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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 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය 

LV/T/2020/0402 
 

ලක්විජය බලාගාරයේ CW Pump 
හදිසි විදුලි සැපයුම් වයාපෘය ය සාහා 
සැපයුම් හා පාලන විදුලි රැහැන් මිලදී 

ගැනීම 

18/11/2020 
බදාදා පැය 

14.00. 
 
 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාර 
සපයා ගැනීම් 

කමිටුව 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, 
ලක්විජය සංකීර්යය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්චයලයි 

61342. 
 

TP : 032 226 8972 
Fax: 032 226 8975 

රුපියල් 
2500.00 

අයේක්ෂිත 
ලංසුකරුව
න්හ යමම 

මුදල 
සාමානයා 

ධිකාරී 
ලංවිම 
නමින් 
මහජන 

බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක 
204200140

085134 
යවත බැර 
කර රිසිට් 

පත ඉදිරිපත් 
කරන යලස 
කාරුණිකව 

දන්වමු 

රුපියල් 
100,000.00 

(රුපියල්  ලක්ෂ 
හතරයි) 

 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය 
සංකීර්යය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච්චයලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 

 
TP : 032 226 8972 
Fax: 032 226 8975 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, 
ලක්විජය සංකීර්යය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්චයලයි 

61342. 
 

http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවය න් 

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/e0z4nqnjw1a17ei/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-402.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e0z4nqnjw1a17ei/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-402.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)//C1/M10/ 
2K20/096 

 
ඌව පළාත් යබදාහැරීම් නඩත්තු 
ඒකකය සාහා Desktop වර්ගයේ 
පරිගනක 04ක් මිලදී ගැනීම සහ 

සැපයීම 

2020 
යනොවැම්බර් 

මස 25 
වැනිදා 

 
 
 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 

පාර, 
හිා යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක : 0552222474 

500.00 9000.00 
 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිා යගොඩ, 
බදුල්ල. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 

පාර, 
හිා යගොඩ, 
බදුල්ල. 

- NCB Click 

Here 

ඉදිකිරීම් 

ජනන අංශය ජිපි/ඩිජිඑම්/සී & එෆ්/2021 
2021 වර්ෂය සාහා ජනන අංශය සාහා 
යර්ගු භාණ්ඩ නිශ්කාෂනය හා යැවීමට 
(මුහුදු සහ ගුවන්) නියයෝජිතයයකු පත් 

කර ගැනීම. 

2020-11-
26 

ප.ව.02.00 

ජනන නියයෝජය 
සාමානයාධීකාකාරී 
(ජනන අරමුණු) 
ශාඛාව, ජනන 

මුලස්ථානය, ලං.වි.ම., 
නව කැලණි පාලම 

පාර, යකොයලොන්නාව 
දු.ක.අංකය: 

011-2472820 
ෆැක්ස්: 

011-2449969 
 

රු. 
10,000/= 

රු. 500,000/- නියයෝජය 
සාමානයාධීකාකාරී 
(ජනන අරමුණු) 
ශාඛාව, ජනන 

මුලස්ථානය, ලං.වි.ම., 
නව කැලණි පාලම පාර, 

යකොයලොන්නාව 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධීකාකාරී 
(ජනන අරමුණු) 
ශාඛාව, ජනන 
මුලස්ථානය, 

ලං.වි.ම., නව කැලණි 
පාලම පාර, 

යකොයලොන්නාව 
 

අන්තර් ජාලය 
හරහා 

යනොමියල් 
ලබා ගත හැක 

NCB 
 

Click 
Here 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය 

LV/T/2019/0347 

 
ලක්විජය විදුලි බලාගාරයේ යයෝජිත 

වරාය පහසුකම් යගොඩනැගිල්ල 
ඉදිකිරීම 

 
 

 

25/11/202
0 

බදාදා පැය 
14.00 

 
 

යපර ලංසු 
හමුව - 

18/11/202
0 පැය 
10.00 

 

ලක්විජය 
බලස්ථාන 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

බලස්ථාන 
කලමයාකරු  
ලක්විජය විදුලි 

බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්යචෝල. 

322268964-6-977 

රු . 
9,000.00 
(නැවත 

යනොයගවන 
යටන්ඩර් 

තැන්පතුව) 
සාමානයාධි
කාරී ලංකා 
විදුලිබල 

මණ්ඩලය 
නමින් 
මහජන 

බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක: 
204200140

085134 
යවත බැර 
කල හැක. 

රු 
600,000.00 

බලස්ථාන කලමයාකරු  
ලක්විජය විදුලි බලාගාරය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්යචෝල. 

 

බලස්ථාන 
කලමයාකරු  
ලක්විජය විදුලි 

බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්යචෝල. 

