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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/S/2021/0014 

 
ලක්විජය ිදුලි බලාගාරයේ භාිතා කළ 
යතල් හා යතල් තැන්පත් අයලි කිරීම 

 
Selling of Diesel Sludge & Dirty Oil 

– Lakvijaya Power Plant 

 
Inspection 

Date 
2022/01/10 

& 12, 
(9.00 am to 
12.00 pm) 

Should call 
(070633070

0) to 
reserve an 
entry pass 
before 24 

hours. 
Closing 

Date 
2022/01/12 

14.00 hrs 
 
 
 

 
ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය - 
කණිෂ්ඨ 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

 
ප්රසම්පාන  

අංශය, 4ව  මහල, 
බලස්ථා  කළමණාකරු 

(ලක්විජය ිදුලි 
බලාගාරය) ලංකා 

ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
 ාරක්වකල්ලිය, 

ය ායරාචයචෝයල් 
TP : 032 226 8964/77 

Fax: 032 226 8980 
 

Mob 0715777171 

 
රු 1,000.00 

( ැවත 
ය ායගව  

යෙන්ඩර් 
තැන්පතුව) 
සාමා යාධි
කාරී ලංකා 

ිදුලිබල 
මණ්ඩලය 

 මින් 
මහජ  

බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක: 
204200140

085134 
යවත බැර 
කල හැක 

 
10,000.00 

 
ප්රසම්පාන  අංශය, 4 ව  

මහල, පරිපාල  
යගාඩ ැගිල්ල, ලක්විජය 

ිදුලි බලාගාරය, ලංකා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

 ාරක්වකල්ලිය, 
ය ායරාචචයලයි 61342, ශ්රී 

ලංකාව. 
 

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

 
ප්රසම්පාන  අංශය, 4 
ව  මහල, පරිපාල  

යගාඩ ැගිල්ල, 
ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය, ලංකා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

 ාරක්වකල්ලිය, 
ය ායරාචචයලයි 

61342. 
 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 

ය ාමියල් 
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/n12voi806adxkl7/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-S-2021-0014.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n12voi806adxkl7/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-S-2021-0014.pdf?dl=0
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ජ   අංශය 
(මහවැලි 

සංකීර්ණය) 

MC/RND/PT/2021/13රන්යනනිගල 

බලස්ථා යේ භාිතයයන් ඉවත් කර  

ලන අබලි ද්රවය ිකිණිම සනහා ලංු 

කැනිම. 

 

2022/01/12 
 

14:00 පැය 

මහවැලි 
සංකීර්ණය 
ප්රසම්පාන  

කමිටුව 

ප්රධාා  ඉංිනයන්රු, 
රන්යනනිගල ිදුලි 
බලස්ථා ය, ලංකා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

තැ.යප. 05, රන්ෙැයේ. 
 

දුරකථ  : 055-4929011 
ෆැක්වස් : 055-2245755 

ිනුත් : 
cerdmc.gen@ceb.lk 

 

රු.500.00 
මහජ  
බැංකුව 

මුලස්ථා  
ශාඛායේ  
ලං.ි.ම. 
මහවැලි 

සංකීර්ණයේ 
රැස්කිරීයම් 

ගිණුම් අංක: 
204-2002-
30085-134 
ගිණුමෙ බැර 
කර ලදුපත 

ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය. 

 

රු.1,000.00 ප්රධාා  ඉංිනයන්රු, 
රන්යනනිගල ිදුලි 

බලස්ථා ය, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, තැ.යප. 05, 

රන්ෙැයේ. 
 

ප්රධාා  ඉංිනයන්රු, 
රන්යනනිගල ිදුලි 
බලස්ථා ය, ලංකා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

තැ.යප. 05, රන්ෙැයේ. 
 

- 

NCB 
 

 
 
 
 

Click 
here 

යබනාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/C1/ICB/ 
2K21/004 

ිදුලි ඉංිනයන්රු - මහියංග ය ඒකකය 
සඳහා ත්රී යරෝන රථයක්ව මිල ග ගැනීම සහ 

සැපයීම 

 
 
 

02/02/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිල ග 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

නියයෝජය 
සාමා යාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාා  
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගාඩ, බදුල්ල. 
දු.ක : 0552222474 

1000.00 15,000.00 

නියයෝජය සාමා යාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාා  

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගාඩ, 
බදුල්ල. 

නියයෝජය 
සාමා යාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාා  
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි 

පාර, 
හිඳ යගාඩ, බදුල්ල 

 
- 

ියේශීය 

 
යමතැනින් 

බාගත 
කරන්  

mailto:cerdmc.gen@ceb.lk
https://www.dropbox.com/s/gfxrcqp2pw4b0su/SIN-GEN-MC-RND-PT-2021-13.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gfxrcqp2pw4b0su/SIN-GEN-MC-RND-PT-2021-13.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e9fbh1t1r2gv6pj/2021%20ICB%20004.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e9fbh1t1r2gv6pj/2021%20ICB%20004.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e9fbh1t1r2gv6pj/2021%20ICB%20004.pdf?dl=0
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යබනාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/C1/M10/ 
2K21/117 

බුත්තල පා.යස්.ම. සඳහා යඩස්ක්වයොප් 
පරිග ක 02ක්ව, ලැප්යොප් පරිග ක 

01ක්ව, යේලාව සෙහන් කිරීයම් යන්ර 01ක්ව, 
යඩාට් යමට්රික්වස් රන්ෙර් 02ක්ව හා ෆැක්වස් 

යන්ර 01ක්ව මිල ග ගැනීම සහ සැපයීම 

 
 
 

12/01/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිල ග 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

නියයෝජය 
සාමා යාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාා  
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගාඩ, බදුල්ල. 
දු.ක : 0552222474 

500.00 13,200.00 

නියයෝජය සාමා යාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාා  

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගාඩ, 
බදුල්ල. 

නියයෝජය 
සාමා යාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාා  
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි 

පාර, 
හිඳ යගාඩ, බදුල්ල 

 
- 

යේශීය 

 
යමතැනින් 

බාගත 
කරන්  

යබනාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/C1/M05/ 
2K21/119 

ඌව පළාත සඳහා කි. ග්රෑ. 100 වයර් 
බයින්ින් G.I. (ය ා. 14) මි.මි. 2 මිල ග 

ගැනීම සහ සැපයීම 

 
 

12/01/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිල ග 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

නියයෝජය 
සාමා යාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාා  
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගාඩ, බදුල්ල. 
දු.ක : 0552222474 

500.00 - 

නියයෝජය සාමා යාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාා  

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගාඩ, 
බදුල්ල. 

