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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 

යබදා හැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2019/09
6 

 
Supply & Delivery of 

Medium Voltage (11kV)  Fuses for 
Delle Alsthom Compact 
Substations  – 10 Sets. 

 

2019 
ඹක්යතෝම්බ

ර් 
30 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 
යකොළඹ 03මගින් 
2019- 10-29 දිනට 

යපර 
දුක.011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

2,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

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

03 හි තබා ඇති ලංසු 
යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/j82tps9lprfp20s/ENG-DD1-CC-2019-096.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j82tps9lprfp20s/ENG-DD1-CC-2019-096.pdf?dl=0
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යබදා හැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

 
DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2019/179 

Supply & Delivery of 
i)  Straight  Through Joint H.S. for 

11kV/ 
95Sqmm/ 3C/ XLPE/SWA (Without 

Ferrules) – 300Nos. 
 

ii) Jointing Kits-Transition H.S. 11kV/ 
70Sqmm/3C/ XLPE -PILC/SWA 

(Without 
Ferrules) - 30 Nos. 

 
iii) Jointing Kits Transition H.S. 11kV/ 

95Sqmm/3C/XLPE  - PILC  SWA 
(Without  Ferrules) -260 Nos. 

 
iv) Jointing Kits-Transition H.S. 11kV 
/240Sqmm/ 3C/Cu/ XLPE-PILC/ SWA 

Cable (Without Ferrules) - 80 Nos. 
 

v)  End Termination Kit Heat 
Shrinkable   PILC 11kV/ 

3C/185Sqmm Out Door (With 
Sockets) -05 Nos. 

 
vi) End Termination Kit H.S. Indoor 

11kV/ 
95Sqmm/3C/ PILC/ SWA UG Cable 

(Without  Sockets) -05 Nos. 
 

vii) Jointing Kit Straight Through HS 
Outdoor 11kV/ 95Sqmm/3C/ 
PILC/SWA Cable (Without 

Ferrules)-10 Nos. 

 
viii) Jointing Kit Straight Through. 
H.S. Out Door-11kV/240Sqmm – 

3C/PILC/SWA Cable 
Without Ferrules) – 10 Nos. 

 

ix) Transition Joint for 240Sqmm/ 

11kV/ 3C/ Cu/ XLPE/ SWA  

Cable to 95Sqmm/ 11kV/ 

3C/Cu/PILC/ SWA Cable 

(With  Ferrules)-30 Nos. 

2019 
ඹක්යතෝම්බ

ර් 
30 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 
යකොළඹ 03මගින් 

2019- 10-29 දිනට 
යපර 

දුක.011-2575923 
011-2575930 

4,000.00 
(මුදලින්) 

265,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

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

03 හි තබා ඇති ලංසු 
යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/cshwjex3wdzwao5/ENG-DD1-CC-2019-179.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cshwjex3wdzwao5/ENG-DD1-CC-2019-179.pdf?dl=0


 3 

යබදා හැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2019/18
0 

 
Supply & Delivery of 

i) Jointing Kit St. Thro. HS -LV/ 
240Sqmm/ 

4C/XLPE/SWA Cable (Without 
Ferrules) 
- 50 Nos. 

 
ii) Jointing Kit St. Thro. HS-LV/ 

150Sqmm/ 4C /XLPE/SWA 
Cable  (Without Ferrules) 

-25 Nos. 
iii) Jointing Kit St. Thro. HS-LV/ 

16Sqmm/ 2C/ XLPE/ SWA 
Cable (Without Ferrules) 

-150 Nos. 
iv) Jointing Kit Transition HS –

LV/ 70Sqmm/ 4C/PILC-
XLPE/SWA Cable (Without 

Ferrules) - 30 Nos. 
 

v) Jointing Kit Transition HS-LV/ 
16Sqmm/ 

4C/PILC-XLPE/ SWA Cable 
(Without 

Ferrules) -150 Nos. 
vi) Jointing Kit Transition HS –
LV/ 16Sqmm/ 2C/PILC-XLPE/  
SWA Cable (Without Ferrules) -

150 Nos. 

2019 
ඹක්යතෝම්බ

ර් 
30 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 
යකොළඹ 03මගින් 

2019- 10-29 දිනට 
යපර 

දුක.011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

28,100.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

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

03 හි තබා ඇති ලංසු 
යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/apevzr2jj0ipua7/ENG-DD1-CC-2019-180.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/apevzr2jj0ipua7/ENG-DD1-CC-2019-180.pdf?dl=0
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යබදා හැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2019/19
1 
 

Supply & Delivery of 
Jointing Kit Straight Through HS-

LV/ 70Sqmm/4C/XLPE/SWA 
Cable (Without Ferrules) - 250 

Nos. 

2019 
ඹක්යතෝම්බ

ර් 
30 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 
යකොළඹ 03මගින් 

2019- 10-29 දිනට 
යපර 

දුක.011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

12,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

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

03 හි තබා ඇති ලංසු 
යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 

CE(P&HM)DD1/T/PM/2019/04 
 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි (වයාපෘති 
හා බැර නඩත්තු)යබ.අ.1 කාර්යාලයේ, 
උපයපොළ ඉදිකිරීම් හා නඩත්තු අංශය 
සඳහා, Hand Operated Hydraulic 
Cable Cutter සැපයීම හා යගනවිත් 

භාරදීම සඳහා වූ යටන්ඩරය                                         

2019 
ඔක්යතෝබර් 
මස 31 වන 

දින 
ප.ව. 2.00 
දක්වා 

කලාපීය 
සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

(යබදාහැරීම් 
අංශය 01) 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(වයාපෘති හා බැර 

නඩත්තු) යබදාහැරීම් 
අංශය 01,       ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.288, නුවර පාර,         

කුරුයෑගල, 
 

දු.ක.: 037- 2229151, 
2230483, 2230484                    
ෆැක්ස් 037-2229151 

500.00 6,000.00 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 

(වයාපෘති හා බැර 
නඩත්තු) යබදාහැරීම් 
අංශය 01,       ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.288, නුවර පාර,         

කුරුයෑගල, 
දු.ක.: 037- 2229151, 
2230483, 2230484                    
ෆැක්ස් 037-2229151 

 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(වයාපෘති හා බැර 

නඩත්තු) යබදාහැරීම් 
අංශය 01,       ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.288, නුවර පාර,         

කුරුයෑගල, 
දු.ක.: 037- 2229151, 
2230483, 2230484                    
ෆැක්ස් 037-2229151 

අදාල නැත යේශීය 
Click 
Here 

 

ඉදිකිරීම් 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/19/231 

 
මඩකලපුව වාලච්යච්න නිල නිවාස 

අංක 02 අලුත්වැඩියා කිරීම. 

