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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 

යබදාහැර යම් 
අංශය 03 

 (සබරගමුව) 

නිවැරදි කිරමයි. 
 
 

යෙන්ඩර් අංකය: 
 

SAB/CE(COM)/LP/2018/41 

මැනිලා කඹ මීෙර් 3000ක් සපයා 
ප්රවාහනය කිරම. 

12 mm – මීෙර් 2000 
20 mm -- මීෙර් 1000 

 

2018-11-01 දින  
“දිනමිය” 

පුවත්පයතහි 
පලකල මැනිලා 
කඹ මීෙර් 3000 

ක් සපයා 
ප්රවාහනය කිරම 
සඳහා වු ලංසු 

කැඳවීම 
සම්බන්ධයයන් 
ලංසු භාරගන්නා 
අවසාන දිනය 
2018.11.21 

යලස 
සංයශෝධනය විය 

යුතුයි. 
 

ප.ව.02.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංිනයන්රු 

(වාණිජ්) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනො. 09, නව 

නගරය, රත්නපුර 

1,000.00 6,000.00 නියයෝජ්ය  
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංිනයන්රු 

(වාණිජ්) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.,යනො.09,                        

නව නගරය, රත්නපුර. 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව)ශාඛාව,  
ප්රධාන ඉංිනයන්රු 

(වාණිජ්) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.,            
යනො. 09.                             

නව නගරය, 
රත්නපුර. 

-- NCB Click 
Here 

ඉදිකිරීම් 

ජ්නන අංශය 
(යේ. ආ. පා. 
හා සි.වු.න) 

ඩීජීඑම්(ඩී.එස්.ඊ. ඇන්ඩ  
සී.එස්.එම් .)/2018/03 

 
ජ්නන මූලස්ථාන යගොඩනැගිල්යල් 
වහලයේ අතයාවශය නවීකරය හා 

අලුත්වැඩියා කිරම. 
 

CIDAයරේණිය : C - 9 යහෝ ඉහල 
(යගොඩනැගිලි ඉදි කිරම් 

කෙයුතු) 

 

2018.11.29 ජ්නනඅංශ
යේ 

ප රසංපාදන 
කමිටුව 

 

නි.සා. (යේ. ආ. පා. හා 

සි.වු.න) ශාඛාව, 
ජ්නන  මූලස්ථානය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, නව 

කැලණි පාලම පාර, 
යකොයළොන්නාව. 

දු.ක. : 
011 2440016, 
011 2392245, 

011 2147260, 61, 
67 සහ 68 

1,500/= 12,500/= නි.සා. (යේ. ආ. පා. හා 

සි.වු.න) ශාඛාව, ජ්නන  
මූලස්ථානය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, නව 
කැලණි පාලම පාර, 

යකොයළොන්නාව. 
 

නි.සා. (යේ. ආ. පා. 

හා සි.වු.න) ශාඛාව, 
ජ්නන  මූලස්ථානය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, නව 

කැලණි පාලම පාර, 
යකොයළොන්නාව. 

 

 NCB Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/p9sn4koreod7mxo/SAB_CE%28COM%29_LP_2018_41.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p9sn4koreod7mxo/SAB_CE%28COM%29_LP_2018_41.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fhmca96ow5h1i9d/ENG-GEN-DS%2CE%20%26CSM-%202018-11-08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fhmca96ow5h1i9d/ENG-GEN-DS%2CE%20%26CSM-%202018-11-08.pdf?dl=0
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ෆැක්ස් : 
011 2458781, 
011 2392245 

 
2018.11.27දින දක්වා 
නිකුත් කරනු ලැයේ. 

 

වත්කම් 

කළමනාකර

ය අංශය 

(වැඩපල හා 
උපකාරක 

යසේවා) 
 

CEB/WAS/ACR/B/2018/083 

වායු සමීකරය හා විදුලි යසෝපාන 
ඒකක යගොඩනැගිල්යල් යමසනයින් 

තට්ටුයේ යපොලව ෙයිල් කිරම,  
සිවිලිම් ගැසීම, විදුලි සැපයුම 

ලබාදීම හා යබදා යවන් කිරම. 
 

සුදුසුකම් : 
CIDA(ICTAD) යරේණියේ C8 යහෝ 

ඊෙ වැඩි යගොඩනැගිලි ඉදිකිරම් 
 

28/11/2018 
දින 14.00 

පැයට අවසන් 
කරනු ලැබේ. 

