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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 අංශය 
(ලක්ෂපානන 

සංකීර්ණය) 

 
LC/LAX/RTN/2018/063 

නව ලක්ෂපානන විදුලි බලනගනරය සදහන  24 
MVA, 50 Hz, 132/√3 kV / 12.5 kV 

පාරිණනමක 3ක් සැපායීම 

2022 
මැයි මස 11 
දින 10:00 
පැය දක්වා 

 

අමනත්යංශ 
සපායනගැනීම් 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සනමනනයනධිකාකන  

කනර්යනලය (ආයත්නික 
කටයුතු), ජනන 

මූලස්ථනනය, ලංකන 
විදුලිබල මණ්ඩලය, නව 

කැලණි පානලම පානර, 
යකනයලනන්නනව 10600, 

ශ්රී ලංකනව 
දුරකථන: 

+94 11 214 7232 
Fax: +94 11 023 2707 

20,000/= 
 

මහජන 
බැංකුයේ 

ප්රධානන 
ශනඛනයේ 

පාවත්වනයගන 
යනු ලබන 
ගිණුම් අංක 

204200320
085134 

දරන 
ලක්ෂපානන 

සංකීර්ණයේ 
එකතු කි යම් 

ගිණුමට 
බැර කර 
ලදුපාත් 

ඉදිරිපාත් කළ 
යුතුය. 

රු.2,000,000/= 
 

නියයෝජය සනමනනයනධිකාකන  
කනර්යනලය (ආයත්නික 

කටයුතු), ජනන 
මූලස්ථනනය, ලංකන විදුලිබල 

මණ්ඩලය, නව කැලණි 
පානලම පානර, යකනයලනන්නනව 

10600, ශ්රී ලංකනව 
 

The Auditorium, 
යදවන මහල, ජනන 
මූලස්ථනනය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නව කැලණි පාලම 

පාර, කකාකලාන්නාව 
10600, ශ්රී ලංකාව 

 

www.ceb.lk අන්ත්ර් 
ජනතික 

ත්රඟකන  
(ICB) 

 

Click 
here. 

 

http://www.ceb.lk/
https://www.dropbox.com/s/qc0zaxq8fbwpmq0/Eng-Gen-LC-LAX-RTN-2018-063.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qc0zaxq8fbwpmq0/Eng-Gen-LC-LAX-RTN-2018-063.pdf?dl=0
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ලක්විජය විදුලි 

බලනගනරය 

 
LV/T/2021/0146 

 
ලක්විජය බලනගනර පාරිපානලන 

යගනඩනැගිල්යල් වහලයේ Solar PV 
පාද්ධාතිය සඳහන ද්රවය සහ පපාකරණ 

සැපායීම, යබදන හැ ම සහ ස්ථනපානය 
කි ම සඳහන මිල ගණන් කැඳවීම 

 
30/03/2022 

දින 
පා.ව.14.00 

 
 

 
ලක්විජය විදුලි 

බලනගනරය - 
කණිෂ්ඨ 

සපායන ගැනීම් 
කමිටුව 

 
ප්රසම්පානදන 

අංශය, 4වන මහල, 
බලස්ථනන කළමණනකරු 

(ලක්විජය විදුලි 
බලනගනරය) ලංකන 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නනරක්කල්ලිය, 

යනනයරනචයචෝයල් 
TP : 032 226 8964/77 

Fax: 032 226 8980 
 

Mob 0715777171 

 
රු 5,000.00 

(නැවත් 
යනනයගවන 

යටන්ඩර් 
ත්ැන්පාතුව) 
සනමනනයනධිකා
කන  ලංකන 

විදුලිබල 
මණ්ඩලය 

නමින් 
මහජන 

බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක: 
204200140

085134 
යවත් බැර 
කල හැක 

 
180,000.00 

 
ප්රසම්පානදන අංශය, 4 වන 

මහල, පාරිපානලන 
යගනඩනැගිල්ල, ලක්විජය 

විදුලි බලනගනරය, ලංකන 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නනරක්කල්ලිය, 
යනනයරනචචයලයි 61342, ශ්රී 

ලංකනව. 
 

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

 
ප්රසම්පානදන අංශය, 4 
වන මහල, පාරිපානලන 

යගනඩනැගිල්ල, 
ලක්විජය විදුලි 

බලනගනරය, ලංකන 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නනරක්කල්ලිය, 
යනනයරනචචයලයි 

61342. 
 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 

යනනමියල් 
බනගත් කරගත් 

හැක 
 

 
NCB 

 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
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ලක්විජය විදුලි 
බලනගනරය 

LV/T/2022/0053 
 

Supply and Delivery of Marine 
Paints for Lakvijaya Power Plant 

 

 
23/03/2022 

දින 
පා.ව.14.00 

 
 