2019.10.2

3 වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර) 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය 
(මඩකලපුව) 
065-2222639 

යහෝ 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරී(නැ
යගනහිර කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

1,500.00 35,000.00 නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
නිලායවලි පාර, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය - 

NCB click 
here 

https://www.dropbox.com/s/uiyvrzd7fc0qf67/ENG-DD1-CC-2019-191.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uiyvrzd7fc0qf67/ENG-DD1-CC-2019-191.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b7pog6xdvxyedai/Eng-DD1-PHM-T-PM-2019-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b7pog6xdvxyedai/Eng-DD1-PHM-T-PM-2019-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vsvovj6oo7b18ns/Eng-DD2-EP-231%20Valaichenai%20Qrs%202.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vsvovj6oo7b18ns/Eng-DD2-EP-231%20Valaichenai%20Qrs%202.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/19/232 

 
මඩකලපුව වාලච්යච්න නිල නිවාස 

අංක 03 අලුත්වැඩියා කිරීම. 

2019.10.2

3 වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර) 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය 
(මඩකලපුව) 
065-2222639 

යහෝ 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරී(නැ
යගනහිර කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

1,500.00 35,000.00 නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
නිලායවලි පාර, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය - 

NCB click 
here 

යසේවා 

ජ්නන 
ලක්ෂපාන 
සංකීර්යය 

LC/CME/PROC/WPS/VEHIHIRE/
2019 

විමලසුයර්න්ේර විදුලි බලාගාරය සඳහා 
කුලී පදනම මත 2019/2020 වර්ෂය 
සඳහා වෑන් රථයක් ලබාගැනීම 

 

2019 
යනොවැම්බර් 
මස 01 දින 
ප.ව. 2.00. 

ලක්ෂපාන 
සංකීර්යයේ 
කණිෂ්ඨ 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

නියයෝජ්ය 
සාමාන්යාධිකාකාරී 

(ලක්ෂපාන 
සංකීර්යය), ලං.වි.ම., 

ලක්ෂපාන. 
දුරකථන : 051-

2232085 
051-2232083 

ෆැක්ස් : 051-2232211 
ඊයම්ල්:dgmlc@ceb.l

k 

1,000/= 
 

ලං.වි.ම 
සාමාන්යාධිකා
කාරී නමට 
බැංකු 

අයකරයකි
න් යහෝ 
මහජ්න 
බැංකුයේ 

අංක 071-1-
001-2-

3320-705 ට 
යහෝ මුදලින් 
යගවිය 
හැක.. 

10,000/= 
 

නියයෝජ්ය 
සාමාන්යාධිකාකාරී 
කාර්යාලය, 

ලක්ෂපාන සංකීර්යය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

ලක්ෂපාන. 
 

නියයෝජ්ය 
සාමාන්යාධිකාකාරී 
කාර්යාලය, 
ලක්ෂපාන 
සංකීර්යය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
ලක්ෂපාන. 

 

නි යයෝජ්ය 
සාමානයධිකාකා
රි(ලක්ෂපාන 
සංකීර්යය) 
කාර්යලයයන් 
යනොමියල් 
ලබා ගත 
හැක 

 

ජ්ාතික 
තරඟකාරි 
ලංසු. 

 
 
 
 
 

Click 
Here 

 

ජ්නන 
ම.සං. 

MC/KOT/BIDS/2019/016 
 

යකොත්මයල් විදුලි බලස්ථානයේ 
ධාාවනය සඳහා 

රියදුරු සහ ඉන්ධාන සහිතව ආසන 14 
කින් සමන්විත වැන් රථයක් සැපයීම 

2019/10/30 
දින 14:00 
පැයට 

මහවැලි 
සංකීර්ය 

සපයා ගැනිම් 
කමිටුව 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු, 
යකොත්මයල් විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මාවතුර. 
 

081- 4950690/691, 
081-7429330 

සැම යගවිමක්ම ඕනැම 
මහජ්න බැංකු 
ශාඛාවකින් 

යදමටයගොඩ ශාඛායේ 
ලංවිම ජ්නන 

මූලස්ථානයේ ගිණුම් 
අංක 

071-1001-23320-705 
බැරයවන යසේ යගවා 

500/- 10,000.00 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු, 
යකොත්මයල් විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මාවතුර. 
 

 
 
 

2019/10/30 
දින 14:00 පැයට 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු, 
යකොත්මයල් විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මාවතුර. 
 

 
කාර්යාලයේදි 
කියවිම සදහා 
යනොමියල් 
ලබාගත 
හැක. 

 

NCB 
 

Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/ya4jrrf6m2cz8sy/Eng-DD2-EP-232%20Valaichenai%20Qrs%203.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ya4jrrf6m2cz8sy/Eng-DD2-EP-232%20Valaichenai%20Qrs%203.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c1gvapjvt8z8d45/LC-CME-PROC-WPS-VEHIHIRE-2019.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c1gvapjvt8z8d45/LC-CME-PROC-WPS-VEHIHIRE-2019.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l27pz12d3p4ryao/SIN-GEN-MC-KOT-BIDS-2019-016.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l27pz12d3p4ryao/SIN-GEN-MC-KOT-BIDS-2019-016.pdf?dl=0
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බැංකු ලදුපත ඉදිරිපත් 
කල යුතුය. 

 
ජ්නක 

 
SPS/C3/15-08/ 19-1 

 
සපුගස්කන්ද විදුලි බලස්ථානයට   කුලී 
පදනම මත මගී ප්රවාහනය සඳහා 
ආසන 07 ක වෑන් රථ යක් (රියදුරු 

සහිතව) ලබා ගැනීම. 
 
 
 
 

 
2019-10-24 
10.00 පැයට 

 
සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 
තාපබල 
සංකීර්යය 

 

නිය ෝජ්ය ාමාම්ය 

අධිකමරී ( තමපබල 

ාංකීර්ණ )  ලංවිා 

ජ්්් මූලා්ථම් , 

්ව කැළණි පමලා, 

10600 

යකොයලොන්්මව 

දුරකත් අංක  
011  2423897 

 
 
 
 

Rs.500/= 

 

 

 

 

Rs. 5,000/= 

නිය ෝජ්ය ාමාම්ය 

අධිකමරී ( තමපබල 

ාංකීර්ණ )  ලංවිා 

ජ්්් මූලා්ථම් , ්ව 

කැළණි පමලා, 

10600 යකොයලොන්්මව 

දුරකත් අංක  
011  2423897 

 

නිය ෝජ්ය ාමාම්ය 

අධිකමරී ( තමපබල 

ාංකීර්ණ )  ලංවිා 

ජ්්් මූලා්ථම් , 

්ව කැළණි පමලා, 

10600 

යකොයලොන්්මව 

දුරකත් අංක  
011  2423897 

අදාල නැත යේශීය 
Click 
Here 

ජ්නන/ 
සමනළ 
සංකීර්යය 

SC/DGM/BID/KGPS/2019/16 

කුකුයළේ ගඟ විදුලි බලාගාරයට අයත් 

කරේව නිවාස සංකීර්යය පිරිසිදු 

කිරීයම් යකොන්ත්රාත්තුව 

2019-10-

30 

දින 14.00 
පැයට 
අවසන් 
කරනු 
ලැයේ. 

