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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 
( තාපබල 
සංකීර්යය) 

SPS/LP/EE(M)M/2019/14/323
0 

සපුගස්කන්ද විදුලි බලස්ථනය 
සඳහා ආරක්ෂිත නිළ ඇඳුම් 

සපයාගැනීම 

2019.06.13 
10:00 පැයට 

තාපබල 
සංකීරණ 

සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

නිපයෝජ්ය සාාානය 

අධිකාරී ( තා බල 

සංකීර්ණය)  ලංවිා 

ජ්නන මූලස්ථානය, 

නව කැළණි  ාලා, 

10600 

පකොපලොන්නාව 

දුරකතන අංකය 

2437426, 2423897 
 

1,000.00 20,000.00 නිපයෝජ්ය සාාානය 

අධිකාරී ( තා බල 

සංකීර්ණය)  ලංවිා 

ජ්නන මූලස්ථානය, නව 

කැළණි  ාලා, 

10600 පකොපලොන්නාව 

දුරකතන අංකය 

2437426, 2423897 
 

නිපයෝජ්ය සාාානය 

අධිකාරී ( තා බල 

සංකීර්ණය)  ලංවිා 

ජ්නන මූලස්ථානය, 

නව කැළණි  ාලා, 

10600 

පකොපලොන්නාව 

දුරකතන අංකය 

2437426, 
2423897 

අදාල නැත NCB Click 

Here 

https://www.dropbox.com/s/84x6odzms90ln9e/ENG-GEN-SPS-LP-EE%28M%29M-2019-14-3230.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/84x6odzms90ln9e/ENG-GEN-SPS-LP-EE%28M%29M-2019-14-3230.pdf?dl=0
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ජනන අංශය 

(වත්කම් 
කළමණාකර
න ජලවිදුලි  

අංශය) 

AMHE\Elec\003\2019\02 
 

වත්කම් කළමයාකරන ජලවිදුලි  
අංශය සඳහා “Single Phase HV 

Transformer (11 kV/400 V, 16 
kVA)” උපකරයය 
සපයා,යගනැවිත් දීම 

2019-06-27 
10.30 පැයට 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව -  
මහවැලි 

සංකිර්ණය 

වත්කම් කළමණාකරන 

ජලවිදුලි කාර්යාලය,  
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, අංක:40/20 

ඒ, අම්පිටිය පාර, 
මහනුවර 

 

Tel: 081-2234364 

Fax: 081-2246599 

රු. 1000/- 
සෑම 

ගගවීමක්ම 
ඕනෑම 
මහජන 
බැංකු 

ශාඛාවකින් 
ගදමටගගොඩ 

ශාඛාගේ 
ලං.වි.ම. 
ජ්නන 

මුලස්ථාන
ගේ ගිණුම් 

අංක: 
071-1001-
2-3320- 

705 
බැරවන ගසේ 
ගගවා බැංකු 

ලදුපත 
ඉදිරිපත් 

කළ යුතුය. 

රු: 40,000.00 වත්කම් කළමණාකරන 
ජලවිදුලි කාර්යාලය,  

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක:40/20 ඒ, අම්පිටිය 

පාර, මහනුවර 

වත්කම් 
කළමණාකරන 

ජලවිදුලි කාර්යාලය,  
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක:40/20 ඒ, 
අම්පිටිය පාර, 

මහනුවර 

- ICB 
 

Click 
Here 

යබදා හැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/05
4 
 

Rectification of Corrosion Issues of 
RTU enclosures 

 
ලංසු අවසන් වීාට ප ර සාකච්ජ්ාව 

සදහා  ැමීණිය යුතු දිනය 2019 ජුනි 

ාස 03 වන දින ප .ව.10.00ට 

නිපයෝජ්ය සාාානයාධිකාි 

(පකොළඹ නගරය) කාර්යාලය, සිව් 

වන ාහල, ලක්ෂ්ාන් 

පගොඩනැගිල්ල, 340, 

ආර්. ඒ. ද පාල් ාාවත, පකොළඹ 03 

දී. 

