
 1 

   

             

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/2021/0052 
 
ඉංජියන්රුවන්, මධ්යම මට්ටයම් 
කාර්මික කාර්ය මණ්ඩලය සහ 
තාක්ෂණික කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා 
ආරක්ෂිත යරදි මිලදී ගැනීම හා 
සැපයීම. 

28/04/2021 
14.00 පැය 

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 

රු 7,000.00 
(නැවත 
යනොයගවන 
යටන්ඩර් 
තැන්පතුව) 
සාමානයාධි
කාරී ලංකා 
විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
නමින් 
මහජන 
බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක: 
204200140
085134 
යවත බැර 
කල හැක. 
 

 

රු 250,000.00 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 
යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය 
විදුලි බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච් යලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 
 
TP : 032 226 8964/977 
Fax: 032 226 8966 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 
යගොඩනැගිල්ල, 
ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච් යලයි 
61342. 
 

http://www.
ceb.lk/tende
rs/ 
යවතින් 
යනොමියල් 
බාගත 
කරගත හැක 
 

NCB 

 
 
 
 
 

Click 
Here 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/s84j1kqa32tgnrf/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0052.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s84j1kqa32tgnrf/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0052.pdf?dl=0
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සම්යප්රේෂය 
(වත්කම් 

කළමනාකර
ය හා තත්ව 
අධීක්ෂය) 

 
 
 

 
TR/AM&CM/NCB/2021/09/D 
සම්යප්රේෂය  අංශයට අයත් භාවිතයට 

ගනු යනොලබන අබලි ද්රවය මිලදී යගන 

ඉවත් කර යගන යාම සඳහා මිල 

ගයන් කැඳවීම -   සම්යප්රේෂය 

(යමයහයුම් සහ නඩත්තු) දක්ෂිය 

ඒකකය 

 
 

05/05/2021 
10.00 පැය 

 
ප්ර සම්පාදන 
කමිටුව 

(සම්යප්රේෂය) 

 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු , 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි - 
වත්කම් කළමනාකරය 
හා තත්ව අධීක්ෂය 
(සම්යප්රේෂය) 
කාර්යාලය 
,ලං.වි.ම., 
යකන්ට් පාර, යකොළඹ 
09. 
දු.ක: 
011- 2663723 
011- 2669738 
ෆැක්ස්: 
011-2669738 

 
රු. 1,000/= 
පමණි. 
(ආපසු 
යනොයගවන
) 

 
යලොට් අංක 1:     
9,000.00 
යලොට් අංක 2:     
1,000.00 
යලොට් අංක 3:   
61,000.00 
යලොට් අංක 4:     
2,000.00 
 

 
වත්කම් කළමනාකරය 
හා තත්ව අධීක්ෂය 
(සම්යප්රේෂය) කාර්යාලය 
,ලං.වි.ම., 
යකන්ට් පාර, යකොළඹ 09 

 
වත්කම් 
කළමනාකරය හා 
තත්ව අධීක්ෂය 
(සම්යප්රේෂය) 
කාර්යාලය 
,ලං.වි.ම., 
යකන්ට් පාර, 
යකොළඹ 09 

 
- 

 
NCB 

 
Click 
Here 

 

යබදා හැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

 
DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2021/01
9 
Supply & Delivery of 
 i)   Heat Shrinkable Cable End  
Cap 
      (Diameter 8cm)   - 350 Nos. 
 ii)  Cast Resin Branch Type 
Jointing Kit  
      35Sqmm/4C –16Sqmm/4C 
(With Resins & 
      Connectors) - 60 Nos.    
 iii)   End Termination Kit H.S. 
Indoor -11kV/ 
       240Sqmm/ 1C/XLPE/ SWA 
Cable 
       (Without Sockets)- 40 Nos.          
 iv)   End Termination Kit H.S. 
Indoor-11kV/ 
       50Sqmm/1C/  XLPE/ 
Screen/PVC/UG 
       Cable   - 200 Nos.      
  v)   Straight Through Joint H.S for 
11kV/  
        240Sqmm/ 1C/ XLPE /SWA 
(Without  
        Ferrules)  - 55 Nos.   
  vi)  Transition Joint for 
240Sqmm/ 11kV/  
       3C/Cu/XLPE/SWA  Cable to 
95Sqmm/   
        11kV/ 3C/Cu/PILC/SWA 
Cable (Without 
         Ferrules)  - 45 Nos. 

 
21/04/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 
යකොළඹ 03මගින් 
2021- 04-20 දිනට 
යපර 
දුක.011-2575923 
     011-2575930 

3,500.00 
(මුදලින්) 

80,600.00 

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 

යබදා හැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

 
DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2021/02
2 
 
Supply & Delivery of 
 
  i)   Cable – House Wiring- Single 
1/1.13mm 
      (Blue & Brown) - 50,000 Mtrs. 
  ii)   Cable – House Wiring Single 
1/1.38mm  
         (1.5Sqmm) - 5,000 Mtrs. 
  iii)   Cable Cu. PVC Insulated 
PVC Sheathed  
       – Single (7/1.70)16Sqmm -
4,800 Mtrs.         
  iv)   PVC Insulated Cu. Single 
7/1.35mm  
        (10Sqmm) -15,000 Mtrs, 

21/04/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 
යකොළඹ 03මගින් 
2021- 04-20 දිනට 
යපර 
දුක.011-2575923 
     011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

72,500.00 

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/i8doq7r6m5t2oig/Eng-TRA-AM-%28TR-AM%26CM-NCB-2021-09-D%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i8doq7r6m5t2oig/Eng-TRA-AM-%28TR-AM%26CM-NCB-2021-09-D%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j8wbe6k5i52tw2s/ENG-DD1-CC-2021-019.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j8wbe6k5i52tw2s/ENG-DD1-CC-2021-019.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5oefe2tow1m00pg/ENG-DD1-CC-2021-022.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5oefe2tow1m00pg/ENG-DD1-CC-2021-022.pdf?dl=0
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යබදා හැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

 
DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2021/02
3 
 
Supply & Delivery of  
  
i) PVC Pipe 4’’ PNT 7 (6m 
Length) – 150 Nos. 
ii) PVC Pipe 6’’ PNT 7 (6m 
Length) – 600 Nos.   
 

