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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 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකා
රී (මහවැලි 
සංකීර්යය) 

MC/VIC/OP/2019/16 
 

වික්යටෝරියා විදුලි බලස්ථානය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය සදහා 220VDC 

Battery Chargers සැපයීම. 

2020/01/20 
බදාදා යප.ව. 
10.00 ට 

මහවැලි 
සංකීර්ය 
සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී (මහවැලි 

සංකීර්යය) 
40/20, අම්පිටිය පාර, 

මහනුවර. 
Tel: . +94 81 4953839 

+94 81 2224568 
Fax: .+94 81 2232802 

රු.3500/= 
සෑම 

යගවීමක්ම 
ඕනෑම 

මහජන බැංකු 
ශාඛාවක් 

මගින් මහජන 
බැංකුයේ 
යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 
ලංවි.ම . 
ජනන 

මුලස්ථානයේ 
ගිණුම් අංක 
071-1001-2-
3320-705 
බැරයවන යසේ 
යගවා බැංකු 
ලදුපත 

ඉදිරිපත් කල 
යුතුය. 

රු.150,000/= 
 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(මහවැලි සංකීර්යය) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(මහවැලි සංකීර්යය) 

- ICB 
 

Click here 
 

https://www.dropbox.com/s/rwp0rhux1gmzqx1/ENG-GEN-MC-MC-VIC-OP-2019-16.pdf?dl=0
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ජනන 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකා
රී (මහවැලි 
සංකීර්යය) 

ලංසු තැබීමේ දිනය දීර්ග කිරීම 
 

MC/VIC/OP/2020/06 
 

වික්යටෝරියා විදුලි බලස්ථානය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය සදහා SINGLE-

PHASE 236/√3kV / 
12.5 kV, 37 MVA, 50Hz, ට්රාන්ස්ය ෝමර 

හතරක් (04) ක් සැපයීම. 

2020.12.23 
(බදාදා) 

යප.ව. 10.00 

අමාතයාංශ 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 
(විදුලිබල 

අමාතයාංශය) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී (මහවැලි 
සංකීර්යය) කාර්යාලය, 
අංක 40/20, අම්පිටිය 

පාර, මහනුවර 
20000" ශ්රී ලංකා                              

ÿ"l    (+94-81-2235431 
+94-81-2224568 
 ැක්ස ්   +94-81-

2232802 
වි.තැපැල් 

dgmmc@ceb.lk 
 

45,000.00 
(අමතර 

පිටපත් මිලදී 
ගැනීයම්දී 
පිටපත් 
යදකක 

උපරිමයකට 
යටත්ව 

පිටපතකට 
නැවත 

යනොයගවන 
රු: 5000.00 
බැඟින්  
යගවා 
ලබාගත 

හැක). ඕනෑම 
මහජන බැංකු 
ශාඛාවක් 

මගින් මහජන 
බැංකුයේ 
යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 
ලංවි.ම . 
ජනන 

මුලස්ථානයේ 
ගිණුම් අංක 
071-1001-2-
3320-705 
බැරයවන යසේ 
යගවා බැංකු 
ලදුපත 

ඉදිරිපත් කල 
යුතුය. සතියේ 
කාර්යාලීය 
දිනයන්හිදී 
යප.ව. 9:00 
සිට ප.ව. 
3:00 දක්වා 
2020.12.18 
දින යතක් 
ලංසු යපොත 
මිලදීගත 
හැක. 

රු.4,500,000.00 
 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(ආයතනික කටයුතු) 

කාර්යාලය 
ජනන මූලස්ථාන 
යගොඩනැඟිල්ල             

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 
නව කැළණි පාලම පාර 

යකොයලොන්නාව                      
10600 
ශ්රී ලංකාව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(ආයතනික කටයුතු) 
කාර්යාලය 

ජනන මූලස්ථාන 
යගොඩනැඟිල්ල             
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය නව කැළණි 
පාලම පාර 

යකොයලොන්නාව                      
10600 
ශ්රී ලංකාව  

 

- ICB 
 

Click here 
 

https://www.dropbox.com/s/xz6hsqmclkzq27g/ENG-GEN-MC-MC-VIC-OP-2020-06.pdf?dl=0
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ජනන 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකා
රී (මහවැලි 
සංකීර්යය) 

MC/VIC/OP/2019/16 
 

වික්යටෝරියා විදුලි බලස්ථානය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය සදහා 220VDC 

Battery Chargers සැපයීම. 

2021/01/20 
බදාදා යප.ව. 
10.00 ට 

මහවැලි 
සංකීර්ය 
සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී (මහවැලි 

සංකීර්යය) 
40/20, අම්පිටිය පාර, 

මහනුවර. 
Tel: . +94 81 4953839 

+94 81 2224568 
Fax: .+94 81 2232802 

රු.3500/= 
සෑම 

යගවීමක්ම 
ඕනෑම 

මහජන බැංකු 
ශාඛාවක් 

මගින් මහජන 
බැංකුයේ 
යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 
ලංවි.ම . 
ජනන 

මුලස්ථානයේ 
ගිණුම් අංක 
071-1001-2-
3320-705 
බැරයවන යසේ 
යගවා බැංකු 
ලදුපත 

ඉදිරිපත් කල 
යුතුය. 

රු.150,000/= 
 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(මහවැලි සංකීර්යය) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(මහවැලි සංකීර්යය) 

- ICB 
 

Click here 
 

https://www.dropbox.com/s/rwp0rhux1gmzqx1/ENG-GEN-MC-MC-VIC-OP-2019-16.pdf?dl=0
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ජනන/ 
සමනළ 
සංකීර්යය 

Bid No: SC/DGM/BID/SC/2020/06 
සමනළ සංකීර්යය සඳහා crew cab  රථ 
6ක් ලීසිං ක්රමය පදනම් කර මිල දී ගැනීම 

 

16/12/2020 
දින 10:00 
පැයට අවසන් 
කරනු ලැයේ. 

 

ජනන 
ප්රසම්පාදන  
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී (ආයතන 
කටයුතු ) කාර්යාලය , 
යදවැනි මහල , ජනන 
මූලස්ථානය , ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, නව 
කැලණි පාලම පාර, 
යකොයලොන්නාව. 

 
දුරකථන 

011 2147232, 

1000/= 
සියලුම 

යගවීම් ජනක 
අංශයේ 
රැස්කිරීයම් 
ගිණුම් 
අංශයේ 
මහජන 
බැංකුයේ 
යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 
ගිණුම් අංක 
071-1001-
23320-705 
ගිණුමට බැර 
කර අදාල 
රිසිට්පත 
ඉදිරිපත් 
කිරීයමන් 

2020-12-15 
දින දක්වා 

9:00 පැය සිට 
15:00 පැය 
දක්වා සතියේ 
වැඩ කරන 
දින වලදී 
ලබා ගත 
හැක. 

600,000/- 
 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(ආයතන කටයුතු ) 

කාර්යාලය , යදවැනි මහල , 
ජනන මූලස්ථානය , ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, නව 
කැලණි පාලම පාර, 
යකොයලොන්නාව 

යේශන ශාලාව, යදවැනි 
මහල, ජනන 

මූලස්ථානය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, නව 
කැලණි පාලම පාර, 
යකොයලොන්නාව. 

