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ලංසු කැ`දවීම 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

කලාපය/ 
අංශය/ 
පළාත 

ලංසු යයාමු අංකය / අයිතම විස්තරය 
හා ප රමායය 

ලංසු 
භාර ගන්නා 

අවසාන 
දිනය හා 
යේලාව 

සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

ලංසු යපාත් මිළදී ගත 
හැකි කායයාලය සහ 

අදාළ අංකය 

 
ලංසු 

යපායතහි 
මිල 

(රුපි.) 

ලංසු ඇපකරයේ 
වටිනාකම 

(රුපි.) 

ඉදිරිපත් කරන ලංසු 
භාරදිය යුතු කායයාලය 

ලංසු විවෘත කරන 
ස්ථානය 

යතාරතුරු 
පිටපතක 

මිල 
(රුපි.) 

ලංසු 
වගයය 
ICB/ 
NCB 

යතාරතුරු 
පිටපත 
භාගත 
කිරීම් 

අමු ද්රවය 

ජනන 
 

වත්කම් 
කළමණාකර
න ජලවිදුලි  

ශාඛාව 

AMHE\Elec\003\2022\02 
 

වත්කම් කළමණාකරන ජලවිදුලි  ශාඛාව 
සඳහා Battery Capacity Test 

උපකරණයක්  සපයා, ගෙනැවිත් දීම 

07/04/2022 
10.30 පැයට 

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 

1000.00 
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/sb5y7e4uhqhfjv2/eng-gen-emhe-elec-003-2022-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sb5y7e4uhqhfjv2/eng-gen-emhe-elec-003-2022-02.pdf?dl=0
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ගෙදා හැරිම් 
කලාප 01 
ගකාළඹ 
නෙරය 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2022/001 
TAPE BLACK INSULATION WIDTH 

(3/4’’) 19mm 

2022 
මාර්තු 

23 
ගප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ෙැනුම් 
කමිටුව 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(ගකාළඹ නෙරය) 
කාර්තයාලය, 

සිව්වන මහල,  ලක්්මන් 
ගොඩනැගිල්ල 340, 

ආර්ත. ඒ. ද ගමල් මාවත, 
ගකාළඹ 03 2022.03.22 

දිනට ගපර 
දුක.011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

20,000.00 
 

නිගයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(ගකාළඹ නෙරය) 

කාර්තයාලය, 
සිව් වන මහල,  ලක්්මන් 

ගොඩනැගිල්ල 340, ආර්ත ඒ ද 
ගමල් මාවත, ගකාළඹ 03 හි 

තො ඇති ලංසු ගපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නිගයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(ගකාළඹ නෙරය) 

කාර්තයාලය 

- ගේශීය 
Click 
Here 

ගෙ.අ.03 
(සෙර) 

SAB/CE(COM)/T/2022/17 
ගකාන්ීි ගපදිදි ෙමන ලද ටරටර්ත 

8.3/ක්රි.රෑ.100 කණු 1000 ක් සපයා 
ප්රවාහනය ිරීමම. 

 

23-03-2022 
 

14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ෙැනීම් කමිටුව 

(සෙර) 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සෙරෙමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ංංිනගන්ු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම.ගනා. 09, නව 
නෙරය, රත්නපුර 

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

2,500.00 220,000.00 

නිගයෝජය  සාමානයාධිකාකාරි 
(සෙරෙමුව) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ංංිනගන්ු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.,ගනා.09,නව 

නෙරය, රත්නපුර. 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සෙරෙමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ංංිනගන්ු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., ගනා. 09.         
නව නෙරය, රත්නපුර. 

-- ගේශීය 
Click 
Here 

ගෙ.අ.03 
(සෙර) 

SAB/CE(COM)/T/2022/18 
ගකාන්ීි ගපදිදි ෙමන ලද ටරටර්ත 
6/ක්රි.රෑ.50 කණු 1000 ක් සපයා 

ප්රවාහනය ිරීමම. 
 

23-03-2022 
 

14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ෙැනීම් කමිටුව 

(සෙර) 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සෙරෙමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ංංිනගන්ු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම.ගනා. 09, නව 
නෙරය, රත්නපුර 

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

2,500.00 170,000.00 

නිගයෝජය  සාමානයාධිකාකාරි 
(සෙරෙමුව) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ංංිනගන්ු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.,ගනා.09,නව 

නෙරය, රත්නපුර. 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සෙරෙමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ංංිනගන්ු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., ගනා. 09.         
නව නෙරය, රත්නපුර. 

-- ගේශීය 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/3rrbekz6mvpxhrr/DGM%28CC%29-EE%28MM%29-PPC-2022-005.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3rrbekz6mvpxhrr/DGM%28CC%29-EE%28MM%29-PPC-2022-005.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h235kx0dcbwq90e/SAB-CE%28COM%29-T-2022-17.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h235kx0dcbwq90e/SAB-CE%28COM%29-T-2022-17.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zwngovkdhgkvmap/SAB-CE%28COM%29-T-2022-18.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zwngovkdhgkvmap/SAB-CE%28COM%29-T-2022-18.pdf?dl=0
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ගෙදාහැීම ම් 
අංශය -04 

(ද.ප2) 

 
 

SP2/CE(C&CS)/T/2022/17 
ගකාන්ීට්ට වැරකැ ම ටරටර්ත 8.3/ක්රි.රෑ.100 

කණු 1000 ක් සපයා ප්රවාහනය ිරීමම. 
 

23.03.2022 
 

14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ෙැනීම් කමිටුව  

(ද.ප2) 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ංංිනගන්ු (වාණිජ හා 
පාරිග ෝගික ග්වා) 

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

තංෙල්ල. 
දු.අ. 045-2200888 

ෆැක්් : 047-2241806 

2,500.00 200,000.00 

නිගයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ංංිනගන්ු (වාණිජ හා 

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

මාවත, තංෙල්ල. 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ංංිනගන්ු (වාණිජ හා 
පාරිග ෝගික ග්වා) 

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

තංෙල්ල. 

-- ගේශීය 
Click 
Here 

ගෙදාහැීම ම් 
අංශය -04 

(ද.ප2) 

 
 

SP2/CE(C&CS)/T/2022/18 
ගකාන්ීට්ට වැරකැ ම ටරටර්ත 8.3/ක්රි.රෑ.100 

කණු 1000 ක් සපයා ප්රවාහනය ිරීමම. 
 

23.03.2022 
 

14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ෙැනීම් කමිටුව  

(ද.ප2) 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ංංිනගන්ු (වාණිජ හා 
පාරිග ෝගික ග්වා) 

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

තංෙල්ල. 
දු.අ. 045-2200888 

ෆැක්් : 047-2241806 

2,500.00 200,000.00 

නිගයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ංංිනගන්ු (වාණිජ හා 

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

මාවත, තංෙල්ල. 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ංංිනගන්ු (වාණිජ හා 
පාරිග ෝගික ග්වා) 

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

තංෙල්ල. 

-- ගේශීය 
Click 
Here 

ගෙදාහැීම ම් 
අංශය -04 

(ද.ප2) 

SP2/CE(C&CS)/T/2022/19 
ගකාන්ීට්ට වැරකැ ම ටරටර්ත 8.3/ක්රි.රෑ.500 

කණු 500 ක් සපයා ප්රවාහනය ිරීමම 

23.03.2022 
 

14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ෙැනීම් කමිටුව  

(ද.ප2) 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ංංිනගන්ු (වාණිජ හා 
පාරිග ෝගික ග්වා) 

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

තංෙල්ල. 
දු.අ. 045-2200888 

ෆැක්් : 047-2241806 

2,500.00 225,000.00 

නිගයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ංංිනගන්ු (වාණිජ හා 

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

මාවත, තංෙල්ල. 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ංංිනගන්ු (වාණිජ හා 
පාරිග ෝගික ග්වා) 

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

තංෙල්ල. 

-- ගේශීය 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/38ysuj9pr533ayy/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2022-17.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/38ysuj9pr533ayy/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2022-17.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/io7m7da4diy22jr/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2022-18.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/io7m7da4diy22jr/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2022-18.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s7wvexipdrr1okq/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2022-19.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s7wvexipdrr1okq/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2022-19.pdf?dl=0
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ගෙදාහැීම ම් 
අංශය -04 

(ද.ප2) 

SP2/CE(C&CS)/T/2022/20 
ගකාන්ීට්ට වැරකැ ම ටරටර්ත 8.3/ක්රි.රෑ.500 

කණු 500 ක් සපයා ප්රවාහනය ිරීමම. 

23.03.2022 
 

14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ෙැනීම් කමිටුව  

(ද.ප2) 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ංංිනගන්ු (වාණිජ හා 
පාරිග ෝගික ග්වා) 

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

තංෙල්ල. 
දු.අ. 045-2200888 

ෆැක්් : 047-2241806 

2,500.00 225,000.00 

නිගයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ංංිනගන්ු (වාණිජ හා 

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

මාවත, තංෙල්ල. 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ංංිනගන්ු (වාණිජ හා 
පාරිග ෝගික ග්වා) 

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

තංෙල්ල. 

-- ගේශීය 
Click 
Here 

ගෙදාහැීම ම් 
අංශය -04 

(ද.ප2) 

SP2/CE(C&CS)/T/2022/21 
ගකාන්ීට්ට වැරකැ ම ටරටර්ත 9/ක්රි.රෑ.115 

කණු 500 ක් සපයා ප්රවාහනය ිරීමම. 

23.03.2022 
 

14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ෙැනීම් කමිටුව  

(ද.ප2) 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ංංිනගන්ු (වාණිජ හා 
පාරිග ෝගික ග්වා) 

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

තංෙල්ල. 
දු.අ. 045-2200888 

ෆැක්් : 047-2241806 

2,500.00 100,000.00 

නිගයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ංංිනගන්ු (වාණිජ හා 

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

මාවත, තංෙල්ල. 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ංංිනගන්ු (වාණිජ හා 
පාරිග ෝගික ග්වා) 

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

තංෙල්ල. 

-- ගේශීය 
Click 
Here 

ගෙදාහැීම ම් 
අංශය -04 

(ද.ප2) 

SP2/CE(C&CS)/T/2022/22 
ගකාන්ීට්ට ගපදිදි ටරටර්ත 11/ක්රි.රෑ.850 
කණු 100 ක් සපයා ප්රවාහනය ිරීමම. 

23.03.2022 
 

14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ෙැනීම් කමිටුව  

(ද.ප2) 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ංංිනගන්ු (වාණිජ හා 
පාරිග ෝගික ග්වා) 

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

තංෙල්ල. 
දු.අ. 045-2200888 

ෆැක්් : 047-2241806 

2,500.00 100,000.00 

නිගයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ංංිනගන්ු (වාණිජ හා 

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

මාවත, තංෙල්ල. 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ංංිනගන්ු (වාණිජ හා 
පාරිග ෝගික ග්වා) 

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

තංෙල්ල. 