21/04/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 
යකොළඹ 03මගින් 
2021- 04-20 දිනට 
යපර 
දුක.011-2575923 
     011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

38,600.00 

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 

යබදා හැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

 
DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2021/0
05 
Supply, Delivery & Installation of 
07 Nos. of Cash Counting 
Machines to Colombo City 
 

21/04/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 
යකොළඹ 03මගින් 
2021-04-20 දිනට 
යපර 
දුක.011-2575923 
     011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

15,000.00 

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 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/G/21/0032 
යඩස්ක්යටොප් පරිගයක 25 ක්  
සැපයීම සහ ප්රවාහනය 

22/04/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය  
(වයඹ -02) 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො.25, 
රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 
දු.ක: 037- 2065498 
ෆැක්ස්: 037- 2065497 

1,000.00 30,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය  
(වයඹ -02) 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.25, 
රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 
දු.ක: 037- 2065498 
ෆැක්ස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය  
(වයඹ -02) 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො.25, 
රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 
දු.ක: 037- 2065498 
ෆැක්ස්: 037- 
2065497 

- යේශීය Downloa
d 

https://www.dropbox.com/s/rke2zdhs9t25lji/ENG-DD1-CC-2021-023.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rke2zdhs9t25lji/ENG-DD1-CC-2021-023.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t2uch40pnv4hoiy/ENG-DD1-CC-2020-005.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t2uch40pnv4hoiy/ENG-DD1-CC-2020-005.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k9ll4wnp0ham3yb/CEB-NWP2-NCB-G-21-0032.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k9ll4wnp0ham3yb/CEB-NWP2-NCB-G-21-0032.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම)1 

 

 

CP1/CE(COM)/PPC/2021/036 

ලංවිම මධායම පළාත 1 ඒකකය සඳහා 

මනුරු වායන් යපට්ටි යතකලා (Steel 

Boxes for Housing Direct 

Connected 3 Phase Meters)-1250ක් 

සපයා දීම. 

  

 

21/04/2021 

14.00 පැය 

 

පළාත් 

ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) මප-

1කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

         

 

1000/= 

 

141000/= 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) මප-

1කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) මප-

1කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

 
යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම)1 

 

 

CP1/CE(COM)/PPC/2021/060 

ලංවිම මධායම පළාත 1 ඒකකය සඳහා 

Line Matrix Printers 03 ක් සපයා 

දීම. 

 

 

21/04/2021 

14.00 පැය 

පළාත් 

ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) මප-

1කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

 

 

1000/= 

 

75000/= 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) මප-

1කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) මප-

1කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් අංශය - 4 (බපද - 1) ලංසු යපොත් මිලදී ගැනීමට ප්රථමව ලංසු යයොමු අංකය, ඔයේ ආයතනයේ නම, වයාපාර ලියාපදිං අ අංකය,  සහ ලිපිනය යකටි පනිවිඩයක් මාර්ගයයන් 0702516069 යන අංකයට දැනුම් යදන්න. 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩේපීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2021/40 
මනුරු වායන් යපට්ටි - යබදාහැරීම් 
උපයපොල  (Meter Enclosure Steel - 
Distribution Substation) සපයා, 
යගනවිත් භාරදීම 
400 එකු  

22/04/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයොජය 
සාමානයාධිකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත 
දකුය-1) කාර්යාලය, 
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 
යදහිවල. 
011-2638852 

1,500.00 29,000.00 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන මහල, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක: 25, නගරසභා 
පටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 
දකුය-1) කාර්යාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 
යදහිවල. 

 NCB  

ඉදිකිරීම් 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/21/107 

 
යයෝජිත වාලච්යච්න ප්රායේශීය 

ඉංජියන්රු කාර්යාලය තුල ඇලුමිනියම් 
මගින් යකොටස් යවන්කර ගැනීම 

(Partition Works). 

22/04/202
1 

14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර) 

ප්රායේශීය ප්රධාාන  විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය 

(මඩකලපුව) 
065-2222639 

යහෝ 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

1,000.00 20,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
උප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

- 

NCB click 
here 

යබදාහැරීම් අංශය - 4 (බපද - 1) ලංසු යපොත් මිලදී ගැනීමට ප්රථමව ලංසු යයොමු අංකය, ඔයේ ආයතනයේ නම, වයාපාර ලියාපදිං අ අංකය,  සහ ලිපිනය යකටි පනිවිඩයක් මාර්ගයයන් 0702516069 යන අංකයට දැනුම් යදන්න. 

https://www.dropbox.com/s/23kvqbgj6ssztz5/K1233%20Steel%20Meter%20Boxes.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/23kvqbgj6ssztz5/K1233%20Steel%20Meter%20Boxes.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y1f33j9a0p0tewh/03%20Nos.%20Cabinet%20Model%20Line%20Printers.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y1f33j9a0p0tewh/03%20Nos.%20Cabinet%20Model%20Line%20Printers.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gbktdpzoatyro02/Eng-DD2-EP-107%20Aluminium%20works.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gbktdpzoatyro02/Eng-DD2-EP-107%20Aluminium%20works.pdf?dl=0


 5 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩේපීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2021/04 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 මානව 

සමිපත් නිළධාාරි කාර්යාලය සඳහා කුලී 
පදනම මත වෑන් රථයක් ලබාගැනීම 

සඳහා වූ යටන්ඩරය. 