 
ලක්විජය විදුලි 

බලනගනරය - 
කණිෂ්ඨ 

සපායන ගැනීම් 
කමිටුව 

 
ප්රසම්පානදන 

අංශය, 4වන මහල, 
බලස්ථනන කළමණනකරු 

(ලක්විජය විදුලි 
බලනගනරය) ලංකන 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නනරක්කල්ලිය, 

යනනයරනචයචෝයල් 
TP : 032 226 8964/77 

Fax: 032 226 8980 
 

Mob 0715777171 

 
රු 1,000.00 

(නැවත් 
යනනයගවන 

යටන්ඩර් 
ත්ැන්පාතුව) 
සනමනනයනධිකා
කන  ලංකන 

විදුලිබල 
මණ්ඩලය 

නමින් 
මහජන 

බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක: 
204200140

085134 
යවත් බැර 
කල හැක 

 
107,000.00 

 
ප්රසම්පානදන අංශය, 4 වන 

මහල, පාරිපානලන 
යගනඩනැගිල්ල, ලක්විජය 

විදුලි බලනගනරය, ලංකන 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නනරක්කල්ලිය, 
යනනයරනචචයලයි 61342, ශ්රී 

ලංකනව. 
 

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

  
ප්රසම්පානදන 

අංශය, 4 වන 
මහල, 

පාරිපානලන 
යගනඩනැගිල්ල

, ලක්විජය 
විදුලි 

බලනගනරය, 
ලංකන විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
නනරක්කල්ලිය, 

යනනයරනචච
යලයි 61342. 

 

 
http://w
ww.ceb.l
k/tender

s/ 
යවතින් 

යනනමියල් 
බනගත් 
කරගත් 

හැක 
 

NCB 

 
 

Click 
Here 

 

යබදන හැරිම් 
කලනපා 01 
යකනළඹ 
නගරය 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2022/004 
EARTH ROD WITH CONNECTOR 

3m (GALVANIZED STEEL) 

2022 
මනර්තු 

30 
යපා.ව.10.00 

පාළනත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සනමනනයනධිකාකනරි 

(යකනළඹ නගරය) 
කනර්යනලය, 

සිේවන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
යගනඩනැගිල්ල 340, 

ආර්. ඒ. ද යමල් මනවත්, 
යකනළඹ 03 2022.03.29 

දිනට යපාර 
දුක.011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

16,500.00 
 

නියයෝජය සනමනනයනධිකාකනරි 
(යකනළඹ නගරය) 

කනර්යනලය, 
සිේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 

යගනඩනැගිල්ල 340, ආර් ඒ ද 
යමල් මනවත්, යකනළඹ 03 හි 

ත්බන ඇති ලංසු යපාට්ටිය 

සමුළු කනමරය, 
නියයෝජය 

සනමනනයනධිකාකනරි 
(යකනළඹ නගරය) 

කනර්යනලය 

- යද්ශීය 
Click 
here 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/qshpijbj7498u2o/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0053.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qshpijbj7498u2o/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0053.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/azjvzfaxq4hy5sc/DGM%28CC%29-EE%28MM%29-PPC-2022-004.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/azjvzfaxq4hy5sc/DGM%28CC%29-EE%28MM%29-PPC-2022-004.pdf?dl=0
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යබදන හැරිම් 
කලනපා 01 
යකනළඹ 
නගරය 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2022/005 
HT Cable Covering Tile 

 

2022 
මනර්තු 

30 
යපා.ව.10.00 

පාළනත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සනමනනයනධිකාකනරි 

(යකනළඹ නගරය) 
කනර්යනලය, 

සිේවන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
යගනඩනැගිල්ල 340, 

ආර්. ඒ. ද යමල් මනවත්, 
යකනළඹ 03 2022.03.29 

දිනට යපාර 
දුක.011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

107,100.00 
 

නියයෝජය සනමනනයනධිකාකනරි 
(යකනළඹ නගරය) 

කනර්යනලය, 
සිේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 

යගනඩනැගිල්ල 340, ආර් ඒ ද 
යමල් මනවත්, යකනළඹ 03 හි 

ත්බන ඇති ලංසු යපාට්ටිය 

සමුළු කනමරය, 
නියයෝජය 

සනමනනයනධිකාකනරි 
(යකනළඹ නගරය) 

කනර්යනලය 

- යද්ශීය 
Click 
here 

යබදන හැරිම් 
කලනපා 01 
යකනළඹ 
නගරය 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2022/008 
End Termination Kit H.S. Indoor-

11kV/50Sqmm/1C/XLPE 
Screen/PVC/ 

UG Cable (Without Ferrules) 

2022 
මනර්තු 

30 
යපා.ව.10.00 

පාළනත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සනමනනයනධිකාකනරි 

(යකනළඹ නගරය) 
කනර්යනලය, 

සිේවන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
යගනඩනැගිල්ල 340, 

ආර්. ඒ. ද යමල් මනවත්, 
යකනළඹ 03 2022.03.29 

දිනට යපාර 
දුක.011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

16,000.00 
 

නියයෝජය සනමනනයනධිකාකනරි 
(යකනළඹ නගරය) 

