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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 

ජනන 

 
SPS/EE(M)M/LP/2022/04/1943 
සපුගස්කන්ද විදුලි බලස්ථානයේ මාන් 
බලාගාරය සඳහා කි.ය ෝ.5 පරි ාරක 

ප්රතිරයරෝ  ිනුම්  පපකරයය් 
ිනලදීගැනීම 

2022.05.04 
 න දින 

10:00 පැයට 

 
තාපබල 
සංකීරණ 

සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

නිය ෝජ්ය සාමාම්ය ස
අධිකමරී ස( සතමපබල ස
ාංකීර්ණ ) ස සලංවිා 

ජ්්් සමූලස්ථම් , ස්ව ස
කැළණි සපමලා, 

10600 සයකමයලමන්්මව ස
දුරකත් සඅංක  

2437426, 2423897 
 

1,000.00 18,000.00 

නිය ෝජ්ය සාමාම්ය සඅධිකමරී ස
( සතමපබල සාංකීර්ණ ) ස ස

ලංවිා 
ජ්්් සමූලස්ථම් , ස්ව ස

කැළණි සපමලා, 
10600 සයකමයලමන්්මව ස

දුරකත් සඅංක  
2437426, 2423897 

 

නිය ෝජ්ය සාමාම්ය ස
අධිකමරී ස( සතමපබල ස
ාංකීර්ණ ) ස සලංවිා 
ජ්්් සමූලස්ථම් , ස
්ව සකැළණි සපමලා, 

10600 ස
යකමයලමන්්මව ස
දුරකත් සඅංක  

2437426, 2423897 

අදාල නැත යේශීය 
Click 
Here 

යබ.අ.03 
(සබර) 

SAB/DGM/CE(COM)/US VHICLE 
SALE/2022/03 

සබරගමු  නියයෝජය සාමානයාධිකාකා  
කාර්යාලයේ ප්ර.ඉ.( ාණිජ)  ඒකකයට 

අයත් අබලි  ාහන යටන්ඩර් කර 
විකිණීම 

 
 

04-05-2022 
 

පැය 14.00 

පළාත් ිනළදී 
ගැනී්  කිනටු  

(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමු ) ශාඛා , 
ප්ර ාන ඉජිනයන්ු 
( ාණිජ) ඒකකය, 

ලජ.වි.ම., න නගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 60,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(සබරගමු ) ශාඛා , ප්ර ාන 

ඉජිනයන්ු ( ාණිජ) ඒකකය, 
ලජ.වි.ම., න  නගරය, 

රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමු ) ශාඛා , 
ප්ර ාන ඉජිනයන්ු 
( ාණිජ) ඒකකය, 

ලජ.වි.ම., න නගරය, 
රත්නපුර. 

- NCB 

 
 
 
 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/k74304ewdng9p8q/Eng-Gen-TC-SPSEE%28M%29MLP2022041943.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k74304ewdng9p8q/Eng-Gen-TC-SPSEE%28M%29MLP2022041943.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lgzz772odn8rq50/SAB-DGM-CE%28COM%29-US%20VEHICLE-SALE-2022-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lgzz772odn8rq50/SAB-DGM-CE%28COM%29-US%20VEHICLE-SALE-2022-03.pdf?dl=0
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යබ.අ.03 
(සබර) 

 
SAB/DGM/CE(COM)/US VHICLE 

SALE/2022/04 
සබරගමු  නියයෝජය සාමානයාධිකාකා  
කාර්යාලයේ ප්ර.ඉ.( ාණිජ)  ඒකකයට 

අයත් අබලි  ාහන යටන්ඩර් කර 
විකිණීම 

 
 

04-05-2022 
 

පැය 14.00 

පළාත් ිනළදී 
ගැනී්  කිනටු  

(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමු ) ශාඛා , 
ප්ර ාන ඉජිනයන්ු 
( ාණිජ) ඒකකය, 

ලජ.වි.ම., න නගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 50,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(සබරගමු ) ශාඛා , ප්ර ාන 

ඉජිනයන්ු ( ාණිජ) ඒකකය, 
ලජ.වි.ම., න  නගරය, 

රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමු ) ශාඛා , 
ප්ර ාන ඉජිනයන්ු 
( ාණිජ) ඒකකය, 

ලජ.වි.ම., න නගරය, 
රත්නපුර. 

- NCB 

 
 
 
 

Click 
Here 

යබ.අ.04 
(දකුණු පළාත 

1) 

නි.සා.(ද.ප.1)/ලි2/අබලි/2022/17 
ලජකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ දකුණු පළාත් 
ගබඩායේ ඇතිර භාවිතයයන් ඉ ත් කරන 

ලද අබලි ටයර්, ටියුබ් හා යකාලර් විකිණීම 

27/04/2022 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනී්  කිනටු  

නි.සා.(ද.ප.) 01 
කාර්යාලය, ලජ.වි.ම., 
අජක.167,මාතරපාර, 

ගාල්ල. 0912232058/ 
0912232095 

500.00 ලජසුය න් 10% ක 
මුදල. 

නි.සා.(ද.ප.) 01 කාර්යාලය, 
ලජ.වි.ම., 

අජක.167,මාතරපාර, ගාල්ල. 
0912232058/ 
0912232095 

 - NCB 
 

යතාරතුු 
පිටපත්ර 

ඉදිකිරීම් 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/072 

නි.සා. මධ්යම පළාත 02 කායයාලයේ 

තුන්වන මහයේ පාටිෂන් කිරීම. 

Pre-Bid meeting: - 2022-04-29 දින, 

ප.ව. 3.00 ට 

ස්ථානය: - ප්ර.ඉ. (තැනීම්) - මප 02 
කායයාලය, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.431, යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

04/05/202

2 14.00 

පැය 

පළාත් 

ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 

කායයාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනා.431, යකාළඹ 

පාර, පිළිමතලාව. 

දු.අ.  081-2270070 
1000.00 

 

 

 

 

75,000.00 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 

කායයාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනා.431, යකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 

02 කායයාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනා.431, යකාළඹ 

පාර, පිළිමතලාව. 

 

 

අදාල නැත. 

 

යේශීය 

Click Here 
 

යස්වා 

ජනන 
 

(මහ ැලි 
සජකීර්යය) 

 

MC/VIC/2022/060 
වි්යටෝරියා විදුලි  බලාගාරයට  අයත්  

භූිනයේ  ආර්ෂක  දැල් ැට සහ  ප්ර ාන 
ක් ි   ැට අතර ඇතිර භූිනය,  හු 

අජගනය, කැළඹු්  ලිද භූිනය, ආර්ෂක 
මුරපල භූින,  පමජ කාර්යාල හා පදයානය 
සහ අතිරයර්ක පමජ පිවිසු්  මාර්ගය ඇතුලු 
යකාටස් එළියපයහලි කර නඩත්තු කි ම 

2022/04/28 
14.30 පැයට 

මහ ැලි 
සජකීර්ය 

සපයාගැනී්  
කිනටු  

වි්යටෝරියා ජල විදුලි 
බලාගාරය 

ලජකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය 

අධිකාකාරිගම. 
 

