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ලංසු කැ`දවීම 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

කලාපය/ 
අංශය/ 
පළාත 

ලංසු යයොමු අංකය / අයිතම විස්තරය 
හා ප රමායය 

ලංසු 
භාර ගන්නා 

අවසාන 
දිනය හා 
යේලාව 

සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

ලංසු යපොත් මිළදී ගත 
හැකි කාර්යාලය සහ 

අදාළ අංකය 

 
ලංසු 

යපොයතහි 
මිල 

(රුපි.) 

ලංසු ඇපකරයේ 
වටිනාකම 

(රුපි.) 

ඉදිරිපත් කරන ලංසු 
භාරදිය යුතු කාර්යාලය 

ලංසු විවෘත කරන 
ස්ථානය 

යතොරතුරු 
පිටපතක 

මිල 
(රුපි.) 

ලංසු 
වර්ගය 
ICB/ 
NCB 

යතොරතුරු 
පිටපත 
භාගත 
කිරීම් 

අමු ද්රවය 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය 

LV/T/2021/0082 
ලක්විජය විදුලි බලාගාරය සඳහා 
60KVA X 2 Load Sharing Parallel 
Redundancy Modular Type UPS 
System with By Pass Stabilizer 
සැපයීම, ස්ථාපනය කිරීම  සහ පරීක්ෂා 
කිරීම  

 
07/07/2021 
14.00 පැය 

 
යපර ලංසු 

රැස්වීම 
9/06/2021ව
න දින යප.ව 

11.00 

ලක්විජය 
විදුලි 
බලාගාරය- 
ලක්විජය  
සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන අංශය,  
4 වන මහල, පරිපාලන 
යගොඩනැගිල්ල, 
ලක්විජය  බලාගාරය  
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්චයලයි 
61342. 
 
TP : 032 226 8972 
Fax: 032 226 8975 

රු 7,500.00 
(නැවත 
යනොයගවන 
යටන්ඩර් 
තැන්පතුව) 
සාමානයාධි
කාරී ලංකා 
විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
නමින් 
මහජන 
බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක: 
204200140
085134 
යවත බැර 
කල හැක. 
 
 

රුපියල් 
500,000.00 

 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 
යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය  
බලාගාරය  ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්චයලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 
 
TP : 032 226 8972 
Fax: 032 226 8975 

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

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

NCB  
Click 
Here 

යබදා හැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

CEB/DGM(CC)/CE(M)/PPC/2

021/001 
Supply & Delivery of Transformer 
Oil Breakdown Voltage Test Sets 
 

09/06/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 
යකොළඹ 03 මගින් 
2021-06-08 දිනට 
යපර 
දුක.011-2575923 
     011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

80,000.00 

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 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/tvzckk1z0yr54np/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0082.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tvzckk1z0yr54np/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0082.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i23htm39bvbjiwn/ENG-DD1-CC-2021-001.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i23htm39bvbjiwn/ENG-DD1-CC-2021-001.pdf?dl=0
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යබදා හැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

CEB/DGM(CC)/CE(M)/PPC/2

021/002 
Supply & Delivery of Portable 
Testing Equipment for Power 
Transformers 
 

09/06/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 
යකොළඹ 03 මගින් 
2021-06-08 දිනට 
යපර 
දුක.011-2575923 
     011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

200,000.00 

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 

යබදා හැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

CEB/DGM(CC)/CE(M)/PPC/2

021/002 
Supply & Delivery of End 
Termination Kit for GIS Panels 
(240Sqmm/3C/11kV) – (Branch 
Connectors (C2 Type connectors) 
for 3C Cu 11kV Underground 
Cables) 

09/06/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 
යකොළඹ 03 මගින් 
2021-06-08 දිනට 
යපර 
දුක.011-2575923 
     011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

49,000.00 

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 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

 
DGM(UVA)/CE(COM)/C1/PS/ 
2K21/039 
ඌව පළාත සඳහා මීටර් 8.3 / කි.ග්රෑ. 
100 යපරැදි බමන ලද යකොන්ක්රීට් කණු 
5400ක් මිලට ගැනීම හා සැපයීම 

 
 

09/06/2021 
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 

 
 

995,490.00 

 
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 

https://www.dropbox.com/s/1wu743d2wi6hojl/ENG-DD1-CC-2021-002.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1wu743d2wi6hojl/ENG-DD1-CC-2021-002.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mvn6i84kyvtdl0m/ENG-DD1-CC-2021-024.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mvn6i84kyvtdl0m/ENG-DD1-CC-2021-024.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/klipcytx1n37g1a/2021%20039.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/klipcytx1n37g1a/2021%20039.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/klipcytx1n37g1a/2021%20039.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

