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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/2022/0064 

 
ලක්විජය ිදුලි බලාගාරයේ ඩීසල් නල 

පද්ධතිය සඳහා වෑල්් මිලදී ගැනීම 

 
01/06/2022 

දින 
ප.ව.14.00 

 
 

 
ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය - 
කණිෂ්ඨ 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

 
ප්රසම්පානන 

අංශය, 4වන මහල, 
බලස්ථාන කළමණාකරු 

(ලක්විජය ිදුලි 
බලාගාරය) ලංකා 

ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්වකල්ලිය, 

යනායරාචයචෝයල් 
TP : 032 226 8964/77 

Fax: 032 226 8980 
 

Mob 0715777171 

 
රු 4,000.00 

(නැවත 
යනායගවන 

යෙන්ඩර් 
තැන්පතුව) 
සාමානයාධි
කාරී ලංකා 

ිදුලිබල 
මණ්ඩලය 

නමින් 
මහජන 

බැංකුය් 
ගිණුම් අංක: 
204200140

085134 
යවත බැර 
කල හැක 

 
160,000.00 

 
ප්රසම්පානන අංශය, 4 වන 

මහල, පරිපාලන 
යගාඩනැගිල්ල, ලක්විජය 

ිදුලි බලාගාරය, ලංකා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්වකල්ලිය, 
යනායරාචචයලයි 61342, ශ්රී 

ලංකාව. 
 

TP : 032 226 8964/977 
Fax: 032 226 8980 

 
ප්රසම්පානන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 

යගාඩනැගිල්ල, 
ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය, ලංකා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්වකල්ලිය, 
යනායරාචචයලයි 

61342. 
 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 

යනාමියල් 
බාගත කරගත 

හැක 
 

 
NCB 

 
Click 
Here 

 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/1qvz9z9l1f3ag0a/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0064.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1qvz9z9l1f3ag0a/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0064.pdf?dl=0
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ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය 

 
LV/T/2022/0070 

 
ලක්විජය ිදුලිබලාගාරයේ ඩීසල් නළ 

පද්ධතිය සඳහා පයිප්ප සහා උපාංග මිලදී 
ගැනීම 

 
01/06/2022 

දින 
ප.ව.14.00 

 
 

 
ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය - 
කණිෂ්ඨ 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

 
ප්රසම්පානන 

අංශය, 4වන මහල, 
බලස්ථාන කළමණාකරු 

(ලක්විජය ිදුලි 
බලාගාරය) ලංකා 

ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්වකල්ලිය, 

යනායරාචයචෝයල් 
TP : 032 226 8964/77 

Fax: 032 226 8980 
 

Mob 0715777171 

 
රු 4,500.00 

(නැවත 
යනායගවන 

යෙන්ඩර් 
තැන්පතුව) 
සාමානයාධි
කාරී ලංකා 

ිදුලිබල 
මණ්ඩලය 

නමින් 
මහජන 

බැංකුය් 
ගිණුම් අංක: 
204200140

085134 
යවත බැර 
කල හැක 

 
200,000.00 

 
ප්රසම්පානන අංශය, 4 වන 

මහල, පරිපාලන 
යගාඩනැගිල්ල, ලක්විජය 

ිදුලි බලාගාරය, ලංකා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්වකල්ලිය, 
යනායරාචචයලයි 61342, ශ්රී 

ලංකාව. 
 