කනර්යනලය, 
සිේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 

යගනඩනැගිල්ල 340, ආර් ඒ ද 
යමල් මනවත්, යකනළඹ 03 හි 

ත්බන ඇති ලංසු යපාට්ටිය 

සමුළු කනමරය, 
නියයෝජය 

සනමනනයනධිකාකනරි 
(යකනළඹ නගරය) 

කනර්යනලය 

- යද්ශීය 
Click 
here 

යබදන හැරිම් 
කලනපා 01 
යකනළඹ 
නගරය 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2022/012 
Ferrules Aluminum Crimp Type 

LV/16sqmm 
Ferrules Aluminum Crimp Type 

LV/70sqmm 
Ferrules Aluminum Crimp Type 

LV/95sqmm 
Ferrules Aluminum Crimp Type 

LV/240sqmm 
Ferrules Cu. Crimp Type -

LV/95Sqmm 
Ferrules Bimetallic Crimp Type 

AL/CU. - LV/95 -70sqmm 

2022 
මනර්තු 

30 
යපා.ව.10.00 

පාළනත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සනමනනයනධිකාකනරි 

(යකනළඹ නගරය) 
කනර්යනලය, 

සිේවන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
යගනඩනැගිල්ල 340, 

ආර්. ඒ. ද යමල් මනවත්, 
යකනළඹ 03 2022.03.29 

දිනට යපාර 
දුක.011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

13,600.00 
 

නියයෝජය සනමනනයනධිකාකනරි 
(යකනළඹ නගරය) 

කනර්යනලය, 
සිේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 

යගනඩනැගිල්ල 340, ආර් ඒ ද 
යමල් මනවත්, යකනළඹ 03 හි 

ත්බන ඇති ලංසු යපාට්ටිය 

සමුළු කනමරය, 
නියයෝජය 

සනමනනයනධිකාකනරි 
(යකනළඹ නගරය) 

කනර්යනලය 

- යද්ශීය 
Click 
here 

https://www.dropbox.com/s/mugqqiabpvq9w6p/DGM%28CC%29-EE%28MM%29-PPC-2022-005.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mugqqiabpvq9w6p/DGM%28CC%29-EE%28MM%29-PPC-2022-005.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dpyw175i7w9jmo7/DGM%28CC%29-EE%28MM%29-PPC-2022-008.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dpyw175i7w9jmo7/DGM%28CC%29-EE%28MM%29-PPC-2022-008.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tab0csun17idb9o/DGM%28CC%29-EE%28MM%29-PPC-2022-012.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tab0csun17idb9o/DGM%28CC%29-EE%28MM%29-PPC-2022-012.pdf?dl=0
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යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/M/22/0067 
කේවා රැහැන් සඳහා G.I. පයිප්ප 500 ක් 

සැපයිම සහ ප්රවාහනය  

2022-03-31 
යපා.ව.10.00 

ට 

පාළනත් 
ප්රසම්පානදන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සනමනනයනධිකාකනරි 

කනර්යනලය 
(වයඹ -02) 

ලංකන විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනන.25, 

රජපිහිල්ල පානර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

4,000.00 120,000.00 නියයෝජය සනමනනයනධිකාකනරි 
කනර්යනලය 
(වයඹ -02) 

ලංකන විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනන.25, 

රජපිහිල්ල පානර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සනමනනයනධිකාකනරි 

කනර්යනලය 
(වයඹ -02) 

ලංකන විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනන.25, 

රජපිහිල්ල පානර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

- යද්ශීය Downloa
d 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/M/22/0068 
මීටර්  6 කි.ග්රෑ 50 වැරකැවූ යකනන්ීට්ට 
කණු 500 ක් සැපායීම සහ ප්රවනහනය. 

2022-03-31 
යපා.ව.10.00 

ට 

පාළනත් 
ප්රසම්පානදන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සනමනනයනධිකාකනරි 

කනර්යනලය 
(වයඹ -02) 

ලංකන විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනන.25, 

රජපිහිල්ල පානර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

2,000.00 50,000.00 නියයෝජය සනමනනයනධිකාකනරි 
කනර්යනලය 
(වයඹ -02) 

ලංකන විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනන.25, 

රජපිහිල්ල පානර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සනමනනයනධිකාකනරි 

කනර්යනලය 
(වයඹ -02) 

ලංකන විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනන.25, 

රජපිහිල්ල පානර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

- යද්ශීය Downloa
d 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/M/22/0069 
මීටර්  8.3 කි.ග්රෑ 100 වැරකැවූ යකනන්ීට්ට 

කණු 500 ක් සැපායීම සහ ප්රවනහනය. 