-- ගේශීය 
Click 
Here 

ගෙදාහැීම ම් 
අංශය -04 

(ද.ප2) 

SP2/CE(C&CS)/T/2022/23 
ගකාන්ීට්ට ගපදිදි ටරටර්ත 11/ක්රි.රෑ.1200 

කණු 100 ක් සපයා ප්රවාහනය ිරීමම. 

23.03.2022 
 

14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ෙැනීම් කමිටුව  

(ද.ප2) 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ංංිනගන්ු (වාණිජ හා 
පාරිග ෝගික ග්වා) 

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

තංෙල්ල. 
දු.අ. 045-2200888 

ෆැක්් : 047-2241806 

2,500.00 150,000.00 

නිගයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ංංිනගන්ු (වාණිජ හා 

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

මාවත, තංෙල්ල. 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ංංිනගන්ු (වාණිජ හා 
පාරිග ෝගික ග්වා) 

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

තංෙල්ල. 

-- ගේශීය 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/pqmaqoj3vtnof7f/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2022-20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pqmaqoj3vtnof7f/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2022-20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/93mmkqs1n4pgthf/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2022-21.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/93mmkqs1n4pgthf/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2022-21.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4olsd9kvkaon55g/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2022-22.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4olsd9kvkaon55g/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2022-22.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w0vg4nuh72ulhiz/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2022-23.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w0vg4nuh72ulhiz/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2022-23.pdf?dl=0
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ගෙදාහැීම ම් 
අංශය -04 

(ද.ප2) 

SP2/CE(C&CS)/T/2022/24 
ගකාන්ීට්ට ගපදිදි ටරටර්ත 13/ක්රි.රෑ.500 
කණු 100 ක් සපයා ප්රවාහනය ිරීමම. 

23.03.2022 
 

14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ෙැනීම් කමිටුව  

(ද.ප2) 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ංංිනගන්ු (වාණිජ හා 
පාරිග ෝගික ග්වා) 

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

තංෙල්ල. 
දු.අ. 045-2200888 

ෆැක්් : 047-2241806 

2,500.00 100,000.00 

නිගයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ංංිනගන්ු (වාණිජ හා 

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

මාවත, තංෙල්ල. 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ංංිනගන්ු (වාණිජ හා 
පාරිග ෝගික ග්වා) 

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

තංෙල්ල. 

-- ගේශීය 
Click 
Here 

ගෙදාහැීම ම් 
අංශය -04 

(ද.ප2) 

SP2/CE(C&CS)/T/2022/25 
ගකාන්ීට්ට ගපදිදි ටරටර්ත 13/ක්රි.රෑ.500 
කණු 100 ක් සපයා ප්රවාහනය ිරීමම. 

23.03.2022 
 

14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ෙැනීම් කමිටුව  

(ද.ප2) 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ංංිනගන්ු (වාණිජ හා 
පාරිග ෝගික ග්වා) 

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

තංෙල්ල. 
දු.අ. 045-2200888 

ෆැක්් : 047-2241806 

2,500.00 100,000.00 

නිගයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ංංිනගන්ු (වාණිජ හා 

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

මාවත, තංෙල්ල. 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ංංිනගන්ු (වාණිජ හා 
පාරිග ෝගික ග්වා) 

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

තංෙල්ල. 

-- ගේශීය 
Click 
Here 

ගෙදාහැීම ම් 
අංශය -04 

(ද.ප2) 

SP2/CE(C&CS)/T/2022/26 
ගකාන්ීට්ට ගපදිදි ටරටර්ත 13/ක්රි.රෑ.1200 

කණු 100 ක් සපයා ප්රවාහනය ිරීමම. 

23.03.2022 
 

14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ෙැනීම් කමිටුව  

(ද.ප2) 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ංංිනගන්ු (වාණිජ හා 
පාරිග ෝගික ග්වා) 

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

තංෙල්ල. 
දු.අ. 045-2200888 

ෆැක්් : 047-2241806 

2,500.00 150,000.00 

නිගයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ංංිනගන්ු (වාණිජ හා 

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

මාවත, තංෙල්ල. 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ංංිනගන්ු (වාණිජ හා 
පාරිග ෝගික ග්වා) 

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

තංෙල්ල. 

-- ගේශීය 
Click 
Here 

ගෙදාහැීම ම් 
අංශය -04 

(ද.ප2) 

SP2/CE(C&CS)/T/2022/27 
ගකාන්ීට්ට ගපදිදි ටරටර්ත 6/ක්රි.රෑ.50 කණු 

500 ක් සපයා ප්රවාහනය ිරීමම. 
 

23.03.2022 
 

14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ෙැනීම් කමිටුව  

(ද.ප2) 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ංංිනගන්ු (වාණිජ හා 
පාරිග ෝගික ග්වා) 

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

තංෙල්ල. 
දු.අ. 045-2200888 

ෆැක්් : 047-2241806 

2,500.00 100,000.00 

නිගයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ංංිනගන්ු (වාණිජ හා 

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

මාවත, තංෙල්ල. 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ංංිනගන්ු (වාණිජ හා 
පාරිග ෝගික ග්වා) 

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

තංෙල්ල. 

-- ගේශීය 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/sbug15hw6rc1966/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2022-24.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sbug15hw6rc1966/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2022-24.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lss39qi2jiy2i5s/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2022-25.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lss39qi2jiy2i5s/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2022-25.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/afxormgroeuh9ni/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2022-26.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/afxormgroeuh9ni/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2022-26.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s759h7ncwo97mg8/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2022-27.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s759h7ncwo97mg8/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2022-27.pdf?dl=0
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ගෙදාහැීම ම් 
අංශය -04 

(ද.ප2) 

SP2/CE(C&CS)/T/2022/28 
ගකාන්ීට්ට ගපදිදි ටරටර්ත 8.3/ක්රි.රෑ.100 
කණු 1000 ක් සපයා ප්රවාහනය ිරීමම. 

23.03.2022 
 

14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ෙැනීම් කමිටුව  

(ද.ප2) 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ංංිනගන්ු (වාණිජ හා 
පාරිග ෝගික ග්වා) 

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

තංෙල්ල. 
දු.අ. 045-2200888 

ෆැක්් : 047-2241806 

2,500.00 200,000.00 

නිගයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ංංිනගන්ු (වාණිජ හා 

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

මාවත, තංෙල්ල. 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ංංිනගන්ු (වාණිජ හා 
පාරිග ෝගික ග්වා) 

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

තංෙල්ල. 

-- ගේශීය 
Click 
Here 

ගෙදාහැීම ම් 
අංශය -04 

(ද.ප2) 

SP2/CE(C&CS)/T/2022/29 
ආරක්ෂිත ංනිම2 2X12FT – 56,  

2X14FT – 21, 2X16FT – 06 සපයා 
ප්රවාහනය ිරීමම. 

23.03.2022 
 

14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ෙැනීම් කමිටුව  

(ද.ප2) 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ංංිනගන්ු (වාණිජ හා 
පාරිග ෝගික ග්වා) 

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

තංෙල්ල. 
දු.අ. 045-2200888 

ෆැක්් : 047-2241806 

2,500.00 70,000.00 

නිගයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ංංිනගන්ු (වාණිජ හා 

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

මාවත, තංෙල්ල. 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ංංිනගන්ු (වාණිජ හා 
පාරිග ෝගික ග්වා) 

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

තංෙල්ල. 

-- ගේශීය 
Click 
Here 

ගෙදාහැීම ම් 
අංශය -04 

(ද.ප2) 

SP2/CE(C&CS)/T/2022/30 
ආරක්ෂිත හි් වැසුම් – 430,  දිහැන්කු 

පි – 174 සපයා ප්රවාහනය ිරීමම. 

23.03.2022 
 

14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ෙැනීම් කමිටුව  

(ද.ප2) 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ංංිනගන්ු (වාණිජ හා 
පාරිග ෝගික ග්වා) 

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

තංෙල්ල. 
දු.අ. 045-2200888 

ෆැක්් : 047-2241806 

2,500.00 60,000.00 

නිගයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ංංිනගන්ු (වාණිජ හා 

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

මාවත, තංෙල්ල. 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ංංිනගන්ු (වාණිජ හා 
පාරිග ෝගික ග්වා) 

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

තංෙල්ල. 

-- ගේශීය 
Click 
Here 

 
වත්කම් 

කළමනාකර
ණ 

(පුහුණු ිරීමම්) 
 

DGM(TR)/Goods/2021-15 
ලංවිම පුහුණු 

මධාය්ාානය,  පිළියන්දල 
නව වැඩගපාල  ගොඩනැගිල්ල සඳහා  

යන්ගරෝපකරණ සැපමම 

 
2022-03-30 

දින 
පැය. 10.00 

පැයට අවසන් 
කරනු  ලැගේ. 

 
 
 
 

 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(වත්කම් 

කළමනාකර
ණ) 

 
නිගයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි (පුහුණු 
ිරීමම්) කාර්තයාලය, 

ලංකා විදුලිෙල 
මණ්ඩලය, 

ශ්රී ගේවානන්ද පාර, 
පිළියන්දල. 

 
දු.අ. 011 261 4468 

 
1,000.00 

 
I.පළමුවන 

අයිතමය  - සි එන් 
සි ගමගහලුම් 

යන්රය සඳහා - 
300,000.00 

II.ගදවන  
අයිතමය  - ලියවන 

පට්ටටල්  යන්ර 
සඳහා  -

200,000.00 
III.ුන්වන 
අයිතමය  - 

හැඩොන යන්රය 
සඳහා  - 

50,000.00 
IV. හතරවන  

අයිතමය  - ොමක   
ෙල ගලෝහ කැපුම් 
යන්රය සඳහා  - 

50,000.00 

 
නිගයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(පුහුණු ිරීමම්) කාර්තයාලය, 
ලංකා විදුලිෙල මණ්ඩලය, 

ශ්රී ගේවානන්ද පාර, 
පිළියන්දල. 

 
දු.අ. 011 261 4468 

 

 
නිගයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(පුහුණු ිරීමම්) 

කාර්තයාලය, 
ලංකා විදුලිෙල 

මණ්ඩලය, 
ශ්රී ගේවානන්ද පාර, 

පිළියන්දල. 
 
 

දු.අ. 011 261 4468 

 
අදාල ගනාගව්. 