2019 ජුනි 
මස 12 වැනිදා 
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 
2019-06-11 දිනට 

යපර 
දුක.011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

130,000.00 
(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 

https://www.dropbox.com/s/cy0d6e6q3qs0qsw/eng-gen-emhe-elec-003-2019-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cy0d6e6q3qs0qsw/eng-gen-emhe-elec-003-2019-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ocbi3thgprwk1hp/ENG-DD1-CC-2019-054.pdf?dl=0
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යබදා හැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2019/098 
 

i)  Insulation Tubing HS for LV 
150Sqmm –  800 Mtrs. 

 
ii) End Termination Kit HS for 
Indoor/ 11kV/ 50Sqmm/ 1C/ 

XLPE/Screen/PVC/UG Cable 
(Without Socket) – 175 Nos. 

 
iii) End Termination Kit H.S. Indoor -

11kV / 70Sqmm/ 3C/ PILC/ SWA 
UG Cable (Without Socket) -10 Nos. 

 
iv) Cast Resin Branch Type Jointing 
Kit  95/4C- 35/4C (With  Resins & 

Connectors ) 
– 300 Nos. 

 
v)  Cast Resin Branch Type Jointing 

Kit 
35/4C- 16/4C (With Resins & 

Connectors) 
– 60 Nos. 

2019 
ජූනි 
12 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 3,500.00 
(මුදලින්) 

161,500.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

එම එම - NCB Click Here 

යබදා හැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/10
5 
 

Disposal of unserviceable Items at 
Colombo South Area Office and 

Consumer Service Centers. 

2019 ජුනි 
මස 12 වැනිදා 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 
(මුදලින්) 

 

යලොට් අංක 03-
500.00 

යලොට් අංක 04-
15,000.00 

යලොට් අංක 05-
1,000.00 

යලොට් අංක 06-
1,000.00 

යලොට් අංක 07-
1,000.00 

(මුදලින් යහෝ 
බැංකු 

අයකරයක් 
මඟින්) 

එම එම - NCB Click Here 

https://www.dropbox.com/s/l1jox0ozn4md7tu/ENG-DD-CC-2019-098.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tdcu3uwq065u59u/ENG-DD1-CC-2019-105.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2019/49 
යබදාහැරීම් අංශ 4 ආයතනික 

කාර්යාලය  සඳහා  නාම පුවරු හා  
සංඥා පුවරු  සපයා, යගනවිත් 

සවිකිරීම. 

2019.06.03 
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 ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 608, 
ගාලුපාර, රත්මලාන. 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 608, 

ගාලුපාර, රත්මලාන. 

 NCB Click 
here 

 

ඉදිකිරීම් 

ජනන අංශය 
(ලක්ෂපාන 
සංකීර්යය) 

ලක්ෂපාන සංකීර්යයේ නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී කාර්යාලයට අයත් 

සිවිල් අංශයේ පවතින වැඩ 
යකොටසක්  යකොන්ත්රාත් පදනම මත 

කර ගැනීම 
 

යටන්ඩර් අංකය 
DGM/LC/Civil/Ten/2019- 03 

 
(පගොඩනැගිලි ඉදිකිිම් පිළිබඳ අවා 
වසර 05 ක  ළපුරුද්ද අනිවාර්ය 

පව්.) 

2019 ජූනි 06   
වන දින 
ප.ව.2.00 

 
 
 

සුලු සපයා 
ගැනීම් 

කමිටුව, 
ලක්ෂපාන 

සංකීර්යය. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

කාර්යාලය, ලක්ෂපාන 
සංකීර්යය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, ලක්ෂපාන. 

051 2232085 
051 3502387 

ෆැක්ස්- 051 2232211 
 
 

2019 ජූනි  04      දින 
 .ව. 4.00 දක්වා 

 ාණක් පටන්ඩර් ත් 

නිකුත් කරණු ඇත. 
 

රු.1,000 / = 
(සෑම 

යගවීමක්ම 
ඕනැම 
මහජන 
බැංකු 

ශාඛාවකින් 
යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 

ලංවීම ජනක 
මුලස්ථාන
යේ ගිණුම් 
අංක 071-
1001-2-
3320-705 
බැරවන යසේ 
යගවා යහෝ 
ලක්ෂපාන 
සංකීර්ය 
කාර්යාල 
ලංවීම මුදල් 
කවුන්ටරය
කට යගවා 
ලදුපත 

ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය.) 

 

35,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
කාර්යාලය, ලක්ෂපාන 

සංකීර්යය,ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, ලක්ෂපාන. 

