izcjnydazsk/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2018_72.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i952izcjnydazsk/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2018_72.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ejipdovwtdocjy1/Bid%20Document%20Publish%20ONLINE%20%20-%20%20Construction%20of%20CSC%20at%20Godakawela%20%28PW-CW%26B%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ejipdovwtdocjy1/Bid%20Document%20Publish%20ONLINE%20%20-%20%20Construction%20of%20CSC%20at%20Godakawela%20%28PW-CW%26B%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/usdjdil7xn8k8fz/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2018_CIVIL_05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/usdjdil7xn8k8fz/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2018_CIVIL_05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tld4fhdihqgv2gd/ENG-GEN-TC-KCCPSME%28BOP%29DISP201801.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tld4fhdihqgv2gd/ENG-GEN-TC-KCCPSME%28BOP%29DISP201801.pdf?dl=0
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2437426, 2423897 
 

 2437426, 
2423897 

යබදා හැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2018/12
0 
 

නිපයෝජය සාමනයාධිකා ( (පකොළ  

නගරයට) අනියුක්ක ප්රධාාන 

ඉංජිපන්රු (පකොළ  උතුර) 

ප්රාපිය ය කාර්යාලය සදහා  ළි  

වැන් රථයක් ලබා ගැනිම (වසරක 

කාලයක් සදහා) 

2018 
යනොවැම්බර්  

07 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැලිල්ල,340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් 
මාවත, යකොළඹ 03 

මගින් 
2018-11-05 දිනට 

යපර 
දුක.011-2575923 
011-2575930 

 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

එක් වැන් රථයක් 
සදහා 

10,000.00 
(මුදලින් යහෝ 
බැංකු 

අයකරයක් 
මඟින්) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (යකොළඹ 
නගරය) කාර්යාලය, 

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

යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය 

- NCB click 
here 

 

යබදා හැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2018/12
1 
 

විදුලි අධිකා ( (තැනීම් ඩිප ෝ IV) 

සදහා ළිලියට පහෝ බිදට වසර 02 

ක කාලයකට නිල නිවාසයක් 

පකොළ  පහෝ ඒ අවටින් ස යා 

ගැනිම 

(විදුලිය දුරකථන හා ජල  හසුකම් 

තිබිය යුතු පේ, පගොඩනැගිල්පල්/ 

නිවපසේ බිම් ප්රමාණය වර්ග අඩි 

1,500 ට වැඩ් විය යුතුය) 
 

2018 
යනොවැම්බර්  

07 
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 

- - එම එම - NCB  

යබදා හැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2018/12
2 
 

විදුලි ඉංජිපන්රු  තැනිම් ඩිප ෝ 03 

සදහා ළිලියට පහෝ බිදට 

පගොඩනැගිල්ලක් ස යා ගැනිම 

වසර 02 ක් සදහා 
 

පිහිටිම-පකොළ  08 පහෝ පකොළ  

09 
 

පගොඩනැගිල්පල් බ්ම් ප්රමාණය - 

ආසන්නව වර්ග අඩි 2000  මණ 
 

2018 
යනොවැම්බර්  

07 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

එම - - එම එම - NCB  

https://www.dropbox.com/s/ye78l135kxac2ew/ENG-DD1-CC-2018-120.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ye78l135kxac2ew/ENG-DD1-CC-2018-120.pdf?dl=0
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නැවතිය හැකි වාහන ගණන-බර 

වාහන 04  මණ 
 

පිවිසුම් මාර්ගපේ  ළල-අඩි 12 පහෝ 

ඊට වැඩි 
 

 හසුකම්- විදුලිය හා ජල  හසුකම් 

තිබිය යුතුය 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2018
/392 

ප්රිාන විදුලි ඉංිනයන්රු 
(කුරුයෑගල) කාර්යාලයට අයත් 
විදුලි අධිකාකාරී සඳහා කුලී පදනම 
මත වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 

2018 
යනොවැම්බර් 07 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රිාන විදුලි ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැධතදුම, 
කුලියාපිටිය. 

 
037 - 2281892 

1,000.00 25,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී (වයඹ) 

කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැධතදුම, 
කුලියාපිටිය. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(වයඹ) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැධතදුම, 
කුලියාපිටිය. 

 NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2018
/429 

විදුලි ඉංිනයන්රු (වාණිජ) සඳහා 
කුලී පදනම මත යමෝටර් රථයක් 

ලබා ගැනීම. 

2018 
යනොවැම්බර් 07 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 25,000.00 එම එම  NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2018
/430 

ප්රිාන විදුලි ඉංිනයන්රු 
(කුරුයෑගල) කාර්යාලයට අයත් 
ප්රායධතය ය නඩත්තු ඒකකය සඳහා 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා 

ගැනීම. 

2018 
යනොවැම්බර් 07 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 25,000.00 එම එම  NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2018
/431 

ප්රිාන විදුලි ඉංිනයන්රු (යබදාහැරීම් 
නඩත්තු) ඒකකයට අයත් විදුලි 

ඉංිනයන්රු II සඳහා කුලී පදනම මත 
යමෝටර් රථයක් ලබා ගැනීම. 

2018 
යනොවැම්බර් 07 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 25,000.00 එම එම  NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2018
/432 

ප්රිාන විදුලි ඉංිනයන්රු (හලාවත) 
කාර්යාලයට අයත් වාණිජ ඒකකය 
සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 

ලබා ගැනීම. 

2018 
යනොවැම්බර් 07 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 25,000.00 එම එම  NCB Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/lufqp72o0g1yqy0/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-392.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lufqp72o0g1yqy0/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-392.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lo8ongadh925tbp/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-429.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lo8ongadh925tbp/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-429.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jcn2z8iccs93tkk/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-430.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jcn2z8iccs93tkk/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-430.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k6qypszq5n77guu/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-431.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k6qypszq5n77guu/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-431.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1xt3m8tb8a2u8uf/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-432.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1xt3m8tb8a2u8uf/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-432.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2018
/433 

විදුලි අධිකාකාරී (වාරියයපොල) 
පාරියභෝගික යසේවා මියස්ථානය 
සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 

ලබා ගැනීම. 

2018 
යනොවැම්බර් 07 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 25,000.00 එම එම  NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2018
/434 

රිදීගම පාරියභෝගික යසේවා 
මියස්ථානය සඳහා කුලී පදනම 
මත ත්රී යරෝද රථයක් ලබා ගැනීම. 