 

http://www.c
eb.lk/tenders

/ 
යවය න් 

යනොමියල් 
බාගත කරගත 

හැක 
 
 
 

NCB Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/ohv7payahoxstov/2k20%20096.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ohv7payahoxstov/2k20%20096.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hxgwg6df8egn0bs/Eng-Gen-GP-2020-11-05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hxgwg6df8egn0bs/Eng-Gen-GP-2020-11-05.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/ag6yd704vduyrc0/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0347.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ag6yd704vduyrc0/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0347.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 

(මධායම 

CP/CE(COM)PPC/2020/464 
නුවරඑළිය ප්රායිය ය විදුලි ඉංජියන්රු 

නිල නිවස  අලුත්වැඩියා කිරිම සාහා 

යටන්ඩර් කැාවීම. 

 

සුදුසුකම්: 
 
 

ICTAD යරේණියේ C8 යහෝ ඉන් ඉහළ 
යරේණියේ ය ය ය යුතුය. 

 
Pre-bid Meeting 

 
2020-11-20 යවනි දින යප.ව.10.00ට 
විදුලි ඉංජියන්රු නිල නිවස, අංක 09, 

යරේටන් වියල්, , නුවරඑළිය පරිරයේදි. 

 

2020-11-
25  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/= 21,000/- 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. යිශීය Click 
Here 

 

අය යර්ක 
සාමානයාධිකාරි 

(ආ.ර.) 
 

CW&B/DGM/R&D/07/2020 
 

ලං.වි.ම. පර්යේෂය හා සංවර්ධාන 
ශාඛාව යකොයළොන්නාව මධායම ගබඩා 

පරිරයයහි නැවත ස්ථානගත කිරීම 
 
 
 

සුදුසුකම් 
 

CIDA යශේණියේ  C5 යහෝ ඊට වැඩි 
යගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම්. 

2020-12-
03 

දින 14.00 
පැයට 

අවසන් 
කරනු 
ලැයේ. 

 

 

අංශ 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(ආ.ර.) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(සිවිල්වැඩ හා 
යගොඩනැගිලි) 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

4 වන මහල, 
රජයේ ලිපිකරු යසේවා 

සංගම් යගොඩනැගිල්ල, 

අංක:90, සර් 
චිත්තම්පලම් ඒ 

ගාඩ්නර් මාවත, 
යකොළඹ 02 

 
011 244 7567 
011 244 7568 

 
dgmcivil@ceb.lk 

 

5,000/- 400,000/- නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(සිවිල්වැඩ හා 

යගොඩනැගිලි) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

4 වන මහල, 
රජයේ ලිපිකරු යසේවා 
සංගම් යගොඩනැගිල්ල, 

අංක:90, සර් චිත්තම්පලම් 

ඒ ගාඩ්නර් මාවත, 
යකොළඹ 02 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(සිවිල්වැඩ හා 
යගොඩනැගිලි) 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

4 වන මහල, 
රජයේ ලිපිකරු යසේවා 

සංගම් 
යගොඩනැගිල්ල, 

අංක:90, සර් 
චිත්තම්පලම් ඒ 

ගාඩ්නර් මාවත, 
යකොළඹ 02 

- NCB Click 
Here 

 
 

යසේවා 
 

https://www.dropbox.com/s/90qs9265i015vyl/Eng-DD2-CP-PPC-2020-464.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/90qs9265i015vyl/Eng-DD2-CP-PPC-2020-464.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f5wuud12h2rgx4x/Eng-CS-RnD-CW%26BDGMR%26D072020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f5wuud12h2rgx4x/Eng-CS-RnD-CW%26BDGMR%26D072020.pdf?dl=0
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ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය 

LV/T/2020/0132 
 

ලක්විජය විදුලි බලාගාරය සාහා යගන 
යා හැකි ගිණි නිවන උපකරය 

(Portable Fire Extinguishers) සර්විස් 
කර නඩත්තු කිරීම 

2020.11.25 
බදාදා පැය 

14.00 
 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය  
සපයා ගැනීම් 

කමිටුව 

ප්රසම්පාදන 
අංශය, 4වන මහල, 

බලස්ථාන 
කළමයාකරු 

(ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය) ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච්යචෝයල් 
TP : 032 226 8964 
Fax: 032 226 8966 

 
Mob 0715777171 

රු 3,500.00 
(නැවත 

යනොයගවන 
යටන්ඩර් 

තැන්පතුව) 
සාමානයාධි
කාරී ලංකා 
විදුලිබල 

මණ්ඩලය 
නමින් 
මහජන 

බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක: 
204200140

085134 
යවත බැර 
කල හැක. 

