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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 
(ලක්ෂපාන 
සංකීර්යය) 

 
LC/SAM/PROC/EE (07/2019) 
සමනල විදුලි බලාගාරය සඳහා කුඩා 
පරිමායයේ අප ජල පවිත්රාගාරය 

සැපයීම, ප්රවාහනය, ස්ථාපනය කිරීම 
සහ ආරම්භ කිරීම. 

 

2019-10-17 
at 

14.00 hrs. 

ලක්ෂපාන 
සංකීර්යය 
කණිෂ්ඨ 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

 

විදුලි ඉංජියන්රු 
සමනල විදුලි 
බලස්ථානය 
ලංවිම. 

යපොල්පිටිය 
 

Tele : +94 36 
2287517, Fax :  + 94 

36 2287767 

1,000/= 
මහජන 
බැංකුයේ 

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 
ගිණුම් අංක 
071-1001-
23320-705  

යවත 
මහජන 
බැංකුයේ 
ඕනෑම 
ශාඛාවක් 
මඟින් 
යගවීම් 
කරන ලද 
ලදු පත් 

ඉදිරිපත් කර 
(යටන්ඩර්) 
ලංසු යපොත 
ලබා ගත 
හැක. 

12,000/= විදුලි ඉංජියන්රු 
සමනල විදුලි බලස්ථානය 

ලංවිම. 
යපොල්පිටිය 

 
Tele : +94 36 2287517, 
Fax :  + 94 36 2287767 

විදුලි ඉංජියන්රු 
සමනල විදුලි 
බලස්ථානය 
ලංවිම. 

යපොල්පිටිය 
 

Tele : +94 36 
2287517, Fax :  + 

94 36 2287767 
 

2019-10-17 
at 

14.00 hrs. 

N/A NCB Click 
Here. 

ජනන 
ලක්ෂපාන 
සංකීර්යය 

LC/CME/PROC/FL/2019-VEHI 
ලක්ෂපාන සංකීර්ය ය සදහා 4WD 

ඩබල් කැබ් රථයක්  ලීසින් පදනම මත 
මිලදී ගැනීම. 

 
 

2019-10-17 
වන දින 
14.00 hrs. 

ලක්ෂපාන 
සංකීර්ය  
කණිෂ්ඨ 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

න යයෝජය 
සාමානයධිකකාරි(ලක්ෂ
පාන සංකීර්යය) 

න යයෝජය 
සාමානයධිකකාරි 

කාර්යලය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
ලක්ෂපාන 

 
දුරකථන 

0512232085, 
ෆැක්ස් : 

051 2232211 
E mail : 

dgmlc@ceb.lk 
 

1000/= 
සියලුම 
යගවීම් 
ජනක 
අංශයේ 
රැස්කිරීයම් 
ගිණුම් 
අංශයේ 
මහජන 
බැංකුයේ 

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 
ගිණුම් අංක 
071-1001-
23320-705 
ගිණුමට 
බැර කර 
අදාල 
රිසිට්පත 
ඉදිරිපත් 

150,000/= 
 

න යයෝජය 
සාමානයධිකකාරි(ලක්ෂපාන 

සංකීර්යය) 
න යයෝජය සාමානයධිකකාරි 

කාර්යලය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

ලක්ෂපාන 
 

න යයෝජය 
සාමානයධිකකාරි(ලක්ෂ
පාන සංකීර්යය) 

න යයෝජය 
සාමානයධිකකාරි 

කාර්යලය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
ලක්ෂපාන 

2019-10-17 දින පැය 
14.00hrs. 

අදාළ නැත. ජාතික 
තරඟකාරි 
ලංසු. 

Click 
Here. 

https://www.dropbox.com/s/kb2vy66jj5yklc8/ENG-GEN-LC-SAM-PROCEE%20%2807-2019%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kb2vy66jj5yklc8/ENG-GEN-LC-SAM-PROCEE%20%2807-2019%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mtzrg1k68f0d8ez/ENG-GEN-LC-CME-PROC-FL-2019-VEHI.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mtzrg1k68f0d8ez/ENG-GEN-LC-CME-PROC-FL-2019-VEHI.pdf?dl=0
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යබදා හැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

 

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

53 

 
Print & Delivery of 20 Packages of 
Pin Mailers (each package contain 

1,000 pin Mailers) to Colombo 
City 

 
 

2019 
ඔක් යතෝම්බ

ර් 16 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 
යකොළඹ 03 මගින් 
2019- 10-15 දිනට 

යපර 
දුක. 011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

3,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

නයයෝජය සාමානයාධිකකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

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

03 හි තබා ඇති ලංසු 
යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නයයෝජය 

සාමානයාධිකකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය 
Click 
Here 

යබදා හැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/1
57 
 

Design, Manufacture, Supply, and 
Delivery (Optional Training on 
Installation and Commissioning 
works) of Ethernet Switches & 

Routers for Colombo City 

2019 
යනොවැම්බර් 

06 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 
යකොළඹ 03 මගින් 
2019- 11-05 දිනට 

යපර 
දුක. 011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

100,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

නයයෝජය සාමානයාධිකකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

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

යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නයයෝජය 

සාමානයාධිකකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- 
අන්තර්ජා
තික 

Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/19/183 

 
පාරියභෝගික විදුලි බිල් පැකට් 5400 

මුද්රයය කිරීම හා සැපයිම 

2019.10.09 
වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරී(නැයග
නහිර කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

2,000.00 147,960.00 නයයෝජය සාමානයාධිකකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය), 

නලායවලි පාර, 
ත්රිකුයාමලය 

නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
නලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- 

NCB 

click 
here 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2019/87 

ඇහැසි ප ොදි බහන් ඇළුමිනයම් ( 
Aerial Bundled Conductor Alu. 