 
NCB 

 
 

 
Click 
here 

ඉදිකිරීම් 

ජනන 
(මහවැලි 

සංකීර්තණය) 

ලංසු අංකය - 
MC/UKPTPS/TEN/CVL/2022-02 

 

2022 / 03 / 
23  14.00 

පැයට 

මහවැලි 
සංකීර්තණය 

සපයාෙැනීම් 

ංහල ගකාත්මගල් විදුලි 
ෙල්ාානය, 

ලංකා විදුලිෙල 

ු.1000/= 
සරෑම 

ගෙවීමක්ම 

ු.150,000/= 
 

ංහල ගකාත්මගල් විදුලි 
ෙල්ාානය, 

ලංකා විදුලිෙල මණ්ඩලය, 

ංහල ගකාත්මගල් විදුලි 
ෙල්ාානය, 

ලංකා විදුලිෙල 
- ගේශිය 

Click 
here 

https://www.dropbox.com/s/zjdh4vk2vn68h6w/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2022-28.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zjdh4vk2vn68h6w/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2022-28.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2lkxpgzy5jtwu8o/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2022-29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2lkxpgzy5jtwu8o/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2022-29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f067rr9vivru497/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2022-30.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f067rr9vivru497/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2022-30.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9fedb2gvgggrsyq/Eng-AM-TRN-DGM%28TR%29-Goods-T-2021-15.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9fedb2gvgggrsyq/Eng-AM-TRN-DGM%28TR%29-Goods-T-2021-15.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hacsmeflajzjcqs/SIN-GEN-MC-UKPTPS-TEN-CVL-2022-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hacsmeflajzjcqs/SIN-GEN-MC-UKPTPS-TEN-CVL-2022-02.pdf?dl=0
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 තලවාකැගල් ජලාශගේ අනාරක්ිත සීමාව 
වටා ආරක්ෂක වැට ංදි ිරීමම - ංහල 

ගකාත්මගල් විදුලි ෙල්ාානය 

 කමිටුව මණ්ඩලය, 
ංංිනගන්ු ශවින්රනාත් 

ප්රනාන්දු මාවත. 
නියන්ෙම්ගදාර, 

ගකාත්මගල්. 
දු.ක.: 051-2233211 

ඕනරෑම 
මහජන ෙැංකු 

ශාඛාවක් 
මගින් මහජන 

ෙැංකුගව් 
මුල්ාාන 
ශාඛාගව් 
ලං.වී.ම. 
මහවැලි 

සංකීර්තණගේ 
ගිණුම් 

අංක.204 – 
2002 – 

30085 - 134 
ට ෙැර වන 
ග් ගෙවා 

ෙැංකු ලදුපත 
ංදිරිපත් කළ 

යුුය. 

ංංිනගන්ු ශවින්රනාත් 
ප්රනාන්දු මාවත. 
නියන්ෙම්ගදාර, 

ගකාත්මගල්. 
දු.ක.: 051-2233211 

මණ්ඩලය, 
ංංිනගන්ු ශවින්රනාත් 

ප්රනාන්දු මාවත. 
නියන්ෙම්ගදාර, 

ගකාත්මගල්. 
2022 / 03 / 23  14.00 

පැයට 
 

යස්වා 

අතිගර්තක මුදල් 
කළමනාකු 

(ජනන) 

 
AFM (GEN)/DFM (GEN)/DPC/ 

2022 / 01  ලංවිම, අතිගර්තක මුදල් 
කළමනාකු (ජනන) කාර්තයාලය සඳහා 

අවුුදු 2ක කාලයකට ගතත් ෙදු කුලී 
පදනම මත (රියදුු සහ ංන්ධාන සම2) 
ආසන 5ක ගපට්රල්, ඩීසල් ගහෝ ගදමුහුන් 

ගසඩාන් කාර්ත රායක්  ලො ෙැනිම 

2022/03/25 
ගප.ව. 10.00 

ජනන අංශය 

අ.මු.ක (ජනන) ශාඛාව, 
ලංවිම, ජනන 

මුල්ාානය, නව 
කැලණිපාලම පාර, 

ගකාගලාන්නාව 
011-2385868 

500.00 30,000.00 

අ.මු.ක (ජනන) ශාඛාව, 
ලංවිම, ජනන මුල්ාානය, 

නව කැලණිපාලම පාර, 
ගකාගලාන්නාව 

 

අ.මු.ක (ජනන) ශාඛාව, 
ලංවිම, ජනන 

මුල්ාානය, නව 
කැලණිපාලම පාර, 

ගකාගලාන්නාව 
 

- 

 
 
 

ගේශීය 

Click 
Here 

 
ලක්විජය විදුලි 

ෙලාොරය 

 
LV/T/0022/0019 

 
ලක්විජය ෙලාොරගේ ජනක යන්ර 1 
ගකාටග් වැසි ජලය ෙැස යන නල 

පේදතිය අලුගතන් සවි ිරීමම 
 

 
23/03/2022 

දින 
ප.ව.14.00 

 
පූර්තව ලංසු 

දි්වීම 
10.03.2022 
ගප.ව. 10.00 

 

 
ලක්විජය විදුලි 

ෙලාොරය - 
කණි්ඨ 

සපයා ෙැනීම් 
කමිටුව 

 
ප්රසම්පාදන 

අංශය, 4වන මහල, 
ෙල්ාාන කළමණාකු 

(ලක්විජය විදුලි 
ෙලාොරය) ලංකා 

විදුලිෙල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 

ගනාගරාචගචෝගල් 
TP : 032 226 8964/77 

Fax: 032 226 8980 
 

 
ු 8,000.00 

(නැවත 
ගනාගෙවන 

ගටන්ඩර්ත 
තැන්පුව) 
සාමානයාධිකා
කාීම ලංකා 

විදුලිෙල 
මණ්ඩලය 

නමින් 
මහජන 

 
330,000.00 

 
ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 

මහල, පරිපාලන 
ගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය 

විදුලි ෙලාොරය, ලංකා 
විදුලිෙල මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 
ගනාගරාචචගලයි 61342, ශ්රී 

ලංකාව. 
 

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

 
ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 

ගොඩනැගිල්ල, 
ලක්විජය විදුලි 

ෙලාොරය, ලංකා 
විදුලිෙල මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 
ගනාගරාචචගලයි 

61342. 
 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
ගවතින් 

ගනාමිගල් 
ොෙත කරෙත 

හැක 
 

 
NCB 

 
Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/t36d06dw4yfc5vi/ENG-GEN-AFM-2022-03-03%20%28Bidding%20Document%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t36d06dw4yfc5vi/ENG-GEN-AFM-2022-03-03%20%28Bidding%20Document%29.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/fpb2ljvrelysd19/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0019.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fpb2ljvrelysd19/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0019.pdf?dl=0
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Mob 0715777171 ෙැංකුගව් 
ගිණුම් අංක: 

2042001400
85134 ගවත 

ෙැර කල හැක 
 

ලක්විජය විදුලි 
ෙලාොරය 

 
LV/T/2021/0050 

 
පයිප්ප රඳවා ඇති රාක්කගේ ගකාන්ීට්ට 

කුළුණු අළුත් වැඩියා ිරීමම 

 
23/03/2022 

දින 
ප.ව.14.00 

 
පූර්තව ලංසු 

දි්වීම 
09.03.2022 
ගප.ව. 10.00 

 
 

 
ලක්විජය විදුලි 

ෙලාොරය - 
කණි්ඨ 

සපයා ෙැනීම් 
කමිටුව 

 
ප්රසම්පාදන 

අංශය, 4වන මහල, 
ෙල්ාාන කළමණාකු 

(ලක්විජය විදුලි 
ෙලාොරය) ලංකා 

විදුලිෙල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 

ගනාගරාචගචෝගල් 
TP : 032 226 8964/77 

Fax: 032 226 8980 
 

Mob 0715777171 

 
ු 10,000.00 

(නැවත 
ගනාගෙවන 

ගටන්ඩර්ත 
තැන්පුව) 
සාමානයාධිකා
කාීම ලංකා 

විදුලිෙල 
මණ්ඩලය 

නමින් 
මහජන 

ෙැංකුගව් 
ගිණුම් අංක: 

2042001400
85134 ගවත 

ෙැර කල හැක 

 
600,000.00 

 
ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 

මහල, පරිපාලන 
ගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය 

විදුලි ෙලාොරය, ලංකා 
විදුලිෙල මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 
ගනාගරාචචගලයි 61342, ශ්රී 

ලංකාව. 
 

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

 
ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 

ගොඩනැගිල්ල, 
ලක්විජය විදුලි 

ෙලාොරය, ලංකා 
විදුලිෙල මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 
ගනාගරාචචගලයි 

61342. 
 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
ගවතින් 

ගනාමිගල් 
ොෙත කරෙත 

හැක 
 

 
NCB 

 
Click 
Here 

 
 

ජනන 
(සමනළ 

සංකීර්තණය) 

SC/DGM/BID/SWPS/2022/01 
සමනළවැව විදුලි ෙලාොරගේ 

සමනළවැව ගව්ල්ල, ිරංචිගුගණ් ගෙෝට්ටටු 
අංෙනය, කපුෙල ෙම්මානය සහ සමනළ 

සංකීර්තණ කාර්තයාලය, රත්නපුර සඳහා 
ගපෞේෙලික ආරක්ෂක ග්වාවන් 

ලොෙැනීම 
 
 

24/03/2022 
14:00 පැය 

සමනළ 
සංකීර්තණ 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාකාීම 

(සමනළ සංකීර්තණය) 
කාර්තයාලය, නව නෙරය, 
රත්නපුර, ශ්රී ලංකාව. දු. 

ක. +94 045-
225002/03 ෆැක්් +94 

045- 225005 

1,000/= 
ගම් සඳහා 

ඕනරෑම 
ෙැංකුවිරන් 

මහජන 
ෙැංකුගව් 

මූල්ාාන 
ශාඛාගව් 
සමනළ 

සංකීර්තණ 
දි්ිරීමම් 

ගිණුම 
2042004100

85134 ට 
ෙැරකර ලො 

ෙත් රිසිට්ට 
පතක් 

ංදිරිපත් කළ 
යුුය. 

125,000/- 
 

නිගයෝජය සාමානයාධිකාකාීම 
(සමනළ සංකීර්තණය) 

කාර්තයාලය, නව නෙරය, 
රත්නපුර, ශ්රී ලංකාව. දු. ක. 

+94 045-225002/03 
ෆැක්් +94 045- 225005 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාකාීම 

(සමනළ සංකීර්තණය) 
කාර්තයාලය, නව 

නෙරය, රත්නපුර, ශ්රී 
ලංකාව. දු. ක. +94 
045-225002/03 
ෆැක්් +94 045- 

225005 

N/A NCB Click 
Here 

 

 
ජනක 

 
SPS/C3/MEM(M&P)/2022-5 

 

 
2022-03-23 
10.00 පැයට 

 
 

නිගයෝජ්ය 

 
නිගයෝජය සාමානය 
අධිකාකාීම ( තාපෙල 

 
 
 

 
 
 

නිගයෝජය සාමානය අධිකාකාීම 
( තාපෙල සංකීර්තණය)  

ලංවිම 

නිගයෝජය සාමානය 
අධිකාකාීම ( තාපෙල 

සංකීර්තණය)  ලංවිම 
අදාල නැත ගේශීය 

Click 
Here 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/xwiudfuzwv7sm40/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0050.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xwiudfuzwv7sm40/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0050.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kwu181uju3yfatv/Eng-GEN-SC-SWPS-2022-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kwu181uju3yfatv/Eng-GEN-SC-SWPS-2022-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nd9mhugonllodio/Eng-Gen-TC-SPSC3MEM%28M%26P%292022-5.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nd9mhugonllodio/Eng-Gen-TC-SPSC3MEM%28M%26P%292022-5.pdf?dl=0
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සපුගස්කන්ෙ විදුලි බලස්ථානගේ සිට කුලී 
පෙනම මත මගී ප්රවාහනය සඳහා ආසන 
07ක වෑන් රථයක් (ියදුරු සහ ඉන්ධන 

සහිතව) වසරක කාල සීමාවක් සඳහා ලබා 
ගැනීම. 