 
 

රු 300,000.00 ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය 
විදුලි බලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච්චයලයි 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, 
යනොයරොච්චයලයි 

61342. 
 

http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවය න් 

යනොමියල් 
බාගත 

කරගත හැක 
 

NCB Click 
Here 

ජනන අංශය 

(මහවැලි 

සංකීර්යය) 

යකොත්මයල් වහරු අංගනයේ පාලන 
මැදිරි යගොඩනැගිල්ල අවට ප්රයිශ, 

වහරු අංගන, කැළඹුම් ළිා අවට 

ප්රයිශ, පිවිසුම් මාර්ග  ශුිධා පවිත්ර කර 
නඩත්තු කරයගන යාම සහ අයනකුත් 

යසේවාවන් 
සැපයීම 

එම්සි/යකොත්/ය ඩ්ස්/ 

2020/013 
 

2020.11.26   
දින  ප.ව. 
2.30 ට 

 

මහවැලි 
සංකිර්යය  
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු, 

යකොත්මයල් විදුලි 
බලස්ථානය, ලංකා 
විදුලිබල  මණ්ඩලය, 

මාවතුර. 
 

දුරකථන : 081-
4950690 

ෆැක්ස් : 081-7429330 
විදුත් : 

cekotmc.gen@ceb.lk 

 

රු.1000/- ක 
මුදලක් 
ඕනැම 
මහජන 
බැංකු 

ශාඛාවක් 
මගින් 

මහජන 
බැංකුයේ  

යදමටයගොඩ 
ශඛායේ 

ලංවිම ජනන 
මුලස්ථාන
යේ ගිණුම් 
අංක 071-

1001-
23320-705 
ට බැර වන 
යසේ යගවා 

බැංකු  
ලදුපත 

ඉදිරිපත් කල 
යුතුය. 

 

රු.33,700.00 ප්රධාාන ඉංජියන්රු, 

යකොත්මයල් විදුලි 
බලස්ථානය, ලංකා 
විදුලිබල  මණ්ඩලය, 

මාවතුර. 
 

යකොත්මයල් විදුලි 

බලස්ථානය, ලංකා 

විදුලිබල  මණ්ඩලය, 

මාවතුර. 

 

යකොත්මයල් 

විදුලි 

බලස්ථානය , 

ලංකා 

විදුලිබල  

මණ්ඩලය, 

මාවතුර, 

කාර්යාලයේදී 

කියවීම සදහා 

යනොමියල් 

ලබා ගත 

හැක. 

NCB 

 

Click 

here 

 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/kaqodm2mhzanpyh/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0132.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kaqodm2mhzanpyh/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0132.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s6bhpb01rj2lymn/SIN-GEN-MC-KOT-BIDS-2020-013.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s6bhpb01rj2lymn/SIN-GEN-MC-KOT-BIDS-2020-013.pdf?dl=0
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ජනන 
ම.සං. 

MC/KOT/BIDS/2020/018 
 

යකොත්මයල් විදුලි බලස්ථානයේ 
ධාාවනය සාහා 

රියදුරු සහ ඉන්ධාන සහිතව ආසන 
හතරකින් යුත් කාර් රථයක් සැපයීම 

 

2020.11.25 
දින 14:00 

පැයට 

මහවැලි 
සංකීර්ය 

සපයා ගැනිම් 
කමිටුව 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු, 
යකොත්මයල් විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
මාවතුර. 

 
081- 4950690/691, 

081-7429330 
සැම යගවිමක්ම ඕනැම 

මහජන බැංකු 
ශාඛාවකින් 

යදමටයගොඩ ශාඛායේ 
ලංවිම ජනන 

මූලස්ථානයේ ගිණුම් 
අංක 

071-1001-23320-705 
බැරයවන යසේ යගවා 

බැංකු ලදුපත ඉදිරිපත් 
කල යුතුය. 

 

500/- 10,000.00 ප්රධාාන ඉංජියන්රු, 
යකොත්මයල් විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
මාවතුර. 

 

2020.11.25 
දින 14:00 පැයට 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු, 
යකොත්මයල් විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
මාවතුර. 

 

කාර්යාලයේදි 
කියවිම සදහා 

යනොමියල් 
ලබාගත 
හැක. 

 

NCB 
 

Click 
here 

 

ජනන 
(තාපබල 

සංකීරයය) 

එස්පීඑස්/එස්එස්සීඊ/එල්පී/2020/07/44
00 
 

සපුගස්කන්ද විදුලි බලස්ථානය සාහා 
2020-2021 වසර යවනුයවන් ලීටර 19 

පානීය ජල යබෝතල් මිලට ගැනීම. 

2020.11.18 
වන දින 

14:00 පැයට 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව-
තාපබල 

සංකීරයය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

කාර්යාලය (තාපබල 
සංකීර්යය), ජනන 
මූලස්ථානය, නව 

කැළණි පාලම පාර, 
යකොයළොන්නාව. 