දු.ක. 081-2200465 / 
081-2202305 

 

ු. 2,000/= 
සෑම 

යගවීම්ම 
ඕනෑම 

මහජන බැජකු 
ශාඛා ් 

මගින් මහජන 
බැජකුයේ 

(මුලස්ථාන 
ශාඛායේ) 

ගිණු්  අජක 
204-2002-
30085-134 

ු.50,000/= 
 

වි්යටෝරියා විදුලි 
බලාගාරය, අධිකාකාරිගම. 

 

වි්යටෝරියා ජල විදුලි 
බලාගාරය 

ලජකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය 

අධිකාකාරිගම. 
 

2022/මාසය/දිනය 
14.30 පැයට 

- 
 
 
 
 

NCB Click 

https://www.dropbox.com/s/bja0f58f9f865ub/SAB-DGM-CE%28COM%29%20US%20VEHICLE%20SALE-2022-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bja0f58f9f865ub/SAB-DGM-CE%28COM%29%20US%20VEHICLE%20SALE-2022-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wr7xc0yzpqhxxd6/Sin-DD4%28SP%29-DGM%28SP%29-C2-2022-17.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wr7xc0yzpqhxxd6/Sin-DD4%28SP%29-DGM%28SP%29-C2-2022-17.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/geo0hpihfvx1nmz/Tender%20For%20PROPOSED%20PARTITION%20WORK%20IN%20DGM%28CP-2%29%20AT%20PILIMATHALAWA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qart2llbtdwq2xs/ENG-GEN-MC-MC-VIC-2022-060.pdf?dl=0
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බැරය න යස් 
යග ා බැජකු 

ලදුපත 
ඉදිරිපත් කල 

යුතුය. 
ස් යේෂය 

අජශය 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකා
  (සජයේශ) 

නිසා/සජයේශ/පවිත්රතා 
 

ලජකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ (සජයේශ) 
ශාඛා යගාඩනැගිල්යල් පවිත්රතා කටයුතු 

යකාන්ත්රාත්තු   - 2022 

2022/04/28 
දින 14.00 

පැයට 

ස් යේෂය 
අජශය සපයා 

ගැනී්  කිනටු  

නිසා(සජයේශ), ලජ.වි.ම. 
සජයේශ පාලන 
ම යස්ථානය, 

කැළණිතිරස්ස බලාගාර 
පරිශ්රය, 

න  කැළණි පාලම පාර, 
 ැල්ල් පිටිය 

අදාල 
යනායේ 

අදාල යනායේ නිසා(සජයේශ), ලජ.වි.ම. 
සජයේශ පාලන 
ම යස්ථානය, 

කැළණිතිරස්ස බලාගාර 
පරිශ්රය, 

න  කැළණි පාලම පාර, 
 ැල්ල් පිටිය 

නිසා(සජයේශ), ලජ.වි.ම. 
සජයේශ පාලන 
ම යස්ථානය, 

කැළණිතිරස්ස බලාගාර 
පරිශ්රය, 

න  කැළණි පාලම පාර, 
 ැල්ල් පිටිය 

අදාල යනායේ NCB Click 
Here 

 

 
 
 

යබදාහැ ්  
අජශය - 1 
(ප.මැ.ප.) 

 
 

ඩීජීඑ් /එන්ීපී/ී1/එච්වවී/2022/016 
 

විදුලි ඉජිනයන්ු(අුමරා පුර) යේ 
රාජකා  කටයුතු සඳහා කුලී පදනම මත 

කාර් රථය් ලබා ගැනීම ( ර්ෂ 02ක 
කාලීමා ් සඳහා) 

 
 
 
 

2022.04.21 
1500 පැයට 

 
 
 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනී්  කිනටු  

 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 

ලජකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

යස්නානායක මා ත, 

අුමරා පුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 
 
 
 
 
 

500.00 

 
 
 
 
 
 

10,000.00 

 

 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 

ලජකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල යස්නානායක 

මා ත, අුමරා පුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 

 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 

ලජකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

යස්නානායක මා ත, 

අුමරා පුර. 

 
 
 
 
 
 
 

අදාළ නැත 
යේශීය 

තරඟකා  
ලජසු 

click 
here 

 
 
 

යබදාහැ ්  
අජශය - 1 
(ප.මැ.ප.) 

 
 

ඩීජීඑ් /එන්ීපී/ී1/එච්වවී/2022/017 
 

ප්ර ාන ඉජිනයන්ු(ිනන්යන්රිය) යටයත් 
මාණ්ඩලික ස් බන්ීකාරක යේ රාජකා  

කටයුතු සඳහා කුලී පදනම මත  ෑන් 
රථය් ලබා ගැනීම ( ර්ෂ 02ක 

කාලීමා ් සඳහා) 
 
 
 
 

2022.04.21 
1500 පැයට 

 
 
 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනී්  කිනටු  

 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 

ලජකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

යස්නානායක මා ත, 

අුමරා පුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 
 
 
 
 
 

500.00 

 
 
 
 
 
 

10,000.00 

 

 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 

ලජකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල යස්නානායක 

මා ත, අුමරා පුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 

 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 

ලජකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

යස්නානායක මා ත, 

අුමරා පුර. 

 
 
 
 
 
 
 

අදාළ නැත 
යේශීය 

තරඟකා  
ලජසු 

click 
here 

 
 

 
 

2022.04.21 
1500 පැයට 

 
 

  
 

 
 

   
 

යේශීය 
තරඟකා  

click 
here 

https://www.dropbox.com/home/Transmission%20Division/2022-04-07
https://www.dropbox.com/home/Transmission%20Division/2022-04-07
file:///C:/Users/CE(COM)/Desktop/2022-04-07/Web/click%20here
file:///C:/Users/CE(COM)/Desktop/2022-04-07/Web/click%20here
click%20here
click%20here
click%20here
click%20here
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යබදාහැ ්  
අජශය - 1 
(ප.මැ.ප.) 

ඩීජීඑ් /එන්ීපී/ී1/එච්වවී/2022/018 
 

විදුලි ඉජිනයන්ු(කැකිරා ) යටයත් විදුලි 
අධිකාකා (කාර්යාල) යේ රාජකා  කටයුතු 
සඳහා කුලී පදනම මත  ෑන් රථය් ලබා 
ගැනීම ( ර්ෂ 02ක කාලීමා ් සඳහා) 

 
 
 
 

 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනී්  කිනටු  

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 

ලජකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

යස්නානායක මා ත, 

අුමරා පුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 
 
 
 

500.00 

 
 
 
 

10,000.00 

 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 

ලජකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල යස්නානායක 

මා ත, අුමරා පුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 

ලජකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

යස්නානායක මා ත, 

අුමරා පුර. 

