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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 යයාමු අංකය / අයිතම විස්තරය හා 
ප් රමායය 

ලංසු 
භාර ගන්නා 

අවසාන දිනය 
හා යේලාව 

සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

ලංසු යපාත් මිළදී ගත 
හැකි කාර්යාලය සහ 

අදාළ අංකය 

 
ලංසු 

යපායතහි 
මිල 

(රුපි.) 

ලංසු ඇපකරයේ 
වටිනාකම 

(රුපි.) 

ඉදිරිපත් කරන ලංසු භාරදිය 
යුතු කාර්යාලය 

ලංසු විවෘත කරන 
ස්ථානය 

යතාරතුරු 
පිටපතක 

මිල 
(රුපි.) 

ලංසු 
වර්ගය 
ICB/ 
NCB 

යතාරතුරු 
පිටපත 
භාගත 
කිරීම් 

අමු ද්රව්ය 

ලක්වවිජය 
විදුලි 

බලාගාරය 

 
LV/S/2021/009 

 
ලක්වවිජය විදුලි බලාගාරයේ හා CMEC 

අංගනයයන් භාවිතා කල යනාහැකි අබලි 
යකඩ Metal Scraps ද්රේය අයලවි 

කිරීම. 
 

29/09/2021
14.00 පැය 

ලක්වවිජය විදුලි 
බලාගාරය  

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන 
අංශය, 4වන මහල, 

බලස්ථාන කළමයාකරු 
(ලක්වවිජය විදුලි 

බලාගාරය) ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්වකල්ලලිය, 
යනායරාචයචෝයල්ල 

TP : 032 226 8964 
Fax: 032 226 8966 

 
Mob 0715777171 

1,000.00 
 

Peoples 
Bank 

Acc. No: 
204200140

085134 
Acc. Name 
Collection 

Account 

60,000.00 
 
 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 

යගාඩනැගිල්ලල, ලක්වවිජය 
විදුලි බලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්වකල්ලලිය, 

යනායරාචචයලයි 61342, ශ්රී 
ලංකාව. 

 
TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8966 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 

යගාඩනැගිල්ලල, 
ලක්වවිජය විදුලි 

බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්වකල්ලලිය, 
යනායරාචචයලයි 

61342. 
 

http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 

යනාමියල්ල 
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/d9osd9fp1azhgza/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-S-2021-0009.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d9osd9fp1azhgza/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-S-2021-0009.pdf?dl=0
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බබදාහැර ම් 
අංශය -04 

(ද.ප2) 

 
SP2/CE(C&CS)/T/2021/36 

යකාන්ීට් යපරදි බමන ලද මීටර් 
8.3/ක්රි.ග්රෑ.100 කණු 1000 ක්ව සපයා 

ප්රවාහනය කිරීම 

29/09/2021
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව  

(ද.ප2) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ හා 
පාරියභෝගික යස්වා) 

ඒකකය, ලං.වි.ම.යනා. 
61/1ඒ, මුහුදු මාවත, 

තංගල්ලල. 
දු.අ. 045-2200888 

ෆැක්වස් : 047-2241806 

2,500.00 200,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ හා 

පාරියභෝගික යස්වා) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනා. 61/1ඒ, මුහුදු 

මාවත, තංගල්ලල. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ හා 
පාරියභෝගික යස්වා) 

ඒකකය, ලං.වි.ම.යනා. 
61/1ඒ, මුහුදු මාවත, 

තංගල්ලල. 

-- බේශීය 
Click 
Here 

බබදාහැර ම් 
අංශය -04 

(ද.ප2) 

 
SP2/CE(C&CS)/T/2021/37 

මනුරු වායන් යපට්ටි යතකලා 1000 ක්ව 
සපයා ප්රවාහනය කිරීම. 

29/09/2021
14.00 පැය 

 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව  

(ද.ප2) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ හා 
පාරියභෝගික යස්වා) 

ඒකකය, ලං.වි.ම.යනා. 
61/1ඒ, මුහුදු මාවත, 

තංගල්ලල. 
දු.අ. 045-2200888 

ෆැක්වස් : 047-2241806 

2,500.00 100,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ හා 

පාරියභෝගික යස්වා) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනා. 61/1ඒ, මුහුදු 

මාවත, තංගල්ලල. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ හා 
පාරියභෝගික යස්වා) 

ඒකකය, ලං.වි.ම.යනා. 
61/1ඒ, මුහුදු මාවත, 

තංගල්ලල. 