2022-03-31 
යපා.ව.10.00 

ට 

පාළනත් 
ප්රසම්පානදන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සනමනනයනධිකාකනරි 

කනර්යනලය 
(වයඹ -02) 

ලංකන විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනන.25, 

රජපිහිල්ල පානර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

3,000.00 90,000.00 නියයෝජය සනමනනයනධිකාකනරි 
කනර්යනලය 
(වයඹ -02) 

ලංකන විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනන.25, 

රජපිහිල්ල පානර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සනමනනයනධිකාකනරි 

කනර්යනලය 
(වයඹ -02) 

ලංකන විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනන.25, 

රජපිහිල්ල පානර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

- යද්ශීය Downloa
d 

https://www.dropbox.com/s/vfq67ib96b278s5/CEB-NWP2-NCB-M-22-0067.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vfq67ib96b278s5/CEB-NWP2-NCB-M-22-0067.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w86xqb3soabwsu3/CEB-NWP2-NCB-M-22-0068.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w86xqb3soabwsu3/CEB-NWP2-NCB-M-22-0068.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i9g1v6apllke0lg/CEB-NWP2-NCB-M-22-0069.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i9g1v6apllke0lg/CEB-NWP2-NCB-M-22-0069.pdf?dl=0
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යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/M/22/0070 
මීටර්  8.3 කි ග්රෑ 500 වැරකැවූ කකාන්ීට 

කණු 300 ක් සැපයීම සහ ප්රවාහනය  

2022-03-31 
යපා.ව.10.00 

ට 

පාළනත් 
ප්රසම්පානදන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සනමනනයනධිකාකනරි 

කනර්යනලය 
(වයඹ -02) 

ලංකන විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනන.25, 

රජපිහිල්ල පානර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

4,000.00 150,000.00 නියයෝජය සනමනනයනධිකාකනරි 
කනර්යනලය 
(වයඹ -02) 

ලංකන විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනන.25, 

රජපිහිල්ල පානර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සනමනනයනධිකාකනරි 

කනර්යනලය 
(වයඹ -02) 

ලංකන විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනන.25, 

රජපිහිල්ල පානර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

- යද්ශීය Downloa
d 

යබ. අ. 02 
(මපා2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/030 
 

ලංවිම මධායම පාළනත් 2 ඒකකය සඳහන 
මිහිගැන්වීයම් බට G.I. 1500 x 50mm 
(Pipe Earth G.I. 1500 x 50mm) – 

500 ක් සපායන භනර දීම. 

06/04/2022 
14.00 පාැය 

පාළනත් 
ප්රසම්පානදන 

කමිටුව-මපා2 

ප්ර.ඉ. (වනණිජ) - මපා 02 
කනර්යනලය, ලංකන 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනන.431, යකනළඹ පානර, 

පිළිමත්ලනව. 
දු.අ.  081-4949160 

1000.00 

 
 
 
 

8,500.00 
 

ප්ර.ඉ. (වනණිජ) - මපා 02 
කනර්යනලය, ලංකන විදුලිබල 

මණ්ඩලය, යනන.431, 
යකනළඹ පානර, පිළිමත්ලනව. 

 

ප්ර.ඉ. (වනණිජ) - මපා 02 
කනර්යනලය, ලංකන 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනන.431, යකනළඹ 
පානර, පිළිමත්ලනව. 

 

 
අදනල නැත්. 

 
යද්ශීය 

Click 
Here 

 

යබ. අ. 02 
(මපා2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/031 
 

ලංවිම මධායම පාළනත් 2 ඒකකය සඳහන 
මනුරු වනයන් යපාට්ටි යත්කලන (Steel 

Boxes for Housing Direct 
Connected 3 Phase Meters ) – 600 

ක් සපායන භනර දීම. 
 

06/04/2022 
14.00 පාැය 

පාළනත් 
ප්රසම්පානදන 

කමිටුව-මපා2 

ප්ර.ඉ. (වනණිජ) - මපා 02 
කනර්යනලය, ලංකන 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනන.431, යකනළඹ පානර, 

පිළිමත්ලනව. 
දු.අ.  081-4949160 

1000.00 

 
 
 
 

66,000.00 
 

ප්ර.ඉ. (වනණිජ) - මපා 02 
කනර්යනලය, ලංකන විදුලිබල 

මණ්ඩලය, යනන.431, 
යකනළඹ පානර, පිළිමත්ලනව. 

 

ප්ර.ඉ. (වනණිජ) - මපා 02 
කනර්යනලය, ලංකන 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනන.431, යකනළඹ 
පානර, පිළිමත්ලනව. 

 

 
අදනල නැත්. 