 

ජ්නන 
කනිෂ්ඨ මිල 
දී ගැනීම් 
කමිටුව 
(සමනළ 
සංකීර්යය) 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය (කුකුයළේ ගඟ 

විදුලි බලාගාරය ) 
ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය 

කලුවලතැන්න, 
යකළින් කන්ද 
අගලවත්ත 

දු. ක. : 034 224 3743 
ෆැක්ස් : 034 224 

3743 
වි.තැ. 

cekgpssc.gen@ceb.l
k 

 
 

 
 
 
 
 

500.00  
(සියලු ම 
යගවීම් 
ඕනෑම 

බැංකුවකින් 
මහජ්න 
බැංකුයේ 

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

 

10,000.00 

 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

කාර්යාලය (කුකුයළේ ගඟ 
විදුලි බලාගාරය ) 

ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය 
කලුවලතැන්න, 
යකළින් කන්ද 
අගලවත්ත 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය (කුකුයළේ 
ගඟ විදුලි බලාගාරය ) 
ලංකා විදුලි බල 
මණ්ඩලය 

කලුවලතැන්න, 
යකළින් කන්ද 
අගලවත්ත 

 

අදාළ නැත 
යේශීය 
තරඟකාරි 
ලංසු කැඳවීම  

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/77zqltpcdqdh39l/Eng-GEN-SPS-SPS_C3_15-08_19-1_Passenger%20Van_rev%201.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/77zqltpcdqdh39l/Eng-GEN-SPS-SPS_C3_15-08_19-1_Passenger%20Van_rev%201.pdf?dl=0
mailto:cekgpssc.gen@ceb.lk
mailto:cekgpssc.gen@ceb.lk
https://www.dropbox.com/s/yc8yqx5j4e26ghu/Sin-GEN-SC-KGPS-2019-16.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yc8yqx5j4e26ghu/Sin-GEN-SC-KGPS-2019-16.pdf?dl=0
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ජ්නන 
ම.සං. 

MC/KOT/BIDS/2019/017 
 

යකොත්මයල් විදුලි බලස්ථානයේ 
ධාාවනය සඳහා 

රියදුරු සහ ඉන්ධාන සහිතව ආසන 
හතරකින් යුත් කාර් රථයක් සැපයීම 

 

2019/10/30 
දින 14:00 
පැයට 

මහවැලි 
සංකීර්ය 

සපයා ගැනිම් 
කමිටුව 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු, 
යකොත්මයල් විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මාවතුර. 
 

081- 4950690/691, 
081-7429330 

සැම යගවිමක්ම ඕනැම 
මහජ්න බැංකු 
ශාඛාවකින් 

යදමටයගොඩ ශාඛායේ 
ලංවිම ජ්නන 

මූලස්ථානයේ ගිණුම් 
අංක 

071-1001-23320-705 
බැරයවන යසේ යගවා 
බැංකු ලදුපත ඉදිරිපත් 

කල යුතුය. 

500/- 10,000.00 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු, 
යකොත්මයල් විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මාවතුර. 
 

 
 
 

2019/10/30 
දින 14:00 පැයට 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු, 
යකොත්මයල් විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මාවතුර. 
 

කාර්යාලයේදි 
කියවිම සදහා 
යනොමියල් 
ලබාගත 
හැක. 

 

NCB 
 

Click 
here 

 

යබදාහැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

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

31 
 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී (යකොළඹ 

නගරය) ට අනියුක්ත යකොළඔ දකුය 
ප්රායේය ය විදුලි ඉංිනයන්රු කාර්යාලය 

සහ එම කාර්යාලයට අයත් 
පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථාන I, II 
හා බිද වැටුම් ඩියපෝව සදහා ආරක්ෂක 

යසේවාව සපයා ගැනිමට අදාල 
යටන්ඩර් කැදවිම 

2019 
ඔක් යතෝම්බ

ර් 
30 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැලිල්ල,340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් 

මාවත, යකොළඹ 03 
මගින් 

2019-10-29 දිනට 
යපර 

දුක.011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

120,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි (යකොළඹ 
නගරය) කාර්යාලය, 

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

යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/s08u36tlvy3nnof/SIN-GEN-MC-KOT-BIDS-2019-017.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s08u36tlvy3nnof/SIN-GEN-MC-KOT-BIDS-2019-017.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qint04evij5stc6/ENG-DD1-CC-2019-131.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qint04evij5stc6/ENG-DD1-CC-2019-131.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

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

92 
 

ප්රධාාන ඉංිනයනරු (නඩත්තු - යකොළඹ 

නගරය) අංශයේ පලියබෝධා පාලනය 
සදහා යකොන්ත්රාත්කරුවන් ලියා පදිං  

කරවා ගැනිම 
(වසරක කාලයක් සදහා) 

2019 
ඔක් යතෝම්බ

ර් 
30 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැලිල්ල,340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් 

මාවත, යකොළඹ 03 
මගින් 

2019-10-29 දිනට 
යපර 

දුක.011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

1,000.00 
(ආපසු 

යනොයගවන 
පදනම මත 
අයකරනා  
ලියාපදිං  
ගාස්තුවයි) 
(මුදලින්) 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි (යකොළඹ 
නගරය) කාර්යාලය, 

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

යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

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

93 
 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී (යකොළඹ 

නගරය) ට අනියුක්ත ප්රාථමික 

උපයපොළ (primary substation) 

"D"හි පිවිසුම් මාර්ගය අලුත් වැඩියා 

කිරිම. 

 
ලංසු අවසන් වීමට යපර සාකච්ජ්ාව 

සදහා පැමීණිය යුතු දිනය 2019 
ඔක්යතෝම්බර් මස 17 වන දින යප.ව 
10.00 ට නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 

(යකොළඹ නගරය) කාර්යාලය, සිේ 

වන මහල, ලක්ෂ්මන් යගොඩනැගිල්ල, 

340, 

ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, යකොළඹ 03 දී. 

2019 
ඔක් යතෝම්බ

ර් 
30 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැලිල්ල,340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් 

මාවත, යකොළඹ 03 
මගින් 

2019-10-29 දිනට 
යපර 

දුක.011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

24,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි (යකොළඹ 
නගරය) කාර්යාලය, 

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

යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/xh6zgcj25dt4pqj/ENG-DD1-CC-2019-192.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xh6zgcj25dt4pqj/ENG-DD1-CC-2019-192.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5muemdfl86m0k04/ENG-DD1-CC-2019-193.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5muemdfl86m0k04/ENG-DD1-CC-2019-193.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

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

94 
 

ප්රධාාන ඉංජ්යන්රු (යකොළඹ දකුය) 
කාර්යාලයේ, පාරියභෝගික යසේවා 

මධායස්ථාන II සදහා කුලියට යහෝ 

බේදට යගොඩනැගිල්ලක් සපයා ගැනිම. 