 
දු.ක. 2423897, ෆැක්ස් 

2433525 

1000.00 අදාල නැත නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

කාර්යාලය (තාපබල 
සංකීර්යය), ජනන 

මූලස්ථානය, නව කැළණි 
පාලම පාර, 

යකොයළොන්නාව. 
 

දු.ක. 2423897, ෆැක්ස් 
2433525 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

කාර්යාලය (තාපබල 
සංකීර්යය), ජනන 
මූලස්ථානය, නව 

කැළණි පාලම පාර, 
යකොයළොන්නාව. 

 
දු.ක. 2423897, 
ෆැක්ස් 2433525 

අදාල නැත යිශීය Click 
Here 

ජනන 

(මහවැලි 

සංකීරයය) 

යකොත්මයල් විදුලි බලස්ථානය ආශ්රිත 
මාවතුර නිළ නිවාස සංකීරයය අවට 

ඇය  භූමි ප්රයිශ හා යකොත්මයල් 
ජලාශයේ උමං පිවිසුම භූමි ප්රයිශය 

අලංකාර යලස පිරිසිදුව පවත්වා යගන 
යාම සහ අයනකුත් යසේවාවන් 

සැපයීම 
එම්සී/යකොත්/ය ඩ්ස්/ 

2020/012 
 

2020.11.26             

දින ප.ව. 

2.30 ට 

මහවැලි 
සංකිර්යය  
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු, 

යකොත්මයල් විදුලි 
බලස්ථානය, ලංකා 
විදුලිබල  මණ්ඩලය, 

මාවතුර. 
 

දුරකථන : 081-
4950690 

ෆැක්ස් : 081-7429330 
විදුත් : 

cekotmc.gen@ceb.lk 

 

රු.1000/- ක 
මුදලක් 
ඕනෑම 
මහජන 
බැංකු 

ශාඛාවක් 
මගින් 

මහජන 
බැංකුයේ  

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 

ලංවිම ජනන 
මුලස්ථාන

රු.40,100/- ප්රධාාන ඉංජියන්රු, 

යකොත්මයල් විදුලි 
බලස්ථානය, ලංකා 
විදුලිබල  මණ්ඩලය, 

මාවතුර. 
 

යකොත්මයල් විදුලි 
බලස්ථානය, ලංකා 
විදුලිබල  මණ්ඩලය, 

මාවතුර. 
 

යකොත්මයල් 

විදුලි 

බලස්ථානය 

ලංකා විදුලි 

බල 

මණ්ඩලය, 

මාවතුර 

කාර්යාලයේදී 

කියවීම සදහා 

යනොමියල් 

ලබා ගත 

NCB 

 

Click 

here 

 

https://www.dropbox.com/s/tu9tbbat0lsg4tq/SIN-GEN-MC-KOT-BIDS-2010-18.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tu9tbbat0lsg4tq/SIN-GEN-MC-KOT-BIDS-2010-18.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/relnoa7ewvt8ytl/ENG-GEN-TC-SPS-SSCE-LP-2020-07-4400.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/relnoa7ewvt8ytl/ENG-GEN-TC-SPS-SSCE-LP-2020-07-4400.pdf?dl=0
mailto:cekotmc.gen@ceb.lk
https://www.dropbox.com/s/f1pc9rrr9nsin6o/SIN-GEN-MC-KOT-BIDS-2020-012.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f1pc9rrr9nsin6o/SIN-GEN-MC-KOT-BIDS-2020-012.pdf?dl=0
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යේ 
ගිණුම් අංක: 
071-1-001-

2-3320705 

ට බැර වන 

යසේ යගවා 

බැංකු  

ලදුපත 

ඉදිරිපත් කල 

යුතුය. 

 

හැක. 

ජනන 
වික්යටෝරියා 

විදුලි 
බලස්ථානය 

MC/VIC/2020/350 
 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ 
වික්යටෝරියා විදුලි බලස්ථානයේ 
ආරක්ෂක රාජකාරි කිරීම සදහා 
ආරක්ෂක යසේවාවක්  සැපයීම 

(එක් දිනකට යසේවා මුර 02 ක් සදහා 
ආරක්ෂක නියාමකයින් 04 

යදයනකුයේ යසේවය සැපයිය හැකි 
යපෞිගලික ආරක්ෂක යසේවාවක් 

ලබාගැනීම 

2020/12/03    
බ්රහස්පය න්

දා ප.ව. 
14.00 ට 

මහවැලි 
සංකීර්ය 

සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

වික්යටෝරියා විදුලි 
බලාගාරය, 
අධිකාරිගම. 

 
Tel:    081-2200465 

081-2202305 
 

රු. 1,000/= 
සෑම 

යගවීමක්ම 
ඕනෑම 
මහජන 
බැංකු 

ශාඛාවක් 
මගින් 

මහජන 
බැංකුයේ 

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 
ලං.වී.ම . 