 
යද්ශීය 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/m5giphy30h6a8a5/CEB-NWP2-NCB-M-22-0070.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m5giphy30h6a8a5/CEB-NWP2-NCB-M-22-0070.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xjit9vxo9cadae4/G.I.Pipe%20J0330%202022-30.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xjit9vxo9cadae4/G.I.Pipe%20J0330%202022-30.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4fqjjinsoy8konx/K1233%20Steel%20Meter%20Boxes%202022-031.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4fqjjinsoy8konx/K1233%20Steel%20Meter%20Boxes%202022-031.pdf?dl=0
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යබ. අ. 02 
(මපා2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/032 
 

ලංවිම මධායම පාළනත් 2 ඒකකය සඳහන 
ග්රවුනන්ඩ්  කයනක්ටර්ස්  (Ground 
Connectors for  Substation 

Earthing ) – 1500 ක් සපායන භනර දීම. 

06/04/2022 
14.00 පාැය 

පාළනත් 
ප්රසම්පානදන 

කමිටුව-මපා2 

ප්ර.ඉ. (වනණිජ) - මපා 02 
කනර්යනලය, ලංකන 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනන.431, යකනළඹ පානර, 

පිළිමත්ලනව. 
දු.අ.  081-4949160 

1000.00 

 
 
 
 

44,000.00 
 

ප්ර.ඉ. (වනණිජ) - මපා 02 
කනර්යනලය, ලංකන විදුලිබල 

මණ්ඩලය, යනන.431, 
යකනළඹ පානර, පිළිමත්ලනව. 

 

ප්ර.ඉ. (වනණිජ) - මපා 02 
කනර්යනලය, ලංකන 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනන.431, යකනළඹ 
පානර, පිළිමත්ලනව. 

 

 
අදනල නැත්. 

 
යද්ශීය 

Click 
Here 

 

යබ. අ. 02 
(මපා2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/033 
 

ලංවිම මධායම පාළනත් 2 ඒකකය සඳහන 
පිත්ත්ල යබෝල්ත් හන මුරිචි  (Brass Bolt 

and Nut ) – 2000 ක් සපායන භනර දීම. 

06/04/2022 
14.00 පාැය 

පාළනත් 
ප්රසම්පානදන 

කමිටුව-මපා2 

ප්ර.ඉ. (වනණිජ) - මපා 02 
කනර්යනලය, ලංකන 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනන.431, යකනළඹ පානර, 

පිළිමත්ලනව. 
දු.අ.  081-4949160 

1000.00 

 
 
 
 

13,500.00 
 

ප්ර.ඉ. (වනණිජ) - මපා 02 
කනර්යනලය, ලංකන විදුලිබල 

මණ්ඩලය, යනන.431, 
යකනළඹ පානර, පිළිමත්ලනව. 

 

ප්ර.ඉ. (වනණිජ) - මපා 02 
කනර්යනලය, ලංකන 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනන.431, යකනළඹ 
පානර, පිළිමත්ලනව. 

 

 
අදනල නැත්. 

 
යද්ශීය 

Click 
Here 

 

යබදනහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/C1/M10/ 
2K22/014 

ප්රධානන ඉංිනයන්රු (යබදනහැ ම් නඩත්තු -
 ඌව) ඒකකය සඳහන ලැපයටනප පාරිගනක 

05 මිලදී ගැනීම සහ සැපායීම 

 
 
 
 

30/03/2022 
15.00 පාැය 

 
 

පාළනත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

නියයෝජය 
සනමනනයනධිකාකනරි (ඌව) 

ශනඛනව, 
ප්රධානන ඉංිනයන්රු 
(වනණිජ) ඒකකය 
ලංකන විදුලිබල 

මණ්ඩලය, අංක . 04, 
ස්රංවැලි පානර, හිඳ යගනඩ, 

බදුල්ල. 
දු.ක : 0552222474 

500.00 16,500.00 

නියයෝජය සනමනනයනධිකාකනරි 
(ඌව) ශනඛනව, ප්රධානන 

ඉංිනයන්රු (වනණිජ) ඒකකය 
ලංකන විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පානර, 

හිඳ යගනඩ, 
බදුල්ල. 

නියයෝජය 
සනමනනයනධිකාකනරි (ඌව) 

ශනඛනව, ප්රධානන 
ඉංිනයන්රු (වනණිජ) 

ඒකකය 
ලංකන විදුලිබල 

මණ්ඩලය,අංක . 04, 
ස්රංවැලි පානර, 

හිඳ යගනඩ, බදුල්ල 

 
- 

යද්ශීය 

 
යමත්ැනින් 

බනගත් 
කරන්න 

යබදනහැ ම් අංශය - 4 (බපාද - 1) ලංසු යපානත් මිලදී ගැනීමට ප්රථමව ලංසු යයනමු අංකය, ඔයේ ආයත්නයේ නම, වයනපානර ලියනපාදිංි අංකය,  සහ ලිපිනය යකි පානිවිඩයක් මනර්ගයයන් 0702516069 යන අංකයට දැනුම් යදන්න. 