2018 
යනොවැම්බර් 07 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 15,000.00 එම එම  NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2018
/436 

ප්රිාන විදුලි ඉංිනයන්රු 
(කුරුයෑගල) කාර්යාලයට අයත් 
විදුලි අධිකාකාරී(වාණිජ) II සඳහා කුලී 
පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා 

ගැනීම. 

2018 
යනොවැම්බර් 07 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 25,000.00 එම එම  NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2018
/437 

ප්රිාන විදුලි ඉංිනයන්රු (බලශක්ති 
කළමනාකරය) ඒකකයට අයත් 
විදුලි අධිකාකාරී (ශක්තිහානි 

අවමකිරීම) ඒකකය සඳහා කුලී 
පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා 

ගැනීම. 

2018 
යනොවැම්බර් 07 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 25,000.00 එම එම  NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2018
/438 

විදුලි ඉංිනයන්රු (ද්රවය 
කලමනාකරය) සඳහා කුලී පදනම 
මත යමෝටර් රථයක් ලබා ගැනීම. 

2018 
යනොවැම්බර් 07 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 25,000.00 එම එම  NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2018
/439 

ගයකාධිකාකාරී (වියදම්) සඳහා කුලී 
පදනම මත යමෝටර් රථයක් ලබා 

ගැනීම. 

2018 
යනොවැම්බර් 07 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 25,000.00 එම එම  NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2018
/440 

වයඹ පළාත තුළ 2019 වර්ෂය 
සදහා වරලත් විදුලි ඉංිනයන්රුවරුන් 

ලියාපදිංචි කිරීම. 

2018 
යනොවැම්බර් 07 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 - එම එම  NCB Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/t810exl85dlo3tu/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-433.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t810exl85dlo3tu/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-433.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h597js3sd3dhm43/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-434.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h597js3sd3dhm43/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-434.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j3vun8wtmttb8mt/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-436.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j3vun8wtmttb8mt/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-436.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rcse1rof4utobgm/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-437.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rcse1rof4utobgm/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-437.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/home/Distribution%20Division%2001/2018-10-18?preview=Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-438.pdf
https://www.dropbox.com/home/Distribution%20Division%2001/2018-10-18?preview=Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-438.pdf
https://www.dropbox.com/s/f2s592bmj1yks67/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-439.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f2s592bmj1yks67/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-439.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ywapgk4atjbta27/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-440.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ywapgk4atjbta27/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-440.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම්             

අංශය 01 

 (උ.මැ) 

ඩිිනඑම් 

(එන්සීපී)/සීඊ(යකොම්)/සී8/2018/02

7/ආර්.බි. පදවිය 

ලං.වි.ම. පදවිය පාරියභෝගික යසේවා 

මියස්ථානයේ විදුලි අධිකාකාරීය  

නිල නිවාසය සඳහා වසරක 

කාලසීමාවක් සඳහා නිවසක් 

කුලියට/බධතදට ලබා ගැනීම. 

 

තිබිය යුතු අවශයතා : 

 

 පදවිය නගරයට ආසන්න 

විය යුතුය. 

 නළ ජලය සහ විදුලිය 

සහිත වර්ග අඩි 1500 ට 

යනොඅඩු, නිවස ඇතුලත 

අවම වශයයන් ආලින්දය, 

නිදන කාමර 02ක්, 

මුළුතැන්යගයක් හා 

නිවසට සම්බන්ි නාන 

කාමරයක් (Attach 

Bathroom) සහිත විය 

යුතුය. 

 නිවස සහිත ඉඩම තුල 

වාහනයක් නවතා 

තැබීයම් ඉඩකඩ තිබිය 

යුතු අතර නිවසට ප්රයේශ 

වීම සඳහා වාහන ගමන් 

කිරීමට හැකි මාර්ගයක් 

තිබිය යුතුය. 

 

018 
යනොවැම්බර් 01 
ප.ව. 03.00 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(උ.මැ.ප) 

තමා විසින් සකස් කර 

ගන්නා ලද 

අයදුම්පතක 

යගොඩනැගිල්ල 

අයිතිකරුය  නම, 

දුරකථන අංකය, 

යගොඩනැගිල්යල් 

විස්තර, යගොඩනැගිල්ල 

පිහිටා ඇති ස්ථානයේ 

ලිපිනය, අයේක්ෂිත 

මාසික බදු මුදල, 

ඉඩයම් සහ 

යගොඩනැගිල්යල් 

අයිතිය තහවුරු 

කරනන ඔේපුයේ 

පිටපතද , පිවිසුම් 

මාර්ගය පිළිබඳ විස්තර 

සඳහන් කර ලියාපදිංචි 

තැපෑයලන් යහෝ අතින් 

යගනැවිත් යටන්ඩර් 

යපටිට්යට දැමිය 

යුතුය. මිල ගයන් 

ඉදිරිපත් කරන 

කවරයේ විදුලි අධිකාකාරී 

නිල නිවාසය සඳහා 

නිවසක් කුලියට/ බදු 

පදනමට ලබා ගැනීම 

යනුයවන් සඳහන් කර 

එවිය යුතුය 

අදාල නැත අදාල නැත නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනො.525/26, 01 වන 

මහල, 

ඩිඑස්. යසේනානායක 

මාවත, අනුරාිපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

යනො.525/26, 01 වන 

මහල, 

ඩිඑස්. යසේනානායක 

මාවත, අනුරාිපුර. 

 

අදාළ නැත NCB  

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මියම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2018/253 

ගලයගදර ප්රායධතය ය විදුලි 
ඉංිනයන්රු බල ප්රයධතශයට අයත් 
නුගයවල විදුලි පාරියභෝගික යසේවා 
මියස්ථානය සඳහා බදු / කුලී 

පදනම මත පහත සඳහන් පහසුකම් 
සහිත යගොඩනැගිල්ලක් වසර 02ක 

කාලයකට ලබා ගැනීම. 
නුගයවල, අලයදනිය යහෝ හෑයදනිය 
ප්රයධතශයට ආසන්න විය යුතුය. 

2018 
යනොවැම්බර් 07 
ප.ව 02.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

තමා විසින් සකස් 
කරගත් අයදුම්පතක 
බලායපොයරොත්තු වන 

කුලිය සහ 
යගොඩනැගිල්යල් සියලු 
විස්තර සඳහන් කර 

එවන්න. 

දු.අ.   081-4950330 

- - 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. NCB - 
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 ව.අ. 2000ක පමය තනි 
තට්ටුයේ යගොඩනැගිල්ලක් විය 

යුතුය. 

 වාහන නවතා තැබීයම් 
හැකියාව තිබිය යුතුය. 