 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
කාර්යාලය, 
ලක්ෂපාන 
සංකීර්යය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
ලක්ෂපාන. 

 

- NCB Click 

here. 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/සිවිල්/ටී/2019/05 
යබදාහැරීම් අංශ 4 ආයතනික 

කාර්යාලයේ පස්වන මහයල්  විවෘත 
යටරසයේ යකොටසක් සඳහා 

වහලයක් ඉදිකිරීම. 

2019.06.03 
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 20,000.00 ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 608, 
ගාලුපාර, රත්මලාන. 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 608, 

ගාලුපාර, රත්මලාන. 

 NCB Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/ga2txugxbn1dsx5/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_49.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ga2txugxbn1dsx5/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_49.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7gt58qsf40v9q67/Sin-Gen-LC-DGM-LC-CivilTen-2019-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7gt58qsf40v9q67/Sin-Gen-LC-DGM-LC-CivilTen-2019-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m19mdjyplm20s9q/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_CIVIL_05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m19mdjyplm20s9q/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_CIVIL_05.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/සිවිල්/ටී/2019/06 
යබදාහැරීම් අංශ 4 ආයතනික 

කාර්යාලයේ ප්රධාාන පිවිසුම සඳහා 
කැනපියක් ඉදිකිරීම 

 

2019.06.03 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

එම 500.00 30,000.00 එම එම  NCB Click 
here 

 

යසේවා 
ජනන අංශය 
(වත්කම් 

කළමයාකර

න ජලවිදුලි 

අංශය) 

කාර්රථයක් රියදුරු සහ ඉන්ධාන 
සමඟ කුලියට ලබා ගැනිම සඳහා 

වන ලංසුව 
 

වාහන මුල් ලියාපදිංචියේ සිට වසර 
10 කට වඩා පැරණි යනොවිය යුතය. 

 

මිළ ගයන් ඉදිරිපත් කරන 
අවස්ථාව වන විට ලියාපදිංචි 

යනොකළ වාහන, යතෝරා ගැනීයමන් 
සති 02 ක් ඇතුලත ලියාපදිංචි කර 

ඉදිි ත් කල යුතුය. 
ලංසුයයොමුඅංකයAMHE/DGM/00

3/032/12-2019 

 
 

2019-06-13 
14:00 පැය 

මහවැලි 
සංකීර්යය 
ප්රසම්පාන 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(වත්කම් 
කළමනාකරය 
ජලවිදුලි), ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
40-20 A අම්පිටිය පාර, 

මහනුවර. 

දුරකථන: 081-

2224424 
 

Email.: 

dgmamhe@ceb.lk 

රු.1000.00 
මහජන 
බැංකුව 

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 

ඇති ලං.වි.ම. 
ජනන 

මුලස්ථාන 
 

ගිණුම් අංක: 
071-1-001-
2-3320705 
ගිණුමට බැර 
කර ලදුපත 
ඉදිරිපත් කළ 

යුතුය. 
 

රු.10,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (වත්කම් 
කළමනාකරය ජලවිදුලි), 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

40-20 A අම්පිටිය පාර, 

මහනුවර. 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(වත්කම් 
කළමනාකරය 
ජලවිදුලි), ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
40-20 A අම්පිටිය පාර, 

මහනුවර. 

2019/06/13දිනදී 
 
 

 NCB Click 

Here 

 

ජනන අංශය 
(ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය) 

LV/T/2019/0168 
 

ජැටි යමයහයුම් සඳහා මූරින්  සහ 

පිරිසිදු කිරීයම් යසේවාව සපයා ගැනීම 

2019 
ජුනි මස 26 

වන දින 14.00 
පැයට. 

 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය-
කනිෂ්ඨ 

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 

 

TP : 032 226 8972 

Fax: 032 226 8975 

 

3,500/- 
මුදල  
(නැවත 

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

ගිණුම් අංක: 
071100123
320705 
යවත බැර 
කල හැක. 