නියයෝජය 
සාමා යාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාා  
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි 

පාර, 
හිඳ යගාඩ, බදුල්ල 

 
- 

යේශීය 

 
යමතැනින් 

බාගත 
කරන්  

යබ.අ.-03 
(සබර) 

 
 

SAB/CE(COM)/T/2021/43 
යකාන්ීටි ප යපරැදි බම  ලන ටරෙර් 

8.3/ක්රි.ග්රෑ.100 කණු 1000 ක්ව සපයා 
ප්රවාහ ය කිරීම. 

 

12-01-2022 
 

14.00 පැය 

පළාත් මිළ ග 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නියයෝජය 
සාමා යාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාා  ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.ි.ම.ය ා. 09,  ව 
 ගරය, රත් පුර 

දු.අ. 045-2225891-95 
ෆැක්වස් : 045-2226084 

2,500.00 220,000.00 

නියයෝජය  සාමා යාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාා  

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.ි.ම.,ය ා.09, ව 

 ගරය, රත් පුර. 

නියයෝජය 
සාමා යාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාා  ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.ි.ම., ය ා. 09.         
 ව  ගරය, රත් පුර. 

-- යේශීය 
Click 
Here 

ඉදිකිරීම් 

 
ජ   අංශය 

(මහවැලි 
සංකීර්ණය) 

 

රන්යනණිගල ිදුලි බලස්ථා යෙ අයත්  

නිවාස යපයනයස් D-13 අංක නරණ නිල 

නිවස අළුත්වැියා කිරීම. 

 
 

2022/01/1
2 
 

 
 

මහවැලි 
සංකීර්ණය 
ප්රසම්පාන  

 
ප්රධාා  ඉංිනයන්රු 

කාර්යාලය, 
රන්යනනිගල ිදුලි 
බලස්ථා ය, ලංකා 

 
රු.3,000.00 

මහජ  
බැංකුව 

මුලස්ථා  

 
රු.45,000.00 

 
නියයෝජය සාමා යාධිකාරි 

කාර්යාලය, (මහවැලි 
සංකීර්ණය), ලංකා ිදුලිබල 

 
නියයෝජය 

සාමා යාධිකාරි 
කාර්යාලය, (මහවැලි 

-  
NCB 

 

 
 

Click 
here 

https://www.dropbox.com/s/g7wav8t62pbrcpi/117.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g7wav8t62pbrcpi/117.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g7wav8t62pbrcpi/117.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i9os34ov3mgwuyl/119.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i9os34ov3mgwuyl/119.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i9os34ov3mgwuyl/119.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/66rk49qwn45o3se/SAB-CE%28COM%29-T-2021-43-1.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/66rk49qwn45o3se/SAB-CE%28COM%29-T-2021-43-1.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lv9ybxg2c8hry5a/ENG-GEN-MC-RND-PT-2021-08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lv9ybxg2c8hry5a/ENG-GEN-MC-RND-PT-2021-08.pdf?dl=0
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MC/RND/PT/2021/08 14:00 පැය කමිටුව ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
තැ.යප. 05, රන්ෙැයේ. 

 
දුරකථ  : 055-

4929011 
ෆැක්වස් : 055-2245755 

ිනුත් : 
cerdmc.gen@ceb.lk 

 

ශාඛායේ  
ලං.ි.ම. 
මහවැලි 

සංකීර්ණයේ 
රැස්කිරීයම් 

ගිණුම් අංක: 
204-2002-
30085-134 
ගිණුමෙ බැර 
කර ලදුපත 

ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය. 

 

මණ්ඩලය, ය ා 40/20, 
අම්ිටි පය පාර, මහනුවර. 

 

සංකීර්ණය), ලංකා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

ය ා 40/20, අම්ිටි පය 
පාර, මහනුවර. 

 

යබනාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/C1/S05/ 
2021/118 

සැලුම් හා සංවර්ධා  කාර්යාලයේ 
Partition Wall සෑ ගම, කම්කරු 

කාමරයක්ව සෑ ගම හා  ා  කාමර ිිුම 
අලුත්වැියා කිරීම 

 
 
 

12/01/202
2 

15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිල ග 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

නියයෝජය 
සාමා යාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාා  
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගාඩ, බදුල්ල. 
දු.ක : 0552222474 

500.00 5000.00 

නියයෝජය සාමා යාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාා  

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගාඩ, 
බදුල්ල. 

නියයෝජය 
සාමා යාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාා  
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි 

පාර, 
හිඳ යගාඩ, බදුල්ල 

 
- 

යේශීය 

 
යමතැනින් 

බාගත 
කරන්  

 
වත්කම් 

කළම ාකර
ණ 

(වැඩපල හා 
උපකාරක 

යස්වා) 

 
CW&B/DGM/W&AS/10/2021 

 
ආනියාකන්න මධායම වැඩපල හා ගරාජ 
පරිශ්රයේ  ව මායිම් තාප්පය ඉදි කිරීම 

 
ුදුුකම් : 

CIDA(ICTAD) යේණියේ C6 යහෝ ඊෙ 
වැි යගාඩ ැගිලි ඉදිකිරීම් 

 

 
2022-01-13 

දි  
පැය. 14:00 

පැයෙ 
අවසන් 
කරනු  
ලැයේ. 

 
2022-01-12 

දි  12.00 
පැය නක්වවා 
ප්රසම්පාන  
පත් නිකුත් 

කරනු 
ලැයේ. 

 
 

 
පළාත් 

ප්රසම්පාන  
කමිටුව 

(වැඩපල හා 
උපකාරක 

යස්වා) 

 
නියයෝජය 

සාමා යාධිකාරි 
(සිිල්වැඩ හා 
යගාඩ ැගිලි) 

කාර්යාලය, 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
4 ව  මහල, 

රජයේ ලිිකරු යස්වා 
සංගම් යගාඩ ැගිල්ල, 

අංක:90, 
සර් චිත්තම්පලම් ඒ 

ගාඩ් ර් මාවත, යකාළඹ 
02. 