(ABC) 230/400 V 1x50 + 
54.6sqmm) සපයා, යගනවිත් භාරදීම 

5,000 මීටර 

2019.10.17 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නයයොජය 
සාමානයාධිකකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත 

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

යදහිවල. 
011-2638852 

1,500.00 18,000.00 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය,  

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

ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

යදහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

ඉදිකිරීම් 

https://www.dropbox.com/s/xppamhaah9o816l/ENG-DD1-CC-2019-153.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xppamhaah9o816l/ENG-DD1-CC-2019-153.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ai9wkd4rcp9qcnl/ENG-DD1-CC-2019-157.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ai9wkd4rcp9qcnl/ENG-DD1-CC-2019-157.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b6h3e9yxjjyveto/Eng-DD2-EP-183%20Electricity%20Bills.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b6h3e9yxjjyveto/Eng-DD2-EP-183%20Electricity%20Bills.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1necqx38khin4nv/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_87.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1necqx38khin4nv/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_87.pdf?dl=0
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යසේවා 
ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය 

LV/T/2019/0293 
ලක්විජය විදුලි බලාගාරයේ කිමිදුම් 
අංශය සඳහා කිමිදුම් කට්ටල සැපයීම 
සහ යබදාහැරීම සදහා යටන්ඩර් 

කැදේම 
 

2019  

ඔක්යතෝම්බර් මස  

16 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 

 
 

1,000/- 
මුදල  
(නැවත 

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

ගිණුම් අංක: 
071100123
320705 
යවත බැර 
කල හැක. 

 
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 

 
 
 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය 

LV/T/2018/0242 
 

ලක්විජය විදුලි බලාගාරයේ ගින 
නවීයම් ජල පේධාතිය සඳහා විසරය 
තුණ්ඩ (Diffuser Nozzles) මිලදී 

ගැනීම 
 

2019  

ඔක්යතෝම්බර් මස  

16 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 

 
 

1,000/- 
මුදල  
(නැවත 

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

ගිණුම් අංක: 
071100123
320705 
යවත බැර 
කල හැක. 

 
රු25,000.00 

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/3vkb1j8cm396d2d/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0293.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3vkb1j8cm396d2d/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0293.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/mqxthtjjx1dudim/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0242.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mqxthtjjx1dudim/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0242.pdf?dl=0
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ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය 

LV/T/2019 /0247 
(Handheld X-ray Fluorescence 

Analyzer & Thickness Gauge) මිලදී 
ගැනීම 

2019  

ඔක්යතෝම්බර් මස  

16 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 

 
 

2,000/- 
මුදල  
(නැවත 

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

ගිණුම් අංක: 
071100123
320705 
යවත බැර 
කල හැක. 

 
රු50,000.00 

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 
 

වික්යටෝරියා 
විදුලි 

බලාගාරය 

එම්සී/වික්/2019/332 
 

වික්යටෝරියd විදුලි බලාගාරයේ 
රාජකාරි ප්රවාහන කටයුතු සදහා ආසන 

14 ක මගී වෑන් රථ 
03 ක් කුලී පදනම යටයත් (රියදුයරකු 

සහ ඉන්ධාන සමග) අවුරුේදක 
කාලසීමාවක් සදහා කුලියට 

ලබාගැනීම. 

2019/10/24    
14.00 පැයට 

මහවැලි 
සංකීර්ය 

සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

වික්යටෝරියා විදුලි 
බලාගාරය 
අධිකකාරිගම 

 
Tel:   081-4950688 

081-2202305 
Fax:081-2202304 

රු.500/= 
එක 

වාහනයක් 
සදහා 
සෑම 

යගවීමක්ම 
ඕනෑම 
මහජන 
බැංකු 

ශාඛාවක් 
මගින් 
මහජන 
බැංකුයේ 

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 
ලංවි.ම . 
ජනන 

මුලස්ථාන
යේ ගිණුම් 
අංක 071-
1001-2-
3320-705 
බැරයවන 
යසේ යගවා 
බැංකු ලදුපත 
ඉදිරිපත් කල 

යුතුය. 

රු.5000/= 
එක වාහනයක් 

සදහා 

වික්යටෝරියා විදුලි 
බලාගාරය, 
අධිකකාරිගම. 

වික්යටෝරියා විදුලි 
බලාගාරය, 
අධිකකාරිගම 

- NCB 
 

Click 
here 

 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/bg5o5vwe9kb1kmv/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0247.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bg5o5vwe9kb1kmv/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0247.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/evuh2gci95l0wd5/ENG-GEN-MC-MC-VIC-2019-332.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/evuh2gci95l0wd5/ENG-GEN-MC-MC-VIC-2019-332.pdf?dl=0
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සම්යප්රේෂය 
අංශය 

(යමයහයුම් 
හා නඩත්තු 
යසේවා) උතුරු 

මැද 

TR/O&M/N/NCB/2019/072/D 
 

අනුරාධාපුර  නගර සභා සීමාව තුලින් 
කුලී පදනම මත අවුරුේදක කාල 

සීමාවක් සඳහා වර්ග අඩි 
1200ක(අවම), වාහන ගාල් කිරීමට 
හැකි විදුලිය, ජලය හා දුරකතන 

පහසුකම් සහිතව විදුලි අධිකකාරි සඳහා 
නල නවසක් සපයා ගැනීම. (කුලී 

නවස අයිතිකරුයේ නම, මාසික කුලී 
මුදල, ලිපිනය සහ නවස පිහිටි 
ස්ථානය ඇතුලත් විස්තර සහිතව 

නවයසේ හිමිකරු විසින්ම මිළ ගයන් 
සඳහන් කර සකසන ලද අයදුම්පතක් 

ඉදිරිපත්   කරන්න.) 
 

මිළ ගයන් බහාලන ලියුම් කවරයේ 
ඉහළ වම් යකලවයර් “විදුලි අධිකාරි 

නිල නිවසක් සඳහා මිළ ගණන්” 
යනුයවන් ඉදිරිපත් කරන්න. 

2019/10/10 
ප.ව. 2.00 

නයයෝජය 
සාමානයාධික

කාරි 
(සම්යප්රේෂය  
යමයහයුම් හා 
නඩත්තු - 
උතුර) 

 
__ 

 
__ 
 

 
__ 
 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(යම. හා න. යසේවා) උතුරු 
මැද, ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
බණ්ඩාරනායක මාවත, 

අනුරාධාපුර. 
දු.අං.025-2235269 
025-2225922 

 

ප්ර.ඉ.(යම. හා න. 
යසේවා) - උතුරු මැද 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
බණ්ඩාරනායක 

මාවත, අනුරාධාපුර. 
 