TP : 032 226 8964/977 
Fax: 032 226 8980 

 
ප්රසම්පානන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 

යගාඩනැගිල්ල, 
ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය, ලංකා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්වකල්ලිය, 
යනායරාචචයලයි 

61342. 
 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 

යනාමියල් 
බාගත කරගත 

හැක 
 

 
NCB 

 
Click 
Here 

 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/a003cdusi7f7uwg/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0070.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a003cdusi7f7uwg/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0070.pdf?dl=0
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ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය 

 
LV/T/2021/0429 

 
Procurement of Portable Particle 

Counting Instrument 

 
01/06/2022 

දින 
ප.ව.14.00 

 
 

 
ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය - 
කණිෂ්ඨ 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

 
ප්රසම්පානන 

අංශය, 4වන මහල, 
බලස්ථාන කළමණාකරු 

(ලක්විජය ිදුලි 
බලාගාරය) ලංකා 

ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්වකල්ලිය, 

යනායරාචයචෝයල් 
TP : 032 226 8964/77 

Fax: 032 226 8980 
 

Mob 0715777171 

 
රු 1,000.00 

(නැවත 
යනායගවන 

යෙන්ඩර් 
තැන්පතුව) 
සාමානයාධි
කාරී ලංකා 

ිදුලිබල 
මණ්ඩලය 

නමින් 
මහජන 

බැංකුය් 
ගිණුම් අංක: 
204200140

085134 
යවත බැර 
කල හැක 

 
100,000.00 

 
ප්රසම්පානන අංශය, 4 වන 

මහල, පරිපාලන 
යගාඩනැගිල්ල, ලක්විජය 

ිදුලි බලාගාරය, ලංකා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්වකල්ලිය, 
යනායරාචචයලයි 61342, ශ්රී 

ලංකාව. 
 

TP : 032 226 8964/977 
Fax: 032 226 8980 

 
ප්රසම්පානන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 

යගාඩනැගිල්ල, 
ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය, ලංකා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්වකල්ලිය, 
යනායරාචචයලයි 

61342. 
 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 

යනාමියල් 
බාගත කරගත 

හැක 
 

 
NCB 

 
Click  
Here 

ඉදිකිරීම් 

            

යස්වා 
 

ලක්විජය ිදුලි 
බලාගාරය 

 
LV/T/2022/0079 

 
ලක්විජය බලාගාරයේ වැලි යපරන අංක 

01 අළුත්වැඩියා කිරීම 
 

 
01/06/2022 

දින 14.00  
පැයෙ 

 
 

 
ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය - 
කණිෂ්ඨ 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

 
ප්රසම්පානන 

අංශය, 4වන මහල, 
බලස්ථාන කළමණාකරු 

(ලක්විජය ිදුලි 
බලාගාරය) ලංකා 

ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්වකල්ලිය, 

යනායරාචයචෝයල් 
TP : 032 226 8964/77 

Fax: 032 226 8980 
 

Mob 0715777171 

 
රු 4,000.00 

(නැවත 
යනායගවන 

යෙන්ඩර් 
තැන්පතුව) 
සාමානයාධි
කාරී ලංකා 

ිදුලිබල 
මණ්ඩලය 

නමින් 
මහජන 

බැංකුය් 
ගිණුම් අංක: 

2042001400

 
150,000.00 

 
ප්රසම්පානන අංශය, 4 වන 

මහල, පරිපාලන 
යගාඩනැගිල්ල, ලක්විජය 

ිදුලි බලාගාරය, ලංකා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්වකල්ලිය, 
යනායරාචචයලයි 61342, ශ්රී 

ලංකාව. 
 

TP : 032 226 8964/977 
Fax: 032 226 8980 

 
ප්රසම්පානන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 

යගාඩනැගිල්ල, 
ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය, ලංකා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්වකල්ලිය, 
යනායරාචචයලයි 

61342. 
 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 

යනාමියල් 
බාගත කරගත 

හැක 
 

 
NCB 

 
Click 
Here 

 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/8qw7nofjf7smhp9/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0429.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8qw7nofjf7smhp9/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0429.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/y18brsxnjrjlp99/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0079.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y18brsxnjrjlp99/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0079.pdf?dl=0
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85134 යවත 
බැර කල හැක 

 
ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය 

 
LV/S/2022/005 

ලක්විජය ිදුලි බලාගාරයේ භාිතා කල 
යනාහැකි අබලි යකඩ ද්ර්ය අයලි 

කිරීම. 
 

