
 1 

   

             

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 
 

වත්කම් 
කළමණාකර
න ජලවිදුලි  

ශාඛාව 

AMHE\Elec\003\2020\03 
 

වත්කම් කළමණාකරන ජලවිදුලි  ශාඛාව 
සඳහා Two Channel Vibration 

Monitoring උපකරණයක්  සපයා, 
ගෙනැවිත් දීම 

10/02/2022 
10.30 පැය 

මහවැලි 
සංකීරණය 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාකාි (වත්කම් 

කළමනාකරණ ජල 
විදුලි), ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
40/20 A අම්ිටිය පාර, 

මහනුවර 
Tel: 081-2234364 
Fax: 081-2246599 

රු: 1000/- 
සෑම 

ගගවීමක්ම 
ඕනෑම 
මහජන 
බැංකු 

ශාඛාවකින් 
ගෙමටගගාඩ 

ශාඛාගේ 
ලංවිම- 
ජනන 

මුලස්ථාන
ගේ ගිණුම් 

අංක: 
071-1001-2-

3320- 
705 බැරවන 

ගස් ගගවා 
බැංකු ලදුපත 
ඉදිිපත් කළ 

යුතුය. 

රු: 40,000.00 

නිගයෝජය සාමානයාධිකාකාි 
(වත්කම් කළමනාකරණ ජල 

විදුලි), ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

40/20 A අම්ිටිය පාර, 
මහනුවර. 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාකාි 

(වත්කම් 
කළමනාකරණ ජල 

විදුලි), ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

40/20 A අම්ිටිය පාර, 
මහනුවර. 

- 
ICB 

 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/7m3np8lzgdk4m9l/eng-gen-emhe-elec-003-2020-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7m3np8lzgdk4m9l/eng-gen-emhe-elec-003-2020-03.pdf?dl=0
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ලක්විජය විදුලි 

බලාොරය 

LV/T/U3A/2021/0442 
Supply & Replacement of Fabric 
Expansion Joins/ Bellows in Boiler 
3 at Lakvijaya Power Plant 

23/02/2022 
14.00 පැය 

 
 

 
ලක්විජය විදුලි 

බලාොරය - 
කණිෂ්ඨ 

සපයා ෙැනීම් 
කමිටුව 

 
ප්රසම්පානන 

අංශය, 4වන මහල, 
බලස්ථාන කළමණාකරු 

(ලක්විජය විදුලි 
බලාොරය) ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලලිය, 

ගනාගරාචගචෝගල්ල 
TP : 032 226 8964/77 

Fax: 032 226 8980 
 

Mob 0715777171 

 
රු 9,000.00 

(නැවත 
ගනාගෙවන 

ගෙන්ඩර් 
තැන්පතුව) 
සාමානයාධි
කාරී ලංකා 

විදුලිබල 
මණ්ඩලය 

නමින් 
මහජන 

බැංකුගේ 
ගිණුම් අංක: 
204200140

085134 
ගවත බැර 
කල හැක 

 
Bid Security 
Declaration 

 
ප්රසම්පානන අංශය, 4 වන 

මහල, පරිපාලන 
ගොඩනැගිල්ලල, ලක්විජය 

විදුලි බලාොරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලලිය, 
ගනාගරාචචගලයි 61342, ශ්රී 

ලංකාව. 
 

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

 
ප්රසම්පානන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 

ගොඩනැගිල්ලල, 
ලක්විජය විදුලි 

බලාොරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලලිය, 
ගනාගරාචචගලයි 

61342. 
 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
ගවතින් 

ගනාමිගල්ල 
බාෙත කරෙත 

හැක 
 

 
NCB 

 
Click 
Here 

 

ගබනා හැරිම් 
කලාප 01 
ගකාළඹ 
නෙරය 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2021/033 
Supply & Delivery of Steel 

Enclosures for Housing Bulk 
Supply Meters – Type D 

26/01/2022 
10.00 පැය 

පළාත් 
මිලදී 

ෙැනුම් 
කමිටුව 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(ගකාළඹ නෙරය) 
කාර්යාලය, 

සිේවන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
ගොඩනැගිල්ලල 340, 

ආර්. ඒ. න ගමල්ල මාවත, 
ගකාළඹ 03මගින් 

2022.01.25 දිනෙ ගපර 
දුක.011-2575930 

1,000.00 
(මුනලින්) 

17,000.00 

නිගයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ගකාළඹ නෙරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 

ගොඩනැගිල්ලල 340, ආර් ඒ න 
ගමල්ල මාවත, ගකාළඹ 03 හි 

තබා ඇති ලංසු ගපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නිගයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(ගකාළඹ නෙරය) 

කාර්යාලය 

- ගේශීය 
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
https://www.dropbox.com/s/xqrp041m6pvd33h/DGM%28CC%29-EE%28MM%29-PPC-2022-033.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xqrp041m6pvd33h/DGM%28CC%29-EE%28MM%29-PPC-2022-033.pdf?dl=0
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ගබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/M/22/0007 
තඹ පිරියවන (No.4) - 6 mm 

කි.ග්රෑ. 2500 ක් සැපයීම සහ ප්රවහහනය 

27/01/2022 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
ගනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑෙල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

3,000.00 55,000.00 නිගයෝජය සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
ගනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑෙල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
ගනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑෙල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

- ගේශීය Downloa
d 

ගබනාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/C1/M10/ 
2K21/076 

ඌව පළාත සඳහා  Hardware Firewall 
03ක් මිලෙ ෙැනීම සහ සැපයීම 

26/01/2022 
15.00 පැය 

පළාත් මිලදී 
ෙැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජිගන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ ගොඩ, බදුල්ලල. 
දු.ක : 0552222474 

500.00 11,250.00 

නිගයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජිගන්රු (වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ ගොඩ, 
බදුල්ලල. 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජිගන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි 

පාර, 
හිඳ ගොඩ, බදුල්ලල 

 
- 

ගේශීය 

 
ගමතැනින් 

බාෙත 
කරන්න 

ගබනාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/C1/PS/ 
2K21/123 

ඌව පළාත සඳහා මීෙර් 11 / කි. ග්රෑ. 850 
ගපරැදි ගකාන්ීට්ට කණු 200ක් මිලදී 

ෙැනීම සහ සැපයීම (ලං.වි.ම. පිරිවිතර : 
044-2-1997) 

26/01/2022 
15.00 පැය 

පළාත් මිලදී 
ෙැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජිගන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ ගොඩ, බදුල්ලල. 
දු.ක : 0552222474 

3500.00 158,000.00 

නිගයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජිගන්රු (වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ ගොඩ, 
බදුල්ලල. 