https://www.dropbox.com/s/ca1ab7bies4gn90/2022-032%20Ground%20Connector.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ca1ab7bies4gn90/2022-032%20Ground%20Connector.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/36dqe1utmiqyw7f/ZB0605%20Book%202022-033%20Brass%20bolts%20%26%20nuts.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/36dqe1utmiqyw7f/ZB0605%20Book%202022-033%20Brass%20bolts%20%26%20nuts.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kmg72zttiougbr5/2k22%20014.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kmg72zttiougbr5/2k22%20014.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kmg72zttiougbr5/2k22%20014.pdf?dl=0
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යබදනහැ ම් 
අංශය - 4 
(බපාද - 1) 

ඩේීඑස්-1/ීීසී/ටී/2022/26 
කණු -  වැ.යකන. මීටර 6 කි.ග්රෑ. 50  ( 

Poles - R.C. 6m 50kg ) සනදන, සපායන, 
යගනවිත් භනරදීම. 

500 එකු 
(ලංසු මිල රු. මිලියන 5 ඉක්මවන්යන් 
නම් ලංසු භනරගන්නන අවසනන දිනයට 

යපාර PCAIII අවශයයේ.) 

2022.03.10 
යපා.ව. 10.00 

පාළනත් 
ප්රසම්පානදන 

කමි ටුව 

නියයනජය 
සනමනනයනධිකාකනරි ( 

බස්නනහිර පාළනත් දකුණ-
1) කනර්යනලය, 

යබදනහැ ම් අංශ - 4 
මූලස්ථනනය, 3වන මහල, 

ලංකන විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභන පාටුමඟ, 

යදහිවල. 
011-2638852 

1,500.00 41,000.00 

ප්රධානන ඉංිනයන්රු (වනණිජ), 
නියයෝජය සනමනනයනධිකාකන  
(බස්නනහිර පාළනත් දකුණ-1) 

කනර්යනලය,  යබදනහැ ම් 
අංශ - 4 මූලස්ථනනය, 3වන 

මහල, ලංකන විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභන පාටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධානන ඉංිනයන්රු 
(වනණිජ), නියයෝජය 

සනමනනයනධිකාකන  
(බස්නනහිර පාළනත් 

දකුණ-1) කනර්යනලය,  
යබදනහැ ම් අංශ - 4 
මූලස්ථනනය, 3වන 

මහල, ලංකන විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභන පාටුමඟ, 

යදහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

යබදනහැ ම් 
අංශය - 4 
(බපාද - 1) 

ඩේීඑස්-1/ීීසී/ටී/2022/27 
කණු -  වැ.යකන. මීටර 8.3 කි.ග්රෑ. 100 
(Poles - R.C. 8.3m 100kg) සනදන, 

සපායන, යගනවිත් භනරදීම. 
500 එකු 

(ලංසු මිල රු. මිලියන 5 ඉක්මවන්යන් 
නම් ලංසු භනරගන්නන අවසනන දිනයට 

යපාර PCAIII අවශයයේ.) 

2022.03.10 
යපා.ව. 10.00 

පාළනත් 
ප්රසම්පානදන 

කමි ටුව 

නියයනජය 
සනමනනයනධිකාකනරි ( 

බස්නනහිර පාළනත් දකුණ-
1) කනර්යනලය, 

යබදනහැ ම් අංශ - 4 
මූලස්ථනනය, 3වන මහල, 

ලංකන විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභන පාටුමඟ, 

යදහිවල. 
011-2638852 

1,500.00 63,000.00 

ප්රධානන ඉංිනයන්රු (වනණිජ), 
නියයෝජය සනමනනයනධිකාකන  
(බස්නනහිර පාළනත් දකුණ-1) 

කනර්යනලය,  යබදනහැ ම් 
අංශ - 4 මූලස්ථනනය, 3වන 

මහල, ලංකන විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභන පාටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධානන ඉංිනයන්රු 
(වනණිජ), නියයෝජය 

සනමනනයනධිකාකන  
(බස්නනහිර පාළනත් 

දකුණ-1) කනර්යනලය,  
යබදනහැ ම් අංශ - 4 
මූලස්ථනනය, 3වන 

මහල, ලංකන විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභන පාටුමඟ, 

යදහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

යබදනහැ ම් 
අංශය - 4 
(බපාද - 1) 

ඩේීඑස්-1/ීීසී/ටී/2022/28 
කණු - යකනන්ීට්ට යපා රැඳි මීටර් 11 කි.ග්රෑ. 
350 (Poles Concrete Pre-Stressed 

11m 350kg) සනදන, සපායන, යගනවිත් 
භනරදීම. 
200 එකු 

(ලංසු මිල රු. මිලියන 5 ඉක්මවන්යන් 
නම් ලංසු භනරගන්නන අවසනන දිනයට 

යපාර PCAIII අවශයයේ.) 
 