 
 
 
 
 

අදාළ නැත 

ලජසු 

යබදාහැ ්  
අජශය - 1 
( යඹ-1) 

ඩීජීඑ් /එන්ඩබ්පී/ීඊඊීඑ් /ටී/2022/5
8 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකා  ( යඹ-1) 
කාර්යාලයේ ප්ර ාන විදුලි ඉජිනයන්ු 

( ාණිජ) ඒකකය  සදහා කුලී පදනම මත 
 ෑන් රථය් ලබා ගැනීම. 

2022 අයේල් 
27 

ප.  02.00 

පළාත් ිනලදී 
ගැනී්  කිනටු  

ප්ර ාන විදුලි ඉජිනයන්ු 
( ාණිජ) කාර්යාලය, 

නාර් මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 

037 - 2281892 

1,000.00 35,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකා  
( යඹ-1) කාර්යාලය 

නාර් මල පාර, 
ඇස්සැේදුම 
කුලියාපිටිය. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකා  ( යඹ-

1) 
කාර්යාලය , 

නාර් මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 

 NCB 
Click 
Here 

 

යබදාහැ ්  
අජශය - 1 
( යඹ-1) 

 
ඩීජීඑ් /එන්ඩබ්පී/ීඊඊීඑ් /ටී/2022/13

2 
ප්රායේශීය විදුලි ඉජිනයන්ු (කුලියාපිටිය) 
කාර්යාලයට අයත් විදුලි අධිකාකාරි ( ාණිජ 
∏ ) සදහා කුලී පදනම මත  ෑන් රථය් 

ලබා ගැනීම 
 

2022 අයේල් 
27 

ප.  02.00 

පළාත් ිනලදී 
ගැනී්  කිනටු  

එම 1,000.00 35,000.00 එම එම  NCB 
Click 
Here 

 

යබදාහැ ්  
අජශය - 1 
( යඹ-1) 

ඩීජීඑ් /එන්ඩබ්පී/ීඊඊීඑ් /ටී/2022/14
1 

ප්ර ාන විදුලි ඉජිනයන්ු (තැනී් ) 
ඒකකයට අයත් විදුලි අධිකාකාරි (තැනී්  - 
කුලියාපිටිය පළාත) සදහා කුලී පදනම 

මත  ෑන් රථය් ලබා ගැනීම 

2022 අයේල් 
27 

ප.  02.00 

පළාත් ිනලදී 
ගැනී්  කිනටු  

එම 1,000.00 35,000.00 එම එම  NCB 
Click 
Here 

 

යබදාහැ ්  
අජශය - 1 
( යඹ-1) 

ඩීජීඑ් /එන්ඩබ්පී/ීඊඊීඑ් /ටී/2022/14
3 

ප්ර ාන ඉජිනයන්ු (යබදාහැ ්  නඩත්තු) 
ඒකකයේ විදුලි අධිකාකාරි (ඇස්තය් න්තු 1)  
සදහා කුලී පදනම මත  ෑන් රථය් ලබා 

ගැනීම 

2022 අයේල් 
27 

ප.  02.00 

පළාත් ිනලදී 
ගැනී්  කිනටු  

එම 1,000.00 35,000.00 
 

එම 
එම  NCB 

Click 
Here 

 

යබදාහැ ්  
අජශය - 1 
( යඹ-1) 

ඩීජීඑ් /එන්ඩබ්පී1/ීඊඊීඑ් /ටී/2022/1
42 

යබදාහැරි්  නඩත්තු ( යඹ-1) එකකයේ  

2022 අයේල් 
27 

ප.  02.00 

පළාත් ිනලදී 
ගැනී්  කිනටු  

එම 1,000.00 10,000.00 
 

එම 
එම  NCB 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/kesxjy292m7j7hh/Eng-DD1-DGM-NWP1-CEECM-2022-58.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kesxjy292m7j7hh/Eng-DD1-DGM-NWP1-CEECM-2022-58.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nm4fcd22xhamna0/Eng-DD1-DGM-NWP1-CEECM-2022-132.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nm4fcd22xhamna0/Eng-DD1-DGM-NWP1-CEECM-2022-132.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ymic3x8oyyez8ok/Eng-DD1-DGM-NWP1-CEECM-2022-141.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ymic3x8oyyez8ok/Eng-DD1-DGM-NWP1-CEECM-2022-141.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p3rq6pcd701jf91/Eng-DD1-DGM-NWP1-CEECM-2022-143.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p3rq6pcd701jf91/Eng-DD1-DGM-NWP1-CEECM-2022-143.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p9l6ai1riuno19g/Eng-DD1-DGM-NWP1-CEECM-%202022-142.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p9l6ai1riuno19g/Eng-DD1-DGM-NWP1-CEECM-%202022-142.pdf?dl=0
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කුලියාපිටිය නඩත්තු පප ඒකකය සඳහා 
කුලියාපිටිය නගර ීමා  තුළින්, ජලය, 

විදුලිය, දුරකථන, සහිත  ර්ග අඩි 1,500 
යනාඅඩු යගාඩනැඟිල්ල් සහිත පර්චස් 

15 කට යනාඅඩු ඉඩම් කුලී යහෝ බදු 
පදනම මත ලබා ගැනීම. 

 

යබදාහැ ්  
අජශය - 1 
( යඹ-1) 

 
ඩීජීඑ් /එන්ඩබ්පී1/ීඊඊීඑ් /ටී/2022/1

46 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකා  ( යඹ-1) 
කාර්යාලයට අයත්   ැසිකිලි පේ තිර 

ප්රතිරසජස්කරයය කි ම. 
 

2022 අයේල් 
27 

ප.  02.00 

පළාත් ිනලදී 
ගැනී්  කිනටු  

 
එම 

1,000.00 30,000.00 
 

එම 
එම  NCB 

Click 
Here 

 

යබදාහැ ්  
අජශය - 1 
( යඹ-1) 

ඩීජීඑ් /එන්ඩබ්පී1/ීඊඊීඑ් /ටී/2022/1
75 

විදුලි ඉජිනයන්ු (කුලියාපිටිය) සඳහා කුලී 
පදනම මත යමෝටර් රථය් ලබා ගැනීම 

2022 අයේල් 
27 

ප.  02.00 

පළාත් ිනලදී 
ගැනී්  කිනටු  

 
එම 

1,000.00 35,000.00 
 

එම 
එම  NCB 

Click 
Here 

 

යබදාහැ ්  
අජශය - 1 
( යඹ-1) 

ඩීජීඑ් /එන්ඩබ්පී1/ීඊඊීඑ් /ටී/2022/1
76 

විදුලි ඉජිනයන්ු (කුලියාපිටිය) 
කාර්යාලයට අයත් විදුලි අධිකාකාරි 

(පන්නල) සඳහා කුලී පදනම මත  ෑන් 
රථය් ලබා ගැනීම 

 

2022 අයේල් 
27 

ප.  02.00 

පළාත් ිනලදී 
ගැනී්  කිනටු  

 
එම 

1,000.00 35,000.00 
 

එම 
එම  NCB 

Click 
Here 

 

යබදාහැ ්  
අජශය - 1 
( යඹ-1) 

ඩීජීඑ් /එන්ඩබ්පී1/ීඊඊීඑ් /ටී/2022/1
77 

විදුලි අධිකාකා  (පුත්තලම) පාරියභෝගික 
යස් ා ම යස්ථානය සඳහා කුලී පදනම 

මත  ෑන් රථය් ලබා ගැනීම. 