 
2020-12-16 
දින 10:00 පැය 

අදාළ නැත ජාතික 
තරඟකාරි 
ලංසු 
කැඳවීම 

බාගැනීමට 
සබඳතාව 

 

යබදා හැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2020/094 
 

Supply and Delivery of Earth Rod 
With Connector 3m (Galvanized Steel) 

– 300 Nos. 

2020 
යදසැම්බර් 

16 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (යකොළඹ 
නගරය) කාර්යාලය, 

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

2020- 12-15 දිනට යපර 
දුක.011-2575923 

011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

7,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

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

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය Click here 

https://www.dropbox.com/s/ab4a1hhz09o4ea8/Eng-GEN-SC-SC-2020-06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ab4a1hhz09o4ea8/Eng-GEN-SC-SC-2020-06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k8emltpkukbq0s8/ENG-DD1-CC-2020-094.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/309 
විදුලි ඉංජිනයන්රු (නාරම්මල) කාර්යාලය 
සදහා වායු සමීකරය යන්ත්ර සපයා 

ප්රවාහනය කර සවිකිරීම. 
 

60,000 BTU Ceiling Mounted Non- 
Inverter 

වායු සමීකරය යන්ත්ර – 03 
36,000 BTU Ceiling Mounted Non- 

Inverter 

වායු සමීකරය යන්ත්ර – 01 
24,000 BTU Ceiling Mounted Non- 

Inverter 
වායු සමීකරය යන්ත්ර – 02 

9,000 BTU Ceiling Mounted Non- 
Inverter 

වායු සමීකරය යන්ත්ර – 01 
 

2020 
යදසැම්බර් 

16 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව 

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

 
037 - 2281892 

1,000.00 20,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(වයඹ) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී (වයඹ) 

කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 

 NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)PPC/2020/430 
ලං.වි.ම. මධායම පළාත සඳහා Copper 

Conductor  (No.4)6mm- 3600 kg. ක්  

සපයා භාරදීම. 

 
2020-12-16  

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/= 104,000/- 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 

Click 

Here 

 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 
නි.සා 

(සබර) 

යටන්ඩර් අංකය: 
 

SAB/CE(CON)/C1/Building/2020/T/08 
ප්රධානන ංංිනමරු  තැීමේ කකකය  අය් 

නිවිතිගල අංක VII වැඩ කණ්ඩනයමේ 

භනණ්ඩ ගබඩන කිරීම සඳහන 

මගොඩනැගිල්ලක් සහිත ංඩමක් වසර 02 

ක කනලයක  කුලී පදනම මත ලබන 

ගැීමම. 

1. ජලය, විදුලිය, ඇතුලුව සීමපනරක්ෂක 

පහසුකේ තිබිය යුතුයි. 

2. නිවිතිගල මහෝ ර්නපුර නගරය  

ආසරනව, වර්ග අඩි 1000 ක 

මගොඩනැගිල්ල තුළ අවම වශමයර කනමර 

03 ක් තිබිය යුතු අතර, වනහන 02 ක් 

(මලොරි රථයක්, මරේර රථයක්න නවතන 

තැබිය හැකි විය යුතුය. 

2020-12-16 
ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංජිනයන්රු 
(තැනීම්) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.  යනො. 09, 
නව නගරය, රත්නපුර 

 

500.00 - නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 

ප්රධාාන ඉංජිනයන්රු (තැනීම්) 
ඒකකය, 

ලං.වි.ම.යනො. 09, 
නව නගරය, රත්නපුර 

 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංජිනයන්රු 
(තැනීම්) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනො. 09, 

නව නගරය, රත්නපුර 
 

-- යේශීය Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/s45ir52ke7j21l4/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-309.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s45ir52ke7j21l4/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-309.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6mmhk1uq0ogdh7h/2020%20430%20Copper%20conductor.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6mmhk1uq0ogdh7h/2020%20430%20Copper%20conductor.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9lsbursjr98u3me/SPEC%20Copper%20conducter-11012020025527.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9lsbursjr98u3me/SPEC%20Copper%20conducter-11012020025527.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ssdemphw35kcqnh/Tender%20Book%20Gn%20VII.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ssdemphw35kcqnh/Tender%20Book%20Gn%20VII.pdf?dl=0
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ංදිකිරීේ 

ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය 

LV/T/2020/0392 
 

ගැල්වනයිස් කරන ලද වායන් පයිප්ප 

භාවිතයයන් හානියට පත් වැසි ජලය පිටාර 

නල මාර්ගය # 2  ගල් අඟුරු යමෝල් 

ප්යේශයේ 

ආයේශ කිරීම 

 
 

2020 
යදසැම්බර් 
මස 16 වන 
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 

 
Mob 0715777171 

රුපියල් 
3,500.00 

 
අයප්ක්ෂිත 
ලංසුකරුවන්
හ යමම මුදල 
සාමානයා 
ධිකාරී ලංවිම 
නමින් මහජන 
බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක 
2042001400
85134 යවත 
බැර කර රිසිට් 
පත ඉදිරිපත් 
කරන යලස 
කාරුණිකව 
දන්වමු 

 

රුපියල් 
120,000.00 

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.ce
b.lk/tenders/ 
යවතින් 
යනොමියල් 

බාගත කරගත 
හැක 

 

NCB Click 
Here 

ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය 

LV/T2020/0284 

 
ලක්විජය විදුලි බලාගාරයේ අලු රථගාල 
ඉන්ධාන යමයහයුම්  අංශයේ ගබඩා 
පහසුකම් සඳහා වැඩි දියුණු කිරීම 

 
 

2020 
යදසැම්බර් 
මස 16 වන 
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 

 
Mob 0715777171 

රුපියල් 
3,500.00 

 
අයප්ක්ෂිත 
ලංසුකරුවන්
හ යමම මුදල 
සාමානයා 
ධිකාරී ලංවිම 
නමින් මහජන 
බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක 
2042001400
85134 යවත 
බැර කර රිසිට් 
පත ඉදිරිපත් 
කරන යලස 
කාරුණිකව 
දන්වමු 

 

රුපියල් 
120,000.00 

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.ce
b.lk/tenders/ 
යවතින් 
යනොමියල් 

බාගත කරගත 
හැක 

 

NCB Click 
Here 

ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය 

LV/T/2020/409 
 

ලක්විජය විදුලි බලාගාරය සඳහා විදුලි 
උපකරය ගබඩාව සැලසුම් කිරීම හා 

ඉදිකිරීම 
C-05 යහෝ ඉහල 

 

2020 
යදසැම්බර් 
මස 23 වන 
දින 14.00 
පැයට. 