2022.03.10 
යපා.ව. 10.00 

පාළනත් 
ප්රසම්පානදන 

කමි ටුව 

නියයනජය 
සනමනනයනධිකාකනරි ( 

බස්නනහිර පාළනත් දකුණ-
1) කනර්යනලය, 

යබදනහැ ම් අංශ - 4 
මූලස්ථනනය, 3වන මහල, 

ලංකන විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභන පාටුමඟ, 

යදහිවල. 
011-2638852 

1,500.00 67,000.00 

ප්රධානන ඉංිනයන්රු (වනණිජ), 
නියයෝජය සනමනනයනධිකාකන  
(බස්නනහිර පාළනත් දකුණ-1) 

කනර්යනලය,  යබදනහැ ම් 
අංශ - 4 මූලස්ථනනය, 3වන 

මහල, ලංකන විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභන පාටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධානන ඉංිනයන්රු 
(වනණිජ), නියයෝජය 

සනමනනයනධිකාකන  
(බස්නනහිර පාළනත් 

දකුණ-1) කනර්යනලය,  
යබදනහැ ම් අංශ - 4 
මූලස්ථනනය, 3වන 

මහල, ලංකන විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභන පාටුමඟ, 

යදහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/3ljjkdoewb7kg82/PPC_T_2022_26%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3ljjkdoewb7kg82/PPC_T_2022_26%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/89tgzkppfoa3luz/PPC_T_2022_27%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/89tgzkppfoa3luz/PPC_T_2022_27%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x5qpb68ja6m1bmd/PPC_T_2022_28%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x5qpb68ja6m1bmd/PPC_T_2022_28%20-%20watermark.pdf?dl=0
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යබදනහැ ම් 
අංශය - 4 
(බපාද - 1) 

ඩේීඑස්-1/ීීසී/ටී/2022/29 
කණු - යකනන්ීට්ට යපා රැඳි මීටර් 11 කි.ග්රෑ. 
500 (Poles Concrete Pre-Stressed 

11m 500kg) සනදන, සපායන, යගනවිත් 
භනරදීම. 
200 එකු 

(ලංසු මිල රු. මිලියන 5 ඉක්මවන්යන් 
නම් ලංසු භනරගන්නන අවසනන දිනයට 

යපාර PCAIII අවශයයේ.) 

2022.03.10 
යපා.ව. 10.00 

පාළනත් 
ප්රසම්පානදන 

කමි ටුව 

නියයනජය 
සනමනනයනධිකාකනරි ( 

බස්නනහිර පාළනත් දකුණ-
1) කනර්යනලය, 

යබදනහැ ම් අංශ - 4 
මූලස්ථනනය, 3වන මහල, 

ලංකන විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභන පාටුමඟ, 

යදහිවල. 
011-2638852 

1,500.00 82,000.00 

ප්රධානන ඉංිනයන්රු (වනණිජ), 
නියයෝජය සනමනනයනධිකාකන  
(බස්නනහිර පාළනත් දකුණ-1) 

කනර්යනලය,  යබදනහැ ම් 
අංශ - 4 මූලස්ථනනය, 3වන 

මහල, ලංකන විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභන පාටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධානන ඉංිනයන්රු 
(වනණිජ), නියයෝජය 

සනමනනයනධිකාකන  
(බස්නනහිර පාළනත් 

දකුණ-1) කනර්යනලය,  
යබදනහැ ම් අංශ - 4 
මූලස්ථනනය, 3වන 

මහල, ලංකන විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභන පාටුමඟ, 

යදහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

යබදනහැ ම් 
අංශය - 4 
(බපාද - 1) 

ඩේීඑස්-1/ීීසී/ටී/2022/30 
කණු - යකනන්ීට්ට යපා රැඳි මීටර් 11 කි.ග්රෑ. 
850 (Poles Concrete Pre-Stressed 

11m 850kg) සනදන, සපායන, යගනවිත් 
භනරදීම. 
200 එකු 

(ලංසු මිල රු. මිලියන 5 ඉක්මවන්යන් 
නම් ලංසු භනරගන්නන අවසනන දිනයට 

යපාර PCAIII අවශයයේ.) 

2022.03.10 
යපා.ව. 10.00 

පාළනත් 
ප්රසම්පානදන 

කමි ටුව 

නියයනජය 
සනමනනයනධිකාකනරි ( 

බස්නනහිර පාළනත් දකුණ-
1) කනර්යනලය, 

යබදනහැ ම් අංශ - 4 
මූලස්ථනනය, 3වන මහල, 

ලංකන විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභන පාටුමඟ, 

යදහිවල. 
011-2638852 

1,500.00 105,000.00 

ප්රධානන ඉංිනයන්රු (වනණිජ), 
නියයෝජය සනමනනයනධිකාකන  
(බස්නනහිර පාළනත් දකුණ-1) 