බලාගාරයෙ ඇතුල්ීම සනහා ඇතුල්ීයම් 
අවසර පත්රයක්ව සම්ූර්ණ කළ යුතු 
බැින් පැමීණීමෙ පැය 24කෙ යපර 

වාණිජ අංශය (0706330700) අමතන්න. 

 
නිරීක්වෂණ 

දිනය 
2022/5/23,2
4 (09.00 am 

to 12.00 
pm) 

 
අවසාන දිනය 

හා ය්ලාව 
2022/5/25 
14.00 hrs 

 
ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය - 
කණිෂ්ඨ 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

 
ප්රසම්පානන 

අංශය, 4වන මහල, 
බලස්ථාන කළමණාකරු 

(ලක්විජය ිදුලි 
බලාගාරය) ලංකා 

ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්වකල්ලිය, 

යනායරාචයචෝයල් 
TP : 032 226 8964/77 

Fax: 032 226 8980 
 

Mob 0715777171 

 
රු 1,000.00 

(නැවත 
යනායගවන 

යෙන්ඩර් 
තැන්පතුව) 
සාමානයාධි
කාරී ලංකා 

ිදුලිබල 
මණ්ඩලය 

නමින් 
මහජන 

බැංකුය් 
ගිණුම් අංක: 

2042001400
85134 යවත 

බැර කල හැක 

 
200,000.00 

 
ප්රසම්පානන අංශය, 4 වන 

මහල, පරිපාලන 
යගාඩනැගිල්ල, ලක්විජය 

ිදුලි බලාගාරය, ලංකා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්වකල්ලිය, 
යනායරාචචයලයි 61342, ශ්රී 

ලංකාව. 
 

TP : 032 226 8964/977 
Fax: 032 226 8980 

 
ප්රසම්පානන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 

යගාඩනැගිල්ල, 
ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය, ලංකා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්වකල්ලිය, 
යනායරාචචයලයි 

61342. 
 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 

යනාමියල් 
බාගත කරගත 

හැක 
 

 
NCB 

 
Click 
Here 

 

ප්ර.ඉ(සම්.යම.
හා.න- මධයම) 

TR/O&M/N/NCB/2022/043/D 
මහනුවර නගරය අවටින් ිදුලි ඉංජියන්රු 
මහයතකු සනහා වසරක කාල සීමාවකෙ 
නිවසක්ව තුලියෙ/බදු ගැනීමෙ අවශයව 

ඇත. (නිවයසහි වර්ග අඩි ප්රමාණය 
යනාඅඩු 1200 හා වාහනයක්ව නැවැත්ීමෙ 

පහසුකම් සහිත ිදුලිය, නල ජලය හා 
දුරකතන පහසුකම් සහිතව) 

2022-05-27 
යප.ව. 10.00 

සම්. 
ප්රසම්පානන 

යෙන්ඩර් 
මණ්ඩලය 

ප්ර.ඉ (සම්.යම.හා.න- 
මධයම) කාර්යාලය 

ලං.ි.ම, පල්යලකැයල් 
ග්රිඩ් උපයපාල. 

බලයගාල්ල , යකන්ගල්ල 
දු.අ. 081 2050960 / 

081 2215669 

- - ප්ර.ඉ(සම්.යම.හා.න- මධයම) 
, ලං.ි.ම, පල්යලකැයල් ග්රිඩ් 

උපයපාල. බලයගාල්ල , 
යකන්ගල්ල. 

ප්ර.ඉ(සම්.යම.හා.න- 
මධයම) , ලං.ි.ම, 
පල්යලකැයල් ග්රිඩ් 

උපයපාල. බලයගාල්ල , 
යකන්ගල්ල. 

- NCB Click 
Here 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/22/0087 
 

*ලංසු තැබීමේ කාලය දීර්ඝ කිරීම. 
 