 ජලය, විදුලිය, දුරකථන හා 
මාර්ග පහසුකම් තිබිය යුතුය. 

 ප්රිාන මාර්ගයට යාබදව තිබිය 
යුතුය. 

 යගොඩනැගිල්ල අවට  ආරක්ෂිත 
වැටක් ඉදිකර තිබිය යුතුය. 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මියම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2018/254 
යේරායදණිය ප්රායධතය ය විදුලි 

ඉංිනයන්රු ඒකකයට අයත් අම්පිටිය 
පාරියභෝගික යසේවා මියස්ථානය  
සදහා කුලී පදනම මත වසරක 
කාලයකට ත්රියරෝද රථයක් ලබා 

ගැනීම. 
 
 

2018 
යනොවැම්බර් 07 
ප.ව 02.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

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

500.00 5,000.00 එම එම අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(වාහාආ)  

DGM(C&C)/DD2/HVML//2018/T69 
කිරිබත්යගොඩ පිහිටි යබ.අංශ 02 
මනු පරීක්ෂයාගාරය සඳහා යතත 
බදු කුළී පදනම මත රියදුරු සහිතව 

කාර් රථයක් ලබා ගැනීම 

2018 
ඔක්යතෝබර් 31 
යප.ව.10.00 

යබදාහැරීම් 
අංශ 2 

නිසා(වාහාආ) යබ.අංශ 
2, 1 වන මහල, ලංවිම 
ප්ර ි ාන කාර්යාලය, 

යකොළඹ 2 
0112399679 

500.00 8,000.00 යකොළඹ 02, ලං.වි.ම, 
ප්ර ි ාන කාර්යාලයේ 2 වන 
මහයල් අ.සා.(යබ.අංශ 
02) කාර්යාලයේ තබා 
ඇති යටන්ඩර් යපට්ටියට 

බහාලිය යුතුයි 

යකොළඹ 02, ලං.වි.ම, 
ප්ර ි ාන කාර්යාලයේ 2 

වන මහයල් 
අ.සා.(යබ.අංශ 02) 

කාර්යාලය 

 
 
 
- 

NCB Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(වාහාආ)  

DGM(C&C) DD2/HV/ML/2018/T68 
කිරිබත්යගොඩ පිහිටි යබ.අංශ 02 
මනු පරීක්ෂයාගාරයේ භාවිතය 
සඳහා යතත බදු කුළී පදනම මත 
රියදුරු සහිතව වෑන් රථයක් සපයා 

ගැනීම 
 

2018 
ඔක්යතෝබර් 31 
යප.ව.10.00 

යබදාහැරීම් 
අංශ 2 

එම 500.00 8,000.00 එම එම  
 
 
- 

NCB Click 
Here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/RS/LRP/EM/2019 
බස්නාහිර පළාත උතුර තුල විදුලිය 
යබදාහැරීම් ජාලයේ අලාභ අවම 
කිරීයම් කටයුතු සිදු කිරීයම් 
වයාපෘතිය සදහා යකොන්ාත් 
කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම 

 

2018 
ඔක්යතෝබර් 31 
ප.ව. 02.00  

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

500.00 5,000.00 නි.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., යනො. 280, නුවර 
පාර, කිරිබත්යගොඩ. 

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

කිරිබත්යගොඩ. 

- NCB Click 

Here 

https://www.dropbox.com/s/kp44x0q7bhji7fi/Sin-DD2-CP-PPC-2018-254.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kp44x0q7bhji7fi/Sin-DD2-CP-PPC-2018-254.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i0tpk370x37bjlv/Eng-DD2-CnC-2018-T69.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i0tpk370x37bjlv/Eng-DD2-CnC-2018-T69.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mhx79inc8ha97dd/Eng-DD2-CnC-2018-T68.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mhx79inc8ha97dd/Eng-DD2-CnC-2018-T68.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w7u4pgt9cu0a7h7/Eng-DD2-WPN-RS-LRP-2019-%20Loss%20Reduction.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w7u4pgt9cu0a7h7/Eng-DD2-WPN-RS-LRP-2019-%20Loss%20Reduction.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 

අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/FA/Charted 

Engineer/2019 

බස්නාහිර පළාත උතුර තුල  වරලත් 
විදුලි ඉංිනයන්රුවරුන් ලියාපදිංචි 

කිරීම 
 

2018 
ඔක්යතෝබර් 31 
ප.ව. 02.00  

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 500.00 - එම එම - NCB Click 

Here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/DM-V172/T/2018/02 
යතත් බදු කුලී පදනම මත කෲ කැබ් 
රථයක් ලබා ගැනීම. -යබදාහැරීම් 

හා නඩත්තු කාර්යාලය 

2018 
ඔක්යතෝබර් 31 
ප.ව. 02.00  

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 500.00 20,000.00 එම එම - NCB Click 

Here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/DM-V142/T/2018/33 
යතත් බදු කුලී පදනම මත කෲ කැබ් 
රථයක් ලබා ගැනීම. -ප්රිාන 

ඉංිනයන්රු(යබදාහැරීම් හා නඩත්තු) 
කාර්යාලය- ආඩිඅම්බලම වැඩබිම 

2018 
ඔක්යතෝබර් 31 
ප.ව. 02.00  

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 500.00 20,000.00 එම එම - NCB Click 

Here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/Com-V13/2018/72 
යතත් බදු කුලී පදනම මත යමෝටර් 
රථයක් ලබා ගැනීම (රියදුරු 

සහිතව). විදුලි ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

2018 
ඔක්යතෝබර් 31 
ප.ව. 02.00  

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 500.00 20,000.00 එම එම - NCB Click 

Here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/J-V129/2018/75 
යතත් බදු කුලී පදනම මත කෲ කැබ් 
රථයක් ලබා ගැනීම. ප්රායධතය ය විදුලි 

ඉංිනයන්රු- ජා -ඇල 

2018 
ඔක්යතෝබර් 31 
ප.ව. 02.00  

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 500.00 20,000.00 එම එම - NCB Click 

Here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/J-V70/2018/76 
යතත් බදු කුලී පදනම මත යමෝටර් 
රථයක් ලබා ගැනීම. (රියදුරු 

සහිතව). විදුලි ඉංිනයන්රු (නඩත්තු)  
ජා -ඇල 

2018 
ඔක්යතෝබර් 31 
ප.ව. 02.00  

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 500.00 20,000.00 එම එම - NCB Click 

Here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/J-V124/2018/77 
යතත් බදු කුලී පදනම කෲ කැබ් 
රථයක් ලබා ගැනීම. ප්රායධතය ය 
නඩත්තු ඒකකය- ජා-ඇල 