රු460,000.00 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 

 
 

https://www.dropbox.com/s/rriera45b9glg7s/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_CIVIL_06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rriera45b9glg7s/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_CIVIL_06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dslrhcvoe8doddo/eng-gen-emhe-elec-003-032-12-2019.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dslrhcvoe8doddo/eng-gen-emhe-elec-003-032-12-2019.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/ogt0rz2bpmrdhn7/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-168.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ogt0rz2bpmrdhn7/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-168.pdf?dl=0
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ජනන අංශය 
(මහවැලි 
සංකීර්යය) 

 

 

 

 

 

MU/UKU/BIDS/2019/006 

 

උකුයවල විදුලි බලස්ථානයේ 
රාජකාරි ප්රවාහන කටයුතු සඳහා 
ආසන 12ක මගී වෑන් රථයක්  
අවුරුද්දක කාල සීමාවක් සඳහා 

කුලියට ලබාගැනීම 
(රියදුරු හා ඉන්ධාන 

යකොන්ත්රාත්කරු විසින් සැපයිය 
යුතුයි.) 

 

2019/06/13 
14.00 පැයට 

 

මහවැලි 
සංකීර්ය 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

උකුයවල විදුලි 
බලස්ථානය, ලං.වි.ම., 

උකුයවල. 
 

T.P. 

066 224 3054 

066 224 4229 

 

Fax 

066 224 4351 
 

රු. 1000/- 

 

සෑම 
යගවීමක්ම 
ඕනෑම 
මහජන 
බැංකු 

ශාඛාවකින් 
යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 
ලං.වි.ම. 
ජනන 

මුලස්ථාන
යේ ගිණුම් 
අංක: ’ 

071-1001-

2-3320-705 

බැරවන යසේ 
යගවා බැංකු 
ලදුපත 

ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය. 

රු: 10,000/- උකුයවල විදුලි 
බලස්ථානය, 

ලං.වි.ම. , උකුයවල. 
 

උකුයවල විදුලි 

බලස්ථානය, 
ලං.වි.ම. , උකුයවල. 

 

අදාළ 
යනොයේ. 

NCB Click 
here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/10
1 
 

නිපයෝජ්ය සාානයාධිකාි (පකොළඹ 

නගරයට) අනියුක්ක ප්රධාාන 

ඉංජිපන්රු (පකොළඹ නැපගනහිර) 

ප්රාපද්ය ය කාර්යාලය සදහා  කුළි 

වැන් රථයක් ලබා ගැනිා  (කුළි 

වැන් iv/iv) (වසර 02 ක කාලයක් 

සදහා) 

2019 ජුනි 
මස 12 වැනිදා 
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 

2019-06-11 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 
 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/10
2 
 

නිපයෝජ්ය සාානයාධිකාි පකොළඹ 

නගරයට අනියුක්ක ප්රධාාන 

ඉංජිපන්රු (පකොළඹ උතුර) 

ප්රාපද්ය ය කාර්යාලය සදහා  කුළි 

2019 ජුනි 
මස 12 වැනිදා 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 
(මුදලින්) 

 

එක් වැන් රථයක් 
සදහා 

10,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

එම එම - NCB Click 

Here 

 
 

https://www.dropbox.com/s/iiqd3hk6qlpszo5/SIN-GEN-MC-UKU-BIDS-2019-006.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iiqd3hk6qlpszo5/SIN-GEN-MC-UKU-BIDS-2019-006.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3ahk3vphbcehmce/ENG-DD1-CC-2019-101.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3m5ewzpo0q3668p/ENG-DD1-CC-2019-102.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3m5ewzpo0q3668p/ENG-DD1-CC-2019-102.pdf?dl=0
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වැන් රථයක් ලබා ගැනිා  (කුළි 

වැන් i/iv) 

(වසර 02 ක් සදහා) 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019
/100 

යබදාහැරීම් නඩත්තු හා බලශක්ති 
කලමයාකරන ඒකක වල 

කාර්යාල සඳහා   කුරුයෑගල යහෝ 
කුලියාපිටිය නගර සීමාවන් තුලින්  
ජලය, විදුලිය, දුරකථන, මාර්ග 
පහසුකම් සහිත වර්ග අඩි 4,500 
යනොඅඩු යගොඩනැගිල්ලක් බදු 
පදනම මත ලබා ගැනීම. 

 

2019 ජුනි 12 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැද්දුම, 
කුලියාපිටිය. 

 
037 - 2281892 

1,000.00 60,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී (වයඹ) 

කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැද්දුම, 
කුලියාපිටිය. 