 
යපර ලංසු 
හමුව 2020-
12-09 යප.ව. 
10.00 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 

 

රුපියල් 
11,000.00 

 
අයප්ක්ෂිත 
ලංසුකරුවන්
හ යමම මුදල 
සාමානයා 
ධිකාරී ලංවිම 
නමින් මහජන 
බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක 

රුපියල් 
850,000.00 

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.ce
b.lk/tenders/ 
යවතින් 
යනොමියල් 

බාගත කරගත 
හැක 

 

NCB Click 
Here 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/sossdep9qwg7l2l/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0392.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sossdep9qwg7l2l/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0392.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/5wuvjwzwv3afhyd/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0284.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5wuvjwzwv3afhyd/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0284.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/vuxm548ene3fpi0/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0409.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vuxm548ene3fpi0/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0409.pdf?dl=0
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 Mob 0715777171 2042001400
85134 යවත 
බැර කර රිසිට් 
පත ඉදිරිපත් 
කරන යලස 
කාරුණිකව 
දන්වමු 

 

යසේවා 
ජනන 
අංශය/ 
මහවැලි 
සංකීර්යය 

MC/BOW/BIDS/2020/10 
 

යබෝවතැන්න විදුලි බලාගාරයට අයත් 
නාඋල නිවාස යපයදයසේ පිහිටි අංක 01 
සමුහ නිවාසය අලුත්වැඩියා කිරිම. 

 

2020/12/16 
10. 00 පැයට 

මහවැලි 
සංකිර්ය 

සපයා ගැනීයම් 
කමිටුව 

යබෝවතැන්න විදුලි 
බලස්ථානය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
නාඋල. 

 

දුරකථන : 066 4928783 

066 4928750 

 ැක්ස් :   066 4935599 

 

රුපි. 1000. 00 
මහජන 
බැංකුයේ 
යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 
ලං.වී.ම.X 
^ජනන& 

මූලස්ථානයේ 
ගීණුම් අංක 
071- 1001-2-
3320-705 
ගීණුම යවත 
යගවා ලදුපත 
ඉදිරිපත් 
කරන්න.‘ 

 

රුපි. 55,000. 00 
 

විදුලි ඉංජිනයන්රු, 

යබෝවතැන්න විදුලි 
බලස්ථානය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාඋල. 

යබෝවතැන්න විදුලි 
බලස්ථානය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
නාඋල. 

- NCB 
 

Click here 
 

ජනන අංශය 

(මහවැලි 

සංකීර්යය) 

MC/RND/PT/2020/08 
 

රන්යදනිගල විදුලි බලස්ථානයේ ධාාවනය 
සඳහා ආසන 12 කින් සමන්විත වෑන් 

රථයක්  රියදුරු සහ ඉන්ධාන සමඟ කුලියට 
ලබා ගැනිම සඳහා වන ලංසුව 

 
 
 

2020/12/16 
14:00 පැය 

මහවැලි 
සංකීර්යය 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

ප්රධාාන ඉංජිනයන්රු, 

රන්යදනිගල විදුලි 
බලස්ථානය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තැ.යප. 05, රන්ටැයේ. 

 

දුරකථන : 055-4929011 

 ැක්ස් : 055-2245755 

විදුත් : 

cerdmc.gen@ceb.lk 

 

රු.500.00 
මහජන 
බැංකුව 

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ ඇති 
ලං.වි.ම. 
ජනන 

මුලස්ථාන 
 

ගිණුම් අංක: 
071-1001-2-
3320705 
ගිණුමට බැර 
කර ලදුපත 
ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය. 

 

රු.10,000.00 ප්රධාාන ඉංජිනයන්රු, 

රන්යදනිගල විදුලි 

බලස්ථානය, ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, තැ.යප. 05, 

රන්ටැයේ. 

 

ප්රධාාන ඉංජිනයන්රු, 

රන්යදනිගල විදුලි 

බලස්ථානය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

තැ.යප. 05, රන්ටැයේ. 

 

- NCB 

 

Click here 

 

නි.සා. (උ.මැ) ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/2020/03
7 
 

විදුලි ඉංජිනයන්රු(අනුරාධාපුර) යටයත් විදුලි 
අධිකාරී (අනුරාධාපුර)  යේ රාජකාරී 

කටයුතු සඳහා වසර 02ක කාල සීමාවකට  
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 

 

2020.12.10 
ප.ව.03.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් කමිටුව 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

500.00 10,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 525/26, පළමු 

මහල,ඩී.එස්.යසේනානායක 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

අදාළ නැත යේශීය 
තරඟකාරී 
ලංසු 

click here 

https://www.dropbox.com/s/r8qwdvy5krsrebw/Eng-GEN-MC-BOW-BIDS-2020-10.pdf?dl=0
mailto:cerdmc.gen@ceb.lk
https://www.dropbox.com/s/x96n3cqaden6x0q/SIN-GEN-MC-RND-PT-2020-08.pdf?dl=0
file:///C:/Users/DELL3/Desktop/20%20%2011%2026/Sin-DD1-NCP--HV-2020-037.pdf
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අංක 525/26, පළමු 

මහල,ඩී.එස්.යසේනානාය

ක මාවත, අනුරාධාපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

මාවත, අනුරාධාපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

ඩී.එස්.යසේනානායක 

මාවත, අනුරාධාපුර. 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/138 
ප්රධාාන විදුලි ඉංජිනයන්රු (තැනීම්) 
කාර්යාලයට අයත් විදුලි අධිකාරී 

(පුත්තලම ඡන්ද යකොට්ඨාශය) සදහා කුලී 
පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 

 

2020 
යදසැම්බර් 

16 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව 

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

 
037 - 2281892 

1,000.00 35,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(වයඹ) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී (වයඹ) 

කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 

 NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/141 
ප්රධාාන විදුලි ඉංජිනයන්රු (තැනීම්) 
කාර්යාලයට අයත් විදුලි අධිකාරී 

(යවන්නප්පුව, නාත්තන්ඩිය, කටුගම්පල 
ඡන්ද යකොට්ඨාශ) සදහා කුලී පදනම මත 

වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 
 

2020 
යදසැම්බර් 

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/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/211 
හලාවත පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානය 
සදහා හලාවත නගර සීමාව තුළින්  ජලය, 
විදුලිය, දුරකථන, මාර්ග පහසුකම් සහිත 
වර්ග අඩි 3,000 යනොඅඩු යගොඩනැඟිල්ලක් 
සහිත පර් ස් 40 කට යනොඅඩු ඉඩමක් කුලී 

යහෝ බදු පදනම මත ලබා ගැනීම. 
 
 

2020 
යදසැම්බර් 

16 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව 

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

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/312 
ප්රධාාන විදුලි ඉංජිනයන්රු (බලශක්ති 

කළමනාකරය) සදහා කුලී පදනම මත 
යමෝටර් රථයක් ලබා ගැනීම. 

 

2020 
යදසැම්බර් 

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/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/313 
විදුලි ඉංජිනයන්රු (පුත්තලම) සදහා කුලී 
පදනම මත යමෝටර් රථයක් ලබා ගැනීම. 

 

2020 
යදසැම්බර් 

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/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/314 
විදුලි ඉංජිනයන්රු (පුත්තලම) කාර්යාලයට 
අයත් විදුලි අධිකාරී (වාණිජ) -I සදහා කුලී 
පදනම මත කෲ කැේ රථයක් ලබා ගැනීම. 