 
26/11/2018 
දින 15.00 පැය 

දක්වා 
ප්රස්පපාදන පත් 
නිකුත් කරනු 

ලැබේ. 
 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(වැඩපල හා 
උපකාරක 

යසේවා) 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(වැඩපල හා උපකාරක 
යසේවා) කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
මීයතොෙමුල්ල පාර, 
යකොයළොන්නාව. 

 
දු.අ. 011 242 1050 

2,000/- 27,000/- නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(වැඩපල හා උපකාරක 

යසේවා) කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
මීයතොෙමුල්ල පාර, 
යකොයළොන්නාව. 

 
දු.අ. 011 242 1050 

 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(වැඩපල හා 
උපකාරක යසේවා) 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
මීයතොෙමුල්ල පාර, 
යකොයළොන්නාව. 

 
 

දු.අ. 011 242 1050 
 

 

අදාල 
යනොයේ. 

NCB 
 
 

Click 

here 

යසේවා 
ජ්නන අංශය 

(මහවැලි 

සංකීර්යය) 

රන්පදනිගල විදුලි බලස්ථානයට 

අයත්  නිවාස ප පදපසේ හා 

සංචාරක බංගලාපේ සාමානය 

නඩත්තු කටයුතු, උදයාන 

අලංකරණ කටයුතු, සනී ාරක 

කටයුතුවලට අදාල පසේවාවන් ලබා 

ගැනීම. – 2018/2019 
MC/RND/PT/2018/17 

2018/11 /29 
14:00 පැය 

ජ්නන 
කණිෂ්ඨ  

ප්රසම්පාන 
කමිටුව 

(මහවැලි 
සංකීර්යය) 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු, 

රන්යදනිගල විදුලි 
බලස්ථානය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

තැ.යප. 05, රන්ෙැයේ. 
 

දුරකථන : 055-

2245758/9 

ෆැක්ස් : 055-2245755 

විදුත් : 

cerdmc.gen@ceb.lk 

 

රු.1000.00 
මහජ්න 
බැංකුව 

යදමෙයගොඩ 
ශාඛායේ 

ඇති ලං.වි.ම. 
ජ්නන 

මුලස්ථාන 
 

ගිණුම් අංක: 
071-1-001-
2-3320705 
ගිණුමෙ බැර 
කර ලදුපත 

ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය. 

 

රු.35000.00 ප්රධාන ඉංිනයන්රු, 

රන්යදනිගල විදුලි 

බලස්ථානය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

තැ.යප. 05, රන්ෙැයේ. 
 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු, 

රන්යදනිගල විදුලි 

බලස්ථානය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

තැ.යප. 05, 

රන්ෙැයේ. 
 

- NCB 
 
 

Click 

here 

 

යබදා හැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2018/12
5 
 

Registration of Pont Rate Wiring 
Contractors for Colombo City for 

2018 
යනොවැම්බර් 

මස 
28 වැනිදා 

යප.ව. 10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි(යකො

ළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

සිේ වන මහල,  

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

200,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 

මඟින්) 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි (යකොළඹ 

නගරය) කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැගිල්ල, 340, ආර් 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- NCB 
 
 

click here 
 

https://www.dropbox.com/s/5wny8s4wwj43xli/Eng-AM-WAS-CEB-W%26AS-ACR-B-2018-083.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5wny8s4wwj43xli/Eng-AM-WAS-CEB-W%26AS-ACR-B-2018-083.pdf?dl=0
mailto:cerdmc.gen@ceb.lk
https://www.dropbox.com/s/fr9ce25jz4mhp35/SIN-GEN-MC-RND-PT-2018-17.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fr9ce25jz4mhp35/SIN-GEN-MC-RND-PT-2018-17.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1uavpc4cuh7wzrg/ENG-DD1-CC-2018-125.pdf?dl=0
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Year 2018-2019 
 

 ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැලිල්ල, 340, 

ආර්. ඒ. ද යමල් 
මාවත, යකොළඹ 03 

මගින් 
2018-11-27 

දුක.011-2575923 
011-2575930 

 

ඒ ද යමල් මාවත, යකොළඹ 
03 හි තබා ඇති ලංසු 

යපට්ටිය 

යබදා හැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2018/12
6 

විදුලි බිල් ත්  ැකට්ටු 4,000 ක් 

මුද්රණය හා සැ ීම 
 

( ැකට්ටුවක ඇති පකොළ ගණන 

1,000 කි.) 