2022 අයේල් 
27 

ප.  02.00 

පළාත් ිනලදී 
ගැනී්  කිනටු  

 
එම 

1,000.00 35,000.00 
 

එම 
එම  NCB 

Click 
Here 

 

යබ.අ. 01 
( යඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/22/0087 
නාර් මල ප්රායේශීය විදුලිඉඉ ඉජිනයන්ු 

කාර්යාලයට අයත් විදුලි අධිකාකාරි ( ාණිජ) 
සඳහා  ෑන් රථය් කුලී පදනම මත ලබා 

ගැනිම. 

2022-04-28 
යප. .10.00 

ට 

පළාත් 
ප්රස් පාදන 

කිනටු  

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය 
( යඹ -02) 

ලජකා   විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැ්ස්: 037- 2065497 

1,000.00 40,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
( යඹ -02) 

ලජකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැ්ස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය 
( යඹ -02) 

ලජකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැ්ස්: 037- 2065497 

- යේශීය Downloa
d 

යබ.අ. 01 
( යඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/22/0088 
විදුලි ඉජිනයන්ු 

2022-04-28 
යප. .10.00 

පළාත් 
ප්රස් පාදන 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

2,000.00 80,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

- යේශීය Downloa
d 

https://www.dropbox.com/s/u5jpkm6g5nep9az/Eng-DD1-DGM-CEECM-NWP1-2022-146.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u5jpkm6g5nep9az/Eng-DD1-DGM-CEECM-NWP1-2022-146.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zb66tbf7rdmzrjy/Eng-DD1-DGM-NWP1-CEECM-2022-175.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zb66tbf7rdmzrjy/Eng-DD1-DGM-NWP1-CEECM-2022-175.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/51rq3pr68qk06jx/Eng-DD1-DGM-NWP1-CEECM-2022-176.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/51rq3pr68qk06jx/Eng-DD1-DGM-NWP1-CEECM-2022-176.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cy64b76niff5pti/Eng-DD1-DGM-NWP1-CEECM-2022-177.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cy64b76niff5pti/Eng-DD1-DGM-NWP1-CEECM-2022-177.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ua0sbuy61ubyhid/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0087.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ua0sbuy61ubyhid/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0087.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lx3wfg1xkltnnjy/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0088.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lx3wfg1xkltnnjy/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0088.pdf?dl=0
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(ද්ර ය කළමයාකරය) ය ුමය න් 
රාජකාරි කටයුතු සඳහා යමෝටර් රථය් 

කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

ට කිනටු  කාර්යාලය 
( යඹ -02) 

ලජකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැ්ස්: 037- 2065497 

( යඹ -02) 
ලජකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනා.25, 
රජපිහිල්ල පාර, 

කුුයෑගල 
දු.ක: 037- 2065498 / 070- 

6430400 
ෆැ්ස්: 037- 2065497 

කාර්යාලය 
( යඹ -02) 

ලජකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැ්ස්: 037- 2065497 
යබ.අ. 01 

( යඹ -02) 
CEB/NWP2/NCB/HV/22/0090 

 ාරියයපාල ප්ර ාන ඉජිනයන්ු 
කාර්යාලයට අයත් විදුලි අධිකාකාරි ( ාණිජ -

II) සඳහා  ෑන් රථය් කුලී පදනම මත 
ලබා ගැනිම. 

2022-04-28 
යප. .10.00 

ට 

පළාත් 
ප්රස් පාදන 

කිනටු  

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය 
( යඹ -02) 

ලජකා   විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැ්ස්: 037- 2065497 

1,000.00 40,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
( යඹ -02) 

ලජකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැ්ස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය 
( යඹ -02) 

ලජකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැ්ස්: 037- 2065497 

- යේශීය Downloa
d 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

 
CP2/CE(COM)/PPC/2022/104 

 
ප්ර ාන ඉජිනයන්ු යරරායදණිය බල 
ප්රයේශයට අයත්  පා.යස්.ම. යටිුම ර 

සඳහා  සර යදකක කාලයකට(4WD) 
ඩබල් කැබ් රථය් ලබා ගැනීම. 

 

04/05/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රස් පාදන 

කිනටු -මප2 

ප්ර.ඉ. ( ාණිජ) - මප 02 
කාර්යාලය, ලජකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.431, යකාළඹ පාර, 

පිළිමතලා . 
දු.අ. 081-2270070 

1000.00 

 
 
 
 

20,000.00 
 

ප්ර.ඉ. ( ාණිජ) - මප 02 
කාර්යාලය, ලජකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිළිමතලා . 

 

ප්ර.ඉ. ( ාණිජ) - මප 02 
කාර්යාලය, ලජකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.431, යකාළඹ පාර, 

පිළිමතලා . 
 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

Click 
Here 

 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

 
CP2/CE(COM)/PPC/2022/105 

 
ප්රායේශීය විදුලි ඉජිනයන්ු(කෑගල්ල)  
ඒකකයට අයත්  පා.යස්.ම. කෑගල්ල  
සඳහා  සර යදකක කාලයකට කුලී 
පදනම යටයත් කෘකැබ් රථය් ලබා 

ගැනීම. 
 

04/05/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රස් පාදන 

කිනටු -මප2 

ප්ර.ඉ. ( ාණිජ) - මප 02 
කාර්යාලය, ලජකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.431, යකාළඹ පාර, 

පිළිමතලා . 
දු.අ.  081-2270070 

1000.00 

 
 
 
 

16,000.00 
 

ප්ර.ඉ. ( ාණිජ) - මප 02 
කාර්යාලය, ලජකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිළිමතලා . 

 

ප්ර.ඉ. ( ාණිජ) - මප 02 
කාර්යාලය, ලජකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.431, යකාළඹ පාර, 

පිළිමතලා . 
 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

Click 
Here 

 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

 
CP2/CE(COM)/PPC/2022/106 

 
ප්රායේශීය විදුලි ඉජිනයන්ු(කෑගල්ල) 
සඳහා  සර යදකක කාලයකට කුලී 

04/05/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රස් පාදන 

කිනටු -මප2 

ප්ර.ඉ. ( ාණිජ) - මප 02 
කාර්යාලය, ලජකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.431, යකාළඹ පාර, 

1000.00 

 
 
 
 

ප්ර.ඉ. ( ාණිජ) - මප 02 
කාර්යාලය, ලජකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිළිමතලා . 