2018 
ඔක්යතෝබර් 31 
ප.ව. 02.00  

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 500.00 20,000.00 එම එම - NCB Click 

Here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/P&D-V159/2018/78 
යතත් බදු කුලී පදනම වෑන් රථයක් 

ලබා ගැනීම. ප්රිාන 
ඉංිනයන්රු(සැලසුම් හා සංවර්ින) 

කාර්යාලය 

2018 
ඔක්යතෝබර් 31 
ප.ව. 02.00  

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 500.00 20,000.00 එම එම - NCB Click 

Here 

https://www.dropbox.com/s/ucnhzwnwjufo92p/Eng-DD2-WPN-FA-Charted%20Enginees.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ucnhzwnwjufo92p/Eng-DD2-WPN-FA-Charted%20Enginees.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/khmigzwdhm7049r/Eng-DD2-WPN-T-2018-02%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/khmigzwdhm7049r/Eng-DD2-WPN-T-2018-02%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cpfbodkdknj8vqy/Eng-DD2-WPN-T-2018-33%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cpfbodkdknj8vqy/Eng-DD2-WPN-T-2018-33%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h2cdsyql9ls8imb/Eng-DD2-WPN-NCB-2018-72Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h2cdsyql9ls8imb/Eng-DD2-WPN-NCB-2018-72Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h8saj861nmvu2lq/Eng-DD2-WPN-NCB-2018-75%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h8saj861nmvu2lq/Eng-DD2-WPN-NCB-2018-75%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p0jmmrpxxm3g4gk/Eng-DD2-WPN-NCB-2018-76%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p0jmmrpxxm3g4gk/Eng-DD2-WPN-NCB-2018-76%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/eafdn33qv3nb1yd/Eng-DD2-WPN-NCB-2018-77%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/eafdn33qv3nb1yd/Eng-DD2-WPN-NCB-2018-77%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/33zc02redf9rq8l/Eng-DD2-WPN-NCB-2018-78%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/33zc02redf9rq8l/Eng-DD2-WPN-NCB-2018-78%20Van.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 

අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/DM-V22/2018/79 
යතත් බදු කුලී පදනම මත යමෝටර් 
රථයක් ලබා ගැනීම. (රියදුරු 
සහිතව). ප්රිාන ඉංිනයන්රු( 
යබදාහැරීම් හා නඩත්තු) 

2018 
ඔක්යතෝබර් 31 
ප.ව. 02.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 500.00 20,000.00 එම එම - NCB Click 

Here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/G-V150/2018/83 
යතත් බදු කුලී පදනම මත කෲ කැබ් 
රථයක් ලබා ගැනීම.පාරියභෝගික 
යසේවා මියස්ථානය - ගයන්මුල්ල 

2018 
ඔක්යතෝබර් 31 
ප.ව. 02.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 500.00 20,000.00 එම එම - NCB Click 

Here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/DGM-V106/2018/101 
යතත් බදු කුලී පදනම වෑන් රථයක් 

ලබා ගැනීම.බලශක්ති 
කළමයාකරය ඒකකය 

2018 
ඔක්යතෝබර් 31 
ප.ව. 02.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 500.00 20,000.00 එම එම - NCB Click 

Here 

යබදාහැරීම් 
අංශය 03 
 (සබරගමුව 
පළාත.) 

SAB/DGM/CE(COM)/US 

Vehicle Sale/2017/03(Scrap 

Vehicle) 

භාවිත යයන් ඉවත් කරන ලද අබලි 
වාහන කැබලි විකිණීම - සබරගමුව 

පළාත 

2018 
යනොවැම්බර් 07 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර 

1000.00 ලංසු මි යලන් 
10% ක අගයක් 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

-- NCB Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
අංශය 03 
 (සබරගමුව 
පළාත.) 

SAB/DGM/CE(CON)/Building/
2018/07 

ප්රිාන ඉංිනයන්රු තැනීම්  ඒකකයට 
අයත් කුරුවිට අංක V  වැඩ 

කණ්ඩා යයම්  භාණ්ඩ ගබඩා කිරිම 
සඳහා යගොඩනැගිල්ලක් සහිත 

ඉඩමක් වසර 02ක කාලයකට, කුලි 
පදනම මත ලබා ගැනිම. 
1. ජලය,විදුලිය ඇතුලුව
සනීපාරක්ෂක පහසුකම් 

තිබිය යුතුය. 

2. කුරුවිට-ඇහැලියයගොඩ නගරයට
සමීපව, වර්ග අඩි  1000ක 
යගොඩනැගිල්ල තුල අවම 

වශයයන් කාමර 03ක් තිබිය යුතු 
අතර,වාහන 02ක්(යලොරි 

රථයක්,යරේන් රථයක්)  නවතා  
තැබීය හැකි විය යුතුය. 

2018 
ඔක්ෙතා්බර් 31 
ප.ව. 02.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රිාන ඉංිනයන්රු 
(තැනීම්) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

250.00 - නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රිාන ඉංිනයන්රු 
(තැනීම්) ඒකකය, 

ලං.වි.ම. යනො.. 09, නව 
නගරය, රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රිාන ඉංිනයන්රු 
(තැනීම්) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනො.09, 
නව නගරය, 
රත්නපුර. 

-- NCB Click 
here 

https://www.dropbox.com/s/ccxyqv9od5b4xvo/Eng-DD2-WPN-NCB-2018-79%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ccxyqv9od5b4xvo/Eng-DD2-WPN-NCB-2018-79%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ium211hxvogyb5k/Eng-DD2-WPN-T-2018-83%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ium211hxvogyb5k/Eng-DD2-WPN-T-2018-83%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vjxj2oy7g5fx9kk/Eng-DD2-WPN-T-2018-101%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vjxj2oy7g5fx9kk/Eng-DD2-WPN-T-2018-101%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/koz9aylhklqizn7/SAB-DGM-CECOM-US%20vehicle%20Sale-2017-03%28Scrap%20Vehicle%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/koz9aylhklqizn7/SAB-DGM-CECOM-US%20vehicle%20Sale-2017-03%28Scrap%20Vehicle%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k471ikv108so7oc/SAB_DGM_CE%28CON%29_Building_2017_05%20-%20Copy.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k471ikv108so7oc/SAB_DGM_CE%28CON%29_Building_2017_05%20-%20Copy.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/ 
HV-76/Con-15/2K18/14 

 
ප්රිාන ඉංිනයන්රු (තැනීම් - ඌව) 
ඒකකයේ විදුලි අධිකාකාරි VI වැඩ 
කණ්ඩායම  සඳහා කුලි පදනම මත 
අවුරුදු යදකක කාලයකට කෘ කැබ් 

