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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 

DD 03 

DGM(UVA)/CE(COM)/C1/M10/2K22
/002 

ඌව පළාත සදහා  Bio Metric Time 
Attendance Machine 04ක් සහ  Dot 
Metric Printer 01ක් මිලට ගැනීම හා 

සැපයීම. 

09/02/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්) ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගාඩ, බදුල්ල. 
දු.ක : 0552222474 

500.00 5400.00 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ්) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගාඩ, 
බදුල්ල. 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ්) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි 

පාර, 
හිඳ යගාඩ, බදුල්ල 

 
- 

යේශීය 

 
යමතැනින් 

බාගත 
කරන්න 

DD 03 

DGM(UVA)/CE(COM)/C1/RC/2K22/
003 

ඌව පළාත සදහා මීටය 8.3 කි.ග්රෑ 100 වැර 
කැවූ සැහැල්ු යකාන්ිට් ක ක 2 2400ක් 

මිලට ගැනීම හා සැපයීම. (ලං.වි.ම පිරිවිතර 
: 44-5:2017) 

09/02/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්) ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගාඩ, බදුල්ල. 
දු.ක : 0552222474 

3500.00 445,000.00 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ්) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගාඩ, 
බදුල්ල. 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ්) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි 

පාර, 
හිඳ යගාඩ, බදුල්ල 

 
- 

යේශීය 

 
යමතැනින් 

බාගත 
කරන්න 

DD 03 

DGM(UVA)/CE(COM)/C1/RC/2K22/
004 

ඌව පළාත සදහා මීටය 6 කි.ග්රෑ 50 වැර 
කැවූ යකාන්ිට් ක ක 2  1000 ක් මිලට 
ගැනීම හා සැපයීම. (ලං.වි.ම පිරිවිතර : 

044-1:1996) 

09/02/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්) ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගාඩ, බදුල්ල. 
දු.ක : 0552222474 

1000.00 122,000.00 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ්) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගාඩ, 
බදුල්ල. 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ්) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි 

පාර, 
හිඳ යගාඩ, බදුල්ල 

 
- 

යේශීය 

 
යමතැනින් 

බාගත 
කරන්න 

ඉදිකිරීම් 

https://www.dropbox.com/s/lekqkwb8s96y4f8/002.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lekqkwb8s96y4f8/002.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lekqkwb8s96y4f8/002.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5ybobixlsvuxtel/003.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5ybobixlsvuxtel/003.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5ybobixlsvuxtel/003.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9bqt505dbmdnoy6/004.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9bqt505dbmdnoy6/004.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9bqt505dbmdnoy6/004.doc.pdf?dl=0
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යස්වා 
ජ්නන අංශය 

(මහවැලි 

සංකීයයය) 

MC/RND/PT/2021/07 
රන්යදණිගල  නිවාස යපයදස්වලට  2022 

සඳහා යපෞේගලික ආරක්ෂක යස්වයක් 
සැපයිම 

 
 

 
2022.02.09   

14:00 පැය 

මහවැලි 
සංකීයයය 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු, 

රන්යදනිගල විදුලි 
බලස්ථානය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

තැ.යප. 05, රන්ටැයේ. 
 

දුරකථන : 055-4929011 

ෆැක්ස් : 055-2245755 

විදුත් : 

cerdmc.gen@ceb.lk 

 

.1,500.00 
මහජ්න 
බැංකුව 

මුලස්ථාන 
ශාඛායේ  
ලං.වි.ම. 
මහවැලි 

සංකීයයයේ 
රැස්කිරීයම් 

ගි 2ම් අංක: 
204-2002-

30085-134 
ගි 2මට බැර 
කර ලදුපත 

ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය. 

රු.40,000.00 ප්රධාාන ඉංිනයන්රු, 

රන්යදනිගල විදුලි 

බලස්ථානය, ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, තැ.යප. 05, 

රන්ටැයේ. 
 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු, 

රන්යදනිගල විදුලි 

බලස්ථානය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

තැ.යප. 05, රන්ටැයේ. 
 