 
දු.අ. 011 244 7567 

011 244 7568 
 

 
3,500.00 

 
100,000.00 

 
නියයෝජය සාමා යාධිකාරි 

(සිිල්වැඩ හා 
යගාඩ ැගිලි) කාර්යාලය, 
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

4 ව  මහල, 
රජයේ ලිිකරු යස්වා 
සංගම් යගාඩ ැගිල්ල, 

අංක:90, 
සර් චිත්තම්පලම් ඒ ගාඩ් ර් 

මාවත, යකාළඹ 02. 
 
 

දු.අ. 011 244 7567 
011 244 7568 

 

 
නියයෝජය 

සාමා යාධිකාරි 
(සිිල්වැඩ හා 
යගාඩ ැගිලි) 

කාර්යාලය, 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
4 ව  මහල, 

රජයේ ලිිකරු යස්වා 
සංගම් යගාඩ ැගිල්ල, 

අංක:90, 
සර් චිත්තම්පලම් ඒ 

ගාඩ් ර් මාවත, 
යකාළඹ 02. 

 
 

දු.අ. 011 244 7567 
011 244 7568 

 

 
අනාල ය ායේ. 

 
NCB 

 
 

 
Click 
here 

යස්වා 

mailto:cerdmc.gen@ceb.lk
https://www.dropbox.com/s/hd0g6na8jj53xqp/C1%202K21%20118.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hd0g6na8jj53xqp/C1%202K21%20118.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hd0g6na8jj53xqp/C1%202K21%20118.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ga1id4ro6kzvs69/Eng-AM-CWB-CW%26B-DGM-W%26AS-10-2021.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ga1id4ro6kzvs69/Eng-AM-CWB-CW%26B-DGM-W%26AS-10-2021.pdf?dl=0
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ජ   
(සම ළ 

සංකීර්ණය) 

SC/DGM/BID/UPS/2021/04 
උඩවලව ිදුලි බලාගාරයෙ කුලී පන ම 
මත වෑන් රථයක්ව ලබාගැනීම. 2021/2022 

 
 

13/01/2022 
14:00 පැය 

සම ළ 
සංකීර්ණ 

ප්රසම්පාන  
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමා යාධිකාරී 
(සම ළ සංකීර්ණය) 
කාර්යාලය,  ව  ගරය, 
රත් පුර, ශ්රී ලංකාව. දු. 
ක. +94 045-
225002/03 ෆැක්වස් +94 
045- 225005 
යහෝ  
ිදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය,  උඩවලව 
ිදුලි බලාගාරය , ලංිම,  
උඩවලව. 
දු. ක. +94 47 362 9243 
 
 

1,000/- 
   

15,000/- 
 

නියයෝජය සාමා යාධිකාරී 
(සම ළ සංකීර්ණය) 
කාර්යාලය,  ව  ගරය, 
රත් පුර, ශ්රී ලංකාව. දු. ක. 
+94 045-225002/03 
ෆැක්වස් +94 045- 225005 

නියයෝජය 
සාමා යාධිකාරී 
(සම ළ සංකීර්ණය) 
කාර්යාලය,  ව 
 ගරය, රත් පුර, ශ්රී 
ලංකාව. දු. ක. +94 
045-225002/03 
ෆැක්වස් +94 045- 
225005 

N/A NCB බාගැනීමෙ 
සබඳතාව 

 
 

සම්යේෂණ 
අංශය 

(යමයහයුම් හා 
 ඩත්තු 

යස්වා) උතුරු 
මැන 

TR/O&M/N/NCB/2021/071/D 
 
අනුරාධාපුර   ගර සභා සීමාව තුලින් කුලී 
පන ම මත අවුරුේනක කාල සීමාවක්ව 
සඳහා වර්ග අි 900ක(අවම), වාහ  
ගාල් කිරීමෙ හැකි ිදුලිය, ජලය හා 
දුරකත  පහුකම් සහිතව ිදුලි අධිකාරි 
සඳහා නිල නිවසක්ව සපයා ගැනීම.  
 
මිළ ගණන් බහාල  ලියුම් කවරයේ ඉහළ 
වම් යකලවයර් 

 “TR/O&M/N/NCB/2021/071/D” 
යනුයවන් ඉදිරිපත් කරන් .   

2022/01/11 
ප.ව. 10.00 

නියයෝජය 
සාමා යාධිකා
රි (සම්යේෂණ  
යමයහයුම් හා 

 ඩත්තු - 
උතුර) 

ප්රධාා  ඉංිනයන්රු 
(යම. හා  . යස්වා) 
උතුරු මැන, ලංකා 

ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
බණ්ඩාර ායක මාවත, 

අනුරාධාපුර. 
දු.අං.025-2235269 

025-2225922 
 

 
150.00 

 
- 

 
ප්රධාා  ඉංිනයන්රු 

(යම. හා  . යස්වා) උතුරු 
මැන, ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
බණ්ඩාර ායක මාවත, 

අනුරාධාපුර. 
දු.අං.025-2235269 

025-2225922 
 
 

 
ප්රධාා  ඉංිනයන්රු 

(යම. හා  . යස්වා) 
උතුරු මැන, ලංකා 

ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
බණ්ඩාර ායක මාවත, 

අනුරාධාපුර. 
දු.අං.025-2235269 

025-2225922 
 
 

NA 
NCB 

 
Click 
Here 

යබනාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2021/1
93 

සිිල් අධිකාරි (වයඹ පළාත1) සඳහා කුලී 
පන ම මත වෑන් රථයක්ව ලබා ගැනීම  

2022 ජ වාරි  
12   

ප.ව 02.00 

පළාත් මිල ග 
ගැනීම් කමිටුව 

ප්රධාා  ිදුලි ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) කාර්යාලය, 

 ාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාිටි පය. 

 
037 - 2281892 

1,000.00 35,000.00 

නියයෝජය සාමා යාධිකාරී 
(වයඹ-1) කාර්යාලය  

 ාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම 
කුලියාිටි පය. 

නියයෝජය 
සාමා යාධිකාරී (වයඹ-

1) කාර්යාලය , 
 ාරම්මල පාර, 

ඇස්සැේදුම, 
කුලියාිටි පය. 