 

2020 
යදසැම්බර් 

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/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/315 
පුත්තලම පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානය 
සදහා කුලී පදනම මත ත්රීයරෝද රථයක් 

ලබා ගැනීම. 
 

2020 
යදසැම්බර් 

16 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව 

එම 1,000.00 15,000.00 එම එම  NCB Click 
Here 

 

විදුලිය 
සැපයීයම් 

SESRIP කළමයාකරය ඒකකය මඟින් 
උතුරු ප්රයේශයේ ඉදිකරනු ලබන ේවිතියක 

2020 
යදසැම්බර් 

යබදාහැරිම් 
සපයා ගැනීයම් 

SESRIP වයාපෘති 
කළමයාකරය ඒකකය, 

රු. 500.00 රු. 10,000.00 
 

 
SESRIP වයාපෘති 

SESRIP වයාපෘති 
කළමයාකරය 

අදාල නැත යේශීය 

(NCB) 

Click here 
 

https://www.dropbox.com/s/1i95w0332mlcapk/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-138.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1i95w0332mlcapk/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-138.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ntpeusvik9gdgri/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-141.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ntpeusvik9gdgri/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-141.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/03wsfib7lgwhdsm/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-211.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/03wsfib7lgwhdsm/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-211.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9bw7jri60yonriu/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-312.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9bw7jri60yonriu/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-312.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/af3rx1zc00fejfm/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-313.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/af3rx1zc00fejfm/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-313.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/evvmkvwz8d9dbjn/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-314.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/evvmkvwz8d9dbjn/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-314.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ufzxgz5jpgog6x1/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-315.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ufzxgz5jpgog6x1/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-315.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/aiydj8nbtlo0zf1/PD%28SESRIP%29DD1-T-SV-2020-06.pdf?dl=0
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ගුයාත්මකභා
වය වැඩිදියුණු 
කිරීයම් 
උපකාරක 
වයාපෘතිය 
(SESRIP) 

 ක්ර බලාගාරයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු 
අධීක්ෂයය කරනු ලබන විදුලි අධිකාරි 
(SESRIP)යේ රාජකාරි කටයුතු සඳහා 
මාස හයක (06) කාලයකට වෑන් රථයක් 

ලබා ගැනීම 
 

යටන්ඩර් අංකය : 
PD(SESRIP)DD1/T/SV/2020/06 

 

මස  17 
වැනිදා 
ප.ව.2.00 

කමිටුව 
යබ.අ.1 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය,            යනො. 
218, අළුත් මල්කඩුවාව, 
මීගමු පාර, කුරුයෑගල 
දු.ක.:  037- 2227595                
 ැක්ස් 037- 2227595 

කළමයාකරය ඒකකය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනො. 218, අළුත් 
මල්කඩුවාව, මීගමු පාර, 

කුරුයෑගල 
දු.ක.:  037- 2227595                
 ැක්ස් 037- 2227595 

ඒකකය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, යනො. 218, 
අළුත් මල්කඩුවාව, 

මීගමු පාර, කුරුයෑගල 
දු.ක.: 037- 2227595                
 ැක්ස් 037- 2227595 

යබදාහැරිම් 

අංශය - 02 

(මධායම) 

 

 

CP/CE(COM)/PPC/2020/473 

ප්රායේශීය විදුලි  ඉංජිනයන්රු (දල්ල්ල )  

ඒකකයේ ගයල්යවල උප ඒකකයේ 

බිඳවැටීම් කටයුතු  සඳහා  කුලී පදනම මත 

වසර 02ක කාලයකට සැහැල්ලු යලොරි  

රථයක්  ලබා ගැනීම. 

 

 

 

 

2020-12-16 

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/2020/474 

ප්රායේශීය විදුලි  ඉංජිනයන්රු (කෑගල්ල )  

ඒකකයේ කෑගල්ල පාරියභෝගික යසේවා 

මධායස්ථානය සඳහා කුලී පදනම මත වසර 

02ක කාලයකට සැහැල්ලු යලොරි  රථයක්  

ලබා ගැනීම. 

 

2020-12-16 

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/2020/476 

ප්රායේශීය විදුලි  ඉංජිනයන්රු (කුණ්ඩසාල )  

ඒකකයේ හසලක  පාරියභෝගික යසේවා 

මධායස්ථානය සඳහා  කුලී පදනම මත වසර 

02ක කාලයකට වෑන්   රථයක්  ලබා 

ගැනීම. 

 

 

2020-12-16 

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/2020/477 

ප්රධාාන   ඉංජිනයන්රු (තැනීම්  )  ඒකකය 

මධායම සඳහා   සඳහා  කුලී පදනම මත 

වසර 02ක කාලයකට ඩබල් කැේ(4WD)   

රථයක්  ලබා ගැනීම. 

 

 

 

2020-12-16 

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 

 

https://www.dropbox.com/s/1rjcdfx161q9u56/Sin-DD2-CP-PPC-2020-473.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1rjcdfx161q9u56/Sin-DD2-CP-PPC-2020-473.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/avrl1eqmv2zy6bx/Sin-DD2-CP-PPC-2020-474.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/avrl1eqmv2zy6bx/Sin-DD2-CP-PPC-2020-474.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cfvdhbj938li2i9/Sin-DD2-CP-PPC-2020-476.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cfvdhbj938li2i9/Sin-DD2-CP-PPC-2020-476.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w290hl4s35oqr81/Sin-DD2-CP-PPC-2020-477.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w290hl4s35oqr81/Sin-DD2-CP-PPC-2020-477.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 

අංශය - 02 

(මධායම) 

 

 

CP/CE(COM)/PPC/2020/478 

ප්රායේශීය විදුලි  ඉංජිනයන්රු (නුවරඑළිය )  

ඒකකයේ නඩත්තු   උප ඒකකය  සඳහා  

කුලී පදනම මත වසර 02ක කාලයකට 

වෑන්   රථයක්  ලබා ගැනීම. 

 

 

 

 

2020-12-16 

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/2020/494 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරී මධායම පළාත-

02    සඳහා  කුලී පදනම මත වසර 02ක 

කාලයකට යමෝටර්   රථයක්  ලබා ගැනීම. 

 

 

 

 

2020-12-16 

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 

අංශය - 02 

(මධායම) 

 

 

CP/CE(COM)/PPC/2020/497 

ප්රායේශීය විදුලි  ඉංජිනයන්රු (කුණ්ඩසායල්) 

බල ප්රයේශයේ   පා.යසේ.ම.උඩුදුම්බර 

ප්රයේශයට  අයත් මීමුයර් ්ාමයේ බිඳවැටුම් 

යසේවා සැපයීම සඳහා කුලී පදනම මත වසර 

02ක කාලයකට ත්රියරෝද  රථයක්    ලබා 

ගැනීම . 

2020-12-16 

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/= 10,000/- 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 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය- 2/  
මධායම 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/493 
ආරම්භ කිරීමට නියමිත නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී මධායම පළාත-02  ශාඛාව 
සඳහා  කුලී/බදු පදනම මත වසර 02ක 
කාලයකට යගොඩනැගිල්ලක්  ලබා ගැනීම 

පහත අවශයතා සමඟ 
 

1).වර්ග අඩි 15,000කට ආසන්න 

යගොඩනැගිල්ලක් වීම. 