- NCB 

 

 

 

Click here 

 
ජ්නක 

SPS/C3/ME(M1)M/2021-7 

සපුගස්කන්ද විදුලි බලස්ථානයේ සිට 
කුලී පදනම මත මගී ප්රවාහනය සඳහා 
ආසන 07 බැගින් වූ වෑන් රථ යදකක් 

(රියදුරන් සහ ඉන්ධාන සහිතව) වසරක 
කාල සීමාවක් සඳහා ලබා ගැනීම. 

 
 

 
2022-02-09 
10.00 පැයට 

 
සපයා ගැනීම් 

කමිටුව 
තාපබල 

සංකීයයය 

 
නියයෝජ්ය සාමානය 
අධිකාකාරී ( තාපබල 
සංකීයයය)  ලංවිම 
ජ්නන මූලස්ථානය, 
නව කැළණි පාලම, 

10600 
යකායලාන්නාව 
දුරකතන අංකය 
011  2423897 

 

 
 
 
 

500.00 

 
 
 
 

10,000.00 

නියයෝජ්ය සාමානය 
අධිකාකාරී ( තාපබල 
සංකීයයය)  ලංවිම 

ජ්නන මූලස්ථානය, නව 
කැළණි පාලම, 

10600 යකායලාන්නාව 
දුරකතන අංකය 
011  2423897 

 

නියයෝජ්ය සාමානය 
අධිකාකාරී ( තාපබල 
සංකීයයය)  ලංවිම 
ජ්නන මූලස්ථානය, 
නව කැළණි පාලම, 

10600 
යකායලාන්නාව 
දුරකතන අංකය 
011  2423897 

අදාල නැත යේශීය 
Click 
Here 

 
ජ්නන 

(තාපබල 
සංකීරයය) 

TC/KCCP/BOP/T/2021/10/01 
කැලණිතිස්ස සංයුක්ත චක්රීය බලාගාරයට 

වසරක කාලයක් (2022) සඳහා 
සනීපාරක්ෂක හා උදයාන අලංකරන යස්වා 

ලබා ගැනීම 
 
 
 

 
2022.02.18  

වන දින 
14:00 පැයට 

 
සපයා ගැනීම් 

කමිටුව 
තාපබල 

සංකීයයය 

 
නියයෝජ්ය සාමානය 
අධිකාකාරී ( තාපබල 
සංකීයයය)  ලංවිම 
ජ්නන මූලස්ථානය, 
නව කැළණි පාලම, 

10600 
යකායලාන්නාව 
දුරකතන අංකය 
011  2423897 

 

 
 
 
 

2,000.00 

 
 
 
 

120,000.00 

නියයෝජ්ය සාමානය 
අධිකාකාරී ( තාපබල 
සංකීයයය)  ලංවිම 

ජ්නන මූලස්ථානය, නව 
කැළණි පාලම, 

10600 යකායලාන්නාව 
දුරකතන අංකය 
011  2423897 

 

නියයෝජ්ය සාමානය 
අධිකාකාරී ( තාපබල 
සංකීයයය)  ලංවිම 
ජ්නන මූලස්ථානය, 
නව කැළණි පාලම, 

10600 
යකායලාන්නාව 
දුරකතන අංකය 
011  2423897 

අදාල නැත යේශීය 
Click 
Here 

ප්ර.ඉ(සම්..ඉෙ..ඉ
හා.ඉන- මධායම) 

TR/O&M/N/NCB/2022/002/D 
මහනුවර නගරය අවටින් (පල්යලකැයල් 
අවටින් වඩාත් සුදුසු යේ) විදුලි අධිකාකාරි 

