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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 ප රමායය 

ලංසු 
භාර ගන්නා 

අවසාන 
දිනය හා 
යේලාව 

සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

ලංසු යපාත් මිළදී ගත 
හැකි කායයාලය සහ 

අදාළ අංකය 

 
ලංසු 

යපායතහි 
මිල 

(රුපි.) 

ලංසු ඇපකරයේ 
වටිනාකම 

(රුපි.) 

ඉදිරිපත් කරන ලංසු 
භාරදිය යුතු කායයාලය 

ලංසු විවෘත කරන 
ස්ථානය 

යතාරතුරු 
පිටපතක 

මිල 
(රුපි.) 

ලංසු 
වගයය 
ICB/ 
NCB 

යතාරතුරු 
පිටපත 
භාගත 
කිරීම් 

අමු ද්රවය 

ලක්විජය ිදුලි 
බලාගාරය 

 
LV/T/2021/0288 

6KV Motor Coolers සඳහා ඇලුමිනියම් 
බට සැපයීම සහ ප්රවාාහයය රරීමම සඳහා 

මිලගණන් රැඳවීමග 
 

06/10/2021 
14.00 පැය 

 

ලක්විජය ිදුලි 
බලාගාරය  

සපයා ගැනීම් 
රමිටුවා 

ප්රසම්පානය 
අංශය, 4වාය මහල, 

බලස්ථාය රළමණාරරු 
(ලක්විජය ිදුලි 
බලාගාරය) ලංරා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
යාරක්වරල්ලලිය, 

නයානරාචනචෝනල්ල 
TP : 032 226 8964 
Fax: 032 226 8966 

 
Mob 0715777171 

3,000.00 
Peoples 

Bank 
Acc. No: 

204200140
085134 

Acc. Name 
Collection 

Account 

100,000.00 
 
 

ප්රසම්පානය අංශය, 4 වාය 
මහල, පරිපාලය 

නගාඩයැගිල්ලල, ලක්විජය 
ිදුලි බලාගාරය, ලංරා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
යාරක්වරල්ලලිය, 

නයානරාචචනලි  1344 , ශ්රී 
ලංරාවා. 

 
TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8966 

ප්රසම්පානය අංශය, 4 
වාය මහල, පරිපාලය 

නගාඩයැගිල්ලල, 
ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය, ලංරා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
යාරක්වරල්ලලිය, 

නයානරාචචනලි  
1344 . 

 

http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
නවාතින් 
නයාමිනල්ල 

බාගත රරගත 
හැර 

 

NCB 

 
Click 
Here 

 

ලක්විජය ිදුලි 
බලාගාරය 

 
LV/T/2021/0293 

ලක්විජය බලාගාරනේ වාැඩපල රටයුතු 
සඳහා නලෝහ ද්රවාය මිලීම ගැනීම 

 

06/10/2021 
14.00 පැය 

 

ලක්විජය ිදුලි 
බලාගාරය  

සපයා ගැනීම් 
රමිටුවා 

ප්රසම්පානය 
අංශය, 4වාය මහල, 

බලස්ථාය රළමණාරරු 
(ලක්විජය ිදුලි 
බලාගාරය) ලංරා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
යාරක්වරල්ලලිය, 

නයානරාචනචෝනල්ල 
TP : 032 226 8964 
Fax: 032 226 8966 

 
Mob 0715777171 

නයාමිනල්ල 
75,000.00 

 
 

ප්රසම්පානය අංශය, 4 වාය 
මහල, පරිපාලය 

නගාඩයැගිල්ලල, ලක්විජය 
ිදුලි බලාගාරය, ලංරා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
යාරක්වරල්ලලිය, 

නයානරාචචනලි  1344 , ශ්රී 
ලංරාවා. 

 
TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8966 

ප්රසම්පානය අංශය, 4 
වාය මහල, පරිපාලය 

නගාඩයැගිල්ලල, 
ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය, ලංරා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
යාරක්වරල්ලලිය, 

නයානරාචචනලි  
1344 . 

 

http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
නවාතින් 
නයාමිනල්ල 

බාගත රරගත 
හැර 

 

NCB 

 
Click 
Here 

 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/pkuw099tsp8y92y/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0288.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pkuw099tsp8y92y/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0288.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/mvmr4obdhrufkmi/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0293.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mvmr4obdhrufkmi/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0293.pdf?dl=0
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ලක්විජය ිදුලි 
බලාගාරය 

 
LV/T/2021/0059 

Procurement of a Portable Shaft 
Laser Alignment Tool and 

Accessories. 
 

06/10/2021 
14.00 පැය 

 

ලක්විජය ිදුලි 
බලාගාරය  

සපයා ගැනීම් 
රමිටුවා 

ප්රසම්පානය 
අංශය, 4වාය මහල, 

බලස්ථාය රළමණාරරු 
(ලක්විජය ිදුලි 
බලාගාරය) ලංරා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
යාරක්වරල්ලලිය, 

නයානරාචනචෝනල්ල 
TP : 032 226 8964 
Fax: 032 226 8966 

 
Mob 0715777171 

1,000.00 
Peoples 

Bank 
Acc. No: 

204200140
085134 

Acc. Name 
Collection 

Account 

25,000.00 
 
 

ප්රසම්පානය අංශය, 4 වාය 
මහල, පරිපාලය 

නගාඩයැගිල්ලල, ලක්විජය 
ිදුලි බලාගාරය, ලංරා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
යාරක්වරල්ලලිය, 

නයානරාචචනලි  1344 , ශ්රී 
ලංරාවා. 

 
TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8966 

ප්රසම්පානය අංශය, 4 
වාය මහල, පරිපාලය 

නගාඩයැගිල්ලල, 
ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය, ලංරා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
යාරක්වරල්ලලිය, 

නයානරාචචනලි  
1344 . 

 

http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
නවාතින් 
නයාමිනල්ල 

බාගත රරගත 
හැර 

 

NCB 

 
 

Click 
Here 

 

ලක්විජය ිදුලි 
බලාගාරය 

 
LV/T/2021/0010 

Procurement of a Portable 
Ultrasound Fault Detector and 

Accessories. 
 

06/10/2021 
14.00 පැය 

 

ලක්විජය ිදුලි 
බලාගාරය  

සපයා ගැනීම් 
රමිටුවා 

ප්රසම්පානය 
අංශය, 4වාය මහල, 

බලස්ථාය රළමණාරරු 
(ලක්විජය ිදුලි 
බලාගාරය) ලංරා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
යාරක්වරල්ලලිය, 

නයානරාචනචෝනල්ල 
TP : 032 226 8964 
Fax: 032 226 8966 

 
Mob 0715777171 

1,000.00 
 

Peoples 
Bank 

Acc. No: 
204200140

085134 
Acc. Name 
Collection 

Account 

25,000.00 
 
 

ප්රසම්පානය අංශය, 4 වාය 
මහල, පරිපාලය 

නගාඩයැගිල්ලල, ලක්විජය 
ිදුලි බලාගාරය, ලංරා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
යාරක්වරල්ලලිය, 

නයානරාචචනලි  1344 , ශ්රී 
ලංරාවා. 

 
TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8966 

ප්රසම්පානය අංශය, 4 
වාය මහල, පරිපාලය 

නගාඩයැගිල්ලල, 
ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය, ලංරා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
යාරක්වරල්ලලිය, 

නයානරාචචනලි  
1344 . 

 

http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
නවාතින් 
නයාමිනල්ල 

බාගත රරගත 
හැර 

 

NCB 

 
Click 
Here 

 

ලක්විජය ිදුලි 
බලාගාරය 

 
LV/T/2021/0235 

සමාජ සත්රාර වායාපිතිය සඳහා 
ලක්විජය ිදුලි බලාගාරය නවාත ඡායා 

පිටපත් යන්ර, පරිගණර හා ුදද්රණ යන්ර 
මිලීම ගැනීම. 

 

06/10/2021 
14.00 පැය 

 

ලක්විජය ිදුලි 
බලාගාරය  

සපයා ගැනීම් 
රමිටුවා 

ප්රසම්පානය 
අංශය, 4වාය මහල, 

බලස්ථාය රළමණාරරු 
(ලක්විජය ිදුලි 
බලාගාරය) ලංරා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
යාරක්වරල්ලලිය, 

නයානරාචනචෝනල්ල 
TP : 032 226 8964 
Fax: 032 226 8966 

 
Mob 0715777171 

3,000.00 
 

Peoples 
Bank 

Acc. No: 
204200140

085134 
Acc. Name 
Collection 

Account 

 0,000.00 
 
 

ප්රසම්පානය අංශය, 4 වාය 
මහල, පරිපාලය 

නගාඩයැගිල්ලල, ලක්විජය 
ිදුලි බලාගාරය, ලංරා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
යාරක්වරල්ලලිය, 

නයානරාචචනලි  1344 , ශ්රී 
ලංරාවා. 

 
TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8966 

ප්රසම්පානය අංශය, 4 
වාය මහල, පරිපාලය 

නගාඩයැගිල්ලල, 
ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය, ලංරා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
යාරක්වරල්ලලිය, 

නයානරාචචනලි  
1344 . 

 

http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
නවාතින් 
නයාමිනල්ල 

බාගත රරගත 
හැර 

 

NCB 

 
Click 
Here 

 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/9ixxl66it4ixajn/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0059.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9ixxl66it4ixajn/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0059.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/khpy1govc0nlq9z/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0060.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/khpy1govc0nlq9z/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0060.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/z38sk9fix564az7/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0235.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z38sk9fix564az7/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0235.pdf?dl=0
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සම්නේෂණ 
(නමහාය 
නකුණ) 

ලංසු අංරය: 
TR/O&M/S/NCB/2021/12/D 
Supply and Delivery of Oil 

Breakdown Testers - 02 Nos. 

06/10/2021 
10.00 පැය 

ප්රසම්පානය 
රමිටුවා - 

සම්නේෂණ 

ප්රධාාය ංංීනනන්රු 
(සම්.නමහාය -බටහිර 
මධායම), නරන්් පාර, 

නරාළඹ 09 
Tel: 011-2056702 
Fax: 011-2056710 

 ,000.00 50,000.00 ප්රධාාය ංංීනනන්රු 
(සම්.නමහාය -බටහිර 

මධායම) 
නරන්් පාර, නරාළඹ 09 

Tel: 011-2056702 
Fax: 011-2056710 

ප්රධාාය ංංීනනන්රු 
(සම්.නමහාය -බටහිර 

මධායම) 
නරන්් පාර, නරාළඹ 

09 
Tel: 0112056702 
Fax: 0112056710 

- NCB 
 

Click 
Here 

 
සම්නේෂණ 
(නමහාය 
නකුණ) 

ලංසු අංරය: 
TR/O&M/S/NCB/2020/24/D 

Purchasing of Digital Multi Meters, 
Clip-On Clamp Meter (High 

Current) and Clip-On Clamp Meter 
(Leakage Current) for 

Transmission O&M – Western 
Central Unit 

06/10/2021 
10.00 පැය 

ප්රසම්පානය 
රමිටුවා - 

සම්නේෂණ 

ප්රධාාය ංංීනනන්රු 
(සම්.නමහාය -බටහිර 

මධායම) 
නරන්් පාර, නරාළඹ 09 

Tel: 011-2056702 
Fax: 011-2056710 

1,500.00 32,000.00 ප්රධාාය ංංීනනන්රු 
(සම්.නමහාය -බටහිර 

මධායම) 
නරන්් පාර, නරාළඹ 09 

Tel: 011-2056702 
Fax: 011-2056710 

ප්රධාාය ංංීනනන්රු 
(සම්.නමහාය -බටහිර 

මධායම) 
නරන්් පාර, නරාළඹ 

09 
Tel: 011-2056702 
Fax: 011-2056710 

- NCB 
 

Click 
Here 

නබනාහැරීම් 
රළාප 0 -
යැනගයහිර 

පළාත 

*ලංසු තැබීමේ කාලය දීර්ඝ කිරීම. 
DGM [E]/QPPC/21/199 

අම්පාර ප්රානීය ය ගබඩා වාල ඇති 
භාිතයට ගත නයාහැකි/ නනෝෂ සහිත 

මීටර් ිකිණීම. 

 9/09/2021 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පානය 
රමිටුවා 

(යැනගයහිර) 

ප්රානීය ය ප්රධාාය 
ංංජිනන්රු (අම්පාර) 

රාර්යාලය 
014-    487 
014-    078 

නහෝ 
නිනයෝජය 

සාමායයාධිකාරාරී 
(යැනගයහිර රාර්යාලය) 
ත්රිකුණාමලය             0 1-

    111 
0 1-   3040 

500.00 10% of the 
offered price 

නිනයෝජය සාමායයාධිකාරාරී 
(යැනගයහිර රාර්යාලය), 

උප්පුනේලි, 
ත්රිකුණාමලය 

නිනයෝජය 
සාමායයාධිකාරාරී 
(යැනගයහිර 
රාර්යාලය) 
උප්පුනේලි, 
ත්රිකුණාමලය 

- NCB Click 
Here 

නබනාහැරීම් 
රළාප 0 -
යැනගයහිර 

පළාත 

*ලංසු තැබීමේ කාලය දීර්ඝ කිරීම. 
DGM [E]/QPPC/21/200 

රල්ලුදනණ් ප්රානීය ය ගබඩා වාල ඇති 
භාිතයට ගත නයාහැකි/ නනෝෂ සහිත 

මීටර් ිකිණීම. 