-- බේශීය 
Click 
Here 

බබදාහැර ම් 
අංශය -04 

(ද.ප2) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V11/2021
/11 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී (ද.ප.02) 
කාර්යාලයට අයත් ප්රධාන ඉංජියන්රු 

(වාණිජ හා පාරියභෝගික යස්වා) ඒකකයේ 
විදුලි අධිකාකාරී (කාර්යාල) රාජකාරි කටයුතු 

සඳහා ද්විත්ව කාර්යය වෑන් රථයක්ව බදු 
පදනම මත ලබා ගැනිම 

29/09/2021
14.00 පැය 

 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-2) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප.02) 

ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.වි.ම.යනා. 
61/1A, මුහුදු මාවත, 

තංගල්ලල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්වස් : 047-2241806 

1000.00 20,000.00 

නියයෝජය  සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනා. 61/1A, මුහුදු 

මාවත, තංගල්ලල. 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප.02) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., යනා. 61/1A, 
මුහුදු මාවත, තංගල්ලල 

-- බේශීය 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/uh5ori1dlew8o29/SP2-CE%28C%26CS%29-2021-T-36.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uh5ori1dlew8o29/SP2-CE%28C%26CS%29-2021-T-36.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c2nw8hr3gffdo8i/SP2-CE%28C%26CS%29-2021-T-37.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c2nw8hr3gffdo8i/SP2-CE%28C%26CS%29-2021-T-37.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/is1lppii8vrc77q/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V11-2021-11.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/is1lppii8vrc77q/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V11-2021-11.pdf?dl=0
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බබදාහැර ම් 
අංශය -04 

(ද.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V80/202
1/80 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී (ද.ප.02) 
කාර්යාලයට අයත් ප්රධාන 

ඉංජියන්රු(යබදාහැරීම් නඩත්තු) 
ඒකකයේ තංගල්ලල වැඩ කණ්ඩායයම් 

උපයපාළ නඩත්තු රාජකාරි කටයුතු සඳහා 
කෲ කැබ් රථයක්ව බදු පදනම මත ලබා 

ගැනිම 

29/09/2021
14.00 පැය 

 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-2) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප.02) 

ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.වි.ම.යනා. 
61/1A, මුහුදු මාවත, 

තංගල්ලල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්වස් : 047-2241806 

1000.00 20,000.00 

නියයෝජය  සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනා. 61/1A, මුහුදු 

මාවත, තංගල්ලල. 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප.02) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., යනා. 61/1A, 
මුහුදු මාවත, තංගල්ලල 

-- බේශීය 
Click 
Here 

බබදාහැර ම් 
අංශය -04 

(ද.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V26/202
1/81 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී (ද.ප.02) 
කාර්යාලයට අයත් ප්රධාන ඉංජියන්රු 

(හම්බන්යතාට) ඒකකයේ පාරියභෝගික 
යස්වා මධයස්ථානය (කතරගම) රාජකාරි 

කටයුතු සඳහා ත්රීයරෝද රථ 01ක්ව කුලී 
පදනම මත සපයා ගැනීම. 

29/09/2021
14.00 පැය 

 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-2) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප.02) 

ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.වි.ම.යනා. 
61/1A, මුහුදු මාවත, 

තංගල්ලල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්වස් : 047-2241806 

1000.00 20,000.00 

නියයෝජය  සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනා. 61/1A, මුහුදු 

මාවත, තංගල්ලල. 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප.02) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., යනා. 61/1A, 
මුහුදු මාවත, තංගල්ලල 

-- බේශීය 
Click 
Here 

බබදාහැර ම් 
අංශය -04 

(ද.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V29/202
1/82 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී (ද.ප.02) 
කාර්යාලයට අයත් ප්රධාන ඉංජියන්රු 

(හම්බන්යතාට) ඒකකයේ විදුලි අධිකාකාරී 
(සූරියවැව) රාජකාරි කටයුතු සඳහා වෑන් 
රථ 01ක්ව කුලී පදනම මත සපයා ගැනීම. 