22/04/202
1 

10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයොජය 
සාමානයාධිකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත 

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

යදහිවල. 
011-2638852 

500.00 15,000.00 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන මහල, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක: 25, නගරසභා 
පටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 
දකුය-1) කාර්යාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 
යදහිවල. 

 NCB  

යසේවා 

ජනක අංශය 
(තාපබල 
සංකීර්යය) 

TC/KPS/LOCAL/ME (GT-
07)/2021-22 

කැළණිතිස්ස විදුලි බලාගාරය සඳහා 
අවුරුේදක කාලයකට ඉංජියන්රු නිල 
නිවසක් (විවාහක) කුලී පදනම මත 

ලබා ගැනීම. 

15/04/2021 
10:00 පැය 

සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

(තාපබල 
සංකීර්යය) 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු, 
කැළණිතිස්ස විදුලි 
බලාගාරය, නව 

කැළණි පාලම පාර, 
10600, 

යකොයළොන්නාව. දු.ක.: 
0112433397 

අදාල නැත අදාල නැත 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු, 
කැළණිතිස්ස විදුලි 

බලාගාරය, නව කැළණි 
පාලම පාර, 10600, 
යකොයළොන්නාව.  

ප්රධාාන ඉංජියන්රු, 
කැළණිතිස්ස විදුලි 
බලාගාරය, නව 

කැළණි පාලම පාර, 
10600, 

යකොයළොන්නාව. 

අදාල නැත  NCB 
Click 
Here 

යබදා හැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

 
DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2021/0

12 
යකොළඹ නගර කාර්යාලයේ තැනිම් 
ඒකකයහි යට් බහන් එලිම සදහා 

ABC හා ගල්කුඩු ලබා ගැනිම (වසර 
02 ක් සදහා) 

21/04/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

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

03මගින් 
2021-04-20 දිනට 

යපර 
දුක.011-2575923 
     011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

150,000.00 

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 

යබ. අ. 1 
(වයාපෘති හා 
බැර නඩත්තු) 

CE(P&HM)DD1/T/LB/2020/03 
 

වැඩබිම් කාර්යාලයක් සඳහා 
කුරුයෑගල, නගරය අවටින් 
යගොඩනැගිල්ලක් වසර යදකක 
කාලයකට බේදට ගැනීම.  

 
(යගොඩනැගිලි විස්තරය : වර්ග අඩි 

2000, යලොරි යදකක් නැවතීයම් 
පහසුකම්, අවම නිදන කාමර තුනක්, 
අඩි 15 පලළ පිවිසුම් මාර්ගය ) 

22/04/2021 
14.00 පැය 

කලාපීය 
සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 
(යබ.අ.1) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(වයාපෘති හා බැර 

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

කුරුයෑගල, 
 

037- 2229151 

500.00 11,000.00 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (වයාපෘති 
හා බැර නඩත්තු) 

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

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

 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(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 

 

https://www.dropbox.com/s/rxqeuy0y77wnsm6/ENG-GEN-TC-TCKPSLOCALME%20%28GT-07%292021-22.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rxqeuy0y77wnsm6/ENG-GEN-TC-TCKPSLOCALME%20%28GT-07%292021-22.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ihewmbsidms5hy3/ENG-DD1-CC-2021-012.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ihewmbsidms5hy3/ENG-DD1-CC-2021-012.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8upus3xo2ugrlkr/DD1-PHM-T-LB-2020-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8upus3xo2ugrlkr/DD1-PHM-T-LB-2020-03.pdf?dl=0
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DD 01 
(SESRIP) 

SESRIP කළමයාකරය ඒකක 
කාර්යාලය සඳහා කුරුයෑගල අවටින් 
යගොඩනැඟිල්ලක් බේදට ගැනීම 
 

 
යටන්ඩර් අංකය : 
PD(SESRIP)DD1/T/LB/2021/01 

15/04/2021 
14.00 පැය 

යබදාහැරිම් 
සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව) 
යබ.අ.1 

SESRIP  වයාපෘති 
කළමයාකරය 
ඒකකය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, යනො.218, 
අලුත් මල්කඩුවාව, 
බමුයාවල, 
කුරුයෑගල 

 
දු.ක.: 037- 2227595                 
ෆැක්ස් 037- 2227595 

500.00 
 රු. 50,000.00 

 

 
SESRIP  වයාපෘති 
කළමයාකරය ඒකකය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.218, අලුත් 
මල්කඩුවාව, බමුයාවල, 
කුරුයෑගල 

 
දු.ක.: 037- 2227595                 
ෆැක්ස් 037- 2227595 

SESRIP  වයාපෘති 
කළමයාකරය 
ඒකකය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, යනො.218, 
අලුත් මල්කඩුවාව, 
බමුයාවල, 
කුරුයෑගල 

 
දු.ක.: 037- 2227595                 
ෆැක්ස් 037- 
2227595 

අදාල නැත යේශීය 
Click 
here 

 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/LB/21/0025 
ගිරිඋල්ල විදුලි පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානය සඳහා කුලී පදනම මත 

යගොඩනැගිල්ලක් ලබා ගැනීම 

22/04/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය  
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 
ෆැක්ස්: 037- 2065497 

1,000.00 25,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය  
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 
ෆැක්ස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය  
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 
ෆැක්ස්: 037- 
2065497 

- යේශීය Downloa
d 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/LB/21/0026 
කුරුයෑගල නගර විදුලි පාරියභෝගික 
යසේවා මධායස්ථානයේ විදුලි අධිකාරි 
නිළ නිවස සඳහා යගොඩනැගිල්ලක් 
සහිත ඉඩමක් කුලී පදනම මත ලබා 