ජනන 
මුලස්ථාන
යේ ගිණුම් 
අංක 071-
1001-2-

3320-705 
බැරයවන 
යසේ යගවා 

බැංකු ලදුපත 
ඉදිරිපත් කල 

යුතුය. 

රු.25,000/= 
 

වික්යටෝරියා විදුලි 
බලාගාරය, අධිකාරිගම. 

 

වික්යටෝරියා විදුලි 
බලාගාරය, 
අධිකාරිගම. 

2020/12/03      ප.ව. 
14.00 ට 

- NCB Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/ib5790h6kkouw6g/SIN-GEN-MC-MC-VIC-2020-350.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ib5790h6kkouw6g/SIN-GEN-MC-MC-VIC-2020-350.pdf?dl=0


 7 

ජනක KPS/CE/50X1MW/2020/05-Van 
 

කැළණිය ස්ස විදුලි බලස්ථානයට 
අයත් ඩීසල් ජනක යන්ත්ර බලාගාරවල 

ධාාවනය සාහා   කුලී පදනම මත 
ආසන 07 ක වෑන් රථ යක් (රියදුරු සහ 

ඉන්ධාන සහිතව) ලබා ගැනීම. 
 

(ක ොවිඩ් 19 වසංගතය ක ේතුකවන් 

ලංසු අවසන් දිනය දීර්ඝ  ර ඇත) 
 
 
 
 

(දීර්ඝ  ර 

ඇති දිනය) 
 

2020-11-25 
10.00 පැයට 

තාපබල 
සංකීර්ණය 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව. 

නිකයෝජ්ය 

සාමානයාධිකා ාරී   

තාපබල සංකීර්ණය)  

ලංවිම 

ජ්නන මූලස්ථානය, 

නව  ැළණි පාලම, 

10600 

ක ොකලොන්නාව 

දුර තන අං ය 
011  2423897 

 

Rs.500/= Rs. 5,000/= නිකයෝජ්ය 

සාමානයාධිකා ාරී   

තාපබල සංකීර්ණය)  

ලංවිම 

ජ්නන මූලස්ථානය, නව 

 ැළණි පාලම, 

10600 ක ොකලොන්නාව 

දුර තන අං ය 
011  2423897 

 

නිකයෝජ්ය 

සාමානයාධිකා ාරී   

තාපබල සංකීර්ණය)  

ලංවිම 

ජ්නන මූලස්ථානය, 

නව  ැළණි පාලම, 

10600 

ක ොකලොන්නාව 

දුර තන අං ය 
011  2423897 

අදාල නැත යිශීය Click Here 

ජනක KPS/CE/50X1MW/2020/05-Car 
 

කැළණිය ස්ස විදුලි බලස්ථානයට 
අයත්   ඩීසල් ජනක යන්ත්ර 

බලාගාරවල ධාාවනය සාහා, කුලී 
පදනම මත, 

රියදුරු සහ ඉන්ධාන සහිතව, යපට්රල් / 
යදමුහුන් යමෝටර් රථයක් ලබා ගැනීම. 

 

(ක ොවිඩ් 19 වසංගතය ක ේතුකවන් 

ලංසු අවසන් දිනය දීර්ඝ  ර ඇත) 
 
 
 
 

(දීර්ඝ  ර 

ඇති දිනය) 
2020-11-25 
10.00 පැයට 

තාපබල 
සංකීර්ණය 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව. 

නිකයෝජ්ය 

සාමානයාධිකා ාරී  

 තාපබල සංකීර්ණය)  

ලංවිම 

ජ්නන මූලස්ථානය, 

නව  ැළණි පාලම, 

10600 

ක ොකලොන්නාව 

දුර තන අං ය 
011  2423897 

 

Rs.500/= Rs. 5,000/= නිකයෝජ්ය 

සාමානයාධිකා ාරී   

තාපබල සංකීර්ණය)  

ලංවිම 

ජ්නන මූලස්ථානය, නව 

 ැළණි පාලම, 

10600 

ක ොකලොන්නාව 

දුර තන අං ය 
011  2423897 

 

නිකයෝජ්ය 

සාමානයාධිකා ාරී  

 තාපබල සංකීර්ණය)  

ලංවිම 

ජ්නන මූලස්ථානය, 

නව  ැළණි පාලම, 

10600 

ක ොකලොන්නාව 

දුර තන අං ය 

011  2423897 

අදාල නැත යිශීය Click Here 

https://www.dropbox.com/s/olwmw8gwmczqi76/Eng-Gen-KPS-CE-50X1MW-2020-05-Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6tbs07xx052vd9i/Eng-Gen-KPS-CE-50X1MW-2020-05-Car.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය- 2/  

මධායම 
 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/466 
දඹුල්ල   ප්රායිශීය විදුලි ඉංජියන්රු  
බල   ප්රයිශයට අයත් ගයල්යවල  

වි.පා.යසේ.මධායස්ථානයේ විදුලි අදිකාරි 
සාහා  පහත සාහන් අවශයතාවන් 
සහිත නිවසක් කුලී/බදු පදනම මත 
වසර 02ක කාලයකට ලබා ගැනීම. 