 
DGM(UVA)/CE(COM)/C1/PS/ 
2K21/040 
ඌව පළාත සඳහා මීටර් 6 / කි.ග්රෑ. 50 
යපරැදි බමන ලද යකොන්ක්රීට් කණු 
6000ක් මිලට ගැනීම හා සැපයීම  
 

 
 

09/06/2021 
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 

 
 

847,800.00 

 
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 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප2) 

ලංසු භාර ගැනීම අවසන් කිරීමේ සහ 

විවෘත කිරීමේ කාලය දීර්ඝ කිරීම. 
      
SP2/CE(C&CS)/T/2021/13 
සුවහ එකලා මනු පිරික්සුම් උපකරය 
01 හා සුවහ යතකලා මනු පිරික්සුම් 
උපකරය 01 ක් සපයා ප්රවාහනය 
කිරීම. 
 

(නව දිනය 

සහ මේලාව) 
 

02/06/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(දප2) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ද.ප2) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ හා 
පාරියභෝගික යසේවා) 
ඒකකය, ලං.වි.ම.යනො. 
61/1ඒ, මුහුදු මාවත, 
තංගල්ල. 
 දු.අ. 047-2200888 
ෆැක්ස් : 047-2241806 

1,000.00 40,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ හා 
පාරියභෝගික යසේවා) 
ඒකකය, ලං.වි.ම.යනො. 
61/1ඒ, මුහුදු මාවත, 
තංගල්ල. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ 
හා පාරියභෝගික 
යසේවා) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනො. 61/1ඒ, 
මුහුදු මාවත, 
තංගල්ල. 

-- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප2) 

ලංසු භාර ගැනීම අවසන් කිරීමේ සහ 

විවෘත කිරීමේ කාලය දීර්ඝ කිරීම. 
      
SP2/CE(C&CS)/T/2021/14 
පාරියභෝගික බිල්පත් 5,000,000 
සැලසුම් කිරීම මුද්රනය කිරීම සහ 
සැපයීම 
 

(නව දිනය 

සහ මේලාව) 
 

02/06/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(දප2) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ද.ප2) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ හා 
පාරියභෝගික යසේවා) 
ඒකකය, ලං.වි.ම.යනො. 
61/1ඒ, මුහුදු මාවත, 
තංගල්ල. 
  දු.අ. 047-2200888 
ෆැක්ස් : 047-2241806 

2,000.00 125,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ හා 
පාරියභෝගික යසේවා) 
ඒකකය, ලං.වි.ම.යනො. 
61/1ඒ, මුහුදු මාවත, 
තංගල්ල. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ 
හා පාරියභෝගික 
යසේවා) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනො. 61/1ඒ, 
මුහුදු මාවත, 
තංගල්ල. 

-- යේශීය Click Here 

https://www.dropbox.com/s/bjdves0git6cd6t/2021%20040.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bjdves0git6cd6t/2021%20040.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bjdves0git6cd6t/2021%20040.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ktgtxgb9qmvwbju/DD4-SP2-NCB-2021-T-13.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ktgtxgb9qmvwbju/DD4-SP2-NCB-2021-T-13.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dwiiy6dwgkirjg1/DD4-SP2-NCB-2021-T-14.pdf?dl=0
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යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප2) 

 
SP2/CE(C&CS)/T/2021/15 
මනුරු වායන්යපට්ටි යතකලා 1000 
සපයා ප්රවාහනය 
 

09/06/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(දප2) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ද.ප2) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ හා 
පාරියභෝගික යසේවා) 
ඒකකය, ලං.වි.ම.යනො. 
61/1ඒ, මුහුදු මාවත, 
තංගල්ල. 
 දු.අ. 047-2200888 
ෆැක්ස් : 047-2241806 

2,500.00 100,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ හා 
පාරියභෝගික යසේවා) 
ඒකකය, ලං.වි.ම.යනො. 
61/1ඒ, මුහුදු මාවත, 
තංගල්ල.. 
 
  

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ 
හා පාරියභෝගික 
යසේවා) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනො. 61/1ඒ, 
මුහුදු මාවත, 
තංගල්ල.. 
 