මහයතකු සදහා වසර යදකක කාල 

2022-02-03 
යප.ව. 10.00 

ම්..ඉ 
ප්රම්.පාානන 
ෙෙන්ඩර් 
.ණ්ඩලය 

ප්ර.ඉ(සම්..ඉෙ..ඉහා.ඉන- 
මධායම) කායර්ාලය 

ලං.ඉවි.ඉ., පාල්ෙලකැෙල් 
ග්රිඩ් උ පපාෙපාාල.ඉ 

- - 

ප්ර.ඉ(සම්..ඉෙ..ඉහා.ඉන- මධායම) , 
ලං.ඉවි.ඉ., පාල්ෙලකැෙල් ග්රිඩ් උ 
පපාෙපාාල.ඉ බලෙ ාල්ල , 

ෙකන් ල්ල.ඉ 

ප්ර.ඉ(සම්..ඉෙ..ඉහා.ඉන- 
මධායම) , ලං.ඉවි.ඉ., 
පාල්ෙලකැෙල් ග්රිඩ් උ 

පපාෙපාාල.ඉ බලෙ ාල්ල , 

- NCB 
ය ොමුව 

 
 

mailto:cerdmc.gen@ceb.lk
https://www.dropbox.com/s/j459e6abenvu137/SIN-GEN-MC-RND-PT-2021-07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8f50sh87pejzsor/Eng-Gen-TC-%20SPSC3ME%28M1%29M2021-7.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8f50sh87pejzsor/Eng-Gen-TC-%20SPSC3ME%28M1%29M2021-7.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pdd5pj1zmfdrf8t/Eng-Gen-TC-%20TCKCCPBOPT20211001.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pdd5pj1zmfdrf8t/Eng-Gen-TC-%20TCKCCPBOPT20211001.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5sca6977q72s4mg/Eng-TRA-O%26M-TRO%26MNNCB2022002D.pdf?dl=0
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සීමාවකට නිවසක් තුලියට/බදු ගැනීමට 
අවශයව ඇත. (නිවයසහි වගය අඩි 

ප්රමායය 1200 යනාඅඩු හා වාහනයක් 
නැවැත්වීමට පහසුකම් සහිත විදුලිය, නල 

ජ්ලය හා දුරකතන පහසුකම් සහිතව) 

බලෙ ාල්ල , 
ෙකන් ල්ල 

දු.ඉඅ.ඉ 081 2050960 / 081 
2215669 

ෙකන් ල්ල.ඉ 

 

 
යබ.අ.02 

PHM DD2/DGM/CE 
(LCM)/DPC/2021/33 

වයා. හා අ.සැ.න.( යබ.අ.02  
කලයගඩියහ්න, උඩුගම්පල, 

වතුපිටිවල  වැඩ බිම් සදහා මුර යස්වය 
ලබා ගැනිම ( පැය  12 වාර යස්වා) 2022/02/02 

14.00 පැය 

යබදාහැරීම් 
අංශ 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

යබ.අ.02 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(වයා.හා අ.සැ.න.) 
යබදාහැරීම් අංශය 2 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය,   
තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

 
0812222286 
081-2204298 

1000.00 40,000.00 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

081-2222286 
081-2204298 

 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

081-2222286 
081-2204298 

 

- 

 

NCB 

 
 
 
 
 
 

Click 
here 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/004 
ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු(යරරායදණිය) 

බල ප්රයේශයට අයත් රරියගම 
පාරියභෝගික යස්වා මධායස්ථානය  
සඳහා වසරක කාලයකට ත්රී යරෝද 

රථයක් ලබා ගැනීම 

23/02/2022 

14.00 පැය 

පළාත් 

ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 

කායයාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනා.431, යකාළඹ 

පාර, පිළිමතලාව. 

දු.අ.  081-4949160, 

500.00 

 

 

 

 

5000.00 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 

කායයාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනා.431, යකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 

02 කායයාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනා.431, යකාළඹ 

පාර, පිළිමතලාව. 

 

 

අදාල නැත. 