රථයක් ලබාගැනීම 

2018 
යනොවැම්බර් 07  
ප.ව 03.00 

ළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රිාන 
ඉංිනයන්රු (වානිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක. : 0552222474 

 

500.00 - නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රිාන ඉංිනයන්රු 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රිාන 
ඉංිනයන්රු (වානිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

- NCB Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/ 
HV-96/BD-15/2K18/15 

 
විදුලි ඉංිනයන්රු (බදුල්ල) ඒකකයේ 
විදුලි අධිකාකාරි (වාණිජ)  සඳහා කුලි 

පදනම මත අවුරුදු යදකක  
කාලයකට වෑන් රථයක් ලබාගැනීම 

 

2018 
යනොවැම්බර් 07  
ප.ව 03.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 500.00 - එම එම - NCB Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/ 
HV-86/BD-11/2K18/16 

 
විදුලි ඉංිනයන්රු (බදුල්ල) ඒකකයේ 
කන්දකැටිය පාරියභෝගික යසේවා 
මියස්ථානය  සඳහා කුලි පදනම 
මත අවුරුදු යදකක  කාලයකට 
යලොරි රථයක් ලබාගැනීම 

 

2018 
යනොවැම්බර් 07  
ප.ව 03.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 500.00 - එම එම - NCB Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/ 
HV-96/BD-15/2K18/17 

 
විදුලි ඉංිනයන්රු (බදුල්ල) ඒකකයේ 

පස්සර පාරියභෝගික යසේවා 
මියස්ථානය  සඳහා කුලි පදනම 
මත අවුරුදු යදකක  කාලයකට ත්රී 

යරෝද රථයක් ලබාගැනීම 
 

2018 
යනොවැම්බර් 07  
ප.ව 03.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 500.00 - එම එම - NCB Click 
Here 

යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

(බපද II ) 

 

WPSII/T/2018/040 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 

ක් සඳහා කාර් රථ 01ක් 

විදුලි ඉංිනයන්රු (යහෝමාගම) සඳහා 

 

2018 

යනොවැම්බර් 14 

යප.ව. 10.00 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද II) 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ිනපුර මාවත, 

500.00 5,000.00 නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ිනපුර මාවත, 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ිනපුර මාවත, 

අදාල 

යනොයේ 

NCB Click 

here 

 

https://www.dropbox.com/s/nib3xawteel4oqb/deo-2k18-14-2018.10.18.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nib3xawteel4oqb/deo-2k18-14-2018.10.18.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hk9lt82a3fitgi0/deo-2k18-15-2018.10.18.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hk9lt82a3fitgi0/deo-2k18-15-2018.10.18.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h38oovdthssd6ca/deo-2k18-16-2018.10.18.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h38oovdthssd6ca/deo-2k18-16-2018.10.18.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/buqiexjm5ehsrjm/deo-2K18-17-2018.10.18.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/buqiexjm5ehsrjm/deo-2K18-17-2018.10.18.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pjl7xitnt1jnd0o/WPSII.T.2018.040.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pjl7xitnt1jnd0o/WPSII.T.2018.040.pdf?dl=0
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ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

(බපද II ) 

 

WPSII/T/2018/043 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 

ක් සඳහා වෑන් රථ 01ක් 

විදුලි ඉංිනයන්රු (යහෝමාගම) - 

බලශක්ති කළමයාකරය ඒකකය 

සඳහා 

 

2018 

යනොවැම්බර් 14 

යප.ව. 10.00 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද II) 

එම 500.00 5,000.00 එම එම එම NCB Click 

here 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

(බපද II ) 

 

WPSII/T/2018/057 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 

ක් සඳහා වෑන් රථ 01ක් 

විදුලි ඉංිනයන්රු (යහොරය) – 

වාණිජ අංශය සඳහා 

 

2018 

යනොවැම්බර් 14 

යප.ව. 10.00 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද II) 

එම 500.00 5,000.00 එම එම එම NCB Click 

here 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

(බපද II ) 

 

WPSII/T/2018/059 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 

ක් සඳහා වෑන් රථ 01ක් 

විදුලි ඉංිනයන්රු (යහොරය) - 

ප්රායධතය ය නඩත්තු ඒකකය සඳහා 

 

2018 

යනොවැම්බර් 14 

යප.ව. 10.00 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද II) 

එම 500.00 5,000.00 එම එම එම NCB Click 

here 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

(බපද II ) 

 

WPSII/T/2018/060 
හංවැල්ල පාරියභෝගික යසේවා 

මියස්ථානයේ විදුලි අධිකාකාරී නිල 

නිවස සඳහා සුදුසු යගොඩනැගිල්ලක් 

වසර 02 ක කාලයක් සඳහා  කුලියට 

යහෝ බධතදට සපයා ගැනීම. (වර්ග 

අඩි 1500 ට යනොවැඩි ජලය, විදුලිය 

හා දුරකථන හා එක් වාහනයක් 

නවතා තැබීමට පහසුකම් සහිතව  

හංවැල්ල පාරියභෝගික යසේවා 

මියස්ථානයට ආසන්නව පිහිටා 

තිබිය යුතුය) 

 

2018 

යනොවැම්බර් 14 

යප.ව. 10.00 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද II) 

එම  

- 

 

- 

එම එම එම NCB Click 

here 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

(බපද II ) 

 

WPSII/T/2018/061 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 

ක් සඳහා වෑන් රථ 01ක් 

විදුලි ඉංිනයන්රු (යහොරය) – 

ඉංගිරිය පාරියභෝගික යසේවා 

2018 

යනොවැම්බර් 14 

යප.ව. 10.00 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද II) 

එම 500.00 5,000.00 එම එම එම NCB Click 

here 

 

https://www.dropbox.com/s/ih3xjptppz11g9x/WPSII.T.2018.043.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ih3xjptppz11g9x/WPSII.T.2018.043.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vivck4891hagh39/WPSII.T.2018.057.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vivck4891hagh39/WPSII.T.2018.057.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z9pptlqqfdldqs8/WPSII.T.2018.059.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z9pptlqqfdldqs8/WPSII.T.2018.059.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jqzgui4xi8209vd/WPSII.T.2018.060.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jqzgui4xi8209vd/WPSII.T.2018.060.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/di4lsplhqedqs03/WPSII.T.2018.061.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/di4lsplhqedqs03/WPSII.T.2018.061.pdf?dl=0
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මියස්ථානය සඳහා 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2018/68 

බස්නාහිර පළාත දකුය-1  හි අබලි 

තාරා ැවි (ට්රාන්ස්ප ෝමර්)  විකිණීම 
සඳහා වූ යටන්ඩරය 

යලොට් 02යි 

2018 

යනොවැම්බර් 08 

යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 
දකුය-1) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 608, 

ගාලුපාර, රත්මලාන. 
011-2638852 

 

500.00 යලොට් 01 සඳහා - 
50,000.00 

 
යලොට් 02 සඳහා - 

100,000.00 

ප්රිාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 608, 
ගාලුපාර, රත්මලාන. 