  

-- යේශීය Click Here 

ඉදිකිරීේ 

ජනන දිසාව 

/ ලක්ෂපාන 
සංකීර්යය 

DGM/LC/Civil/Ten 2020- 06 
නව ලක්ෂපාන නළ මාර්ගය යදපස 

ගල්/යකොන්ක්රීට් ඇතිරීම, කාණු 
පේධාතිය පිළිසකර කිරීම සහ 

යකොන්ක්රීට් පපෙයපල ඉදිකිරීයම් 
යකොන්ත්රාත්තුව 

 
යකොන්ත්රාත්කරු CIDA ලියාපදිංචි 
කිරීයම්දී C 6 කාණ්ඩයේ යහෝ ඊට 
ඉහළින් ලියාපදිංචි වී තිබිය යුතුය. 

03/06/2021 
14.00 පැය 

කනිෂ්ඨ 
 ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(ලක්ෂපාන 

සංකීර්යය) 

නිමයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකා  

කාර්යාලය, 

ලක්ෂපාන සංකීර්ණය, 

ලංකා විදුලි බල 

මණ්ඩලය, 

ලක්ෂපාන. 

දු.ක. :    051-
2232085 
                    051-
2232084 
ෆැක්ස් : 051-2232211 
 
2021/06/02 දින ප.ව. 
0400 දක්වා යටන්ඩර් 
පත් මල දී ගත හැක 
 

රු.2,000ක 
මුදල 
සාමානයාධි
කාරි ලංකා 
විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
නමින් 
සාමානයාධි
කාරී නමට 
මහජන 
බැංකුව - 
මූලස්ථාන 
ශාඛායේ 
ගිණුම් අංක 
204200320
085134 ට 
බැරවන යසේ 
යගවා 
(බැංකු 
ලදුපයත් 
ලංසු අංකය 
පැහැදිලිව 
සදහන් කළ 
යුතුය ) යහෝ 
ලක්ෂපාන 
සංකීර්ය 
කාර්යාල 
ලංවීම මුදල් 
කවුන්ටරය
කට යගවා 
ලදුපත 
ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය.. 

රු.250,000/- 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලක්ෂපාන සංකීර්යය, 
ලංකා විදුලි බල 

මණ්ඩලය, 

ලක්ෂපාන. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 
ලක්ෂපාන 

සංකීර්යය, 
ලංකා විදුලි බල 

මණ්ඩලය, 
ලක්ෂපාන. 

ලංවිම යවබ් 
අඩවියයන් 
ලබාගත හැක. 

 
NCB 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/46808ndt2957eyu/DD4-SP2-NCB-2021-T-15.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2uujan9nms9m40d/Eng-Gen-LC-DGM-LC-Civil-Ten-2020-06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2uujan9nms9m40d/Eng-Gen-LC-DGM-LC-Civil-Ten-2020-06.pdf?dl=0
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යසේවා 
ජනක 

 
වත්කම් 

කළමයාකර
න ජලවිදුලි  

අංශය 

කාර් රථයක්  රියදුරු සහ ඉන්ධාන 
සමඟ කුලියට ලබා ගැනිම සඳහා වන 
ලංසුව 
 
වාහන මුල් ලියාපදිංචියේ සිට වසර 10 
කට වඩා පැරණි යනොවිය යුතය. 
 
මිළ ගයන් ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාව 
වන විට ලියාපදිංචි යනොකළ වාහන, 
යතෝරා ගැනීයමන් සති 02 ක් ඇතුලත 

ලියාපදිංචි කර ඉදි පත් කල යුතුය. 
ලංසු යයොමු අංකය 
AMHE/DGM/003/032/2021 
 
 

10/06/2021 
14.00 පැය 

මහවැලි 
සංකීර්යය 
ප්රසම්පාන 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(වත්කම් 
කළමනාකරය ජල 
විදුලි), ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
40-20 A අම්පිටිය 
පාර, මහනුවර. 
දුරකථන: 081-
2224424 
 
Email.: 
dgmamhe@ceb.lk 

රු.1000.00 
මහජන 
බැංකුව 
යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 
ඇති ලං.වි.ම. 
ජනන 
මුලස්ථාන 
 
ගිණුම් අංක: 
071-1-001-
2-3320705 
ගිණුමට බැර 
කර ලදුපත 
ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය. 
 

රු.10,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (වත්කම් 
කළමනාකරය ජල 
විදුලි), ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
40-20 A අම්පිටිය පාර, 
මහනුවර. 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(වත්කම් 
කළමනාකරය ජල 
විදුලි), ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
40-20 A අම්පිටිය 
පාර, මහනුවර. 