29/09/2021
14.00 පැය 

 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-2) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප.02) 

ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.වි.ම.යනා. 
61/1A, මුහුදු මාවත, 

තංගල්ලල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්වස් : 047-2241806 

1000.00 20,000.00 

නියයෝජය  සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනා. 61/1A, මුහුදු 

මාවත, තංගල්ලල. 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප.02) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., යනා. 61/1A, 
මුහුදු මාවත, තංගල්ලල 

-- බේශීය 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/dey6j54l1xk7xyh/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V80-2021-80.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dey6j54l1xk7xyh/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V80-2021-80.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ujcnyouuznkv9qm/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V26-2021-81.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ujcnyouuznkv9qm/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V26-2021-81.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3be0bsogshuh19a/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V29-2021-82.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3be0bsogshuh19a/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V29-2021-82.pdf?dl=0
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බබදාහැර ම් 
අංශය -04 

(ද.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V55/202
1/83 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී (ද.ප.02) 
කාර්යාලයට අයත් ප්රධාන ඉංජියන්රු 

(හම්බන්යතාට) ඒකකයේ  විදුලිය සිඳලීම  
සදහා ත්රීයරෝද රථ 01ක්ව කුලී පදනම මත 

සපයා ගැනීම. 

29/09/2021
14.00 පැය 

 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-2) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප.02) 

ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.වි.ම.යනා. 
61/1A, මුහුදු මාවත, 

තංගල්ලල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්වස් : 047-2241806 

1000.00 20,000.00 

නියයෝජය  සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනා. 61/1A, මුහුදු 

මාවත, තංගල්ලල. 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප.02) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., යනා. 61/1A, 
මුහුදු මාවත, තංගල්ලල 

-- බේශීය 
Click 
Here 

බබදාහැර ම් 
අංශය -04 

(ද.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V56/202
1/84 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී (ද.ප.02) 
කාර්යාලයට අයත් ප්රධාන ඉංජියන්රු 

(හම්බන්යතාට) ඒකකයේ  විදුලිය සිඳලීම  
සදහා ත්රීයරෝද රථ 01ක්ව කුලී පදනම මත 

සපයා ගැනීම. 

29/09/2021
14.00 පැය 

 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-2) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප.02) 

ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.වි.ම.යනා. 
61/1A, මුහුදු මාවත, 

තංගල්ලල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්වස් : 047-2241806 

1000.00 20,000.00 

නියයෝජය  සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනා. 61/1A, මුහුදු 

මාවත, තංගල්ලල. 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප.02) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., යනා. 61/1A, 
මුහුදු මාවත, තංගල්ලල 

-- බේශීය 
Click 
Here 

බබදාහැර ම් 
අංශය -04 

(ද.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/CIVILWORK/2021/
01 

ප්රයේශ මාර්ගය යකාන්ක්රිට් අතුරා ඉදිකිරීම 
සහ අංගනය ඇතුලත බිම ABC අතුරා 
තැලීම- අණු අංගනය-හම්බන්යතාට 

 
 

29/09/2021
14.00 පැය 

 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-2) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප.02) 

ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.වි.ම.යනා. 
61/1A, මුහුදු මාවත, 

තංගල්ලල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්වස් : 047-2241806 

2500.00 125,000.00 

නියයෝජය  සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනා. 61/1A, මුහුදු 

මාවත, තංගල්ලල. 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප.02) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., යනා. 61/1A, 
මුහුදු මාවත, තංගල්ලල 

-- බේශීය 
Click 
Here 

ඉදිකිරීම් 

https://www.dropbox.com/s/s90i6db1qcw8sq3/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V55-2021-83.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s90i6db1qcw8sq3/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V55-2021-83.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tw1m35sa5uxi49i/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V56-2021-84.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tw1m35sa5uxi49i/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V56-2021-84.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4cgom8xvy10lmn1/SP2-CE%28C%26CS%29-CIVILWORK-2021-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4cgom8xvy10lmn1/SP2-CE%28C%26CS%29-CIVILWORK-2021-01.pdf?dl=0
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ජනන 
(සමනළ 

සංකීර්ණය) 

SC/DGM/BID/SWPS/2021/03කපුග
ල ගම්මානය පිහිනුම් තටාකය 

අලුත්ව්ැඩියා කිරම සමනළව්ැව් විදුලි 
බලාගාරය. (ලංසු භාර ගන්නා අව්සාන  
බේලාව් 23/09/2021 දින14:00 පැය 

දක්වව්ා දීර්ණ කරන ලදී) 
 
 

23/09/2021
14.00 පැය 

ජනන කනිෂ්ඨ 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(සමනළ 

සංකීර්යය) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(සමනළ සංකීර්යය) 
කාර්යාලය, නව නගරය, 
රත්නපුර, ශ්රී ලංකාව. දු. 