 
පිහිටිම-යකොළඹ 05 අවටින්. 

යගොඩනැගිල්යල් බිම් ප්රමායය- වර්ග 
අඩි 2000 

අවම වශයයන් වාහන 04 ක් 
නැවැත්විය හැකි විය යුතුය. 

පිවිසුම් මාර්ගයේ පළල -අඩි 17 යහෝ 

ඊට වැඩි. 
දුරකථන හා ජ්ල පහසුකම් තිබිය යුතු 

යේ. 

බදු  කාල සිමාව වසර 02 කි. 

2019 
ඔක්යතොම්බ

ර් 
30 

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 

- - 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි (යකොළඹ 
නගරය) කාර්යාලය, 

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

යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 
 

- යේශීය - 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 

CE(P&HM)DD1/T/LB/2019/04 
රැහැන් මාර්ග නඩත්තු වැඩ 

කණ්ඩායයම් වැඩබිම් කාර්යාලය 
සඳහා හබරන, මරදන්කඩවල යහෝ 

තලාව ප්රයේශ අවටින් 
යගොඩනැගිල්ලක් (වර්ග අඩි 2000) 
වසර යදකක කාලයකට බේදට 

ගැනීම. 
 

2019 
ඔක්යතෝබර් 
මස 31 වන 

දින 
ප.ව. 2.00 
දක්වා 

කලාපීය 
සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

(යබදාහැරීම් 
අංශය 01) 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(වයාපෘති හා බැර 

නඩත්තු) යබදාහැරීම් 
අංශය 01,       ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.288, නුවර පාර,         

කුරුයෑගල,                   
දු.ක.: 037- 2229151, 
2223190, 2230483                    
ෆැක්ස් 037-2229151 

500.00 9,000.00 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි (වයාපෘති 

හා බැර නඩත්තු) 
යබදාහැරීම් අංශය 01,       

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.288, නුවර පාර,         

කුරුයෑගල,                   
දු.ක.: 037- 2229151, 
2223190, 2230483                    
ෆැක්ස් 037-2229151 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(වයාපෘති හා බැර 

නඩත්තු) යබදාහැරීම් 
අංශය 01,       ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.288, නුවර පාර,         

කුරුයෑගල,                   
දු.ක.: 037- 2229151, 
2223190, 2230483                    
ෆැක්ස් 037-2229151 

අදාල නැත යේශීය 

Click 
Here 

 
 

 
DD2 

PRO&HM/DD2/DPC/CE(LC&M) 
2019/53 

ප්ර.ඉං.( ැ..ාම.තැ.ාම ්.) වයම. ාම 

අ.ාැ.්.- යබ.අ. 02 කමර් මල   

ාඳාම වාර එකට කුලි පද්ා ාත 

( යතත් බදු - රි දුරු ාහිතව ) වෑන් 

රථ ක් ලබමගැනීා. 

23/10/2019 
14.00 පැය 

යබදාහැරීම් 
අංශ 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
යබ.අ.02 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි(වයා.

හා 
අ.සැ.න.)යබදාහැරීම් 

අංශය 2 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය,  
තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

 
0812222286 

500.00 18,000.00 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(වයා.හා අ.සැ..න.) 
යබදාහැරීම් අංශය 2, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

 
081-2222286 
081-2204298 

 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(වයා.හා අ.සැ..න.) 
යබදාහැරීම් අංශය 2, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, තැ.යප.18, 
ළමාගාරය පාර, 

මහනුවර 
 

 
- 

 
NCB 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/4g0dds4hp06up0u/Sin-DD1-PHM-T-LB-2019-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4g0dds4hp06up0u/Sin-DD1-PHM-T-LB-2019-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z6fuuielrnx8alr/Bid%20No_PRO%26HM_DD2_DPC_CE_%28LC%26M%29_2019_53.TextMark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z6fuuielrnx8alr/Bid%20No_PRO%26HM_DD2_DPC_CE_%28LC%26M%29_2019_53.TextMark.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/422 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (මහනුවර නගරය) 
සඳහා කුලී පදනම මත වසර 02ක 

කාලයකට යමෝටර් කාර් රථයක්  ලබා 
ගැනීම. 

 

2019-10-30   
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

1000/= 20,000/= ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/423 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (යබදාහැරිම් 

නඩත්තු) ම.ප. ඒකකය සඳහා කුලී 
පදනම මත වසර 02ක කාලයකට 
යමෝටර් කාර් රථයක්  ලබා ගැනීම. 

 

2019-10-30   
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

1000/= 20,000/= ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/424 
කුණ්ඩසායල්  ප්රායේශීය විදුලි 

ඉංිනයන්රු  කාර්යාලයට අයත් විදුලි 
අධිකාකාරී (හසලක) නිළ නිවස සඳහා   
කුළී/බදු  පදනම මත පහත සඳහන් 
පහසුකම් සහිතව වසර 02ක 

කාලයකට යගොඩනැගිල්ලක්  ලබා 
ගැනීම. 

 

1. යගොඩනැගිල්ල වර්ග අඩි 
2000ක් වීම. 

2. ජ්ලය , විදුලිය, ස්ථාවර 
දුරකථන 

පහසුකම් තිබිය යුතුය 

3. එක් වාහනයක් ආරක්ෂිතව 
නවතා තැබීයම් පහසුකම 

සහිත වීම. 

4. නිවස වටා යේට්ටුවක් සහිත 
ආරක්ෂිත තාප්පයක් /වැටක් 

තිබිය යුතුය. 
 

2019-10-30 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

 
දු.අ.  081-2374283 

 

- - ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය - 

https://www.dropbox.com/s/v1njaz587yr7ksv/Sin-DD2-CP-PPC-2019-422.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v1njaz587yr7ksv/Sin-DD2-CP-PPC-2019-422.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d5i6q5mizf2pz2i/Sin-DD2-CP-PPC-2019-423.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d5i6q5mizf2pz2i/Sin-DD2-CP-PPC-2019-423.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/425 
ප්රායේය ය විදුලි ඉංිනයන්රු 

(කුණ්ඩසායල්) ඒකකයට අයත්  
ප්රායේය ය  නඩත්තු ඒකකය සඳහා කුලී 
පදනම මත වසර 02ක කාලයකට කෲ 

කැේ රථයක්  ලබා ගැනීම. 
 