2).වාහන 15ක් නවතා තැබීමට හැකි ඉඩ 

කඩ සහිත වීම. 

3). යප්රායදණිය, 

කිරිබත්කුල්ර,පිළිමතලාව යහෝ යගලිඔය 

ගම්යපොල -යකොළඹ මාර්ගයට මුහුයලා 

යන ප්රයේශයේ පිහිටා තිබිය යුතුය. 

 
2020-12-16 

දින 
ප.ව. 2.00ට 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, අංක 

04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

 

 

1000/= 100,000/- 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 

 
 

https://www.dropbox.com/s/s4vqx16ljxpu6ua/Sin-DD2-CP-PPC-2020-478.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s4vqx16ljxpu6ua/Sin-DD2-CP-PPC-2020-478.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e966j33sf1ka4sm/Sin-DD2-CP-PPC-2020-494.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e966j33sf1ka4sm/Sin-DD2-CP-PPC-2020-494.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kvkudi5qfti7g9q/Sin-DD2-CP-PPC-2020-497.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kvkudi5qfti7g9q/Sin-DD2-CP-PPC-2020-497.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/293uxj5n08ng7cd/Eng-DD2-CP-PPC-2020-493.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/293uxj5n08ng7cd/Eng-DD2-CP-PPC-2020-493.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය- 2/  
මධායම 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/496 

ප්රධාාන ඉංජිනයන්රු (යබදාහැරිම් නඩත්තු) 

ඒකකය සඳහා  වැඩබිම් කාර්යාලය 

පවත්වායගන යාම සඳහා මාතයල් 

ප්රයේශයයන් කුී//බදු  පදනම මත පහත 

සඳහන් පහසුකම් සහිතව වසර 02ක 

කාලයකට යගොඩනැගිල්ලක්  ලබා ගැනීම. 

 

 

1).වර්ග අඩි 1500කට ආසන්න 

යගොඩනැගිල්ලක් වීම. 

2).යලොරි රථ 02ක් නවතා තැබීමට හැකි 

ඉඩ කඩ සහිත වීම. 

3). මාතයල්  නගරයයන් යහෝ නගරයට 

පහසුයවන් 

ලඟාවියහැකි ස්ථානයක් වීම. 

4).ජලය, විදුලිය, හා සනීපාරක්ෂක 

පහසුකම් සහිත වීම. 

 

 

2020.12.16 

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.  081-4953235 

081-4953237 

 

- - 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  

යබදාහැරීම් 
අංශය- 2/  
මධායම 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/498 
ප්රායේය ය විදුලි ඉංජිනයන්රු (ගිනිගත්යහේන) 
සඳහා වසර 02ක කාලයකට බඳු/කුලි 
පදනම මත නිවසක් ලබා ගැනිම. 

සපුරාලිය යුතු අවශයතා: 
1.ගිනිගත්යහේන නගරය ආසන්නයේ 

පිහිටිම 
2.අවම වශයයන් නිදන කාමර 03කට 

යනොඅඩු 
අභයන්තර නාන කාමර සහිත වීම. 
3.යගොඩනැඟිල්ල අවම වශයයන් 

ව.අ.1750කට 
යනොඅඩු විය යුතුය. 

4.සැහැල්ලු වාහනයක් නවතා තැබියම් 
හැකියාව තිබිය 

යුතුය. 
5.නල ජලය, විදුලිය, දුරකථන සහ 

සනීපාරක්ෂක පහසුකම් 
තිබිය යුතුය. 

 
 

2020-12-16  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

තමා විසින් සකස් කරගත් 
අයදුම්පතක 

බලායපොයරොත්තු වන 
මාසික කුළිය සහ ඉඩයම් 
සියලු විස්තර සඳහන් කර 

එවන්න. 
 

දු.අ.  051-2242408 

- - 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 
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DD 2 
PHM 

PHMDD2/DGM/CE(SC&M)/DPC/202
0/34 

 
ප්ර ධාාන ඉංජිනයන්රු (උපයපොල තැනීම් හා 
නඩත්තු) වයාපෘති හා අධිසැර නඩත්තු - 
යබ.අ. 02 කාර්යාලයේ උපයපොල බටහිර 
කලාප වැඩකණ්ඩායම 01 සඳහා නිවසක්  
ගම්පහ, යේයන්යගොඩ යහෝ නිට්ටල්ව 
අවටින් වසර 02 ක් සඳහා බේදට ලබා 

ගැනීම. 

2020 /12/09    
ප.ව.2.00 

යබදාහැරීම් 
සපයාගැනීම් 
කමිටුව - 
යබ.අ. 02 

 

ප්රධාාන ඉංජිනයන්රු 
(උපයපොල ඉදිකිරීම් හා 
නඩත්තු) වයාපෘති හා 
අධිසැර නඩත්තු - 

යබ.අ.02) බටහිර කලාප 
කාර්යාලය. ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය. අංක 
21,  පල්ලිය පාර, 

ගම්පහ. 
 

033-2223179 
033-2231769 

500/- 
 
 
 

- 
 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(වයාපෘති හා අධිසැර 
නඩත්තු) - යබ.අ.02 

කාර්යාලය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තැ.යප. 18, ළමාගාරය පාර, 

මහනුවර. 
 

දු.ක.     0812222286 
 

 ැක්ස්. 0812222286 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(වයාපෘති හා අධිසැර 
නඩත්තු) - යබ.අ.02 

කාර්යාලය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

තැ.යප. 18, ළමාගාරය 
පාර, මහනුවර. 

 
දු.ක.     0812222286 

 
 ැක්ස්. 0812222286 

 

අදාල නැත 
 

NCB click here 
 

DD2 PHM/DD2/DGM/DPC//2020/41 

 

නිමයෝජය සනමනනයනධිකාකනරී වයනපිති හන 

අධිකාසැර නඩ්තු-මබ.අ.02-  කනර්යනලය 

සඳහන වසර 02ක  කනලයක  රියදුමරකු 

සහිත මමෝ ර් රථයක් කුලිය  ගැීමම. 

2020/12/16 
 

14.00 පැය 

DPC-DD2 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(වයාපෘති හා අධිසැර 
නඩත්තු) - යබ.අ.02 

අංක 18, ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර. 

 
දු.ක./ ැක්ස් 

081-2222286/2204298 

500.00 30000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(වයාපෘති හා අධිසැර 
නඩත්තු) - යබ.අ.02 

අංක 18, ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර. 

 
දු.ක./ ැක්ස් 

081-2222286/2204298 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(වයාපෘති හා අධිසැර 
නඩත්තු) - යබ.අ.02 
අංක 18, ළමාගාරය 
පාර, මහනුවර. 