ක. +94 045-
225002/03 ෆැක්වස් +94 

045- 225005 යහෝ 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 

කාර්යාලය, සමනළවැව 
විදුලි බලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
කපුගල, බලංයගාඩ දු. ක.   
: 045-2222554 ෆැක්වස් : 

045-2222501 

500.00 
යම් සඳහා 

ඕනෑම 
බැංකුවකින් 

මහජන 
බැංකුයේ 

මූලස්ථාන 
ශාඛායේ 
සමනළ 

සංකීර්ය 
රැස්කිරීම් 

ගිණුම 
204200410
085134 ට 

බැරකර ලබා 
ගත් රිසිට් 

පතක්ව 
ඉදිරිපත් කළ 

යුතුය. 

10,000.00 
 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(සමනළ සංකීර්යය) 

කාර්යාලය, නව නගරය, 
රත්නපුර, ශ්රී ලංකාව. දු. ක. 

+94 045-225002/03 
ෆැක්වස් +94 045- 225005 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(සමනළ සංකීර්යය) 
කාර්යාලය, නව 

නගරය, රත්නපුර, ශ්රී 
ලංකාව. දු. ක. +94 
045-225002/03 
ෆැක්වස් +94 045- 

225005 

N/A NCB බාගැනීමට 
සබඳතාව් 

 

ජනන 
(සමනළ 

සංකීර්ණය) 

SC/DGM/BID/SWPS/2021/05 

කපුගල ගම්මානයේ BB-68, BB-69 

සහ C-20 නිල නිවාස අලුත්වැඩියා 

කිරීම සමනළවැව විදුලි බලාගාරය‚ 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය. (ලංසු භාර 

ගන්නා අවසාන  යේලාව 23/09/2021 

දින14:00 පැය දක්වා දීර්ඝ කරන ලදී) 

23/09/2021
14.00 පැය 

ජනන කනිෂ්ඨ 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(සමනළ 

සංකීර්යය) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(සමනළ සංකීර්යය) 
කාර්යාලය, නව නගරය, 
රත්නපුර, ශ්රී ලංකාව. දු. 

ක. +94 045-
225002/03 ෆැක්වස් +94 

045- 225005 යහෝ 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 

කාර්යාලය, සමනළවැව 
විදුලි බලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
කපුගල, බලංයගාඩ දු. ක.   
: 045-2222554 ෆැක්වස් : 

045-2222501 

500.00 
යම් සඳහා 

ඕනෑම 
බැංකුවකින් 

මහජන 
බැංකුයේ 

මූලස්ථාන 
ශාඛායේ 
සමනළ 

සංකීර්ය 
රැස්කිරීම් 

ගිණුම 
204200410
085134 ට 

බැරකර ලබා 
ගත් රිසිට් 

පතක්ව 
ඉදිරිපත් කළ 

යුතුය. 

65,000.00 
 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(සමනළ සංකීර්යය) 

කාර්යාලය, නව නගරය, 
රත්නපුර, ශ්රී ලංකාව. දු. ක. 

+94 045-225002/03 
ෆැක්වස් +94 045- 225005 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(සමනළ සංකීර්යය) 
කාර්යාලය, නව 

නගරය, රත්නපුර, ශ්රී 
ලංකාව. දු. ක. +94 
045-225002/03 
ෆැක්වස් +94 045- 

225005 

N/A NCB බාගැනීමට 
සබඳතාව් 

 

ජනන 
(සමනළ 

සංකීර්ණය) 

SC/DGM/BID/SWPS/2021/06කපුග

ල ගම්මානයේ BB-18, BB-61 සහ 

BB-62 නිල නිවාස අලුත්වැඩියා කිරීම 

සමනළවැව විදුලි බලාගාරය‚ ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය. (ලංසු භාර ගන්නා 

අවසාන  යේලාව 23/09/2021 

23/09/2021
14.00 පැය 

ජනන කනිෂ්ඨ 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(සමනළ 

සංකීර්යය) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(සමනළ සංකීර්යය) 
කාර්යාලය, නව නගරය, 
රත්නපුර, ශ්රී ලංකාව. දු. 

ක. +94 045-

500.00 
යම් සඳහා 

ඕනෑම 
බැංකුවකින් 

මහජන 
බැංකුයේ 

75,000.00 
 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(සමනළ සංකීර්යය) 

කාර්යාලය, නව නගරය, 
රත්නපුර, ශ්රී ලංකාව. දු. ක. 