ප්ර.ඉ. ( ාණිජ) - මප 02 
කාර්යාලය, ලජකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.431, යකාළඹ පාර, 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/iwtyvaeu01dm2ws/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0090.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iwtyvaeu01dm2ws/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0090.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0irlrjn7j1fqhky/PPC-2022-104%204WD%20Double%20Cab%20Yatinuwara.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0irlrjn7j1fqhky/PPC-2022-104%204WD%20Double%20Cab%20Yatinuwara.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y5wxcsdk5ft9die/PPC-2022-105%20Crew%20Cab%20%20ECSC%20Kegalle.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y5wxcsdk5ft9die/PPC-2022-105%20Crew%20Cab%20%20ECSC%20Kegalle.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q4bnk5cbhglbqlb/PPC-2022-106%20%20AEE%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q4bnk5cbhglbqlb/PPC-2022-106%20%20AEE%20Car.pdf?dl=0
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පදනම යටයත් යමෝටර් කාර් රථය් ලබා 
ගැනීම. 

 

පිළිමතලා . 
දු.අ.  081-2270070 

20,000.00 
 

 පිළිමතලා . 
 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/107 
 

ප්ර ාන  විදුලි ඉජිනයන්ු (යරරායදණිය)  
බල ප්රයේශයේ  පා.යස්.ම. ඊරියගම සඳහා 

 සර යදකක කාලයකට කුලී පදනම 
යටයත් යලාරි රථය් ලබා ගැනීම. 

 

04/05/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රස් පාදන 

කිනටු -මප2 

ප්ර.ඉ. ( ාණිජ) - මප 02 
කාර්යාලය, ලජකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.431, යකාළඹ පාර, 

පිළිමතලා . 
දු.අ.  081-2270070 

1000.00 

 
 
 
 

16,000.00 
 

ප්ර.ඉ. ( ාණිජ) - මප 02 
කාර්යාලය, ලජකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිළිමතලා . 

 

ප්ර.ඉ. ( ාණිජ) - මප 02 
කාර්යාලය, ලජකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.431, යකාළඹ පාර, 

පිළිමතලා . 
 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

Click 
Here 

 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/108 
 

ප්රායේශීය විදුලි ඉජිනයන්ු (හඟුරන්යකත) 
සඳහා  සර යදකක කාලයකට කුලී 

පදනම යටයත් යමෝටර් කාර් රථය් ලබා 
ගැනීම 

04/05/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රස් පාදන 

කිනටු -මප2 

ප්ර.ඉ. ( ාණිජ) - මප 02 
කාර්යාලය, ලජකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.431, යකාළඹ පාර, 

පිළිමතලා . 
දු.අ.  081-2270070 

1000.00 

 
 
 
 

20,000.00 
 

ප්ර.ඉ. ( ාණිජ) - මප 02 
කාර්යාලය, ලජකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිළිමතලා . 

 

ප්ර.ඉ. ( ාණිජ) - මප 02 
කාර්යාලය, ලජකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.431, යකාළඹ පාර, 

පිළිමතලා . 
 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

Click 
Here 

 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/109 
 

(ම යම පළාත 2) - ප්ර ාන විදුලි 
ඉජිනයන්ු(යබ. නඩ.)  ඒකකයට අයත් 

යරරායදණිය  ැඩ ි්  කාර්යාලය සඳහා  
පහත සඳහන් අ ශයතා න් සහිත 

නි ස් කුලී/බදු පදනම මත  සර 02ක 
කාලයකට ලබා ගැනීම. 

 
සපුරාලිය යුතු අ ශයතා: 

1. යරරායදණිය නගරය ආසන්නයේ 
පිහිටිම. 

2. යගාඩනැඟිල්ල අ ම  ශයයන් 
 .අ.1500කට   යනාඅඩු විය යුතුය. 

3. සැහැල්ලු  ාහන 02් න තා තැිය්  
හැකියා  තිරිය යුතුය. 

4. නල ජලය, විදුලිය සහ සනීපාරක්ෂක 
පහසුක්  තිරිය යුතුය. 

04/05/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රස් පාදන 

කිනටු -මප2 

තමා බලායපායරාත්තු 
 න මාසික කුළිය සහ 
ඉඩය්  සියලු විස්තර 

https://ceb.lk./tend
er-notice/si මඟින් 
ලබා ගන්නා ආදර්ශ 

ආකෘතිර පත්රයේ සඳහන් 
කර ප්ර.ඉ. ( ාණිජ) - මප 

02 කාර්යාලය, ලජකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනා.431, යකාළඹ පාර, 
පිළිමතලා  ය ත 

යගනවිත් යහෝ 
ලියාපදිජචි තැපෑයලන් 

එවිය යුතුය. 
 

ඉඩම ස් බන්   
යතාරතුු සඳහා - දු.අ. 

081- 
ලජසු  භාරදීම පිළිබඳ 

 ැඩි විස්තර සඳහා - දු.අ.  
081-2270070 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

ප්ර.ඉ. ( ාණිජ) - මප 02 
කාර්යාලය, ලජකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිළිමතලා . 

 

ප්ර.ඉ. ( ාණිජ) - මප 02 
කාර්යාලය, ලජකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.431, යකාළඹ පාර, 

පිළිමතලා . 
 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

Click 
Here 

 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/110 
 

04/05/2022 පළාත් ප්ර.ඉ. ( ාණිජ) - මප 02 
1000.00 

 ප්ර.ඉ. ( ාණිජ) - මප 02 ප්ර.ඉ. ( ාණිජ) - මප 02   Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/svh9tbczao8qdxl/PPC-2022-107%20Lorry%20Eriyagama.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/svh9tbczao8qdxl/PPC-2022-107%20Lorry%20Eriyagama.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y03lvgppo7ls5td/PPC-2022-108%20Car%20AEE.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y03lvgppo7ls5td/PPC-2022-108%20Car%20AEE.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j73gkpwa3lyf1qw/Land_Building%20Rent_Lease%20Format%20CP2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j73gkpwa3lyf1qw/Land_Building%20Rent_Lease%20Format%20CP2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5rwcl44jwhln6me/PPC-2022-110%20%20Car%20CE%20P%26D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5rwcl44jwhln6me/PPC-2022-110%20%20Car%20CE%20P%26D.pdf?dl=0
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ප්ර ාන විදුලි ඉජිනයන්ු(සැ. හා සජ.)  
(ම යම පළාත 2) සඳහා  සර යදකක 
කාලයකට කුලී පදනම යටයත් යමෝටර් 

කාර් රථය් ලබා ගැනීම. 

14.00 පැය ප්රස් පාදන 
කිනටු -මප2 

කාර්යාලය, ලජකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනා.431, යකාළඹ පාර, 
පිළිමතලා . 

දු.අ.  081-2270070 

 
 
 

20,000.00 
 

කාර්යාලය, ලජකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, යනා.431, 

යකාළඹ පාර, පිළිමතලා . 
 

කාර්යාලය, ලජකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනා.431, යකාළඹ පාර, 
පිළිමතලා . 