 9/09/2021 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පානය 
රමිටුවා 

(යැනගයහිර) 

ප්රානීය ය ප්රධාාය 
ංංජිනන්රු 

(රල්ලුදනණ්)රාර්යාලය 
017-   9 71 

නහෝ 
නිනයෝජය 

සාමායයාධිකාරාරී(යැනග
යහිර රාර්යාලය) 

ත්රිකුණාමලය             0 1-
    111 

0 1-   3040 

500.00 10% of the 
offered price 

නිනයෝජය සාමායයාධිකාරාරී 
(යැනගයහිර රාර්යාලය), 

උප්පුනේලි, 
ත්රිකුණාමලය 

නිනයෝජය 
සාමායයාධිකාරාරී 
(යැනගයහිර 
රාර්යාලය) 
උප්පුනේලි, 
ත්රිකුණාමලය 

- NCB Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/rj1ctmjafdiygun/Eng-TRA-O%26MS_NCB_2021_12_D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rj1ctmjafdiygun/Eng-TRA-O%26MS_NCB_2021_12_D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pp6j76310vz7tme/Eng-TRA-O%26MS_NCB_2020_24_D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pp6j76310vz7tme/Eng-TRA-O%26MS_NCB_2020_24_D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dm7cpwoilmbqfif/Eng-DD2-EP-199%20Sale%20of%20unserviceable%20meters%20in%20Ampara%20Area.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dm7cpwoilmbqfif/Eng-DD2-EP-199%20Sale%20of%20unserviceable%20meters%20in%20Ampara%20Area.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g443kezs8a6ss94/Eng-DD2-EP-200%20Sale%20of%20unserviceable%20meters%20in%20Kalmunai.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g443kezs8a6ss94/Eng-DD2-EP-200%20Sale%20of%20unserviceable%20meters%20in%20Kalmunai.pdf?dl=0
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නබනාහැරීම් 
රළාප 0 -
යැනගයහිර 

පළාත 

*ලංසු තැබීමේ කාලය දීර්ඝ කිරීම. 
DGM [E]/QPPC/21/201 

මඩරලුවා ප්රානීය ය ගබඩා වාල ඇති 
භාිතයට ගත නයාහැකි/ නනෝෂ සහිත 

මීටර් ිකිණීම 

 9/09/2021 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පානය 
රමිටුවා 

(යැනගයහිර) 

ප්රානීය ය ප්රධාාය 
ංංජිනන්රු (මඩරලුවා) 

රාර්යාලය 
015-    149 

නහෝ 
නිනයෝජය 

සාමායයාධිකාරාරී(යැනග
යහිර රාර්යාලය) 

ත්රිකුණාමලය             0 1-
    111 

0 1-   3040 

500.00 10% of the 
offered price 

නිනයෝජය සාමායයාධිකාරාරී 
(යැනගයහිර රාර්යාලය), 

උප්පුනේලි, 
ත්රිකුණාමලය 

නිනයෝජය 
සාමායයාධිකාරාරී 
(යැනගයහිර 
රාර්යාලය) 
උප්පුනේලි, 
ත්රිකුණාමලය 

- NCB Click 
Here 

නබනාහැරීම් 
රළාප 0 -
යැනගයහිර 

පළාත 

*ලංසු තැබීමේ කාලය දීර්ඝ කිරීම. 
DGM [E]/QPPC/21/202 

ත්රීකුණාමලය ප්රානීය ය ගබඩා වාල ඇති 
භාිතයට ගත නයාහැකි/ නනෝෂ සහිත 

මීටර් ිකිණීම 

 9/09/2021 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පානය 
රමිටුවා 

(යැනගයහිර) 

ප්රානීය ය ප්රධාාය 
ංංජිනන්රු 

(ත්රීකුණාමලය) 
රාර්යාලය 

0 1-    403 
0 1-   0010 

නහෝ 
නිනයෝජය 

සාමායයාධිකාරාරී 
(යැනගයහිර රාර්යාලය) 
ත්රිකුණාමලය             0 1-

    111 
0 1-   3040 

500.00 10% of the 
offered price 

නිනයෝජය සාමායයාධිකාරාරී 
(යැනගයහිර රාර්යාලය), 

උප්පුනේලි, 
ත්රිකුණාමලය 

නිනයෝජය 
සාමායයාධිකාරාරී 
(යැනගයහිර 
රාර්යාලය) 
උප්පුනේලි, 
ත්රිකුණාමලය 

- NCB Click 
Here 

ඉදිකිරීම් 

ජයය දිසාවා / 
ලක්වෂපාය 
සංකීර්ණය 

DGM/LC/Civil/Ten 2021- 05 
ලක්වෂපාය නිනයෝජය සාමායයාධිකාරාරි 
රාර්යාල පරිශ්රනයහි රාප් ඇතිරීනම් 

නරාන්රාත්තුවා 
 

නරාන්රාත්රරු CIDA ලියාපදිංචි 
කිරීනම්ීම C 8 රාණ්ඩනේ නහෝ ඊට ංහළින් 

ලියාපදිංචි වී තිබිය යුතුය. 

07/10/202
1 

34.00 පැය 

රනිෂ්ඨ 
 ප්රසම්පානය 
රමිටුවා 

(ලක්වෂපාය 
සංකීර්ණය) 

නියයෝජ්ය 
සාමාන්යාධිකාරා  

රාර්යාලය, 
ලක්ෂපාන් සංකීර්ණය, 

ලංරා විදුලි බල 
මණ්ඩලය, 
ලක්ෂපාන්. 

දු.ර. :    051-2232085 
053-  4 084 

ෆැක්් : 051-2232211 
 

2021/10/06 දිය ප.වා. 
0400 නක්වවාා නටන්ඩර් 
පත් මල ීම ගත හැර 

 

රු.1,000ර 
ුදනල 

සාමායයාධිකා
රාරි ලංරා 
ිදුලිබල 
මණ්ඩලය 
යමින් 

සාමායයාධිකා
රාරී යමට 
මහජය 
බැංකුවා - 
මූලස්ථාය 
ශාඛානේ 

ගිණුම් අංර 
204200320
085134 ට 
බැරවාය නස් 
නගවාා (බැංකු 
ලදුපනත් ලංසු 

රු.35,000/- 

නිනයෝජය සාමායයාධිකාරාරි 
රාර්යාලය, 

ලක්වෂපාය සංකීර්ණය, 
ලංරා ිදුලි බල මණ්ඩලය, 

ලක්වෂපාය. 

නිනයෝජය 
සාමායයාධිකාරාරි 
රාර්යාලය, 

ලක්වෂපාය සංකීර්ණය, 
ලංරා ිදුලි බල 
මණ්ඩලය, 
ලක්වෂපාය. 

ලංිම නවාබ් 
අඩිනයන් 

ලබාගත හැර. 

 
NCB 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/om1n4ao7ljfnt84/Eng-DD2-EP-201Sale%20of%20unserviceable%20meters%20in%20Batticaloa%20Area.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/om1n4ao7ljfnt84/Eng-DD2-EP-201Sale%20of%20unserviceable%20meters%20in%20Batticaloa%20Area.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zil1czmc8sqwy86/Eng-DD2-EP-202%20Sale%20of%20unserviceable%20meters%20in%20Trincomalee%20Area.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zil1czmc8sqwy86/Eng-DD2-EP-202%20Sale%20of%20unserviceable%20meters%20in%20Trincomalee%20Area.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lrx76z8eei3e59r/Eng-Gen-LC-DGM-LC-Civil-Ten-2021-05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lrx76z8eei3e59r/Eng-Gen-LC-DGM-LC-Civil-Ten-2021-05.pdf?dl=0
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අංරය 
පැහැදිලිවා 
සනහන් රළ 
යුතුය ) නහෝ 
ලක්වෂපාය 
සංකීර්ණ 
රාර්යාල 

ලංවීම ුදනල්ල 
රවුන්ටරයර
ට නගවාා 
ලදුපත 

ංදිරිපත් රළ 
යුතුය.. 

ජයය 
(ලක්වෂපාය 
සංකීර්ණය) 

 
පැරණි ලක්වෂපාය බලාගාරනේ ඇතුලත 

පින්තාරු කිරීම 
 
 

DGM/LC/Civil/Ten 2023 – 09 
 

යෙන්ඩර් ලියාපදංචිය 
ICTAD M5 / C-6ය ෝ ඊෙ වැඩි. –  

ය ාඩන්ැගිලි ඉදකිරීම 
 
 
 
 

ය ාඩන්ැගිලි ඉදකිරීම 
පිළිබඳ වසර 05 ර අවම පළපුරුද්ද 

අනිවාර්ය යේ. 

07/10/202
1 

34.00 පැය 
 
 

රණිෂ්ඨ 
ප්රසම්පානය 
රමිටුවා. 

ලක්වෂපාය 
සංකීර්ණය. 

 
නිනයෝජය 

සාමායයාධිකාරාරී 
රාර්යාලය, ලක්වෂපාය 

සංකීර්ණය, 
ලංරා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, ලක්වෂපාය. 
දුරරථය- 053   42085 

053 450 487 
ෆැක්වස්- 051 2232211 

 
 

 023 /10/ 06දිය 
ප.වා. 4.00 නක්වවාා 

පමණක්ව නටන්ඩර්පත් 
නිකුත් රරණු ඇත. 

 
(වාැඩබිම් පරීක්වෂාවා හා 
නපර ලංසු රැස්වීම - 
 0 3/ 10/ 01 නප.වා. 
30.00 ට  ලක්වෂපාය 
බලාගාරනේ   දි ) 

රු.3000 / = 
(සෑම 

නගවීමක්වම 
ඕයැම 

මහජය බැංකු 
ශාඛාවාකින් 
මූලස්ථාය 
ශාඛානේ  
ලක්වෂපාය 
සංකීර්ණනේ 
ගිණුම් අංර 

 04 
 004 0085
344 බැරවාය 
නස් නගවාා 
(බැංකු 

ලදුපනත් ලංසු 
අංරය 

පැහැදිලිවා 
සනහන් රළ 
යුතුය ) නහෝ 
ලක්වෂපාය 
සංකීර්ණ 
රාර්යාල 

ලංවීම ුදනල්ල 
රවුන්ටරයර
ට නගවාා 
ලදුපත 

ංදිරිපත් රළ 
යුතුය. ) 

 

රු. 345,000.00 

නිනයෝජය සාමායයාධිකාරාරී 
රාර්යාලය, ලක්වෂපාය 

සංකීර්ණය,ලංරා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, ලක්වෂපාය. 

 

නිනයෝජය 
සාමායයාධිකාරාරී 

රාර්යාලය, ලක්වෂපාය 
සංකීර්ණය, 

ලංරා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, ලක්වෂපාය. 

 

- NCB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Click 
here. 

 

https://www.dropbox.com/s/2l4fn9h7c99qnuc/Eng-Gen-LC-DGM-LC-Civil-Ten-2021-09.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2l4fn9h7c99qnuc/Eng-Gen-LC-DGM-LC-Civil-Ten-2021-09.pdf?dl=0
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නබ. 

අංශ 0  

 
PHMDD2/DGM/DPC/CE(LCM)/QD

/2021/10 
 

ප්රධාාන් ඉංිනයන්රු රැහ ැන් මාර්  ැැීම් 
 ා න්ඩත්තු) වයාපි හ  ා අධිකාසැර න්ඩත්තු 
- යබ.අ. 02 වැඩබි් රාර්යාලයක් සඳ ා 
නිවසක් වසරර රාලයරෙ බද්දෙ  ැීමම 

 
 
 
 

 9/09/202
1 

34.00 පැය 

 
නිනයෝජය 

සාමායයාධිකාරා
රි(වායා.හා 
අ.සැ.ය.) 
නබනාහැරීම් 
අංශය   

 

නිනයෝජය 
සාමායයාධිකාරාරි(වායා.හා 
අ.සැ.ය.)නබනාහැරීම් 

අංශය   
ලංරා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය,   
තැ.නප.38, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවාර 

 
083     81 

 
500.00 

 
5,000.00 

නිනයෝජය සාමායයාධිකාරාරි 
(වායා.හා අ.සැ..ය.) 
නබනාහැරීම් අංශය , 

ලංරා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
තැ.නප.38, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවාර 

 
083-     81 
083-  04 98 

 

 
නිනයෝජය 

සාමායයාධිකාරාරි 
(වායා.හා අ.සැ..ය.) 
නබනාහැරීම් අංශය , 

ලංරා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, තැ.නප.38, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවාර 

081-2222286 
081-2204298 

 
NA 

NCB 
Click   

Here-- 

යස්වා 

ජයය 
(වාත්රම් 

රළමණාරර
ය ජලිදුලි  
අංශය) 

AMHE/DGM/003/032/202/02 
රියදුරු සහ ංන්ධාය සහිතවා භාණ්ඩ 

පැටිය හැකි මගී ප්රවාාහය වාෑන් රථයක්ව 
වාසරර රාළයක්ව සඳහා කුලී පනයම මත 

ලබා ගැනීම 
 

වාාහය ුදල්ල ලියාපදිංචිනේ සිට වාසර 10 
රට වාඩා පැරණි නයාිය යුතුය. 

07/10/2021 
34:00 පැය 

මහවාැලි 
සංකීර්ණය 
ප්රසම්පාය 
රමිටුවා 

නිනයෝජය 
සාමායයාධිකාරාරි 

(වාත්රම් රළමයාරරණ 
ජල ිදුලි), ලංරා 

ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
40/20 A අම්පිටිය පාර, 

මහනුවාර. 
දුරරථය: 083- 224424 

 
email.: 

dgmamhe@ceb.lk 

රු.1,000.00 
මහජය 
බැංකුවා 

නනමටනගාඩ 
ශාඛානේ ඇති 

ලං.ි.ම. 
ජයය 

ුදලස්ථාය 
 

ගිණුම් අංර: 
073-3-003-
2-44 0705 
ගිණුමට බැර 
රර ලදුපත 
ංදිරිපත් රළ 

යුතුය. 