2019-10-30   
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/19/229 

 
විදුලි අධිකාකාරී (කාර්යාලය) 

ත්රීකුයාමලය  යේ රාජ්කාරී කටයුතු 
සඳහා වෑන් රථයක් යහෝ ඩබල් කැේ 
රථයක්    වසර 02 ක් සඳහා කුලියට 

ලබා ගැනීම 

2019.10.23 
වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

විදුලි  ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය 

(ත්රීකුයාමලය) 
026-2222301 
026-2220060 

යහෝ 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරී(නැ
යගනහිර කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

1,000.00 20,000.00 නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
උප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

- 

NCB click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/DIVU/EC-03/BUILDING 
මීරිගම විදුලි අධිකාකාරී නිල නිවස සඳහා 
වසර 02 කාලයකට  බදු කුලී පදනම 
මත යගොඩනැගිල්ලක් ලබා ගැනීම. 
(දිවුලපිටිය ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 

බල  ප්රයේශය තුල පිහිටි 
යගොඩනැගිල්ලක් විය යුතුය) 

2019-10-24 
ප.ව 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ප්රායේය ය විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය, 

නව ලංකා 
යගොඩනැගිල්ල 
යකොළඹ පාර, 
දිවුලපිටිය . 

දු.ක.     0312243096 
0314939606 

ෆැක්ස්: 0312243026 

 
500.00 

 
- 

ප්රායේය ය විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය, 

නව ලංකා යගොඩනැගිල්ල 
යකොළඹ පාර, 
දිවුලපිටිය. 

දු.ක.     0312243096 
0314939606 

ෆැක්ස්: 0312243026 

ප්රායේය ය විදුලි 
ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය, 
නව ලංකා 

යගොඩනැගිල්ල 
යකොළඹ පාර, 
දිවුලපිටිය . 

දු.ක.     0312243096 

 
- 

 
යේශීය 

Click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/HV-
101/BD-16/2K19/85 

 
විදුලි ඉංිනයන්රු (බදුල්ල) ඒකකයේ 

පස්සර පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානය   සඳහා කුලි පදනම මත 
වසර යදකක  කාලයකට සිංගල් කැේ  

රථයක් ලබාගැනීම 

 
 
 
 

2019 
ඔක්යතෝබර් 

30 
ප.ව 15.00 

 
අනිවාර්ය 
පූර්ව ලංසු 
හමුව 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ්) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
500.00 

 
46,000.00 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ්) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

NCB 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/gxvs30sitxygnbi/Sin-DD2-CP-PPC-2019-425.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gxvs30sitxygnbi/Sin-DD2-CP-PPC-2019-425.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xezcse1ute0pnit/Eng-DD2-EP-229%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20%28Office%29%20Trincomalee.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xezcse1ute0pnit/Eng-DD2-EP-229%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20%28Office%29%20Trincomalee.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ftj5wgwomw4u7q6/%E0%B6%A7%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B6%BB%E0%B7%8A%20%E0%B6%B8%E0%B7%93%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9C%E0%B6%B8%20%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BD%20%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%83.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ftj5wgwomw4u7q6/%E0%B6%A7%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B6%BB%E0%B7%8A%20%E0%B6%B8%E0%B7%93%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9C%E0%B6%B8%20%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BD%20%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%83.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vlaww55w2mg75ni/85.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vlaww55w2mg75ni/85.pdf?dl=0
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2019/10/17 
10.00 පැයට 

 
දු.ක. : 0552222474 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/HV-
105/BD-18/2K19/86 

 
විදුලි ඉංිනයන්රු (බදුල්ල) ඒකකයේ 

රිදියේද පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානය   සඳහා කුලි පදනම මත 
වසර යදකක  කාලයකට කෘ කැේ  

රථයක් ලබාගැනීම 

 
 

2019 
ඔක්යතෝබර් 

30 
ප.ව 15.00 

 
අනිවාර්ය 
පූර්ව ලංසු 
හමුව 

2019/10/17 
10.00 පැයට 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ්) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක. : 0552222474 

 
 

 
500.00 

 
51,000.00 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ්) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/HV-
87/BD-12/2K19/87 

 
විදුලි ඉංිනයන්රු (බදුල්ල) ඒකකයේ 
කන්දකැටිය පාරියභෝගික යසේවා 

මධායස්ථානය   සඳහා කුලි පදනම මත 
වසර යදකක  කාලයකට කෘ කැේ  

රථයක් ලබාගැනීම 

 
2019 

ඔක්යතෝබර් 
30 

ප.ව 15.00 
 

අනිවාර්ය 
පූර්ව ලංසු 
හමුව 

2019/10/17 
10.00 පැයට 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ්) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක. : 0552222474 

 
 

 
500.00 

 
51,000.00 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ්) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/HV-
86/ BD -11/2K19/88 

 
විදුලි ඉංිනයන්රු (බදුල්ල) ඒකකයේ 
කන්දකැටිය පාරියභෝගික යසේවා 

මධායස්ථානය   සඳහා කුලි පදනම මත 
වසර යදකක  කාලයකට යලොරි  

රථයක් ලබාගැනීම 

 
2019 

ඔක්යතෝබර් 
30 

ප.ව 15.00 
 

අනිවාර්ය 
පූර්ව ලංසු 
හමුව 

2019/10/17 
10.00 පැයට 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ්) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 

 
500.00 

 
51,000.00 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ්) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 

 
- 

NCB 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/3yvn48cbgko05yt/86.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3yvn48cbgko05yt/86.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n7gs6fd76zmduik/87.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n7gs6fd76zmduik/87.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zzy7ilurywwrm7q/88.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zzy7ilurywwrm7q/88.pdf?dl=0
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බදුල්ල. 
 

දු.ක. : 0552222474 
 
 

බදුල්ල. 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/HV-
104/ BD -17/2K19/89 

 
විදුලි ඉංිනයන්රු (බදුල්ල) ඒකකයේ 
රිදිමාලිේද පාරියභෝගික යසේවා 

මධායස්ථානය   සඳහා කුලි පදනම මත 
වසර යදකක  කාලයකට යලොරි  

රථයක් ලබාගැනීම 

 
2019 

ඔක්යතෝබර් 
30 

ප.ව 15.00 
 

අනිවාර්ය 
පූර්ව ලංසු 
හමුව 

2019/10/17 
10.00 පැයට 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ්) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක. : 0552222474 

 
 

 
500.00 

 
51,000.00 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ්) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/HV-
102/ DI -06/2K19/90 

 
විදුලි ඉංිනයන්රු (දියතලාව)  සඳහා 
කුලි පදනම මත වසර යදකක  
කාලයකට යමෝටර්  රථයක් 

ලබාගැනීම 

 
2019 

ඔක්යතෝබර් 
30 

ප.ව 15.00 
 

අනිවාර්ය 
පූර්ව ලංසු 
හමුව 

2019/10/17 
10.00 පැයට 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ්) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක. : 0552222474 

 
500.00 

 
50,000.00 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ්) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/HV-
75/ DM -07/2K19/91 

 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (යබදාහැරිම් 
නඩත්තු - ඌව) ඒකකයේ විදුලි 

අධිකාකාරි (05)   සඳහා කුලි පදනම මත 
වසර යදකක  කාලයකට වෑන්  රථයක් 

ලබාගැනීම 

 
2019 

ඔක්යතෝබර් 
30 

ප.ව 15.00 
 

අනිවාර්ය 
පූර්ව ලංසු 
හමුව 

2019/10/17 
10.00 පැයට 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ්) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 

 
500.00 

 
49,000.00 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ්) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 

 
- 

NCB 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/i1c11szqcc6i2el/89.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i1c11szqcc6i2el/89.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lcl3w1foy6j9qpp/90.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lcl3w1foy6j9qpp/90.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qorcydb4dmaj3mh/91.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qorcydb4dmaj3mh/91.pdf?dl=0
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බදුල්ල. 
 