 NCB 
Click 
Here 

 

යබනාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2021/1
94 

ප්රධාා  ිදුලි ඉංිනයන්රු (සැලුම් හා 
සංවර්ධා ) ඒකකයෙ අයත් ිදුලි අධිකාරි  

( ිමර්ශ - 2 ) සඳහා කුලී පන ම මත 

2022 ජ වාරි  
12   

ප.ව 02.00 

පළාත් මිල ග 
ගැනීම් කමිටුව 

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

 

https://www.dropbox.com/s/ftir1hmzr2w500z/Eng-GEN-SC-UPS-2021-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ftir1hmzr2w500z/Eng-GEN-SC-UPS-2021-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m6x30qafra7o5ax/Eng-TRA-O%26M-TRO%26MNCB2021071D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m6x30qafra7o5ax/Eng-TRA-O%26M-TRO%26MNCB2021071D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0iuul2p70nmvpd3/Eng-DD1-NWP1-DGM-NWP-CEECM-2021-193.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0iuul2p70nmvpd3/Eng-DD1-NWP1-DGM-NWP-CEECM-2021-193.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o2tknf8zqm1luri/Eng-DD1-NWP1-DGM-NWP-CEECM-2021-194.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o2tknf8zqm1luri/Eng-DD1-NWP1-DGM-NWP-CEECM-2021-194.pdf?dl=0
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වෑන් රථයක්ව ලබා ගැනීම 

යබනාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2021/1
96 

ප්රධාා  ිදුලි ඉංිනයන්රු (යබනාහැරීම් 
 ඩත්තු) වයඹ1 ඒකකයේ ිදුලි අධිකාරි 
(ගල්මුරුව)  ඩත්තු උප ඒකකය සඳහා 

කුලී පන ම මත වෑන් රථයක්ව ලබා ගැනීම  

2022 ජ වාරි  
12   

ප.ව 02.00 

පළාත් මිල ග 
ගැනීම් කමිටුව 

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

 

යබනාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2021/1
98 

නියයෝජය සාමා යාධිකාරී (වයඹ-1) 
කාර්යාලය සඳහා කුලී පන ම මත වෑන්  

රථයක්ව ලබා ගැනීම  

2022 ජ වාරි  
12   

ප.ව 02.00 

පළාත් මිල ග 
ගැනීම් කමිටුව 

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

 

යබනාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2021/2
19 

ිදුලි ඉංිනයන්රු කුලියාිටි පය සඳහා කුලී 
පන ම මත යමෝෙර් රථයක්ව ලබා ගැනීම  

2022 ජ වාරි  
12   

ප.ව 02.00 

පළාත් මිල ග 
ගැනීම් කමිටුව 

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

 

යබනාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2021/2
20 

ප්රධාා  ිදුලි ඉංිනයන්රු (යබනාහැරීම් 
 ඩත්තු) වයඹ1 කාර්යාලය සඳහා කුලී 
පන ම මත වෑන් රථයක්ව ලබා ගැනීම 

2022 ජ වාරි  
12   

ප.ව 02.00 

පළාත් මිල ග 
ගැනීම් කමිටුව 

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

 

යබනාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2021/2
33 

නියයෝජය සාමා යාධිකාරී (වයඹ-1) 
කාර්යාලයේ මා ව සම්පත් නිලධාාරි 

සඳහා කුලී පන ම මත යමෝෙර් රථයක්ව 
ලබා ගැනීම 

2022 ජ වාරි  
12   

ප.ව 02.00 

පළාත් මිල ග 
ගැනීම් කමිටුව 

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

 

යබනාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2021/2
34 

ිදුලි ඉංිනයන්රු (කුලියාිටි පය) 
කාර්යාලයෙ අයත් ිදුලි අධිකාරි 

(පන් ල) සඳහා කුලී පන ම මත වෑන් 
රථයක්ව ලබා ගැනීම  

2022 ජ වාරි  
12   

ප.ව 02.00 

පළාත් මිල ග 
ගැනීම් කමිටුව 

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

 

යබනාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2021/2
35 

ිදුලි ඉංිනයන්රු (කුලියාිටි පය) 
කාර්යාලයේ ිදුලි අධිකාරි (වානිජ) සඳහා 
කුලී පන ම මත වෑන් රථයක්ව ලබා ගැනීම  

2022 ජ වාරි  
12   

ප.ව 02.00 

පළාත් මිල ග 
ගැනීම් කමිටුව 

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

 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/21/0118 
ප්රධාා  ඉංිනයන්රු (යබනාහැරීම්  ඩත්තු) 
ඒකකයේ ිදුලි අධිකාරි (මිල්ලව  ඩත්තු 

උප ඒකකය) සඳහා වෑන් රථයක්ව කුලී 
පන ම මත ලබා ගැනීම 

2022-01-13 
යප.ව.10.00 

ෙ 

පළාත් 
ප්රසම්පාන  

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමා යාධිකාරි 

කාර්යාලය  
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

1,000.00 40,000.00 නියයෝජය සාමා යාධිකාරි 
කාර්යාලය  
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
ය ා.25, 

රජිහිල්ල පාර, 

නියයෝජය 
සාමා යාධිකාරි 

කාර්යාලය  
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

- යේශීය Downloa
d 

https://www.dropbox.com/s/x3hfyi73mzznb69/Eng-DD1-NWP1-DGM-NWP-CEECM-2021-196.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x3hfyi73mzznb69/Eng-DD1-NWP1-DGM-NWP-CEECM-2021-196.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rbgbnc2zoy1w57p/Eng-DD1-NWP1-DGM-NWP-CEECM-2021-198%20-.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rbgbnc2zoy1w57p/Eng-DD1-NWP1-DGM-NWP-CEECM-2021-198%20-.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1s553cszfxmsg1h/Eng-DD1-NWP1-DGM-NWP-CEECM-2021-219.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1s553cszfxmsg1h/Eng-DD1-NWP1-DGM-NWP-CEECM-2021-219.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/li9dn30jcm9d8vy/Eng-DD1-NWP1-DGM-NWP-CEECM-2021-220.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/li9dn30jcm9d8vy/Eng-DD1-NWP1-DGM-NWP-CEECM-2021-220.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xxazq6vzsfb0hjt/Eng-DD1-NWP1-DGM-NWP-CEECM-2021-233.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xxazq6vzsfb0hjt/Eng-DD1-NWP1-DGM-NWP-CEECM-2021-233.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/97rk5fe75gabzo2/Eng-DD1-NWP1-DGM-NWP-CEECM-2021-234.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/97rk5fe75gabzo2/Eng-DD1-NWP1-DGM-NWP-CEECM-2021-234.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p8uzv29ziz8wlpe/Eng-DD1-NWP1-DGM-NWP-CEECM-2021-235.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p8uzv29ziz8wlpe/Eng-DD1-NWP1-DGM-NWP-CEECM-2021-235.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uaeju1tg0kks1qa/CEB-NWP2-NCB-HV-21-0118.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uaeju1tg0kks1qa/CEB-NWP2-NCB-HV-21-0118.pdf?dl=0
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ය ා.25, 
රජිහිල්ල පාර, 