 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජිගන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි 

පාර, 
හිඳ ගොඩ, බදුල්ලල 

 
- 

ගේශීය 

 
ගමතැනින් 

බාෙත 
කරන්න 

https://www.dropbox.com/s/qc6t7eea72l5xcr/CEB-NWP2-NCB-M-22-0007.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qc6t7eea72l5xcr/CEB-NWP2-NCB-M-22-0007.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hmnb6hotcccmmou/76.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hmnb6hotcccmmou/76.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hmnb6hotcccmmou/76.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d11unem3ekn9lyk/2k21%20123.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d11unem3ekn9lyk/2k21%20123.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d11unem3ekn9lyk/2k21%20123.pdf?dl=0
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ගබනාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/C1/2K21/124 
ඌව පළාත සඳහා තිම්බල්ලස් ෙැල්ලවනයිස් 

මි.මි. 7/3.18 12000ක් සහ තිම්බල්ලස් 
ෙැල්ලවනයිස් මි.මි.  7/4.06 2000ක් මිලදී 

ෙැනීම සහ සැපයීම 

26/01/2022 
15.00 පැය 

පළාත් මිලදී 
ෙැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජිගන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ ගොඩ, බදුල්ලල. 
දු.ක : 0552222474 

500.00 5000.00 

නිගයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජිගන්රු (වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ ගොඩ, 
බදුල්ලල. 

 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජිගන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි 

පාර, 
හිඳ ගොඩ, බදුල්ලල 

 
- 

ගේශීය 

 
ගමතැනින් 

බාෙත 
කරන්න 

ගබනාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/C1/RC/ 
2K21/125 

ඌව පළාත සඳහා මීෙර් 8.3 / කි. ග්රෑ. 500 
වැරකැවූ ගකාන්ීට්ට කණු 200ක් මිලදී 

ෙැනීම සහ සැපයීම (ලං.වි.ම. පිරිවිතර : 
44-1-1996) 

26/01/2022 
15.00 පැය 

පළාත් මිලදී 
ෙැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජිගන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ ගොඩ, බදුල්ලල. 
දු.ක : 0552222474 

1000.00 89,500.00 

නිගයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජිගන්රු (වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක . 04, 
ස්රංවැලි පාර, හිඳ ගොඩ, 

බදුල්ලල. 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජිගන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි 

පාර, 
හිඳ ගොඩ, බදුල්ලල 

 
- 

ගේශීය 

 
ගමතැනින් 

බාෙත 
කරන්න 

ගබනාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/C1/RC/ 
2K21/126 

ඌව පළාත සඳහා මීෙර් 8.3 / කි. ග්රෑ. 500 
වැරකැවූ ගකාන්ීට්ට කණු 200ක් මිලදී 

ෙැනීම සහ සැපයීම (ලං.වි.ම. පිරිවිතර : 
44-1-1996) 

26/01/2022 
15.00 පැය 

පළාත් මිලදී 
ෙැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජිගන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ ගොඩ, බදුල්ලල. 
දු.ක : 0552222474 

1000.00 89,500.00 

නිගයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජිගන්රු (වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක . 04, 
ස්රංවැලි පාර, හිඳ ගොඩ, 

බදුල්ලල. 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජිගන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි 

පාර, 
හිඳ ගොඩ, බදුල්ලල 

 
- 

ගේශීය 

 
ගමතැනින් 

බාෙත 
කරන්න 

https://www.dropbox.com/s/ydm1tauh8vmep07/124.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ydm1tauh8vmep07/124.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ydm1tauh8vmep07/124.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wu4vuwz62xplphf/125.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wu4vuwz62xplphf/125.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wu4vuwz62xplphf/125.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mtm1uklavt5s87o/126.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mtm1uklavt5s87o/126.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mtm1uklavt5s87o/126.doc.pdf?dl=0


 5 

ගබනාහැරී ම් 
අංශය -04 

(න.ප2) 

 
 

SP2/CE(C&CS)/T/2021/58 
ගකාන්ීි ගපරැදි මීෙර් 11/ක්රි.ග්රෑ.1200 

කණු 50 ක් සපයා ප්රවාහනය කිරීම. 

26/01/2022 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ෙැනීම් කමිටුව  

(න.ප2) 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (න.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජිගන්රු (වාණිජ හා 
පාරිග ෝගික ගස්වා) 

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

තංෙල්ලල. 
දු.අ. 045-2200888 

ෆැක්ස් : 047-2241806 

2,500.00 65,000.00 

නිගයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(න.ප2) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජිගන්රු (වාණිජ හා 

පාරිග ෝගික ගස්වා) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.ගනා. 61/1ඒ, මුහුදු 

මාවත, තංෙල්ලල. 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (න.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජිගන්රු (වාණිජ හා 
පාරිග ෝගික ගස්වා) 

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

තංෙල්ලල. 

-- ගේශීය 
Click 
Here 

ඉදිකිරීම් 

            

යස්වා 
 

ලක්විජය විදුලි 
බලාොරය 

 
LV/T/2021/0403 

ලක්විජය බලාොරගේ ෙල්ල අගුරු 
අංෙනගේ කළමනාකරණ උපකාරක 

ගස්වාවන් ලබා ෙැනීම 

 
26/01/2022 

14.00 පැය  
 

 
ලක්විජය විදුලි 

බලාොරය - 
කණිෂ්ඨ 

සපයා ෙැනීම් 
කමිටුව 

 
ප්රසම්පානන 

අංශය, 4වන මහල, 
බලස්ථාන කළමණාකරු 

(ලක්විජය විදුලි 
බලාොරය) ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලලිය, 

ගනාගරාචගචෝගල්ල 
TP : 032 226 8964/77 

Fax: 032 226 8980 
 

Mob 0715777171 

 
රු 3,500.00 

(නැවත 
ගනාගෙවන 

ගෙන්ඩර් 
තැන්පතුව) 
සාමානයාධි
කාරී ලංකා 

විදුලිබල 
මණ්ඩලය 

නමින් 
මහජන 

බැංකුගේ 
ගිණුම් අංක: 

2042001400
85134 ගවත 

බැර කල හැක 

 
500,000.00 

 
ප්රසම්පානන අංශය, 4 වන 

මහල, පරිපාලන 
ගොඩනැගිල්ලල, ලක්විජය 

විදුලි බලාොරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලලිය, 
ගනාගරාචචගලයි 61342, ශ්රී 

ලංකාව. 
 

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

 
ප්රසම්පානන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 

ගොඩනැගිල්ලල, 
ලක්විජය විදුලි 

බලාොරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලලිය, 
ගනාගරාචචගලයි 

61342. 
 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
ගවතින් 

ගනාමිගල්ල 
බාෙත කරෙත 

හැක 
 

 
NCB 

 
Click 
Here 

 

ගබනා හැරිම් 
කලාප 01 
ගකාළඹ 
නෙරය 

DGM(CC)/CE(CW)/PPC/2021/003 
නි.ස (ගකා.න) අනියුක්ත ප්ර.ඉ (ගකා.බ) 
ඒකකගේ පා.ගස්.ම 02 සනහා කුළි වෑන් 

රථ 02 ක් ලබා ෙැනිම (වසර 02 ක් සනහා) 
 

26/01/2022 
10.00 පැය 

පළාත් 
මිලදී 

ෙැනුම් 
කමිටුව 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(ගකාළඹ නෙරය) 
කාර්යාලය, 