 

සාමාන්ය 
අධිකාකාරී ( 
තාපබල 

සංකීර්ණය) 

සංකීර්තණය)  ලංවිම 
ජනන මූල්ාානය, නව 

කැළණි පාලම, 
10600 ගකාගලාන්නාව 

දුරකතන අංකය 
011  2423897 

 

 
Rs.500/= 

 
Rs. 10,000/= 

ජනන මූල්ාානය, නව 
කැළණි පාලම, 

10600 ගකාගලාන්නාව 
දුරකතන අංකය 
011  2423897 

 

ජනන මූල්ාානය, නව 
කැළණි පාලම, 

10600 ගකාගලාන්නාව 
දුරකතන අංකය 
011  2423897 

ජනක අංශය 
(තාපෙල 

සංකීර්තණය) 

TC/ KPS/ME(FS)/T/2022/01/ 
811/4110 

කැළණිති්ස ෙලාොරය සඳහා අවුදිේදක
කාලසීමාවකටකසලෙැහැර ිරීමගම් ග්වා 

සැපමම. 

2022.03.23 
14.00 පැය 

තාපෙලසංකී
ර්තණය 

සපයාෙැනීම් 
කමිටුව 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්තයාලය (තාපෙල 
සංකීර්තණය), 

ලංවිම, 
ජනක මූල්ාානය, නව 

කැළණි පාලම පාර, 
10600, ගකාගළාන්නාව. 

දු.ක.: 
011-2437426, 
011-2423897 

ු. 1,000.00 
ු. 

22,500.00 

නිගයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්තයාලය (තාපෙල 

සංකීර්තණය), 
ලංවිම, 

ජනක මූල්ාානය, නව 
කැළණි පාලම පාර, 10600, 

ගකාගළාන්නාව. 
 

ලංසු 
 ාර ෙන්නා ගව්ලාව 

අවසාන් වු වහාම 
නිගයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්තයාලය (තාපෙල 

සංිරර්තණය) දී 
 

ගනාමිගල් NCB 

 
 
 
 
 
 

Click 
Here 

ගෙදා හැරිම් 
කලාප 01 
ගකාළඹ 
නෙරය 

 
 

DGM(CC)/CE(CS)/PPC/2022/001 
ගකාළඹ දකුණ ප්රධාාන කාර්තයාලය සදහා  
කූලි පදනම මත ගොඩනැගිල්ලක් සපයා 

ෙැනිම. 
 පිහිිම- ගකාළඹ 05 ගහෝ ගකාළඹ 

06 අවට්ටන් 
 ගොඩනැගිල්ගල් බිම් ප්රමාණය- වර්තෙ 

අඩි 5500 ත් 6000 අතර 
 වාහන නැවතිගම් පහසුකම් - අවම 

වශගයන් වාහන 20 ක් නැවැත්විය 
හැිර විය යුුය 

 පිවිසුම් මාර්තෙගේ පළල - අඩි 20 
ගහෝ ඊට වැඩි 

අගනකුත් පහසුකම් 
 පහසු පිවිසුම,ගතකලා විදුලිය 

(ඇම්පියර්ත 100 ගහෝ ඊට වැඩි) 
 දුරකාන හා ජල පහසුකම් 

 ෙදු කාල සිමාව -  වසර 02 ක් සදහා 

2022 
මාර්තු 

23 
ගප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ෙැනුම් 
කමිටුව 

ලංසු ගපාත් නිකුත් 
ගනාගකගර්ත. 

ගොඩනැගිල්ගල් මුල් 
අයිතිකුවන් සියලු 

වි්තර සහිතව තමාම 
ලංසු ලිඛිතව  ංදිරිපත් 

කල යුුය 
දුක. 011-2575930 

 

- - 

නිගයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(ගකාළඹ නෙරය) 

කාර්තයාලය, 
සිව් වන මහල,  ලක්්මන් 

ගොඩනැගිල්ල 340, ආර්ත ඒ 
ද ගමල් මාවත, ගකාළඹ 03 
හි තො ඇති ලංසු ගපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නිගයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(ගකාළඹ නෙරය) 

කාර්තයාලය 

- ගේශීය - 

 
 
 

ගෙදාහැීමම් 
අංශය - 1 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එචවී/2022
/006 

ප්රධාාන ංංිනගන්ු(මින්ගන්රිය)  ග  
රාජකාීම කටයුු සඳහා කුලී පදනම මත 

කාර්ත  රායක් ලො ෙැනීම. වර්තෂ 02 ක 

2022.03.16 
1500 පැයට 

 
 
 
 
 

 

නිගයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

නිගයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්තයාලය, 

 

නිගයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 

 
 
 
 
 

ගේශීය 
තර2කාීම 

ලංසු 

click 
here 

https://www.dropbox.com/s/0imlkpd18f2hy3n/Eng-Gen-TC-TCKPSME%28FS%29T2022018114110.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0imlkpd18f2hy3n/Eng-Gen-TC-TCKPSME%28FS%29T2022018114110.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k364n4j55ymh3fh/Sin-DD1-NCP--HV-2022-006.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k364n4j55ymh3fh/Sin-DD1-NCP--HV-2022-006.pdf?dl=0
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(උ.මැ.ප.) කාල සීමාවක් සඳහා. 
 
 
 
 

පළාත් සපයා 
ෙැනීම් කමිටුව 

කාර්තයාලය, 

ලංකා විදුලිෙල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

ග්නානායක මාවත, 

අනුරාධාපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 
500.00 

 
10,000.00 

ලංකා විදුලිෙල මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල ග්නානායක 

මාවත, අනුරාධාපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

කාර්තයාලය, 

ලංකා විදුලිෙල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

ග්නානායක මාවත, 

අනුරාධාපුර. 

 

අදාළ නැත 

 
 
 

ගෙදාහැීමම් 
අංශය - 1 
(උ.මැ.ප.) 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එචවී/2022
/007 

ප්රධාාන ංංිනගන්ු (තැනීම්) යටගත් විදුලි 
අධිකාකාීම (තැනීම්)  ග  රාජකාීම කටයුු 

සඳහා කුලී පදනම මත වරෑන්  රායක් ලො 
ෙැනීම. වර්තෂ 02 ක කාල සීමාවක් සඳහා. 

 
 
 
 2022.03.16 

1500 පැයට 

 
 
 
 
 

පළාත් සපයා 
ෙැනීම් කමිටුව 

 

නිගයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්තයාලය, 

ලංකා විදුලිෙල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

ග්නානායක මාවත, 

අනුරාධාපුර. 

දු:අ: 025-2222552 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

500.00 

 
 
 
 
 
 

10,000.00 

 

 

නිගයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්තයාලය, 

ලංකා විදුලිෙල මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල ග්නානායක 

මාවත, අනුරාධාපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 

නිගයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්තයාලය, 

ලංකා විදුලිෙල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

ග්නානායක මාවත, 

අනුරාධාපුර. 

 
 
 
 
 

අදාළ නැත 

ගේශීය 
තර2කාීම 

ලංසු 

 

ගෙදාහැීමම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2022/4
7 

පුත්තලම විදුලි ංංිනගන්ු කාර්තයාලය, 
පුත්තලම, ආණමඩුව, ගනාගරාචගචෝගල් 

සහ මදුරන්කුලිය පාරිග ෝගික ග්වා 
මධාය්ාාන පිරිසිදු ිරීමම හා නඩත්ු 

ග්වා පවත්වාගෙන යාම සඳහා  ම ලංසුව. 

2022 මාර්තු 
23 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ෙැනීම් කමිටුව 

ප්රධාාන විදුලි ංංිනගන්ු 
(වාණිජ) කාර්තයාලය, 

නාරම්මල පාර, 
ඇ්සැේදුම, 
කුලියාපිිය. 

037 - 2281892 

1,000.00 30,000.00 

නිගයෝජය සාමානයාධිකාකාීම 
(වයඹ-1) කාර්තයාලය 

නාරම්මල පාර, 
ඇ්සැේදුම 
කුලියාපිිය. 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාකාීම (වයඹ-

1) 
කාර්තයාලය , 

නාරම්මල පාර, 
ඇ්සැේදුම, 
කුලියාපිිය. 

 NCB 
Click 
Here 

 

ගෙදාහැීමම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

 
ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී1/ඊඊපුත්/සීඑල්ීඑල්/එ

ප්එල්22 
ගනාගරාචගචෝගල් පාරිග ෝගික ග්වා 
මධාය්ාානය සදහා ගනාගරාචගචෝලය 

නෙර සීමාව ුළින්, ජලය, විදුලිය, 
දුරකාන, සහිත වර්තෙ අඩි 2,500 ගනාඅඩු 

2022 මාර්තු 
23 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ෙැනීම් කමිටුව 

ප්රාගේශීය විදුලි 
ංංිනගන්ු (පුත්තලම) 

කාර්තයාලය, 
ලංකා විදුලිෙල 

මණ්ඩලය, 
අංක.171/1, 

කුුණරෑෙල පාර, 

1,000.00 10,000.00 

ප්රාගේශීය විදුලි ංංිනගන්ු 
(පුත්තලම) කාර්තයාලය, 

ලංකා විදුලිෙල මණ්ඩලය, 
අංක.171/1, 

කුුණරෑෙල පාර, 
පුත්තලම. 

ප්රාගේශීය විදුලි 
ංංිනගන්ු (පුත්තලම) 

කාර්තයාලය, 
ලංකා විදුලිෙල 

මණ්ඩලය, 
අංක.171/1, 

කුුණරෑෙල පාර, 

 NCB 
Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/lgbj9wopi1tilff/Sin-DD1-DGM-NWP1-CEECM-2022-47.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lgbj9wopi1tilff/Sin-DD1-DGM-NWP1-CEECM-2022-47.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/66mfo28vi4ybl7g/Sin-DD1-DGM-NWP1-CEECM-%20Fl22.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/66mfo28vi4ybl7g/Sin-DD1-DGM-NWP1-CEECM-%20Fl22.pdf?dl=0
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ගොඩනැඟිල්ලක් සහිත පර්තච් 40 කට 
ගනාඅඩු ංඩමක් කුලී ගහෝ ෙදු පදනම මත 

ලො ෙැනීම. 
 

පුත්තලම. 
032-2265995 

පුත්තලම. 