 

 
__ 
 

 
NCB 

__ 
 

සම්යප්රේෂය 
අංශය 

නයයොජය 
සාමානයාධික
කාරී (පේධාති 
පාලන ) 

නසා/පේපා/සීසී/T/2019/4 
ලංවීම, 80, පාර්ලියම්න්තුව පාර, 

පැලවත්ත, බත්තරමුල්ල, 
ජාතික පේධාති පාලන ශාඛායේ 
ආරක්ෂක යසේවා සැපයීම 
2019 / 2020 වර්ෂය 

2018-10-10 
දින ප.ව 
3:00 ට 

සම්යප්රේෂය 

නයයොජය 
සාමානයාධිකකාරී 

පේධාති පාලන ශාඛාව, 
ලංවීම, 80, 

පාර්ලියම්න්තුව පාර, 
පැලවත්ත, 
බත්තරමුල්ල, 

දු. අ 011-2787950 
 
 
 

රු. 500/- 

 
 
 
 

රු. 35,000/- 
 

නයයොජය සාමානයාධිකකාරී 
පේධාති පාලන ශාඛාව, 

ලංවීම, 80, 
පාර්ලියම්න්තුව පාර, 

පැලවත්ත, බත්තරමුල්ල, 
 

නයයොජය 
සාමානයාධිකකාරී 
පේධාති පාලන 

ශාඛාව, ලංවීම, 80, 
පාර්ලියම්න්තුව පාර, 

පැලවත්ත, 
බත්තරමුල්ල, 

 

 
 
 

යනොමියල් 

NCB 
 

 
 
 
 
 

Click 
here 

සම්යප්රේෂය 
(සංයේශ) 

TR/CMN/ICB/2019/001/D 
01 No. of Communication Service 

Analyzer                   

 
2019 

යනොවැම්බර් 
මස 07  
දින 

14.30 පැයට 

සම්යප්රේෂය 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

නසා(සංයේශ) 
සංයේශ පාලන 
මධායස්ථානය 

කැළණිතිස්ස බලාගාර 
පරිශ්රය 

නව කැළණිපාලම පාර 
වැල්ලම්පිටිය 

 
(සතියේ වැඩ කරන 
දිනවල උයේ 9.00 සිට 
සවස 3.00 දක්වා) 

 
දු.ක./ෆැක්ස් 
011-2 424582 
011-2 441935 

 
1,000.00 

135,000.00 

නසා(සංයේශ) 
සංයේශ පාලන 
මධායස්ථානය 

කැළණිතිස්ස බලාගාර 
පරිශ්රය 

නව කැළණිපාලම පාර 
වැල්ලම්පිටිය 

 

නසා(සංයේශ) 
සංයේශ පාලන 
මධායස්ථානය 
කැළණිතිස්ස 
බලාගාර පරිශ්රය 
නව කැළණිපාලම 

පාර 
වැල්ලම්පිටිය 

 

- ICB 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/8fvsueo1cj94kop/Eng-TRA-SYC%28DGM-SYC-CC-T-2019-04%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8fvsueo1cj94kop/Eng-TRA-SYC%28DGM-SYC-CC-T-2019-04%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gg0n62l3oyszsgy/Eng_TRA_CMN_002.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gg0n62l3oyszsgy/Eng_TRA_CMN_002.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

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

82 
 

නයයෝජය සාමනයාධිකකාරි (යකොළඹ 
නගරය) ට අනයුක්ත ප්රධාාන 

ඉංජියන්රු (නඩත්තු) ඒකකය සඳහා 

කූලි වැන්  රථයක් ලබා ගැනීම. 

(වාහන අංක ii/iii) 
(වසර 02ක කාලයක් සඳහා) 

2019 
ඔක්යතොම්බ

ර් 
16 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් 

මාවත, යකොළඹ 03 
මගින් 

2019- 10-15 දිනට 
යපර 

දුක. 011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

එක් කුළි වැන් 
රථයක් සදහා 
10,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරි (යකොළඹ 
නගරය) කාර්යාලය, 

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

යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නයයෝජය 

සාමානයාධිකකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය 

 
Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

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

83 

 
නයයෝජය සාමනයාධිකකාරි යකොළඹ 
නගරයට අනයුක්ක ප්රධාාන ඉංජියන්රු 

(යකොළඹ බටහිර) ප්රායේයය 
කාර්යාලය සදහා  කුළි කෘ කැබ් 

රථයක් ලබා ගැනම  (කුළි වාහන  

iii/iv) 

(වසර 01 ක් සදහා) 

2019 
ඔක්යතොම්බ

ර් 
16 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් 

මාවත, යකොළඹ 03 
මගින් 

2019- 10-15 දිනට 
යපර 

දුක. 011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

එක් කුළි කෘ 
කැබ් රථයක් 

සදහා 
10,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරි (යකොළඹ 
නගරය) කාර්යාලය, 

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

යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නයයෝජය 

සාමානයාධිකකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය 

 
Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

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

84 

 
නයයෝජය සාමනයාධිකකාරි යකොළඹ 
නගරයට අනයුක්ක ප්රධාාන ඉංජියන්රු 

(සැ.හා.සං) ඒකකය සදහා  කුළි කෘ 

කැබ් රථයක් ලබා ගැනම  (කුළි වාහන 

අංක iv/iv ) 

(වසර 01 ක් සදහා) 

2019 
ඔක්යතොම්බ

ර් 
16 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් 

මාවත, යකොළඹ 03 
මගින් 

2019- 10-15 දිනට 
යපර 

දුක. 011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

එක් කුළි කෘ 
කැබ් රථයක් 

සදහා 
10,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරි (යකොළඹ 
නගරය) කාර්යාලය, 

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

යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නයයෝජය 

සාමානයාධිකකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය 

 
Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/fyc7zhguh2715c6/ENG-DD1-CC-2019-182.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fyc7zhguh2715c6/ENG-DD1-CC-2019-182.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yzpeuutvbjmiali/ENG-DD1-CC-2019-183.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yzpeuutvbjmiali/ENG-DD1-CC-2019-183.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r2epi0hhefhyy1s/ENG-DD1-CC-2019-184.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r2epi0hhefhyy1s/ENG-DD1-CC-2019-184.pdf?dl=0


 7 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019/2
86 

ගයකාධිකකාරී (ආදායම්) ඒකකය 
සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 

ලබා ගැනීම. 