 
දු.ක./ ැක්ස් 

081-2222286/2204298 

- NCB click here 
 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/KR-V179/2020/136 
යතත් බදු කුලී පදනම මත යමෝටර් රථයක් 
ලබා ගැනීම. (රියදුරු සහිතව)   විදුලි 

ඉංජිනයන්රු -කිරිඳියවල 

2020-12-09 
ප.ව 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

500.00 20,000.00 නි.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., යනො. 280, නුවර 
පාර, කිරිබත්යගොඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

නි.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/KR-V180/2020/137 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 
ලබා ගැනීම. විදුලි ඉංජිනයන්රු කාර්යාලය - 

කිරිඳියවල 

2020-12-09 
ප.ව 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

500.00 20,000.00 නි.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., යනො. 280, නුවර 
පාර, කිරිබත්යගොඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

නි.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/KR-V181/2020/138 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 
ලබා ගැනීම. වාණිජ (යතොග සැපයුම්) විදුලි 

ඉංජිනයන්රු කාර්යාලය - කිරිඳියවල 

2020-12-09 
ප.ව 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

500.00 20,000.00 නි.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., යනො. 280, නුවර 
පාර, කිරිබත්යගොඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

නි.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/KR-V182/2020/139 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 
ලබා ගැනීම. වාණිජ (සාමානය සැපයුම්) 
විදුලි ඉංජිනයන්රු කාර්යාලය - කිරිඳියවල 

2020-12-09 
ප.ව 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

500.00 20,000.00 නි.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., යනො. 280, නුවර 
පාර, කිරිබත්යගොඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

නි.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/KR-V183/2020/140 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 
ලබා ගැනීම. ප්රායේශීය නඩත්තු ඒකකය- 

විදුලි ඉංජිනයන්රු ( කිරිඳියවල) 

2020-12-09 
ප.ව 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

500.00 20,000.00 නි.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., යනො. 280, නුවර 
පාර, කිරිබත්යගොඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

- යේශීය Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/rmhspi0vwodjo8n/SIN-DD2-PHM-DD2-DGM-CE%28SC%26M%29-DPC-2020-34.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u5jpq9527lo1teo/ENG-DD2-PHM-PR%26HM-DD2.DGM.DPC.2020-41.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2wp5y0czbv3w618/Eng-DD2-WPN-NCB-KR-%20V179-2020-136Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2wp5y0czbv3w618/Eng-DD2-WPN-NCB-KR-%20V179-2020-136Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ivksbnkidjdl9gs/Eng-DD2-WPN-NCB-KR-V180-2020-137%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ivksbnkidjdl9gs/Eng-DD2-WPN-NCB-KR-V180-2020-137%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hckobbe2cool960/Eng-DD2-WPN-NCB-KR-V181-2020-138%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hckobbe2cool960/Eng-DD2-WPN-NCB-KR-V181-2020-138%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/chmnzcbmv5s00os/Eng-DD2-WPN-NCB-KR-V182-2020-139%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/chmnzcbmv5s00os/Eng-DD2-WPN-NCB-KR-V182-2020-139%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7umne9o3wv38kb7/Eng-DD2-%20WPN-NCB-KR-V183-2020-140%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7umne9o3wv38kb7/Eng-DD2-%20WPN-NCB-KR-V183-2020-140%20VAN.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/KR-V184/2020/141 
යතත් බදු කුලී පදනම මත  කෘකැේ  
රථයක් ලබා ගැනීම. විදුලි ඉංජිනයන්රු 

කාර්යාලය- කිරිඳියවල 

2020-12-09 
ප.ව 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 

500.00 20,000.00 නි.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., යනො. 280, නුවර 
පාර, කිරිබත්යගොඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

නි.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/KR-V185/2020/142 
යතත් බදු කුලී පදනම මත  කෘකැේ  
රථයක් ලබා ගැනීම. විදුලි ඉංජිනයන්රු 

කාර්යාලය- කිරිඳියවල 

2020-12-09 
ප.ව 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 

500.00 20,000.00 නි.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., යනො. 280, නුවර 
පාර, කිරිබත්යගොඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

නි.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/KE-V32/2020/143 
යතත් බදු කුලී පදනම මත  කෘකැේ  

රථයක් ලබා ගැනීම. පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානය- යදොම්යප් 

2020-12-09 
ප.ව 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 

500.00 20,000.00 නි.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., යනො. 280, නුවර 
පාර, කිරිබත්යගොඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

- යේශීය Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/DIV/T(S)/Cleaning/2021 
දිවුලපිටිය ප්රායේශීය විදුලි ඉංජිනයන්රු 

කාර්යාලය දදනිකව පිරිසිදු කිරීම සඳහා 
මිළ ගයන් ලබා ගැනීම 

2020-12-10 
ප.ව 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ප්රායේශීය විදුලි ඉංජිනයන්රු 
කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, නව ලංකා 
යගොඩනැගිල්ල, යකොළඹ  

පාර, 
දිවුලපිටිය. 

දු.ක.    031-2243096 
 ැක්ස්  031-2243026 

 

500.00 10,000.00 ප්රායේශීය විදුලි ඉංජිනයන්රු 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නව ලංකා යගොඩනැගිල්ල, 

යකොළඹ  පාර, 
දිවුලපිටිය. 

දු.ක.    031-2243096 
 ැක්ස්  031-2243026 

ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංජිනයන්රු කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, නව ලංකා 
යගොඩනැගිල්ල 
යකොළඹ පාර, 
දිවුලපිටිය. 

දු.ක.    031-2243096 
 ැක්ස්  031-2243026 

- යේශීය Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
අංශ 4 

(දකුණු පළාත) 

නිසා (දප)/ලි6/2020/61 
 

මංවර යහලි කිරීම 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ දකුණු පළාත 
තුලවැඩිසැර/අඩු සැරවිදුලි මාර්ගයන්ට 
අවහිර මංවර යහලි යපයහලි කිරීයම් 

යකොන්ත්රාත්තුව - 2021 

2020 
යදසැම්බර් 30 
ප.ව 2.00 

 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී (දප) 
කාර්යාලය, අංක 167, 
මාතර පාර, ගාල්ල 

 
දු.අං. 091-2232095 

091-2232058 
 

500.00 - නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(දප) කාර්යාලය, අංක 167, 

මාතර පාර, ගාල්ල 
 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී (දප) 
කාර්යාලය, අංක 167, 
මාතර පාර, ගාල්ල 

 
 

අදාලයනොයේ. NCB 
 

මතොරතුු  

පි පත 

යබදාහැරීම් 
අංශ 4 

(දකුණු පළාත) 

නිසා (දප)/ලි6/2020/62 
 

නව යසේවා සැපයුම් 
 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ, දකුණු පළාත 
තුල නව යසේවා සැපයුම් යකොන්ත්රාත්තුව - 

2021 

2020 
යදසැම්බර් 30 
ප.ව 2.00 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී (දප) 
කාර්යාලය, අංක 167, 
මාතර පාර, ගාල්ල 

 
දු.අං. 091-2232095 
091-2232058 

 
 

500.00 - නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(දප) කාර්යාලය, අංක 167, 

මාතර පාර, ගාල්ල 
 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී (දප) 
කාර්යාලය, අංක 167, 
මාතර පාර, ගාල්ල 

 
 

අදාලයනොයේ. NCB 
 

මතොරතුු  

පි පත 

යබදාහැරීම් 
අංශ 4 

(දකුණු පළාත) 