ගෙ. අ. 1 
(වයාපිති හා 
ෙැර නඩත්ු) 

DGM(P&HM)DD1/T/SV/2022/01 
 

ප්රධාාන ංංිනගන්ු 
(දිහැන් මාර්තෙ ංදිිරරිම් හා නඩත්ු) 

වයාපිති හා ෙැර නඩත්ු - ගෙ.අ.1 ග  
රාජකාීම කටයුු සඳහා වසර 03 ක 

කාලයකට ගමෝටර්ත රායක්  ලො ෙැනීම. 

24/03/2022 
ප.ව. 2.00 

දක්වා 

කලාපීය 
සපයා 

ෙැනීගම් 
කමිටුව 

(ගෙ.අ.1) 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(වයාපිති හා ෙැර 
නඩත්ු) ගෙදාහැීමම් 

අංශය 01, 
ලංකා විදුලිෙල මණ්ඩලය, 
ගනා.288, නුවර පාර,         

කුුණරෑෙල, 
 

037- 2229151 

1,000.00 60,000.00 

නිගයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(වයාපිති හා ෙැර නඩත්ු) 

ගෙදාහැීමම් අංශය 01,       
ලංකා විදුලිෙල මණ්ඩලය, 

ගනා.288, නුවර පාර,         
කුුණරෑෙල, 

දු.ක.: 037- 2229151, 
2230483, 2230484                    
ෆැක්් 037-2229151 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(වයාපිති හා ෙැර 
නඩත්ු) ගෙදාහැීමම් 

අංශය 01, 
ලංකා විදුලිෙල 

මණ්ඩලය, ගනා.288, 
නුවර පාර,         

කුුණරෑෙල, 
දු.ක.: 037- 2229151, 
2230483, 2230484                    
ෆැක්් 037-2229151 

අදාල නැත ගේශීය 
ගමතනින්  

 

ගෙ. අ. 1 
(වයාපිති හා 
ෙැර නඩත්ු) 

DGM(P&HM)DD1/T/SV/2022/02 
 

නිගයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(වයාපිති හා ෙැර නඩත්ු) ගෙ.අ. 1 

ශාඛාගව් රාජකාරි කටයුු සඳහා කුලී 
පදනම මත වසර 03 ක කාලසීමාවක් 
සඳහා වරෑන් රා ගදකක් ලො ෙැනීම. 

24/03/2022 
ප.ව. 2.00 

දක්වා 

කලාපීය 
සපයා 

ෙැනීගම් 
කමිටුව 

(ගෙ.අ.1) 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(වයාපිති හා ෙැර 
නඩත්ු) ගෙදාහැීමම් 
අංශය 01,       ලංකා 
විදුලිෙල මණ්ඩලය, 

ගනා.288, නුවර පාර,         
කුුණරෑෙල, 

 
037- 2229151 

1,000.00 

අයිතම අංක 1 
 

60,000.00 
අයිතම අංක 2 

 
60,000.00 

නිගයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(වයාපිති හා ෙැර නඩත්ු) 

ගෙදාහැීමම් අංශය 01,       
ලංකා විදුලිෙල මණ්ඩලය, 

ගනා.288, නුවර පාර,         
කුුණරෑෙල, 

දු.ක.: 037- 2229151, 
2230483, 2230484                    
ෆැක්් 037-2229151 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(වයාපිති හා ෙැර 
නඩත්ු) ගෙදාහැීමම් 
අංශය 01,       ලංකා 
විදුලිෙල මණ්ඩලය, 

ගනා.288, නුවර පාර,         
කුුණරෑෙල, 

දු.ක.: 037- 2229151, 
2230483, 2230484                    
ෆැක්් 037-2229151 

අදාල නැත ගේශීය 
ගමතනින්  

 
 

ගෙ. අ. 1 
(වයාපිති හා 
ෙැර නඩත්ු) 

 
DGM(P&HM)DD1/T/SSE/2021/01 

 
නිගයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 

(වයාපිති හා ෙැර නඩත්ු) ගෙ.අ.1 
කාර්තයාලය, ගහයියන්ුඩුව ෙෙඩාව, 

හෙරන ෙෙඩාව හා අගනකුත් සියළුම 
වැඩබිම් කාර්තයාල සඳහා වසර 03 ක 

කාලයකට ගපෞේෙලික ආරක්ෂක  ග්වාව 
සැපමම. 

24/03/2022 
ප.ව. 2.00 

දක්වා 

කලාපීය 
සපයා 

ෙැනීගම් 
කමිටුව 

(ගෙ.අ.1) 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(වයාපිති හා ෙැර 
නඩත්ු) ගෙදාහැීමම් 
අංශය 01,       ලංකා 
විදුලිෙල මණ්ඩලය, 

ගනා.288, නුවර පාර,         
කුුණරෑෙල, 

 
037- 2229151 

1,000.00 450,000.00 

නිගයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(වයාපිති හා ෙැර නඩත්ු) 

ගෙදාහැීමම් අංශය 01,       
ලංකා විදුලිෙල මණ්ඩලය, 

ගනා.288, නුවර පාර,         
කුුණරෑෙල, 

දු.ක.: 037- 2229151, 
2230483, 2230484                    
ෆැක්් 037-2229151 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(වයාපිති හා ෙැර 
නඩත්ු) ගෙදාහැීමම් 
අංශය 01,       ලංකා 
විදුලිෙල මණ්ඩලය, 

ගනා.288, නුවර පාර,         
කුුණරෑෙල, 

දු.ක.: 037- 2229151, 
2230483, 2230484                    
ෆැක්් 037-2229151 

අදාල නැත ගේශීය 
ගමතනින්  

 
 

ගෙ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/SS/22/0063 
පළාත් ෙෙඩාව (වයඹ -2) සඳහා 

ගකාන්රාත් පදනම මත ආරක්ෂක 
ග්වාව ලො ෙැනීම 

2022-03-24 
ගප.ව.10.00 

ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්තයාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිෙල 
මණ්ඩලය, 

3,000.00 75,000.00 නිගයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්තයාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිෙල මණ්ඩලය, 
ගනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්තයාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිෙල 
මණ්ඩලය, 

- ගේශීය Downloa
d 

https://www.dropbox.com/s/a1jiukl09adry92/DD1-PHM-SV-2022-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k1u83k0gtjfktdu/DD1-PHM-SV-2022-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hmdpkq7icvc4jfn/DD1-PHM-SSE-2021-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6u8diwk70afe345/CEB-NWP2-NCB-SS-22-0063.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6u8diwk70afe345/CEB-NWP2-NCB-SS-22-0063.pdf?dl=0
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ගනා.25, 
රජපිහිල්ල පාර, 

කුුණරෑෙල 
දු.ක: 037- 2065498 / 

070- 6430400 
ෆැක්්: 037- 2065497 

කුුණරෑෙල 
දු.ක: 037- 2065498 / 070- 

6430400 
ෆැක්්: 037- 2065497 

ගනා.25, 
රජපිහිල්ල පාර, 

කුුණරෑෙල 
දු.ක: 037- 2065498 / 

070- 6430400 
ෆැක්්: 037- 2065497 

ගෙ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/22/0064 
කුුණරෑෙල ප්රාගේශීය විදුලි ංංිනගන්ු 

(කුුණරෑෙල) කාර්තයාලගේ රාජකාරි 
කටයුු සඳහා කුලී පදනම මත වරෑන් 

රායක් ලො ෙැනීම. 

2022-03-24 
ගප.ව.10.00 

ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්තයාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිෙල 
මණ්ඩලය, 
ගනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුුණරෑෙල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්්: 037- 2065497 

1,000.00 40,000.00 නිගයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්තයාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිෙල මණ්ඩලය, 
ගනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුුණරෑෙල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්්: 037- 2065497 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්තයාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිෙල 
මණ්ඩලය, 
ගනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුුණරෑෙල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්්: 037- 2065497 

- ගේශීය Downloa
d 

ගෙ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/22/0065 
නාරම්මල ප්රාගේශීය විදුලි ංංිනගන්ු 

කාර්තයාලයට අයත් ප්රාගේශීය නඩත්ු උප 
ඒකකය සඳහා වරෑන් රායක් කුලී පදනම 

මත ලො ෙැනීම. 

2022-03-24 
ගප.ව.10.00 

ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්තයාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිෙල 
මණ්ඩලය, 
ගනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුුණරෑෙල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්්: 037- 2065497 

1,000.00 40,000.00 නිගයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්තයාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිෙල මණ්ඩලය, 
ගනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුුණරෑෙල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්්: 037- 2065497 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්තයාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිෙල 
මණ්ඩලය, 
ගනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුුණරෑෙල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්්: 037- 2065497 

- ගේශීය Downloa
d 

ගෙ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/22/0066 
අලව්ව විදුලි පාරිග ෝගික ග්වා 

මධාය්ාානය  සඳහා කුලී පදනම මත කිි 
කැේ රායක් ලො ෙැනීම. 

2022-03-24 
ගප.ව.10.00 

ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්තයාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිෙල 
මණ්ඩලය, 
ගනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුුණරෑෙල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්්: 037- 2065497 

1,000.00 40,000.00 නිගයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්තයාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිෙල මණ්ඩලය, 
ගනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුුණරෑෙල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්්: 037- 2065497 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්තයාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිෙල 
මණ්ඩලය, 
ගනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුුණරෑෙල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්්: 037- 2065497 

- ගේශීය Downloa
d 

 
නිසා(වාණිජ 

 
ිරරිෙත්ගොඩ පිහිි ගෙ.අංශ 02 මනු 

 
 

 
 

 
නිසා(වාහාආ) ගෙ.අංශ 

 
 

 
 

 
කඩවත පිහිි ලංකා 

 
ලං.වි.ම, ගනා.205/3, 

 
 

 
 

 
 

https://www.dropbox.com/s/s168w6n38nebstv/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0064.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s168w6n38nebstv/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0064.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u0q2um63dn723dx/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0065.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u0q2um63dn723dx/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0065.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ah0xmcyjozyvy89/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0066.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ah0xmcyjozyvy89/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0066.pdf?dl=0
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හා ආයතනික)  
ගෙදාහැීමම් 

අංශ 02 

පීමක්ෂණාොරය සඳහා ගතත ෙදු කුළී 
පදනම මත වරෑන් රායක් සපයා ෙැනීම 

ලංසු අංකය - 
DD2/DGM(C&C)/HV/ML/2022/T11

8 
 

2022/03/23 
ගප.ව.10.00 

ගෙදාහැීමම් 
අංශ 2 

2, 02වන මහළ, 
ගනා.205/3, නුවර පාර, 
පහළ බියන්විල, කඩවත 

011-2329934 

500.00 36,000.00 විදුලිෙල මණ්ඩලගේ පළමු 
මහගල්  අ.සා.(ගෙ.අංශ 02) 

කාර්තයාලගේ තො ඇති 
ගටන්ඩර්ත ගපට්ටියට ෙහාලිය 

යුුයි 

නුවර පාර, පහළ 
බියන්විල, කඩවත 

ගදවන මහගල් 
අ.සා.(ගෙ.අංශ 02) 

කාර්තයාලය 

- 
 

ගේශීය 
 

ොෙැනීමට  

ගෙ. අ. 02 
(මප2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/065 

ප්රධාාන ංංිනගන්ු (ගප්රාගදණිය) ෙල 
ප්රගේශයට අයත් ඊරියෙම පාරිග ෝගික 

ග්වා මධාය්ාානය  සඳහා වසරක 
කාලයකට  කුලී පදනම මත  ත්රී ගරෝද 

රායක් ලො ෙැනීම. 