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

 NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019
/136 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු (හලාවත) 
සඳහා කුලී පදනම මත යමෝටර් 

රථයක් ලබා ගැනීම. 

2019 ජුනි 12 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

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

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019
/137 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු (සැළසුම් හා 
සංවර්ධාන) ඒකකයට  අයත් 

විමර්ශන අංශය සඳහා කුලී පදනම 
මත වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 

2019 ජුනි 12 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

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

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019
/138 

විදුලි අධිකාකාරී (යබෝලවත්ත) 
පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානය  
සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 

ලබා ගැනීම. 

2019 ජුනි 12 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

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

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019
/139 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු (යබදාහැරීම් 
නඩත්තු) ඒකකයට අයත් විදුලි  
අධිකාකාරී මිල්ලව වැඩ කණ්ඩායම 
සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 

මිලදී ගැනීම. 

2019 ජුනි 12 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

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

 

https://www.dropbox.com/s/1j8sc1k11awkb6g/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-100.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1j8sc1k11awkb6g/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-100.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l7s9bzr2ek93u1s/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-136.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l7s9bzr2ek93u1s/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-136.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ww0ymhvxtal3kt8/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-137.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ww0ymhvxtal3kt8/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-137.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oel1ckup4tqeuht/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-138.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oel1ckup4tqeuht/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-138.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s0tc95ilz1mj793/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-139.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s0tc95ilz1mj793/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-139.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019
/140 

වයඹ පළාත් ඇමතුම් මධායස්ථානය 
පිරිසිදු කිරීම හා නඩත්තු යසේවා 

පවත්වායගන යාම. 

2019 මැයි 12 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 10,000.00 එම එම  NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/193 
යේරායදණිය විදුලි ඉංිනයන්රු 

කාර්යාලය සඳහා කුලී පදනම මත 
වසර 02ක කාලයකට වෑන් රථයක්  

ලබා ගැනීම. 
 

2019-06-12  
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. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/194 
 

ප්රායද්ය ය විදුලි ඉංිනයන්රු  කෑගල්ල 
කාර්යාලයට අයත් යමොයරොන්යතොට 
වි.පා.යසේ.ම.හි විදුලි කණු ගබඩා කර 

තබා ගැනීම සඳහා   කුළී/බදු  
පදනම මත පහත සඳහන් පහසුකම් 
සහිතව වසර 02ක කාලයකට 

ඉඩමක්  ලබා ගැනීම. 
 

1.යමොයරොන්යතොට නගරය තුළ 
ප්රධාාන පාරකට 

යාබදව පිහිටිය යුතුය. 
2 ඉඩම වටා ආරක්ෂිත වැටක් 

යයොදා යවන් කර 

තිබිය යුතුය. 
3 යරේන් රථයක්  පහසුයවන් 

පිවිසීමට ප්රමායවත් 
පිවිසුම්  මාර්ගයක් තිබිය යුතුය. 
4. පර් ස් 30ක් යහෝ ඊට වැඩි 

තැනිතලා භූමියක් 
විය යුතුය. 

 

2019-06-12  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

තමා විසින් සකස් 
කරගත් අයදුම්පතක 
බලායපොයරොත්තු වන 
මාසික කුළිය සහ 

යගොඩනැඟිල්යල් සියලු 
විස්තර සඳහන් කර 

එවන්න. 
 

දු.අ.  035-2222466 
 

- - එම එම අදාල නැත. NCB - 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/195 
 

ගලයගදර  ප්රායද්ය ය විදුලි 
ඉංිනයන්රු  බල   ප්රයද්ශයට අයත් 

හතරලියද්ද  වි.පා.යසේ. 
මධායස්ථානයේ විදුලි අධිකාකාරි නිළ 
නිවස  සඳහා  පහත සඳහන් 
අවශයතාවන් සහිත නිවසක් 

2019-06-12  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

තමා විසින් සකස් 
කරගත් අයදුම්පතක 
බලායපොයරොත්තු වන 
මාසික කුළිය සහ 

යගොඩනැඟිල්යල් සියලු 
විස්තර සඳහන් කර 

එවන්න. 
 

- - එම එම අදාල නැත. NCB - 

https://www.dropbox.com/s/n6daxwif8fvro19/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-140.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n6daxwif8fvro19/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-140.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0zkm5tdx297jlhl/Sin-DD2-CP-PPC-2019-193.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0zkm5tdx297jlhl/Sin-DD2-CP-PPC-2019-193.pdf?dl=0
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කුලී/බදු පදනම මත වසර 02ක 
කාලයක් සඳහා ලබා ගැනීම. 