 

අදාල නැත. යේශීය  

යබදාහැරි්  
අජශ 02 
(බපප) 

WPN/NCB/SEC-VEY/2022/89 
යපෞේගලික ආර්ෂක යස් ය සපයා 

ගැනීම.ප්ර ාන විදුලි ඉජිනයන්ු කාර්යාලය 
- (යේයන්යගාඩ) 

2022.04.27 
ප.  2.00 

ද් ා 

පළාත් සපයා 
ගැනීය්  
කිනටු  

නි.සා. (බපප) 
කාර්යාලය, ලජ.වි.ම., 

යනා. 280, ුම ර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 70,000.00 

නි.සා. (බපප) කාර්යාලය, 
ලජ.වි.ම., යනා. 280, ුම ර 

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

නි.සා. (බපප) 
කාර්යාලය, ලජ.වි.ම., 

යනා. 280, ුම ර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

යබදාහැරි්  
අජශ 02 
(බපප) 

WPN/Kirindi/EC1/Ten/Building/2
022/05 

පූයගාඩ පා.යස්.ම. හි විදුලි අධිකාකාරි නිල 
නි ස සඳහා  සර යදකක කාලයකට 

යගාඩනැගිල්ල් කුලි පදනම මත ලබා 
ගැනීම සඳහා ිනල ගයන් කැදවිම. 

2022.04.20 
ප.  2.00 

ද් ා 

පළාත් සපයා 
ගැනීය්  
කිනටු  

ප්රායේය ය විදුලි 
ඉජිනයන්ු(කිරිඳි ැල) 

ලජ.වි. ම. 
යනා.74/25, රජවීදිය, 

කිරිඳි ැල 
දු.ක : 0332253357/ 

0332253358, 

1,000.00 10,000.00 

ප්රායේය ය විදුලි 
ඉජිනයන්ු(කිරිඳි ැල) 

ලජ.වි. ම. 
යනා.74/25, රජවීදිය, 

කිරිඳි ැල 
දු.ක : 0332253357/ 

0332253358, 

ප්රායේය ය විදුලි 
ඉජිනයන්ු(කිරිඳි ැල) 

ලජ.වි. ම. 
යනා.74/25, රජවීදිය, 

කිරිඳි ැල 
දු.ක : 0332253357/ 

0332253358, 

- NCB 
Click 
Here 

යබදාහැරි්  
අජශ 02 
(බපප) 

WPN/Kirindi/EC1/Ten/Building/2
022/06 

යදා් යප පා.යස්.ම. හි විදුලි අධිකාකාරි නිල 
නි ස සඳහා  සර යදකක කාලයකට 

යගාඩනැගිල්ල් කුලි පදනම මත ලබා 
ගැනීම සඳහා ිනල ගයන් කැදවිම. 

2022.04.20 
ප.  2.00 

ද් ා 

පළාත් සපයා 
ගැනීය්  
කිනටු  

ප්රායේය ය විදුලි 
ඉජිනයන්ු(කිරිඳි ැල) 

ලජ.වි. ම. 
යනා.74/25, රජවීදිය, 

කිරිඳි ැල 
දු.ක : 0332253357/ 

0332253358, 

1,000.00 10,000.00 

ප්රායේය ය විදුලි 
ඉජිනයන්ු(කිරිඳි ැල) 

ලජ.වි. ම. 
යනා.74/25, රජවීදිය, 

කිරිඳි ැල 
දු.ක : 0332253357/ 

0332253358, 

ප්රායේය ය විදුලි 
ඉජිනයන්ු(කිරිඳි ැල) 

ලජ.වි. ම. 
යනා.74/25, රජවීදිය, 

කිරිඳි ැල 
දු.ක : 0332253357/ 

0332253358, 

- NCB 
Click 
Here 

යබදාහැරි්  
අජශ 02 
(බපප) 

WPN/NCB/DM-V25/2022/01 
කුලී පදනම මත  ෑන් රථය් ලබා 

ගැනීම.යේයන්යගාඩ  ැඩිම - ප්ර ාන                                         
ඉජිනයන්ු (යබදාහැ ්  නඩත්තු) ඒකකය 

2022.04.27 
ප.  2.00 

ද් ා 

පළාත් සපයා 
ගැනීය්  
කිනටු  

නි.සා. (බපප) 
කාර්යාලය, ලජ.වි.ම., 

යනා. 280, ුම ර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

නි.සා. (බපප) කාර්යාලය, 
ලජ.වි.ම., යනා. 280, ුම ර 

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

නි.සා. (බපප) 
කාර්යාලය, ලජ.වි.ම., 

යනා. 280, ුම ර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

යබදාහැරි්  
අජශ 02 
(බපප) 

WPN/NCB/KR-V59/2022/03 
කුලී පදනම මත  ෑන් රථය් ලබා ගැනීම. 

පාරියභෝගික යස් ා ම යස්ථානය - 
පූයගාඩ 

2022.04.27 
ප.  2.00 

ද් ා 

පළාත් සපයා 
ගැනීය්  
කිනටු  

නි.සා. (බපප) 
කාර්යාලය, ලජ.වි.ම., 

යනා. 280, ුම ර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

නි.සා. (බපප) කාර්යාලය, 
ලජ.වි.ම., යනා. 280, ුම ර 

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

නි.සා. (බපප) 
කාර්යාලය, ලජ.වි.ම., 

යනා. 280, ුම ර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

යබදාහැරි්  
අජශ 02 
(බපප) 

WPN/NCB/G-V120/2022/17 
කුලී පදනම මත  ෑන් රථය් ලබා ගැනීම. 

ප්ර ාන විදුලි ඉජිනයන්ු කාර්යාලය - 
ග් පහ 

2022.04.27 
ප.  2.00 

ද් ා 

පළාත් සපයා 
ගැනීය්  
කිනටු  

නි.සා. (බපප) 
කාර්යාලය, ලජ.වි.ම., 

යනා. 280, ුම ර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

නි.සා. (බපප) කාර්යාලය, 
ලජ.වි.ම., යනා. 280, ුම ර 

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

නි.සා. (බපප) 
කාර්යාලය, ලජ.වි.ම., 

යනා. 280, ුම ර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

යබදාහැරි්  
අජශ 02 
(බපප) 

WPN/NCB/K-V34/2022/23 
කුලී පදනම මත  ෑන් රථය් ලබා ගැනීම.   