 

2018 
යනොවැම්බර් 

මස 
28 වැනිදා 

යප.ව. 10.00 
 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 
(මුදලින්) 

 

45,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 

මඟින්) 

එම එම - NCB 
 
 

click 

here 

 

 

 

යබදා හැරිම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/18/241 

 
ප්රාපීය ය විදුලි ඉංනේපන්රු 

(ත්රිකුණාණාමලය) කාර්යාලය, 

ප්රාපීය ය ගබඩාව, නිවාස 

සංකීර්ණය ඇතුළු නිපයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරී (නැපගනහිර) 

කාර්යාල සංකීර්ණය සඳහා 

ආරක්ෂක පසේවාවන් ස යා ගැනීම. 
 

2018.11.28    

වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර

) 

නියයෝජ්ය 
සමානයාධිකාකාර 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

3,500.00 මුළු පිරිවැයයන් 
2% 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාර 

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
උප්පුයේලි, 

ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාර 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උප්පුයේලි, 

ත්රිකුයාමලය 

- NCB 
 
 

Click Here 

යබදා හැරිම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/18/242 

 
ත්රිකුණාණාමලය ප්රාපීය ය විදුලි 

ඉංනේපන්රු කාර්යාලයට අයත් 

කින්නියා, කන්තපල්, මූතූර්, 

ත්රිකුණාණාමලය නගර  ාරිපභෝගික 

පසේවා මධ්යස්ථානයන් සහ 

තඹලගමුව, පතෝප්පූර්, පුල්මුපේ 

උ   ාරිපභෝගික පසේවා 

මධ්යස්ථානයන් සඳහා ආරක්ෂක 

පසේවාවන් ස යා ගැනීම. 
 

2018.11.28    

වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර

) 

එම 3,500.00 මුළු පිරිවැයයන් 
2% 

එම එම - NCB 
 
 

Click Here 

යබදා හැරිම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/18/243 

 
මඩකලපුව ප්රාපීය ය විදුලි 

ඉංනේපන්රු කාර්යාලය, පබදාහැරීම් 

තැනීම් ඉංනේපන්රු කාර්යාලය, 

2018.11.28    

වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර

) 

එම 3,500.00 මුළු පිරිවැයයන් 
2% 

එම එම - NCB 
 
 

Click Here 

https://www.dropbox.com/s/cyuqrxnkpa0vv8i/ENG-DD1-CC-2018-126.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cyuqrxnkpa0vv8i/ENG-DD1-CC-2018-126.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5efdeoliuqcm1ww/Eng-DD2-EP-241%20Provision%20of%20security%20service%20DGM%20%28Eastern%20Province%29%2C%20Trincomalee.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3tucbntydml3t41/Eng-DD2-EP-242%20Provision%20of%20security%20service%20All%20ECSC%27s%20under%20Area%20EE%20Office%20Trincomalee.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kaeafyx7ppualmg/Eng-DD2-EP-243%20Provision%20of%20security%20service%20ACE%20Office%2C%20All%20ECSC%27s%20under%20Area%20CE%20Office%20Batticaloa.pdf?dl=0
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පබදාහැරීම් නඩත්තු ඉංනේපන්රු 

කාර්යාලය හා මඩකලපුව නගර, 

එරාවූර්, වාලච්පච්න, කලුවන්චිකුණාඩි, 

කාත්තන්කුණාඩි, වහපර්  ාරිපභෝගික 

පසේවා මධ්යස්ථානයන් සහ 

මඩකලපුව  ළාත් උ  ගබඩාව  

සඳහා ආරක්ෂක පසේවාවන් ස යා 

ගැනීම. 
 

යබදා හැරිම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/18/244 

 
කල්මුපේ ප්රාපීය ය විදුලි 

ඉංනේපන්රු කාර්යාලය හා 

කල්මුපේ, සම්මන්තුපර්, 

නින්තාවූර්  ාරිපභෝගික පසේවා 

මධ්යස්ථානයන් සහ සාිනන්දමරුදු, 

අේඩාලපච්නින  උ   ාරිපභෝගික 

පසේවා මධ්යස්ථානයන් සඳහා 

ආරක්ෂක පසේවාවන් ස යා ගැනීම. 
 