නිසා (දප)/ලි4/2020/64 
 

ලං.වී.ම.ප්රධාාන ඉංජිනයන්රු (යබ.න) සහ  
ප්රධාාන ඉංජිනයන්රු (ශක්ති කළමයාකරන ) 

- ද.ප II කාර්යාලයන් සඳහා 
යගොඩනැගිල්ලක් /යගොඩනැගිලි වසර 02 

2020 
යදසැම්බර් 09 
ප.ව 2.00 

 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී (දප) 
කාර්යාලය, අංක 167, 
මාතර පාර, ගාල්ල 

 
දු.අං. 091-2232095 

500.00 - නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(දප) කාර්යාලය, අංක 167, 

මාතර පාර, ගාල්ල 
 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී (දප) 
කාර්යාලය, අංක 167, 
මාතර පාර, ගාල්ල 

 
 

අදාලයනොයේ. NCB 
 

මතොරතුු  

පි පත 

https://www.dropbox.com/s/xejw2irp7p84480/Eng-DD2-WPN-NCB-KR-V184-2020-141-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xejw2irp7p84480/Eng-DD2-WPN-NCB-KR-V184-2020-141-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9o1t8lgun24v88u/Eng-DD2-WPN-NCB-KR-V185-2020-142-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9o1t8lgun24v88u/Eng-DD2-WPN-NCB-KR-V185-2020-142-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rxxer81545gdzq3/Eng-DD2%20-WPN-NCB-KE-V32-2020-143-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rxxer81545gdzq3/Eng-DD2%20-WPN-NCB-KE-V32-2020-143-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kwyea1z8xm8gidx/Sin-DD2-WPN-DIV-T-S-Cleaning%20-2021.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kwyea1z8xm8gidx/Sin-DD2-WPN-DIV-T-S-Cleaning%20-2021.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ki56pdq7utrme7z/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%926-2020-61.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ki56pdq7utrme7z/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%926-2020-61.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/faqlsidrj5y90zc/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%926-2020-62.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/faqlsidrj5y90zc/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%926-2020-62.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cwkze6vqonau7t6/Sin-DD4-SP-SP-C4-2020-64.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cwkze6vqonau7t6/Sin-DD4-SP-SP-C4-2020-64.pdf?dl=0
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කට කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

- එක් කාර්යාලයක්  
සඳහා ව.අ.2000 ක් පමය 

- තංගල්ල යහෝ 
යබලිඅත්ත නගරසීමාව තුල 

 

091-2232058 

යබදාහැරීම් 
අංශ 4 

(දකුණු පළාත) 

නි.සා.(ද.ප.)/ලි2/අබලි/2020/65 
 

ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩලයේදකුණුපළාත්ගබ
ඩායේඇතිභාවිතයයන්ඉවත්කරනලදඅබලි

ඇළුමිනියම් විකිණීම 
 

2020.12.16 
ප.ව.2.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

නි.සා.(ද.ප.) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., අංක.167,  
මාතරපාර,ගාල්ල. 
0912232058 

1,000/- ලංසුයවන් 10% 
කමුදල 

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

 

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

 

අදාලයනොයේ. NCB 
 

යතොරතුරු 
පිටපත 

යබදාහැරීම් 
අංශ 4 

(දකුණු පළාත) 

නි.සා.(ද.ප.)/ලි2/අබලි/2020/73 
 

ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩලයේදකුණුපළාත්ගබ
ඩායේඇතිභාවිතයයන්ඉවත්කරනලදඅබලි

තරාපැේ 11 විකිණීම 
 

2020.12.16 
ප.ව.2.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

නි.සා.(ද.ප.) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., අංක.167,  
මාතරපාර,ගාල්ල. 
0912232058 

1,000/- ලංසුයවන් 10% 
කමුදල 

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

 

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

 

අදාලයනොයේ. NCB 
 

යතොරතුරු 
පිටපත 

යබදාහැරීම් 
අංශ 4 

(දකුණු පළාත) 

නි.සා.(ද.ප.)/ලි2/කුලී වාහන/2020/66 
 

ප්රධාානඉංජිනයන්රු(අකුරැස්ස) - වෑන් 03, කෘ 
කැේ 01, ත්රී යරෝද රථ 02. 

 
 

2020.12.16 
ප.ව.2.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

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

 

500/- අදාළයනොයේ නි.සා.(ද.ප.) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., අංක.167,  
මාතරපාර,ගාල්ල. 

 

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

 

අදාලයනොයේ. NCB 
 

යතොරතුරු 
පිටපත 

යබදාහැරීම් 
අංශ 4 

(දකුණු පළාත) 

නි.සා.(ද.ප.)/ලි2/කුලී වාහන/2020/67 
 

ප්රධාානඉංජිනයන්රු(ගාල්ල) - වෑන් 02, කෘ 
කැේ/ඩබල් කැේ 01, ත්රී යරෝද රථ 02, යලොරි 

රථ 01 (තට්ටුයේ දිග අඩි 10.5) 
 
 

2020.12.16 
ප.ව.2.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

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

 

500/- අදාළයනොයේ නි.සා.(ද.ප.) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., අංක.167,  
මාතරපාර,ගාල්ල. 

 

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

 

අදාලයනොයේ. NCB 
 

යතොරතුරු 
පිටපත 

යබදාහැරීම් 
අංශ 4 

(දකුණු පළාත) 

නි.සා.(ද.ප.)/ලි2/කුලී වාහන/2020/68 
 

ප්රධාාන ඉංජිනයන්රු (ශක්ති කළමයාකරන) - 
වෑන් 03 

 
 

2020.12.16 
ප.ව.2.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

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

500/- අදාළයනොයේ නි.සා.(ද.ප.) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., අංක.167,  
මාතරපාර,ගාල්ල. 

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

අදාලයනොයේ. NCB 
 

යතොරතුරු 
පිටපත 

යබදාහැරීම් 
අංශ 4 

(දකුණු පළාත) 

නි.සා.(ද.ප.)/ලි2/කුලී වාහන/2020/69 
 

ප්රධාානඉංජිනයන්රු(සැලසුම් හා සංවර්ධාන) - 
වෑන් 01, යමෝටර් කාර් 01. 

 
 

2020.12.16 
ප.ව.2.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

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

500/- අදාළයනොයේ නි.සා.(ද.ප.) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., අංක.167,  
මාතරපාර,ගාල්ල. 

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

අදාලයනොයේ. NCB 
 

 
යතොරතුරු 
පිටපත 

යබදාහැරීම් 
අංශ 4 

(දකුණු පළාත) 

නි.සා.(ද.ප.)/ලි2/කුලී වාහන/2020/70 
 

ප්රධාානඉංජිනයන්රු(හම්බන්යතොට) - වෑන් 05, 
කෘ කැේ 01, ත්රී යරෝද රථ  03 

 
 
 

2020.12.16 
ප.ව.2.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

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

500/- අදාළයනොයේ නි.සා.(ද.ප.) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., අංක.167,  
මාතරපාර,ගාල්ල. 