කුරුණෑගල 
දු.ක: 037- 2065498 / 

070- 6430400 
ෆැක්වස්: 037- 2065497 

කුරුණෑගල 
දු.ක: 037- 2065498 / 070- 

6430400 
ෆැක්වස්: 037- 2065497 

ය ා.25, 
රජිහිල්ල පාර, 

කුරුණෑගල 
දු.ක: 037- 2065498 / 

070- 6430400 
ෆැක්වස්: 037- 2065497 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/21/0119 
ප්රධාන  ංජිනේරු  වානිජ)  කකකේ  ිදුලි  ධිකකනි   II සඳහන ාෑර රථයක් කුලී පද ම මත 

ලබන ගැනීම 
. 

2022-01-13 
යප.ව.10.00 

ෙ 

පළාත් 
ප්රසම්පාන  

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමා යාධිකාරි 

කාර්යාලය  
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
ය ා.25, 

රජිහිල්ල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

1,000.00 40,000.00 නියයෝජය සාමා යාධිකාරි 
කාර්යාලය  
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
ය ා.25, 

රජිහිල්ල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමා යාධිකාරි 

කාර්යාලය  
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
ය ා.25, 

රජිහිල්ල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

- යේශීය Downloa
d 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/21/0120 
ප්රධාන  ංජිනේරු  ව ත්තු)   කකකකේ  
 ත්තු) උප කකකකය සඳහන කුලී පද ම 

මත ේ නර පහක ේරකර රථයක් ලබන 
ගැනීම 

2022-01-13 
යප.ව.10.00 

ෙ 

පළාත් 
ප්රසම්පාන  

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමා යාධිකාරි 

කාර්යාලය  
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
ය ා.25, 

රජිහිල්ල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

1,000.00 40,000.00 නියයෝජය සාමා යාධිකාරි 
කාර්යාලය  
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
ය ා.25, 

රජිහිල්ල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමා යාධිකාරි 

කාර්යාලය  
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
ය ා.25, 

රජිහිල්ල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

- යේශීය Downloa
d 

 
 
 

යබනාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2021/258 
 
කටුගස්යතාෙ   ප්රායේය ය ිදුලි ඉංිනයන්රු 
නිළ නිවස  සඳහා කුළී/බඳු පන ම මත 
පහත සඳහන් පහුකම් සහිතව වසර 
02ක කාලයකෙ නිවසක්ව  ලබා ගැනිම.  
 
 

1) යගාඩ ැගිල්ල කටුගස්යතාෙ  ගර 
ආසන් යේ ිහිො තිබිය යුතුය. 

2) අවම වශයයන් නින  කාමර 03ක්ව 
හා අභයන්තර  ා  කාමර සහිතව 
තිබිය යුතුය. 

 
 
2022-01-12 
දි   
ප.ව. 2.00ෙ  

 
පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
 

තමා ිසින් සකස් 
කරගත් අයදුම්පතක 
බලායපායරාත්තු ව  
මාසික කුළිය සහ 
යගාඩ ැගිල්යල් සියලු 
ිස්තර සඳහන් කර 
එවන් . 
 

ුල.ධ.  081-2234324 
        081-2499679 

 

 
 
 
- 

 
 

- 

 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

 
අනාල  ැත. 

 
යේශීය 

 

https://www.dropbox.com/s/ypjy2csrda2gr7y/CEB-NWP2-NCB-HV-21-0119.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ypjy2csrda2gr7y/CEB-NWP2-NCB-HV-21-0119.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wn4wjaq0x0wmd4v/CEB-NWP2-NCB-HV-21-0120.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wn4wjaq0x0wmd4v/CEB-NWP2-NCB-HV-21-0120.pdf?dl=0
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3) යගාඩ ැඟිල්ල වර්ග අි 2000ෙ 
ය ාඅඩු ිය යුතුය. 

4) වාහ  02ක්ව ගාල් කිරීයම් පහුකම් 
තිබිය යුතුය. 

5) ඉඩම වො   ආරක්විත තාප්පයක්ව හා 
ආරක්විත යේට්ටුවක්ව ඉදිකර තිබීම 
අමතර ුදුුකමකි 

6) ජල ල, දුරකථ  පහුකම් සහිත 
ිය  යුතුය. 

 
 

 
 
 
 

යබනාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2021/259 
 
ප්රධාා   ඉංිනයන්රු (බලශක්වති 
කළමණාකරණ  මධායම පළාත1) 
ඒකකයේයතකලා ිදුලි සැපයුම් 
සම්බන්ධාතා  ැවත සකස් කිරීයම් 
වැඩසෙහ    සඳහා කුලී පන ම මත වසර 
02ක කාලයකෙ වෑන් රථයක්ව  ලබා ගැනීම 
.   
 

 
 
2022-01-12 
දි   
ප.ව. 2.00ෙ  

 
පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය,  
ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, මහනුවර. 
ුල.ධ.  081-2234324 

 

 
 
 

1000/= 

 
 

16,000/= 

 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

 
අනාල  ැත. 

 
යේශීය 

Click 
Here 

 

 
යබනාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2021/260 
 
ප්රායේශීය ිදුලි ඉංිනයන්රු (කුණ්ඩසායල් ) 
බල ප්රයේශයෙ   අයත්  ුරරුයනණිය ිදුලි 
පාරියභෝගික යස්වා මධායස්ථා ය සඳහා 
කුලී පන ම මත වසර 01ක කාලයකෙ  ත්රි 
යරෝන රථයක්ව  ලබා ගැනීම .   
.   

 
2022-01-12 
දි   
ප.ව. 2.00ෙ 

 
පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය,  
ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, මහනුවර. 
ුල.ධ.  081-2234324 

 

 
 
 

500/= 

 
 

5,000/= 

 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

 
අනාල  ැත. 