ගැනිම 

22/04/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය  
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 
ෆැක්ස්: 037- 2065497 

1,000.00 10,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය  
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 
ෆැක්ස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය  
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 
ෆැක්ස්: 037- 
2065497 

- යේශීය Downloa
d 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/21/0027 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරි කාර්යාලය 
(වයඹ -2) සඳහා යකොන්ත්රාත් පදනම 
මත ආරක්ෂක යසේවාව ලබා ගැනීම 

22/04/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය  
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 

1,000.00 50,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය  
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 
ෆැක්ස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය  
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 

- යේශීය Downloa
d 

https://www.dropbox.com/s/6s5jd9ugx7lmu9w/PD%28SERIP%29DD1-T-LB-2021-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6s5jd9ugx7lmu9w/PD%28SERIP%29DD1-T-LB-2021-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7mnf43tdlavb4x8/CEB-NWP2-NCB-LB-21-0025%20Giriulla%20CSC.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7mnf43tdlavb4x8/CEB-NWP2-NCB-LB-21-0025%20Giriulla%20CSC.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t292olg0a1re0y7/CEB-NWP2-NCB-LB-21-0026%20Town%20Quaters.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t292olg0a1re0y7/CEB-NWP2-NCB-LB-21-0026%20Town%20Quaters.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ko4le0wau0h2ggc/CEB-NWP2-NCB-SS-21-0027.dgm%20office.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ko4le0wau0h2ggc/CEB-NWP2-NCB-SS-21-0027.dgm%20office.pdf?dl=0
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ෆැක්ස්: 037- 2065497 ෆැක්ස්: 037- 
2065497 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/21/0028 
ගිරිඋල්ල විදුලි පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානය සඳහා කුලී පදනම මත 

ත්රී යරෝද  රථයක් ලබා ගැනීම 

22/04/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය  
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 
ෆැක්ස්: 037- 2065497 

1,000.00 40,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය  
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 
ෆැක්ස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය  
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 
ෆැක්ස්: 037- 

2065497 

- යේශීය Downloa
d 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/21/0029 
නාරම්මල විදුලි පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානය සඳහා කුලී පදනම මත 

ත්රී යරෝද  රථයක් ලබා ගැනීම 

22/04/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය  
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 
ෆැක්ස්: 037- 2065497 

1,000.00 40,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය  
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 
ෆැක්ස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය  
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 
ෆැක්ස්: 037- 

2065497 

- යේශීය Downloa
d 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/21/0030 
මල්ලවපිටිය විදුලි පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානය සඳහා කුලී පදනම මත 

ත්රී යරෝද  රථයක් ලබා ගැනීම 

22/04/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය  
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 
ෆැක්ස්: 037- 2065497 

1,000.00 40,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය  
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 
ෆැක්ස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය  
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 
ෆැක්ස්: 037- 

2065497 

- යේශීය Downloa
d 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම 2) 

 

 

CP2/CE(COM)/PPC/2021/041 

 

කුලී පදනම මත වාහන ලබා ගැනීම 

ලං. වි.ම. (මධ්යම පාාත 2) - 

ගණකාධිකාරී(වියදම්) -මධ්යම පාාත 

2 සඳහා වසර දදකක කාලයකට කුලී 

පදනම යටදේ දමෝටර් කාර් රථයක් 

21/04/2021 
14.00 පැය 

 

පළාත් 

ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

ගල්වල පාර, ඊරියගම, 

යප්රායදණිය . 

 
1,000.00 

 
20,000.00 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

ගල්වල පාර, ඊරියගම, 

යප්රායදණිය . 

 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 

02 කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

ගල්වල පාර, 

ඊරියගම, 

යප්රායදණිය . 

 

අදාල නැත. 

 

යේශීය 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/ipz7ft1jekvzj54/CEB-NWP2-NCB-HV-21-0028.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ipz7ft1jekvzj54/CEB-NWP2-NCB-HV-21-0028.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2lazjpjt755esv3/CEB-NWP2-NCB-HV-21-0029.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2lazjpjt755esv3/CEB-NWP2-NCB-HV-21-0029.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ujs4dg329gpgjnh/CEB-NWP2-NCB-HV-21-0030.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ujs4dg329gpgjnh/CEB-NWP2-NCB-HV-21-0030.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kcgcdad5tyhgqn2/PPC-2021-041%20Car%20ACC%20EXP.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kcgcdad5tyhgqn2/PPC-2021-041%20Car%20ACC%20EXP.pdf?dl=0
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ලබා ගැනීම   

 

දු.අ.  081-4949160 

 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම 2) 

 

CP2/CE(COM)/PPC/2021/042 

 

කුලී පදනම මත වාහන ලබා ගැනීම 

ලං. වි.ම. (මධ්යම පාාත 02) - 

ප්රාදීය ය විදු ඉ ඉංනේදු  

දේරාදදණිය බල ප්රදීයයට අයේ  

පා.දසේ.ම. ගලහා සඳහා වසර දදකක 

කාලයකට(4WD) ඩබල් කැබ් 

රථයක් ලබා ගැනීම 

 

 
21/04/2021 
14.00 පැය 

 

පළාත් 

ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

ගල්වල පාර, ඊරියගම, 

යප්රායදණිය . 

දු.අ.  081-4949160 

 

 
1,000.00 

 

20,000.00 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

ගල්වල පාර, ඊරියගම, 

යප්රායදණිය . 

 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 

02 කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

ගල්වල පාර, 

ඊරියගම, 

යප්රායදණිය . 

 

 

අදාල නැත. 

 

යේශීය 

Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/21/106 

 
වාලච්යච්න ප්රායේශීය ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය සඳහා කාර්යාලීය ගෘහ 
භාණ්ඩ (පුටු, අල්මාරි, යම්ස) සැපයීම 
හා ස්ථාපනය කිරීම. 
 