සිේවන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
ගොඩනැගිල්ලල 340, 

ආර්. ඒ. න ගමල්ල මාවත, 
ගකාළඹ 03මගින් 

1,000.00 
(මුනලින්) 

එක් වෑන් රථයකෙ 
15,000.00 බැගින් 

 

නිගයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ගකාළඹ නෙරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 

ගොඩනැගිල්ලල 340, ආර් ඒ 
න ගමල්ල මාවත, ගකාළඹ 03 
හි තබා ඇති ලංසු ගපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නිගයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(ගකාළඹ නෙරය) 

කාර්යාලය 

- ගේශීය 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/yn98o6to5cbh5z8/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2021-58.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yn98o6to5cbh5z8/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2021-58.pdf?dl=0
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
https://www.dropbox.com/s/4ckeq7pg49xv5ch/DGM%28CC%29-CE%28CW%29-PPC-2021-003.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4ckeq7pg49xv5ch/DGM%28CC%29-CE%28CW%29-PPC-2021-003.pdf?dl=0
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2022.01.25 දිනෙ ගපර 
දුක.011-2575930 

ගබනා හැරිම් 
කලාප 01 
ගකාළඹ 
නෙරය 

DGM(CC)/CE(P&D)/PPC/2021/008 
විදුලි ඉංජිගන්රු (තැනිම්) ඒකකය සනහා 

කුලි පනනම මත වෑන් රථයක් ලබා ෙැනිම 
(වසර 02 ක් සනහා) 

 

26/01/2022 
10.00 පැය 

පළාත් 
මිලදී 

ෙැනුම් 
කමිටුව 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(ගකාළඹ නෙරය) 
කාර්යාලය, 

සිේවන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
ගොඩනැගිල්ලල 340, 

ආර්. ඒ. න ගමල්ල මාවත, 
ගකාළඹ 03මගින් 

2022.01.25 දිනෙ ගපර 
දුක.011-2575930 

1,000.00 
(මුනලින්) 

එක් වෑන් රථයකෙ 
15,000.00 බැගින් 

 

නිගයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ගකාළඹ නෙරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 

ගොඩනැගිල්ලල 340, ආර් ඒ 
න ගමල්ල මාවත, ගකාළඹ 03 
හි තබා ඇති ලංසු ගපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නිගයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(ගකාළඹ නෙරය) 

කාර්යාලය 

- ගේශීය 
Click 
Here 

ගබනා හැරිම් 
කලාප 01 
ගකාළඹ 
නෙරය 

DGM(CC)/CE(P&D)/PPC/2021/009 
ගකාළඹ නෙර කාර්යාලගේ තැනීම් 

ඒකකගයහි, විදුලි අධිකාරි (තැනීම් ඩිගපෝ 
04) සනහා නිල නිවසක් කුලියෙ ගහෝ 

බේනෙ ලබා ෙැනිම 
 ප්රගේශය - ගකාළඹ නෙර 

සිමාගවන් 
 බිම් ප්රමාණය - 800 sqft 
 එක් වාහනයක් නැවතීගම් 

හැකියාව 
 විදුලිය හා නල ජලය අවශයයි 
 වසර 02 ක බදු පනනම මත 

26/01/2022 
10.00 පැය 

පළාත් 
මිලදී 

ෙැනුම් 
කමිටුව 

ලංසු ගපාත් නිකුත් 
ගනාගකගර්. 

ගොඩනැගිල්ලගල්ල මුල්ල 
අයිතිකරුවන් සියලු 

විස්තර සහිතව තමාම 
ලංසු ලිඛිතව  ඉදිරිපත් 

කල යුතුය 
දුක. 011-2575930 

 

- - 

නිගයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ගකාළඹ නෙරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 

ගොඩනැගිල්ලල 340, ආර් ඒ 
න ගමල්ල මාවත, ගකාළඹ 03 
හි තබා ඇති ලංසු ගපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නිගයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(ගකාළඹ නෙරය) 

කාර්යාලය 

- ගේශීය - 

ගබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/22/0001 
හිරිපිටිය විදුලි පහරිභ ෝගික භේවහ 

මධ්යේාහනය  සහහහ ුලී  පනනම මත ක   
කැබ් රායක් ලබහ ගැනීම 

27/01/2022 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
ගනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑෙල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

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

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
ගනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑෙල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
ගනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑෙල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

- ගේශීය Downloa
d 

ගබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/22/0002 
හිරිපිටිය විදුලි පහරිභ ෝගික භේවහ 

මධ්යේාහනය සහහහ ත්රී භරෝන  රායක් ුලී  
පනනම මත ලබහ ගැනීම 

 

27/01/2022 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
ගනා.25, 

1,000.00 25,000.00 නිගයෝජය සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
ගනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑෙල 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
ගනා.25, 

- ගේශීය Downloa
d 

https://www.dropbox.com/s/4svngsxmvjh1ry1/DGM%28CC%29-CE%28P%26D%29-PPC-2021-008.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4svngsxmvjh1ry1/DGM%28CC%29-CE%28P%26D%29-PPC-2021-008.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ij6vshvwxtzvola/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0001.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ij6vshvwxtzvola/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0001.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uyqbpzx4eq7gykz/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0002.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uyqbpzx4eq7gykz/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0002.pdf?dl=0
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රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑෙල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑෙල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 
ගබ.අ. 01 

(වයඹ -02) 
CEB/NWP2/NCB/HV/22/0003 

ප්රධ්හන ඉංජිභේරු (ුලරුණැගල) 
කහර්යහලයට අයත් විදුලි අධිකහරි             

වහණිජ 1 සහහහ වෑේ රායක් ුලී  පනනම 
මත ලබහ ගැනීම 

27/01/2022 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
ගනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑෙල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

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

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
ගනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑෙල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
ගනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑෙල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

- ගේශීය Downloa
d 

ගබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/22/0004 
ප්රධ්හන ඉංජිභේරු (ුලරුණැගල) 

කහර්යහලයට අයත් විමර්ශන ඒකකය 
සහහහ වෑේ රායක් ුලී  පනනම මත ලබහ 

ගැනීම 

27/01/2022 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
ගනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑෙල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

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

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
ගනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑෙල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
ගනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑෙල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

- ගේශීය Downloa
d 

ගබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/22/0005 
ප්රධ්හන ඉංජිභේරු බලශක්ත 

කළමනහකරණ ඒකකභේ විදුලි අධිකහරි 
(ශක්තහහනි අවම කිරීම් 11) සහහහ ුලී  

පනනම මත ක   කැබ් රායක් ලබහ ගැනීම 

27/01/2022 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
ගනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑෙල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

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

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
ගනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑෙල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
ගනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑෙල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

- ගේශීය Downloa
d 

ගබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/22/0006 
ප්රධ්හන ඉංජිභේරු (වහණිජ) භවුවභවේ 
රහජකහරි කටයුතු සහහහ භමෝටර් රායක් 

27/01/2022 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 

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

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 

- ගේශීය Downloa
d 

https://www.dropbox.com/s/sker1657029ooqn/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0003.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sker1657029ooqn/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0003.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8fp9kvdotzxz7s9/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0004.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8fp9kvdotzxz7s9/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0004.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y22dfh1kr9pdnep/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0005.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y22dfh1kr9pdnep/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0005.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mref3azjt4h5trw/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0006.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mref3azjt4h5trw/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0006.pdf?dl=0
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ුලී  පනනම මත ලබහ ගැනීම 
 

(වයඹ -02) 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
ගනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑෙල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
ගනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑෙල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

(වයඹ -02) 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
ගනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑෙල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 
 
 
 

ගබනාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2021/238 

ප්රාගේශීය විදුලි ඉංජිගන්රු (මාතගල්ල)  බල 
ප්රගේශයෙ   අයත්  පල්ලගල්ලගපාළ  විදුලි 

පාරිග ෝගික ගස්වා මධායස්ථානය සඳහා 
කුලී පනනම මත වසර 02ක කාලයකෙ  

වෑන් රථයක්  ලබා ෙැනීම . 
 