 

i) යගොඩනැගිල්ල අවම 
වශයයන් වර්ග අඩි 1500ක් 

පමය විය යුතුය. 

ii) යගොඩනැගිල්ල ගයල්යවල 
උප ඒකකයට   ආසන්නයේ 

පිහිටා ය ය ය යුතුය. 

iii) ජලය, විදුලිය, ස්ථාවර 
දුරකථන පහසුකම්  සහ 

සනීපාරක්ෂක පහසුකම් ය ය ය 
යුතුය. 

iv) වාහන ගමන් කළ  හැකි 
මාර්ග පහසුකම් හා  වාහන 

2ක්  නවතා තැබීයම් 
පහසුකම් ය ය ය යුතුය. 

 

 

2020-11-25  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

තමා විසින් සකස් 
කරගත් අයදුම්පතක 
බලායපොයරොත්තු වන 

මාසික කුළිය සහ 
ඉඩයම් සියලු විස්තර 
සාහන් කර එවන්න. 

 
දු.අ.  066-2283442 

 

 
- 

 
- 

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. 

 
යිශීය 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/467 
දඹුල්ල ප්රායිශීය විදුලි ඉංජියන්රු බල 

ප්රයිශයට අයත් ගයල්යවල  විදුලි 
පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානය 
සාහා බදු / කුලී පදනම මත කණු 
ගබඩා කර ගැනීම සාහා  පහත 

පහසුකම් සහිත ඉඩමත්  වසර 02ක 
කාලයකට ලබා ගැනීම. 

 

 භූමි ප්රමායය අවම වශයයන් 
පර්චස් 80 පමය  විය යුතුය. 

 ප්රධාාන පාරට මායිම් ූ  තැනිතලා 
ඉඩම් යකොටසක් විය යුතුය 

 ආරක්ෂිත වැටක් හා පිවිසුම් 
යදොරටුවත් ය ය ය යුතුය. 

 ඉඩම තුලට යරේන් රථයක් ගත 
හැකි විය යුතුය(10 Wheel). 

 
 
 

 
2020-11-25 

දින 
ප.ව. 2.00ට 

 
පළාත් 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

 
තමා විසින් සකස් 

කරගත් අයදුම්පතක 
බලායපොයරොත්තු වන 

කුලිය සහ 
යගොඩනැගිල්යල් සියලු 

විස්තර සාහන් කර 
එවන්න. 

දු.අ.   066-2283442 

 
- 

 
- 

 
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. 

 
යිශීය 
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යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

නි.සා 
(සබර) 

ලංසු අංකය:           
සබර/රපු/ලි14/පවිත්රතා යසේවය/ 

කලවාන සංචාරක නිවාසය /2020 
පවිත්රතා යසේවය ලබා ගැනීම 
කලවාන සංචාරක නිවාසය 

කුකුයල්ගම 
කලවාන. 

2020-11-18 
ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

වි.ඉ. රත්නපුර 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

3 වන මහළ, 
යනො.269, 

යකළින් වීදිය, 
රත්නපුර. 

 
යටලි  045-2222137 

 
ෆැක්ස් 045-2222564 

 

500.00 10,000.00 වි.ඉ. රත්නපුර කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., 

3වන මහළ, යනො.269, 
යකළින් වීදිය, 

රත්නපුර. 
යටලි  045-2222137 

 
ෆැක්ස් 045-2222564 

වි.ඉ. රත්නපුර 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

3වන මහළ, 
යනො.269, 

යකළින් වීදිය, 
රත්නපුර. 

යටලි  045-2222137 
 

ෆැක්ස් 045-2222564 

-- යිශීය  
 
 

Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

දප/ප්රඉ/අකු/ලි3/ඉඩම්/2020/01 
 

යමොරවක පා.යසේ.ම. සාහා අවශය 
යරොන්රීට් කණු ගබඩා කිරීම 

යවනුයවන් වසරක කුලි පදනම මත 
ඉඩමක් ලබා ගැනීම. 

 
පර්.30ට යනොඅඩු, තැනිතලා, පුළුල් 

මාර්ග පහසුකම් සහිත... 
 