නාරම්මල ප්රායද්ය ය ිදුලිඉඉ ඉංජියන්රු 
කාර්යාලයෙ අයත් ිදුලි අධිකාරි (වාණිජ) 
සඳහා වෑන් රථයක්ව කුලී පනනම මත ලබා 

ගැනිම. 

2022-05-19 
යප.ව.10.00 

ෙ 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා   ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

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

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

- යද්ය ය Downloa
d 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/22/0088 
 

*ලංසු තැබීමේ කාලය දීර්ඝ කිරීම. 

2022-05-19 
යප.ව.10.00 

ෙ 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 

2,000.00 80,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 

- යද්ය ය Downloa
d 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/3qouywg9bl9ylxp/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-S-2022-005.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3qouywg9bl9ylxp/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-S-2022-005.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i0myzwkej44dab5/Eng-TRA-O%26M-TRO%26MNNCB2022043D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i0myzwkej44dab5/Eng-TRA-O%26M-TRO%26MNNCB2022043D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wcfm4yk1paxcg29/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0087.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wcfm4yk1paxcg29/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0087.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ykc22n73mlyq2t8/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0088.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ykc22n73mlyq2t8/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0088.pdf?dl=0
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ිදුලි ඉංජියන්රු 

(ද්රවය කළමණාකරණ) යවනුයවන් 
රාජකාරි කෙයුතු සඳහා යමෝෙර් රථයක්ව 

කුලී පනනම මත ලබා ගැනීම. 

(වයඹ -02) 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

(වයඹ -02) 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 
යබ.අ. 01 

(වයඹ -02) 
CEB/NWP2/NCB/HV/22/0090 

 
*ලංසු තැබීමේ කාලය දීර්ඝ කිරීම. 

 
වාරියයපාල ප්රධාන ඉංජියන්රු 

කාර්යාලයෙ අයත් ිදුලි අධිකාරි (වාණිජ -
II) සඳහා වෑන් රථයක්ව කුලී පනනම මත 

ලබා ගැනිම. 

2022-05-19 
යප.ව.10.00 

ෙ 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා   ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

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

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

- යද්ය ය Downloa
d 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/22/0089 
විදුලි ඉංජිමේරු (වාණිජ) මේ රාජකාරි 

කටයුතු සඳහා මමෝටර් රථයක් කුලී පදනම 
මත ලබා ගැනීම 

2022-06-02 
යප.ව.10.00 

ෙ 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

2,000.00 50,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

- යද්ය ය Downloa
d 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/22/0091 
හිරිපිටිය විදුලි පාරිම ෝගික මේවා 

මධ්යේථානය සඳහා වනේ රථයක් කුලී 
පදනම මත ලබා ගැනීම 

2022-06-02 
යප.ව.10.00 

ෙ 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

2,000.00 50,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

- යද්ය ය Downloa
d 

https://www.dropbox.com/s/a9stjsek6agcui2/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0090.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a9stjsek6agcui2/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0090.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4zkibhanh7yo7fs/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0089.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4zkibhanh7yo7fs/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0089.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tzjk2mw0r5uj3ms/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0091.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tzjk2mw0r5uj3ms/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0091.pdf?dl=0
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ෆැක්වස්: 037- 2065497 ෆැක්වස්: 037- 2065497 
යබ.අ. 01 

(වයඹ -02) 
CEB/NWP2/NCB/HV/22/0092 

බලශක්ි කළමණාකරන ඒකකය සඳහා 
වනේ රථයක් කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම 

2022-06-02 
යප.ව.10.00 

ෙ 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

2,000.00 50,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

- යද්ය ය Downloa
d 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/22/0093 
කුරුණනගල ප්රධ්ාන ඉංජිමේරු 

කාර්යාලමේ විදුලි අධිකාරි (කාර්යාල) 
සඳහා වනේ රථයක් කුලී පදනම මත ලබා 

ගැනීම 

2022-06-02 
යප.ව.10.00 

ෙ 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

2,000.00 50,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

- යද්ය ය Downloa
d 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/22/0101 
කුරුණනගල ප්රධ්ාන ඉංජිමේරු 