රු.30,000.00 

නිනයෝජය සාමායයාධිකාරාරි 
(වාත්රම් රළමයාරරණ ජල 

ිදුලි), ලංරා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

40/20 A අම්පිටිය පාර, 
මහනුවාර. 

නිනයෝජය 
සාමායයාධිකාරාරි 

(වාත්රම් රළමයාරරණ 
ජල ිදුලි), ලංරා 

ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
40/20 A අම්පිටිය පාර, 

මහනුවාර. 
 

2021/10/07 දිය පැය 
34:00 ට 

- 
NCB 

 

Click 
here 

 

ජයය 
(ලක්වෂපාය 
සංකීර්ණය) 

 
නයෝටන් නේල්ලල අවාට ස්ථායවාලට වාැවී 
ඇති රැලය ංවාත් කිරීනම් නරාන්රාත්තුවා. 

 
DGM/LC/Civil/Ten 2021 – 10 

 
යෙන්ඩර් ලියාපදංචිය 

ICTAD C-9 ය ෝ ඊෙ වැඩි. 
 

ය ෝ 

07/10/2021 
34.00 පැය 

 
 

රණිෂ්ඨ 
ප්රසම්පානය 
රමිටුවා. 

ලක්වෂපාය 
සංකීර්ණය. 

 
නිනයෝජය 

සාමායයාධිකාරාරී 
රාර්යාලය, ලක්වෂපාය 

සංකීර්ණය, 
ලංරා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, ලක්වෂපාය. 
දුරරථය- 053   42085 

053 450 487 
ෆැක්වස්- 051 2232211 

රු.3000 / = 
(සෑම 

නගවීමක්වම 
ඕයැම 

මහජය බැංකු 
ශාඛාවාකින් 
මූලස්ථාය 
ශාඛානේ  
ලක්වෂපාය 
සංකීර්ණනේ 

රු. 4,000.00 

නිනයෝජය සාමායයාධිකාරාරී 
රාර්යාලය, ලක්වෂපාය 

සංකීර්ණය,ලංරා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, ලක්වෂපාය. 

 

නිනයෝජය 
සාමායයාධිකාරාරී 

රාර්යාලය, ලක්වෂපාය 
සංකීර්ණය, 

ලංරා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, ලක්වෂපාය. 

 

- NCB 

 
 

Click 
here. 

 

https://www.dropbox.com/s/73s0qm9qx8qfapd/SIN-DD2-PHM-PHM-DD2-DGM-CE%28LCM%29-QD-2021-10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/73s0qm9qx8qfapd/SIN-DD2-PHM-PHM-DD2-DGM-CE%28LCM%29-QD-2021-10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kmzyccfsfwc3j04/GEN_AMHE_ELEC_003_032_2021_02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kmzyccfsfwc3j04/GEN_AMHE_ELEC_003_032_2021_02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hhatct102dkvh14/Eng-Gen-LC-DGM-LC-Civil-Ten-2020-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hhatct102dkvh14/Eng-Gen-LC-DGM-LC-Civil-Ten-2020-01.pdf?dl=0
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රජ්යේ ලියාපදංචි යරාන්රාත්ත රරුවන් 

විය  යුුය. 
 
 

 
 

 023 /10/ 06    දිය 
ප.වා. 4.00 නක්වවාා 

පමණක්ව නටන්ඩර්පත් 
නිකුත් රරණු ඇත. 

 
(වාැඩබිම් පරීක්වෂාවා හා 
නපර ලංසු රැස්වීම - 
 0 1/ 09/30 නප.වා. 

30.00 ට ) 

ගිණුම් අංර 
 04 

 004 00853
44 බැරවාය 
නස් නගවාා 
(බැංකු 

ලදුපනත් ලංසු 
අංරය 

පැහැදිලිවා 
සනහන් රළ 
යුතුය ) නහෝ 
ලක්වෂපාය 
සංකීර්ණ 
රාර්යාල 

ලංවීම ුදනල්ල 
රවුන්ටරයර
ට නගවාා 
ලදුපත 

ංදිරිපත් රළ 
යුතුය. ) 

 
 

ජයය 
(ලක්වෂපාය 
සංකීර්ණය) 

DGM/LC/Civil/Ten 2021- 08 
ලක්ෂපාය සංකීර්ණය සඳහා සනීපාරක්ෂර 
හා උනයාය අලංරරණ රම්රරු නස්වාාවා 
සැපයී නම් නරාන්රාත්තුවා 2021/22 

07/10/2021 
34.00 පැය 

රනිෂ්ඨ 
 සපයාගැනීම් 

රමිටුවා 
(ලක්වෂපාය 
සංකීර්ණය) 

නිනයෝජය 
සාමායයාධිකාරාරි 
රාර්යාලය, 

ලක්වෂපාය සංකීර්ණය, 
ලංරා ිදුලි බල 
මණ්ඩලය, 
ලක්වෂපාය. 

දු.ර. :    051-2232085 
053-450 487 

ෆැක්් : 051-2232211 
 

2021/10/06 දිය ප.වා. 
0400 නක්වවාා නටන්ඩර් 
පත් මල ීම ගත හැර 

 

රු.1,000ර 
ුදනල 

සාමායයාධිකා
රාරි ලංරා 
ිදුලිබල 
මණ්ඩලය 
යමින් 

සාමායයාධිකා
රාරී යමට 
මහජය 
බැංකුවා - 
මූලස්ථාය 
ශාඛානේ 

ගිණුම් අංර 
204200320
085134 ට 
බැරවාය නස් 
නගවාා (බැංකු 
ලදුපනත් ලංසු 

අංරය 
පැහැදිලිවා 
සනහන් රළ 

රු.350,000/- 

නිනයෝජය සාමායයාධිකාරාරි 
රාර්යාලය, 

ලක්වෂපාය සංකීර්ණය, 
ලංරා ිදුලි බල මණ්ඩලය, 

ලක්වෂපාය. 

නිනයෝජය 
සාමායයාධිකාරාරි 
රාර්යාලය, 

ලක්වෂපාය සංකීර්ණය, 
ලංරා ිදුලි බල 
මණ්ඩලය, 
ලක්වෂපාය. 

ලංිම නවාබ් 
අඩිනයන් 

ලබාගත හැර. 

 
NCB 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/rumtax9274an3j2/Sin-Gen-LC-DGM-LC-Civil-Ten-2021-08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rumtax9274an3j2/Sin-Gen-LC-DGM-LC-Civil-Ten-2021-08.pdf?dl=0
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යුතුය ) නහෝ 
ලක්වෂපාය 
සංකීර්ණ 
රාර්යාල 

ලංවීම ුදනල්ල 
රවුන්ටරයර
ට නගවාා 
ලදුපත 

ංදිරිපත් රළ 
යුතුය. 

ලක්විජය ිදුලි 
බලාගාරය 

 
 

LV/T/2021/0 09 
ලක්විජය බලාගාරනේ හුමාල නියැදි 

සිසිලය යන්රාගාරය සඳහා නස්වාා සහ 
යඩත්තුවා ලබා ගැනීම 

 

 

06/10/2021 
34.00 පැය 

 

ලක්විජය ිදුලි 
බලාගාරය  

සපයා ගැනීම් 
රමිටුවා 

ප්රසම්පානය 
අංශය, 4වාය මහල, 

බලස්ථාය රළමණාරරු 
(ලක්විජය ිදුලි 
බලාගාරය) ලංරා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
යාරක්වරල්ලලිය, 

නයානරාචනචෝනල්ල 
TP : 032 226 8964 
Fax: 032 226 8966 

 
Mob 0715777171 

නයාමිනල්ල 
අවාශය නයානේ 

 

ප්රසම්පානය අංශය, 4 වාය 
මහල, පරිපාලය 

නගාඩයැගිල්ලල, ලක්විජය 
ිදුලි බලාගාරය, ලංරා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
යාරක්වරල්ලලිය, 

නයානරාචචනලි  1344 , ශ්රී 
ලංරාවා. 

 
TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8966 

ප්රසම්පානය අංශය, 4 
වාය මහල, පරිපාලය 

නගාඩයැගිල්ලල, 
ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය, ලංරා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
යාරක්වරල්ලලිය, 

නයානරාචචනලි  
1344 . 

 

http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
නවාතින් 
නයාමිනල්ල 

බාගත රරගත 
හැර 

 

NCB 

 
 
 

Click 
Here 

 

ජයය 
(සමයළ 

සංකීර්ණය) 

SC/DGM/BID/SWPS/2021/14 
රුගල ගම්මායය D-05, D-10, D-15, D-

22, D-24, D-25 සහ D-27 නිල නිවාාස 
අලුත්වාැඩියා කිරීම සමයළවාැවා ිදුලි 
බලාගාරය, ලංරා ිදුලිබල මණ්ඩලය 

 
 

07/10/2021 
34.00 පැය 

ජයය රනිෂ්ඨ 
ප්රසම්පානය 
රමිටුවා 
(සමයළ 

සංකීර්ණය) 

නිනයෝජය 
සාමායයාධිකාරාරී 

(සමයළ සංකීර්ණය) 
රාර්යාලය, යවා යගරය, 
රත්යුර, ශ්රී ලංරාවා. දු. 

ර. +94 045-
  500 /04 ෆැක්වස් +94 
045-   5005 නහෝ 
ප්රධාාය ංංජිනන්රු 

රාර්යාලය, සමයළවාැවා 
ිදුලි බලාගාරය, ලංරා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

රුගල, බලංනගාඩ දු. ර.   
: 045-    554 ෆැක්වස් : 

045-    503 

500/= 
නම් සඳහා 
ඕයෑම 

බැංකුවාකින් 
මහජය 
බැංකුනේ 
මූලස්ථාය 
ශාඛානේ 
සමයළ 
සංකීර්ණ 
රැස්කිරීම් 
ගිණුම 

 04 004300
85344 ට 

බැරරර ලබා 
ගත් රිසි් 
පතක්ව 

ංදිරිපත් රළ 
යුතුය. 

88,000/- 
 

නිනයෝජය සාමායයාධිකාරාරී 
(සමයළ සංකීර්ණය) 

රාර්යාලය, යවා යගරය, 
රත්යුර, ශ්රී ලංරාවා. දු. ර. 
+94 045-  500 /04 

ෆැක්වස් +94 045-   5005 

නිනයෝජය 
සාමායයාධිකාරාරී 

(සමයළ සංකීර්ණය) 
රාර්යාලය, යවා 

යගරය, රත්යුර, ශ්රී 
ලංරාවා. දු. ර. +94 
045-  500 /04 
ෆැක්වස් +94 045- 

  5005 

N/A NCB බාගැනීමට 
සබඳතාවා 

 
 

නබනා හැරිම් 
රලාප 03 
නරාළඹ 

 
DGM/(CC)/CE(CW)/PPC/2021/00

1 

06/10/2021 
30.00 පැය 

පළාත් 
මිලීම 
ගැනුම් 

නිනයෝජය 
සාමායයාධිකාරාරි 
(නරාළඹ යගරය) 

1,000.00 
(ුදනලින්) 

එක්ව වාෑන් රථයරට 
15,000.00 බැගින් 

 

නිනයෝජය සාමායයාධිකාරාරි 
(නරාළඹ යගරය) 

රාර්යාලය, 

සුදළු රාමරය, 
නිනයෝජය 

සාමායයාධිකාරාරි 
- නීය ය 

Click 
Here 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/1lztcw7zb8jpxva/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0209.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1lztcw7zb8jpxva/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0209.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rw4a1ixmwvnx3a5/Eng-GEN-SC-SWPS-2021-14.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rw4a1ixmwvnx3a5/Eng-GEN-SC-SWPS-2021-14.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6bw5ctreu3fqpy8/ENG-DD1-CC-CE%28CW%29-2021-001%20-%20Watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6bw5ctreu3fqpy8/ENG-DD1-CC-CE%28CW%29-2021-001%20-%20Watermark.pdf?dl=0
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යගරය  
නි.ස (නරා.ය) අනියුක්වත ප්ර.ං (නරාළඔ 

බටහිර) ඒරරය සනහා කුළි වාෑන් රථ 04 ක්ව 
ලබා ගැනිම (වාසර 0  ක්ව සනහා) 

 
 
 

රමිටුවා රාර්යාලය, 
සිේවාය මහල,  ලක්වෂ්මන් 
නගාඩයැගිල්ලල 440, 
ආර්. ඒ. න නමල්ල මාවාත, 
නරාළඹ 04 මගින් 

 0 3-30-05 දියට නපර 
දුර.033- 5759 4 
033- 575940 

සිේ වාය මහල,  ලක්වෂ්මන් 
නගාඩයැගිල්ලල 340, ආර් ඒ 
න නමල්ල මාවාත, නරාළඹ 03 
හි තබා ඇති ලංසු නප්ටිය 

(නරාළඹ යගරය) 
රාර්යාලය 

 
 
 

නබනාහැරීම් 
අංශය - 3 
(උ.මැ.ප.) 

 
 

ඩීීනඑම්/එන්ීපී/ීඕඑම්/ී3/එචවී/ 0 3
/038 

 
ිදුලි ංංජිනන්රු(මින්නන්රිය) නේ 

රාජරාරී රටයුතු සඳහා කුලී පනයම මත 
රාර් රථයක්ව ලබා ගැනීම. වාර්ෂ 0  ර රාල 

ීමාවාක්ව සඳහා. 
 
 
 
 

40/09/2021 
35.00 පැය 

 
 
 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් රමිටුවා 

 

නිනයෝජය 

සාමායයාධිකාරාරි 

රාර්යාලය, 

ලංරා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

නස්යායායර මාවාත, 

අනුරාධාුර. 

දු:අ: 0 5-    55  

 
 
 
 
 
 

500.00 

 
 
 
 
 
 

30,000.00 

 

නිනයෝජය සාමායයාධිකාරාරි 

රාර්යාලය, 

ලංරා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල නස්යායායර 

මාවාත, අනුරාධාුර. 