ප්රිාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 
දකුය-1) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 608, 

ගාලුපාර, රත්මලාන. 

 NCB Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2018/69 

අගලවත්ත විදුලි  ා (පභෝගික පසේවා 

මධායස්ථානය  වත්වාපගනයාම 

සඳහා ළිලී/ බදු  දනම මත 

පගොඩනැගිල්ලක් ලබාගැනීම සඳහා 
වූ යටන්ඩරය 

 

2018 

යනොවැම්බර් 08 

යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

එම 500.00 00.00 එම එම  NCB Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2018/71 

බස්නාහිර පළාත දකුය-1  හි විදුලි 

මනු හා අයිතම  විකිණීම සඳහා වූ 
යටන්ඩරය 
යලොට් 01යි 

2018 

යනොවැම්බර් 08 

යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

එම 500.00 25,000.00 එම එම  NCB Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2018/42 

බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි ප්රධාාන 

ඉංජිපන්රු  රත්මලාන කාර්යාලය 

සඳහා ළිලී  දනම මත වෑන් රථයක් 
ලබාගැනීම සඳහා වූ යටන්ඩරය 

2018 

යනොවැම්බර් 08 

යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

එම 500.00 15,000.00 එම එම  NCB Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2018/43 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි  

බලශක්ති කළමනාකරණ ඒකකපේ  

කාර්යාලය සඳහා  කුලී පදනම මත 

වෑන් රථයක් ලබාගැනීම සඳහා වූ 
යටන්ඩරය 

 

2018 

යනොවැම්බර් 08 

යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

එම 500.00 15,000.00 එම එම  NCB Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2018/44 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි  

බලශක්ති කළමනාකරණ ඒකකපේ  

කාර්යාලය සඳහා  කුලී පදනම මත 

වෑන් රථයක් ලබාගැනීම සඳහා වූ 
යටන්ඩරය 

 

2018 

යනොවැම්බර් 08 

යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

එම 500.00 15,000.00 එම එම  NCB Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/76i36bd7yy7tm33/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2018_68.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/76i36bd7yy7tm33/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2018_68.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/om757vgo2qbe0m0/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_2018_69.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/om757vgo2qbe0m0/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_2018_69.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m4n51hj4zld38n8/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2018_71.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m4n51hj4zld38n8/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2018_71.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8aywoi6ppjitpon/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2018_42.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8aywoi6ppjitpon/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2018_42.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sftz078862unxsl/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2018_43.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sftz078862unxsl/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2018_43.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rtpopl2efpm4prx/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2018_44.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rtpopl2efpm4prx/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2018_44.pdf?dl=0
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වත්කම් 
කළමනාකර
ය අංශය 
(පුහුණු 
කිරීම්) 

DGM(Tr)Services/T/2018-8 
 

පවිතා හා සනීපාර්ෂක යසේවාව 

 

ලංවිම පුහුණූ  මියස්ථානය, 
කාසල්රි - දික්ඔය. 

2018 

යනොවැම්බර් 08 

ප.ව. 02.30 

පැයට අවසන් 
කරනු  ලැයබ්. 

 
 
 

ප්රායධතයය 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(වත්කම් 

කළමනාකර
ය) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(පුහුණු කිරීම්) 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
ශ්රී යධතවානන්ද පාර, 
පිළියන්දල. 

 
දු.අ. 011 261 4468 

 

1,000.00 45,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (පුහුණු 
කිරීම්) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

ශ්රී යධතවානන්ද පාර, 
පිළියන්දල. 

 
දු.අ. 011 261 4468 

 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(පුහුණු කිරීම්) 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
ශ්රී යධතවානන්ද පාර, 
පිළියන්දල. 

 
 

දු.අ. 011 261 4468 
 

අදාල 
යනොයේ. 

NCB 
 
 

Click 

Here 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(දකුණු 
පළාත) 

SP/CE(DM)/T/2018/06 
යබදාහැරීම් හා නඩත්තු (දකුණු 
පළාත) කාර්යාලයේ වැඩ 
කණ්ඩායමක් සඳහා ගල්ල  
ප්රයධතශයයන් ව. අ. 1200 කට 
යනොඅඩු යගොඩනැගිල්ලක් සහිත 
යරේන් යලොරියක් සහ සැහැල්ලු 
වාහන කිහිපයක් නවතා තැබිය 
හැකි හා ඒ සඳහා මාර්ග පහසුකම් 
සහිත ජලය, විදුලිය හා ආරක්ෂිත 
තාේප යහෝ වැටවල් වලින් 
සමන්විත ස්ථානයක් කුලියට 
ගැනීමට අවශයව ඇත. 

 

2018 
යනොවැම්බර් 01  
ප.ව. 02.00 

දකුණු පළාත් 
සපයා ගැනීම්  
කමිටුව 

ප්රිාන ඉංිනයන්රු 
යබදාහැරීම් හා 
නඩත්තු (දප) 
කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., 
යනො. 167, 
මාතර පාර, 
ගාල්ල. 

 

- - ප්රිාන ඉංිනයන්රු 
යබදාහැරීම් හා නඩත්තු 
(දප) කාර්යාලය, 

ලං.වි.ම., 
යනො. 167, 
මාතර පාර, 
ගාල්ල. 

 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(දකුණු පළාත) 

කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

යනො.167, 
මාතර පාර, ගාල්ල 

 NCB Click 
Here 

 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(දකුණු 
පළාත) 

දප/විඉ/බධතයධත/ලි5/විසන්ධිකා 

කිරීම්/2019 
බධතයධතගම වි.ඉ කාර්යාලයට අයත් 

බධතයධතගම, යගෝනපීනුවල, 
තල්ගස්වල, වඳුරඹප්රයධතශතුල 
විදුලිය විසන්ධිකා කිරීම හායළි 

ඇමිණීම. 
 

2018 
යනොවැම්බර් 01  
ප.ව. 02.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ප්රායධතය ය විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය, 

ලං.වි.ම. 
හාමුයගොඩ පාර, 

කුම්යම්, බධතයධතගම. 
 