 

i) හතරලියද්ද 
වි.පා.යසේ.මධායස්ථාන බල 
ප්රයද්ශය තුළ පිහිටා තිබිය 

යුතුය. 

ii) අවම වශයයන් කාමර 03කින් 
සමන්විත විය යුතුය. 

iii) ජලය, විදුලිය, දුරකථන  
පහසුකම් තිබිය යුතුය. 

iv) වාහන නවතා තැබිය හැකි 
පහසුකම් තිබිය යුතුය. 

v) නිවස වටා ආරක්ෂිත වැටක් 
යහෝ තාේපයක් තිබිය යුතුය. 

 

දු.අ.  081-4945102 

081-2054581 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(දකුණු 
පළාත) 

SP/DGM/CE(P&D)/C4/POLE 

YARD/2019/16 

 
මිළ ගයන් කැඳවීම. 

විදුලි කණු රැස් කර තැබීම පිණිස 
ඉඩමක් බද්දට ගැනීම. 

 
ගාල්ල සිට කි.මී. 15 කට නුදුරින් 
අක්කර 01 ක පමය තැනිතලා හා 
තද යපොයලොවකින් යුතු ආරක්ෂිත 
වැටකින් සමන්විත ඉඩමක් විය 
යුතුය. ප්රධාාන මාර්ගයේ සිට ඉඩම 
දක්වා බර වාහන ගමන් කිරීමට 
හැකියාව ද තිබිය යුතුය. එම 

ඉඩයමහි ඔේපුවට අදාල පත්තිරු 
සමඟපිඹුරුපත ද ඉදිරිපත් කල යුතු 
අතර, ලිපි කවරයේ යයොමු අංකය 

සඳහන් කරන්න. 
 

2019.06.12 
ප.ව.2.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

 
 

අදාල යනොයේ - 
 

- 
 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී (දකුණු 

පළාත), 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක. 167, මාතර පාර, 

ගාල්ල. 
 

091-2232095 
091-2232058 

 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(දකුණු පළාත), 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, අංක. 167, 
මාතර පාර, ගාල්ල. 

 
091-2232095 
091-2232058 

 
 

අදාලයනොයේ

. 
NCB 

 

Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(දකුණු 
පළාත) 

SP/H/T/2019/04 
හම්බන්යතොට ප්රධාාන විදුලි 

ඉංිනයන්රු කාර්යාලය, ඊට අයත් 
පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථාන සහ 
හම්බන්යතොට සං ාරක නිවාසය 
සඳහා පිරිසිදු කිරියම් යසේවාව 

සැපයීම 
 

2018.06.13 
ප.ව.2.00 දක්වා 

පලාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ප්රායද්ය ය විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය, 

සිරියබෝපුර, 
හම්බන්යතොට. 

500.00 5000.00 ප්රායද්ය ය විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය, සිරියබෝපුර, 

හම්බන්යතොට. 

ප්රායද්ය ය විදුලි 
ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය, 
සිරියබෝපුර, 
හම්බන්යතොට. 

අදාලයනොයේ

. 
NCB 

 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/5s76aj3xshsfas9/Sin-DD4-SP-SP-DGM-CE%28P%26D%29-C4-POLE%20YARD-2019-16.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5s76aj3xshsfas9/Sin-DD4-SP-SP-DGM-CE%28P%26D%29-C4-POLE%20YARD-2019-16.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tof0tq599nf1vxj/Sin-DD4-SP-SP-H-T-2019-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tof0tq599nf1vxj/Sin-DD4-SP-SP-H-T-2019-04.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(දකුණු 
පළාත) 

නි.සා.(ද.ප.)/ලි2/අබලි/2019/15 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ දකුණු 
පළාත් ගබඩායේ ඇති භාවිතයයන් 
ඉවත් කරන ලද අබලි භාණ්ඩ 

විකිණීම 
 
 

 

2019-06-06 

ප.ව. 2.00 

පලාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා.(ද.ප.) 

කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

අංක.167,  

මාතරපාර,ගාල්ල. 
 