28/04/2021 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

ප්රායේශීය ප්රධාාන  විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය 

(මඩකලපුව) 
065-2222639 

යහෝ 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

1,000.00 20,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
උප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

- 

NCB click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/SEC-NEG/2021/146 
යපෞේගලික ආරක්ෂක යසේවය සපයා 
ගැනීම. ප්රධාාන විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය - මීගමුව 

16/04/2021 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

 
1,000.00 

 
100,000.00 

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 

- NCB 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/SEC-VEY/2021/147 
යපෞේගලික ආරක්ෂක යසේවය සපයා 
ගැනීම. ප්රධාාන විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය - යේයන්යගොඩ 

16/04/2021 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

 
1,000.00 

 
70,000.00 

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 

- NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/D-V86/2021/22 
කුලී පදනම මත කෲ කැේ රථයක් 
ලබා ගැනීම. ප්රායේය ය නඩත්තු 
ඒකකය- විදුලි ඉංජියන්රු (දිවුලපිටිය) 

16/04/2021 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

 
1,000.00 

 
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 

- NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/K-V135/2021/43 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා 
ගැනීම. ප්රධාාන විදුලි ඉංජියන්රු 

16/04/2021 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

 
1,000.00 

 
20,000.00 

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

පාර, කිරිබත්යගොඩ.                

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

- NCB 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/gchq3qh2t0gu0rs/PPC-2021-042%20WD%20Double%20Cab%20Galaha.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gchq3qh2t0gu0rs/PPC-2021-042%20WD%20Double%20Cab%20Galaha.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xebo45m9teq8ets/Eng-DD2-EP-106Supply%20%26%20Installation%20for%20Office%20Furniture%20Valaichenai.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xebo45m9teq8ets/Eng-DD2-EP-106Supply%20%26%20Installation%20for%20Office%20Furniture%20Valaichenai.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uk2np4yv07jeyu7/Eng-DD2-WPN-NCB-SEC-NEG-2021-146.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uk2np4yv07jeyu7/Eng-DD2-WPN-NCB-SEC-NEG-2021-146.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a8656neur3rve20/Eng-DD2-WPN-NCB-SEC-Vey-2021-147.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a8656neur3rve20/Eng-DD2-WPN-NCB-SEC-Vey-2021-147.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o3932yt7meaz9vi/Eng-DD2-WPN-NCB-D-V86-2021-22-%202WD%20Crew%20Cab%20-.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o3932yt7meaz9vi/Eng-DD2-WPN-NCB-D-V86-2021-22-%202WD%20Crew%20Cab%20-.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/34h2bi7ubvi78st/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V135-2021-43%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/34h2bi7ubvi78st/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V135-2021-43%20VAN.pdf?dl=0
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කාර්යාලය - කැලණිය කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

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

2911071/72 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/N-V160/2021/44 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා 
ගැනීම.  ප්රායේශීය නඩත්තු ඒකකය- 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු (මීගමුව) 

16/04/2021 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

 
1,000.00 

 
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 

- NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/Con-V21/2021/47 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා 
ගැනීම. නිට්ටඹුව වැඩ බිම- ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (තැනීම්) 

16/04/2021 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

 
1,000.00 

 
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 

- NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/DM-V25/2021/60 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා 
ගැනීම. යේයන්යගොඩ වැඩබිම -ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (යබදාහැරීම් නඩත්තු) 
ඒකකය   

16/04/2021 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

 
1,000.00 

 
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 

- NCB 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/J-V129/2021/62 
කුලී පදනම මත කෲ කැේ රථයක් 
ලබා ගැනීම. ප්රධාාන විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය (ජාඇල) 

16/04/2021 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

 
1,000.00 

 
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 

- NCB 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/DGM-V10/2021/63 
කුලී පදනම මත කාර් රථයක් ලබා 
ගැනීම. ප්රධාාන විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය (බලශක්ති 
කලමයාකරය) 

16/04/2021 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

 
1,000.00 

 
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 

- NCB 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/DGM –V01/2021/73 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා 
ගැනීම.ප්රධාාන ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය   

16/04/2021 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

 
1,000.00 

 
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 

- NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/J –V130/2021/91 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා 
ගැනීම. ප්රායේය ය නඩත්තු ඒකකය- 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු (ජාඇල) 

16/04/2021 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

 
1,000.00 

 
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 

- NCB 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/3s9f0kvnmo311ya/Eng-DD2-WPN-NCB-N-V160-2021-44%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3s9f0kvnmo311ya/Eng-DD2-WPN-NCB-N-V160-2021-44%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mfepmw1j60pa01k/Eng-DD2-WPN-NCB-CON-V21-2021-47VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mfepmw1j60pa01k/Eng-DD2-WPN-NCB-CON-V21-2021-47VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gcmiyyfbqjhj88z/Eng-DD2-WPN-NCB-DM-V25-2021-60%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gcmiyyfbqjhj88z/Eng-DD2-WPN-NCB-DM-V25-2021-60%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/21kev4ezdfih234/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V129-2020-62-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/21kev4ezdfih234/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V129-2020-62-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/efh1jydgkcc6v3b/Eng-DD2-WPN-NCB-DGM-V10-2021-63%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/efh1jydgkcc6v3b/Eng-DD2-WPN-NCB-DGM-V10-2021-63%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dy9k61li4mrmc8v/Eng-DD2-WPN-NCB-DGM-V01-2021-73.%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dy9k61li4mrmc8v/Eng-DD2-WPN-NCB-DGM-V01-2021-73.%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nziwscbnoyq7q00/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V130-2021-91VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nziwscbnoyq7q00/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V130-2021-91VAN.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/V –V108/2021/98 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා 
ගැනීම. පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානය (යේයන්යගොඩ) 