දු:අ: 0 5-    55  

 

නිනයෝජය 

සාමායයාධිකාරාරි 

රාර්යාලය, 

ලංරා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

නස්යායායර මාවාත, 

අනුරාධාුර. 

 

 

 
 
 
 
 

අනාළ යැත 

නීය ය 
තරඟරාරී 
ලංසු 

click 
here 

 
 
 

නබනාහැරීම් 
අංශය - 3 
(උ.මැ.ප.) 

 
 

ඩීීනඑම්/එන්ීපී/ීඕඑම්/ී3/එචවී/ 0 3
/039 

 
ප්රධාාය ංංජිනන්රු(මින්නන්රිය) යටනත් 

ිදුලි අධිකාරාරී (හිඟුරක්වනගාඩ) නේ 
රාජරාරී රටයුතු සඳහා කුලී පනයම මත 
වාෑන් රථයක්ව ලබා ගැනීම. වාර්ෂ 0  ර 

රාල ීමාවාක්ව සඳහා. 
 
 
 
 

40/09/2021 
35.00 පැය 

 
 
 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් රමිටුවා 

 

නිනයෝජය 

සාමායයාධිකාරාරි 

රාර්යාලය, 

ලංරා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

නස්යායායර මාවාත, 

අනුරාධාුර. 

දු:අ: 0 5-    55  

 
 
 
 
 
 

500.00 

 
 
 
 
 
 

30,000.00 

 

නිනයෝජය සාමායයාධිකාරාරි 

රාර්යාලය, 

ලංරා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල නස්යායායර 

මාවාත, අනුරාධාුර. 

දු:අ: 0 5-    55  

 

නිනයෝජය 

සාමායයාධිකාරාරි 

රාර්යාලය, 

ලංරා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

නස්යායායර මාවාත, 

අනුරාධාුර. 

 

 
 
 
 
 

අනාළ යැත 
නීය ය 

තරඟරාරී 
ලංසු 

click 
here 

නබනාහැරීම් 
අංශය - 3 
(උ.මැ.ප.) 

ඩීීනඑම්/එන්ීපී/ීඕඑම්/ී3/එචවී/ 0 3
/0 0 

 
ිදුලි ංංජිනන්රු(රැකිරාවා) යටනත් ිදුලි 

40/09/2021 
35.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් රමිටුවා 

නිනයෝජය 

සාමායයාධිකාරාරි 

රාර්යාලය, 

500.00 30,000.00 නිනයෝජය සාමායයාධිකාරාරි 

රාර්යාලය, 

ලංරා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

නිනයෝජය 

සාමායයාධිකාරාරි 

රාර්යාලය, 

 
 
 
 

නීය ය 
තරඟරාරී 
ලංසු 

click 
here 

https://www.dropbox.com/s/en19kp8aw9iwt3j/Sin-DD1-NCP--HV-2021-018.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/en19kp8aw9iwt3j/Sin-DD1-NCP--HV-2021-018.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o1hmnb7tivj1clx/Sin-DD1-NCP--HV-2021-019.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o1hmnb7tivj1clx/Sin-DD1-NCP--HV-2021-019.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tiu77isjtbbve6m/Sin-DD1-NCP--HV-2021-020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tiu77isjtbbve6m/Sin-DD1-NCP--HV-2021-020.pdf?dl=0
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අධිකාරාරී (ගල්ලයෑවා) නේ රාජරාරී රටයුතු 
සඳහා කුලී පනයම මත රි රැබ් රථයක්ව 
ලබා ගැනීම. වාර්ෂ 0  ර රාල ීමාවාක්ව 

සඳහා. 
 
 
 
 

ලංරා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

නස්යායායර මාවාත, 

අනුරාධාුර. 

දු:අ: 0 5-    55  
 
 
 

මමත්රීපාල නස්යායායර 

මාවාත, අනුරාධාුර. 

දු:අ: 0 5-    55  

ලංරා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

නස්යායායර මාවාත, 

අනුරාධාුර. 

 

 

අනාළ යැත 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

නබනාහැරීම් 
අංශය - 3 
(උ.මැ.ප.) 

ඩීීනඑම්/එන්ීපී/ීඊ(නරාම්)ී8/2021/0
36/ආර්ී - රලත්තැෑව 

ලං.ි.ම. ආරක්වෂර නියාමරයන්නේ නපාදු 
නිල නිවාාසය සඳහා වාසරර රාලීමාවාක්ව 

සඳහා නිවාසක්ව කුලියට/බීනට ලබා 
ගැනීම. 

 
තිබිය යුතු අවාශයතා : 

 
 රලත්තෑවා පළාත් ගබඩානේ 

සිට කි.මි.0 ක්ව ඇතුලත පිහිටීම. 
 

 වාර්ග අඩි  000 නයාඅඩු යල 
ජළය,ිදුලිය හා සනීපාරක්වෂර 

පහසුරම් සහිත වීම. 
 

 පැහැදිළි පිිසුම් ප්රධාාය 
නේ්ටුවා, නිනය රාමර 04 න් 
හා ඇතුලත යාය රාමරයක්ව 

සහිත වීම. 
 
 

40/09/2021 
35.00 පැය 

 
 

පළාත් 
ප්රසම්පානය 
රමිටුවා 
(උ.මැ.ප) 

තමා ිසින් සරස් රර 
ගන්යා ලන අයදුම්පතර 

අි තිරරුනේ 
යම,දුරරථය අංරය, 
නගාඩයැගිල්ලල පිහිටා 
ඇති ස්ථායනයහි 
ලිපියය, බදු කුලිය, 

නගාඩයැගිල්ලනල්ල අි තිය 
තහවාරු රරය ඔප්පුනේ 

පිටපත හා පිිසුම් 
මාර්ගය පිළිබඳ ිස්තර 
සඳහන් රර ලියා පදිංචි 
තැපෑනලන් නහෝ අතින් 
නගයිත් නටන්ඩර් 

නප්ටියට නැමිය යුතුය. 
මිල ගණන් ංදිරිපත් 

රරය රවාරනේ “ලං.ි.මි. 
ආරක්වෂර 

නියාමරයන්නේ නපාදු 
නිල නිවාාසය 

(රලත්තෑවා ගබඩාවා) 
යනුනවාන් සඳහන් රල 

යුතුය. 
 

නිනයෝජය 
සාමායයාධිකාරාරී (උමැ) 

රාර්යාලය, ලංරා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය,  

මමත්රීපාල 
නස්යායායර මාවාත, 

අනුරාධාුර. 
 

 
අනාළ යැත 

 
අනාළ යැත 

නිනයෝජය සාමායයාධිකාරාරී 
(උමැ) රාර්යාලය, ලංරා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය,  

මමත්රීපාල නස්යායායර 
මාවාත, අනුරාධාුර. 

 
දු.ර. 0 5-    55  

නිනයෝජය 
සාමායයාධිකාරාරී (උමැ) 

රාර්යාලය, ලංරා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය,  

මමත්රීපාල 
නස්යායායර මාවාත, 

අනුරාධාුර. 
 

දු.ර. 0 5-    55  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

අනාළ යැත 

NCB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

නීය ය 
තරඟරාරී 
ලංසු 

ඇපරර 
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දු.ර. 0 5-    55  
 

නබ.අ.   PHM 
DD2/DGM/CE(SCM)/DPC/2021/26 

 
වා්ටාරන්තැන්ය  10MVA ප්රාථමිර 
උපනපාළක්ව ංදිකිරීම (සිිල්ල රාර්යය) 

 
 

නගාඩයැගිලි ංදිකිරීම් අංශනයහි ICTAD 
නේණිගත කිරීම අනුවා  C-1 නහෝ ඊට වාැඩි 

නරාන්රාත් රරුවාන් සුදුසු නේ. 

 

 
06/10/2021 
34.00 පැය 

 
 

DPC – DD2 
 

 
නිනයෝජය 

සාමායයාධිකාරාරි, 
(වායාපිති හා අධිකාසැර 
යඩත්තු) - නබ.අ.0  

රාර්යාලය 
ලංරා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

තැ.නප. 38, ළමාගාරය 
පාර, මහනුවාර. 

 
දු.ක.               

0812222287 
ෆැක්ස්. 081  04 98 

 
4,500/- 

 
 
 

 
400,000/- 

 

 
නිනයෝජය සාමායයාධිකාරාරී 

(වායාපිති හා අධිකාසැර 
යඩත්තු) - නබ.අ.0  

රාර්යාලය 
ලංරා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
තැ.නප. 38, ළමාගාරය පාර, 

මහනුවාර. 
 

දු.ර. 
083     87 

ෆැක්වස්. 083  04 98 
 

 
නිනයෝජය 

සාමායයාධිකාරාරී 
(වායාපිති හා අධිකාසැර 
යඩත්තු) - නබ.අ.0  

රාර්යාලය 
ලංරා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

තැ.නප. 38, ළමාගාරය 
පාර, මහනුවාර. 

 
දු.ර. 

083     87 
ෆැක්වස්. 083  04 98 

 

 
අනාල යැත 

 
 
 
 

 
NCB 

 
Click 
Here 

 

 
 

නබනාහැරීම් 
අංශ 0  

 
 

DD2/AFM/NCB/2021001 
නතත බදු කුළී පනයම මත රාර් රථයක්ව 
සපයා ගැනීම සනහා නටන්ඩර් රැනවීම 

 
06/10/2021 
30.00 පැය 

 
 

නබනාහැරීම් 
අංශ   

 
අතිනර්ර ුදනල්ල 
රළමණාරරු 

නබනාහැරීම් අංශ 0 ,  
ලංරා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය,   

3 වාය මහල, 
අංර. 05/4,                             

නුවාර පාර, පහල 
බියන්ිල, රඩවාත . 

0112 49 445 
033 443134 

 

500.00 17,000.00 

අතිනර්ර සාමායයාධිකාරාරී 
(නබ.අං 0 )   ලං.ි.ම පළුද  

මහල, අංර  05/4, 
නුවාරපාර, පහල බියන්ිල, 

රඩවාත. 

අතිනර්ර 
සාමායයාධිකාරාරී 

(නබ.අං 0 )   ලං.ි.ම 
පළුද  මහල, අංර 

 05/4, නුවාරපාර, පහල 
බියන්ිල, රඩවාත. 

 
 
 
 

 50.00 

නීය ය 
 

 
 
 
 

බාගැනීමට  

නබනාහැරීම් 
රළාප 0 -
යැනගයහිර 

පළාත 

*ලංසු තැබීමේ කාලය දීර්ඝ කිරීම. 
DGM [E]/QPPC/21/230 

 
සියඔලාණ්ඩුවා උප පාරිනභෝගිර 

මධායස්ථායය සඳහා නගාඩයැගිල්ලලක්ව  
වාසර 0  ක්ව සඳහා කුලියට ලබා ගැනීම. 

29/09/2021 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පානය 
රමිටුවා 

(යැනගයහිර) 

ප්රානීය ය ප්රධාාය 
ංංජිනන්රු (අම්පාර) 

රාර්යාලය 
014-    487 
014-    078 

නහෝ 
නිනයෝජය 

සාමායයාධිකාරාරී 
(යැනගයහිර 
රාර්යාලය) 
ත්රිකුණාමලය             
0 1-    111 
0 1-   3040 

500.00 - නිනයෝජය සාමායයාධිකාරාරී 
(යැනගයහිර රාර්යාලය), 

නිලානවාලි පාර, 
ත්රිකුණාමලය 

නිනයෝජය 
සාමායයාධිකාරාරී 
(යැනගයහිර 
රාර්යාලය) 

නිලානවාලි පාර 
ත්රිකුණාමලය 

- NCB Click 
Here 

නබනාහැරීම් 
රළාප 0 -

*ලංසු තැබීමේ කාලය දීර්ඝ කිරීම. 
DGM [E]/QPPC/21/231 

29/09/2021 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පානය 

ප්රානීය ය ප්රධාාය 
ංංජිනන්රු (අම්පාර ) 

500.00 - නිනයෝජය සාමායයාධිකාරාරී 
(යැනගයහිර රාර්යාලය), 

නිනයෝජය 
සාමායයාධිකාරාරී 

- NCB Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/qvcceuqyrsldduc/ENG-DD2-PHM-PHM-DD2-DGM-CE%20%28SCM%29-DPC-2021-26%20pdf.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qvcceuqyrsldduc/ENG-DD2-PHM-PHM-DD2-DGM-CE%20%28SCM%29-DPC-2021-26%20pdf.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zskhgodzyjvyl1i/Eng-DD2-AFM-NCB-2021-001.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fdkifixnfwf13ay/Eng-DD2-EP-230%20Rent%20a%20building%20for%20the%20use%20as%20sub%20ECSC%20at%20Siyambalanduwa.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fdkifixnfwf13ay/Eng-DD2-EP-230%20Rent%20a%20building%20for%20the%20use%20as%20sub%20ECSC%20at%20Siyambalanduwa.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fdkifixnfwf13ay/Eng-DD2-EP-230%20Rent%20a%20building%20for%20the%20use%20as%20sub%20ECSC%20at%20Siyambalanduwa.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fdkifixnfwf13ay/Eng-DD2-EP-230%20Rent%20a%20building%20for%20the%20use%20as%20sub%20ECSC%20at%20Siyambalanduwa.pdf?dl=0
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යැනගයහිර 
පළාත 

 
අම්පාර හිඟුරාන ිදුලි පාරිනභෝගිර නස්වාා 

මධායස්ථායනේ රාජරාරී රටයුතු 
පවාත්වාානගය යාම සඳහා 

නගාඩයැගිල්ලලක්ව  වාසර 0  ක්ව සඳහා 
කුලියට ලබා ගැනීම. 