2019 
ඔක්යතෝබර් 

16 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රධාාන විදුලි ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 

 
037 - 2281892 

1,000.00 35,000.00 

නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරී (වයඹ) 

කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 

නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරී 
(වයඹ) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 

 NCB 
Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019/2
87 

විදුලි ඉංජියන්රු (යවන්නප්පුව) 
කාර්යාලයට අයත් විදුලි අධිකකාරී 
(වාණිජ) – I සඳහා කුලී පදනම මත 

වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 

2019 
ඔක්යතෝබර් 

16 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

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

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019/2
88 

විදුලි අධිකකාරී (හලාවත) පාරියභෝගික 
යසේවා මධායස්ථානය  සඳහා කුලී 

පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 

2019 
ඔක්යතෝබර් 

16 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

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

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019/2
89 

වාරියයපොල ගබඩායේ ඇති අබලි 
යලොරි රථ මුහුණු  02ක් විකිණීම. 

2019 
ඔක්යතෝබර් 

16 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 
යලොට් වල 
වටිනාකමින් 

10%ක් 
එම එම  NCB 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/lfq5y7l83zvpyl6/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-286.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lfq5y7l83zvpyl6/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-286.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0m7i4zd45sm2q7t/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-287.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0m7i4zd45sm2q7t/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-287.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vpy1o1yuo5mqziy/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-288.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vpy1o1yuo5mqziy/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-288.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dk7f2uszk89tjyc/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-289.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dk7f2uszk89tjyc/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-289.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019/2
90 

ප්රධාාන විදුලි ඉංජියන්රු (තැනීම්) 
ඒකකයේ ඇති අබලි භාණ්ඩ විකිණීම. 

2019 
ඔක්යතෝබර් 

16 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 
යලොට් වල 
වටිනාකමින් 
10%ක් 

එම එම  NCB 
Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019/2
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ගිරිඋල්ල පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානයේ විදුලි අධිකකාරී නල 
නවස  සදහා ගිරිඋල්ල නගර සීමාව 
තුලින්  ජලය, විදුලිය, දුරකථන, මාර්ග 
පහසුකම් සහිත වර්ග අඩි 1,500 

යනොඅඩු නවසක් සහිත පර් ස් 40 ට 
යනොඅඩු ඉඩමක් කුලී යහෝ බදු පදනම 

මත ලබා ගැනීම. 

2019 
ඔක්යතෝබර් 

16 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

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

 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/19/194 

 
විදුලි අධිකකාරී  නගර පාරියභෝගික  
මධායස්ථානය ( ්රීකුයාමලය) යේ 
රාජකාරී කටයුතු සඳහා වෑන් 

රථයක්/ඩබල් කැබ් රථයක් වසර 02 
ක් සඳහා කුලියට ලබා ගැනීම. 

2019.10.09 
වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

ප්රායේශීය   විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය 

(්රීකුයාමලය) 
026-2222301 
026-2220060 

යහෝ 
නයයෝජය 

සාමානයාධිකකාරී(නැ
යගනහිර කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

1,000.00 20,000.00 නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
නලායවලි පාර, 
ත්රිකුයාමලය 

නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
නලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- 

NCB click 
here 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/19/195 

 
මාණ්ඩලික සම්බන්ධීකාරක 

(්රීකුයාමලය) යේ රාජකාරී කටයුතු 
සඳහා වෑන් රථයක්/ඩබල් කැබ් 
රථයක් වසර 02 ක් සඳහා කුලියට 

ලබා ගැනීම. 

2019.10.09 
වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

ප්රායේශීය   විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය 

(්රීකුයාමලය) 
026-2222301 
026-2220060 

යහෝ 
නයයෝජය 

සාමානයාධිකකාරී(නැ
යගනහිර කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

1000.00 20,000.00 නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
නලායවලි පාර, 
ත්රිකුයාමලය 

නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
නලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- 

NCB click 
here 

https://www.dropbox.com/s/3ys827wzyz79i4v/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-290.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3ys827wzyz79i4v/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-290.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/58fkazhcbesmehj/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-291.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/58fkazhcbesmehj/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-291.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r4vugcw9rje8xd9/Eng-DD2-EP-194%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20town%20Trincomalee.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r4vugcw9rje8xd9/Eng-DD2-EP-194%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20town%20Trincomalee.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t2ey0s44dj9d1a0/Eng-DD2-EP-195%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20Staff%20Cordinator%20-Trincomalee.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t2ey0s44dj9d1a0/Eng-DD2-EP-195%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20Staff%20Cordinator%20-Trincomalee.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/19/196 

 
විදුලි අධිකකාරී  කින්නයා  පාරියභෝගික 
මධායස්ථානය ( ්රීකුයාමලය)  සඳහා 
නවසක් වසරක් සඳහා කුලියට ලබා 

ගැනීම 

2019.10.09 
වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය 

(්රීකුයාමලය) 
026-2222301 
026-2220060 

යහෝ 
සාමානයාධිකකාරී(නැ
යගනහිර කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

500.00 - නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
උප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය - 

NCB click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/412 
යප්රායදණිය ප්රායේයය විදුලි 

ඉංජියන්රු ඒකකයට අයත් යටිනුවර 
පා.යසේ.ම. සඳහා කුලී පදනම මත වසර 
02ක කාලයකට වෑන් රථයක්  ලබා 

ගැනීම. 
 

2019-10-16 
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/2019/413 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු (වාණිජ) ම.ප. 

ඒකකය සඳහා කුලී පදනම මත වසර 
02ක කාලයකට යමෝටර් කාර් රථයක්  

ලබා ගැනීම. 
 

2019-10-16 
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 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/FA/Charted Engineer/2020 
බස්නාහිර පළාත උතුර තුල  වරලත් 
විදුලි ඉංජියන්රුවරුන් ලියාපදිංචි කිරීම 

2019-10-09 
ප.ව 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

 
500.00 

 
- 

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

පාර, කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

 
- 

 
යේශීය 

Click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/CON-V14/2019/13 
යතත් බදු කුලී පදනම මත යමෝටර් 
රථයක් ලබා ගැනීම. (රියදුරු සහිතව) 
ප්රධාාන විදුලි ඉංජියන්රු - තැනීම් 

2019-10-09 
ප.ව 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

500.00       20,000.00 

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

පාර, කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

 
- 

 
යේශීය 

Click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/G-V120/2019/42 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන් 
රථයක් ලබා ගැනීම. ප්රායේශීය 
නඩත්තු ඒකකය - ගම්පහ 

2019-10-09 
ප.ව 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගොඩ.                