16/04/2021 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

 
1,000.00 

 
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 

- NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/J –V147/2021/117 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා 
ගැනීම. පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානය (රාගම) 

16/04/2021 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

 
1,000.00 

 
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 

- NCB 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/P&D –V55/2021/148 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා 
ගැනීම.  ප්රධාාන ඉංජියන්රු (සැලසුම් 
හා සංවර්ධාන) කාර්යාලය 

16/04/2021 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

 
1,000.00 

 
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 

- NCB 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/P&D –V78/2021/149 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා 
ගැනීම. යබදාහැරීම් පාලන 
මධායස්ථානය- ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(සැලසුම් හා සංවර්ධාන) ඒකකය 

16/04/2021 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

 
1,000.00 

 
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 

- NCB 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

 
DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/ 
HV-78/DGM-17/2K21/14 
 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු (සැලසුම් හා 
සංවර්ධාන - ඌව) ඒකකයේ විදුලි 
ඉංජියන්රු (සැලසුම්)  සඳහා කුලී 
පදනම මත වසර යදකක් සඳහා 
යමෝටර් රථයක් ලබාගැනීම 

 
 

21/04/2021 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, බදුල්ල. 
 

දු.ක : 0552222474 

 
500.00 

 
50,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංජියන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගොඩ, බදුල්ල. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

යේශීය 

යමතැනි
න් බාගත 
කරන්න 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

 
DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/ 
HV-127/BD-21/2K21/15 
 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු (බදුල්ල) ඒකකයේ 
විදුලි අධිකාරි (හාලිඇල පා.යසේ.ම.) 
සඳහා කුලී පදනම මත වසර යදකක් 
සඳහා 4 Wheel  ඩබල්කැේ  රථයක් 
ලබාගැනීම 

 
 

21/04/2021 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

 
500.00 

 
63,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංජියන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගොඩ, බදුල්ල. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 

 
- 

යේශීය 

යමතැනි
න් බාගත 
කරන්න 

https://www.dropbox.com/s/x1xvawb7gh9bfp2/Eng-DD2-WPN-NCB-V-V108-2021-98%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x1xvawb7gh9bfp2/Eng-DD2-WPN-NCB-V-V108-2021-98%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/punzeey4mpkh0tw/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V147-2021-117-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/punzeey4mpkh0tw/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V147-2021-117-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4xyzeszktu6mw4m/Eng-DD2-WPN-NCB-P%26D-V55-2021-148%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4xyzeszktu6mw4m/Eng-DD2-WPN-NCB-P%26D-V55-2021-148%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/naruogmu4je971s/Eng-DD2-WPN-NCB-P%26D-V78-2021-149%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/naruogmu4je971s/Eng-DD2-WPN-NCB-P%26D-V78-2021-149%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t1ve4ucly552ruq/14%20car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t1ve4ucly552ruq/14%20car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t1ve4ucly552ruq/14%20car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tft1rx1j2fl7rcu/15%20double%20cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tft1rx1j2fl7rcu/15%20double%20cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tft1rx1j2fl7rcu/15%20double%20cab.pdf?dl=0
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හිඳ යගොඩ, බදුල්ල. 
 

දු.ක : 0552222474 
 

බදුල්ල. 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

(බපද II ) 

 

 

WPSII/T/2021/019 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 ක් 

සඳහා වෑන් රථ 01ක් විදුලි ඉංජියන්රු  

(අවිස්සායේල්ල) - පාදුක්ක 

පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානය 

සඳහා  

 

28/04/2021 

10.00 පැය 

 

 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද 11) 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 
රු. 500.00 

 
රු.  

5000.00 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

අදාල 

යනොයේ 

 

ජාතික 

ලංසු 

 

Click 

Here 

 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

(බපද II ) 

 

 

WPSII/T/2021/020 

යහොරය තැනීම් වැඩබිම පවත්වායගන 

යාම සඳහා සුදුසු යගොඩනැගිල්ලක් 

කුලියට යහෝ බේදට ලබා ගැනීම 

(යගොඩනැගිල්ල වර්ග අඩි 750කට 

යනොඅඩු විය යුතු අතර බර වාහන 

සැහැල්ලු වාහන සහ යකොන්ක්රීට් කණු 

ආදී භාණ්ඩ ගබඩා කර තැබිය හැකි 

ජලය, විදුලිය හා දුරකථන සහිත 

ප්රධාාන මාර්ගයට ආසන්නව පිහිටා 

තිබිය යුතුය.) 

 

 

28/04/2021 

10.00 පැය 

 

 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද 11) 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

- 

 

- 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

අදාල 

යනොයේ 

 

ජාතික 

ලංසු 

 

Click 

Here 

 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

(බපද 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

WPSII/T/2021/035 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 ක් 

සඳහා වෑන් රථ 01ක් ප්රධාාන 

ඉංජියන්රු  

(ශ්රී ජයවර්ධානපුර) - වැලිවිට 

පා.යසේ.මධායස්ථානය සඳහා 

 

28/04/2021 

10.00 පැය 

 

 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද 11) 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

රු. 500.00 

 

රු.  