රමිටුවා 
(යැනගයහිර) 

රාර්යාලය 
014-    487 
014-    078 

නහෝ 
නිනයෝජය 

සාමායයාධිකාරාරී 
(යැනගයහිර 
රාර්යාලය) 
ත්රිකුණාමලය             
0 1-    111 
0 1-   3040 

නිලානවාලි පාර, 
ත්රිකුණාමලය 

(යැනගයහිර 
රාර්යාලය) 

නිලානවාලි පාර 
ත්රිකුණාමලය 

නබනාහැරීම් 
රළාප 0 -
යැනගයහිර 

පළාත 

*ලංසු තැබීමේ කාලය දීර්ඝ කිරීම. 
DGM [E]/QPPC/21/232 

 
විදුලි අධිකාරී (ම ාතුවිල්)  ාරිම ෝගික 
මධ්යස්ථාානය  අේ ාර මේ නිළ නිවස 

සඳහා නිවසක් වසරක රාලයක්ව  සඳහා 
කුලියට ලබා ගැනීම. 

29/09/2021 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පානය 
රමිටුවා 

(යැනගයහිර) 

ප්රානීය ය ප්රධාාය 
ංංජිනන්රු (අම්පාර ) 

රාර්යාලය 
014-    487 
014-    078 

නහෝ 
නිනයෝජය 

සාමායයාධිකාරාරී 
(යැනගයහිර 
රාර්යාලය) 
ත්රිකුණාමලය             
0 1-    111 
0 1-   3040 

500.00 - නිනයෝජය සාමායයාධිකාරාරී 
(යැනගයහිර රාර්යාලය), 

නිලානවාලි පාර, 
ත්රිකුණාමලය 

නිනයෝජය 
සාමායයාධිකාරාරී 
(යැනගයහිර 
රාර්යාලය) 

නිලානවාලි පාර 
ත්රිකුණාමලය 

- NCB Click 
Here 

නබනාහැරීම් 
රළාප 0 -
යැනගයහිර 

පළාත 

*ලංසු තැබීමේ කාලය දීර්ඝ කිරීම. 
DGM [E]/QPPC/21/233 

 
ිදුලි අධිකාරාරී (මහඔය පාරිනභෝගිර නස්වාා 
මධායස්ථායය) - අම්පාර නේ නිළ නිවාස 
සඳහා නිවාසක්ව   වාසරර රාලයක්ව  සඳහා 

කුලියට ලබා ගැනීම. 

29/09/2021 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පානය 
රමිටුවා 

(යැනගයහිර) 

ප්රානීය ය ප්රධාාය 
ංංජිනන්රු (අම්පාර ) 

රාර්යාලය 
014-    487 
014-    078 

නහෝ 
නිනයෝජය 

සාමායයාධිකාරාරී 
(යැනගයහිර 
රාර්යාලය) 
ත්රිකුණාමලය             
0 1-    111 
0 1-   3040 

500.00 - නිනයෝජය සාමායයාධිකාරාරී 
(යැනගයහිර රාර්යාලය), 

නිලානවාලි පාර, 
ත්රිකුණාමලය 

නිනයෝජය 
සාමායයාධිකාරාරී 
(යැනගයහිර 
රාර්යාලය) 

නිලානවාලි පාර 
ත්රිකුණාමලය 

- NCB Click 
Here 

නබනාහැරීම් 
රළාප 0  

DGM [E]/QPPC/21/245 
 

ිදුලි අධිකාරාරී (නබනාහැරීම් තැනීම්)  -
ත්රීකුණාමලය නේ රාජරාරී රටයුතු සඳහා 
වාෑන්  රථයක්ව  වාසර 0  ක්ව සඳහා කුලියට 

ලබා ගැනීම. 

29/09/2021 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පානය 
රමිටුවා 

(යැනගයහිර) 

නිනයෝජය 
සාමායයාධිකාරාරී 
(යැනගයහිර 
රාර්යාලය) 
ත්රිකුණාමලය             
0 1-    111 
0 1-   3040 

1000.00 - නිනයෝජය සාමායයාධිකාරාරී 
(යැනගයහිර රාර්යාලය), 

නිලානවාලි පාර, 
ත්රිකුණාමලය 

නිනයෝජය 
සාමායයාධිකාරාරී 
(යැනගයහිර 
රාර්යාලය) 

නිලානවාලි පාර 
ත්රිකුණාමලය 

- NCB Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/k4rif61z6m0zdgp/Eng-DD2-EP-232%20Rent%20a%20house%20for%20the%20use%20as%20ES%20%28Pottuvil%20ECSC%29%20Quarters.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k4rif61z6m0zdgp/Eng-DD2-EP-232%20Rent%20a%20house%20for%20the%20use%20as%20ES%20%28Pottuvil%20ECSC%29%20Quarters.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7jctxx4ooym2qmx/Eng-DD2-EP-233%20Rent%20a%20house%20for%20the%20use%20as%20ES%20%28Mahaoya%20ECSC%29%20Quarters.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7jctxx4ooym2qmx/Eng-DD2-EP-233%20Rent%20a%20house%20for%20the%20use%20as%20ES%20%28Mahaoya%20ECSC%29%20Quarters.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/84jag033t7l3ssb/Eng-DD2-EP-245%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20%28DC%29%20Trincomalee.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/84jag033t7l3ssb/Eng-DD2-EP-245%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20%28DC%29%20Trincomalee.pdf?dl=0
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නබනාහැරීම් 
රළාප 0  

DGM [E]/QPPC/21/246 
ිදුලි   අධිකාරාරි (වාාණිජ) අම්පාර නේ 
රාජරාරී රටයුතු සඳහා වාෑන් රථයක්ව  
වාසර 0  ක්ව සඳහා කුලියට ලබා ගැනීම. 

 9/09/2021 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පානය 
රමිටුවා 

(යැනගයහිර) 

ප්රානීය ය ප්රධාාය 
ංංජිනන්රු (අම්පාර ) 

රාර්යාලය 
014-    487 
014-    078 

නහෝ 
නිනයෝජය 

සාමායයාධිකාරාරී 
(යැනගයහිර 
රාර්යාලය) 
ත්රිකුණාමලය             
0 1-    111 
0 1-   3040 

1000.00 - නිනයෝජය සාමායයාධිකාරාරී 
(යැනගයහිර රාර්යාලය), 

නිලානවාලි පාර, 
ත්රිකුණාමලය 

නිනයෝජය 
සාමායයාධිකාරාරී 
(යැනගයහිර 
රාර්යාලය) 

නිලානවාලි පාර 
ත්රිකුණාමලය 

- NCB Click 
Here 

නබනාහැරිම් 
අංශ 0  
(බපඋ) 

 
WPN/FA/NEW SC/MV LV/2022 
2022 වාර්ෂය සඳහා නස්වාා සැපයුම් 

නරාන්රාත්රරුවාන් ලියාපදිංචි කිරීම. 
(ආපසු නයානගවාය ලියාපදිංචි ගාස්තුවා 

රු. 5,000.00) 

 9/09/2021 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීනම් 
රමිටුවා 

නි.සා. (බපඋ) 
රාර්යාලය, ලං.ි.ම., 
නයා. 280, නුවාර පාර, 

කිරිබත්නගාඩ.                
දු.ර. 011-2911071/72 

1,000.00 - 
නි.සා. (බපඋ) රාර්යාලය, 
ලං.ි.ම., නයා. 280, නුවාර 

පාර, කිරිබත්නගාඩ. 

නි.සා. (බපඋ) 
රාර්යාලය, ලං.ි.ම., 
නයා. 280, නුවාර පාර, 

කිරිබත්නගාඩ. 

- නීය ය Click 
Here 

නබනාහැරිම් 
අංශ 0  
(බපඋ) 

WPN/FA/CONST.& MAINT. /2022 
2022 වාර්ෂය සඳහා මධායම නවාෝල්ලතතා හා 

අඩුසැර රැහැන් මාර්ග හා උපනපාළ 
ංදිකිරීනම් හා යඩත්තු කිරීනම් 

නරාන්රාත්රරුවාන් ලියාපදිංචි කිරීම. 
(ආපසු නයානගවාය ලියාපදිංචි ගාස්තුවා 

රු. 5,000.00) 

 9/09/2021 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීනම් 
රමිටුවා 

නි.සා. (බපඋ) 
රාර්යාලය, ලං.ි.ම., 
නයා. 280, නුවාර පාර, 

කිරිබත්නගාඩ.                
දු.ර. 011-2911071/72 

1,000.00 
- 

නි.සා. (බපඋ) රාර්යාලය, 
ලං.ි.ම., නයා. 280, නුවාර 

පාර, කිරිබත්නගාඩ. 

නි.සා. (බපඋ) 
රාර්යාලය, ලං.ි.ම., 
නයා. 280, නුවාර පාර, 

කිරිබත්නගාඩ. 
- නීය ය 

Click 
Here 

නබනාහැරිම් 
අංශ 0  
(බපඋ) 

 
WPN/FA/LRP/EM/2022 

2022 වාර්ෂය සඳහා බස්යාහිර පළාත 
උතුර තුල බලශක්වති හානිය අවාම කිරීනම් 
රටයුතු සිදුකිරීනම් වායාපිතිය සඳහා 
නරාන්රාත්රරුවාන් ලියාපදිංචි කිරීම 

(ආපසු නයානගවාය ලියාපදිංචි ගාස්තුවා 
රු. 5,000.00) 

 9/09/2021 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීනම් 
රමිටුවා 

නි.සා. (බපඋ) 
රාර්යාලය, ලං.ි.ම., 
නයා. 280, නුවාර පාර, 

කිරිබත්නගාඩ.                
දු.ර. 011-2911071/72 

1,000.00 
- 

නි.සා. (බපඋ) රාර්යාලය, 
ලං.ි.ම., නයා. 280, නුවාර 

පාර, කිරිබත්නගාඩ. 

නි.සා. (බපඋ) 
රාර්යාලය, ලං.ි.ම., 
නයා. 280, නුවාර පාර, 

කිරිබත්නගාඩ. 
- නීය ය 

Click 
Here 

නබනාහැරිම් 
අංශ 0  
(බපඋ) 

 
WPN/FA/DIS & REC/2022 

2022 වාර්ෂය සඳහා බස්යාහිර පළාත 
උතුර තුල ිදුලිය ිබැදුම් හා ප්රතිසම්බන්ධා 

කිරීනම් රටයුතු සිදුකිරීම සඳහා 
නරාන්රාත්රරුවාන් ලියාපදිංචි කිරීම 

(ආපසු නයානගවාය ලියාපදිංචි ගාස්තුවා 
රු. 5,000.00) 

 9/09/2021 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීනම් 
රමිටුවා 

නි.සා. (බපඋ) 
රාර්යාලය, ලං.ි.ම., 
නයා. 280, නුවාර පාර, 

කිරිබත්නගාඩ.                
දු.ර. 011-2911071/72 

1,000.00 
- 

නි.සා. (බපඋ) රාර්යාලය, 
ලං.ි.ම., නයා. 280, නුවාර 

පාර, කිරිබත්නගාඩ. 

නි.සා. (බපඋ) 
රාර්යාලය, ලං.ි.ම., 
නයා. 280, නුවාර පාර, 

කිරිබත්නගාඩ. 
- නීය ය 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/ri1zen9l4epvtmj/Eng-DD2-EP-246%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20%28Commercial%29%20Ampara.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ri1zen9l4epvtmj/Eng-DD2-EP-246%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20%28Commercial%29%20Ampara.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s97sqy38x4e5v4s/Eng-DD2-WPN-Registration-New%20Service%20Connections.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s97sqy38x4e5v4s/Eng-DD2-WPN-Registration-New%20Service%20Connections.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vprbo3vgnggandn/Eng-DD2-WPN-Registration-MV-LV.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vprbo3vgnggandn/Eng-DD2-WPN-Registration-MV-LV.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k5xug5wtpbngo5a/Eng-DD2-WPN-LRP-EM-Lossreduction.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k5xug5wtpbngo5a/Eng-DD2-WPN-LRP-EM-Lossreduction.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9uwjdbzl54sjghn/Eng-DD2-WPN-Registration-Disc-Reconnections.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9uwjdbzl54sjghn/Eng-DD2-WPN-Registration-Disc-Reconnections.pdf?dl=0
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නබනාහැරිම් 
අංශ 0  
(බපඋ) 

 
WPN/FA/WL/2022 

2022 වාර්ෂය සඳහා මංවාර නහලිකිරීනම් 
නරාන්රාත්රරුවාන් ලියාපදිංචි කිරීම. 
(ආපසු නයානගවාය ලියාපදිංචි ගාස්තුවා 

රු. 5,000.00) 

 9/09/2021 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීනම් 
රමිටුවා 

නි.සා. (බපඋ) 
රාර්යාලය, ලං.ි.ම., 
නයා. 280, නුවාර පාර, 

කිරිබත්නගාඩ.                
දු.ර. 011-2911071/72 

1,000.00 
- 

නි.සා. (බපඋ) රාර්යාලය, 
ලං.ි.ම., නයා. 280, නුවාර 

පාර, කිරිබත්නගාඩ. 

නි.සා. (බපඋ) 
රාර්යාලය, ලං.ි.ම., 
නයා. 280, නුවාර පාර, 

කිරිබත්නගාඩ. 
- නීය ය 

Click 
Here 

නබනාහැරිම් 
අංශ 0  
(බපඋ) 

 
WPN/PQ/RC POLES/2022 

2022 වාර්ෂය සඳහා වාැරගැන්ූ නරාන්ී් 
රණු සැපයීම සඳහා සැපයුම්රරුවාන් 
ලියාපදිංචි කිරීම. (ආපසු නයානගවාය 
ලියාපදිංචි ගාස්තුවා රු.5,000.00) 

 

 9/09/2021 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීනම් 
රමිටුවා 

නි.සා. (බපඋ) 
රාර්යාලය, ලං.ි.ම., 
නයා. 280, නුවාර පාර, 

කිරිබත්නගාඩ.                
දු.ර. 011-2911071/72 

1,000.00 
- 

නි.සා. (බපඋ) රාර්යාලය, 
ලං.ි.ම., නයා. 280, නුවාර 

පාර, කිරිබත්නගාඩ. 