+94 045-225002/03 
ෆැක්වස් +94 045- 225005 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(සමනළ සංකීර්යය) 
කාර්යාලය, නව 

නගරය, රත්නපුර, ශ්රී 
ලංකාව. දු. ක. +94 

N/A NCB බාගැනීමට 
සබඳතාව් 

 

https://www.dropbox.com/s/itn6wmzjtcudti0/Eng-GEN-SC-SWPS-2021-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/itn6wmzjtcudti0/Eng-GEN-SC-SWPS-2021-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qxjmtb35b29nimr/Eng-GEN-SC-SWPS-2021-05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qxjmtb35b29nimr/Eng-GEN-SC-SWPS-2021-05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mbkfe33y7if7m91/Eng-GEN-SC-SWPS-2021-06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mbkfe33y7if7m91/Eng-GEN-SC-SWPS-2021-06.pdf?dl=0
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දින14:00 පැය දක්වා දීර්ඝ කරන ලදී) 
 
 

225002/03 ෆැක්වස් +94 
045- 225005 යහෝ 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 

කාර්යාලය, සමනළවැව 
විදුලි බලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
කපුගල, බලංයගාඩ දු. ක.   
: 045-2222554 ෆැක්වස් : 

045-2222501 

මූලස්ථාන 
ශාඛායේ 
සමනළ 

සංකීර්ය 
රැස්කිරීම් 

ගිණුම 
204200410
085134 ට 

බැරකර ලබා 
ගත් රිසිට් 

පතක්ව 
ඉදිරිපත් කළ 

යුතුය. 

045-225002/03 
ෆැක්වස් +94 045- 

225005 

බසේව්ා 

 
ජනන 

(මහව්ැලි 
සංකීර්ණය) 

 
MC/VIC/2021/234 

 
 

වික්වයටෝරියා විදුලි බලාගාරයට අයත් 
අධිකාකාරිගම නිල නිවාස යපයදසට හා 
ගුරුගල උමං කාර්යාලයට යපෞද්ගලික 

ආරක්ෂක යස්වාව සැපයිම. 

07/10/2021
14.00 පැය 

 
මහවැලි 

සංකීර්ය 
සපයාගැනීම් 

කමිටුව 

 
වික්වයටෝරියා විදුලි 

බලාගාරය, අධිකාකාරිගම. 
 

Tel:  081-2200465 
081-2202305 

 

 
රු. 1,500.00 

 
සෑම 

යගවීමක්වම 
ඕනෑම 

මහජන බැංකු 
ශාඛාවක්ව 

මගින් මහජන 
බැංකුයේ 

(මුලස්ථාන 
ශාඛායේ) 

ගිණුම් අංක 
204-2002-
30085-134 

බැරයවන යස් 
යගවා බැංකු 

ලදුපත 
ඉදිරිපත් කල 

යුතුය. 

 
රු.25,000.00 

 

 
වික්වයටෝරියා විදුලි 

බලාගාරය, අධිකාකාරිගම. 
 

 
වික්වයටෝරියා විදුලි 

බලාගාරය, අධිකාකාරිගම. 
 

-  
NCB 

Click 
here 

ලක්වවිජය 
විදුලි 

බලාගාරය 

 
 

LV/T/2021/0310 
 

ලක්වවිජය බලස්ථානය තුල සහ නිවාස 
සංකීර්ය වල තනිකඩ නිළ නිවාස වල 

මුළුතැන්යගයි කටයුතු සඳහා යස්වා 
සැපයීම 

29/09/2021
14.00 පැය 

 

ලක්වවිජය විදුලි 
බලාගාරය  

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන 
අංශය, 4වන මහල, 

බලස්ථාන කළමයාකරු 
(ලක්වවිජය විදුලි 

බලාගාරය) ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්වකල්ලලිය, 
යනායරාචයචෝයල්ල 

TP : 032 226 8964 
Fax: 032 226 8966 

8,000.00 
 

Peoples 
Bank 

Acc. No: 
2042001400

85134 
Acc. Name 
Collection 

Account 

450,000.00 
 
 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 

යගාඩනැගිල්ලල, ලක්වවිජය 
විදුලි බලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්වකල්ලලිය, 

යනායරාචචයලයි 61342, ශ්රී 
ලංකාව. 