 
යේශීය 

Click 
Here 

 

යබ. අ. 02 
(මප2)  
 

CP2/CE(COM)/PPC/2021/250 
 
යප්රායනණිය ප්රධාා  ිදුලි ඉංිනයන්රු 
ඒකකයේ නවුලගල පා.යස්. 
මධායස්ථා යේ  කණු ගබඩා කිරීම සඳහා 
ඉඩමක්ව කුළී/බදු පන ම මත පහත සඳහන් 
පහුකම් සහිතව වසර 02ක කාලයකෙ 
ලබා ගැනිම.  
1. නවුලගල  ගරයේ සිෙ ටරෙර් 

500ක්ව ඇතුළත ිය යුතුය. 
2. අවම පර්චස් 30ක සමතලා 

12/01/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාන  
කමිටුව-මප2 

 
 
තමා ිසින් සකස් 
කරගත් අයදුම්පතක 
බලායපායරාත්තු ව  
මාසික කුළිය සහ 
යගාඩ ැඟිල්යල් සියලු 
ිස්තර සඳහන් කර 
එවන් . 
දු.අ.  0814-949230 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 
කාර්යාලය, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, ය ා.431, 
යකාළඹ පාර, ිළිමතලාව. 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 
කාර්යාලය, ලංකා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
ය ා.431, යකාළඹ පාර, 
ිළිමතලාව. 
 

 
අනාල  ැත. 

 
යේශීය 

Click 
Here 
 

https://www.dropbox.com/s/9z940z4czgzyrx2/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-259%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9z940z4czgzyrx2/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-259%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qqodenihyohjcrp/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-260.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qqodenihyohjcrp/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-260.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5nsu2id0fx35sms/Land_Building%20Rent_Lease%20Format%20CP2%20250.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5nsu2id0fx35sms/Land_Building%20Rent_Lease%20Format%20CP2%20250.pdf?dl=0
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භූමියක්ව වීම.  
3. වර්ග අි 36ක මුර කුටි පයක්ව 

තිබීම. 
4. ජලය,ිදුලිය හා සනීපාරක්වෂක 

පහුකම් තිබිය යුතු වීම. 
5. ආරක්විත වැෙක්ව සහිත 

යේට්ටුවක්ව තිබීම. 
6. යලාරි යරේන් රථ 01 ක්ව 

සැහැල්ලු වාහ  02ක්ව 
 වතා තැබීමෙ සහ 
පහුයවන් හැරවීමෙ 
අවශය ඉඩකඩ තිබිය යුතු 
වීම. 

7. ප්රධාා  මාර්ගයේ සිෙ ටරෙර් 50 
පමණ දුරකින් අි 40ක 
යලාරි රථයක්ව ගමන් කළ 
හැකි වීම. 

 

- 

යබ. අ. 02 
(මප2)  
 

CP2/CE(COM)/PPC/2021/251 
 
ප්රායේශීය ිදුලි  ඉංිනයන්රු (මාව ැල්ල) 
ඒකකයේ පා.යස්.ම. දිප්ිටි පය සඳහා  වසර 
යනකක කාලයකෙ සැහැල්ලු යලාරි 
රථයක්ව ලබා ගැනීම   
 

12/01/2022 
14.00 පැය 

 
පළාත් 
ප්රසම්පාන  
කමිටුව-මප2 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 
කාර්යාලය, ලංකා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
ය ා.431, යකාළඹ පාර, 
ිළිමතලාව. 
දු.අ.  081-4949160 

1000.00 

 
 
 
 
 
16000.00 

 
ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 
කාර්යාලය, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, ය ා.431, 
යකාළඹ පාර, ිළිමතලාව. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 
කාර්යාලය, ලංකා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
ය ා.431, යකාළඹ පාර, 
ිළිමතලාව. 
 

 
අනාල  ැත. 

 
යේශීය 

Click 
Here 
 

යබ. අ. 02 
(මප2)  
 

CP2/CE(COM)/PPC/2021/252 
 
ප්රධාා  ඉංිනයන්රු (සැළුම් හා 
සංවර්ධා ) මප 02  ඒකකයේ ිදුලි 
අධිකාරි සැළුම් 02 සඳහා වසර යනකක 
කාලයකෙ (4WD) ඩබල් කැේ රථයක්ව 
ලබා ගැනීම 
 

12/01/2022 
14.00 පැය 

 
පළාත් 
ප්රසම්පාන  
කමිටුව-මප2 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 
කාර්යාලය, ලංකා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
ය ා.431, යකාළඹ පාර, 
ිළිමතලාව. 
දු.අ.  081-4949160,  

1000.00 

 
 
 
 
20000.00 

 
ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 
කාර්යාලය, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, ය ා.431, 
යකාළඹ පාර, ිළිමතලාව. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 
කාර්යාලය, ලංකා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
ය ා.431, යකාළඹ පාර, 
ිළිමතලාව. 
 

 
අනාල  ැත. 

 
යේශීය 

Click 
Here 
 

යබ. අ. 02 
(මප2)  
 

CP2/CE(COM)/PPC/2021/253 
 
ප්රායේශීය ිදුලි ඉංිනයන්රු(කෑගල්ල)  
ඒකකයෙ අයත්  පා.යස්.ම. 
යමායරාන්යතාෙ ප්රයේශයේ බිඳවැටුම් 
යස්වා සැපයුම් හා  ඩත්තු කෙයුතු  සඳහා 
වසර යනකක කාලයකෙ කුලී පන ම 
යෙයත් කෘකැේ රථයක්ව ලබා ගැනීම   
 

12/01/2022 
14.00 පැය 

 
පළාත් 
ප්රසම්පාන  
කමිටුව-මප2 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 
කාර්යාලය, ලංකා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
ය ා.431, යකාළඹ පාර, 
ිළිමතලාව. 
දු.අ.  081-4949160,  

1000.00 

 
 
 
 
16000.00 

 
ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 
කාර්යාලය, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, ය ා.431, 
යකාළඹ පාර, ිළිමතලාව. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 
කාර්යාලය, ලංකා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
ය ා.431, යකාළඹ පාර, 
ිළිමතලාව. 
 

 
අනාල  ැත. 

 
යේශීය 

Click 
Here 
 

https://www.dropbox.com/s/u2d2ql6e624i88e/PPC-2021-251%20Light%20Lorry%20Dippitiya.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u2d2ql6e624i88e/PPC-2021-251%20Light%20Lorry%20Dippitiya.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kmv7tjnjbi4dcn0/PPC-2021-252%20WD%20Double%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kmv7tjnjbi4dcn0/PPC-2021-252%20WD%20Double%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ce4hsktwd6k3sc9/PPC-2021-253%20Crew%20Cab%20ECSC%20Moronthota.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ce4hsktwd6k3sc9/PPC-2021-253%20Crew%20Cab%20ECSC%20Moronthota.pdf?dl=0
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යබනාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

DGM/WPN/DIV/EC4/2021-03  
ටරරිගම පාරියභෝගික යස්වා මධායස්ථා ය 
සඳහා ආරක්ෂිත බැම්ම ඉදිකිරීම. 
 