 

යේශීය 

Click Here 
 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/005 
ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු(කෑගල්ල)  

ඒකකයට අයත්  පා.යස්.ම. 
යමායරාන්යතාට ප්රයේශයේ බිඳවැටුම් 
යස්වා සැපයුම් හා නඩත්තු කටයුතු  
සඳහා වසර යදකක කාලයකට කුලී 
පදනම යටයත් කෘකැබ් රථයක් ලබා 

ගැනීම 

23/02/2022 

14.00 පැය 

පළාත් 

ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 

කායයාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනා.431, යකාළඹ 

පාර, පිළිමතලාව. 

දු.අ.  081-4949160, 

1000.00 

 

 

 

 

16000.00 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 

කායයාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනා.431, යකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 

02 කායයාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනා.431, යකාළඹ 

පාර, පිළිමතලාව. 

 

 

අදාල නැත. 

 

යේශීය 

Click Here 
 

යබදාහැරිම් 

අංශ 02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/DGM/CLEANING/202

2/27 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී (බපඋ) 

කායයාල සංකීයයය සහ යකාටුයගාඩ 
ගබඩා සංකීයයය  දදනිකව පිරිසිදු කිරීම 
හා නඩත්තු කිරීම සදහා වූ  යකාන්රාත්තුව 

 

2022-02-02 

ප.ව 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කායයාලය, ලං.වි.ම., 
යනා. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

නි.සා. (බපඋ) කායයාලය, 

ලං.වි.ම., යනා. 280, නුවර 

පාර, කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

නි.සා. (බපඋ) 

කායයාලය, ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 

Click 

Here 

යබදාහැරිම් 

අංශ 02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/G-V120/2022/17 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු කායයාලය - 
ගම්පහ 

2022-02-02 

ප.ව 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කායයාලය, ලං.වි.ම., 
යනා. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

නි.සා. (බපඋ) කායයාලය, 

ලං.වි.ම., යනා. 280, නුවර 

පාර, කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

නි.සා. (බපඋ) 

කායයාලය, ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 

Click 

Here 

https://www.dropbox.com/s/y7xqgyjn1fnxc49/ENG-DD2-PHM-PHM%20DD2-DGMCE%20%28LCM%29-DPC-2021-33%20pdf_.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y7xqgyjn1fnxc49/ENG-DD2-PHM-PHM%20DD2-DGMCE%20%28LCM%29-DPC-2021-33%20pdf_.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ts66l4y46px1fld/PPC-2022-004%20Three%20Wheeler-%20Eriyagama.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fh0i7pbp7xt3vgd/PPC-2022-005%20Crew%20Cab%20ECSC%20Moronthota.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0ysklxp1v3890kc/Eng-DD2-WPNNCB-DGM-CE%28COM%29-Cleaning%20Service-2022-27.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0ysklxp1v3890kc/Eng-DD2-WPNNCB-DGM-CE%28COM%29-Cleaning%20Service-2022-27.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hredbw5h2pdeiml/Eng-DD2-%20WPN-NCB-G-V120-2022-17%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hredbw5h2pdeiml/Eng-DD2-%20WPN-NCB-G-V120-2022-17%20VAN.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 

අංශ 02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/J-V77/2022/18 
කුලී පදනම මත  කෲ කැබ් රථයක් ලබා 

ගැනීම.  පාරියභෝගික යස්වා මධායස්ථානය 
- වත්තල 

2022-02-02 

ප.ව 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කායයාලය, ලං.වි.ම., 
යනා. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

නි.සා. (බපඋ) කායයාලය, 

ලං.වි.ම., යනා. 280, නුවර 

පාර, කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

නි.සා. (බපඋ) 

කායයාලය, ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 

Click 

Here 

යබදාහැරිම් 

අංශ 02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/DM-V143/2022/19 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 

යබදාහැරීම් නඩත්තු වැඩ බිම- 
යේයන්යගාඩ 

2022-02-02 

ප.ව 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කායයාලය, ලං.වි.ම., 
යනා. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