දු.අං. 091-2292099 

500.00 50,000.00 ප්රායධතය ය විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම. 

හාමුයගොඩ පාර, කුම්යම්, 
බධතයධතගම. 

 
දු.අං.091-2292099 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(දකුණු පළාත) 

කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

යනො.167, 
මාතර පාර, ගාල්ල 

අදාල 
යනොයේ. 

NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(දකුණු 
පළාත) 

DGM(SP)/C2/HV/2018/65 
විදුලි ඉංිනයන්රු (ශක්ති 

කළමයාකරන) ඒකකයේ  ගාල්ල, 
මාතර සහ තංගල්ල රාජකාරි සඳහා 
(මාතර සිට ිාවනය ආරම්භ කළ 
යුතු) වෑන් රථ-01 ක්/ මාතර සහ 
හම්බන්යතොට රාජකාරි සඳහා  
(මාතර සිට ිාවනය ආරම්භ කළ 
යුතු) වෑන් රථ-01 ක් කුලී පදනම 

මත සපයා ගැනීම. 
(ලියාපදිංචි කර වසර 10 ක් ඇතුලත 

2018 
යනොවැම්බර් 07 
ප.ව 02.00 

දකුණු පළාත් 
සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(දකුණු පළාත) 

කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

යනො.167, 
මාතර පාර, 
ගාල්ල 

500.00 - නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (දකුණු 
පළාත) කාර්යාලය, 

ලං.වි.ම., යනො.167, 
මාතර පාර, ගාල්ල 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(දකුණු පළාත) 

කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

යනො.167, 
මාතර පාර, ගාල්ල 

- NCB 

 

Click 

Here 

 

https://www.dropbox.com/s/jq0k3qfkz7aunlm/Sin-AM-TRN-DGM%28Tr%29-Services-T-2018-8.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jq0k3qfkz7aunlm/Sin-AM-TRN-DGM%28Tr%29-Services-T-2018-8.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2tl0xwtzxcvezzh/Sin-DD4-SP-SP-CE%28DM%29-T-2018-06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2tl0xwtzxcvezzh/Sin-DD4-SP-SP-CE%28DM%29-T-2018-06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iz8ueynvm5yty0p/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%89-%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%9A-%E0%B6%BD%E0%B7%925-%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%8A-2019.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iz8ueynvm5yty0p/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%89-%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%9A-%E0%B6%BD%E0%B7%925-%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%8A-2019.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/81mxfuuxflxpbqd/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2018-65.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/81mxfuuxflxpbqd/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2018-65.pdf?dl=0
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වාහන විය යුතුය) 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(දකුණු 
පළාත) 

DGM(SP)/C2/HV/2018/66 
ප්රිාන ඉංිනයන්රු (යබදාහැරීම් 

නඩත්තු) ඒකකයේ අම්බලන්යගොඩ 
වැඩ කණ්ඩායයම් රාජකාරි සඳහා 
වෑන් රථ-01 ක්/ ගාල්ල වැඩ 

කණ්ඩායයම් රාජකාරි සඳහා වෑන් 
රථ-01 ක්/ බධතයධතගම වැඩ 

කණ්ඩායයම් රාජකාරි සඳහා කෘ 
කැබ් රථ-01 ක් කුලී පදනම මත 

සපයා ගැනීම. 
(ලියාපදිංචි කර වසර 10ක් ඇතුලත 

වාහන විය යුතුය) 
 

2018 
යනොවැම්බර් 07 
ප.ව 02.00 

දකුණු පළාත් 
සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

එම 500.00 - එම එම - NCB 

 

Click 

Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(දකුණු 
පළාත) 

DGM(SP)/C2/HV/2018/67 
ප්රිාන ඉංිනයන්රු (තැනීම්) 
ඒකකයේ ගාල්ල දිස්ත්රික්කයේ 
රාජකාරි සඳහා වෑන් රථ-02ක්/ 

මාතර දිස්ත්රික්කයේ රාජකාරි සඳහා 
වෑන් රථ-01ක්/ ගාල්ල මාතර 

දිස්ත්රික් රාජකාරි සඳහා වෑන් රථ-01 
ක් කුලී පදනම මත සපයා ගැනීම 
(ලියාපදිංචි කර වසර 10 ක් ඇතුලත 

වාහන විය යුතුය) 
 

2018 
යනොවැම්බර් 07 
ප.ව 02.00 

දකුණු පළාත් 
සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

එම 500.00 - එම එම - NCB 

 

Click 

Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(දකුණු 
පළාත) 

DGM(SP)/C2/HV/2018/68 
විදුලි ඉංිනයන්රු (අම්බලන්යගොඩ) 
ඒකකයේ විදුලි ඉංිනයන්රු 

කාර්යාලයේ රාජකාරි සඳහා වෑන් 
රථ-03 ක්/ ප්රායධතයය නඩත්තු 

ඒකකයේ රාජකාරි සඳහා වෑන් රථ-
01 ක් සහ කෘ කැබ් රථ-01 ක් කුලී 

පදනම මත සපයා ගැනීම. 
(ලියාපදිංචි කර වසර 10 ක් ඇතුලත 

වාහන විය යුතුය) 
 

2018 
යනොවැම්බර් 07 
ප.ව 02.00 

දකුණු පළාත් 
සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

එම 500.00 - එම එම - NCB 

 

Click 

Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(දකුණු 
පළාත) 

DGM(SP)/C2/HV/2018/69 
විදුලි ඉංිනයන්රු (බධතයධතගම) 
ඒකකයේ  ප්රායධතයය නඩත්තු 

ඒකකයේ රාජකාරි සඳහා වෑන් රථ-
01 ක්/ වඳුරඹ පාරියභෝගික යසේවා 
මියස්ථානයේ රාජකාරි සඳහා 
වෑන් රථ-01 ක්/ යගෝනපීනුවල 

පාරියභෝගික යසේවා මියස්ථානයේ 
රාජකාරි සඳහා වෑන් රථ-01 ක් කුලී 

2018 
යනොවැම්බර් 07 
ප.ව 02.00 

දකුණු පළාත් 
සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

එම 500.00 - එම එම - NCB 

 

Click 

Here 

 

https://www.dropbox.com/s/c90usvrsmnzsqf0/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2018-66.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c90usvrsmnzsqf0/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2018-66.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ums4gnd6la435uh/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2018-67.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ums4gnd6la435uh/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2018-67.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r6ixbha9uok8sy3/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2018-68.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r6ixbha9uok8sy3/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2018-68.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m2tq7pwu649qty0/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2018-69.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m2tq7pwu649qty0/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2018-69.pdf?dl=0
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පදනම මත සපයා ගැනීම. 
(ලියාපදිංචි කර වසර 10 ක් ඇතුලත 