2018.11.28    

වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර

) 

එම 3,500.00 මුළු පිරිවැයයන් 
2% 

එම එම - NCB Click Here 

යබදා හැරිම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/18/245 

 
අම් ාර ප්රාපීය ය ප්රධ්ාන ඉංනේපන්රු 

කාර්යාලය හා අම් ාර, 

ඉඟිනියාගල, වීරපගොඩ, 

අක්කරින ත්තු, පදහිඅත්තකේඩිය, 

ප ොතුවිල්  ාරිපභෝගික පසේවා 

මධ්යස්ථානයන් සහ 

තිරුක්පකෝවිල්, හිඟුරාන, මහඔය, 

සියඹලාන්ඩුව උ   ාරිපභෝගික 

පසේවා මධ්යස්ථානයන් සඳහා 

ආරක්ෂක පසේවාවන් ස යා ගැනීම. 
 

2018.11.28    

වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර

) 

එම 3,500.00 මුළු පිරිවැයයන් 
2% 

එම එම - NCB Click Here 

යබදා හැරිම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/18/246 

 
අම් ාර පබදාහැරීම් තැනීම් 

ඉංනේපන්රු කාර්යාලය හා 

පබදාහැරීම් නඩත්තු ඉංනේපන්රු 

කාර්යාලය, වලත්පිටිය කණු 

අංගනය (Pole yard), අම් ාර 

 ළාත් උ  ගබඩාව සහ අම් ාර 

ශයනාගාර භූමිය සඳහා ආරක්ෂක 

පසේවාවන් ස යා ගැනීම. 

2018.11.28    

වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර

) 

එම 3,500.00 මුළු පිරිවැයයන් 
2% 

එම එම - NCB Click Here 

https://www.dropbox.com/s/iknla0q0h049vkc/Eng-DD2-EP-244%20Provision%20of%20security%20service%20AEE%20Office%2C%20All%20ECSC%27s%20under%20Area%20EE%20Office%20Kalmunai.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n4vrj3xyx4qimkc/Eng-DD2-EP-245%20Provision%20of%20security%20service%20ACE%20Office%2C%20All%20ECSC%27s%20under%20Area%20CE%20Office%20Ampara.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xb065wzro5r1nyx/Eng-DD2-EP-246%20Provision%20of%20security%20service%20DCE%20Office%2C%20DM%20Office%2C%20Sub%20stores%20-%20Ampara.pdf?dl=0
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යබදා හැරිම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/18/296 

 
අම් ාර,  ළාත් උ  ගබඩාපවහි 

කණු අංගනය (Pole yard) පලස 

භාවිතා කිරීම සදහා ඉඩමක් කුණාලියට 

ලබා ගැනීම. 

2018.11.28    

වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර

) 

ප්රායීය ය විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය, 

(අම්පාර) 
063-2222387 
063-2222078            

යහෝ 

නියයෝජ්ය 
සමානයාධිකාකාර 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

 

500.00 - නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාර 

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
උප්පුයේලි, 

ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාර 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උප්පුයේලි, 

ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click Here 

වත්කම් 
කළමනාකර

ය අංශය 
(වෘත්තීය 

යසෞඛයය හා 
සුරක්ෂිතතාව

) 

AM/DGM(OH&S)/Security/2019/001 
 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාර 
(වෘත්තීය යසෞඛයය හා 

සුරක්ෂිතතාව) කාර්යාලයය සඳහා 
ආරක්ෂක යසේවා මාස 10ක 

කාලයකෙ ලබා ගැනීම. 
 

යනො.01 
චන්ද්රයල්ඛා මාවත 

යකොළඹ 08 

2018-11-29 
දින 

පැය. 14:00 
පැයෙ අවසන් 
කරනු  ලැයේ. 

 
 
 

ප්රායීයය 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(වත්කම් 

කළමනාකර
ය) 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාර 

(වෘත්තීය යසෞඛයය හා 
සුරක්ෂිතතාව) 
කාර්යාලයය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
යනො.01, 

චන්ද්රයල්ඛා මාවත, 
යකොළඹ 08. 

 

 
දු.අ. 011 267 6307 

011 268 7469 
 
 

100.00 10,000.00 නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාර (වෘත්තීය 

යසෞඛයය හා 
සුරක්ෂිතතාව) 
කාර්යාලයය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
යනො.01, 

චන්ද්රයල්ඛා මාවත, 
යකොළඹ 08. 