5000.00 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

අදාල 

යනොයේ 

 

ජාතික 

ලංසු 

 

 

Click 

Here 

 

 
යබදාහැරීම් 
අංශය 03 
(බපද 11) 

 

 

WPSII/T/2021/044 
යහොරය ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු 

කාර්යාලයට අනුබේධිත නව 

 

28/04/2021 

10.00 පැය 

 

 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

 

- 

 

- 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

 

අදාල 

යනොයේ 

 

ජාතික 

ලංසු 

 

Click 

Here 

 

https://www.dropbox.com/s/c5tp5ydlpu309kw/WPSII.T.2021.019.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c5tp5ydlpu309kw/WPSII.T.2021.019.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xbse3wzzv27xrpb/WPSII.T.2021.020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xbse3wzzv27xrpb/WPSII.T.2021.020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/42yva1d9gnao31j/WPSII.T.2021.035.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/42yva1d9gnao31j/WPSII.T.2021.035.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/239s1nk6r80bejs/WPSII.T.2021.044.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/239s1nk6r80bejs/WPSII.T.2021.044.pdf?dl=0
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යමොරගහයහේන පාරියභෝගික යසේවා 

මධායස්ථානය පවත්වා යගන යාම 

සඳහා සුදුසු යගොඩනැගිල්ලක් කුලියට 

යහෝ බේදට ගැනීම වසර 02ක් සඳහා 

(යමොරගහයහේන හංදියේ සිට 500m 

ඇතුළත, ජලය, විදුලිය හා දුරකථන 

සහිතව සම්පූර්ය වර්ගඵලය වර්ග අඩි 

2000 – 2500 කට යනොඅඩු, බර  

වාහන සහ සැහැල්ලු වාහන නවතා 

තැබිය හැකි ප්රධාාන මාර්ගයට මුුණයලා 

යහෝ ඉතා ආසන්නව පිහිටා තිබිය 

යුතුය) 

(බපද 11) යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

(බපද 11) 

 

 

 

 

 

WPSII/T/2021/055 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 ක් 

සඳහා කෲ කැේ රථ 01ක් විදුලි 

ඉංජියන්රු  

(අවිස්සායේල්ල) සඳහා 

 

28/04/2021 

10.00 පැය 

 

 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද 11) 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

රු. 500.00 

 

රු.  

5000.00 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

අදාල 

යනොයේ 

 

ජාතික 

ලංසු 

 

 

Click 

Here 

 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -03 
නි.සා. 

(සබරගමුව) 

SAB/DGM/CE(DM)/C1/Buildi

ng/2021/T/04 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු -යබදාහැරිම් 
නඩත්තු(සබරගමුව) ඒකකයට අයත් 
ඇහැලියයගොඩ වැඩ කණ්ඩා යයම් 
කාර්යාලය පවත්වා යගන යාම හා 
භාණ්ඩ ගබඩා කිරිම සඳහා 
ඇහැලියයගොඩ සහ කුරුවිට අතර 
ප්රයේශ යයන් වසර 03ක කාලයකට, 
කුලි පදනම මත යගොඩනැගිල්ලක්  
සහිත ඉඩමක් ලබා ගැනිම. 
1. ජලය,  විදුලිය, දුරකථන හා 
සනීපාරක්ෂක පහසුකම් තිබිය  යුතුය. 
2. අවම වශයයන් වර්ග අඩි 1,200ක් 

පමය වන යගොඩනැගිල්ල තුල, අවම 

වශයයන් කාමර 04ක් තිබිය යුතුය. 

වාහන 04ක් එකවර නවතා තැබීය 

හැකි වන පරිදි සහ යකොන්ක්රීට් විදුලි 

කණු 50ක් පමය ගබඩා කල හැකි 

වන පරිදි ඉඩ පහසුකම් සහිත අවම 

වශයයන් පර් ස් 40ක පමය 

21/04/2021 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන  
කමිටුව 
(සබර.) 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු - 
යබදාහැරිම් 
නඩත්තු(සබරගමුව) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
අංක 502/3බී, 02 වන 
මහල,  යකොළඹ පාර, 
යවරළුප, රත්නපුර. 
දු.ක.   : 045 222 1511 
ෆැක්ස්: 045 222  
1512 

රු. 1,000.00 - 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු - 
යබදාහැරිම් 
නඩත්තු(සබරගමුව) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
අංක 502/3බී, 02 වන 
මහල,  යකොළඹ පාර, 
යවරළුප, රත්නපුර. 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු - 
යබදාහැරිම් 
නඩත්තු(සබරගමුව) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
අංක 502/3බී, 02 වන 
මහල,  යකොළඹ පාර, 
යවරළුප, රත්නපුර. 

-- NCB 
Click 
Here  

https://www.dropbox.com/s/239s1nk6r80bejs/WPSII.T.2021.044.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/239s1nk6r80bejs/WPSII.T.2021.044.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1ki4sipw2elkjk8/SAB_DGM_CE%28DM%29_C1_Building_2021_T_04.pdf.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1ki4sipw2elkjk8/SAB_DGM_CE%28DM%29_C1_Building_2021_T_04.pdf.pdf?dl=0
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ප්රමායයේ ඉඩමක් විය යුතුය. 

 

 
යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

 
නි.සා.(ද.ප.)/ලි2/කුලී වාහන/2021/10 
 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු (අකුරැස්ස)- 2.5 
යටොන් යරේන් යලොරි  02, වෑන් රථ 01 
(ලියාපදිං අ කර වසර 10ක් ඇතුලත 
වාහන විය යුතු අතරම යමම ඒකකයේ 
ඕනෑම ස්ථානයක රාජකාරී කිරීමට 
ඔබ එකග විය යුතුය) 

21/04/2021 
14.00 පැය 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

 
 

නි.සා.(ද.ප.) 01  
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
අංක.167,  
මාතරපාර,ගාල්ල. 

 

 
 
500.00 

 
 
අදාළයනොයේ 

 
 

නි.සා.(ද.ප.) 01 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
අංක.167,  
මාතරපාර,ගාල්ල. 
 

නි.සා.(ද.ප.) 01 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
අංක.167,  
මාතරපාර,ගාල්ල. 

 

 
 

අදාලයනොයේ
. 