2022-01-06 
ප.ව 2.00 

නක්වවා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ිදුලි ඉංිනයන්රු, 
ප්රායේශීය ිදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය, 
ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, යකාළඹ පාර, 
දිවුලිටි පය. 
දු.ක.      031-2243096 
ෆැක්වස්   031-2243026 

500.00 12,000.00 

ිදුලි ඉංිනයන්රු, 
ප්රායේශීය ිදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය, 
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
යකාළඹ පාර, 
දිවුලිටි පය. 
දු.ක.      031-2243096 
ෆැක්වස්   031-2243026 

ිදුලි ඉංිනයන්රු, 
ප්රායේශීය ිදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය, 
ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, යකාළඹ 
පාර, 
දිවුලිටි පය. 
දු.ක.      031-2243096 
ෆැක්වස්   031-2243026 

- NCB 
Click 
Here 

යබනාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/DGM/ 
Cleaning/2021/320 
නියයෝජය සාමා යාධිකාරී (බපඋ) 
කාර්යාල සංකීර්ණය සහ යකාටුයගාඩ 
ගබඩා සංකීර්ණය දනනිකව ිරිසිදු කිරීම 
හා  ඩත්තු කිරීම සනහා වූ යකාන්රාත්තුව 
 

2022-01-05 
ප.ව 2.00 

නක්වවා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 
ය ා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

නි.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.ි.ම., ය ා. 280, නුවර 
පාර, කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 
ය ා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

යබනාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/J-V77/2021/186 
කුලී පන ම මත කෲ කැේ රථයක්ව ලබා 
ගැනීම.  පාරියභෝගික යස්වා මධායස්ථා ය 
- වත්තල 

2022-01-05 
ප.ව 2.00 

නක්වවා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 
ය ා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

නි.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.ි.ම., ය ා. 280, නුවර 
පාර, කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 
ය ා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

යබනාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/J-V95/2021/188  
කුලී පන ම මත වෑන් රථයක්ව ලබා ගැනීම. 
ප්රධාා  ිදුලි ඉංිනයන්රු කාර්යාලය - ජා-
ඇල 

2022-01-05 
ප.ව 2.00 

නක්වවා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 
ය ා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

නි.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.ි.ම., ය ා. 280, නුවර 
පාර, කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 
ය ා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

යබනාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/N-V162/2021/304 
කුලී පන ම මත කෲ කැේ රථයක්ව ලබා 
ගැනීම.  පාරියභෝගික යස්වා මධායස්ථා ය 
- කො  

2022-01-05 
ප.ව 2.00 

නක්වවා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 
ය ා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

නි.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.ි.ම., ය ා. 280, නුවර 
පාර, කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 
ය ා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

යබනාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/N-V43/2021/305 
කුලී පන ම මත වෑන් රථයක්ව ලබා ගැනීම.  
පාරියභෝගික යස්වා මධායස්ථා ය - 
කටු ායක 

2022-01-05 
ප.ව 2.00 

නක්වවා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 
ය ා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

නි.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.ි.ම., ය ා. 280, නුවර 
පාර, කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 
ය ා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

යබනාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/ 
HV-132/MON-17/2K21/92 
ිදුලි ඉංිනයන්රු (යමාණරාගල) ඒකකයේ 
බුත්තල පා.යස්.ම. යවත වසර යනකක 
කාලයක්ව සඳහා කුලී පන ම මත  ත්රී යරෝන 
රථයක්ව ලබාගැනීම 

 
 
 

12/01/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිල ග 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

නියයෝජය 
සාමා යාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාා  
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

500.00 22,000.00 

නියයෝජය සාමා යාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාා  

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගාඩ, 
බදුල්ල. 

නියයෝජය 
සාමා යාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාා  
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

 
- 

යේශීය 

 
යමතැනින් 
බාගත 
කරන්  

https://www.dropbox.com/s/jnb5ptssr3ux080/Eng-%20DD2-WPN-DIV-2021-03C%20CSC%20Meerigama.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jnb5ptssr3ux080/Eng-%20DD2-WPN-DIV-2021-03C%20CSC%20Meerigama.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d7v0w78d86jules/Sin-DD2-WPN-NCB-Cleaning2021-320.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d7v0w78d86jules/Sin-DD2-WPN-NCB-Cleaning2021-320.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mj177ejdodalbi6/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V77-2021-186-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mj177ejdodalbi6/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V77-2021-186-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8idk7idvu83pkwj/Eng-WPN-NCB-J-V95-2021-188%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8idk7idvu83pkwj/Eng-WPN-NCB-J-V95-2021-188%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xp7rcen11qifc89/Eng-WPN-NCB-N-V162-2021-304-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xp7rcen11qifc89/Eng-WPN-NCB-N-V162-2021-304-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/24d1dgrammgtbka/Eng-WPN-NCB-N-V43-2021-305%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/24d1dgrammgtbka/Eng-WPN-NCB-N-V43-2021-305%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/snazk3dmg8d9cxm/92%20Three%20Wheeler.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/snazk3dmg8d9cxm/92%20Three%20Wheeler.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/snazk3dmg8d9cxm/92%20Three%20Wheeler.pdf?dl=0
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අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගාඩ, බදුල්ල. 

දු.ක : 0552222474 

අංක . 04, ස්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගාඩ, බදුල්ල 

යබනාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
133/MON-18/2K21/89 
ිදුලි ඉංිනයන්රු (යමාණරාගල) ඒකකයේ 
බිබිල පා.යස්.ම. යවත වසර යනකක 
කාලයක්ව සඳහා කුලී පන ම මත  සිංගල් 
කැේ රථයක්ව ලබාගැනීම 

 
 
 

12/01/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිල ග 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

නියයෝජය 
සාමා යාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාා  
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගාඩ, බදුල්ල. 
දු.ක : 0552222474 

1000.00 47,000.00 

නියයෝජය සාමා යාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාා  

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගාඩ, 
බදුල්ල. 