නි.සා. (බපඋ) 
රාර්යාලය, ලං.ි.ම., 
නයා. 280, නුවාර පාර, 

කිරිබත්නගාඩ. 
- නීය ය 

Click 
Here 

නබනාහැරිම් 
අංශ 0  
(බපඋ) 

 
WPN/PQ/PS POLES/2022 

2022 වාර්ෂය සඳහා නපරැදි නරාන්ී් 
රණු සැපයීම සඳහා සැපයුම්රරුවාන් 
ලියාපදිංචි කිරීම. (ආපසු නයානගවාය 
ලියාපදිංචි ගාස්තුවා රු.5,000.00) 

 

 9/09/2021 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීනම් 
රමිටුවා 

නි.සා. (බපඋ) 
රාර්යාලය, ලං.ි.ම., 
නයා. 280, නුවාර පාර, 

කිරිබත්නගාඩ.                
දු.ර. 011-2911071/72 

1,000.00 
- 

නි.සා. (බපඋ) රාර්යාලය, 
ලං.ි.ම., නයා. 280, නුවාර 

පාර, කිරිබත්නගාඩ. 

නි.සා. (බපඋ) 
රාර්යාලය, ලං.ි.ම., 
නයා. 280, නුවාර පාර, 

කිරිබත්නගාඩ. 
- නීය ය 

Click 
Here 

නබනාහැරිම් 
අංශ 0  
(බපඋ) 

 
WPN/PQ/SPUN POLES/2022 
2022 වාර්ෂය සඳහා නපරැදි බමය 
නරාන්ී් රණු සැපයීම සඳහා 

සැපයුම්රරුවාන් ලියාපදිංචි කිරීම. (ආපසු 
නයානගවාය ලියාපදිංචි ගාස්තුවා 

රු.5,000.00) 
 

 9/09/2021 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීනම් 
රමිටුවා 

නි.සා. (බපඋ) 
රාර්යාලය, ලං.ි.ම., 
නයා. 280, නුවාර පාර, 

කිරිබත්නගාඩ.                
දු.ර. 011-2911071/72 

1,000.00 
- 

නි.සා. (බපඋ) රාර්යාලය, 
ලං.ි.ම., නයා. 280, නුවාර 

පාර, කිරිබත්නගාඩ. 

නි.සා. (බපඋ) 
රාර්යාලය, ලං.ි.ම., 
නයා. 280, නුවාර පාර, 

කිරිබත්නගාඩ. 
- නීය ය 

Click 
Here 

නබනාහැරිම් 
අංශ 0  
(බපඋ) 

WPN/PQ/2022-2023/M-1 
2022-2023 වාර්ෂ සඳහා භාණ්ඩ හා ද්රවාය 
ලබා ගැනීම සඳහා සැපයුම්රරුවාන් 
ලියාපදිංචි කිරීම (වාානන් ද්රවාය) (ආපසු 
නයානගවාය ලියාපදිංචි ගාස්තුවා රු. 

5,000.00) 

 9/09/2021 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීනම් 
රමිටුවා 

නි.සා. (බපඋ) 
රාර්යාලය, ලං.ි.ම., 
නයා. 280, නුවාර පාර, 

කිරිබත්නගාඩ.                
දු.ර. 011-2911071/72 

1,000.00 - 
නි.සා. (බපඋ) රාර්යාලය, 
ලං.ි.ම., නයා. 280, නුවාර 

පාර, කිරිබත්නගාඩ. 

නි.සා. (බපඋ) 
රාර්යාලය, ලං.ි.ම., 
නයා. 280, නුවාර පාර, 

කිරිබත්නගාඩ. 

- නීය ය 
Click 
Here 

නබනාහැරිම් 
අංශ 0  
(බපඋ) 

WPN/PQ/2022-2023/M-  
2022-2023 වාර්ෂ සඳහා භාණ්ඩ හා ද්රවාය 
ලබා ගැනීම සඳහා සැපයුම්රරුවාන් 
ලියාපදිංචි කිරීම (ිනුත් උපරරණ) 

(ආපසු නයානගවාය ලියාපදිංචි ගාස්තුවා 
රු. 5,000.00) 

 9/09/2021 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීනම් 
රමිටුවා 

නි.සා. (බපඋ) 
රාර්යාලය, ලං.ි.ම., 
නයා. 280, නුවාර පාර, 

කිරිබත්නගාඩ.                
දු.ර. 011-2911071/72 

1,000.00 - 
නි.සා. (බපඋ) රාර්යාලය, 
ලං.ි.ම., නයා. 280, නුවාර 

පාර, කිරිබත්නගාඩ. 

නි.සා. (බපඋ) 
රාර්යාලය, ලං.ි.ම., 
නයා. 280, නුවාර පාර, 

කිරිබත්නගාඩ. 

- නීය ය 
Click 
Here 

නබනාහැරිම් 
අංශ 0  
(බපඋ) 

WPN/PQ/2022-2023/M-4 
2022-2023 වාර්ෂ සඳහා භාණ්ඩ හා ද්රවාය 
ලබා ගැනීම සඳහා සැපයුම්රරුවාන් 

ලියාපදිංචි කිරීම (ආරක්විත උපරරණ) 

 9/09/2021 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීනම් 
රමිටුවා 

නි.සා. (බපඋ) 
රාර්යාලය, ලං.ි.ම., 
නයා. 280, නුවාර පාර, 

කිරිබත්නගාඩ.                

1,000.00 - 
නි.සා. (බපඋ) රාර්යාලය, 
ලං.ි.ම., නයා. 280, නුවාර 

පාර, කිරිබත්නගාඩ. 

නි.සා. (බපඋ) 
රාර්යාලය, ලං.ි.ම., 
නයා. 280, නුවාර පාර, 

කිරිබත්නගාඩ. 

- නීය ය 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/3rtxy76s25alu6o/Eng-DD2-WPN-FA-WL-2022%20Way%20Leaves%20Registration.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3rtxy76s25alu6o/Eng-DD2-WPN-FA-WL-2022%20Way%20Leaves%20Registration.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mf7tf6dmpi5r9kr/Eng-DD2-WPN-Registration-RC%20Poles%20-%202022.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mf7tf6dmpi5r9kr/Eng-DD2-WPN-Registration-RC%20Poles%20-%202022.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/aerwkffo6gyepn7/Eng-DD2-WPN-Registration-%20PS%20Poles%20-%202022.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/aerwkffo6gyepn7/Eng-DD2-WPN-Registration-%20PS%20Poles%20-%202022.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9fxyca0psxy3ouv/Eng-DD2-WPN-Registration-%20SPUN%20Poles%20-%202022.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9fxyca0psxy3ouv/Eng-DD2-WPN-Registration-%20SPUN%20Poles%20-%202022.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nxfpnmtdkw849hr/Eng%20-DD2-WPN-Registration-M-1.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nxfpnmtdkw849hr/Eng%20-DD2-WPN-Registration-M-1.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/un59b9ybjgvsyav/Eng-DD2-WPN-%20Registration-%20M-2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/un59b9ybjgvsyav/Eng-DD2-WPN-%20Registration-%20M-2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kx7o7e9kys6v6qc/Eng-DD2-WPN-Registration-M-3.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kx7o7e9kys6v6qc/Eng-DD2-WPN-Registration-M-3.pdf?dl=0


 15 

(ආපසු නයානගවාය ලියාපදිංචි ගාස්තුවා 
රු. 5,000.00) 

දු.ර. 011-2911071/72 

නබනාහැරිම් 
අංශ 0  
(බපඋ) 

WPN/PQ/2022-2023/M-4 
2022-2023 වාර්ෂ සඳහා භාණ්ඩ හා ද්රවාය 
ලබා ගැනීම සඳහා සැපයුම්රරුවාන් 
ලියාපදිංචි කිරීම (පරිනයර, පරිනයර 
උපාංග, පරිනයර ආශ්රිත උපරරණ හා 
ජාල උපාංග) (ආපසු නයානගවාය 
ලියාපදිංචි ගාස්තුවා රු. 5,000.00) 

 9/09/2021 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීනම් 
රමිටුවා 

නි.සා. (බපඋ) 
රාර්යාලය, ලං.ි.ම., 
නයා. 280, නුවාර පාර, 

කිරිබත්නගාඩ.                
දු.ර. 011-2911071/72 

1,000.00 - 
නි.සා. (බපඋ) රාර්යාලය, 
ලං.ි.ම., නයා. 280, නුවාර 

පාර, කිරිබත්නගාඩ. 

නි.සා. (බපඋ) 
රාර්යාලය, ලං.ි.ම., 
නයා. 280, නුවාර පාර, 

කිරිබත්නගාඩ. 

- නීය ය 
Click 
Here 

නබනාහැරිම් 
අංශ 0  
(බපඋ) 

WPN/PQ/2022-2023/S-1 
2022-2023 වාර්ෂ සඳහා භාණ්ඩ හා ද්රවාය 
ලබා ගැනීම සඳහා සැපයුම්රරුවාන් 

ලියාපදිංචි කිරීම (සමායය ුදද්රණ රටයුතු) 
(ආපසු නයානගවාය ලියාපදිංචි ගාස්තුවා 

රු. 5,000.00) 

 9/09/2021 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීනම් 
රමිටුවා 

නි.සා. (බපඋ) 
රාර්යාලය, ලං.ි.ම., 
නයා. 280, නුවාර පාර, 

කිරිබත්නගාඩ.                
දු.ර. 011-2911071/72 

1,000.00 - 
නි.සා. (බපඋ) රාර්යාලය, 
ලං.ි.ම., නයා. 280, නුවාර 

පාර, කිරිබත්නගාඩ. 

නි.සා. (බපඋ) 
රාර්යාලය, ලං.ි.ම., 
නයා. 280, නුවාර පාර, 

කිරිබත්නගාඩ. 

- නීය ය 
Click 
Here 

නබනාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපන - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීී/ටී/2021/80 
බස්යාහිර පළාත නකුණ 3 හි ප්රධාාය 

ංංජිනන්රු නබනාහැරීම් යඩත්තු ශාඛාවාට 
අයත් රළුතර වාැඩබිම සඳහා 

නගාඩයැගිල්ලලක්ව බදු පනයම මත 
ලබාගැනීම සඳහා ූ නටන්ඩරය. 

30/09/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පානය 
රමි ටුවා 

නිනයාජය 
සාමායයාධිකාරාරි ( 

බස්යාහිර පළාත නකුණ-
1) රාර්යාලය, 

නබනාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථායය, 4වාය 

මහල, ලංරා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංර:  5, 
යගරසභා පටුමඟ, 

නනහිවාල. 
011-2638852 

500.00 00.00 

ප්රධාාය ංංජිනන්රු (වාාණිජ), 
නිනයෝජය සාමායයාධිකාරාරී 
(බස්යාහිර පළාත නකුණ-1) 
රාර්යාලය,  නබනාහැරීම් 

අංශ - 4 මූලස්ථායය, 4වාය 
මහල, ලංරා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංර:  5, 

යගරසභා පටුමඟ, නනහිවාල. 

ප්රධාාය ංංජිනන්රු 
(වාාණිජ), නිනයෝජය 
සාමායයාධිකාරාරී 
(බස්යාහිර පළාත 

නකුණ-1) රාර්යාලය,  
නබනාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථායය, 4වාය 

මහල, ලංරා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංර:  5, 
යගරසභා පටුමඟ, 

නනහිවාල. 

 NCB Click 
here 

 

නබනාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපන - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීී/ටී/2021/81 
බස්යාහිර පළාත නකුණ-1 හි නනහිවාල 

ප්රානීකයරය සඳහා නප්ීගලිර ආරක්වෂර 
නස්වාා සැපයීම සඳහා ූ නටන්ඩරය. 

30/09/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පානය 
රමි ටුවා 

නිනයාජය 
සාමායයාධිකාරාරි ( 

බස්යාහිර පළාත නකුණ-
1) රාර්යාලය, 

නබනාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථායය, 4වාය 

මහල, ලංරා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංර:  5, 
යගරසභා පටුමඟ, 

නනහිවාල. 
011-2638852 

500.00 48,000.00 

ප්රධාාය ංංජිනන්රු (වාාණිජ), 
නිනයෝජය සාමායයාධිකාරාරී 
(බස්යාහිර පළාත නකුණ-1) 
රාර්යාලය,  නබනාහැරීම් 

අංශ - 4 මූලස්ථායය, 4වාය 
මහල, ලංරා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංර:  5, 

යගරසභා පටුමඟ, නනහිවාල. 

ප්රධාාය ංංජිනන්රු 
(වාාණිජ), නිනයෝජය 
සාමායයාධිකාරාරී 
(බස්යාහිර පළාත 

නකුණ-1) රාර්යාලය,  
නබනාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථායය, 4වාය 

මහල, ලංරා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංර:  5, 
යගරසභා පටුමඟ, 

නනහිවාල. 