30/03/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

ප්ර.ං. (වාණිජ) - මප 02 
කාර්තයාලය, ලංකා 

විදුලිෙල මණ්ඩලය, 
ගනා.431, ගකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 
දු.අ.  081-4949160 

500.00 

 
 
 
 

5000.00 
 

ප්ර.ං. (වාණිජ) - මප 02 
කාර්තයාලය, ලංකා විදුලිෙල 

මණ්ඩලය, ගනා.431, 
ගකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 

ප්ර.ං. (වාණිජ) - මප 02 
කාර්තයාලය, ලංකා 

විදුලිෙල මණ්ඩලය, 
ගනා.431, ගකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 
 

 
අදාල නැත. 

 
ගේශීය 

Click 
Here 

 

ගෙදාහැරිම් 
අංශ 02 
(ෙපඋ) 

WPN/NCB/CON-V04/2022/04 
කුලී පදනම මත ගමෝටර්ත කාර්ත  රායක් 

ලො ෙැනීම. වැඩබිම් ංංිනගන්ු II 
(තැනීම්) 

2022-03-16 
ප.ව 2.00 

දක්වා 

පළාත් සපයා 
ෙැනීගම් 
කමිටුව 

නි.සා. (ෙපඋ) 
කාර්තයාලය, ලං.වි.ම., 

ගනා. 280, නුවර පාර, 
ිරරිෙත්ගොඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

නි.සා. (ෙපඋ) කාර්තයාලය, 
ලං.වි.ම., ගනා. 280, නුවර 

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

නි.සා. (ෙපඋ) 
කාර්තයාලය, ලං.වි.ම., 

ගනා. 280, නුවර පාර, 
ිරරිෙත්ගොඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

ගෙදාහැරිම් 
අංශ 02 
(ෙපඋ) 

WPN/NCB/J-V77/2022/18 
කුලී පදනම මත  කෲ කැේ රායක් ලො 

ෙැනීම.  පාරිග ෝගික ග්වා මධාය්ාානය 
- වත්තල 

2022-03-16 
ප.ව 2.00 

දක්වා 

පළාත් සපයා 
ෙැනීගම් 
කමිටුව 

නි.සා. (ෙපඋ) 
කාර්තයාලය, ලං.වි.ම., 

ගනා. 280, නුවර පාර, 
ිරරිෙත්ගොඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

නි.සා. (ෙපඋ) කාර්තයාලය, 
ලං.වි.ම., ගනා. 280, නුවර 

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

නි.සා. (ෙපඋ) 
කාර්තයාලය, ලං.වි.ම., 

ගනා. 280, නුවර පාර, 
ිරරිෙත්ගොඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

ගෙදාහැරිම් 
අංශ 02 
(ෙපඋ) 

WPN/NCB/DM-V143/2022/19 
කුලී පදනම මත වරෑන් රායක් ලො ෙැනීම. 

ගෙදාහැීමම් නඩත්ු වැඩ බිම- 
ගව්යන්ගොඩ 

2022-03-16 
ප.ව 2.00 

දක්වා 

පළාත් සපයා 
ෙැනීගම් 
කමිටුව 

නි.සා. (ෙපඋ) 
කාර්තයාලය, ලං.වි.ම., 

ගනා. 280, නුවර පාර, 
ිරරිෙත්ගොඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

නි.සා. (ෙපඋ) කාර්තයාලය, 
ලං.වි.ම., ගනා. 280, නුවර 

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

නි.සා. (ෙපඋ) 
කාර්තයාලය, ලං.වි.ම., 

ගනා. 280, නුවර පාර, 
ිරරිෙත්ගොඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

ගෙදාහැරිම් 
අංශ 02 
(ෙපඋ) 

WPN/NCB/DM-V22/2022/20 
කුලී පදනම මත ගමෝටර්ත කාර්ත රායක් ලො 
ෙැනීම. ප්රධාාන ංංිනගන්ු  (ගෙදාහැීමම් 

නඩත්ු ) 

2022-03-16 
ප.ව 2.00 

දක්වා 

පළාත් සපයා 
ෙැනීගම් 
කමිටුව 

නි.සා. (ෙපඋ) 
කාර්තයාලය, ලං.වි.ම., 

ගනා. 280, නුවර පාර, 
ිරරිෙත්ගොඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

නි.සා. (ෙපඋ) කාර්තයාලය, 
ලං.වි.ම., ගනා. 280, නුවර 

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

නි.සා. (ෙපඋ) 
කාර්තයාලය, ලං.වි.ම., 

ගනා. 280, නුවර පාර, 
ිරරිෙත්ගොඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

ගෙදාහැරිම් 
අංශ 02 
(ෙපඋ) 

WPN/NCB/D-V61/2022/21 
කුලී පදනම මත  කෲ කැේ රායක් ලො 

ෙැනීම.  පාරිග ෝගික ග්වා මධාය්ාානය 
- දිවුලපිිය 

2022-03-16 
ප.ව 2.00 

දක්වා 

පළාත් සපයා 
ෙැනීගම් 
කමිටුව 

නි.සා. (ෙපඋ) 
කාර්තයාලය, ලං.වි.ම., 

ගනා. 280, නුවර පාර, 
ිරරිෙත්ගොඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

නි.සා. (ෙපඋ) කාර්තයාලය, 
ලං.වි.ම., ගනා. 280, නුවර 

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

නි.සා. (ෙපඋ) 
කාර්තයාලය, ලං.වි.ම., 

ගනා. 280, නුවර පාර, 
ිරරිෙත්ගොඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

ගෙදාහැරිම් 
අංශ 02 
(ෙපඋ) 

WPN/NCB/J-V95/2022/22 
කුලී පදනම මත වරෑන් රායක් ලො ෙැනීම.  

ප්රධාාන විදුලි ංංිනගන්ු කාර්තයාලය - ජා 
ඇල 

2022-03-16 
ප.ව 2.00 

දක්වා 

පළාත් සපයා 
ෙැනීගම් 
කමිටුව 

නි.සා. (ෙපඋ) 
කාර්තයාලය, ලං.වි.ම., 

ගනා. 280, නුවර පාර, 
ිරරිෙත්ගොඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

නි.සා. (ෙපඋ) කාර්තයාලය, 
ලං.වි.ම., ගනා. 280, නුවර 

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

නි.සා. (ෙපඋ) 
කාර්තයාලය, ලං.වි.ම., 

ගනා. 280, නුවර පාර, 
ිරරිෙත්ගොඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/6llx7ayzqmzmrd1/DD2-DGM%28C%26C%29-HV-ML-2022-T118.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/536dp9i316is6vk/PPC-2022-065%20Three%20Wheeler-%20Eriyagama.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/536dp9i316is6vk/PPC-2022-065%20Three%20Wheeler-%20Eriyagama.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ykp1u5ub1gw2fwq/Eng-DD2-WPN-NCB-CON-V04-2022-04%20car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ykp1u5ub1gw2fwq/Eng-DD2-WPN-NCB-CON-V04-2022-04%20car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/olz8b3ugfp1bxtd/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V77-2022-18%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/olz8b3ugfp1bxtd/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V77-2022-18%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fg6a0cw26wcp3wk/Eng-DD2-WPN-NCB-DM-%20V143-2022-19%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fg6a0cw26wcp3wk/Eng-DD2-WPN-NCB-DM-%20V143-2022-19%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/08jw9b2orvlvkal/Eng-DD2-WPN-NCB-DM-V22-2022-20%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/08jw9b2orvlvkal/Eng-DD2-WPN-NCB-DM-V22-2022-20%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/55m9rt2ote2mpqs/Eng-DD2-WPN-NCB-D-V61-2022-21-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/55m9rt2ote2mpqs/Eng-DD2-WPN-NCB-D-V61-2022-21-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lw426m3e2063igw/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V95-2022-22%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lw426m3e2063igw/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V95-2022-22%20VAN.pdf?dl=0
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ගෙදාහැරිම් 
අංශ 02 
(ෙපඋ) 

WPN/NCB/K-V28/2022/25 
කුලී පදනම මත ගමෝටර්ත කාර්ත රායක් ලො 

ෙැනීම. ප්රධාාන විදුලි ංංිනගන්ු  
(කැලණිය ) 

2022-03-16 
ප.ව 2.00 

දක්වා 

පළාත් සපයා 
ෙැනීගම් 
කමිටුව 

නි.සා. (ෙපඋ) 
කාර්තයාලය, ලං.වි.ම., 

ගනා. 280, නුවර පාර, 
ිරරිෙත්ගොඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

නි.සා. (ෙපඋ) කාර්තයාලය, 
ලං.වි.ම., ගනා. 280, නුවර 

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

නි.සා. (ෙපඋ) 
කාර්තයාලය, ලං.වි.ම., 

ගනා. 280, නුවර පාර, 
ිරරිෙත්ගොඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

ගෙදාහැරිම් 
අංශ 02 
(ෙපඋ) 

WPN/NCB/N-V162/2022/26 
කුලී පදනම මත   කෲ කැේ රායක් ලො 

ෙැනීම.  පාරිග ෝගික ග්වා මධාය්ාානය 
- කටාන 

2022-03-16 
ප.ව 2.00 

දක්වා 

පළාත් සපයා 
ෙැනීගම් 
කමිටුව 

නි.සා. (ෙපඋ) 
කාර්තයාලය, ලං.වි.ම., 

ගනා. 280, නුවර පාර, 
ිරරිෙත්ගොඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

නි.සා. (ෙපඋ) කාර්තයාලය, 
ලං.වි.ම., ගනා. 280, නුවර 

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

නි.සා. (ෙපඋ) 
කාර්තයාලය, ලං.වි.ම., 

ගනා. 280, නුවර පාර, 
ිරරිෙත්ගොඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

ගෙදාහැරිම් 
අංශ 02 
(ෙපඋ) 

WPN/NCB/N-V43/2022/50 
කුලී පදනම මත   වරෑන් රායක් ලො 

ෙැනීම.  පාරිග ෝගික ග්වා මධාය්ාානය 
- කටුනායක 

2022-03-16 
ප.ව 2.00 

දක්වා 

පළාත් සපයා 
ෙැනීගම් 
කමිටුව 

නි.සා. (ෙපඋ) 
කාර්තයාලය, ලං.වි.ම., 

ගනා. 280, නුවර පාර, 
ිරරිෙත්ගොඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

නි.සා. (ෙපඋ) කාර්තයාලය, 
ලං.වි.ම., ගනා. 280, නුවර 

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

නි.සා. (ෙපඋ) 
කාර්තයාලය, ලං.වි.ම., 

ගනා. 280, නුවර පාර, 
ිරරිෙත්ගොඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