කාර්යාලයට අයත් ශක්ිහානි අවම 
කිරීමේ ඒකකය සඳහා වනේ රථයක් කුලී 

පදනම මත ලබා ගැනීම 

2022-06-02 
යප.ව.10.00 

ෙ 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

2,000.00 50,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

- යද්ය ය Downloa
d 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/22/0102 
ඉංජිමේරු සහකාර (මබදාහැරීේ නඩත්තු) 
මේ රාජකාරි කටයුතු  සඳහා වනේ රථයක් 

කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම 

2022-06-02 
යප.ව.10.00 

ෙ 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

2,000.00 50,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුණෑගල 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

- යද්ය ය Downloa
d 

https://www.dropbox.com/s/waskt2fnrlkh4ps/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0092.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/waskt2fnrlkh4ps/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0092.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5z24qans24clfyq/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0093.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5z24qans24clfyq/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0093.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jmlmmwjtndpdm7a/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0101.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jmlmmwjtndpdm7a/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0101.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/buw5w10rw7mms49/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0102%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/buw5w10rw7mms49/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0102%20.pdf?dl=0
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රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 
යබ.අ. 01 

(වයඹ -02) 
CEB/NWP2/NCB/HV/22/0103 
මපාතුහැර විදුලි පාරිම ෝගික මේවා 

මධ්යේථානය සඳහා කෘෘෘෘ කැබ්  රථයක් 
කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම 

2022-06-02 
යප.ව.10.00 

ෙ 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

2,000.00 50,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

- යද්ය ය Downloa
d 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/22/0104 
මබදාහැරීේ නඩත්තු ඒකකමේ විදුලි 
අධිකාරි (වාරියමපාල නඩත්තු උප 

ඒකකය) සඳහා වනේ රථයක් කුලී පදනම 
මත ලබා ගැනීම 

2022-06-02 
යප.ව.10.00 

ෙ 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

2,000.00 50,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

- යද්ය ය Downloa
d 

 
 
 
 

යබ.අංශ 02 

 
PHM DD2/ DGM/DPC/2021/44 

 
නියයෝජය සාමානයාධීකාකාරී ( වයාපිති හා 
අධිසැර නඩත්තු - යබ.අ.02) කාර්යාලය   

සඳහා වසර යනකක 
කාලයකට රියදුමරකු සහිත මමෝටර් 

රථයක් කුලියට ගැනීම. 

 
2022/06/01 

 
14.00 පැය 

 
 

යබනාහැරීම් 
අංශ 

ප්රසම්පානන 
කමිටුව 

යබ.අ.02 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධීකාකාරී ( 
වයාපිති හා අධිසැර 
නඩත්තු - යබ.අ.02)  

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය. අංක 

18,ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර. 

 
081-2222287 
081-2204298 

 
 

500.00 

 
45,000.00 

 
නියයෝජය සාමානයාධීකාකාරී ( 

වයාපිති හා අධිසැර 
නඩත්තු - යබ.අ.02)  ලංකා 

ිදුලිබල මණ්ඩලය. අංක 
18,ළමාගාරය පාර, 

මහනුවර. 
 

081-2222287 
081-2204298 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධීකාකාරී ( 
වයාපිති හා අධිසැර 
නඩත්තු - යබ.අ.02)  

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය. අංක 

18,ළමාගාරය 
පාර,මහනුවර. 