 
 

NCB 
 

 
යතොරතුරු 
පිටපත්ර 

 
යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

 
නි.සා.(ද.ප.)/ලි2/කුලී වාහන/2021/11 
ප්රායේය ය විදුලි ඉංජියන්රු (බේයදගම)-  
වෑන් 01, ත්රී යරෝද රථ 01 
(ලියාපදිං අ කර වසර 10ක් ඇතුලත 
වාහන විය යුතු අතරම යමම ඒකකයේ 
ඕනෑම ස්ථානයක රාජකාරී කිරීමට 
ඔබ එකග විය යුතුය) 

21/04/2021 
14.00 පැය 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

 
 

නි.සා.(ද.ප.) 01 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
අංක.167,  
මාතරපාර,ගාල්ල. 

 

 
 

500/- 

 
 
අදාළයනොයේ 

 
 

නි.සා.(ද.ප.) 01 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
අංක.167,  
මාතරපාර,ගාල්ල. 
 

 
 

නි.සා.(ද.ප.) 01 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
අංක.167,  
මාතරපාර,ගාල්ල. 
 

 
 

අදාලයනොයේ
. 

 
 

NCB 
 

 
යතොරතුරු 
පිටපත්ර 

 
යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

 
නි.සා.(ද.ප.)/ලි2/කුලී වාහන/2021/12 
 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු (ගාල්ල)  –  
 ත්රී යරෝද  01, වෑන්  02, කාර් 01 
(ලියාපදිං අ කර වසර 10ක් ඇතුලත 
වාහන විය යුතු අතරම යමම ඒකකයේ 
ඕනෑම ස්ථානයක රාජකාරී කිරීමට 
ඔබ එකග විය යුතුය) 

21/04/2021 
14.00 පැය 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

 
 

නි.සා.(ද.ප.) 01 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
අංක.167,  
මාතරපාර,ගාල්ල. 

 

 
 

500/- 

 
 
අදාළයනොයේ 

 
 

නි.සා.(ද.ප.) 01 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
අංක.167,  
මාතරපාර,ගාල්ල. 
 

 
 

නි.සා.(ද.ප.) 01 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
අංක.167,  
මාතරපාර,ගාල්ල. 
 

 
 

අදාලයනොයේ
. 

 
 

NCB 
 

 
යතොරතුරු 
පිටපත්ර 

 
යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

 
නි.සා.(ද.ප.)/ලි2/කුලී වාහන/2021/13 
 
ප්රායේය ය විදුලි ඉංජියන්රු 

(අම්බලන්යගොඩ)  –  කෘ කැේ  01 
(ලියාපදිං අ කර වසර 10ක් ඇතුලත 
වාහන විය යුතු අතරම යමම ඒකකයේ 
ඕනෑම ස්ථානයක රාජකාරී කිරීමට 
ඔබ එකග විය යුතුය) 

21/04/2021 
14.00 පැය 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

 
 

නි.සා.(ද.ප.) 01 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
අංක.167,  
මාතරපාර,ගාල්ල. 

 

 
 
500.00 

 
 
අදාළයනොයේ 

 
 

නි.සා.(ද.ප.) 01 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
අංක.167,  
මාතරපාර,ගාල්ල. 
 

 
 

නි.සා.(ද.ප.) 01 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
අංක.167,  
මාතරපාර,ගාල්ල. 
 

 
 

අදාලයනොයේ
. 

 
 

NCB 
 

 
යතොරතුරු 
පිටපත්ර 

 
යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

 
නි.සා.(ද.ප.)/ලි2/කුලී වාහන/2021/14 
 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු (වානිජ හා 
පාරියභෝගික යසේවා)  –  
 කාර් රථ  01 
(ලියාපදිං අ කර වසර 10ක් ඇතුලත 

21/04/2021 
14.00 පැය 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

 
 

නි.සා.(ද.ප.) 01 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
අංක.167,  
මාතරපාර,ගාල්ල. 

 

 
 

500.00 

 
 
අදාළයනොයේ 

 
 

නි.සා.(ද.ප.) 01 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
අංක.167,  
මාතරපාර,ගාල්ල. 
 

 
 

නි.සා.(ද.ප.) 01 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
අංක.167,  
මාතරපාර,ගාල්ල. 
 

 
 

අදාලයනොයේ
. 

 
 

NCB 
 

 
යතොරතුරු 
පිටපත්ර 

https://www.dropbox.com/s/a624fy7w23br0rm/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2021-10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a624fy7w23br0rm/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2021-10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/eyopt0bx0ctert4/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2021-11.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/eyopt0bx0ctert4/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2021-11.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5ccy909yxdaucno/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2021-12.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5ccy909yxdaucno/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2021-12.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x9l83ygferxpq7p/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2021-13.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x9l83ygferxpq7p/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2021-13.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m4p1ue4x8qu8un5/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2021-14.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m4p1ue4x8qu8un5/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2021-14.pdf?dl=0
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වාහන විය යුතු අතරම යමම ඒකකයේ 
ඕනෑම ස්ථානයක රාජකාරී කිරීමට 
ඔබ එකග විය යුතුය) 

 

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 ඔවුන්යබ බලයලත් නියයෝජිතයන්ට පමයක් ලංසු යපොත් නිකුත් කරනු ලැයේ. අවශය වු විටක ඔවුන් 1987 අංක 3 දරය යපොදු යකොන්ත රාත් පනතට අනුලවලව ලියාපදිං අ 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. 
 

 

වියේශීය තානාපති 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 අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ඔවුන්යබ නියයෝජිතයින්ට අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප රධාාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් පරීක්ෂා කල හැක. 
 

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ඔවුන්යබ අනුමැතිය 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 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 ඉංජියන්රු යවතිනි. 
 

 

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

 

        සාමානයාධිකාරී                      
                                     