නි.සා. (බපඋ) කායයාලය, 

ලං.වි.ම., යනා. 280, නුවර 

පාර, කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

නි.සා. (බපඋ) 

කායයාලය, ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 

Click 

Here 

යබදාහැරිම් 

අංශ 02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/DM-V22/2022/20 
කුලී පදනම මත යමෝටය කාය රථයක් ලබා 

ගැනීම. ප්රධාාන ඉංිනයන්රු  (යබදාහැරීම් 
නඩත්තු ) 

2022-02-02 

ප.ව 2.00 

දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කායයාලය, ලං.වි.ම., 
යනා. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

නි.සා. (බපඋ) කායයාලය, 

ලං.වි.ම., යනා. 280, නුවර 

පාර, කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

නි.සා. (බපඋ) 

කායයාලය, ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 

Click 

Here 

යබදාහැරිම් 

අංශ 02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/D-V61/2022/21 
කුලී පදනම මත  කෲ කැබ් රථයක් ලබා 

ගැනීම.  පාරියභෝගික යස්වා මධායස්ථානය 
- දිවුලපිටිය 

2022-02-02 

ප.ව 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කායයාලය, ලං.වි.ම., 
යනා. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

නි.සා. (බපඋ) කායයාලය, 

ලං.වි.ම., යනා. 280, නුවර 

පාර, කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

නි.සා. (බපඋ) 

කායයාලය, ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 

Click 

Here 

යබදාහැරිම් 

අංශ 02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/J-V95/2022/22 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම.  

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු කායයාලය - ජ්ා 
ඇල 

2022-02-02 

ප.ව 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කායයාලය, ලං.වි.ම., 
යනා. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

නි.සා. (බපඋ) කායයාලය, 

ලං.වි.ම., යනා. 280, නුවර 

පාර, කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

නි.සා. (බපඋ) 

කායයාලය, ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 

Click 

Here 

යබදාහැරිම් 

අංශ 02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/K-V34/2022/23 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම.   

පාරියභෝගික යස්වා මධායස්ථානය - 
මාවරමණ්ඩිය 

2022-02-02 

ප.ව 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කායයාලය, ලං.වි.ම., 
යනා. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

නි.සා. (බපඋ) කායයාලය, 

ලං.වි.ම., යනා. 280, නුවර 

පාර, කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

නි.සා. (බපඋ) 

කායයාලය, ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 

Click 

Here 

යබදාහැරිම් 

අංශ 02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/KR-V46/2022/24 
කුලී පදනම මත  කෲ කැබ් රථයක් ලබා 

ගැනීම.  පාරියභෝගික යස්වා මධායස්ථානය 
- කිරිදියවල 

2022-02-02 

ප.ව 2.00 

දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කායයාලය, ලං.වි.ම., 
යනා. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

නි.සා. (බපඋ) කායයාලය, 

ලං.වි.ම., යනා. 280, නුවර 

පාර, කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

නි.සා. (බපඋ) 

කායයාලය, ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 

Click 

Here 

යබදාහැරිම් 

අංශ 02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/K-V28/2022/25 
කුලී පදනම මත යමෝටය කාය රථයක් ලබා 
ගැනීම. ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු  (කැලණිය 

) 

2022-02-02 

ප.ව 2.00 

දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කායයාලය, ලං.වි.ම., 
යනා. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

නි.සා. (බපඋ) කායයාලය, 

ලං.වි.ම., යනා. 280, නුවර 

පාර, කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

නි.සා. (බපඋ) 