1,000.00 ලංසුයවන් 10% 
කමුදල 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී (දකුණු 

පළාත), 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක. 167, මාතර පාර, 

ගාල්ල. 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(දකුණු පළාත), 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, අංක. 167, 
මාතර පාර, ගාල්ල. 

 

අදාලයනොයේ

. 
NCB 

 

Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2019/46 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1  හි අබලි 
තාරාපැවි (ට්රාන්ස්යෆෝමර්)  විකිණීම 

සඳහා වූ යටන්ඩරය 
යලොට් 01යි 

2019.06.13 
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 - 
250,000.00 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 608, 
ගාලුපාර, රත්මලාන. 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 608, 

ගාලුපාර, රත්මලාන. 

 NCB Click 
here 

 

වයාපෘති 

අංශය 

(සීඊඑන්ඊ

අයිපී-පී1) 

PM/CENEIP-

P1/T/2019/01 

සම්යප්රේෂය වයාපෘති අංශයේ 

සීඊඑන්ඊඅයිපී-පී1 (මන්නාරම 

සම්යප්රේෂය යටිතල පහසුකම් 

වයාපෘති) කාර්යාලය යවත වසර 

01ක කාලයක් සඳහා පවිත්රතා 

යසේවය සැපයීම. 

2019/06/06 

යප.ව. 10.00 

පළාත් 
සපයාගැනී
යම් කමිටුව 
(වයාපෘති) 

 

සම්යප්රේෂය 

ේ යාපෘති අංශයේ 

සීඊඑන්ඊඅයිපී-පී1 

(මන්නාරම 

සම්ේ යර්ෂය 
යටිතල පහසුකම් 

ේ යාපෘති) 

කාර්යාලය 
 

ලං.වි.ම. 
35/2, පළමු මහල, 
උද් යාන පාර, 

මායබෝල, වත්තල. 
 
 

011-3168771/ 

2936488 

- රු.2,500/- සම්යප්රේෂය වයාපෘති 

අංශයේ 

සීඊඑන්ඊඅයිපී-පී1 

(මන්නාරම 

සම්යප්රේෂය යටිතල 

පහසුකම් වයාපෘති) 

කාර්යාලය 

 

ලං.වි.ම. 
35/2, පළමු මහල, 

උදයාන පාර, 

මායබෝල, වත්තල. 

 

 

011-3168771/ 

2936488 

 

සම්යප්රේෂය 

වයාපෘති අංශයේ 

සීඊඑන්ඊඅයිපී-පී1 

(මන්නාරම 

සම්යප්රේෂය 

යටිතල පහසුකම් 

වයාපෘති) 

කාර්යාලය 

 

ලං.වි.ම. 
35/2, පළමු මහල, 

උදයාන පාර, 

මායබෝල, වත්තල. 

 

011-3168771/ 

2936488 

- 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 ඔවුන්යේ 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 රධාාන 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. 
 

 

https://www.dropbox.com/s/7hhaqg1l5ks42pp/Sin-DD4%28SP%29-DGM%28SP%29-C2-2019-05-23.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7hhaqg1l5ks42pp/Sin-DD4%28SP%29-DGM%28SP%29-C2-2019-05-23.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yucdewsgmwt96tf/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_46.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yucdewsgmwt96tf/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_46.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/77o3lj37ptk41gm/Sin-PRJ-P1-PMCENEIP-P1T201801.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/77o3lj37ptk41gm/Sin-PRJ-P1-PMCENEIP-P1T201801.pdf?dl=0
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වියද්ය ය තානාපති කාර්යාල /යවළ`ද යකොමිෂන්වලට, ලංසු යපොත්වල යතොරතුරු පිටපත් ලිඛිත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීයමන් අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාාන ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපොත් අයේක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ඔවුන්යේ නියයෝිනතයින්ට අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාාන ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් පරීක්ෂා කල හැක. 
 

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ඔවුන්යේ 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 රතියක්ෂේප කරනු ලැයබ්. 
 
මීට අදාල සියලු විස්තර හා පැහැදිලි කිරීම් විමසිය යුත්යත් ලංසු යපොත් නික`ත් කරනු ලබන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ ප රධාාන ඉංිනයන්රු යවතිනි. 
 

 

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

 
 

        සාාානයාධිකාරී                         
                                     
 