500.00 20,000.00 

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

පාර, කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

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

කිරිබත්යගොඩ.                

 
- 

 
යේශීය 

Click 
here 

https://www.dropbox.com/s/8igkt2u1o6wxg0d/Eng-DD2-EP-196%20Rent%20a%20house%20for%20the%20use%20as%20ES%20%28kinniya%29%20Quartrs.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8igkt2u1o6wxg0d/Eng-DD2-EP-196%20Rent%20a%20house%20for%20the%20use%20as%20ES%20%28kinniya%29%20Quartrs.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dj324t9459p4tn1/Sin-DD2-CP-PPC-2019-412.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dj324t9459p4tn1/Sin-DD2-CP-PPC-2019-412.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mqk10nwsbte6ro3/Sin-DD2-CP-PPC-2019-413.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mqk10nwsbte6ro3/Sin-DD2-CP-PPC-2019-413.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0gf3t40pfebmz43/WPN-FA-Charted%20Engineer-2020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0gf3t40pfebmz43/WPN-FA-Charted%20Engineer-2020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yv01xu81bdx388u/Eng-DD2-WPN-NCB-CON-%20V14-2019-13%20-%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yv01xu81bdx388u/Eng-DD2-WPN-NCB-CON-%20V14-2019-13%20-%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sc12nzuttf00uqg/Eng-DD2-WPN-NCB-G-%20V120-2019-42%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sc12nzuttf00uqg/Eng-DD2-WPN-NCB-G-%20V120-2019-42%20van.pdf?dl=0
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දු.ක. 011-
2911071/72 

දු.ක. 011-
2911071/72 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/G-V57/2019/176 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන් 
රථයක් ලබා ගැනීම. පාරියභෝගික 
යසේවා මධායස්ථානය - යක්කල 

2019-10-09 
ප.ව 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

500.00 20,000.00 

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

පාර, කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

 
- 

 
යේශීය 

Click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/G-V54/2019/178 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන් 
රථයක් ලබා ගැනීම. ප්රධාාන විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය - ගම්පහ. 

2019-10-09 
ප.ව 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

500.00 20,000.00 

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

පාර, කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

 
- 

 
යේශීය 

Click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/G-V87/2019/52 
යතත් බදු කුලී පදනම මත කෲ කැබ් 
රථයක් ලබා ගැනීම.පාරියභෝගික 
යසේවා මධායස්ථානය - පූයගොඩ 

2019-10-09 
ප.ව 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

500.00 20,000.00 

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

පාර, කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

- යේශීය 
Click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/G-V46/2019/137 
යතත් බදු කුලී පදනම මත කෘකැබ්  
රථයක් ලබා ගැනීම.  පාරියභෝගික 
යසේවා මධායස්ථානය - කිරිදියවල 

2019-10-09 
ප.ව 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

500.00 20,000.00 

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

පාර, කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

- යේශීය 
Click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/G-V165/2019/177 
යතත් බදු කුලී පදනම මත කෘකැබ්  
රථයක් ලබා ගැනීම.  පාරියභෝගික 
යසේවා මධායස්ථානය - යක්කල 

2019-10-09 
ප.ව 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

500.00 20,000.00 

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

පාර, කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

- යේශීය 
Click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/KEL/CE/TC01/2019/07 
කිරිල්ලවල  ාරිප ෝගික පසේවා 

මධ්යස්ාාය  සඳහා වස  02 

කාල කට  බදු කුලී  දයම මත 

පගොඩයැගිල්ලක් ලබා ගැනීම. 
(කිරිල්ලවල, කඩවත, මහර, 

කිරිබත්යගොඩ නගරය අවටින් පිහිටි 
යගොඩනැගිල්ලක් විය යුතුය) 

2019-10-09 
ප.ව 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ප්රායේයය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 

191/13 බී, 
මලයදොලවත්ත  පාර, 

කඩවත. 
දු.ක.    0112 925880 
ෆැක්ස්: 0112925885 

500.00 - 

ප්රායේයය විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය, 191/13 බී, 
මලයදොලවත්ත  පාර, 

කඩවත. 
දු.ක.    0112 925880 
ෆැක්ස්: 0112925885 

ප්රායේයය විදුලි 
ඉංජියන්රු 

කාර්යාලය, 191/13 
බී, මලයදොලවත්ත  
පාර, කඩවත. 

දු.ක.    0112 925880 
ෆැක්ස්: 0112925885 

- යේශීය 
Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

WPSII/T/2019/084 

Chartered Electrical Engineers are 

 

30.10.2019

යප.ව.  

 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

 

න. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

 

රු. 500.00 

 

      - 

 

න. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

 

න. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

 

- 

 

ජාතික 

ලංසු 

Click 

here 

 