 
TP : 032 226 8964/977 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 

යගාඩනැගිල්ලල, 
ලක්වවිජය විදුලි 

බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්වකල්ලලිය, 
යනායරාචචයලයි 

61342. 
 

http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 

යනාමියල්ල 
බාගත කරගත 

හැක 
 

NCB 

 
 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/g4l8xybstd5s32e/SIN-GEN-MC-VIC-2021-234.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g4l8xybstd5s32e/SIN-GEN-MC-VIC-2021-234.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/hujdhzcha2o3xs7/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0310.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hujdhzcha2o3xs7/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0310.pdf?dl=0
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Mob 0715777171 

Fax: 032 226 8966 

ජනන 
(සමනළ 

සංකීර්ණය) 

SC/DGM/BID/SWPS/2021/15 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සමනළවැව 
යේල්ලල ,ඒ අවට හා ඊට සම්බන්ධ ස්ථාන 

පිරිසිදු කිරීයම් යකාන්රාත්තුව 
2021/2022 

 
 

23/09/2021 
14.00 පැය 

ජනන කනිෂ්ඨ 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(සමනළ 

සංකීර්යය) 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය, සමනළවැව 
විදුලි බලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
කපුගල, බලංයගාඩ දු. ක.   
: 045-2222554 ෆැක්වස් : 

045-2222501 
 

500.00 
යම් සඳහා 

ඕනෑම 
බැංකුවකින් 

මහජන 
බැංකුයේ 

මූලස්ථාන 
ශාඛායේ 
සමනළ 

සංකීර්ය 
රැස්කිරීම් 

ගිණුම 
2042004100

85134 ට 
බැරකර ලබා 

ගත් රිසිට් 
පතක්ව 

ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය. 

15,000.00 
 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය, සමනළවැව 
විදුලි බලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, කපුගල, 
බලංයගාඩ දු. ක.   : 045-
2222554 ෆැක්වස් : 045-

2222501 
 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය, සමනළවැව 
විදුලි බලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
කපුගල, බලංයගාඩ දු. 
ක.   : 045-2222554 

ෆැක්වස් : 045-2222501 

N/A NCB බාගැනීමට 
සබඳතාව් 

 

 
 
 

බබදාහැරම් 
අංශය - 1 
(උ.මැ.ප.) 

 
 

ඩීජීඑම්/එන්ීපී/ීඕඑම්/ී1/එචවී/2021
/017 

 
ප්රධාන ඉංජියන්රු(මින්යන්රිය) යටයත් 

විදුලි අධිකාකාරී(කාර්යාල) සඳහා කුලී 
පදනම මත වෑන් රථයක්ව ලබා ගැනීම. 

වර්ෂ 02 ක කාල ීමාවක්ව සඳහා. 
 
 
 
 

23/09/2021 
15.00 පැය 

 
 
 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් කමිටුව 

 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

යස්නානායක මාවත, 

අනුරාධපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 
 
 
 
 
 

500.00 

 
 
 
 
 
 

10,000.00 

 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල යස්නානායක 

මාවත, අනුරාධපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

යස්නානායක මාවත, 

අනුරාධපුර. 

 

 

 
 
 
 
 

අදාළ නැත 

බේශීය 
තරඟකාර 

ලංසු 

click 
here 

https://www.dropbox.com/s/el8ar41okeni417/Sin-GEN-SC-SWPS-2021-15.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/el8ar41okeni417/Sin-GEN-SC-SWPS-2021-15.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/af56msng7wh476v/Sin-DD1-NCP--HV-2021-017.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/af56msng7wh476v/Sin-DD1-NCP--HV-2021-017.pdf?dl=0
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බබ.අ. 02 

 
PHM DD2/DGM/CE(LCM)/ 

DPC/2021/24 
 

ප්රධාන ඉංජිඉනේරුඉ(රැහැේඉමනර්ගඉතැනීම්ඉ
හනඉ ඩත්තු)ඉකනර්යනලය,ඉව්යනපෘති හඉහනඉ
අධිසැරඉ ඩත්තුඉ-ඉනෙ.අ.ඉ02ඉඉසඳහනඉ

ව්සරකඉඉකනලයකටඉරියදුනරකුඉසහිතඉඉනලනරිඉ
රථයක්ඉ(යටාන් 3) කුලියටඉගැනීම. 

29/09/2021
14.00 පැය 

 

යබදාහැරීම් 
අංශ 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

යබ.අ.02 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි(වයා.හා 

අ.සැ.න.)යබදාහැරීම් 
අංශය 2 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය,   
තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

 
0812222286 

500.00 15,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(වයා.හා අ.සැ..න.) 

යබදාහැරීම් අංශය 2, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

තැ.යප.18, 
ළමාගාරය පාර, 

මහනුවර 
 

081-2222286 
081-2204298 

 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(වයා.හා අ.සැ..න.) 