නියයෝජය 
සාමා යාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාා  
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි 

පාර, 
හිඳ යගාඩ, බදුල්ල 

 
- 

යේශීය 

 
යමතැනින් 
බාගත 
කරන්  

යබනාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

නිසා(ඌව)/ප්රඉ(වාණිජ)/නිල 
නිවාස/ඩීඊඕ/2යක්ව21/07 
ිදුලි ඉංිනයන්රු (බලශක්වති 
කළම ාකරණ - ඌව) කාර්යාලය සඳහා 
යගාඩ ැගිල්ලක්ව බදු පන ම මත වසර 
යනකක්ව සඳහා ලබාගැනීම 

 
 
 

12/01/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිල ග 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

නියයෝජය 
සාමා යාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාා  
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගාඩ, බදුල්ල. 
දු.ක : 0552222474 

500.00 18,000.00 

නියයෝජය සාමා යාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාා  

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගාඩ, 
බදුල්ල. 

නියයෝජය 
සාමා යාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාා  
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි 

පාර, 
හිඳ යගාඩ, බදුල්ල 

 
- 

යේශීය 

 
යමතැනින් 
බාගත 
කරන්  

යබ.අ.-03 
 (සබර) 

      
      
SAB/DGM/CE(COM)/LAND/2021/
01 
මින් ා  ගැන්ට්රිය ඉදිකිරීම සඳහා ඉඩමක්ව 
මිල ග ගැනීම  

12-01-2022 
 

14.00 පැය 

පළාත් මිළ ග 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නියයෝජය 
සාමා යාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාා  ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.ි.ම.ය ා. 09,  ව 
 ගරය, රත් පුර 

දු.අ. 045-2225891-95 
ෆැක්වස් : 045-2226084 

1,500.00 5,000.00 

නියයෝජය  සාමා යාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාා  

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, 

ලං.ි.ම.,ය ා.09, ව 
 ගරය, රත් පුර. 

නියයෝජය 
සාමා යාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාා  ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.ි.ම., ය ා. 09.         
 ව  ගරය, රත් පුර. 

-- යේශීය 
Click 
Here 

 
වත්කම් 

කළම ාකර
ණ 

(වත්කම් 
කළම ාකර

ණ හා 
ආයතනික) 

 
 

 
AM&C/DGM/HVH/01/2021 
 
නියයෝජය සාමා යාධිකාරී (වත්කම් 
කළම ාකරණ හා ආයතනික) ශාඛාව 
සඳහා කුලී පන ම මත යමෝෙර් රථයක්ව 
(රියදුරු හා ඉන්ධා  සමඟ) වසර 02ක 
කාලයක්ව සඳහා ලබා ගැනීම.  
 

 
2022-01-13 
දි  
පැය. 14:00 
පැයෙ අවසන් 
කරනු  ලැයේ. 
 

 
ප්රසම්පාන  
කමිටුව 
(වත්කම් 
කළම ාකර
ණ) 

 
නියයෝජය 
සාමා යාධිකාරි 
(වත්කම් කළම ාකරණ 
හා ආයතනික) 
කාර්යාලය, 
ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
3 ව  මහල, 
රජයේ ලිිකරු යස්වා 
සංගම් යගාඩ ැගිල්ල, 
අංක:90, 

 
500.00 

 
10,000.00 

 
නියයෝජය සාමා යාධිකාරි 
(වත්කම් කළම ාකරණ හා 
ආයතනික) කාර්යාලය, 
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
3 ව  මහල, 
රජයේ ලිිකරු යස්වා 
සංගම් යගාඩ ැගිල්ල, 
අංක:90, 
සර් චිත්තම්පලම් ඒ ගාඩ් ර් 
මාවත, යකාළඹ 02. 
 

 
නියයෝජය 
සාමා යාධිකාරි 
(වත්කම් කළම ාකරණ 
හා ආයතනික) 
කාර්යාලය, 
ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
3 ව  මහල, 
රජයේ ලිිකරු යස්වා 
සංගම් යගාඩ ැගිල්ල, 
අංක:90, 

 
අනාල ය ායේ. 

 
NCB 

 
 

 
Click 
here 

https://www.dropbox.com/s/m02bpkefir0q8nb/89%20single%20cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m02bpkefir0q8nb/89%20single%20cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m02bpkefir0q8nb/89%20single%20cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5zyirw1cybog7ug/7%20EM%20BUILDING.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5zyirw1cybog7ug/7%20EM%20BUILDING.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5zyirw1cybog7ug/7%20EM%20BUILDING.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x0m12p1nje13luc/SAB-DGM-CE%28COM%29-LAND-2021-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x0m12p1nje13luc/SAB-DGM-CE%28COM%29-LAND-2021-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k66etwrda6qz0d1/Eng-AM-AMC-AM%26C-DGM-HVH-01-2021.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k66etwrda6qz0d1/Eng-AM-AMC-AM%26C-DGM-HVH-01-2021.pdf?dl=0
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සර් චිත්තම්පලම් ඒ 
ගාඩ් ර් මාවත, යකාළඹ 
02. 
 
 
දු.අ. 011 233 0108 
       011 233 0107 
 

 
 
දු.අ. 011 233 0108 
       011 233 0107 
 

සර් චිත්තම්පලම් ඒ 
ගාඩ් ර් මාවත, 
යකාළඹ 02. 
 
 
 
 
දු.අ. 011 233 0108 
       011 233 0107 
 

 

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 පමය උ යපයයී ක කරයගනය. 

 
 

අයේක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන්ට යහී ුන්න්යබ බලයලත් යෝයයීතයතයන්ට පමය උ 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 ද උවා සෑම ලංසු යපාත උ යවනුයවන්ම ඉහත 6 වන තීරුයේ ස`දහන් මුදල යගවා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල යෝයයීජය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාාන ඉංතයයන්රු යවත ලිිතතව ඉදිරිපත් කරන ලද ඉ්ලීමම උ මිනන්  0900 පැය 
සිට 1500 පැය ද උවා සාමානය වැඩ කරන දිනයන් තුළ මිලදී ගත හැක. යම් ස`දහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සාමානයාධිකාකාරී නමින් ලියන ලද බැංු අයකරය උ ම`ිනන් යහී මුද් ම`ිනන් යහී යගවිය හැක. 
 

 

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

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහී ුන්න්යබ අනුමැතිය ලත් යෝයයීතයතයින් 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 යෝයයීජය සාමානයාධිකාකාරී/ ප රධාාන ඉංතයයන්රු යවතියෝ. 
 

 

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

 

        සාමාන්යාධිකාරාරී                      
                                     