26/01/2022 
14.00 පැය 

 
පළාත් සපයා 

ෙැනීගම් 
කමිටුව 

 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 

 

 
 
 

1000/= 

 
 

16,000/= 

 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 
. 

 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, මහනුවර. 
 

 
අනාල නැත. 

 
ගේශීය 

 
Click 
Here 

 

 
ගබනාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2021/239 
ප්රාගේශීය විදුලි ඉංජිගන්රු (නල්ල්ලල) 

ඒකකයෙ අයත් ප්රාගේශීය නඩත්තු ඒකකය 
සඳහා කුලී පනනම මත වසර 02ක 

කාලයකෙ  වෑන්  රථයක්  ලබා ෙැනීම . 
 

26/01/2022 
14.00 පැය 

 
පළාත් සපයා 

ෙැනීගම් 
කමිටුව 

 
 
 
 
 

-එම- 
 

 
 
 

1000/= 

 
 

16,000/= 

 
 

-එම- 
 

 
 

-එම- 
 

 
අනාල නැත. 

 
ගේශීය 

 
Click 
Here 

 

 
 

ගබනාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 

 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2021/240 

ප්රධාාන  ඉංජිගන්රු (සැලසුම් සංවර්ධාන - 
මධායම පළාත1) ඒකකෙ අයත් සංවර්ධාන 
උප ඒකකගේ  ක්ගෂ්ත්ර රාජකාරි කෙයුතු  

සඳහා කුලී පනනම මත වසර 02ක 
කාලයකෙ (4WD) ඩබල්ල කැබ්  රථයක්  

ලබා ෙැනීම . 
 

26/01/2022 
14.00 පැය 

 
පළාත් සපයා 

ෙැනීගම් 
කමිටුව 

 
 
 
 
 
 
 
 

-එම- 
 

 
 

1000/= 

 
 

20,000/= 

 
 

-එම- 
 

 
 

-එම- 
 

 
අනාල නැත. 

 
ගේශීය 

 
Click 
Here 

 

ගබනාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/22/001 
 

විදුලි ඉංජිගන්රු (ගබනාහැරීම් තැනීම් - 
ත්රිකුණාමලය) ගේ රාජකාරී කෙයුතු සඳහා 

ගමෝෙර් කාර් රථයක්  වසර 02 ක් සඳහා 
කුලියෙ ලබා ෙැනීම. 

26/01/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව 
(නැගෙනහිර) 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැගෙනහිර 
කාර්යාලය) 

ත්රිකුණාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

1000.00 20,000.00 නිගයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(නැගෙනහිර කාර්යාලය), 

නිලාගවලි පාර, 
ත්රිකුණාමලය 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැගෙනහිර 
කාර්යාලය) 

නිලාගවලි පාර 
ත්රිකුණාමලය 

- NCB Click 
Here 

ගබනාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/22/002 
 

26/01/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

1,000.00 20,000.00 නිගයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(නැගෙනහිර කාර්යාලය), 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

- NCB Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/nqslap2t3nlz1gi/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-238%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nqslap2t3nlz1gi/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-238%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wok2vmii8aw8q0l/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-239.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wok2vmii8aw8q0l/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-239.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/heot5qbyjpkhzg6/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-240.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/heot5qbyjpkhzg6/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-240.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lwed8v56zy8tpwt/Eng-DD2-EP-001%20Hiring%20of%20motor%20Car%20EE%20Const.%20trincomalee.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lwed8v56zy8tpwt/Eng-DD2-EP-001%20Hiring%20of%20motor%20Car%20EE%20Const.%20trincomalee.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ri5rf5fly0d21kf/Eng-DD2-EP-002Hiring%20of%20Vehicle%20for%20IT%20East%20at%20DGM%28East%29%20Office.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ri5rf5fly0d21kf/Eng-DD2-EP-002Hiring%20of%20Vehicle%20for%20IT%20East%20at%20DGM%28East%29%20Office.pdf?dl=0
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ගතාරතුරු තාක්ෂණ නිළධාාරී 
(ත්රීකුණාමලය) ගේ රාජකාරී කෙයුතු 

සඳහා වෑන් රථයක් වසර 02 ක් සඳහා 
කුලීපනනම මත ලබා ෙැනීම. 

කමිටුව 
(නැගෙනහිර) 

(නැගෙනහිර 
කාර්යාලය) 

ත්රිකුණාමලය 
026-2222666 
026-2221030 

උප්පුගේලි, 
ත්රිකුණාමලය 

(නැගෙනහිර 
කාර්යාලය) 
උප්පුගේලි, 

ත්රිකුණාමලය 

ගබනාහැරීම් 
කළාප 02-

නැගෙනහිර 
පළාත 

DGM [E]/QPPC/22/003 
 

ඉංජිගන්රු සහකාර (කල්ලමුගණ්) ගේ 
රාජකාරී කෙයුතු සඳහා වෑන් රථයක්  

වසර 02 ක් සඳහා කුලියෙ ලබා ෙැනීම. 
 

26/01/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව 
(නැගෙනහිර) 

ප්රාගේශීය ප්රධාාන 
ඉංජිගන්රු(කල්ලමුගණ්)  

කාර්යාලය 
067-2229276 

ගහෝ 
සාමානයාධිකාරී(නැගෙ

නහිර කාර්යාලය) 
ත්රිකුණාමලය 

026-2222666 
/ 026-2221030 

1000.00 20,000.00 නිගයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(නැගෙනහිර කාර්යාලය), 

නිලාගවලි පාර, 
ත්රිකුණාමලය 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැගෙනහිර 
කාර්යාලය) 

නිලාගවලි පාර 
ත්රිකුණාමලය 

- NCB Click 
Here 

ගබනාහැරීම් 
කළාප 02-

නැගෙනහිර 
පළාත 

DGM [E]/QPPC/22/004 
 

විදුලි   අධිකාරි වාලචගචන පාරිග ෝගික  
මධායස්ථානය - වාලචගචන ගේ රාජකාරී 
කෙයුතු සනහා වෑන් රථයක් වසර 02 ක් 

සඳහා කුලියෙ ලබා ෙැනීම. 