2021/06/03 දින  

14:00 පැය දී 
 
 

NA NCB 
 

Click 
here 

 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය 

LV/T/2021/0102 
 
ලක්විජය විදුලි බලාගාර සඳහා 
ප්රවාහන යසේවය (බස් හා යලොරි රථ) 

 
23/06/2021 
14.00 පැය 

 
 

ලක්විජය 
විදුලි 
බලාගාරය- 
ලක්විජය  
සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන අංශය, 
4 වන මහල, පරිපාලන 
යගොඩනැගිල්ල, 
ලක්විජය  බලාගාරය  
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්චයලයි 
61342. 
 
TP : 032 226 8972 
Fax: 032 226 8975 

රු 3,500.00 
(නැවත 
යනොයගවන 
යටන්ඩර් 
තැන්පතුව) 
සාමානයාධි
කාරී ලංකා 
විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
නමින් 
මහජන 
බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක: 
204200140
085134 
යවත බැර 
කල හැක. 
 
 

රුපියල් 
350,000.00 

 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 
යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය  
බලාගාරය  ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්චයලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 
 
TP : 032 226 8972 
Fax: 032 226 8975 

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

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

NCB  
Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/zxwigcidu01680d/eng-gen-emhe-003-032-2021.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zxwigcidu01680d/eng-gen-emhe-003-032-2021.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/bgy3nzitnitv05y/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0102.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bgy3nzitnitv05y/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0102.pdf?dl=0
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ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය 

LV/T/2021/0103 
ලක්විජය විදුලි බලාගාර සඳහා 
ප්රවාහන යසේවය (වෑන් හා කෲ කැබ් 
රථ) 

 
23/06/2021 
14.00 පැය 

 

ලක්විජය 
විදුලි 
බලාගාරය- 
ලක්විජය  
සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන අංශය, 
4 වන මහල, පරිපාලන 
යගොඩනැගිල්ල, 
ලක්විජය  බලාගාරය  
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්චයලයි 
61342. 
 
TP : 032 226 8972 
Fax: 032 226 8975 

රු 3,500.00 
(නැවත 
යනොයගවන 
යටන්ඩර් 
තැන්පතුව) 
සාමානයාධි
කාරී ලංකා 
විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
නමින් 
මහජන 
බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක: 
204200140
085134 
යවත බැර 
කල හැක. 
 
 

රුපියල් 
350,000.00 

 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 
යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය  
බලාගාරය  ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්චයලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 
 
TP : 032 226 8972 
Fax: 032 226 8975 

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

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

NCB  
Click 
Here 

 

ජනන 
 

වික්යටෝරියා 
විදුලි 

බලාගාරය 

MC/VIC/2021/435 
 
වික්යටෝරියා විදුලි බලාගාරයට අයත් 
අධිකාරිගම නිල නිවාස යපයදස, උමං 
පිවිසුම් කුටි සහ භූමි යපයදස සහ දිගන 
නිල නිවාස යපයදස එළියපයහලි 
යකොට නඩත්තු කටයුතු ඉටුකිරීම 

10/06/2021    
14.30 පැය 

මහවැලි 
සංකීර්යය 
පයාගැනීම් 
කමිටුව 

වික්යටෝරියා විදුලි 
බලාගාරය 
අධිකාරිගම 
 
Tel : 081-2200465/ 
081-2202305 
 
 

රු. 1,000/= 
සෑම 
යගවීමක්ම 
ඕනෑම 
මහජන 
බැංකු 
ශාඛාවක් 
මගින් 
මහජන 
බැංකුයේ 
(මුලස්ථාන 
ශාඛායේ) 
ගිණුම් අංක 
204-2002-
30085-134 
බැරයවන 
යසේ යගවා 
බැංකු ලදුපත 
ඉදිරිපත් කල 
යුතුය. 

50,000/= 
 

වික්යටෝරියා විදුලි 
බලාගාරය, 
අධිකාරිගම. 

වික්යටෝරියා විදුලි 
බලාගාරය, 
අධිකාරිගම 

- 
 
 
 
 

NCB 
 

Click 
here 

 
 

ජනන අංශය 
(මහවැලි 

සංකීර්යය) 

 

MC/RND/PT/2021/03 රන්යදනිගල 
විදුලි බලස්ථානයේ ධාාවනය සඳහා 
ආසන 12 කින් සමන්විත වෑන් රථයක්  
රියදුරු සහ ඉන්ධාන සමඟ කුලියට 
ලබා ගැනිම සඳහා වන ලංසුව 

 
 

09/06/2021 
14.00 පැය 

 
 
 
මහවැලි 
සංකීර්යය 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

 
රු.500.00 
මහජන 
බැංකුව 
මුලස්ථාන 
ශාඛායේ  
ලං.වි.ම. 