දු.ක. : 0552222474 
 
 

බදුල්ල. 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/HV-
80/ DGM -17/2K19/92 

 
විදුලි ඉංිනයන්රු (ඇමතුම් 

මධායස්ථානය) සඳහා කුලි පදනම මත 
වසර යදකක  කාලයකට යමෝටර්  

රථයක් ලබාගැනීම 

2019 
ඔක්යතෝබර් 

30 
ප.ව 15.00 

 
අනිවාර්ය 
පූර්ව ලංසු 
හමුව 

2019/10/17 
10.00 පැයට 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ්) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක. : 0552222474 

 
 

 
500.00 

 
50,000.00 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ්) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/HV-
108/ DM -15/2K19/93 

 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (යබදාහැරීම් 

නඩත්තු - ඌව) ඒකකයේ ලුණුගල 
වැඩ කණ්ඩායම  සඳහා කුලි පදනම 
මත වසර යදකක  කාලයකට කෘ කැේ  

රථයක් ලබාගැනීම 

 
2019 

ඔක්යතෝබර් 
30 

ප.ව 15.00 
 

අනිවාර්ය 
පූර්ව ලංසු 
හමුව 

2019/10/17 
10.00 පැයට 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ්) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක. : 0552222474 

 
 

 
500.00 

 
51,000.00 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ්) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/HV-
13/ Cons -06/2K19/94 

 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (තැනීම් - ඌව) 
ඒකකයේ විදුලි අධිකාකාරි (07)   සඳහා 

කුලි පදනම මත වසර යදකක  
කාලයකට වෑන්  රථයක් ලබාගැනීම 

 
2019 

ඔක්යතෝබර් 
30 

ප.ව 15.00 
 

අනිවාර්ය 
පූර්ව ලංසු 
හමුව 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ්) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 

 
500.00 

 
49,000.00 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ්) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 

 
- 

NCB 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/ae6sk0rckumonlm/92.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ae6sk0rckumonlm/92.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/diw1ymr52er4ep6/93.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/diw1ymr52er4ep6/93.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u1rlj61bsbmga15/94.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u1rlj61bsbmga15/94.pdf?dl=0
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2019/10/17 
10.00 පැයට 

පාර, 
හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක. : 0552222474 

 
 

පාර, 
හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

(බපද II ) 

 

 

WPSII/T/2019/085 

යහෝමාගම විදුලි අධිකාකාරි නිල නිවස 

අළුත්වැඩියා කිරීම  සඳහා මිළ ගයන් 

කැඳවීම. 

යකොන්ත්රාත්කරුවන් පහත කරුණු 

සපයා තිබිය යුතුය. 

 ICTAD ආයතනයේ   

   ලියාපදිං ය -  c8 යහෝ ඊට ඉහල 

 කාණ්ඩය - යගොඩනැගිලි 

 

2019.10.30 

යප.ව. 10.00 

 

 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද II) 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජ්යවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

රු. 

3,500.00 

 

රු. 

60,000.00 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජ්යවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජ්යවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

අදාල 

යනොයේ 

 

ජ්ාතික 

ලංසු 

Click 

here 

 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

(බපද II) 

 

 

 

 

 

 

 

WPSII/T/2019/087 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 ක් 

සඳහා වෑන් රථ 01ක් විදුලි ඉංිනයන්රු 

(බණ්ඩාරගම) සඳහා 

 

2019.10.30 

යප.ව. 10.00 

 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද II) 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජ්යවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

රු. 500.00 

 

රු. 

5000.00 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජ්යවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජ්යවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

අදාල 

යනොයේ 

 

ජ්ාතික 

ලංසු 

Click 

here 

 

 
යබදාහැරීම් 
අංශය 03 
(බපද II) 

 
 
 
 
 
 

 

WPSII/T/2019/088 
කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 ක් 
සඳහා වෑන් රථ 01ක් විදුලි ඉංිනයන්රු 

(යහෝමාගම) සඳහා 

 
2019.10.30 
යප.ව. 10.00 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීම් 
කමිටුව 
(බපද II) 

 
නි. සා. (බපද II ) 
කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
යනො. 644,  ශ්රී 

ජ්යවර්ධානපුර මාවත, 
ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 
රු. 500.00 

 
රු. 

5000.00 

 
නි. සා. (බපද II ) 
කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
යනො. 644,  ශ්රී 

ජ්යවර්ධානපුර මාවත, 
ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 
නි. සා. (බපද II ) 
කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
යනො. 644,  ශ්රී 

ජ්යවර්ධානපුර මාවත, 
ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 
අදාල 
යනොයේ 

 
ජ්ාතික 
ලංසු 

Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/epdw8vtshejb7u5/WPSII.T.2019.085.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/epdw8vtshejb7u5/WPSII.T.2019.085.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1kunefmmdfx9qpy/WPSII.T.2019.087.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1kunefmmdfx9qpy/WPSII.T.2019.087.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/anr580umiw1l34t/WPSII.T.2019.088.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/anr580umiw1l34t/WPSII.T.2019.088.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය 03 
(බපද II) 

 
 
 
 
 
 

 

WPSII/T/2019/089 
යහොරය යබදාහැරීම්  නඩත්තු වැඩබිම 

පවත්වායගන යාම සඳහා සුදුසු 
යගොඩනැගිල්ලක් කුලියට යහෝ බේදට 

ගැනිම වසර 02ක් සඳහා 
(යගොඩනැගිල්ල වර්ග අඩි 750 කට 
යනොඅඩු විය යුතු අතර බර හා  

සැහැල්ලු වාහන අවම වශයයන් 03ක් 
නවතා තැබීමට හා යකොන්ක්රීට් කණු 
ආදී භාණ්ඩ ගබඩා කර තැබීමට හැකි 
යහොරය යහෝ බණ්ඩාරගම ප්රයේශ 
අවටින් ජ්ලය, විදුලිය හා දුරකථන 
පහසුකම් සහිතව ප්රධාාන මාර්ගයකට 
ආසන්නව පිහිටා තිබිය යුතුය). 