පාරියභෝගික යස් ා ම යස්ථානය - 
මා රමණ්ඩිය 

2022.04.27 
ප.  2.00 

ද් ා 

පළාත් සපයා 
ගැනීය්  
කිනටු  

නි.සා. (බපප) 
කාර්යාලය, ලජ.වි.ම., 

යනා. 280, ුම ර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

1,000.00 20,000.00 

නි.සා. (බපප) කාර්යාලය, 
ලජ.වි.ම., යනා. 280, ුම ර 

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

නි.සා. (බපප) 
කාර්යාලය, ලජ.වි.ම., 

යනා. 280, ුම ර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

- NCB 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/p32q50929o9u4yv/Eng-DD2-WPN-NCB-SEC-Vey-2022-89.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p32q50929o9u4yv/Eng-DD2-WPN-NCB-SEC-Vey-2022-89.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yzrtge5r8ivuykr/Sin-DD2-WPN-Kirindi-Ten-Building-2022-05-%20pugoda.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yzrtge5r8ivuykr/Sin-DD2-WPN-Kirindi-Ten-Building-2022-05-%20pugoda.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7d4463dc0toaq6r/Sin-DD2-WPN-Kirindi-Ten-Building-2022-06%20-%20Dompe.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7d4463dc0toaq6r/Sin-DD2-WPN-Kirindi-Ten-Building-2022-06%20-%20Dompe.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ep7mzo4q2gncgbt/Eng-DD2-WPN-NCB-DM-V25-2022-01%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ep7mzo4q2gncgbt/Eng-DD2-WPN-NCB-DM-V25-2022-01%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xwquv05xc9h9x15/Eng-DD2-WPN-NCB-KR-V59-2022-03%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xwquv05xc9h9x15/Eng-DD2-WPN-NCB-KR-V59-2022-03%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8on4f5ik5wih6ev/Eng-DD2-WPN-NCB-G-V120-2022-17%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8on4f5ik5wih6ev/Eng-DD2-WPN-NCB-G-V120-2022-17%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6z168qarwqwgtui/Eng-DD2-WPN-NCB-K-%20V34-2022-23%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6z168qarwqwgtui/Eng-DD2-WPN-NCB-K-%20V34-2022-23%20Van.pdf?dl=0
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දු.ක. 011-2911071/72 දු.ක. 011-2911071/72 

යබදාහැරි්  
අජශ 02 
(බපප) 

WPN/NCB/K-V99/2022/52 
කුලී පදනම මත  කෲ කැබ්  රථය් ලබා 

ගැනීම. පාරියභෝගික යස් ා ම යස්ථානය 
- යදල්යගාඩ 

2022.04.27 
ප.  2.00 

ද් ා 

පළාත් සපයා 
ගැනීය්  
කිනටු  

නි.සා. (බපප) 
කාර්යාලය, ලජ.වි.ම., 

යනා. 280, ුම ර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

නි.සා. (බපප) කාර්යාලය, 
ලජ.වි.ම., යනා. 280, ුම ර 

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

නි.සා. (බපප) 
කාර්යාලය, ලජ.වි.ම., 

යනා. 280, ුම ර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

යබදාහැරි්  
අජශ 02 
(බපප) 

WPN/NCB/D-V90/2022/66 
කුලී පදනම මත  ෑන් රථය් ලබා ගැනීම. 

ප්රායේශීය නඩත්තු ඒකකය - දිවුලපිටිය 

2022.04.27 
ප.  2.00 

ද් ා 

පළාත් සපයා 
ගැනීය්  
කිනටු  

නි.සා. (බපප) 
කාර්යාලය, ලජ.වි.ම., 

යනා. 280, ුම ර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

නි.සා. (බපප) කාර්යාලය, 
ලජ.වි.ම., යනා. 280, ුම ර 

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

නි.සා. (බපප) 
කාර්යාලය, ලජ.වි.ම., 

යනා. 280, ුම ර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

යබදාහැරි්  
අජශ 02 
(බපප) 

WPN/NCB/G-V60/2022/76 
කුලී පදනම මත   ෑන්  රථය් ලබා 

ගැනීම.  ප්ර ාන විදුලි ඉජිනයන්ු 
කාර්යාලය - ග් පහ 

2022.04.27 
ප.  2.00 

ද් ා 

පළාත් සපයා 
ගැනීය්  
කිනටු  

නි.සා. (බපප) 
කාර්යාලය, ලජ.වි.ම., 

යනා. 280, ුම ර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

නි.සා. (බපප) කාර්යාලය, 
ලජ.වි.ම., යනා. 280, ුම ර 

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

නි.සා. (බපප) 
කාර්යාලය, ලජ.වි.ම., 

යනා. 280, ුම ර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

යබදාහැරි්  
අජශ 02 
(බපප) 

WPN/NCB/KR-V179/2022/79 
කුලී පදනම මත  යමෝටර් කාර්  රථය් 

ලබා ගැනීම.විදුලි ඉජිනයන්ු -  කිරිදිය ල 

2022.04.27 
ප.  2.00 

ද් ා 

පළාත් සපයා 
ගැනීය්  
කිනටු  

නි.සා. (බපප) 
කාර්යාලය, ලජ.වි.ම., 

යනා. 280, ුම ර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

නි.සා. (බපප) කාර්යාලය, 
ලජ.වි.ම., යනා. 280, ුම ර 

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

නි.සා. (බපප) 
කාර්යාලය, ලජ.වි.ම., 

යනා. 280, ුම ර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

යබදාහැරි්  
අජශ 02 
(බපප) 

WPN/NCB/G-V56/2022/80 
කුලී පදනම මත  ෑන් රථය් ලබා ගැනීම. 

ප්ර ාන විදුලි ඉජිනයන්ු කාර්යාලය - 
ග් පහ 

2022.04.27 
ප.  2.00 

ද් ා 

පළාත් සපයා 
ගැනීය්  
කිනටු  

නි.සා. (බපප) 
කාර්යාලය, ලජ.වි.ම., 

යනා. 280, ුම ර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

නි.සා. (බපප) කාර්යාලය, 
ලජ.වි.ම., යනා. 280, ුම ර 

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

නි.සා. (බපප) 
කාර්යාලය, ලජ.වි.ම., 

යනා. 280, ුම ර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

යබදාහැරි්  
අජශ 02 
(බපප) 

WPN/NCB/P&D-V107/2022/81 
කුලී පදනම මත  යමෝටර් කාර්  රථය් 

ලබා ගැනීම.ප්ර ාන ඉජිනයන්ු - සැලසු්  
හා සජ ර් න 

2022.04.27 
ප.  2.00 

ද් ා 

පළාත් සපයා 
ගැනීය්  
කිනටු  

නි.සා. (බපප) 
කාර්යාලය, ලජ.වි.ම., 

යනා. 280, ුම ර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

නි.සා. (බපප) කාර්යාලය, 
ලජ.වි.ම., යනා. 280, ුම ර 

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

නි.සා. (බපප) 
කාර්යාලය, ලජ.වි.ම., 

යනා. 280, ුම ර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

යබදාහැරි්  
අජශ 02 
(බපප) 

WPN/NCB/N-V117/2022/90 
කුලී පදනම මත  ෑන් රථය් ලබා ගැනීම.   

පාරියභෝගික යස් ා ම යස්ථානය - 
කටාන 

2022.04.27 
ප.  2.00 

ද් ා 

පළාත් සපයා 
ගැනීය්  
කිනටු  

නි.සා. (බපප) 
කාර්යාලය, ලජ.වි.ම., 

යනා. 280, ුම ර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

නි.සා. (බපප) කාර්යාලය, 
ලජ.වි.ම., යනා. 280, ුම ර 

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

නි.සා. (බපප) 
කාර්යාලය, ලජ.වි.ම., 

යනා. 280, ුම ර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

යබදාහැරි්  
අජශ 02 
(බපප) 

WPN/NCB/N-V41/2022/91 
කුලී පදනම මත  ෑන් රථය් ලබා ගැනීම.    