https://www.dropbox.com/s/qhswcxmy3krzsfu/Eng-DD2-WPN-NCB-G-%20V57-2019-176%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qhswcxmy3krzsfu/Eng-DD2-WPN-NCB-G-%20V57-2019-176%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3aaz9osjgyfdox4/Eng-DD2-WPN-NCB-G-%20V54-2019-178%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3aaz9osjgyfdox4/Eng-DD2-WPN-NCB-G-%20V54-2019-178%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rdj1gz3zuyrnr4z/ENG-DD2-WPN-NCB-G-V87-2019-52%20-Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rdj1gz3zuyrnr4z/ENG-DD2-WPN-NCB-G-V87-2019-52%20-Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tjrc30npa7lr5y6/Eng-DD2-WPN-NCB-G-%20V46-2019-137%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tjrc30npa7lr5y6/Eng-DD2-WPN-NCB-G-%20V46-2019-137%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7q9l3c7eflmmmn9/Eng-DD2-WPN-NCB-G-%20V165-2019-177%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7q9l3c7eflmmmn9/Eng-DD2-WPN-NCB-G-%20V165-2019-177%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hvkegk3m5a5to9r/%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%80%E0%B6%BD%20%20%E0%B6%B4%E0%B7%8F.%E0%B7%83%E0%B7%9A.%E0%B6%B8.%20%E0%B7%83%E0%B6%AF%E0%B7%84%E0%B7%8F%20%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%9A%E0%B7%8A%20%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%A7%20%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%B8%20%E0%B6%A7%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B6%BB%E0%B7%8A%20%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%AD.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hvkegk3m5a5to9r/%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%80%E0%B6%BD%20%20%E0%B6%B4%E0%B7%8F.%E0%B7%83%E0%B7%9A.%E0%B6%B8.%20%E0%B7%83%E0%B6%AF%E0%B7%84%E0%B7%8F%20%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%9A%E0%B7%8A%20%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%A7%20%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%B8%20%E0%B6%A7%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B6%BB%E0%B7%8A%20%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%AD.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fncz708e060ur7z/WPSII.T.2019.084%20Sinhala.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fncz708e060ur7z/WPSII.T.2019.084%20Sinhala.pdf?dl=0
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(බපද II ) 

 

invited for Registration to issue the 

Completion & Inspection 

Certificates for Internal Wiring & 

Installations of building within the 

Western Province South II for year 

2020 

10.00 

 

කමිටුව 

(බපද II) 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2019/57 

බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි ප්රධ්ාය 

ඉංජිපන්රු  වාණිජ කාර් ාල  සඳහා 

කුලී  දයම මත වෑන්  ා ක් 
ලබාගැනීම සඳහා වූ යටන්ඩරය. 

2019.10.17 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නයයොජය 
සාමානයාධිකකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත 

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

යදහිවල. 
011-2638852 

500.00 15,000.00 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය,  

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

ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

යදහිවල. 

 

NCB 

Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2019/58 

බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි ප්රධ්ාය 

ඉංජිපන්රු  වාණිජ කාර් ාල  සඳහා 

කුලී  දයම මත වෑන්  ා ක් 
ලබාගැනීම සඳහා වූ යටන්ඩරය. 

2019.10.17 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නයයොජය 
සාමානයාධිකකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත 

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

යදහිවල. 
011-2638852 

500.00 15,000.00 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය,  

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

ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

යදහිවල. 

 

NCB 

Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2019/81 

මධ්යම හා අු  පවෝල්ටී තා, 

පබදාහැරීම් රැහැන් මාර්ග සහ 

උ ප ොළ තැනීම් කටයුතු සඳහා 
යකොන්ත්රාත් කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම 
වසර 2020, බස්නාහිර පළාත දකුය 1. 

 

2019.10.17 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නයයොජය 
සාමානයාධිකකාරි ( 
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 ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය,  

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

ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

යදහිවල. 

 

NCB 

Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2019/82 

මධ්යම හා අු  පවෝල්ටී තා, 

පබදාහැරීම් රැහැන් මාර්ග සහ 

උ ප ොළ යඩත්තු කටයුතු සඳහා 
යකොන්ත්රාත් කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම 
වසර 2020, බස්නාහිර පළාත දකුය 1 

2019.10.17 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නයයොජය 
සාමානයාධිකකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය, 
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 

500.00 00.00 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය,  

යබදාහැරීම් අංශ - 4 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 

 

NCB 

Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/vnfp2qi754xaqim/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2019_57.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vnfp2qi754xaqim/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2019_57.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ybb36sofdofc9az/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2019_58.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ybb36sofdofc9az/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2019_58.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cakt35eoj0592nl/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_81.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cakt35eoj0592nl/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_81.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/acvuzkxsu3uy5e8/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_82.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/acvuzkxsu3uy5e8/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_82.pdf?dl=0
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මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 

යදහිවල. 
011-2638852 

මූලස්ථානය, 3වන මහල, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක: 25, නගරසභා 
පටුමඟ, යදහිවල. 

මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 

යදහිවල. 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2019/83 

පසේවා සැ යුම් කටයුතු සහ ප්රාපීය  

යඩත්තු කටයුතු සඳහා යකොන්ත්රාත් 
කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම වසර 2020, 

බස්නාහිර පළාත දකුය 1 

2019.10.17 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නයයොජය 
සාමානයාධිකකාරි ( 
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 ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය,  

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

ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

යදහිවල. 

 

NCB 

Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2019/84 

විදුලි රැහැන් මාර්ගයන්හි මංව  පහළි 

ප පහළි කිරීම සඳහා 

පකොන්ත්රාත්කරුවන් ලි ා දිං ක කිරීම 
වසර 2020 බස්නාහිර පළාත දකුය-1 

2019.10.17 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නයයොජය 
සාමානයාධිකකාරි ( 
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 ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය,  

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

ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

යදහිවල. 

 

NCB 

Click 
here 

 

 
යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

 
දප/ගා/ලි3/පවිත්රතා/2019/12 

 
පවිත්රතා යසේවාව ලබා ගැනීම 

 
 

ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු ශාඛාවට 
අයත් 

ප්රායේශීයවිදුලිඉංජියන්රුකාර්යාලය, 
ගාල්ල, බටදූව,  හබරාදූව, 

තවලමයනපාරියභෝගිකයසේවාමධායස්
ථානයන්සහඊටඅයත්ප්රාථමිකඋපයපොල
වල්වලපවිත්රතායසේවාවපවත්වායගනයා

ම 
 
 

 
 

2019.10.09 
ප.ව.2.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය. 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො187/3 

බණ්ඩාරනායක 
යපයදස, 
ගාල්ල 

 
දු.ක - 09122-34344 

 
 
 
 

 
 

1000/- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5000/- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය. 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො187/3 

බණ්ඩාරනායක යපයදස, 
ගාල්ල 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

අදාලයනොයේ
. 