26/01/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව 
(නැගෙනහිර) 

ප්රාගේශීය විදුලි 
ඉංජිගන්රු කාර්යාලය 

(වාලචගචන) 
065-2225882 

ගහෝ 
නිගයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(නැගෙනහිර 
කාර්යාලය) 

ත්රිකුණාමලය 
026-2222666 

/ 026-2221030 

1000.00 20,000.00 නිගයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(නැගෙනහිර කාර්යාලය), 

නිලාගවලි පාර, 
ත්රිකුණාමලය 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැගෙනහිර 
කාර්යාලය) 

නිලාගවලි පාර 
ත්රිකුණාමලය 

- NCB Click 
Here 

ගබනාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/DM-V25/2022/01 
කුලී පනනම මත වෑන් රථයක් ලබා 

ෙැනීම.ගේයන්ගොඩ වැඩබිම - ප්රධාාන                                         
ඉංජිගන්රු (ගබනාහැරීම් නඩත්තු) ඒකකය 

19/01/2022 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ෙැනීගම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

ගනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්ගොඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

නි.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., ගනා. 280, නුවර 

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

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

ගනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්ගොඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

ගබනාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/J-V71/2022/02 
කුලී පනනම මත වෑන් රථයක් ලබා ෙැනීම. 
ප්රධාාන විදුලි ඉංජිගන්රු කාර්යාලය - ජා-

ඇල 

19/01/2022 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ෙැනීගම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

ගනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්ගොඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

නි.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., ගනා. 280, නුවර 

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

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

ගනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්ගොඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

ගබනාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/KR-V59/2022/03 
කුලී පනනම මත වෑන් රථයක් ලබා ෙැනීම. 

පාරිග ෝගික ගස්වා මධායස්ථානය - 
පූගොඩ 

19/01/2022 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ෙැනීගම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

ගනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්ගොඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

නි.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., ගනා. 280, නුවර 

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

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

ගනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්ගොඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

ගබනාහැරිම් 
අංශ 02 

WPN/NCB/CON-V04/2022/04 
කුලී පනනම මත ගමෝෙර් කාර්  රථයක් 

19/01/2022 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ෙැනීගම් 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

1,000.00 20,000.00 
නි.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., ගනා. 280, නුවර 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., - NCB 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/ejrucx5z4co80kg/Eng-DD2-EP-003%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20EA%20Kalmunai.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ejrucx5z4co80kg/Eng-DD2-EP-003%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20EA%20Kalmunai.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/awms28cr42hf39y/Eng-DD2-EP-004%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20Valaichenai.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/awms28cr42hf39y/Eng-DD2-EP-004%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20Valaichenai.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/53dgfbw0o32g21a/Eng-DD2-WPN-NCB-DM-V25-2022-01%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/53dgfbw0o32g21a/Eng-DD2-WPN-NCB-DM-V25-2022-01%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qxfv5ts5to9jv62/Eng-DD2WPN-NCB-J-V71-2022-02%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qxfv5ts5to9jv62/Eng-DD2WPN-NCB-J-V71-2022-02%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6p65fmxy2uzs52b/Eng-DD2WPN-NCB-KR-V59-2022-03%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6p65fmxy2uzs52b/Eng-DD2WPN-NCB-KR-V59-2022-03%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zs43g15uo9qe0g8/Eng-DD2-WPN-NCB-CON-V04-2022-04%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zs43g15uo9qe0g8/Eng-DD2-WPN-NCB-CON-V04-2022-04%20Car.pdf?dl=0


 10 

(බපඋ) ලබා ෙැනීම. වැඩබිම් ඉංජිගන්රු II 
(තැනීම්) 

කමිටුව ගනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්ගොඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

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

ගනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්ගොඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

ගබනාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/J-V13/2022/06 
කුලී පනනම මත ගමෝෙර් කාර් රථයක් ලබා 

ෙැනීම. නඩත්තු ඉංජිගන්රු (ජාඇල) 

19/01/2022 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ෙැනීගම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

ගනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්ගොඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

නි.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., ගනා. 280, නුවර 

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

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

ගනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්ගොඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

ගබනාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/P&D-V23/2022/07 
කුලී පනනම මත  ගමෝෙර් කාර්  රථයක් 

ලබා ෙැනීම.විදුලි ඉංජිගන්රු (සැලසුම්) 

19/01/2022 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ෙැනීගම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

ගනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්ගොඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

නි.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., ගනා. 280, නුවර 

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

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

ගනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්ගොඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

ගබ.අ.03 
(සබර) 

SAB/EE(EMB)/Building/2022/01 
ඇඹිලිපිිය විදුලි ඉංජිගන්රු කාර්යාලගේ 

උඩවලව පාරිග ෝගික ගස්වා 
මධායස්ථානගේ සඳහා වසර 03 ක 

කාලයක් සඳහා කුලී පනනම මත නිවසක් 
ලබා ෙැනීම. 

27/01/2022 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ෙැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

විදුලි ඉංජිගන්රු 
කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය,  
නවනෙරය, ඇඹිලිපිිය 

රු. 1000.00 රු. 20,000.00 

විදුලි ඉංජිගන්රු ඇඹිලිපිිය 
කාර්යාලය, ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, නවනෙරය, 
ඇඹිලිපිිය 

විදුලි ඉංජිගන්රු 
ඇඹිලිපිිය කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, නවනෙරය, 

ඇඹිලිපිිය 

-- ගේශීය 
Cilck 
Here 

ගබනාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
113/MH-03/2K21/97 

විදුලි ඉංජිගන්රු (මහියංෙනය) ගවත කුලී 
පනනම මත වසර ගනකක් සඳහා ගමෝෙර් 

රථයක් ලබාෙැනීම 

 
26/01/2022 

15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ෙැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජිගන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ ගොඩ, බදුල්ලල. 
දු.ක : 0552222474 

1000.00 54,000.00 

නිගයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජිගන්රු (වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ ගොඩ, 
බදුල්ලල. 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජිගන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ ගොඩ, බදුල්ලල 

 

 
- 

ගේශීය 

 
ගමතැනින් 

බාෙත 
කරන්න 

ගබනාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
28/BD-02/2K21/98 

ප්රධාාන ඉංජිගන්රු (බදුල්ලල) ඒකකගේ 
විදුලි අධිකාරි (වාණීජ 1 / විදුලිය සිඳලීම්) 
ගවත කුලී පනනම මත වසර ගනකක් සඳහා 

වෑන් රථයක් ලබාෙැනීම 

 
26/01/2022 

15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ෙැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජිගන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ ගොඩ, බදුල්ලල. 
දු.ක : 0552222474 

 
 
 
 
 

1000.00 51,000.00 

නිගයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජිගන්රු (වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ ගොඩ, 
බදුල්ලල. 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජිගන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ ගොඩ, බදුල්ලල 

 

 
- 

ගේශීය 

 
ගමතැනින් 

බාෙත 
කරන්න 

ගබනාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
29/BD-03/2K21/99 

ප්රධාාන ඉංජිගන්රු (බදුල්ලල) ඒකකගේ 

 
26/01/2022 

15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 

 
 
 

51,000.00 
නිගයෝජය සාමානයාධිකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජිගන්රු (වාණිජ) ඒකකය 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 