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

අදාලයනොයේ. NCB 
 

 
යතොරතුරු 
පිටපත 

https://www.dropbox.com/s/211fqhu25zprxoz/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-%E0%B6%85%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B7%92-2020-65.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/211fqhu25zprxoz/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-%E0%B6%85%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B7%92-2020-65.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nmaup4msw2xxdiv/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-%E0%B6%85%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B7%92-2020-73.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nmaup4msw2xxdiv/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-%E0%B6%85%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B7%92-2020-73.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ts0byt0fssanx2a/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2020-66.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ts0byt0fssanx2a/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2020-66.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/syya6onxd949y4q/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2020-67.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/syya6onxd949y4q/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2020-67.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6fvjxttad5xisq0/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2020-68.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6fvjxttad5xisq0/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2020-68.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/67cd2q3z3d3e9h0/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2020-69.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/67cd2q3z3d3e9h0/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2020-69.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u3llha9rxxe33zx/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2020-70.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u3llha9rxxe33zx/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2020-70.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශ 4 

(දකුණු පළාත) 

නි.සා.(ද.ප.)/ලි2/කුලී වාහන/2020/71 
 

ප්රායේය ය විදුලි ඉංජිනයන්රු (අම්බලන්යගොඩ) 
- වෑන් 02 

 
 

2020.12.16 
ප.ව.2.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

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

500/- අදාළයනොයේ නි.සා.(ද.ප.) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., අංක.167,  
මාතරපාර,ගාල්ල. 

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

අදාලයනොයේ. NCB 
 

යතොරතුරු 
පිටපත 

යබදාහැරීම් 
අංශ 4 

(දකුණු පළාත) 

නි.සා.(ද.ප.)/ලි2/කුලී වාහන/2020/72 
 

ප්රායේය ය විදුලි ඉංජිනයන්රු (බේයදගම) - 
වෑන් 05, ත්රී යරෝද රථ 01 

 

2020.12.16 
ප.ව.2.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

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

500/- අදාළයනොයේ නි.සා.(ද.ප.) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., අංක.167,  
මාතරපාර,ගාල්ල. 

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

අදාලයනොයේ. NCB 
 

යතොරතුරු 
පිටපත 

ංතන වැදග්-නිමයෝජය සනමනනයනධිකාකනරී දකු ප පළනත  අය් ංහත වනහන ලියනපදිං ක කර වසර 10ක් ඇතුලත විය යුතු අතර ක කකකයරහි ඕනෑම ස්ථනනයක රනජකනරී කිරීම  එකග විය යුතුය. 

යබදාහැරීම් 
අංශ 4 

(දකුණු පළාත) 

නිසා (දප)/ලි04/2020/74 
 

ලංවීම නියයෝජය සාමානයාධිකාරී (දප II)  
කාර්යාලයේ PABX පේධාතියක් සපයා 

සවිකිරීම. (PRIVATE AUTOMATIC BRANCH 

EXCHANGE) 
පූර්ව ලංසු රැස්වීම 2020-12-08 

යප.ව.10.00 
 

2020යදසැම්බ
ර්16 

ප.ව 2.00 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී (දප) 
කාර්යාලය, අංක 167, 
මාතර පාර, ගාල්ල 

 
දු.අං. 091-2232095 
091-2232058 

500.00 30,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(දප) කාර්යාලය, අංක 167, 

මාතර පාර, ගාල්ල 
 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී (දප) 
කාර්යාලය, අංක 167, 
මාතර පාර, ගාල්ල 

 
 

අදාලයනොයේ. NCB 
 

 
යතොරතුරු 
පිටපත 

යබදාහැරීම් 
අංශ 4 

(දකුණු පළාත) 

දප/ගා/ලි3/ හබරාදූව පා.යසේ.ම අළුත්වැඩියා 
කිරීම /2020/10 

 
ගාල්ල ප්රායේශීය විදුලි ඉංජිනයන්රු 

කාර්යාලයට අයත් හබරාදූව පා.යසේ.ම 
අළුත්වැඩියා කිරීම 

 
ඉහත ස්ථානයේ ස්ථානීය පරීක්ෂයය 
2020.12.03 දින යප.ව 9.00 පැවත්යේ. 
(එදිනට ස්ථානීය පරීක්ෂා කිරීම සදහා 

සහභාගී විය හැක.) 

2020.12.09 
ප.ව.2.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ප්රායේශීය විදුලි ඉංජිනයන්රු 
කාර්යාලය. 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො187/3 

බණ්ඩාරනායක යපයදස, 
ගාල්ල 

 
දු.ක - 09122-34344 

 
 
 
 
 
 
 

3,500/- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

76,000/- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ප්රායේශීය විදුලි ඉංජිනයන්රු 
කාර්යාලය. 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො187/3 

බණ්ඩාරනායක යපයදස, 
ගාල්ල 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංජිනයන්රු කාර්යාලය. 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො187/3 

බණ්ඩාරනායක 
යපයදස, 
ගාල්ල 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

අදාලයනොයේ. NCB 
 

යතොරතුරු 
පිටපත 

 

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 නියයෝජිනතයන්ට පමයක් ලංසු යපොත් නිකුත් කරනු ලැයේ. අවශය වු විටක ඔවුන් 1987 අංක 3 දරය යපොදු යකොන්ත රාත් පනතට අනුලවලව ලියාපදිං ව 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 ඉංජිනයන්රු 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. 
 

 

වියේශීය තානාපති කාර්යාල /යවළ`ද යකොමිෂන්වලට, ලංසු යපොත්වල යතොරතුරු පිටපත් ලිිතත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීයමන් අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප රධාාන ඉංජිනයන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපොත් අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ඔවුන්යේ නියයෝජිනතයින්ට අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප රධාාන ඉංජිනයන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් පරීක්ෂා කල හැක. 

https://www.dropbox.com/s/imb8uhxozfovo6v/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2020-71.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/imb8uhxozfovo6v/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2020-71.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3328q84r9abr6f8/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2020-72.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3328q84r9abr6f8/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2020-72.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/biaon59os5t68jp/Sin-DD4-SP-SP-C4-2020-74.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/biaon59os5t68jp/Sin-DD4-SP-SP-C4-2020-74.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g2tzntfjux0ay9s/Sin-%20DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%9C%E0%B7%8F-%E0%B6%BD%E0%B7%923-%E0%B7%84%E0%B6%B6%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B7%80-%E0%B6%B4%E0%B7%8F.%E0%B7%83%E0%B7%9A.%E0%B6%B8%20%E0%B6%85%E0%B6%BD%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%20%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8-2020-10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g2tzntfjux0ay9s/Sin-%20DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%9C%E0%B7%8F-%E0%B6%BD%E0%B7%923-%E0%B7%84%E0%B6%B6%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B7%80-%E0%B6%B4%E0%B7%8F.%E0%B7%83%E0%B7%9A.%E0%B6%B8%20%E0%B6%85%E0%B6%BD%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%20%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8-2020-10.pdf?dl=0
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ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ඔවුන්යේ අනුමැතිය ලත් නියයෝජිනතයින් 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 නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ ප රධාාන ඉංජිනයන්රු යවතිනි. 
 

 

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

 

        සනමනනයනධිකාකනරී                      
                                     