 
 

NCB 
 

 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/mg8e8czzlec0z7t/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_83.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mg8e8czzlec0z7t/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_83.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gguew0m2g56j2ia/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_2019_84.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gguew0m2g56j2ia/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_2019_84.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yipgbnv2i25bxcm/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%9C%E0%B7%8F-%E0%B6%BD%E0%B7%923-%E0%B6%B4%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%8F-2019-12.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yipgbnv2i25bxcm/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%9C%E0%B7%8F-%E0%B6%BD%E0%B7%923-%E0%B6%B4%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%8F-2019-12.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

 

නිසා (ද )/ලි6/2019/40 

 

මංව  පහලි කිරීම 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ දකුණු 
පළාත තුල විදුලි මාර්ගයන්ට අවහිර 

මංවර යහලි යපයහලි කිරීයම් 
යකොන්ත්රාත්තුව - 2020 

 
2019 

යනොවැම්බර් 
13 

ප.ව 2.00 
 

 
පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
නයයෝජය 

සාමානයාධිකකාරී (දප) 
කාර්යාලය, අංක 167, 
මාතර පාර, ගාල්ල 

 
දු.අං. 091-

2232095,091-
2232058 

 
500.00 

 
- 

 
නයයෝජය 

සාමානයාධිකකාරී (දප) 
කාර්යාලය, අංක 167, 
මාතර පාර, ගාල්ල 

 
 

  
 

අදාලයනොයේ
. 

 
 

NCB 
 

 
Click 
Here 

 
යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

 
නිසා (ද )/ලි6/2019/41 

 

යව පසේවා සැ යුම් 

 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ, දකුණු 
පළාත තුල නව යසේවා සැපයුම් 

යකොන්ත්රාත්තුව - 2020 

 
2019 

යනොවැම්බර් 
13 

ප.ව 2.00 
 
 

 
පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
නයයෝජය 

සාමානයාධිකකාරී (දප) 
කාර්යාලය, අංක 167, 
මාතර පාර, ගාල්ල 

 
දු.අං. 091-

2232095,091-
2232058 

 
 

 
500.00 

 
- 

 
නයයෝජය 

සාමානයාධිකකාරී (දප) 
කාර්යාලය, අංක 167, 
මාතර පාර, ගාල්ල 

 
 

  
 

අදාලයනොයේ
. 

 
 

NCB 
 

 
Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

 
දප/විඉ/බේයේ/ලි5/විසන්ධික කිරීම්/2020 
බේයේගම වි.ඉ කාර්යාලයට අයත් 

බේයේගම, යගෝනපීනුවල, තල්ගස්වල, 
වඳුරඹප්රයේශතුල 

විදුලිය විසන්ධික කිරීම හායළි ඇමිණීම. 
 

 
2019  

ඔක්යතෝම්බ
ර් 17 

ප.ව 2.00 
 

 
පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
ප්රායේශීය විදුලි 

ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම. 

හාමුයගොඩ පාර, 
කුම්යම්, බේයේගම. 

 
දු.අං. 091-2292099 

 
1,000.00 

 
50,000.00 

 
ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු 

කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම. 

හාමුයගොඩ පාර, කුම්යම්, 
බේයේගම. 

 
දු.අං.091-2292099 

  
 

අදාලයනොයේ
. 

 
 

NCB 
 

 
Click 
Here 

 
යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

 
න.සා.(ද.ප.)/ලි2/කුලී වාහන/2019/43 

 
ප්රායේයය විදුලි ඉංජියන්රු 

(අම්බලන්යගොඩ) 
ප්රායේශීය කාර්යාලය- වෑන් 02, 
නඩත්තු ඒකකය-වෑන් 01, 

පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානය 
ඉදුරුව-වෑන් රථ 01, නඩත්තු ඒකකය- 

කෘකැබ් 01, පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානය ඇල්පිටිය- ්රී යරෝද රථ 

 
 

2019.10.02 
ප.ව.2.00 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

 
 

න.සා.(ද.ප.) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

අංක.167,  
මාතරපාර,ගාල්ල. 

 

 
 

500/- 

 
 

අදාළයනොයේ 

 
න.සා.(ද.ප.) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., අංක.167,  
මාතරපාර,ගාල්ල. 

 

  
 

අදාලයනොයේ
. 

 
 

NCB 
 

 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/1nczijuk58wduce/Sin-DD4-SP-%E0%B6%B1%E0%B7%92.%E0%B7%83%E0%B7%8F.%28%E0%B6%AF%E0%B6%B4%29-%E0%B6%BD%E0%B7%926-2019-40.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1nczijuk58wduce/Sin-DD4-SP-%E0%B6%B1%E0%B7%92.%E0%B7%83%E0%B7%8F.%28%E0%B6%AF%E0%B6%B4%29-%E0%B6%BD%E0%B7%926-2019-40.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1nczijuk58wduce/Sin-DD4-SP-%E0%B6%B1%E0%B7%92.%E0%B7%83%E0%B7%8F.%28%E0%B6%AF%E0%B6%B4%29-%E0%B6%BD%E0%B7%926-2019-40.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1nczijuk58wduce/Sin-DD4-SP-%E0%B6%B1%E0%B7%92.%E0%B7%83%E0%B7%8F.%28%E0%B6%AF%E0%B6%B4%29-%E0%B6%BD%E0%B7%926-2019-40.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9baobj8bjq1km3f/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%25E
https://www.dropbox.com/s/9baobj8bjq1km3f/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%25E
https://www.dropbox.com/s/9baobj8bjq1km3f/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%25E
https://www.dropbox.com/s/9baobj8bjq1km3f/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%25E
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01, පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානය 
සීනයගොඩ- ්රී යරෝද රථ 01 

(ලියාපදිංචි කර වසර 10ක් ඇතුලත 
වාහන විය යුතුය) 

යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

 
න.සා.(ද.ප.)/ලි2/කුලී වාහන/2019/44 

 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු (ගාල්ල) 

 
පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානය 

බටදුව -කෘකැබ් රථ 01, පාරියභෝගික 

යසේවා මධායස්ථානය හබරාදුව-යලොරි 
රථ 01 

(ලියාපදිංචි කර වසර 10ක් ඇතුලත 
වාහන විය යුතුය) 

 
 

2019.10.02 
ප.ව.2.00 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

න.සා.(ද.ප.) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

අංක.167,  
මාතරපාර,ගාල්ල. 

 
 

500/- 

 
 

අදාළයනොයේ 

න.සා.(ද.ප.) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., අංක.167,  
මාතරපාර,ගාල්ල. 

  
 

අදාලයනොයේ
. 