 
081-2222287 
081-2204298 

 
 
- 

 
 

NCB 

 
 
 
 

Click 
here 

 
 

යබ.අ. 02 

 
PHMDD2/DGM/CE(LCM)/QD/202

2/03 

2022/06/01 
14.00 පැය 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකා

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි(වයා.හා 

අ.සැ.න.)යබනාහැරීම් 

 
500.00 

 
5000.00 

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

යබනාහැරීම් අංශය 2, 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

 
NA NCB 

Click 
Here-- 

https://www.dropbox.com/s/00z35692c6tj400/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0103.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/00z35692c6tj400/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0103.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e1jdkncjfa76rul/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0104.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e1jdkncjfa76rul/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0104.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jbt16rlwthsd08x/ENG-DD2-PHM-DD2-DGM-DPC-2021-44%20pdf..pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jbt16rlwthsd08x/ENG-DD2-PHM-DD2-DGM-DPC-2021-44%20pdf..pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zrs8xmhvyzy0g8a/ENG-DD2-PHM-PHM-DD2-CE%20%28LCM%29QD-2022-03%20pdf..pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zrs8xmhvyzy0g8a/ENG-DD2-PHM-PHM-DD2-CE%20%28LCM%29QD-2022-03%20pdf..pdf?dl=0
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ප්රධ්ාන ඉංජිමේරු (ැහහැේ මාර්ග තැනීේ 

හා නඩත්තු) වයාපෘෘි හා අධිසැර නඩත්තු 
- මබ.අ. 02 වැඩබිේ කාර්යාලයක් සඳහා 
නිවසක් වසරක කාලයකට බද්දට ගැනීම 

(නාඋල/ නාලන්න) 
 
 
 
 

රි(වයා.හා 
අ.සැ.න.) 

යබනාහැරීම් 
අංශය 2 

 

අංශය 2 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය,   
තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

 
0812222287 

081-2204298 
 

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

 
081-2222287 
081-2204298 

 

(වයා.හා අ.සැ..න.) 
යබනාහැරීම් අංශය 2, 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

081-2222287 
081-2204298 

යබනාහැරීම් 
කළාප 02-

නැයගනහිර 
පළාත 

DGM [E]/QPPC/22/070 
 

ිදුලි අධිකාරී (යබනාහැරීම් නඩත්තු - 
අම්පාර)  යේ රාජකාරී කෙයුතු සඳහා 
ඩබල් කැබ්  රථයක්ව  වසර 02 ක්ව සඳහා 

කුලියෙ ලබා ගැනීම. 

2022-06-01 
වන නා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර) 

ිදුලි ඉංජියන්රු   
යබනාහැරීම් නඩත්තු  
(අම්පාර) කාර්යාලය 

063-2223299 
යහෝ 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

ත්රිකුණාමලය 
026-2222666 
026-2221030 

1000.00 20,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය), 

නිලායවලි පාර, 
ත්රිකුණාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුණාමලය 

- NCB Click 
Here 

 
DD2 

 
PHM 

DD2/DGM/CE(SCM)/QD/2022/06 
 

ප්රධ්ාන ඉංජි මේරු (උපමපාල තැනීේ හා 
නඩත්තු), වයාපෘෘි හා අධිසැර නඩත්තු-

මබ.අ.02- ගේපහ  කාර්යාලය සඳහා 
වසරක  කාලයකට රියදුමරකු සහිත වනේ 

රථයක් කුලියට ගැනීම. 

 
2022/06/01 

 
14.00 පැය 

 
DGM 

 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(වයාපිති හා අධිසැර 
නඩත්තු) - යබ.අ.02 

අංක 18, ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර. 

 
දු.ක./ෆැක්වස් 

081-2222287/ 
2204298 

 
500.00 

 
20,000.00 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 

(වයාපිති හා අධිසැර 
නඩත්තු) - යබ.අ.02 

අංක 18, ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර. 

 
දු.ක./ෆැක්වස් 

081-2222287/ 2204298 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(වයාපිති හා අධිසැර 
නඩත්තු) - යබ.අ.02 
අංක 18, ළමාගාරය 

පාර, මහනුවර. 
 