කායයාලය, ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 

Click 

Here 

https://www.dropbox.com/s/qmh4eaza3updc9j/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V77-2022-18%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qmh4eaza3updc9j/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V77-2022-18%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ouio96atmmilv27/Eng-DD2-WPN-NCB-DM-%20V143-2022-19%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ouio96atmmilv27/Eng-DD2-WPN-NCB-DM-%20V143-2022-19%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/aoa2eruqmavro46/Eng-DD2-WPN-NCB-DM-V22-2022-20%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/aoa2eruqmavro46/Eng-DD2-WPN-NCB-DM-V22-2022-20%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mrzxft8c9z79i8d/Eng-DD2-WPN-NCB-D-V61-2022-21-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mrzxft8c9z79i8d/Eng-DD2-WPN-NCB-D-V61-2022-21-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m9o0eejhlnowwle/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V95-2022-22%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m9o0eejhlnowwle/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V95-2022-22%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s0d6gmpopayzjxg/Eng-DD2-WPN-NCB-K-%20V34-2022-23%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s0d6gmpopayzjxg/Eng-DD2-WPN-NCB-K-%20V34-2022-23%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/01bhbxgeg54fww5/Eng-DD2-WPN-NCB-KR-V46-2022-24%202WD%20Crew.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/01bhbxgeg54fww5/Eng-DD2-WPN-NCB-KR-V46-2022-24%202WD%20Crew.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hj7s0xku0uc9g6o/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V28-2022-25%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hj7s0xku0uc9g6o/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V28-2022-25%20Car.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 

අංශ 02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/N-V162/2022/26 
කුලී පදනම මත   කෲ කැබ් රථයක් ලබා 
ගැනීම.  පාරියභෝගික යස්වා මධායස්ථානය 

- කටාන 

2022-02-02 

ප.ව 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කායයාලය, ලං.වි.ම., 
යනා. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

නි.සා. (බපඋ) කායයාලය, 

ලං.වි.ම., යනා. 280, නුවර 

පාර, කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

නි.සා. (බපඋ) 

කායයාලය, ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 

Click 

Here 

බෙ.අ.03 
(සෙර) 

SAB/RUW/EE/BUILDING/ 
KITHULGALA SUB  C.S.C. /2022 

කිතුල්ගල උප පාරිබ ෝගික බේවා 
මධ්යේාාය  සහාා වසර බෙකක කාල කට, 

ඉංගිරි ාවත්ත ාා තැලිගම  යගර න්ට 
ආසන්යබ න් කිබලෝමීටර 2ක්  ඇතුලත පිහිටි 

බගාඩයැගිල්ලක්  කුලී පෙයම මත ලො 
ගැනීම.. 

 
 

03/02/2022 
14.00 පැ  

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සෙර) 

විදුලි ඉංජිබන්රු 
කාර් ාල  

(රුවන්වැල්ල)       බයා. 
ඊ 184/1, අටුලුගම, 

බෙහිඕවිට. 
 

1,000.00 - 

විදුලි ඉංජිබන්රු කාර් ාල  
(රුවන්වැල්ල) බයා. ඊ 

184/1, අටුලුගම, බෙහිඕවිට. 
 

විදුලි ඉංජිබන්රු 
කාර් ාල  

(රුවන්වැල්ල) බයා. ඊ 
184/1, අටුලුගම, 

බෙහිඕවිට. 
 

- 
බේශී  

තරඟකාරී 
ලංසු 

Cilck 
Here 

 

යබ.අ.04 
(දකු 2 

පළාත 1) 

ප්ර.ඉ.තැ.(දප)/ලි1/2022/01 
අධිකාසැර/අඩු සැර රැහැන් මාගය හා 
උපයපාළ ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා 

2022 වෂයයට තැනීම් ඒකකයට 
යකාන්රාත් කරුවන් ලියාපදිං ක කිරීම. 

 

11/02/2022 

14.00 පැය 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් ද.ප.1 

ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු(තැනීම්) -
ද.ප1, ලංවිම, අංක 

167,මාතර පාර,ගාල්ල 
දු.ක 091-2234933 

500.00 - ප්රධාාන ඉංිනයන්රු(තැනීම්) 
-ද.ප1, ලංවිම, අංක 

167,මාතර පාර,ගාල්ල 

 - NCB 

 

 
යතාරතුරු 

පිටපර 

 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය යවනුයවන් සපයාගැනීම් කමිටුයේ සභාපති විසින් හැකියාවැති සැපයුම්කරුවන් යවතින්, ජ්ාතයන්තර/ජ්ාතික 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. 