ගෙදාහැරිම් 
අංශ 02 
(ෙපඋ) 

WPN/Const/NCB/2022/01 
ෙදු /කුලී පදනම මත නිට්ටටඹුව තැනීම් 

වැඩබිගම් කණු ෙෙඩාකර ෙැනීම සඳහා  
ංඩමක් සපයා ෙැනීම  (නිට්ටටඹුව අවින්) 

 

2022-03-16 
ප.ව 2.00 

දක්වා 

පළාත් සපයා 
ෙැනීගම් 
කමිටුව 

ප්රධාාන ංංිනගන්ු 
තැනීම් ( ෙපඋ) 

කාර්තයාල, අංක 280, නව 
ජීවන ගපගදස 
ිරරිෙත්ගොඩ                                                      

+94-11-2910183       
+94-11-2908250 

 

1,000.00 - 

ප්රධාාන ංංිනගන්ු තැනීම් ( 
ෙපඋ) කාර්තයාල, අංක 280, 

නව ජීවන ගපගදස 
ිරරිෙත්ගොඩ                                                      

+94-11-2910183       +94-
11-2908250 

 

ප්රධාාන ංංිනගන්ු 
තැනීම් ( ෙපඋ) 

කාර්තයාල, අංක 280, 
නව ජීවන ගපගදස 

ිරරිෙත්ගොඩ                                                      
+94-11-2910183       
+94-11-2908250 

 

- NCB 
Click 
Here 

ගෙදාහැරිම් 
අංශ 02 
(ෙපඋ) 

 
 

WPN/JA/CE/2022/01 
ජාඇල ප්රාගේශිය ංංිනගන්ු කාර්තයාලය, 

ජාඇල, වත්තල, රාෙම, පාරිග ෝගික 
ග්වා මධාය්ාාන හා ප්රාගේශිය නඩත්ු 

ඒකක කපුවත්ත සඳහා වර්තෂයක 
කාලයකට මදනිකව පිරිසිදු ිරරිම් හා 

නඩත්ු ග්වා පවත්වාගෙන යාම 

2022-03-24 
ප.ව 2.00 

දක්වා 

පළාත් සපයා 
ෙැනීගම් 
කමිටුව 

 
ප්රාගේශිය විදුලි 

ංංිනගන්ු කාර්තයාලය ,        
අංක 12,          මිෙමුව 

පාර, ුඩැල්ල,         
ජාඇල 

දු.ක.   0112232604 
0112232105 

ෆැක්් : 2236662 

1,000.00 2,500.00 

 
ප්රාගේශිය විදුලි ංංිනගන්ු 
කාර්තයාලය ,        අංක 12,          

මිෙමුව පාර, ුඩැල්ල,         
ජාඇල 

දු.ක.   0112232604 
0112232105 

ෆැක්් : 2236662 

 
ප්රාගේශිය විදුලි 

ංංිනගන්ු කාර්තයාලය ,        
අංක 12,          මිෙමුව 

පාර, ුඩැල්ල,         
ජාඇල 

දු.ක.   0112232604 
0112232105 

ෆැක්් : 2236662 

- NCB 
Click 
Here 

ගෙ. අ. 03 
(සෙර) 

 
ලංසු අංකය:  SAB/EE(EH)/2022-

2023/CLEANING    SERVICE 
විදුලි ංංිනගන්ු ඇහැලියගොඩ ඒකකගේ 

පරිශ්ර ුදේධා පවිර ිරීමගම් ගටන්ඩරය 
 

2022-03-21 
 

පැය 14.00 

පළාත් මිළදී 
ෙැනීම් කමිටුව 

(සෙර) 

විදුලි ංංිනගන්ු 
කාර්තයාලය 

(ඇහැලියගොඩ ), ලංකා 
විදුලිෙල මණ්ඩලය, 

තැ.ගප.03, තලාවිිය, 
ඇහැලියගොඩ. 

036-2259978/80 

500.00 10,000.00 

විදුලි ංංිනගන්ු කාර්තයාලය 
(ඇහැලියගොඩ ), ලංකා 

විදුලිෙල මණ්ඩලය, 
තැ.ගප.03, තලාවිිය, 

ඇහැලියගොඩ. 
 

විදුලි ංංිනගන්ු 
කාර්තයාලය 

(ඇහැලියගොඩ ), 
ලංකා විදුලිෙල 

මණ්ඩලය, තැ.ගප.03, 
තලාවිිය, 

ඇහැලියගොඩ. 
. 

- ගේශීය 

 
 
 
 
 
 

Click 
Here 

ගෙ. අ. 03 
(සෙර) 

ලංසු අංකය:           
සෙර/රපු/ලි14/පවිරතා ග්වය/ 

කලවාන සංචාරක නිවාසය /2022 
පවිරතා ග්වය ලො ෙැනීම 

2022-03-21 
පැය 14.00 

පළාත් මිළදී 
ෙැනීම් කමිටුව 

(සෙර) 

වි.ං. රත්නපුර 
කාර්තයාලය, ලං.වි.ම., 

3 වන මහළ, ගනා.269, 
ගකළින් වීදිය, 

500.00 10,000.00 

වි.ං. රත්නපුර කාර්තයාලය, 
ලං.වි.ම., 

3වන මහළ, ගනා.269, 
ගකළින් වීදිය, 

වි.ං. රත්නපුර 
කාර්තයාලය, ලං.වි.ම., 

3වන මහළ, ගනා.269, 
ගකළින් වීදිය, 

-- ගේශීය 

 
 
 

Click 

https://www.dropbox.com/s/ygqyxrqjvgoc6ze/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V28-2022-25%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ygqyxrqjvgoc6ze/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V28-2022-25%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/grudhtcu9y1zk9n/Eng-DD2-WPN-NCB-N-V162-2022-26%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/grudhtcu9y1zk9n/Eng-DD2-WPN-NCB-N-V162-2022-26%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2lfzxq8dzfk7r37/Eng-DD2-WPN-NCB-N-V43-2022-50%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2lfzxq8dzfk7r37/Eng-DD2-WPN-NCB-N-V43-2022-50%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/di66n80ugsa5v10/Sin-DD2-WPN-NCB-22-01-%20Nittabuwa%20Land.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/di66n80ugsa5v10/Sin-DD2-WPN-NCB-22-01-%20Nittabuwa%20Land.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1lps49g7xoacf8o/SinDD2-WPN-JA-2022-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1lps49g7xoacf8o/SinDD2-WPN-JA-2022-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3ctc8k22tp922ju/SAB-EE%28EH%29-2022-2023-CLEANING%20SERVICE.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3ctc8k22tp922ju/SAB-EE%28EH%29-2022-2023-CLEANING%20SERVICE.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/9aqz32ymd2pr5to/AACxZzz-auoXPnQ0wt0x0ho6a?dl=0
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කලවාන සංචාරක නිවාසය 
කුකුගල්ෙම 
කලවාන. 

රත්නපුර. 
 

ගටලි  045-2222137 
 

ෆැක්් 045-2222564 

රත්නපුර. 
ගටලි  045-2222137 

 
ෆැක්් 045-2222564 

රත්නපුර. 
ගටලි  045-2222137 

 
ෆැක්් 045-2222564 

Here 

ගෙදාහැීම ම් 
අංශය -04 

(ද.ප-2) 

SP/H/T/2022/01 
හම්ෙන්ගතාට ප්රාගේශිය විදුලි ංංිනගන්ු 

කාර්තයාලයට අයත් සූරියවැව 
පාරිග ෝගික 

ග්වා මධා්ාානය සඳහා වසර ගදකකට 
ෙදු පදනම මත නිවසක් සහිත ංඩමක් 

ලො ෙැනිම 

16.03.2022 
 

14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ෙැනීම් කමිටුව  

(ද.ප2 

ප්රධාාන ංංිනගන්ු 
හම්ෙන්ගතාට, ලංකා 

විදුලෙල 
මණ්ඩලය,ප්රගේශිය විදුලි 

ංංිනගන්ු 
කාර්තයාලය,පරිපාලන 

සංකීරිණය,සිරිගෙෝපුර, 
හම්ෙන්ගතාට. 

දු.අ. 047-2256288 
ෆැක්් : 047-2256085 

1,000.00 20,000.00 

ප්රධාාන ංංිනගන්ු 
හම්ෙන්ගතාට, ලංකා 

විදුලෙල මණ්ඩලය,ප්රගේශිය 
විදුලි ංංිනගන්ු 

කාර්තයාලය,පරිපාලන 
සංකීරිණය,සිරිගෙෝපුර, 

හම්ෙන්ගතාට. 
දු 
 

ප්රධාාන ංංිනගන්ු 
හම්ෙන්ගතාට, ලංකා 

විදුලෙල 
මණ්ඩලය,ප්රගේශිය 

විදුලි ංංිනගන්ු 
කාර්තයාලය,පරිපාලන 

සංකීරිණය,සිරිගෙෝපුර, 
හම්ෙන්ගතාට. 

 

-- ගේශීය 
Click 
Here 

ගෙදාහැීම ම් 
අංශය -04 

(ද.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V01/202
2/01 

නිගයෝජය සාමානයාධිකාකාීම (ද.ප.02) 
කාර්තයාලයට අයත් ප්රධාාන ංංිනගන්ු 

(හම්ෙන්ගතාට) ඒකකගේ, විදුලි 
ංංිනගන්ු(නඩත්ු) රාජකාීම කටයුු 

සදහා ගමෝටර්ත කාර්ත රා  01ක් කුලී පදනම 
මත සපයා ෙැනීම. 

23-03-2022 
 

14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ෙැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-2) 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ංංිනගන්ු (වාණිජ) 

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

තංෙල්ල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්් : 047-2241806 

1000.00 20,000.00 

නිගයෝජය  සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ංංිනගන්ු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.වි.ම., ගනා. 

61/1A, මුහුදු මාවත, 
තංෙල්ල. 

නිගයෝජය  
සාමානයාධිකාකාරි 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ංංිනගන්ු (වාණිජ) 

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

තංෙල්ල 

-- ගේශීය 
Click 
Here 

ගෙදාහැීම ම් 
අංශය -04 

(ද.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V26/202
2/02 

නිගයෝජය සාමානයාධිකාකාීම (ද.ප.02) 
කාර්තයාලයට අයත් ප්රධාාන ංංිනගන්ු 
(හම්ෙන්ගතාට) ඒකකගේ  පා.ග්.ම 

(කතරෙම)  සදහා ත්රීගරෝද රා 01ක් කුලී 
පදනම මත සපයා ෙැනීම 

 
 

23-03-2022 
 

14.00 පැය 
පළාත් මිළදී 

ෙැනීම් කමිටුව 
(ද.ප-2) 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ංංිනගන්ු (වාණිජ) 

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

තංෙල්ල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්් : 047-2241806 

1000.00 10,000.00 

නිගයෝජය  සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ංංිනගන්ු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.වි.ම., ගනා. 