 
- ගේශීය 

 
ගමතැනින් 

බාෙත 

https://www.dropbox.com/s/gus17t4u53eb2t1/Eng-DD2-WPN-NCB-DGM-V07-2022-06%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gus17t4u53eb2t1/Eng-DD2-WPN-NCB-DGM-V07-2022-06%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fgrgwzgvwl6kzml/Eng-%20DD2-WPN-NCB-P%26D%20V%2023-2022-07Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fgrgwzgvwl6kzml/Eng-%20DD2-WPN-NCB-P%26D%20V%2023-2022-07Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ixsbfzad2i1fjsm/Udawalawa_Buliding.zip?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ixsbfzad2i1fjsm/Udawalawa_Buliding.zip?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hd68u9cmn901iz6/97%20Mahiyangana%20car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hd68u9cmn901iz6/97%20Mahiyangana%20car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hd68u9cmn901iz6/97%20Mahiyangana%20car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ciweycv8070tf19/98-E.S.%20commercial%201%2C%20Disconnection%20Van%20special%20format.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ciweycv8070tf19/98-E.S.%20commercial%201%2C%20Disconnection%20Van%20special%20format.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ciweycv8070tf19/98-E.S.%20commercial%201%2C%20Disconnection%20Van%20special%20format.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cxrjqkbyutsphkh/99-E.S.%20commercial%20Van%20special%20format.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cxrjqkbyutsphkh/99-E.S.%20commercial%20Van%20special%20format.pdf?dl=0
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විදුලි අධිකාරි (වාණීජ) ගවත කුලී පනනම 
මත වසර ගනකක් සඳහා වෑන් රථයක් 

ලබාෙැනීම 

ෙැනිම් කමිටුව 
(ඌව) 

ඉංජිගන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ ගොඩ, බදුල්ලල. 

දු.ක : 0552222474 

 
1000.00 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ ගොඩ, 
බදුල්ලල. 

 

ඉංජිගන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ ගොඩ, බදුල්ලල 

කරන්න 

ගබනාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
32/BD-06/2K21/100 

ප්රධාාන ඉංජිගන්රු (බදුල්ලල) ඒකකගේ 
පස්සර පා.ගස්.ම.  ගවත කුලී පනනම මත 

වසර ගනකක් සඳහා වෑන් රථයක් 
ලබාෙැනීම 

 
26/01/2022 

15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ෙැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජිගන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ ගොඩ, බදුල්ලල. 
දු.ක : 0552222474 

 
 
 
 

1000.00 
51,000.00 

නිගයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජිගන්රු (වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ ගොඩ, 
බදුල්ලල. 

 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජිගන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි 

පාර, 
හිඳ ගොඩ, බදුල්ලල 

 
- 

ගේශීය 

 
ගමතැනින් 

බාෙත 
කරන්න 

ගබනාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
31/BD-05/2K21/101 

ප්රධාාන ඉංජිගන්රු (බදුල්ලල) ඒකකගේ 
හාලිඇල පා.ගස්.ම.  ගවත කුලී පනනම මත 

වසර ගනකක් සඳහා වෑන් රථයක් 
ලබාෙැනීම 

 
26/01/2022 

15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ෙැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජිගන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ ගොඩ, බදුල්ලල. 
දු.ක : 0552222474 

 
 
 
 

1000.00 
51,000.00 

නිගයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජිගන්රු (වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ ගොඩ, 
බදුල්ලල. 

 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජිගන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි 

පාර, 
හිඳ ගොඩ, බදුල්ලල 

 
- 

ගේශීය 

 
ගමතැනින් 

බාෙත 
කරන්න 

ගබනාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
72/BD-09/2K21/102 

ප්රධාාන ඉංජිගන්රු (බදුල්ලල) ඒකකගේ 
බදුල්ලල පා.ගස්.ම.  ගවත කුලී පනනම මත 

වසර ගනකක් සඳහා වෑන් රථයක් 
ලබාෙැනීම 

 
26/01/2022 

15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ෙැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජිගන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ ගොඩ, බදුල්ලල. 
දු.ක : 0552222474 

 
 
 
 

1000.00 
51,000.00 

නිගයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජිගන්රු (වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ ගොඩ, 
බදුල්ලල. 

 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජිගන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි 

පාර, 
හිඳ ගොඩ, බදුල්ලල 

 
- 

ගේශීය 

 
ගමතැනින් 

බාෙත 
කරන්න 

ගබනාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
48/DGM-11/2K21/103 

ප්රධාාන ඉංජිගන්රු (වාණිජ - ඌව) 
ඒකකගේ ගතාරතුරු තාක්ෂණගේදී (ඌව)  
ගවත කුලී පනනම මත වසර ගනකක් සඳහා 

වෑන් රථයක් ලබාෙැනීම 

 
26/01/2022 

15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ෙැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජිගන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

 
 
 
 

1000.00 
51,000.00 

නිගයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජිගන්රු (වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ ගොඩ, 
බදුල්ලල. 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජිගන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

 
- 

ගේශීය 

 
ගමතැනින් 

බාෙත 
කරන්න 

https://www.dropbox.com/s/cxrjqkbyutsphkh/99-E.S.%20commercial%20Van%20special%20format.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ndb3p0t4ex816a9/100-E.S.%20Passara%20Van%20special%20format.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ndb3p0t4ex816a9/100-E.S.%20Passara%20Van%20special%20format.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ndb3p0t4ex816a9/100-E.S.%20Passara%20Van%20special%20format.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8n4qbsgb9ttk47d/101-E.S.%20Haliela%20Van%20special%20format.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8n4qbsgb9ttk47d/101-E.S.%20Haliela%20Van%20special%20format.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8n4qbsgb9ttk47d/101-E.S.%20Haliela%20Van%20special%20format.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3wkaldebq76ff86/102-Badulla%20CSC%20Van%20special%20format.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3wkaldebq76ff86/102-Badulla%20CSC%20Van%20special%20format.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3wkaldebq76ff86/102-Badulla%20CSC%20Van%20special%20format.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/eg8mb48pifrwv5r/103-it%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/eg8mb48pifrwv5r/103-it%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/eg8mb48pifrwv5r/103-it%20van.pdf?dl=0
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අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ ගොඩ, බදුල්ලල. 

දු.ක : 0552222474 

 අංක . 04, ස්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ ගොඩ, බදුල්ලල 

ගබනාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
73/MON-082K21/104 

විදුලි ඉංජිගන්රු (ගමාණරාෙල) ඒකකගේ 
බිබිල පා.ගස්.ම.  ගවත කුලී පනනම මත 

වසර ගනකක් සඳහා වෑන් රථයක් 
ලබාෙැනීම 

 
26/01/2022 

15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ෙැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජිගන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ ගොඩ, බදුල්ලල. 
දු.ක : 0552222474 

 
 

1000.00 

51,000.00 

නිගයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජිගන්රු (වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ ගොඩ, 
බදුල්ලල. 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජිගන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි 

පාර, 
හිඳ ගොඩ, බදුල්ලල 

 
- 

ගේශීය 

 
ගමතැනින් 

බාෙත 
කරන්න 

ගබ.අ. 03 
(සබර) 

 
ගෙන්ඩර් අංකය: 

SAB/DGM/CE(COM)/DGM/SS/2
021/01 

 
නිගයෝජය සාමානයාධිකාරී (සබරෙමුව)  
කාර්යාල සංකීර්ණය සඳහා වසර 01ක 

කාලයකෙ  ගපෞේෙලික ආරක්ෂක  ගස්වාව 
ලබා ෙැනීම. 