 
 

අයරක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන්ට යහෝ ුවුන්යබ බලයලත් නියයෝිනතයන්ට පමයක් ලංසු යපාත් නිකුත් කරනු ලැයබ්. අවශය වු විටක ුවුන් 1987 අංක 3 දරය යපාදු යකාන්ත රාත් පනතට අනුලවලව ලියාපදිං ක 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 නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාාන ඉංිනයන්රු යවත ලිිතතව ඉදිරිපත් කරන ලද ඉල්ලීමක් මගින්  0900 පැය 
සිට 1500 පැය දක්වා සාමානය වැඩ කරන දිනයන් තුළ මිලදී ගත හැක. යම් ස`දහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සාමානයාධිකාකාරී නමින් ලියන ලද බැංකු අයකරයක් ම`ගින් යහෝ මුදල් ම`ගින් යහෝ යගවිය හැක. 
 

 

වියේශීය තානාපති කායයාල /යවළ`ද යකාමිෂන්වලට, ලංසු යපාත්වල යතාරතුරු පිටපත් ලිිතත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීයමන් අදාල නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාාන ඉංිනයන්රු කායයාලයේ දී යනාමියල් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපාත් අයරක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ුවුන්යබ නියයෝිනතයින්ට අදාල නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාාන ඉංිනයන්රු කායයාලයේ දී යනාමියල් පරී්ා කල හැක. 
 

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ුවුන්යබ අනුමැතිය ලත් නියයෝිනතයින් ඉදිරිපිටදී ඉහත තීරු අංක 9 හි සදහන් ස්ථානයන්හිදී ලංසු භාරගැනීම අවසන් කරන යේලායේදීම, එයස් ඉදිරිපත් කරන ලද සියුම ලංසු විවෘත කරනු ලබන අතර ප රමාදව ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලංසු 
ප රතිය්්ප කරනු ලැයබ්. 
 

මීට අදාල සියු විස්තර හා පැහැදිලි කිරීම් විමසිය යුත්යත් ලංසු යපාත් නික`ත් කරනු ලබන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී/ ප රධාාන ඉංිනයන්රු යවතිනි. 
 

 

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

 

        සොමොන්යොධිකාරොරී                      

https://www.dropbox.com/s/68byeocb8auw8uw/Eng-DD2-WPN-NCB-N-V162-2022-26%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/68byeocb8auw8uw/Eng-DD2-WPN-NCB-N-V162-2022-26%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tfb80jal5eb5lnl/%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B7%83%E0%B7%94%20%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%AD%20%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%BD%20%E0%B6%8B%E0%B6%B4%20%E0%B6%B4%E0%B7%8F.%E0%B7%83%E0%B7%9A.%E0%B6%B8..
https://www.dropbox.com/s/tfb80jal5eb5lnl/%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B7%83%E0%B7%94%20%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%AD%20%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%BD%20%E0%B6%8B%E0%B6%B4%20%E0%B6%B4%E0%B7%8F.%E0%B7%83%E0%B7%9A.%E0%B6%B8..
https://www.dropbox.com/s/3dppmk3vhon4ubn/Sin-DD4-SP1-%E0%B6%B4%E0%B7%8A_%E0%B6%BB.%E0%B6%89.%E0%B6%AD%E0%B7%90%28%E0%B6%AF%E0%B6%B4%29-%E0%B6%BD%E0%B7%921-2022-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3dppmk3vhon4ubn/Sin-DD4-SP1-%E0%B6%B4%E0%B7%8A_%E0%B6%BB.%E0%B6%89.%E0%B6%AD%E0%B7%90%28%E0%B6%AF%E0%B6%B4%29-%E0%B6%BD%E0%B7%921-2022-01.pdf?dl=0
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