61/1A, මුහුදු මාවත, 
තංෙල්ල. 

නිගයෝජය  
සාමානයාධිකාකාරි 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ංංිනගන්ු (වාණිජ) 

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

තංෙල්ල 

-- ගේශීය 
Click 
Here 

ගෙදාහැීම ම් 
අංශය -04 

(ද.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V55/202
2/03 

නිගයෝජය සාමානයාධිකාකාීම (ද.ප.02) 
කාර්තයාලයට අයත් ප්රධාාන ංංිනගන්ු 

(හම්ෙන්ගතාට) ඒකකගේ  විදුලිය සිඳලීම  
සදහා ත්රීගරෝද රා 01ක් කුලී පදනම මත 

සපයා ෙැනීම 

23-03-2022 
 

14.00 පැය 
පළාත් මිළදී 

ෙැනීම් කමිටුව 
(ද.ප-2) 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ංංිනගන්ු (වාණිජ) 

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

තංෙල්ල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්් : 047-2241806 

1000.00 10,000.00 

නිගයෝජය  සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ංංිනගන්ු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.වි.ම., ගනා. 

61/1A, මුහුදු මාවත, 
තංෙල්ල. 

නිගයෝජය  
සාමානයාධිකාකාරි 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ංංිනගන්ු (වාණිජ) 

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

තංෙල්ල 

-- ගේශීය 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/sh/9aqz32ymd2pr5to/AACxZzz-auoXPnQ0wt0x0ho6a?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o5ouyqkzyvc5oj7/SP-2-H-T-2022-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o5ouyqkzyvc5oj7/SP-2-H-T-2022-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cmswnpaaomjt2r8/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V01-2022-%2001.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cmswnpaaomjt2r8/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V01-2022-%2001.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/115rshli8see01i/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V26-2022-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/115rshli8see01i/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V26-2022-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5k3ib0q5coixztx/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V55-2022-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5k3ib0q5coixztx/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V55-2022-03.pdf?dl=0
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ගෙදාහැීම ම් 
අංශය -04 

(ද.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V56/202
2/04 

නිගයෝජය සාමානයාධිකාකාීම (ද.ප.02) 
කාර්තයාලයට අයත් ප්රධාාන ංංිනගන්ු 

(හම්ෙන්ගතාට) ඒකකගේ  විදුලිය සිඳලීම  
සදහා ත්රීගරෝද රා 01ක් කුලී පදනම මත 

සපයා ෙැනීම 

23-03-2022 
 

14.00 පැය 
පළාත් මිළදී 

ෙැනීම් කමිටුව 
(ද.ප-2) 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ංංිනගන්ු (වාණිජ) 

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

තංෙල්ල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්් : 047-2241806 

1000.00 10,000.00 

නිගයෝජය  සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ංංිනගන්ු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.වි.ම., ගනා. 

61/1A, මුහුදු මාවත, 
තංෙල්ල. 

නිගයෝජය  
සාමානයාධිකාකාරි 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ංංිනගන්ු (වාණිජ) 

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

තංෙල්ල 

-- ගේශීය 
Click 
Here 

ගෙදාහැීම ම් 
අංශය -04 

(ද.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V13/202
2/05 

නිගයෝජය සාමානයාධිකාකාීම (ද.ප.02) 
කාර්තයාලයට අයත් ප්රධාාන ංංිනගන්ු 
(තංෙල්ල) ඒකකගේ, විදුලි අධිකාකාීම 

(මිේගදනිය) රාජකාීම කටයුු  සදහා 
ේවිත්ව කාර්තයය වරෑන් රා  01ක් කුලී 

පදනම මත සපයා ෙැනීම. 

23-03-2022 
 

14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ෙැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-2) 

නිගයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ංංිනගන්ු (වාණිජ) 

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

තංෙල්ල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්් : 047-2241806 

1000.00 20,000.00 

නිගයෝජය  සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ංංිනගන්ු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.වි.ම., ගනා. 

61/1A, මුහුදු මාවත, 
තංෙල්ල. 

නිගයෝජය  
සාමානයාධිකාකාරි 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ංංිනගන්ු (වාණිජ) 

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

තංෙල්ල 

-- ගේශීය 
Click 
Here 

 
වත්කම් 

කළමනාකර
ණ 

(පුහුණු ිරීමම්) 
 

 
DGM(Tr)//Services/ T/2021-04 

ලංවිම පුහුණු 
මධාය්ාානය - ිරංචිගුගන් 

ආරක්ෂක ග්වාව සැපමම. 
ලංවිම පුහුණු 

මධාය්ාානය - ිරංචිගුගන් 
ලංකා විදුලිෙල මණ්ඩලය 

ිරංචිගුගන්, පඹහින්න. 

 
2022-03-23 

දින 
පැය. 10.00 

පැයට අවසන් 
කරනු  ලැගේ. 

 
 

 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(වත්කම් 

කළමනාකර
ණ) 

 
නිගයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි (පුහුණු 
ිරීමම්) කාර්තයාලය, 

ලංකා විදුලිෙල 
මණ්ඩලය, 

ශ්රී ගේවානන්ද පාර, 
පිළියන්දල. 

 
දු.අ. 011 261 4468 

 
1,000.00 

 
45,000.00 

 
නිගයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(පුහුණු ිරීමම්) කාර්තයාලය, 
ලංකා විදුලිෙල මණ්ඩලය, 

ශ්රී ගේවානන්ද පාර, 
පිළියන්දල. 

 
දු.අ. 011 261 4468 

 

 
නිගයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි (පුහුණු 
ිරීමම්) කාර්තයාලය, 

ලංකා විදුලිෙල 
මණ්ඩලය, 

ශ්රී ගේවානන්ද පාර, 
පිළියන්දල. 

 
 

දු.අ. 011 261 4468 

 
අදාල ගනාගව්. 

 
NCB 

 
 

 
Click 
here 

 
වත්කම් 

කළමනාකර
ණ 

(පුහුණු ිරීමම්) 
 

 
DGM(Tr)/Services/T/2021-05 

 
ලංවිම පුහුණු 

මධාය්ාානය - ිරංචිගුගන් 
(a) ගොඩනැගිලි පවිරතා හා 

සනීපාරක්ෂක ග්වා සහ 
(b) භූමි පරිශ්ර නඩත්ු හා පවිරතා ග්වා 

සැපයුම සඳහා ලංසුව. 
 

ලංවිම පුහුණු 
මධාය්ාානය - ිරංචිගුගන් 
ලංකා විදුලිෙල මණ්ඩලය 

ිරංචිගුගන්, පඹහින්න. 
 

 
2022-03-23 

දින 
පැය. 10.00 

පැයට අවසන් 
කරනු  ලැගේ. 

 
 

ගපර ලංසු  
දි්වීම                       

2022-03-16                                
පැය  10:00 

 
 

 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(වත්කම් 

කළමනාකර
ණ) 

 
නිගයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි (පුහුණු 
ිරීමම්) කාර්තයාලය, 

ලංකා විදුලිෙල 
මණ්ඩලය, 

ශ්රී ගේවානන්ද පාර, 
පිළියන්දල. 

 
දු.අ. 011 261 4468 

 
1,000.00 

 
45,000.00 

 
නිගයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(පුහුණු ිරීමම්) කාර්තයාලය, 
ලංකා විදුලිෙල මණ්ඩලය, 

ශ්රී ගේවානන්ද පාර, 
පිළියන්දල. 

 
දු.අ. 011 261 4468 

 

 
නිගයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි (පුහුණු 
ිරීමම්) කාර්තයාලය, 

ලංකා විදුලිෙල 
මණ්ඩලය, 

ශ්රී ගේවානන්ද පාර, 
පිළියන්දල. 

 
 

දු.අ. 011 261 4468 

 
අදාල ගනාගව්. 

 
NCB 

 
 

 
Click 
here 

https://www.dropbox.com/s/hye4j9pj9kbmzyi/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V56-2022-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hye4j9pj9kbmzyi/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V56-2022-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z33puaw3mlotkv0/SP2-CE9C%26CS%29-Vehicle-V13-2022-05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z33puaw3mlotkv0/SP2-CE9C%26CS%29-Vehicle-V13-2022-05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wpweyfjeq6anwye/Eng-AM-TRN-DGM%28TR%29-Services-T-2021-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wpweyfjeq6anwye/Eng-AM-TRN-DGM%28TR%29-Services-T-2021-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/itxcl75fagehp3j/Sin-AM-TRN-DGM%28TR%29-Services-T-2021-05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/itxcl75fagehp3j/Sin-AM-TRN-DGM%28TR%29-Services-T-2021-05.pdf?dl=0
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වයාපිති 
අංශය 

PSRSP/PM4/Tenders/2022/01 
 

ෙලශක්ති පේධාති විශ්වාසනීයව 
සවිෙලෙැන්වීගම් වයාපිතිගයහි(PSRSP) 

වයාපිති කලමණාකු ඒකක 4 
කාර්තයාලය සඳහා කුලී පදනම මත වරෑන් 

රායක් ලො ෙැනීම. 

23.03.2022 
 

ගප.ව10.00 

වයාපිති 
අධායක්ෂක 
(PSRSP) 

වයාපිති  කලමණාකු 
ඒකක 4 කාර්තයාලය, 

ෙලශක්ති පේධාති 
විශ්වාසනීයව 

සවිෙලෙැන්වීගම් 
වයාපිතිය, 

ලංකා විදුලිෙල 
මණ්ඩලය, 

227/1, ගරාෙට්ට 
ගුණවර්තධාන මාවත 

ෙත්තරමුල්ල 
 

0112144988 
 

මුදල් අය 
ගනාගකගර්ත 

9,000.00 

වයාපිති  කලමණාකු 
ඒකක 4 කාර්තයාලය, 

ෙලශක්ති පේධාති 
විශ්වාසනීයව 

සවිෙලෙැන්වීගම් 
වයාපිතිය, 

ලංකා විදුලිෙල මණ්ඩලය, 
227/1, ගරාෙට්ට ගුණවර්තධාන 

මාවත 
ෙත්තරමුල්ල 

 
0112144988 

 

වයාපිති  කලමණාකු 
ඒකක 4 කාර්තයාලය, 

ෙලශක්ති පේධාති 
විශ්වාසනීයව 

සවිෙලෙැන්වීගම් 
වයාපිතිය, 

ලංකා විදුලිෙල 
මණ්ඩලය, 

227/1, ගරාෙට්ට 
ගුණවර්තධාන මාවත 

ෙත්තරමුල්ල 
 

0112144988 
 

අදාල නැත 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. 
 

 

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                      

https://www.dropbox.com/s/t4djpc5usn38q17/03-1%20Bid%20Doc%20for%20Hiring%20of%20Van%20PSRSP_PMU4.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t4djpc5usn38q17/03-1%20Bid%20Doc%20for%20Hiring%20of%20Van%20PSRSP_PMU4.pdf?dl=0
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