 
 

NCB 
 

 
Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

 
න.සා.(ද.ප.)/ලි2/කුලී වාහන/2019/45 

 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු (යබදාහැරීම් 

නඩත්තු) 
 

ගාල්ල වැඩ කණ්ඩායම- වෑන්/ කැබ් 
01,  අම්බලන්යගොඩ වැඩ කණ්ඩායම -

වෑන් 01 
 

(ලියාපදිංචි කර වසර 10ක් ඇතුලත 
වාහන විය යුතුය) 

 
 

2019.10.02 
ප.ව.2.00 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

න.සා.(ද.ප.) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

අංක.167,  
මාතරපාර,ගාල්ල. 

 
 

500/- 

 
 

අදාළයනොයේ 

න.සා.(ද.ප.) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., අංක.167,  
මාතරපාර,ගාල්ල. 

  
 

අදාලයනොයේ
. 

 
 

NCB 
 

 
Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

 
න.සා.(ද.ප.)/ලි2/කුලී වාහන/2019/46 

 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු (තංගල්ල) 
කාර්යාලයට ්රී යරෝද රථ 01 

 
(ලියාපදිංචි කර වසර 10ක් ඇතුලත 

වාහන විය යුතුය) 

 
 

2019.10.02 
ප.ව.2.00 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

න.සා.(ද.ප.) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

අංක.167,  
මාතර පාර,ගාල්ල. 

 
 

500/- 

 
 

අදාළයනොයේ 

න.සා.(ද.ප.) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., අංක.167,  
මාතර පාර,ගාල්ල. 

  
 

අදාලයනොයේ
. 

 
 

NCB 
 

 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/dhjwd37ut05pvmh/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2019-44.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dhjwd37ut05pvmh/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2019-44.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dmkpzsuysgk9ye3/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2019-45.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dmkpzsuysgk9ye3/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2019-45.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wzxo22vaob5l2sd/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2019-46.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wzxo22vaob5l2sd/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2019-46.pdf?dl=0


 15 

යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

 
න.සා.(ද.ප.)/ලි2/කුලී වාහන/2019/47 

 
විදුලි ඉංජියන්රු (බේයදගම)  
කාර්යාලය සඳහා-වෑන් රථ 01 

 
(ලියාපදිංචි කර වසර 10ක් ඇතුලත 

වාහන විය යුතුය) 

 
 

2019.10.02 
ප.ව.2.00 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

න.සා.(ද.ප.) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

අංක.167,  
මාතරපාර,ගාල්ල. 

 
 

500/- 

 
 

අදාළයනොයේ 

න.සා.(ද.ප.) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., අංක.167,  
මාතරපාර,ගාල්ල. 

  
 

අදාලයනොයේ
. 

 
 

NCB 
 

 
Click 
Here 

 
යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

SP/CE(DM)/T/2019/06 
ප්ර .ඉං. යබදාහැරීම් නඩත්තු (ද.ප.) 

කාර්යාලයේ පවිත්රතා කටයුතු -  2019-
2020 

2019.10.16 
ප.ව. 02.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව. 

ප්ර. ඉං (යබ.නඩත්තු) 
ද.ප. කාර්යාලය, 
යදවන මහළ, 
යනො.187/3, 

බණ්ඩාරනායක 
යපයදස, ගාල්ල. 

500.00 5,000.00 ප්ර. ඉං (යබ.නඩත්තු) ද.ප. 
කාර්යාලය, යදවන මහළ, 

යනො.187/3, 
බණ්ඩාරනායක යපයදස, 

ගාල්ල. 

  
 

අදාලයනොයේ
. 

 
 

NCB 
 

 
Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

න.සා.(ද.ප.)/ලි2/කුලී වාහන/2019/48 
 
විදුලි ඉංජියන්රු (ශක්ති 
කළමයාකරන)  විදුලි ඉංජියන්රු 

සඳහා-කාර් රථ 01 
 
(ලියාපදිංචි කර වසර 10ක් ඇතුලත 
වාහන විය යුතුය) 

2019.10.09 
ප.ව.2.00 

 න.සා.(ද.ප.) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

අංක.167,  
මාතරපාර,ගාල්ල 

500.00 අදාළයනොයේ න.සා.(ද.ප.) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., අංක.167,  
මාතරපාර,ගාල්ල. 

 අදාලයනොයේ
. 

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 ඔවුන්යේ බලයලත් නයයෝජිතයන්ට පමයක් ලංසු යපොත් නකුත් 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 නයයෝජය සාමානයාධිකකාරී/ප රධාාන ඉංජියන්රු යවත ලිිතතව 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 සාමානයාධිකකාරී නමින් ලියන ලද බැංකු අයකරයක් ම`ගින් යහෝ මුදල් ම`ගින් යහෝ යගවිය හැක. 
 

 

වියේශීය තානාපති කාර්යාල /යවළ`ද යකොමිෂන්වලට, ලංසු යපොත්වල යතොරතුරු පිටපත් ලිිතත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීයමන් අදාල නයයෝජය සාමානයාධිකකාරී/ප රධාාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපොත් අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ඔවුන්යේ නයයෝජිතයින්ට අදාල නයයෝජය සාමානයාධිකකාරී/ප රධාාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් පරී්ා කල හැක. 
 

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ඔවුන්යේ අනුමැතිය ලත් නයයෝජිතයින් 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 රතිය්ේප කරනු ලැයබ්. 
 

මීට අදාල සියලු විස්තර හා පැහැදිලි කිරීම් විමසිය යුත්යත් ලංසු යපොත් නක`ත් කරනු ලබන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නයයෝජය සාමානයාධිකකාරී/ ප රධාාන ඉංජියන්රු යවතින. 
 

 

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

 

        සාමායයාධිකාරී                      

https://www.dropbox.com/s/3r92x5tmnbs6o6p/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2019-47.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3r92x5tmnbs6o6p/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2019-47.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xq5hh24h1bo7i2m/Sin-DD4-SP-%20SP-CE%28DM%29-T-2019-06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xq5hh24h1bo7i2m/Sin-DD4-SP-%20SP-CE%28DM%29-T-2019-06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/etrjeutqkd9rhl0/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2019-48.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/etrjeutqkd9rhl0/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2019-48.pdf?dl=0
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