වාහන විය යුතුය) 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(දකුණු 
පළාත) 

DGM(SP)/C2/HV/2018/70 
ප්රිාන ඉංිනයන්රු (අකුැසස්ස) 
ඒකකයේ ප්රිාන ඉංිනයන්රුය  
රාජකාරි සඳහා කාර් රථ-01ක්/ 
පස්යගොඩ උප පාරියභෝගික යසේවා 
මියස්ථානයේ රාජකාරි සඳහා 
ත්රියරෝද  රථ-01 ක්/ යදනියාය 

පාරියභෝගික යසේවා මියස්ථානයේ 
රාජකාරි සඳහා ත්රියරෝද රථ-01 ක්/ 
අකුැසස්ස පාරියභෝගික යසේවා 
මියස්ථානයේ රාජකාරි සඳහා 
වෑන් රථ-01 ක් කුලී පදනම මත 

සපයා ගැනීම. 
(ලියාපදිංචි කර වසර 10 ක් ඇතුලත 

වාහන විය යුතුය) 
 

2018 
යනොවැම්බර් 07 
ප.ව 02.00 

දකුණු පළාත් 
සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

එම 500.00 - එම එම - NCB 

 

Click 

Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(දකුණු 
පළාත) 

DGM(SP)/C2/HV/2018/71 
ප්රිාන ඉංිනයන්රු (මාතර) 

ඒකකයේ හක්මය  පාරියභෝගික 
යසේවා මියස්ථානයේ රාජකාරි 
සඳහා කෘ කැබ් රථ-01 ක් සහ 

ත්රියරෝද රථ-01ක්/ විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලයේ රාජකාරි සඳහා ත්රියරෝද 
රථ-01 ක් කුලී පදනම මත සපයා 

ගැනීම. 
(ලියාපදිංචි කර වසර 10 ක් ඇතුලත 

වාහන විය යුතුය) 
 

2018 
යනොවැම්බර් 07 
ප.ව 02.00 

දකුණු පළාත් 
සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

එම 500.00 - එම එම - NCB 

 

Click 

Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(දකුණු 
පළාත) 

DGM(SP)/C2/HV/2018/72 
ප්රිාන ඉංිනයන්රු (හම්බන්යතොට) 

ඒකකයේ හම්බන්යතොට 
පාරියභෝගික යසේවා මියස්ථානයේ 
රාජකාරි සඳහා වෑන් රථ-01 ක් සහ 
ත්රියරෝද රථ-01ක්/ ප්රායධතයය 

නඩත්තු ඒකකයේ රාජකාරි සඳහා 
කෘ කැබ් රථ-01ක් කුලී පදනම මත 

සපයා ගැනීම. 
(ලියාපදිංචි කර වසර 10 ක් ඇතුලත 

වාහන විය යුතුය) 

2018 
යනොවැම්බර් 07 
ප.ව 02.00 

දකුණු පළාත් 
සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

එම 500.00 - එම එම - NCB 

 

Click 

Here 

 

https://www.dropbox.com/s/yn35apgkhazqngf/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2018-70.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yn35apgkhazqngf/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2018-70.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lxorje98hmj1ga8/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2018-71.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lxorje98hmj1ga8/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2018-71.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/en6a09ep9326ajq/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2018-72.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/en6a09ep9326ajq/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2018-72.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(දකුණු 
පළාත) 

දප/බධතයධත/ලි4/යගොඩනැගිලි/06 

 

බධතයධතගම ප්රායධතය ය විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය ඉදි කිරීම 
සඳහා ලබා ගත් රූඩ් 1 පර්.20 
ප්රමායයේ ඉඩම වටා තාේපය ඉදි 

කිරීම සඳහා. 

2018 
යනොවැම්බර් 01 
ප.ව 02.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ප්රායධතය ය විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය, 

ලං.වි.ම. 
හාමුයගොඩ පාර, 

කුම්යම්, බධතයධතගම. 
 

දු.අං.091-2292099 

1,000.00 74,000.00 ප්රායධතය ය විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම. 

හාමුයගොඩ පාර, කුම්යම්, 
බධතයධතගම. 

 
දු.අං.091-2292099 

ප්රායධතය ය විදුලි 
ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම. 

හාමුයගොඩ පාර, 
කුම්යම්, බධතයධතගම. 

 
දු.අං.091-2292099 

අදාල 
යනොයේ. 

NCB 

 
Click 
Here 

 

 

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

 
 

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

 

ලංසු භාර ගන්නා අවසාන දිනයට කලින් දින දක්වා සෑම ලංසු යපොතක් යවනුයවන්ම ඉහත 6 වන තීරුයේ ස`දහන් මුදල යගවා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප රිාන ඉංිනයන්රු යවත ලිඛිතව ඉදිරිපත් කරන ලද ඉල්ලීමක් ම`ගින්  0900 පැය සිට 
1500 පැය දක්වා සාමානය වැඩ කරන දිනයන් තුළ මිලදී ගත හැක. යම් ස`දහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සාමානයාධිකාකාරී නමින් ලියන ලද බැංකු අයකරයක් ම`ගින් යහෝ මුදල් ම`ගින් යහෝ යගවිය හැක. 
 

 

වියධතය ය තානාපති කාර්යාල /යවළ`ද යකොමිෂන්වලට, ලංසු යපොත්වල යතොරතුරු පිටපත් ලිඛිත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීයමන් අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප රිාන ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපොත් අයේක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ඔවුන්ය  නියයෝිනතයින්ට අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප රිාන ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් පරී්ෂා කල හැක. 
 

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ඔවුන්ය  අනුමැතිය ලත් නියයෝිනතයින් 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 රතිය්ෂේප කරනු ලැයබ්. 
 
මීට අදාල සියලු විස්තර හා පැහැදිලි කිරීම් විමසිය යුත්යත් ලංසු යපොත් නික`ත් කරනු ලබන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ ප රිාන ඉංිනයන්රු යවතිනි. 
 

 

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

 
 
 

        සාමානයාධිකාරී                         
                                     
 

https://www.dropbox.com/s/9nj9g6upeojb1ok/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%9A-%E0%B6%BD%E0%B7%924-%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%A9%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%9206.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9nj9g6upeojb1ok/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%9A-%E0%B6%BD%E0%B7%924-%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%A9%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%9206.pdf?dl=0