 

 
2019.10.30 
යප.ව. 10.00 

 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීම් 
කමිටුව 
(බපද 11) 

 
නි. සා. (බපද II ) 
කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
යනො. 644,  ශ්රී 

ජ්යවර්ධානපුර මාවත, 
ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 
- 

 
- 

 
නි. සා. (බපද II ) 
කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
යනො. 644,  ශ්රී 

ජ්යවර්ධානපුර මාවත, 
ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 
නි. සා. (බපද II ) 
කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
යනො. 644,  ශ්රී 

ජ්යවර්ධානපුර මාවත, 
ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 
අදාල 
යනොයේ 

 
ජ්ාතික 
ලංසු 

Click 
here 

 

 
යබදාහැරීම් 
අංශය 03 
(බපද II ) 

 
 
 
 
 
 

 

WPSII/T/2019/090 
බණ්ඩාරගම ප්රායේශීය නඩත්තු 

ඒකකය පවත්වා යගන යාම සඳහා 
යගොඩනැගිල්ලක් කුලියට යහෝ බේදට 

ලබා ගැනීම. (ඉඩම සහ 
යගොඩනැගිල්ල බණ්ඩාරගම ප්රයේශය 
අවට ජ්ලය, විදුලිය හා දුරකථන 

පහසුකම් සහිතව ප්රධාාන මාර්ගයකට 
ආසන්නව පිහිටා තිබිය යුතුය. පිවිසුම් 
මාර්ගය අවම වශයයන් අඩි 15ක් තිබිය 
යුතුය.තවද යගොඩනැගිල්ල වර්ග අඩි 
750 - 1000 පමය විය යුතු අතර ඉඩම  
පර්චස් 30 ක් පමය සමතලා ඉඩමක් 
විය යුතුය. එහි අවම වශයයන් බර හා 
සැහැල්ලු වාහන 3ක් නවතා තැබීමටද 
ගලවා ඉවත් කරනු ලබන භාණ්ඩ 
ගබඩා කර තැබීමටද ඉඩකඩ සහිත  

විය යුතුය.) 
 

 
2019.10.30 
යප.ව. 10.00 

 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීම් 
කමිටුව 
(බපද 11) 

 
නි. සා. (බපද II ) 
කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
යනො. 644,  ශ්රී 

ජ්යවර්ධානපුර මාවත, 
ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 
- 

 
- 

 
නි. සා. (බපද II ) 
කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
යනො. 644,  ශ්රී 

ජ්යවර්ධානපුර මාවත, 
ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 
නි. සා. (බපද II ) 
කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
යනො. 644,  ශ්රී 

ජ්යවර්ධානපුර මාවත, 
ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 
අදාල 
යනොයේ 

 
ජ්ාතික 
ලංසු 

Click 
here 

 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -03 
නි.සා. 

(සබරගමුව) 

 
SAB/CE(COM)/RE/CEE/2020                                                    
සබරගමුව පළාත සඳහා 2020 වර්ෂයට 
වරලත් විදුලි ඉංිනයන්රුවරුන් 
ලියාපදිං  කිරීම 

 

2019-10-30 
ප.ව. 02.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(සබරගමුව) 
ශාඛාව,ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ්) 
ඒකකය,යනො.09, 
ලංවිම, නව නගරය, 
රත්නපුර 
045 -222 5891 -5 

500.00 - 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(සබරගමුව) 
ශාඛාව,ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්) 
ඒකකය,යනො.09, 
ලංවිම,නව නගරය, 
රත්නපුර 
 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(සබරගමුව) 
ශාඛාව,ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ්) 
ඒකකය,යනො.09, 
ලංවිම, නව නගරය, 
රත්නපුර 
.   

-- යේය ය 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/9l4ufcnk7a8s44m/WPSII.T.2019.089.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9l4ufcnk7a8s44m/WPSII.T.2019.089.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j1w4bdd4nf7ct5k/WPSII.T.2019.090.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j1w4bdd4nf7ct5k/WPSII.T.2019.090.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vvsgdhagl38lyr4/chrater%20eng.%20booklet%20Edited%20-2020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vvsgdhagl38lyr4/chrater%20eng.%20booklet%20Edited%20-2020.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑා්-1/පීපීසී/ටී/2019/85 

බා්්මහිර පළමත දකුණ 1 ාඳාම 

ාැපයුම් කරුවන් ලි මපදිංචි කිරීා 

වාර 2020 
01. ලිපි ද්රවය 

02. මුද්රයය කිරීම 
03. විදුලි රැහැන් සඳහා ආවුද, යමවලම් 

හා උපකරය 
04. ඇයමුරිච් , යලෝහභාන්ඩ, තීන්ත, 

යගොඩනැගිලි ද්රවය වැනි ද්රවය 
05. යප රැඳි යකොන්ක්රීට් කණු 
06. වැර කැවූ යකොන්ක්රීට් කණු 
07. පරිගයක, මුද්රය යන්ත්ර, 

පරිගයක උපාංග 
08. වාහන යතල්-ග්රීස් කිරීම, යසේවා 

කිරීම හා අළුත්වැඩියා කිරීම 
09. භාන්ඩ ප්රවාහනය 

10. සිවිල් වැඩ (ඉදිකිරීම් හා 
අළුත්වැඩියා කිරීම්) 

2019.10.31 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයොජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත 

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

යදහිවල. 
011-2638852 

500.00 

කාන්ඩ අංක 01-
07 සහ 09  : රු. 

5,000.00 
 

කාන්ඩ අංක 08 
සහ 10  : රු. 

1,000.00 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්), නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය,  

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

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්), නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(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) 

ඩබ්පීඑා්-1/පීපීසී/ටී/2019/86 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 සඳහා විදුලි 
පිරිවැ ටුම්වල අභයන්තර තතැදීම් හි 
පරීක්ෂය කටයුතු සඳහා වරලත් විදුලි 

ඉංජියන්රුවරුන් ලි මපදිංචි කිරීා  
වසර 2020. 

(2020 වසයර් ලියාපදිං ය අයප්ක්ශා 
කරන යම් වන විටත් 2019 සඳහා 
ලියාපදිං   වී ඇති වරලත් විදුලි 

ඉංිනයන්රු වරුන්, ඔවුන්යේ කැමැත්ත 
සඳහන් ලිපියක් හා 2020 වසර සඳහා 
ශ්රී ලංකා ඉංිනයන්රු ආයතනයේ 
සාමාිනක ගාස්තු යගවූ රිසිට් පතක 

පිටපතක්  ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (වාණිජ්) 
යවත එවීම ප්රමායවත්ය.) 

2019.10.31 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයොජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත 

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

යදහිවල. 
011-2638852 

500.00 00.00 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්), නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය,  

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

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්), නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

යදහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/nzs08b5v01m60h7/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_85.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nzs08b5v01m60h7/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_85.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mm9mqojghinxgrr/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_86.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mm9mqojghinxgrr/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_86.pdf?dl=0


 18 

 
යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

SP/CE(DM)/T/2019/07 
යබදාහැරීම් හා නඩත්තු (දකුණු පළාත) 
කාර්යාලයේ වැඩ කණ්ඩායමක් සඳහා 
බේයේගම ප්රයේශයයන් ව. අ. 1200 
කට යනොඅඩු යගොඩනැගිල්ලක් සහිත 
යරේන් යලොරියක් සහ සැහැල්ලු වාහන 
කිහිපයක් නවතා තැබිය හැකි හා ඒ 
සඳහා මාර්ග පහසුකම් සහිත ජ්ලය, 
විදුලිය හා ආරක්ෂිත තාප්ප යහෝ 

වැටවල් වලින් සමන්විත ස්ථානයක් 
කුලියට ගැනීමට අවශයව ඇත. 