 NCB Click 
here 

 

නබනාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපන - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීී/ටී/2021/82 
බස්යාහිර පළාත නකුණ-1 හි ප්රධාාය 
ංංජිනන්රු  රත්මලාය යවා රාර්යාලය 
පිරිසිදු කිරීම සඳහා ූ නටන්ඩරය 

30/09/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පානය 
රමි ටුවා 

නිනයාජය 
සාමායයාධිකාරාරි ( 

බස්යාහිර පළාත නකුණ-
1) රාර්යාලය, 

නබනාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථායය, 4වාය 

මහල, ලංරා ිදුලිබල 

500.00 23,000.00 

ප්රධාාය ංංජිනන්රු (වාාණිජ), 
නිනයෝජය සාමායයාධිකාරාරී 
(බස්යාහිර පළාත නකුණ-1) 
රාර්යාලය,  නබනාහැරීම් 

අංශ - 4 මූලස්ථායය, 4වාය 
මහල, ලංරා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංර:  5, 

ප්රධාාය ංංජිනන්රු 
(වාාණිජ), නිනයෝජය 
සාමායයාධිකාරාරී 
(බස්යාහිර පළාත 

නකුණ-1) රාර්යාලය,  
නබනාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථායය, 4වාය 

 NCB Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/ysg2mmyqbg7olus/Eng-DD2-WPN-Registration-M-4.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ysg2mmyqbg7olus/Eng-DD2-WPN-Registration-M-4.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u4j2t8ohle0giid/Eng-DD2-WPN-Registration-%20S-1.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u4j2t8ohle0giid/Eng-DD2-WPN-Registration-%20S-1.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1wgaswtuzr9tzwu/PPC_T_2021_80%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1wgaswtuzr9tzwu/PPC_T_2021_80%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iqorxpd652qlpd6/PPC_T_2021_81%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iqorxpd652qlpd6/PPC_T_2021_81%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mx0b5tqvdiovx2j/PPC_T_2021_82%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mx0b5tqvdiovx2j/PPC_T_2021_82%20-%20watermark.pdf?dl=0
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මණ්ඩලය, අංර:  5, 
යගරසභා පටුමඟ, 

නනහිවාල. 
011-2638852 

යගරසභා පටුමඟ, නනහිවාල. මහල, ලංරා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංර:  5, 
යගරසභා පටුමඟ, 

නනහිවාල. 
නබනාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපන - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීී/ටී/වී/2021/11 
බස්යාහිර පළාත නකුණ-1 නිනයෝජය 

සාමායයාධිකාරාරී  රාර්යාලය සඳහා කුලී 
පනයම මත වාෑන් රථයක්ව ලබාගැනීම 

සඳහා ූ නටන්ඩරය. 

30/09/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පානය 
රමි ටුවා 

නිනයාජය 
සාමායයාධිකාරාරි ( 

බස්යාහිර පළාත නකුණ-
1) රාර්යාලය, 

නබනාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථායය, 4වාය 

මහල, ලංරා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංර:  5, 
යගරසභා පටුමඟ, 

නනහිවාල. 
011-2638852 

500.00 15,000.00 

ප්රධාාය ංංජිනන්රු (වාාණිජ), 
නිනයෝජය සාමායයාධිකාරාරී 
(බස්යාහිර පළාත නකුණ-1) 
රාර්යාලය,  නබනාහැරීම් 

අංශ - 4 මූලස්ථායය, 4වාය 
මහල, ලංරා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංර:  5, 

යගරසභා පටුමඟ, නනහිවාල. 

ප්රධාාය ංංජිනන්රු 
(වාාණිජ), නිනයෝජය 
සාමායයාධිකාරාරී 
(බස්යාහිර පළාත 

නකුණ-1) රාර්යාලය,  
නබනාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථායය, 4වාය 

මහල, ලංරා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංර:  5, 
යගරසභා පටුමඟ, 

නනහිවාල. 

 

NCB 

Click 
here 

 

නබනාහැරීම් අංශය - 4 (බපන - 1) ලංසු නපාත් මිලීම ගැනීමට ප්රථමවා ලංසු නයාුද අංරය, ඔනබ් ආයතයනේ යම, වායාපාර ලියාපදිංචි අංරය,  සහ ලිපියය නරටි පනිිඩයක්ව මාර්ගනයන් 0702516069 යය අංරයට නැනුම් නනන්ය. 

නබනාහැරී ම් 
අංශය -04 

(න.ප2) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V16/2021
/85 

නිනයෝජය සාමායයාධිකාරාරී (න.ප.02) 
රාර්යාලයට අයත් ප්රධාාය ංංජිනන්රු 
(තංගල්ලල) ඒරරනේ ිදුලි අධිකාරාරී 

(ප්රා.ය.ඒ) රාජරාරි රටයුතු සඳහා ීිත්වා 
රාර්යය වාෑන් රථයක්ව බදු පනයම මත ලබා 

ගැනිම 

06/10/2021 
34.00 පැය 

පළාත් මිළීම 
ගැනීම් රමිටුවා 

(න.ප- ) 

නිනයෝජය 
සාමායයාධිකාරාරි 

(න.ප.0 ) ශාඛාවා, ප්රධාාය 
ංංජිනන්රු (වාාණිජ) 
ඒරරය, ලං.ි.ම.නයා. 
13/3A, ුදහුදු මාවාත, 

තංගල්ලල. 
දු.අ. 047-  00888 

ෆැක්වස් : 047-  43801 

3000.00 20,000.00 

නිනයෝජය  සාමායයාධිකාරාරි 
(න.ප.0 ) ශාඛාවා, ප්රධාාය 
ංංජිනන්රු (වාාණිජ) 

ඒරරය, ලං.ි.ම., නයා. 
13/3A, ුදහුදු මාවාත, 

තංගල්ලල. 

නිනයෝජය  
සාමායයාධිකාරාරි 

(න.ප.0 ) ශාඛාවා, ප්රධාාය 
ංංජිනන්රු (වාාණිජ) 

ඒරරය, ලං.ි.ම., නයා. 
13/3A, ුදහුදු මාවාත, 

තංගල්ලල 

-- නීය ය 
Click 
Here 

නබනාහැරී ම් 
අංශය -04 
(න.ප- ) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V 0/202
1/81 

නිනයෝජය සාමායයාධිකාරාරී (න.ප.02) 
රාර්යාලයට අයත් ප්රධාාය 

ංංජිනන්රු(තංගල්ලල) ඒරරනේ 
පාරිනභෝගිර නස්වාා මධායස්ථායය  

රාජරාරි රටයුතු සඳහා රර නරෝන රථයක්ව 
බදු පනයම මත ලබා ගැනිම 

06/10/2021 
34.00 පැය 

පළාත් මිළීම 
ගැනීම් රමිටුවා 

(න.ප- ) 

නිනයෝජය 
සාමායයාධිකාරාරි 

(න.ප.0 ) ශාඛාවා, ප්රධාාය 
ංංජිනන්රු (වාාණිජ) 
ඒරරය, ලං.ි.ම.නයා. 
13/3A, ුදහුදු මාවාත, 

තංගල්ලල. 
දු.අ. 047-  00888 

ෆැක්වස් : 047-  43801 

3000.00 20,000.00 

නිනයෝජය  සාමායයාධිකාරාරි 
(න.ප.0 ) ශාඛාවා, ප්රධාාය 
ංංජිනන්රු (වාාණිජ) 

ඒරරය, ලං.ි.ම., නයා. 
13/3A, ුදහුදු මාවාත, 

තංගල්ලල. 

නිනයෝජය  
සාමායයාධිකාරාරි 

(න.ප.0 ) ශාඛාවා, ප්රධාාය 
ංංජිනන්රු (වාාණිජ) 

ඒරරය, ලං.ි.ම., නයා. 
13/3A, ුදහුදු මාවාත, 

තංගල්ලල 

-- නීය ය 
Click 
Here 

නබනාහැරී ම් 
අංශය -04 
(න.ප- ) 

SP /CE(C&CS)/VEHICLE/V 5/ 0 
3/87 

නිනයෝජය සාමායයාධිකාරාරී (න.ප.0 ) 
රාර්යාලයට අයත් ප්රධාාය ංංජිනන්රු 

(තංගල්ලල) ඒරරනේ ංංජිනන්රු සහරාර 
රාජරාරි රටයුතු සඳහා ීිත්වා රාර්යය 
වාෑන් රථ 03ක්ව කුලී පනයම මත සපයා 

06/10/2021 
34.00 පැය 

පළාත් මිළීම 
ගැනීම් රමිටුවා 

(න.ප- ) 

නිනයෝජය 
සාමායයාධිකාරාරි 

(න.ප.0 ) ශාඛාවා, ප්රධාාය 
ංංජිනන්රු (වාාණිජ) 
ඒරරය, ලං.ි.ම.නයා. 
13/3A, ුදහුදු මාවාත, 

තංගල්ලල. 

3000.00 20,000.00 

නිනයෝජය  සාමායයාධිකාරාරි 
(න.ප.0 ) ශාඛාවා, ප්රධාාය 
ංංජිනන්රු (වාාණිජ) 

ඒරරය, ලං.ි.ම., නයා. 
13/3A, ුදහුදු මාවාත, 

තංගල්ලල. 

නිනයෝජය  
සාමායයාධිකාරාරි 

(න.ප.0 ) ශාඛාවා, ප්රධාාය 
ංංජිනන්රු (වාාණිජ) 

ඒරරය, ලං.ි.ම., නයා. 
13/3A, ුදහුදු මාවාත, 

තංගල්ලල 

-- නීය ය Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/bghqn18n8wn03a2/WPS1_PPC_T_V_2021_11%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bghqn18n8wn03a2/WPS1_PPC_T_V_2021_11%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g7yrvuuncj2ixe1/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V16-2021-85.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g7yrvuuncj2ixe1/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V16-2021-85.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zlr73n1zqy15f7l/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V20-2021-%2086.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zlr73n1zqy15f7l/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V20-2021-%2086.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9v8bcy5a9ga905n/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V25-2021-87.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9v8bcy5a9ga905n/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V25-2021-87.pdf?dl=0
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ගැනීම. දු.අ. 047-  00888 
ෆැක්වස් : 047-  43801 

නබනාහැරී ම් 
අංශය -04 
(න.ප- ) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V27/2021
/88 

නිනයෝජය සාමායයාධිකාරාරී (න.ප.02) 
රාර්යාලයට අයත් ප්රධාාය ංංජිනන්රු 

(වාාණිජ හා පිරිනභෝගිර නස්වාා) ඒරරනේ 
සැපයුම් නිළධාාරි  රාජරාරි රටයුතු සඳහා 
රෲ රැබ්  රථ 01ක්ව කුලී පනයම මත සපයා 

ගැනීම. 

06/10/2021 
34.00 පැය 

පළාත් මිළීම 
ගැනීම් රමිටුවා 

(න.ප- ) 

නිනයෝජය 
සාමායයාධිකාරාරි 

(න.ප.0 ) ශාඛාවා, ප්රධාාය 
ංංජිනන්රු (වාාණිජ) 
ඒරරය, ලං.ි.ම.නයා. 
13/3A, ුදහුදු මාවාත, 

තංගල්ලල. 
දු.අ. 047-  00888 

ෆැක්වස් : 047-  43801 

3000.00 20,000.00 

නිනයෝජය  සාමායයාධිකාරාරි 
(න.ප.0 ) ශාඛාවා, ප්රධාාය 
ංංජිනන්රු (වාාණිජ) 

ඒරරය, ලං.ි.ම., නයා. 
13/3A, ුදහුදු මාවාත, 

තංගල්ලල. 

නිනයෝජය  
සාමායයාධිකාරාරි 

(න.ප.0 ) ශාඛාවා, ප්රධාාය 
ංංජිනන්රු (වාාණිජ) 

ඒරරය, ලං.ි.ම., නයා. 
13/3A, ුදහුදු මාවාත, 

තංගල්ලල 

-- නීය ය 
Click 
Here 

නබනාහැරී ම් 
අංශය -04 
(න.ප- ) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V40/202
1/89 

නිනයෝජය සාමායයාධිකාරාරී (න.ප.0 ) 
රාර්යාලයට අයත් ප්රධාාය 

ංංජිනන්රු(හම්බන්නතාට)ඒරරනේ 
ිදුලිඅධිකාරාරි(තිස්සමහාරාම) ීිත්වා 

රාර්යය වාෑන් රථ 03ක්ව කුලී පනයම මත 
සපයා ගැනීම. 

06/10/2021 
34.00 පැය 

පළාත් මිළීම 
ගැනීම් රමිටුවා 

(න.ප- ) 

නිනයෝජය 
සාමායයාධිකාරාරි 

(න.ප.0 ) ශාඛාවා, ප්රධාාය 
ංංජිනන්රු (වාාණිජ) 
ඒරරය, ලං.ි.ම.නයා. 
13/3A, ුදහුදු මාවාත, 

තංගල්ලල. 
දු.අ. 047-  00888 

ෆැක්වස් : 047-  43801 

3000.00 20,000.00 

නිනයෝජය  සාමායයාධිකාරාරි 
(න.ප.0 ) ශාඛාවා, ප්රධාාය 
ංංජිනන්රු (වාාණිජ) 

ඒරරය, ලං.ි.ම., නයා. 
13/3A, ුදහුදු මාවාත, 

තංගල්ලල. 

නිනයෝජය  
සාමායයාධිකාරාරි 

(න.ප.0 ) ශාඛාවා, ප්රධාාය 
ංංජිනන්රු (වාාණිජ) 

ඒරරය, ලං.ි.ම., නයා. 
13/3A, ුදහුදු මාවාත, 

තංගල්ලල 

-- නීය ය 
Click 
Here 

නබනාහැරී ම් 
අංශය -04 
(න.ප- ) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V59/202
1/90 

නිනයෝජය සාමායයාධිකාරාරී (න.ප.0 ) 
රාර්යාලයට අයත් ප්රධාාය ංංජිනන්රු 

(හම්බන්නතාට) ඒරරනේ  ිදුලිඅධිකාරාරි 
(ආනායම්) සනහා ීිත්වා රාර්යය වාෑන්  රථ 

03ක්ව කුලී පනයම මත සපයා ගැනීම. 