 
 

10,000.00 

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

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

- NCB 
 

 
 
 

Click 
here 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/uh525mjwawinwjj/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0103.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uh525mjwawinwjj/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0103.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8u3rahkscz2onkn/SIN-GEN-MC-MC-VIC-2021-435.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8u3rahkscz2onkn/SIN-GEN-MC-MC-VIC-2021-435.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8er33dei49ed032/SIN-GEN-MC-RND-PT-2021-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8er33dei49ed032/SIN-GEN-MC-RND-PT-2021-03.pdf?dl=0
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 දුරකථන : 055-
4929011/2 
ෆැක්ස් : 055-2245755 
විදුත් : 
cerdmc.gen@ceb.lk 
 

මහවැලි 
සංකීර්යයේ 
රැස්කිරීයම් 
ගිණුම් අංක: 
204-2002-
30085-134 
ගිණුමට බැර 
කර ලදුපත 
ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය. 
 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/21/0047 
ගයකාධිකාරි (ආදායම්) ඒකකය 
සඳහා වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 

10/06/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො.25, 
රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 
දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 
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 / 
070- 6430400 
ෆැක්ස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො.25, 
රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 
දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 
ෆැක්ස්: 037- 
2065497 

- යේශීය Downloa
d 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/LB/21/0048 
බලශක්ති කළමනාකරය ඒකකයේ 
වැඩබිම් කාර්යාලය සඳහා 
යගොඩනැගිල්ලක් බදු කුලී පදනම මත 
ලබා ගැනීම. 
 

10/06/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො.25, 
රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 
දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 
ෆැක්ස්: 037- 2065497 

1,000.00 20,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.25, 
රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 
දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 
ෆැක්ස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො.25, 
රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 
දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 
ෆැක්ස්: 037- 
2065497 

- යේශීය Downloa
d 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/D-V86/2021/22 
කුලී පදනම මත කෲ කැබ් රථයක් 
ලබා ගැනීම. ප්රායේය ය නඩත්තු 
ඒකකය- විදුලි ඉංජියන්රු (දිවුලපිටිය) 
(ප්රයේශයේ පැවති Covid 19 අවදානම් 
තත්වය යහේතුයවන් 2021.05.12 දින 
විවෘත කිරීමට යනොහැකි වූ ලංසුවකි.) 

02/06/2021 
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 

mailto:cerdmc.gen@ceb.lk
https://www.dropbox.com/s/dl87mglq2wkd1jo/CEB-NWP2-NCB-HV-21-0047.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dl87mglq2wkd1jo/CEB-NWP2-NCB-HV-21-0047.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ch36tnjf3ysof3o/CEB-NWP2-NCB-LB-21-0048.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ch36tnjf3ysof3o/CEB-NWP2-NCB-LB-21-0048.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vb8r3m2ewxu6lo4/Eng-DD2-WPN-NCB-D-V86-2021-22-%202WD%20Crew%20Cab%20-.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vb8r3m2ewxu6lo4/Eng-DD2-WPN-NCB-D-V86-2021-22-%202WD%20Crew%20Cab%20-.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/J-V129/2021/62 
කුලී පදනම මත කෲ කැබ් රථයක් 
ලබා ගැනීම. ප්රධාාන විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය (ජාඇල) 
(ප්රයේශයේ පැවති Covid 19 අවදානම් 
තත්වය යහේතුයවන් 2021.05.12 දින 
විවෘත කිරීමට යනොහැකි වූ ලංසුවකි.) 

02/06/2021 
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/V-V63/2021/86 
කුලී පදනම මත කෲ කැබ් රථයක් 
ලබා ගැනීම. ප්රායේය ය නඩත්තු 
ඒකකය- ප්රධාාන විදුලි ඉංජියන්රු 
(යේයන්යගොඩ) 
(ප්රයේශයේ පැවති Covid 19 අවදානම් 
තත්වය යහේතුයවන් 2021.05.12 දින 
විවෘත කිරීමට යනොහැකි වූ ලංසුවකි.) 

02/06/2021 
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/V-V64/2021/88 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා 
ගැනීම. ප්රායේය ය නඩත්තු ඒකකය- - 
ප්රධාාන  විදුලි ඉංජියන්රු 
(යේයන්යගොඩ) 
(ප්රයේශයේ පැවති Covid 19 අවදානම් 
තත්වය යහේතුයවන් 2021.05.12 දින 
විවෘත කිරීමට යනොහැකි වූ ලංසුවකි.) 