 

 
දු.අ. 011 267 6307 

011 268 7469 
 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාර 

(වෘත්තීය යසෞඛයය 
හා සුරක්ෂිතතාව) 

කාර්යාලයය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
යනො.01, 

චන්ද්රයල්ඛා මාවත, 
යකොළඹ 08. 

 

 
දු.අ. 011 267 6307 

011 268 7469 

අදාල 
යනොයේ. 

NCB 
 
 

Click 

Here 

වත්කම් 
කළමනාකර

ය අංශය 
(පුහුණු 
කිරම්) 

 

DGM(TR)//Services/T/2018-07 
 

යගොඩනැගිලි පවිත්රතා හා 
සනීපාරක්ෂක යසේවාව 

සැපයීම. 
 

ලංවිම පුහුණු 
මධයස්ථානය පිියයන්දල 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

ශ්රී යීවානන්ද පාර, 
පිියයන්දල. 

 
 

2018-11-21 
දින 

පැය. 10:30 
පැයෙ අවසන් 
කරනු  ලැයේ. 

 

ප්රායීයය 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(වත්කම් 

කළමනාකර
ය) 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(පුහුණු කිරම්) 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
ශ්රී යීවානන්ද පාර, 

පිියයන්දල. 
 

දු.අ. 011 261 4468 
 

500.00 110,000.00 නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි (පුහුණු 

කිරම්) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
ශ්රී යීවානන්ද පාර, 

පිියයන්දල. 

 
දු.අ. 011 261 4468 

 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(පුහුණු කිරම්) 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
ශ්රී යීවානන්ද පාර, 

පිියයන්දල. 
 

දු.අ. 011 261 4468 
 

අදාල 
යනොයේ. 

NCB 
 
 

Click 

here 

 
 

https://www.dropbox.com/s/fu3vjdv6qyqygsl/Eng-DD2-EP-296%20Rent%20a%20land%20for%20use%20as%20pole%20yard%20-%20Provincial%20sub%20stores%20in%20Ampara.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bf1gy4rwjq79vca/Eng-AM-OHS-AM-DGM%28OH%26S%29-Security-2019-001.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bf1gy4rwjq79vca/Eng-AM-OHS-AM-DGM%28OH%26S%29-Security-2019-001.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iin4d6v8556hn9n/Sin-AM-TRN-DGM%28TR%29-Services-T-2018-07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iin4d6v8556hn9n/Sin-AM-TRN-DGM%28TR%29-Services-T-2018-07.pdf?dl=0
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ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය යවනුයවන් සපයාගැනීම් කමිටුයේ සභාපති විසින් හැකියාවැති සැපයුම්කරුවන් යවතින්, ජ්ාතයන්තර/ජ්ාතික තර`ගකාර ලංසු ඉදිරිපත් කිරයම් 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 කරන්නන්ෙ යහෝ ඔවුන්යේ බලයලත් නියයෝිනතයන්ෙ පමයක් ලංසු යපොත් නිකුත් කරනු ලැයේ. අවශය වු විෙක ඔවුන් 1987 අංක 3 දරය යපොදු යකොන්ත රාත් පනතෙ අනුකූලව ලියාපදිංචි විය යුතුය. 

 
 

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

 

වියීය ය තානාපති කාර්යාල /යවළ`ද යකොමිෂන්වලෙ, ලංසු යපොත්වල යතොරතුරු පිෙපත් ලිඛිත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරයමන් අදාල නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාර/ප රධාන ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපොත් අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ඔවුන්යේ නියයෝිනතයින්ෙ අදාල නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාර/ප රධාන ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් පරක්ෂා කල හැක. 
 

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ඔවුන්යේ අනුමැතිය ලත් නියයෝිනතයින් ඉදිරිපිෙදී ඉහත තීරු අංක 9 හි ස`දහන් ස්ථානයන්හිදී ලංසු භාරගැනීම අවසන් කරන යේලායේදීම, එයසේ ඉදිරිපත් කරන ලද සියලුම ලංසු විවෘත කරනු ලබන අතර ප රමාදව ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලංසු 
ප රතියක්ෂේප කරනු ලැයේ. 
 
මීෙ අදාල සියලු විස්තර හා පැහැදිලි කිරම් විමසිය යුත්යත් ලංසු යපොත් නික`ත් කරනු ලබන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාර/ ප රධාන ඉංිනයන්රු යවතිනි. 
 

 

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