යබදාහැරීම් අංශය 2, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, තැ.යප.18, 
ළමාගාරය පාර, 

මහනුවර 
 

 
- 

 
NCB 

click 
here 

 

බබ. අ. 03 

(බපද II ) 

 

 
WPSII/T/2021/127 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 ක්ව 
සඳහා වෑන් රථ 01ක්ව විදුලි ඉංජියන්රු 

(යහාරය) සඳහා 

29/09/2021
10.00 පැය 

 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීම් කමිටුව 
(බපද 11) 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධනපුර මාවත, 

ඇතුල්ලයකෝට්යට්. 
 

 
500.00 

 
5000.00 

 
නි. සා. (බපද II ) කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
යනා. 644,  ශ්රී ජයවර්ධනපුර 

මාවත, ඇතුල්ලයකෝට්යට්. 
 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධනපුර මාවත, 

ඇතුල්ලයකෝට්යට්. 
 

 
අදාල යනායේ 

 

NCB 

Click 

Here 

 

 

බබ. අ. 03 

(බපද II ) 

 

 
WPSII/T/2021/135 

බටහිර පළාත දකුය II ට අයත් බල 
ප්රයද්ශයයහි පාවිචියයන් ඉවත් කරන ලද 
අබලි භාණ්ඩ විකිණීම සඳහා මිළ ගයන් 

කැඳවිම 

29/09/2021
10.00 පැය 

 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීම් කමිටුව 
(බපද 11) 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධනපුර මාවත, 

ඇතුල්ලයකෝට්යට්. 
 

 
2000.00 

 
- 

 
නි. සා. (බපද II ) කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
යනා. 644,  ශ්රී ජයවර්ධනපුර 

මාවත, ඇතුල්ලයකෝට්යට්. 
 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධනපුර මාවත, 

ඇතුල්ලයකෝට්යට්. 
 

 
අදාල යනායේ 

 

NCB 

Click 

Here 

 

 

බබ. අ. 03 

(බපද II ) 

 

 
WPSII/T/2021/136 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 ක්ව 
සඳහා වෑන් රථ 01ක්ව ප්රධාන ඉංජියන්රු 

(ශ්රී ජයවර්ධනපුර) - වැලිවිට 
පා.යස්.මධයස්ථානය සඳහා 

29/09/2021
10.00 පැය 

 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීම් කමිටුව 
(බපද 11) 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධනපුර මාවත, 

ඇතුල්ලයකෝට්යට්. 
 

 
500.00 

 
5000.00 

 
නි. සා. (බපද II ) කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
යනා. 644,  ශ්රී ජයවර්ධනපුර 

මාවත, ඇතුල්ලයකෝට්යට්. 
 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධනපුර මාවත, 

ඇතුල්ලයකෝට්යට්. 
 

 
අදාල යනායේ 

 

NCB 

Click 

Here 

 

 
ව්ත්කම් 

කළමනාකර
ර් 

 
CEB/657.00/B/2021/02 

 
පවිරතා හා සනීපාරක්වෂක යස්වාව  සඳහා 

30/09/2021  
10.00 පැය 

 
 

 
පළාත් 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(වැඩපල හා උපකාරක 

 
500.00 

 
 

 
25,000.00 

 
 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 

(වැඩපල හා උපකාරක 
යස්වා) කාර්යාලය, 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(වැඩපල හා උපකාරක 

 
අදාල යනායේ. 

 
NCB 

 
 

 

Click 

here 

https://www.dropbox.com/s/n6ckm6e926duc2r/ENG-DD2-PHM-PHM-DD2-DGM-CE%20%28LCM%29-DPC-2021-24.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n6ckm6e926duc2r/ENG-DD2-PHM-PHM-DD2-DGM-CE%20%28LCM%29-DPC-2021-24.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bh9poe749ac52qx/WPSII.T.2021.127.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bh9poe749ac52qx/WPSII.T.2021.127.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gwd5fag0d8id1zq/WPSII.T.2021.135.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gwd5fag0d8id1zq/WPSII.T.2021.135.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rzhpjdtto1f5ktu/WPSII.T.2021.136.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rzhpjdtto1f5ktu/WPSII.T.2021.136.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z1cv7k6jkix44t0/Sin-AM-WAS-CEB-657.00-B-2021-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z1cv7k6jkix44t0/Sin-AM-WAS-CEB-657.00-B-2021-02.pdf?dl=0
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(ව්ැඩපල හා 
උපකාරක 

බසේව්ා) 

මිළ ගයන් කැඳවීම. යසෝපාන ඒකකය, 
වායු සමීකරය හා  ශිතකරය ඒකකය, 
ජනක යන්ර ඒකකය හා ගයකාධිකාකාරි   

කාර්යාල  පරිශ්රය පිරිසිදු කිරිම, 
මීයතාටමුල්ලල පාර, 
යකායළාන්නාව. 