02/06/2021 
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) 
(ප්රයේශයේ පැවති Covid 19 අවදානම් 
තත්වය යහේතුයවන් 2021.05.12 දින 
විවෘත කිරීමට යනොහැකි වූ ලංසුවකි.) 

02/06/2021 
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/KE-V 32/2021/92 
කුලී පදනම මත  කෲ කැබ්  රථයක් 
ලබා ගැනීම. පාරියභොගික යසේවා 
මධායස්ථානය - යදොම්යප් 
(ප්රයේශයේ පැවති Covid 19 අවදානම් 
තත්වය යහේතුයවන් 2021.05.12 දින 
විවෘත කිරීමට යනොහැකි වූ ලංසුවකි.) 

02/06/2021 
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 
(ප්රයේශයේ පැවති Covid 19 අවදානම් 
තත්වය යහේතුයවන් 2021.05.12 දින 

02/06/2021 
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/9abfdevao57j30h/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V129-2020-62-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9abfdevao57j30h/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V129-2020-62-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m5us8b283l0a863/Eng-DD2-WPN-NCB-P%26D-V55-2021-148%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m5us8b283l0a863/Eng-DD2-WPN-NCB-P%26D-V55-2021-148%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yejvahxj4vqw5cx/Eng-DD2-WPN-NCB-V-V64-2021-88VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yejvahxj4vqw5cx/Eng-DD2-WPN-NCB-V-V64-2021-88VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/isjda9cnl81o0ar/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V130-2021-91VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/isjda9cnl81o0ar/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V130-2021-91VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/332r3rs9on9ady7/Eng-DD2-WPN-NCB-KE-V32-2021-92-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/332r3rs9on9ady7/Eng-DD2-WPN-NCB-KE-V32-2021-92-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m5us8b283l0a863/Eng-DD2-WPN-NCB-P%26D-V55-2021-148%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m5us8b283l0a863/Eng-DD2-WPN-NCB-P%26D-V55-2021-148%20VAN.pdf?dl=0


 9 

විවෘත කිරීමට යනොහැකි වූ ලංසුවකි.) 

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(ප්රයේශයේ පැවති Covid 19 
අවදානම් තත්වය යහේතුයවන් 
2021.05.12 දින විවෘත කිරීමට 
යනොහැකි වූ ලංසුවකි.) 

02/06/2021 
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-V99/2021/151 
කුලී පදනම මත කෲ කැබ් රථයක් 
ලබා ගැනීම. පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානය - යදල්යගොඩ 
(ප්රයේශයේ පැවති Covid 19 අවදානම් 
තත්වය යහේතුයවන් 2021.05.12 දින 
විවෘත කිරීමට යනොහැකි වූ ලංසුවකි.) 

02/06/2021 
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 –V84/2021/156 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා 
ගැනීම. ප්රධාාන විදුලි ඉංජියන්රු 
(තැනිම්) කාර්යාලය 
(ප්රයේශයේ පැවති Covid 19 අවදානම් 
තත්වය යහේතුයවන් 2021.05.12 දින 
විවෘත කිරීමට යනොහැකි වූ ලංසුවකි.) 

02/06/2021 
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/KR–V93/2021/159 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා 
ගැනීම. පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානය - කිරිඳියවල.(ප්රයේශයේ 
පැවති Covid 19 අවදානම් තත්වය 
යහේතුයවන් 2021.05.12 දින විවෘත 
කිරීමට යනොහැකි වූ ලංසුවකි.) 

02/06/2021 
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–V05/2021/93 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා 
ගැනීම.විදුලි ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
කාර්යාලය 

02/06/2021 
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/G-V155/2021/171 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා 
ගැනීම. පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානය - ගයන්මුල්ල 