06/10/2021 
34.00 පැය 

පළාත් මිළීම 
ගැනීම් රමිටුවා 

(න.ප- ) 

නිනයෝජය 
සාමායයාධිකාරාරි 

(න.ප.0 ) ශාඛාවා, ප්රධාාය 
ංංජිනන්රු (වාාණිජ) 
ඒරරය, ලං.ි.ම.නයා. 
13/3A, ුදහුදු මාවාත, 

තංගල්ලල. 
දු.අ. 047-  00888 

ෆැක්වස් : 047-  43801 

3000.00 20,000.00 

නිනයෝජය  සාමායයාධිකාරාරි 
(න.ප.0 ) ශාඛාවා, ප්රධාාය 
ංංජිනන්රු (වාාණිජ) 

ඒරරය, ලං.ි.ම., නයා. 
13/3A, ුදහුදු මාවාත, 

තංගල්ලල. 

නිනයෝජය  
සාමායයාධිකාරාරි 

(න.ප.0 ) ශාඛාවා, ප්රධාාය 
ංංජිනන්රු (වාාණිජ) 

ඒරරය, ලං.ි.ම., නයා. 
13/3A, ුදහුදු මාවාත, 

තංගල්ලල 

-- නීය ය 
Click 
Here 

නබනාහැරී ම් 
අංශය -04 
(න.ප- ) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V10/202
1/91 

නිනයෝජය සාමායයාධිකාරාරී (න.ප.0 ) 
රාර්යාලයට අයත් ප්රධාාය ංංජිනන්රු 

(හම්බන්නතාට) ඒරරනේ  පාරිනභෝගිර 
නස්වාා මධායස්ථායය (හම්බන්නතාට) 

සනහා ත්රී නරෝන රථ 03ක්ව කුලී පනයම මත 
සපයා ගැනීම. 

06/10/2021 
34.00 පැය 

පළාත් මිළීම 
ගැනීම් රමිටුවා 

(න.ප- ) 

නිනයෝජය 
සාමායයාධිකාරාරි 

(න.ප.0 ) ශාඛාවා, ප්රධාාය 
ංංජිනන්රු (වාාණිජ) 
ඒරරය, ලං.ි.ම.නයා. 
13/3A, ුදහුදු මාවාත, 

තංගල්ලල. 
දු.අ. 047-  00888 

ෆැක්වස් : 047-  43801 

1000.00 20,000.00 

නිනයෝජය  සාමායයාධිකාරාරි 
(න.ප.0 ) ශාඛාවා, ප්රධාාය 
ංංජිනන්රු (වාාණිජ) 

ඒරරය, ලං.ි.ම., නයා. 
13/3A, ුදහුදු මාවාත, 

තංගල්ලල. 

නිනයෝජය  
සාමායයාධිකාරාරි 

(න.ප.0 ) ශාඛාවා, ප්රධාාය 
ංංජිනන්රු (වාාණිජ) 

ඒරරය, ලං.ි.ම., නයා. 
13/3A, ුදහුදු මාවාත, 

තංගල්ලල 

-- නීය ය 
Click 
Here 

නබනාහැරී ම් 
අංශය -04 
(න.ප- ) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V13/2021
/92 

නිනයෝජය සාමායයාධිකාරාරී (න.ප.0 ) 
රාර්යාලයට අයත් ප්රධාාය ංංජිනන්රු 

 
 

06/10/2021 
34.00 පැය 

පළාත් මිළීම 
ගැනීම් රමිටුවා 

(න.ප- ) 

නිනයෝජය 
සාමායයාධිකාරාරි 

(න.ප.0 ) ශාඛාවා, ප්රධාාය 
ංංජිනන්රු (වාාණිජ) 

1000.00 20,000.00 

නිනයෝජය  සාමායයාධිකාරාරි 
(න.ප.0 ) ශාඛාවා, ප්රධාාය 
ංංජිනන්රු (වාාණිජ) 

ඒරරය, ලං.ි.ම., නයා. 

නිනයෝජය  
සාමායයාධිකාරාරි 

(න.ප.0 ) ශාඛාවා, ප්රධාාය 
ංංජිනන්රු (වාාණිජ) 

-- නීය ය 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/nv0ur0gn5d0hg49/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V27-2021-88.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nv0ur0gn5d0hg49/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V27-2021-88.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x7fi7t9qg15tcue/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V30-2021-89.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x7fi7t9qg15tcue/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V30-2021-89.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e9d6n3o5qzyk95g/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V57-2021-90.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e9d6n3o5qzyk95g/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V57-2021-90.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ejh4sax24riljjj/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V59-2021-91.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ejh4sax24riljjj/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V59-2021-91.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tcij04asm5uxnuc/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V61-2021-92.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tcij04asm5uxnuc/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V61-2021-92.pdf?dl=0


 18 

(හම්බන්නතාට) ඒරරනේ ිදුලිඅධිකාරාරි   
(අම්බලන්නතාට)සනහා රෲ රැබ් රථ 03ක්ව 

කුලී පනයම මත සපයා ගැනීම. 

ඒරරය, ලං.ි.ම.නයා. 
13/3A, ුදහුදු මාවාත, 

තංගල්ලල. 
දු.අ. 047-  00888 

ෆැක්වස් : 047-  43801 

13/3A, ුදහුදු මාවාත, 
තංගල්ලල. 

ඒරරය, ලං.ි.ම., නයා. 
13/3A, ුදහුදු මාවාත, 

තංගල්ලල 

නබනාහැරී ම් 
අංශය -04 
(න.ප- ) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V1 /202
1/93 

නිනයෝජය සාමායයාධිකාරාරී (න.ප.0 ) 
රාර්යාලයට අයත් ප්රධාාය ංංජිනන්රු 

(හම්බන්නතාට) ඒරරනේ  පාරිනභෝගිර 
නස්වාා මධායස්ථායය (අම්බලන්නතාට) 
සනහා ත්රී නරෝන රථ 03ක්ව කුලී පනයම මත 

සපයා ගැනීම. 

 
06/10/2021 
34.00 පැය 

පළාත් මිළීම 
ගැනීම් රමිටුවා 

(න.ප- ) 

නිනයෝජය 
සාමායයාධිකාරාරි 

(න.ප.0 ) ශාඛාවා, ප්රධාාය 
ංංජිනන්රු (වාාණිජ) 
ඒරරය, ලං.ි.ම.නයා. 
13/3A, ුදහුදු මාවාත, 

තංගල්ලල. 
දු.අ. 047-  00888 

ෆැක්වස් : 047-  43801 

1000.00 20,000.00 

නිනයෝජය  සාමායයාධිකාරාරි 
(න.ප.0 ) ශාඛාවා, ප්රධාාය 
ංංජිනන්රු (වාාණිජ) 

ඒරරය, ලං.ි.ම., නයා. 
13/3A, ුදහුදු මාවාත, 

තංගල්ලල. 

නිනයෝජය  
සාමායයාධිකාරාරි 

(න.ප.0 ) ශාඛාවා, ප්රධාාය 
ංංජිනන්රු (වාාණිජ) 

ඒරරය, ලං.ි.ම., නයා. 
13/3A, ුදහුදු මාවාත, 

තංගල්ලල 

-- නීය ය 
Click 
Here 

 
වාත්රම් 

රළමයාරර
ණ 

(වාත්රම් 
රළමයාරර

ණ හා 
ආයතනිර) 

 
ලංසු  ාර ගැනීම අවසන් කිරීමේ සහ 

විවෘත කිරීමේ කාලය දීර්ඝ කිරීම 
(නිනරෝධාායය ඇඳිරිනීතිය නේතුනවාන්) 

 
 

DGM(AM&C)/Valuation/32/Volum
e 2/2021/1/Western Province 

DGM(AM&C)/Valuation/32/Volum
e 2/2021/2/Sabaragamuwa 

Province 
DGM(AM&C)/Valuation/32/Volum

e 2/2021/3/Eastern Province 
DGM(AM&C)/Valuation/32/Volum

e 2/2021/4/Central Province 
DGM(AM&C)/Valuation/32/Volum

e 2/2021/5/Uva 
Province 

DGM(AM&C)/Valuation/32/Volum
e 2/2021/6/Southern Province 

DGM(AM&C)/Valuation/32/Volum
e 2/2021/7/North Western Province 

නිනයෝජය සාමායයාධිකාරාරි (වාත්රම් 
රළමයාරරණ හා ආයතනිර) ශාඛාවා 
මඟින් ලංරා ිදුලිබල මණ්ඩලයට අයත් 
ංඩම් සඳහා  බස්යාහිර/ සබරගුද/ 

යැනගයහිර/ මධායම/ ඌවා/ නකුණු හා 
වායඹ  පළාත් වාලට අනාලවා තක්වනස්රු 

වාාර්ථා ලබා ගැනීම. 

07/10/2021 
34.00 පැය 

 
. 
 
 

 
ප්රානීකයය 
ප්රසම්පානය 
රමිටුවා 
(වාත්රම් 

රළමයාරර
ණ) 

 
නිනයෝජය 

සාමායයාධිකාරාරි 
(වාත්රම් රළමයාරරණ 

හා ආයතනිර) 
රාර්යාලය, 

ලංරා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
4 වාය මහල, 

රජනේ ලිපිරරු නස්වාා 
සංගම් නගාඩයැගිල්ලල, 

අංර:90, 
සර් චිත්තම්පලම් ඒ 

ගාඩ්යර් මාවාත, නරාළඹ 
02. 

 
දු.අ. 011  44 0308 

011  44 0307 
 

 
3,500.00 

(එක්ව පළාතක්ව 
සඳහා) 

 
5,000.00 (එක්ව 
ලංසුවාක්ව සඳහා) 

 
නිනයෝජය සාමායයාධිකාරාරි 
(වාත්රම් රළමයාරරණ හා 
ආයතනිර) රාර්යාලය, 
ලංරා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

4 වාය මහල, 
රජනේ ලිපිරරු නස්වාා 
සංගම් නගාඩයැගිල්ලල, 

අංර:90, 
සර් චිත්තම්පලම් ඒ ගාඩ්යර් 

මාවාත, නරාළඹ 02. 
 
 

දු.අ. 011  44 0308 
011  44 0307 

 

 
නිනයෝජය 

සාමායයාධිකාරාරි 
(වාත්රම් රළමයාරරණ 

හා ආයතනිර) 
රාර්යාලය, 

ලංරා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
4 වාය මහල, 

රජනේ ලිපිරරු නස්වාා 
සංගම් නගාඩයැගිල්ලල, 

අංර:90, 
සර් චිත්තම්පලම් ඒ 
ගාඩ්යර් මාවාත, 
නරාළඹ 02. 

 
 
 

දු.අ. 011  44 0308 
011  44 0307 

 

 
අනාල නයානේ. 

 
NCB 

 
 

 
Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/ividjzxv4nzwovw/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V62-2021-%2093.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ividjzxv4nzwovw/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V62-2021-%2093.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vqvhylq9qcal6vg/Eng-AM-AMC-DGM%28AM%26C%29-Valuation-32-Volume%202-2021.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vqvhylq9qcal6vg/Eng-AM-AMC-DGM%28AM%26C%29-Valuation-32-Volume%202-2021.pdf?dl=0
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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 යපාත් පමයක් උපයයෝගී කරයගනය. 

 
 

අයේක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන්ට යහෝ ුන්න්යබ බලයලත් යෝයයෝතයතයන්ට පමයක් ලංසු යපාත් යෝුත් කරනු ලැයේ. අවශය න් විටක ුන්න් 1987 අංක 3 දරය යපාදු යකාන්ත රාත් පනතට අනුකූලව ලියාපදිංචි විය යුතුය. 
 

 

ලංසු භාර ගන්නා අවසාන දිනයට කලින් දින දක්වා සෑම ලංසු යපාතක් යවනුයවන්ම ඉහත 6 වන තීරුයේ ස`දහන් මුදල යගවා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල යෝයයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාාන ඉංතයයන්රු යවත ලිිතතව ඉදිරිපත් කරන ලද ඉ්ලීමමක් මිනන්  0900 පැය 
සිට 1500 පැය දක්වා සාමානය වැඩ කරන දිනයන් තුළ මිලදී ගත හැක. යම් ස`දහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සාමානයාධිකාකාරී නමින් ලියන ලද බැංු අයකරයක් ම`ිනන් යහෝ මුද් ම`ිනන් යහෝ යගවිය හැක. 
 

 

වියේශීය තානාපති කායයාල /යවළ`ද යකාමිෂන්වලට, ලංසු යපාත්වල යතාරතුරු පිටපත් ලිිතත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීයමන් අදාල යෝයයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාාන ඉංතයයන්රු කායයාලයේ දී යනාමිය් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපාත් අයේක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ුන්න්යබ යෝයයෝතයතයින්ට අදාල යෝයයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාාන ඉංතයයන්රු කායයාලයේ දී යනාමිය් පරී්ා කල හැක. 
 

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ුන්න්යබ අනුමැතිය ලත් යෝයයෝතයතයින් ඉදිරිපිටදී ඉහත තීරු අංක 9 හි සදහන් ස්ථානයන්හිදී ලංසු භාරගැනීම අවසන් කරන යේලායේදීම, එයස් ඉදිරිපත් කරන ලද සියලුම ලංසු විවෘත කරනු ලබන අතර ප රමාදව ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලංසු 
ප රතිය්්ප කරනු ලැයේ. 
 

මීට අදාල සියලු විස්තර හා පැහැදිලි කිරීම් විමසිය යුත්යත් ලංසු යපාත් යෝක`ත් කරනු ලබන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල යෝයයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ ප රධාාන ඉංතයයන්රු යවතියෝ. 
 

 

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

 

        සාමාන්යාධිකාරාරී                      
                                     