2019 
ඔක්යතෝබර් 
23  දින ප.ව. 

02.00 

දකුණු පළාත් 
සපයා ගැනීම්  
කමිටුව 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
යබදාහැරීම් නඩත්තු 
(දප) කාර්යාලය, 

ලං.වි.ම., 
යදවන මහල,187/3, 
බණ්ඩාරයායක 

යපයදස. 
ගාල්ල. 

 

 
 
- 

 
 
- 

 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

යබදාහැරීම්  නඩත්තු (දප) 
කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම. 

යදවන මහල,187/3, 
බණ්ඩාරයායක යපයදස. 

ගාල්ල. 
 
 

  
 

අදාලයනොයේ
. 

 
 

NCB 
 

 
Click 
Here 

 
යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

 

SP/BDG/C10/T/2019/01 
බේයේගම ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 
බල ප්රයේශයේ මණු කියවුම් ලබා 
ගැනීම සදහා “Meter Assist” 
මෘදුකාංගය ධාාවනය කල හැකි 

ඇන්යඩොයරොයිඩ් (Android) වර්ගයේ 
ජ්ංගම දුරකථන 45ක් මිලදී ගැනීම. 

 
2019.10.24 
ප.ව. 2.00 

 
පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
ප්රායේශීය විදුලි 

ඉංිනයන්රු කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම. 

හාමුයගොඩ පාර, 
කුම්යම්, බේයේගම. 

 
දු.අං.091-2292099 

 
500.00 

 
15,000.00 

 
ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 

කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම. 

හාමුයගොඩ පාර, කුම්යම්, 
බේයේගම. 

 
දු.අං.091-2292099 

  
 

අදාලයනොයේ
. 

 
 

NCB 
 

 
Click 
Here 

 
වත්කම් 

කළමනාකර
ය 

(වයාපෘති 

කළමනාකර

ය 

ඒකකය-
විදුලක්පාය) 

 

 
PD(Vidul )/Security/2019-20 

 
ලංකා විදුලබල මණ්ඩලයේ 

නාරායහේන්පිට විදුලක්පාය වයාපෘති  

වැඩබිම  සදහා ආරක්ෂක යසේවා 

සැපයීම 

 

සුදුසුකම් : 

 

ලංසු යපොයතහි සදහන් යකොන්යේසි 

පරිදි යේ. 

 
2019-10-31 

දින 
පැය. 14:00 
පැයට 
අවසන් 
කරනු  
ලැයේ. 

 
2019-10-30 
දින 12:00 
පැය දක්වා 
ප්රසම්පාදන 
පත් නිකුත් 
කරනු 
ලැයේ. 

 
 

 
ප්රායේශීය 

ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

(වත්කම් 
කළමනාකර

ය) 

 
වයපෘති අධායක්ෂ 

(වයාපෘති 

කළමනාකරය 

ඒකකය-විදුලක්පාය) 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

2 වන මහල, 

රජ්යේ ලිපිකරු යසේවා 
සංගම් යගොඩනැගිල්ල, 

අංක 90, 
සර්  ත්තම්පලම් ඒ 
ගාඩිනර් මාවත, 
යකොළඹ 02. 

 
දු.අ. 011 244 5893 

011 244 5894 

 
500.00 

 
15,000.00 

 
වයපෘති අධායක්ෂ 

(වයාපෘති කළමනාකරය 

ඒකකය-විදුලක්පාය) 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

2 වන මහල, 

රජ්යේ ලිපිකරු යසේවා 
සංගම් යගොඩනැගිල්ල, 

අංක 90, 
සර්  ත්තම්පලම් ඒ 
ගාඩිනර් මාවත, 
යකොළඹ 02. 

 
දු.අ. 011 244 5893 

011 244 5894 

 
වයපෘති අධායක්ෂ 

(වයාපෘති 

කළමනාකරය 

ඒකකය-විදුලක්පාය) 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

2 වන මහල, 

රජ්යේ ලිපිකරු යසේවා 
සංගම් 

යගොඩනැගිල්ල, 
අංක 90, 

සර්  ත්තම්පලම් ඒ 
ගාඩිනර් මාවත, 
යකොළඹ 02. 

 
දු.අ. 011 244 5893 

011 244 5894 

 
අදාල 
යනොයේ. 

 
NCB 

 
 

 

Click 

Here 

 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය යවනුයවන් සපයාගැනීම් කමිටුයේ සභාපති විසින් හැකියාවැති සැපයුම්කරුවන් යවතින්, ජ්ාතයන්තර/ජ්ාතික 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 නියයෝිනතයන්ට පමයක් ලංසු යපොත් නිකුත් කරනු ලැයේ. අවශය වු විටක ඔවුන් 1987 අංක 3 දරය යපොදු යකොන්ත රාත් පනතට අනුලවලව ලියාපදිං  විය යුතුය. 
 

https://www.dropbox.com/s/c5gr69nrt06zqz2/Sin-DD4-SP-SP-CE%28DM%29-T-2019-07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c5gr69nrt06zqz2/Sin-DD4-SP-SP-CE%28DM%29-T-2019-07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ftn46o6ogb8otux/Sin-DD4-SP-SP-BGG-C10-T-2019-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ftn46o6ogb8otux/Sin-DD4-SP-SP-BGG-C10-T-2019-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8ofx6c0soh7sx9p/Eng-AM-VID-PD%28VIDUL%29-Security-2019-20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8ofx6c0soh7sx9p/Eng-AM-VID-PD%28VIDUL%29-Security-2019-20.pdf?dl=0
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ලංසු භාර ගන්නා අවසාන දිනයට කලින් දින දක්වා සෑම ලංසු යපොතක් යවනුයවන්ම ඉහත 6 වන තීරුයේ ස`දහන් මුදල යගවා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාාන ඉංිනයන්රු යවත ලිඛිතව ඉදිරිපත් කරන ලද ඉල්ලීමක් මගින්  0900 පැය 
සිට 1500 පැය දක්වා සාමානය වැඩ කරන දිනයන් තුළ මිලදී ගත හැක. යම් ස`දහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සාමානයාධිකාකාරී නමින් ලියන ලද බැංකු අයකරයක් ම`ගින් යහෝ මුදල් ම`ගින් යහෝ යගවිය හැක. 
 

 

වියේශීය තානාපති කාර්යාල /යවළ`ද යකොමිෂන්වලට, ලංසු යපොත්වල යතොරතුරු පිටපත් ලිඛිත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීයමන් අදාල නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාාන ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපොත් අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ඔවුන්යේ නියයෝිනතයින්ට අදාල නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාාන ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් පරීක්ෂා කල හැක. 
 

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

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

 

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

 

        ාමාම්යමධිකමරී                      
                                     