දු.ක./ෆැක්වස් 
081-2222287/ 

2204298 

 
 
- 

 
 

NCB 

 
click 
here 

 

යබ.අ. 03 
(සබර) 

 
යෙන්ඩර් අංකය: 

SAB/DGM/CE(COM)/DGM/SS/2
022/07 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී (සබරගමුව)  
කාර්යාල සංකීර්ණය සඳහා වසර 01ක 

කාලයකෙ  යපෞද්ගලික ආරක්වෂක  යස්වාව 
ලබා ගැනීම. 

01-06-2022 
 

14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.ි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 200,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.ි.ම., නව 

නගරය, රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.ි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

- NCB 

 
 
 
 
 
 

Click 
Here 

යබ.අ.04 
(නකුණු පළාත 

ප්රඉතැ(නප1)/ලි2/කුලී නිවාස) 
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලයේ ප්රධාන 

02/06/2022 
පැය 14.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් කමිටුව 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(තැනීම්) නකුණු පළාත් 1 

500.00 5000.00 ප්රධාන ඉංජියන්රු (තැනීම්) 
නකුණු පළාත් 1 කාර්යාලය, 

 අනාලයනාය්. NCB 
 

යතාරතුරු 
පිෙපත්ර 

https://www.dropbox.com/s/8iwm25l0yh4eqyv/Eng-DD2-EP-70%20%20Hiring%20of%20Double%20cab%20for%20ES%20DM%20Amp.docx.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8iwm25l0yh4eqyv/Eng-DD2-EP-70%20%20Hiring%20of%20Double%20cab%20for%20ES%20DM%20Amp.docx.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a2l2b03amp0v26a/ENG-DD2-PHM-PHM-DD2-DGM-CE%28SCM%29-QD-2022-06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a2l2b03amp0v26a/ENG-DD2-PHM-PHM-DD2-DGM-CE%28SCM%29-QD-2022-06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hdso2kvlk5r4ddp/SAB_DGM_CE%28COM%29_SS_2022_07%20DGM%20Office.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hdso2kvlk5r4ddp/SAB_DGM_CE%28COM%29_SS_2022_07%20DGM%20Office.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sunk14xnh7mfvmz/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%BD%E0%B7%922-%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%83.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sunk14xnh7mfvmz/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%BD%E0%B7%922-%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%83.pdf?dl=0
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1) ඉංජියන්රු(තැනීම්)ශාඛාය් වැඩ 
කන්ඩායයමහි යන්වාසිකපහසුකම්සඳහා 
ගාල්ල,හබරාදුව,කතළුව,අහංගම අවටින් 

ඉඩමක්ව සහිත නිවසක්ව කුලියෙ 
ගැනීම.යගාඩනැගිල්ල වර්ග අඩි 1700 ෙ 
සහ ඉඩම පර්චස් 40ෙ යනාඅඩු ිය යුතු 
අතර මිදුල ,බර වාහන කිහිපයක්ව එකවර 

නවතා තැබිය හැකි තැනිතලා භූමියක්ව ිය 
යුතුය.ප්රධාන පාරෙ මුහුණලා යනාමැති 
නම් පළල අඩි 20 ෙ යනාඅඩු, බරවාහන 

ගමන් කළ හැකි ප්රය්ශ මාර්ගයක්ව 
,ජලය,ිදුලිය පහසුකම් ,ඉඩම වො 

තාප්පයක්ව යහෝ ශක්වතිමත් වැෙක්ව,අඟුළුනා 
වැසිය හැකි යේට්ටටුවක්ව තිබිය 

යුතුයි.නිවාස/යද්පල අයිතිකරුවන් 
පමණක්ව අයදුම් කළ යුතුය. 

කාර්යාලය, ලංකා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය,අංක 

167, මාතර පාර, 
ගාල්ල. 

දු.අං.091-2234933 
ප්රඉතැ(නප)/ලි2/කුලී 

නිවාස) 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය,අංක 167, මාතර 

පාර, 
ගාල්ල. 

 
 

 

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 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 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 
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