2021.12.01 සිට 2022.11.30 දක්වවා 

 (වැඩපල හා 
උපකාරක 

යස්වා) 

යස්වා) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
මීයතාටමුල්ලල පාර, 
යකායළාන්නාව. 

 
දු.අ. 011 242 1050 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
මීයතාටමුල්ලල පාර, 
යකායළාන්නාව. 

 
දු.අ. 011 242 1050 

 

යස්වා) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
මීයතාටමුල්ලල පාර, 
යකායළාන්නාව. 

 
 

දු.අ. 011 242 1050 
 

 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය බව්නුබව්න් සපයාගැනීම් කමිටුබේ සභාපති විසින් හැකියාව්ැති සැපයුම්කරුවව්න් බව්තින්, ජාතයන්තරජජාතික තර`ගකාර ලංසු ඉදිරිපත් කිරබම් පදනම මත මුද්රා තබන ලද ලංසු කැ`දව්න අතර, එම ලංසු ඉදිරිපත් කළ යුත්බත් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 
බව්තින් මිළදී ගන්නා ලද ලංසු බපාත් පමර්ක්ව උපබයෝගී කරබගනය. 

 
 

අබේක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන්ට බහෝ ඔවුන්බේ බලයලත් නිබයෝජිතයන්ට පමර්ක්ව ලංසු බපාත් නිකුත් කරනු ලැබේ. අව්ශය වු විටක ඔවුන් 1987 අංක 3 දරර් බපාදු බකාන්ත රාත් පනතට අනුලවලව් ලියාපදිං ව විය යුුය. 
 

 

ලංසු භාර ගන්නා අව්සාන දිනයට කලින් දින දක්වව්ා සෑම ලංසු බපාතක්ව බව්නුබව්න්ම ඉහත 6 ව්න තීරුවබේ ස`දහන් මුදල බගව්ා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලබේ අදාල නිබයෝජය සාමානයාධිකාකාරජප රධාාන ඉංජිබන්රුව බව්ත ලිිතතව් ඉදිරිපත් කරන ලද ඉ්ලීමමක්ව මිනන්  0900 පැය 
සිට 1500 පැය දක්වව්ා සාමානය ව්ැඩ කරන දිනයන් ුළ මිලදී ගත හැක. බම් ස`දහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලබේ සාමානයාධිකාකාර නමින් ලියන ලද බැංකු අර්කරයක්ව ම`ිනන් බහෝ මුද් ම`ිනන් බහෝ බගවිය හැක. 
 

 

විබේශීය තානාපති කායණාල ජබව්ළ`ද බකාමිෂන්ව්ලට, ලංසු බපාත්ව්ල බතාරුරුව පිටපත් ලිිතත අයදුම්පතක්ව ඉදිරිපත් කිරබමන් අදාල නිබයෝජය සාමානයාධිකාකාරජප රධාාන ඉංජිබන්රුව කායණාලබේ දී බනාමිබ් ලබා ගත හැක’ එබමන්ම ලංසු  බපාත් අබේක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ඔවුන්බේ නිබයෝජිතයින්ට අදාල නිබයෝජය සාමානයාධිකාකාරජප රධාාන ඉංජිබන්රුව කායණාලබේ දී බනාමිබ් පර්ා කල හැක. 
 

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් බහෝ ඔවුන්බේ අනුමැතිය ලත් නිබයෝජිතයින් ඉදිරිපිටදී ඉහත තීරුව අංක 9 හි සදහන් සේථානයන්හිදී ලංසු භාරගැනීම අව්සන් කරන බේලාබේදීම, එබසේ ඉදිරිපත් කරන ලද සියලුම ලංසු විව්ෘත කරනු ලබන අතර ප රමාදව් ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලංසු 
ප රතිබ්ේප කරනු ලැබේ. 
 

මීට අදාල සියලු විසේතර හා පැහැදිලි කිරම් විමසිය යුත්බත් ලංසු බපාත් නික`ත් කරනු ලබන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලබේ අදාල නිබයෝජය සාමානයාධිකාකාරජ ප රධාාන ඉංජිබන්රුව බව්තිනි. 
 

 

 
 ICB ) අන්තජණාතික තර`ගකාර ලංසු “  NCB ) බේශීය තර`ගකාර ලංසු 

 

        සාමානයාධිකාකාරී                      
                                     