2020 
යනොවැම්බර් 

මස 18 
ප.ව. 02.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු, 
ප්රායිශීය විදුලි 

ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අකුරැස්ස 

දු.ක.  041 - 2250344 
ෆැක්ස් 041 - 2250285 

රු.500.00 - ප්රධාාන  ඉංජියන්රු, 
ප්රායිශීය විදුලි ඉංජියන්රු 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අකුරැස්ස. 
 

ප්රධාාන  ඉංජියන්රු, 
ප්රායිශීය විදුලි 

ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අකුරැස්ස. 

 

අදාලයනොයේ
. 

NCB 
 

කතොරතුරු 

පිටපත 

යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

දප/ගා/ලි3/අබලි භාණ්ඩ/2020/09 
අබලි භාණ්ඩ විකිණීම 

 
ප්රායිය ය විදුලි ඉංජියන්රු ගාල්ල 

කාර්යාලය සහ ඊට අයත් පාරියභෝගික 
යසේවා මධායස්ථානවල අබලි භාණ්ඩ 

සහ අබලි මනු විකිණීම 

2020.11.18 
ප.ව.2.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ප්රායිශීය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය. 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක 
187/3,බණ්ඩාරයායක 

යපයදස, 
ගාල්ල 80000 

 
දු.ක - 09122-34344 

1000/- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ප්රායිශීය විදුලි ඉංජියන්රු 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 
187/3,බණ්ඩාරයායක 

යපයදස, 
ගාල්ල 

 

ප්රායිශීය විදුලි 
ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක 
187/3,බණ්ඩාරයාය

ක යපයදස 
ගාල්ල 

 
 
 
 

අදාලයනොයේ
. 

NCB 
 

කතොරතුරු 

පිටපත 
 

අය යර්ක 
සාමානයාධි

කාරි 
(වයාපෘය ) 

CEB/MHP/PD/TD/04/2020/02 

 
යමොරයගොල්ල ජල විදුලි වයාපෘය  යයහි 

වයාපෘය  කලමනාකරය අංශය, 
උප යිශන කාර්යාලය සහ කාර්ය 
මණ්ඩලය සාහා නවාතැන් ලබා දී 

ඇය  පරිරයන්හි වසරක (01) කාලයක් 
සාහා පිරිසිදු කිරීම් හා සනීපාරක්ෂක 

යසේවා සැපයීම. 

2020 
න ොවැම්බර් 

මස 18 වන 
දින 

ප:ව 02.00 

වයාපෘය  
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(යමොරයගොල්
ල ජලවිදුලි 
වයාපෘය ය) 

වයාපෘය  අධායක්ෂ, 
යමොරයගොල්ල ජල 
විදුලි වයාපෘය ය, 
යමොරයගොල්ල, 

ගම්යපොල 
 

දු. ක. 081- 2085565 

යනොමියල් රු.41,000.00 වයාපෘය  අධායක්ෂ, 
යමොරයගොල්ල ජල විදුලි 

වයාපෘය ය, 
යමොරයගොල්ල, ගම්යපොල 

වයාපෘය  අධායක්ෂ, 
යමොරයගොල්ල ජල 
විදුලි වයාපෘය ය, 
යමොරයගොල්ල, 

ගම්යපොල 

 

2020 න ොවැම්බර් 

මස 18  වන දින 

ප:ව 02.00 

 

අදාල 
යනොයේ 

NCB Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/n3oku4vcjcsrfsu/%E0%B7%83%E0%B6%B6%E0%B6%BB%E0%B6%BB%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%9214%E0%B6%B4%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%BB.%E0%B6%AD%E0%B7%8F%20%E0%B7%83%E0%B7%9A%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B6%BD%E0%B7%80%25
https://www.dropbox.com/s/n3oku4vcjcsrfsu/%E0%B7%83%E0%B6%B6%E0%B6%BB%E0%B6%BB%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%9214%E0%B6%B4%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%BB.%E0%B6%AD%E0%B7%8F%20%E0%B7%83%E0%B7%9A%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B6%BD%E0%B7%80%25
https://www.dropbox.com/s/e56k9jwepi5xcoj/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%85%E0%B6%9A%E0%B7%94-%E0%B6%BD%E0%B7%923-%E0%B6%89%E0%B6%A9%E0%B6%B8%E0%B7%8A-2020-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e56k9jwepi5xcoj/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%85%E0%B6%9A%E0%B7%94-%E0%B6%BD%E0%B7%923-%E0%B6%89%E0%B6%A9%E0%B6%B8%E0%B7%8A-2020-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/38r0umag4n6kuy0/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%9C%E0%B7%8F-%E0%B6%BD%E0%B7%923-%E0%B6%85%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B7%92%20%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9-2020-09.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/38r0umag4n6kuy0/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%9C%E0%B7%8F-%E0%B6%BD%E0%B7%923-%E0%B6%85%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B7%92%20%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9-2020-09.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dnefh1s0vq9jylg/Eng-MHP-PD-TD-04-2020-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dnefh1s0vq9jylg/Eng-MHP-PD-TD-04-2020-02.pdf?dl=0
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වත්කම් 

කළමනාකර

ය 

(ආරක්ෂක 
අංශය) 

MS/EST/10/2020 
 

යකොයළොන්නාව ආරක්ෂක 
මූලස්ථානයට අනුබිධිත යගොඩනැගිලි 

සංකිර්යය සහ අවට ශුිධා පවිත්ර 
කටයුතු යසේවාව සැපයීම. 