02/06/2021 
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 

WPN/NCB/V–V67/2021/141 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා 

02/06/2021 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

 
1,000.00 

 
20,000.00 

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

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., - NCB 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/12xmzri46ttwwcn/WPN-NCB-P%26D-V78-2021-149%20VAN%201.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/12xmzri46ttwwcn/WPN-NCB-P%26D-V78-2021-149%20VAN%201.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wsj96ac9bp6co1s/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V99-2021-151-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wsj96ac9bp6co1s/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V99-2021-151-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n62y8nee47jtzq5/Eng-DD2-WPN-NCB-CON-V84-2021-156%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n62y8nee47jtzq5/Eng-DD2-WPN-NCB-CON-V84-2021-156%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nwoixickdlx6rbw/Eng-DD2-WPN-NCB-KR-V93-2021-159%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nwoixickdlx6rbw/Eng-DD2-WPN-NCB-KR-V93-2021-159%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h95d4omdocbg7df/WPN-NCB-DGM-V05-2021-93.%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h95d4omdocbg7df/WPN-NCB-DGM-V05-2021-93.%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2lfl2no2n4w7h08/WPN-NCB-G-V155-2021-171.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2lfl2no2n4w7h08/WPN-NCB-G-V155-2021-171.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s00xayw1yw20r3b/WPN-NCB-V-V67-2020-141%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s00xayw1yw20r3b/WPN-NCB-V-V67-2020-141%20VAN.pdf?dl=0
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(බපඋ) ගැනීම. පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානය - නිට්ටඹුව 

කමිටුව යනො. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-
2911071/72 

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

යනො. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-
2911071/72 

 
යබදාහැරීම් 
අංශය 03 
(බපද II ) 

 

 

WPSII/T/2021/092 
කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 ක් 
සඳහා වෑන් රථ 01ක් විදුලි ඉංජියන්රු 
(යහොරය) - යමොරගහයහේන 
පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානය 
සඳහා 

 
09/06/2021 
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/2021/093 
කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 ක් 
සඳහා වෑන් රථ 01ක් විදුලි ඉංජියන්රු 
(යහෝමාගම) - යහෝකන්දර 
පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානය 
සඳහා 

 
09/06/2021 
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 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

 
DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV
-103/DM-14/2K21/19 
 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු (යබදාහැරීම් 
නඩත්තු - ඌව) ඒකකයේ තරාපැවි 
නඩත්තු වැඩ කණ්ඩායම (iii) සඳහා 
කුලී පදනම මත වසර යදකක් සඳහා 
සිංගල් කැබ් රථයක් (2WD) 
ලබාගැනීම 

 
 

09/06/2021 
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 

 
 

46,000.00 

 
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) 

 
නිසා(ඌව)/ප්රඉ(වාණිජ)/ 
නිල නිවාස/සි6/2යක් 21/08 
 
රිදිමාලියේද නගරය අවටින් විදුලි 
අධිකාරි (රිදිමාලියේද) නිල නිවස 
සඳහා නිවසක් බදු පදනම මත 
ලබාගැනීම 
 

 
 

09/06/2021 
15.00 පැය 

 
 
පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

 
ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
මියුගුයගම, 
මහියංගනය. 
දු.ක : 0552257674 

 
 
500.00 

 
 

6,000.00 

 
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 

https://www.dropbox.com/sh/hy22g3sg7p42wkx/AACLPeHcuhoFyxKc_e-LCN0Va?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/hy22g3sg7p42wkx/AACLPeHcuhoFyxKc_e-LCN0Va?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0jrhr4vptsg2cos/WPSII.T.2021.093.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0jrhr4vptsg2cos/WPSII.T.2021.093.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9wachg7mlhg77kq/19%202WD%20single%20cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9wachg7mlhg77kq/19%202WD%20single%20cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9wachg7mlhg77kq/19%202WD%20single%20cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o6xwyzekvaymr3x/21-08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o6xwyzekvaymr3x/21-08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o6xwyzekvaymr3x/21-08.pdf?dl=0


 11 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප2) 

ලංසු භාර ගැනීම අවසන් කිරීමේ සහ 

විවෘත කිරීමේ කාලය දීර්ඝ කිරීම. 
 
 
දප2/මා/ලි03/යටන්ඩර්/2021/02 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ මුලටියන 
උප පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානය 
කුලී පදනම මත යගොඩනැගිල්ලක් 
සපයා ගැනීම. 

(නව දිනය 

සහ මේලාව) 
 

02/06/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(දප2) 

ප්රධාාන විදුලි ඉංජියන්රු 
(මාතර), ලං.වි.ම., 
රාහුලපාර, මාතර. 
 
දු.අ. 041 222 2322 
ෆැක්ස් : 041 222 
2322 

500.00 5,000.00 

ප්රධාාන විදුලි ඉංජියන්රු 
(මාතර), ලං.වි.ම., 
රාහුලපාර, මාතර. 
 
 

ප්රධාාන විදුලි 
ඉංජියන්රු (මාතර), 
ලං.වි.ම., රාහුලපාර, 
මාතර. 
 