ප්රායේශීය නඩත්තු ඒකකය II - මීගමු  

2022.04.27 
ප.  2.00 

ද් ා 

පළාත් සපයා 
ගැනීය්  
කිනටු  

නි.සා. (බපප) 
කාර්යාලය, ලජ.වි.ම., 

යනා. 280, ුම ර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

නි.සා. (බපප) කාර්යාලය, 
ලජ.වි.ම., යනා. 280, ුම ර 

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

නි.සා. (බපප) 
කාර්යාලය, ලජ.වි.ම., 

යනා. 280, ුම ර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/mtx41l9m0om1r0c/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V99-2022-52-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mtx41l9m0om1r0c/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V99-2022-52-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/de7bzo549gjxcec/Eng-DD2-WPN-NCB-D-V90-2022-66%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/de7bzo549gjxcec/Eng-DD2-WPN-NCB-D-V90-2022-66%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uro7wb67wpchv0d/Eng-DD2-WPN-NCB-G-V60-2022-76%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uro7wb67wpchv0d/Eng-DD2-WPN-NCB-G-V60-2022-76%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gf9axlpgzcch09w/Eng-DD2-WPN-NCB-KR-V179-2022-79%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gf9axlpgzcch09w/Eng-DD2-WPN-NCB-KR-V179-2022-79%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xqfo64067q31vft/Eng-DD2-WPN-NCB-G-V56-2022-80%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xqfo64067q31vft/Eng-DD2-WPN-NCB-G-V56-2022-80%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8ms43qynxslfyyd/Eng-DD2-WPN-NCB-P%26D-V107-2022-81%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8ms43qynxslfyyd/Eng-DD2-WPN-NCB-P%26D-V107-2022-81%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w8epxr3vllj8631/Eng-DD2-WPN-NCB-N-%20V117-2022-90%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w8epxr3vllj8631/Eng-DD2-WPN-NCB-N-%20V117-2022-90%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8ri3ffz8ej8qgo8/Eng-DD2-WPN-NCB-N-V41-2022-91%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8ri3ffz8ej8qgo8/Eng-DD2-WPN-NCB-N-V41-2022-91%20VAN.pdf?dl=0
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යබදාහැරි්  
අජශ 02 
(බපප) 

WPN/NCB/DM-V24/2022/92 
කුලී පදනම මත  ෑන් රථය් ලබා ගැනීම. 

රාගම  ැඩ ිම- ප්ර ාන ඉජිනයන්ු ( 
යබදාහැ ්  නඩත්තු) ඒකකය 

2022.04.27 
ප.  2.00 

ද් ා 

පළාත් සපයා 
ගැනීය්  
කිනටු  

නි.සා. (බපප) 
කාර්යාලය, ලජ.වි.ම., 

යනා. 280, ුම ර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

නි.සා. (බපප) කාර්යාලය, 
ලජ.වි.ම., යනා. 280, ුම ර 

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

නි.සා. (බපප) 
කාර්යාලය, ලජ.වි.ම., 

යනා. 280, ුම ර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

යබ.අ.04 
(දකුණු පළාත 

1) 

ප්රඉතැ(දප-1)/ලි2/ ාහන/LI-0998 
ප්ර ාන ඉජිනයන්ු (තැනී් ) - දකුණු 

පළාත-1 ඒකකයට අයත් අජක LI-0998 
දරය යලාරි රථයේ රියදුු කුටියේ සහ 
පිටුපස තට්ටටුයේ දිරාපත් වු ස්ථාන සදා 

අළුත් ැඩියා කි ම. 
1. රියදුු කුටියේ දිරා ඇතිර ස්ථාන සාදා 

ආනයනික තීන්ත යයාදා යත ර් තීන්ත 
ආයල්ප කි ම. 

2.පිටුපස තට්ටටුයේ සහ කණු පට න 
ඇන්යේ දිරා ඇතිර ස්ථාන සාදා ආනයනික 

තීන්ත යයාදා යත ර් තීන්ත ආයල්ප 
කි ම. 

 ාහන  ර්ගය   : MITSUBISHI 
මාදිලිය            : CREW CAB 

එන්ිනන් අජකය  : 4D34 M88205 
චැසි අජකය :FE83PE A20889 

සතිරයේ  ැඩ කරන දින  ල යප.  9.00 
සිට ප.  3.00 ද් ා යමම යලාරි රථය 
හබරාදූ , හුමල්යගාඩ  ැඩ ිය් දී 

ප ්ෂා කර බැලිය හැක. 

29/04/2022 
14.00 පැය 

 

පළාත් සපයා 
ගැනී්  කිනටු  

ප්ර ාන ඉජිනයන්ු 
(තැනී් ) දකුණු පළාත් 1 

කාර්යාලය, ලජකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය,අජක 

167, මාතර පාර, 
ගාල්ල.දු.අජ.091-

2234933 
 

500.00 30000.00 ප්ර ාන ඉජිනයන්ු (තැනී් ) 
දකුණු පළාත් 1 කාර්යාලය, 

ලජකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය,අජක 167, මාතර 

පාර, 
ගාල්ල. 

 - NCB 
 

යතාරතුු 
පිටපත්ර 

 

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 නියයෝතයතයන්ට පමයක් ලංසු යපාත් නිුත් කරනු ලැයේ. අවශය න් විටක ුන්න් 1987 අංක 3 දරය යපාදු යකාන්ත රාත් පනතට අනුලවලව ලියාපදිං ව 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 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධ්ාන ඉංතයයන්රු යවත ලිිතතව ඉදිරිපත් කරන ලද ඉේලීමමක් 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 මුදේ ම`ිනන් යහෝ යගවිය හැක. 
 

 

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

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ුන්න්යබ අනුමැතිය ලත් නියයෝතයතයින් 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 නික`ත් කරනු ලබන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ ප රධ්ාන ඉංතයයන්රු යවතිනි. 
 

 

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

 

https://www.dropbox.com/s/ok4e058eb6g6tbe/Eng-DD2-WPN-NCB-DM-V24-2022-92%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ok4e058eb6g6tbe/Eng-DD2-WPN-NCB-DM-V24-2022-92%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lm5dimxwlrpni0d/Sin-DD4-SP1-%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%89%E0%B6%AD%E0%B7%90%28%E0%B6%AF%E0%B6%B41%29-%E0%B6%B4%E0%B7%922-%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B6%B1-U-0998.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lm5dimxwlrpni0d/Sin-DD4-SP1-%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%89%E0%B6%AD%E0%B7%90%28%E0%B6%AF%E0%B6%B41%29-%E0%B6%B4%E0%B7%922-%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B6%B1-U-0998.pdf?dl=0
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        සාමාන්යාධිකාරාරී                      
                                     