 
සුදුසුකම් : 

 
ලංසුපයතහි යකොන්යිසිවල සාහන් 

කර ඇය  පරිදි 
. 

2020-11-25 
දින 

පැය. 14:00 
පැයට 

අවසන් 
කරනු  
ලැයේ. 

 
2020-11-24 
දින 12.00 
පැය දක්වා 
ප්රසම්පාදන 
පත් නිකුත් 

කරනු ලැයේ 
 

අංශ 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(වත්කම් 

කළමනාකර
ය) 

කළමයාකාර 
ආරක්ෂක, 
ආරක්ෂක 

මුලස්ථානය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය., 
මීයතොටමුල්ල පාර, 
යකොයලොන්නාව, 

වැල්ලම්පිටිය. 
 

දු.අ. 011 - 2530392/ 
011  - 2572429 

 
 

1,000/- 10,000/- කළමයාකාර ආරක්ෂක, 
ආරක්ෂක මුලස්ථානය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය., 

මීයතොටමුල්ල පාර, 
යකොයලොන්නාව, 

වැල්ලම්පිටිය. 
 

දු.අ. 011 - 2530392/ 011  
- 2572429 

 

කළමයාකාර 
ආරක්ෂක, 
ආරක්ෂක 

මුලස්ථානය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය., 
මීයතොටමුල්ල පාර, 
යකොයලොන්නාව, 
වැල්ලම්පිටිය. 

 
 

දු.අ. 011 - 2530392/ 
011  - 2572429 

 
 
 
 

අදාල 
යනොයේ. 

NCB 
 
 

Click 

here 

 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය යවනුයවන් සපයාගැනීම් කමිටුයේ සභාපය  විසින් හැකියාවැය  සැපයුම්කරුවන් යවය න්, ජාතයන්තර/ජාය ක තර`ගකාරී ලංසු ඉදිරිපත් කිරීයම් පදනම මත මුද්රා තබන ලද ලංසු කැ`දවන අතර, එම ලංසු ඉදිරිපත් කළ යුත්යත් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 
යවය න් මිළදී ගන්නා ලද ලංසු යපොත් පමයක් උපයයෝගී කරයගනය. 

 
 

අයේක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන්ට යහෝ ුන්න්යේ බලයලත් නියයෝජිතයන්ට පමයක් ලංසු යපොත් නිකුත් කරනු ලැයේ. අවශය න් විටක ුන්න් 1987 අංක 3 දරය යපොදු යකොන්ත රාත් පනතට අනුලවලව ලියාපදිංචි විය යුතුය. 
 

 

ලංසු භාර ගන්නා අවසාන දිනයට කලින් දින දක්වා සෑම ලංසු යපොතක් යවනුයවන්ම ඉහත 6 වන තීරුයේ ස`දහන් මුදල යගවා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/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 සාමානයාධිකාරී නමින් ලියන ලද බැංකු අයකරයක් ම`ගින් යහෝ මුදල් ම`ගින් යහෝ යගවිය හැක. 
 

 

වියිශීය තානාපය  කාර්යාල /යවළ`ද යකොමිෂන්වලට, ලංසු යපොත්වල යතොරතුරු පිටපත් ලිිතත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීයමන් අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප රධාාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපොත් අයේක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ුන්න්යේ නියයෝජිතයින්ට අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප රධාාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් පරීක්ෂා කල හැක. 
 

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ුන්න්යේ අනුමැය ය ලත් නියයෝජිතයින් 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 රය යක්ෂේප කරනු ලැයේ. 
 

මීට අදාල සියලු විස්තර හා පැහැදිලි කිරීම් විමසිය යුත්යත් ලංසු යපොත් නික`ත් කරනු ලබන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ ප රධාාන ඉංජියන්රු යවය නි. 
 

 

 
 ICB ) අන්තර්ජාය ක තර`ගකාරී ලංසු “  NCB ) යිශීය තර`ගකාරී ලංසු 

 

        සාමානයාධිකා ාරී                      

https://www.dropbox.com/s/wmvu2gc136rr1yk/Sin-AM-MS-MS-EST-10-2020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wmvu2gc136rr1yk/Sin-AM-MS-MS-EST-10-2020.pdf?dl=0
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