 

-- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප2) 

 
 
SP-
02/CE(C&CS)/Vehicle/V10/2021/1
0 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ද.ප2)තංගල්ල කාර්යාලයේ 
ගයකාධිකාරි ආදායම් ඒකකය යවත 
දිත්ව කාර්යය වෑන් රථයක් බදු පදනම 
ලබා ගැනීම. 
 

09/06/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(දප2) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ හා 
පාරියභෝගික යසේවා) 
ඒකකය, ලං.වි.ම.යනො. 
61/1ඒ, මුහුදු මාවත, 
තංගල්ල. 
දු.අ. 047-2200888 
ෆැක්ස් : 047-2241806 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ද.ප2) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ හා පාරියභෝගික 
යසේවා) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනො. 61/1ඒ, 
මුහුදු මාවත, තංගල්ල. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ හා 
පාරියභෝගික යසේවා) 
ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනො. 61/1ඒ, 
මුහුදු මාවත, තංගල්ල. 

-- යේශීය Click Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප2) 

 
 
SP-
02/CE(C&CS)/Vehicle/V27/2021/2
7 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ද.ප2)තංගල්ල කාර්යාලයේ ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු වාණිජ හා පාරියභෝගික 
යසේවා ඒකකය යවත ඩබල් කැබ් 
රථයක් (2WD)බදු පදනම මත ලබා 
ගැනීම. 
 

09/06/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(දප2) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ හා 
පාරියභෝගික යසේවා) 
ඒකකය, ලං.වි.ම.යනො. 
61/1ඒ, මුහුදු මාවත, 
තංගල්ල. 
දු.අ. 047-2200888 
ෆැක්ස් : 047-2241806 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ද.ප2) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ හා පාරියභෝගික 
යසේවා) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනො. 61/1ඒ, 
මුහුදු මාවත, තංගල්ල. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ හා 
පාරියභෝගික යසේවා) 
ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනො. 61/1ඒ, 
මුහුදු මාවත, තංගල්ල. 

-- යේශීය 
Click 
Here 

 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය යවනුයවන් සපයාගැනීම් කමිටුයේ සභාපති විසින් හැකියාවැති සැපයුම්කරුවන් යවතින්, ජාතයන්තර/ජාතික තර`ගකාරී ලංසු ඉදිරිපත් කිරීයම් පදනම මත මුද්රා තබන ලද ලංසු කැ`දවන අතර, එම ලංසු ඉදිරිපත් කළ යුත්යත් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 
යවතින් මිළදී ගන්නා ලද ලංසු යපොත් පමයක් උපයයෝගී කරයගනය. 

 
 

අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන්ට යහෝ ුවුන්යබ බලයලත් නියයෝජිතයන්ට පමයක් ලංසු යපොත් නිකුත් කරනු ලැයබ්. අවශය වු විටක ුවුන් 1987 අංක 3 දරය යපොදු යකොන්ත රාත් පනතට අනුලවලව ලියාපදිංචි විය යුතුය. 
 

 

ලංසු භාර ගන්නා අවසාන දිනයට කලින් දින දක්වා සෑම ලංසු යපොතක් යවනුයවන්ම ඉහත 6 වන තීරුයේ ස`දහන් මුදල යගවා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප රධාාන ඉංජියන්රු යවත ලිිතතව ඉදිරිපත් කරන ලද ඉල්ලීමක් මගින්  0900 පැය 
සිට 1500 පැය දක්වා සාමානය වැඩ කරන දිනයන් තුළ මිලදී ගත හැක. යම් ස`දහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සාමානයාධිකාරී නමින් ලියන ලද බැංකු අයකරයක් ම`ගින් යහෝ මුදල් ම`ගින් යහෝ යගවිය හැක. 
 

 

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 ුවුන්යබ නියයෝජිතයින්ට අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප රධාාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් පරී්ා කල හැක. 
 

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ුවුන්යබ 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 රතිය්ේප කරනු ලැයබ්. 

https://www.dropbox.com/s/r8qseukz5qjkz60/DD4-SP2-M-NCB-2021-T-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r8qseukz5qjkz60/DD4-SP2-M-NCB-2021-T-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fh0zvnsourehsyd/DD4-SP2-NCB-Vehicle-2021-10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dvazuyqvspr1qh8/DD4-SP2-NCB-Vehicle-2021-27.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dvazuyqvspr1qh8/DD4-SP2-NCB-Vehicle-2021-27.pdf?dl=0
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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 

 

        සාමානයාධිකාකාරී                      
                                     