26/01/2022 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ෙැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරෙමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංජිගන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නවනෙරය, 
රත්නුර 

1,000.00 200,000.00 

නිගයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරෙමුව) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජිගන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.වි.ම., නව 

නෙරය, රත්නුර. 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරෙමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංජිගන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නවනෙරය, 
රත්නුර. 

- NCB 

 
 
 
 
 
 

Click 
Here 

ගබ.අ. 03 
(සබර) 

 
ගෙන්ඩර් අංකය: 

SAB/DGM/CE(COM)/CON/SS/20
21/02 

 
ප්රධාාන ඉංජි ගන්රු ( තැනීම්)  ඒකකය 

සඳහා   වසර 01ක කාලයකෙ ගපෞේෙලික 
ආරක්ෂක  ගස්වාව ලබා ෙැනීම. 

 
 

26/01/2022 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ෙැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරෙමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංජිගන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නවනෙරය, 
රත්නුර 

1,000.00 60,000.00 

නිගයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරෙමුව) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජිගන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.වි.ම., නව 

නෙරය, රත්නුර. 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරෙමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංජිගන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නවනෙරය, 
රත්නුර. 

- NCB 

 
 
 
 
 
 

Click 
Here 

ගබ.අ. 03 
(සබර) 

 
ගෙන්ඩර් අංකය: 

SAB/DGM/CE(COM)/DM/SS/202
1/03 

 
ප්රධාාන ඉංජි ගන්රු (ගබනාහැරීම් නඩත්තු)  

ඒකකය සඳහා   වසර 01ක කාලයකෙ 
ගපෞේෙලික ආරක්ෂක  ගස්වාව ලබා 

ෙැනීම. 
 
 
 

26/01/2022 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ෙැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරෙමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංජිගන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නවනෙරය, 
රත්නුර 

1,000.00 60,000.00 

නිගයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරෙමුව) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජිගන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.වි.ම., නව 

නෙරය, රත්නුර. 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරෙමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංජිගන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නවනෙරය, 
රත්නුර. 

- NCB 

 
 
 
 
 
 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/h1yw9nm7gkc5mdw/104%20bibila%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h1yw9nm7gkc5mdw/104%20bibila%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h1yw9nm7gkc5mdw/104%20bibila%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7r6srrura72wixy/SAB_DGM_CE%28COM%29_SS_2022_01%20DGM%20Office.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7r6srrura72wixy/SAB_DGM_CE%28COM%29_SS_2022_01%20DGM%20Office.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sdrtzzt4dalp8wi/SAB_DGM_CE%28COM%29_SS_2022_02-CONSTRUCTION.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sdrtzzt4dalp8wi/SAB_DGM_CE%28COM%29_SS_2022_02-CONSTRUCTION.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5ldo2p19w80i514/SAB_DGM_CE%28COM%29_SS_2022_03-DM.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5ldo2p19w80i514/SAB_DGM_CE%28COM%29_SS_2022_03-DM.pdf?dl=0
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ගබ.අ. 03 
(සබර) 

 
ගෙන්ඩර් අංකය: 

SAB/DGM/CE(COM)/EHE/SS/20
21/04 

 
විදුලි ඉංජි ගන්රු (ඇහැලියගොඩ)  

ඒකකය සඳහා   වසර 01ක කාලයකෙ 
ගපෞේෙලික ආරක්ෂක  ගස්වාව ලබා 

ෙැනීම. 
 
 

26/01/2022 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ෙැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරෙමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංජිගන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නවනෙරය, 
රත්නුර 

1,000.00 60,000.00 

නිගයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරෙමුව) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජිගන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.වි.ම., නව 

නෙරය, රත්නුර. 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරෙමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංජිගන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නවනෙරය, 
රත්නුර. 

- NCB 

 
 
 
 
 
 

Click 
Here 

ගබ.අ. 03 
(සබර) 

 
ගෙන්ඩර් අංකය: 

SAB/DGM/CE(COM)/EMB/SS/ 
2021/05 

 
විදුලි ඉංජි ගන්රු (ඇඹිලිපිිය)  ඒකකය 

සඳහා   වසර 01ක කාලයකෙ ගපෞේෙලික 
ආරක්ෂක  ගස්වාව ලබා ෙැනීම. 

 
 

26/01/2022 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ෙැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරෙමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංජිගන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නවනෙරය, 
රත්නුර 

1,000.00 60,000.00 

නිගයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරෙමුව) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජිගන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.වි.ම., නව 

නෙරය, රත්නුර. 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරෙමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංජිගන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නවනෙරය, 
රත්නුර. 

- NCB 

 
 
 
 
 
 

Click 
Here 

ගබ.අ. 03 
(සබර) 

 
ගෙන්ඩර් අංකය: 

SAB/DGM/CE(COM)/KAH/SS/ 
2021/06 

 
විදුලි ඉංජි ගන්රු (කහවත්ත)  ඒකකය 

සඳහා   වසර 01ක කාලයකෙ ගපෞේෙලික 
ආරක්ෂක  ගස්වාව ලබා ෙැනීම. 

 
 

26/01/2022 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ෙැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරෙමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංජිගන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නවනෙරය, 
රත්නුර 

1,000.00 90,000.00 

නිගයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරෙමුව) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජිගන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.වි.ම., නව 

නෙරය, රත්නුර. 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරෙමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංජිගන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නවනෙරය, 
රත්නුර. 

- NCB 

 
 
 
 
 
 

Click 
Here 

ගබනාහැරීම් අංශය - 4 (බපන - 1) ලංසු ගපාත් මිලදී ෙැනීමෙ ප්රථමව ලංසු ගයාමු අංකය, ඔගබ් ආයතනගේ නම, වයාපාර ලියාපදිං අ අංකය,  සහ ලිපිනය ගකි පනිවිඩයක් මාර්ෙගයන් 0702516069 යන අංකයෙ නැනුම් ගනන්න. 

ගබනාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපන - 1) 

ඩබ්ීඑස්-1/ීීසී/ටී/වී/2022/01 
බස්නාහිර පළාත නකුණ-1 හි ප්රධාාන 

ඉංජිගන්රු තැනීම් කාර්යාලය සඳහා කුලී 
පනනම මත වෑන් රථයක් ලබාෙැනීම 

සඳහා වූ ගෙන්ඩරය 

17/01/2022 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 

කමි ටුව 

නිගයාජය 
සාමානයාධිකාරි ( 

බස්නාහිර පළාත නකුණ-
1) කාර්යාලය, 

ගබනාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා විදුලිබල 

500.00 15,000.00 

ප්රධාාන ඉංජිගන්රු (වාණිජ), 
නිගයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත නකුණ-1) 

කාර්යාලය,  ගබනාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

ප්රධාාන ඉංජිගන්රු 
(වාණිජ), නිගයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

නකුණ-1) කාර්යාලය,  
ගබනාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 

 

NCB 

Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/a8a6s5wzysgkylc/SAB_DGM_CE%28COM%29_SS_2022_04-EHELIYAGODA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a8a6s5wzysgkylc/SAB_DGM_CE%28COM%29_SS_2022_04-EHELIYAGODA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h04443iy80er8f9/SAB_DGM_CE%28COM%29_SS_2022_05-EMBILIPITIYA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h04443iy80er8f9/SAB_DGM_CE%28COM%29_SS_2022_05-EMBILIPITIYA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5j2tpnspaxn5e2o/SAB_DGM_CE%28COM%29_SS_2022_06-KAHAWATHTHA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5j2tpnspaxn5e2o/SAB_DGM_CE%28COM%29_SS_2022_06-KAHAWATHTHA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/euny4hryzwfv1rg/WPS1_PPC_T_V_2022_01%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/euny4hryzwfv1rg/WPS1_PPC_T_V_2022_01%20-%20watermark.pdf?dl=0
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මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නෙරස ා පටුමඟ, 

ගනහිවල. 
011-2638852 

නෙරස ා පටුමඟ, ගනහිවල. මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නෙරස ා පටුමඟ, 

ගනහිවල. 
ගබනාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපන - 1) 

ඩබ්ීඑස්-1/ීීසී/ටී/වී/2022/02 
බස්නාහිර පළාත නකුණ-1 ප්රධාාන 
ඉංජිගන්රු ගබනාහැරීම නඩත්තු 

කාර්යාලය සඳහා කුලී පනනම මත වෑන් 
රථයක් ලබාෙැනීම සඳහා වූ ගෙන්ඩරය. 

17/01/2022 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 

කමි ටුව 

නිගයාජය 
සාමානයාධිකාරි ( 

බස්නාහිර පළාත නකුණ-
1) කාර්යාලය, 

ගබනාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නෙරස ා පටුමඟ, 

ගනහිවල. 
011-2638852 

500.00 15,000.00 

ප්රධාාන ඉංජිගන්රු (වාණිජ), 
නිගයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත නකුණ-1) 

කාර්යාලය,  ගබනාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නෙරස ා පටුමඟ, ගනහිවල. 

ප්රධාාන ඉංජිගන්රු 
(වාණිජ), නිගයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

නකුණ-1) කාර්යාලය,  
ගබනාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නෙරස ා පටුමඟ, 

ගනහිවල. 

 

NCB 

Click 
here 

 

ගබනාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපන - 1) 

ඩබ්ීඑස්-1/ීීසී/ටී/2022/01 
කළුතර ප්රධාාන විදුලි ඉංජිගන්රු 

කාර්යාලය, ගබ්රුවල/පානදුර/ුලෙන් 
ප්රාථමික උපගපාල,  පාරිග ෝගික ගස්වා 

මධායස්ථාන සහ ප්රාගේශීය නඩත්තු 
ඒකකය යන ස්ථාන වල පිරිසිදු කිරීගම් 

ගස්වාව. 
(ලංසු මිල රු. මිලියන 5 ඉක්මවන්ගන් 
නම් ලංසු  ාරෙන්නා අවසාන දිනයෙ 

ගපර PCAIII අවශයගේ.) 

20/01/2022 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 

කමි ටුව 

නිගයාජය 
සාමානයාධිකාරි ( 

බස්නාහිර පළාත නකුණ-
1) කාර්යාලය, 

ගබනාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නෙරස ා පටුමඟ, 

ගනහිවල. 
011-2638852 

500.00 56,000.00 

ප්රධාාන ඉංජිගන්රු (වාණිජ), 
නිගයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත නකුණ-1) 

කාර්යාලය,  ගබනාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නෙරස ා පටුමඟ, ගනහිවල. 

ප්රධාාන ඉංජිගන්රු 
(වාණිජ), නිගයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

නකුණ-1) කාර්යාලය,  
ගබනාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නෙරස ා පටුමඟ, 

ගනහිවල. 

 

NCB 

Click 
here 

 

ගබනාහැරීම් 
අංශ 04 

ඩීඩී4/ීඑචඑම්/එන්සීබී/එස්/ 
2021/011/ඩී 

 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලගේ කළුතර 

ුලර්ෙන් ෙබඩාව සහ භුමිය පිරිසිඳු කිරිම 
හා නඩත්තු කිරිම 

 
පූර්ව ලංසු රැස්වීම 

2022-01-19 දින ගප.ව. 10.00 ෙ 
 

26/01/2022 
10.00 පැය 

කලාීය 
සපයාෙැනීම් 

කමිටුව 
ගබනාහැරීම් 

අංශ 04 

නි.සා. 
(වයා. හා  අ.න.) 

අංශ 4 කාර්යාලය,  
ලං.වි.ම., 

ශ්රී ගේවානන්න මාවත,  
පිළියන්නල. 

011-2608025 
011-2614472 

1,000.00 12,000.00 නිගයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සැලසුම් හා සංවර්ධාන) 
කාර්යාලය - ගබනාහැරිම් 
අංශ 4, ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, ගනා 25, නෙර 
ස ා පාර, ගනහිවල. 

 
0112-4204015 

 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සැලසුම් හා 
සංවර්ධාන) කාර්යාලය - 

ගබනාහැරිම් අංශ 4, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, ගනා 25, 
නෙර ස ා පාර, 

ගනහිවල. 
 

0112-4204015 
 

- NCB 
 

 
 

Click Here 

 

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. 
 

 

https://www.dropbox.com/s/a4gqwejoyihmayp/WPS1_PPC_T_V_2022_02%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a4gqwejoyihmayp/WPS1_PPC_T_V_2022_02%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/54l8b8p1grwmbus/PPC_T_2022_01%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/54l8b8p1grwmbus/PPC_T_2022_01%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e25kqzvrwssx476/DD4-PHM-NCB-S-2021-011-D%20%28With%20water%20mark%29.pdf?dl=0
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ලංසු භාර ගන්නා අවසාන දිනයට කලින් දින දක්වා සෑම ලංසු යපාතක් යවනුයවන්ම ඉහත 6 වන තීරුයේ ස`දහන් මුදල යගවා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල යෝයයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාාන ඉංතයයන්රු යවත ලිිතතව ඉදිරිපත් කරන ලද ඉ්ලීමමක් මිනන්  0900 පැය 
සිට 1500 පැය දක්වා සාමානය වැඩ කරන දිනයන් තුළ මිලදී ගත හැක. යම් ස`දහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සාමානයාධිකාකාරී නමින් ලියන ලද බැංු අයකරයක් ම`ිනන් යහෝ මුද් ම`ිනන් යහෝ යගවිය හැක. 
 

 

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

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

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

 

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

 

        සාමාන්යාධිකාරාරී                      
                                     