කනර්යනලය,  යබදනහැ ම් 
අංශ - 4 මූලස්ථනනය, 3වන 

මහල, ලංකන විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභන පාටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධානන ඉංිනයන්රු 
(වනණිජ), නියයෝජය 

සනමනනයනධිකාකන  
(බස්නනහිර පාළනත් 

දකුණ-1) කනර්යනලය,  
යබදනහැ ම් අංශ - 4 
මූලස්ථනනය, 3වන 

මහල, ලංකන විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභන පාටුමඟ, 

යදහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

යබදනහැ ම් 
අංශය - 4 
(බපාද - 1) 

ඩේීඑස්-1/ීීසී/ටී/2022/31 
කණු -  වැ.යකන. මීටර 8.3 කි.ග්රෑ. 500 

(Poles R.C. 8.3m 500kg) සනදන, සපායන 
යගනවිත් භනරදීම. 

500   එකු 
(ලංසු මිල රු. මිලියන 5 ඉක්මවන්යන් 
නම් ලංසු භනරගන්නන අවසනන දිනයට 

යපාර PCAIII අවශයයේ.) 

2022.03.10 
යපා.ව. 10.00 

පාළනත් 
ප්රසම්පානදන 

කමි ටුව 

නියයනජය 
සනමනනයනධිකාකනරි ( 

බස්නනහිර පාළනත් දකුණ-
1) කනර්යනලය, 

යබදනහැ ම් අංශ - 4 
මූලස්ථනනය, 3වන මහල, 

ලංකන විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභන පාටුමඟ, 

යදහිවල. 
011-2638852 

1,500.00 150,000.00 

ප්රධානන ඉංිනයන්රු (වනණිජ), 
නියයෝජය සනමනනයනධිකාකන  
(බස්නනහිර පාළනත් දකුණ-1) 

කනර්යනලය,  යබදනහැ ම් 
අංශ - 4 මූලස්ථනනය, 3වන 

මහල, ලංකන විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභන පාටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධානන ඉංිනයන්රු 
(වනණිජ), නියයෝජය 

සනමනනයනධිකාකන  
(බස්නනහිර පාළනත් 

දකුණ-1) කනර්යනලය,  
යබදනහැ ම් අංශ - 4 
මූලස්ථනනය, 3වන 

මහල, ලංකන විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභන පාටුමඟ, 

යදහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

ඉදිකිරීම් 

 
යබ.අ. 2 

 
PHM 

DD2/DGM/CE(SCM)/DPC/2021/22 
 

මඩකලපුව පුන්නිකුඩන ප්රයද්ශයේ ද.යවන. 
33 යකනන්ීට්ට කණු වහරු අංගනයක් 

 
2022/03/3

0    පා.ව. 
2.00 

 

 
යබදනහැ ම් 

සපායනගැනීම් 
කමිටුව 

 

 
නියයෝජය 

සනමනනයනධිකාකන  
(වයනපාිති හන අධිකාසැර 
නඩත්තු) - යබ.අ.02 

කනර්යනලය 

 
2,000/- 

 
 
 

 
45,000/- 

 

 
නියයෝජය සනමනනයනධිකාකන  

(වයනපාිති හන අධිකාසැර 
නඩත්තු) - යබ.අ.02 

කනර්යනලය 
ලංකන විදුලිබල මණ්ඩලය, 

 
නියයෝජය 

සනමනනයනධිකාකන  
(වයනපාිති හන අධිකාසැර 
නඩත්තු) - යබ.අ.02 

කනර්යනලය 

 
අදනල නැත් 

 
 
 
 

 
NCB 

 
 
 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/24xciigkc6r1ujo/PPC_T_2022_29%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/24xciigkc6r1ujo/PPC_T_2022_29%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8voc57x6992d4u7/PPC_T_2022_30%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8voc57x6992d4u7/PPC_T_2022_30%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pifqebe7qncw81w/PPC_T_2022_31%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pifqebe7qncw81w/PPC_T_2022_31%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/01ggfadzoxk425t/ENG-DD2-PHM-PHM-DD2-DGM-CE%20%28SCM%29-DPC-2021-22%20pdf_.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/01ggfadzoxk425t/ENG-DD2-PHM-PHM-DD2-DGM-CE%20%28SCM%29-DPC-2021-22%20pdf_.pdf?dl=0
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ඉදිරිකි ම (සිවිල් කනර්යය) 
 

යගනඩනැගිලි ඉදිකි ම් අංශයයහි ICTAD 
යේණිගත් කි ම අනුව  C-8 යහෝ ඊට වැඩි 

යකනන්රනත් කරුවන් සුදුසු යේ. 

 

ලංකන විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

ත්ැ.යපා. 18, ළමනගනරය 
පානර, මහනුවර. 

 
දු.ක.     0812222287 
ෆැක්ස්. 0812204298 

 

ත්ැ.යපා. 18, ළමනගනරය පානර, 
මහනුවර. 

 
දු.ක.     0812222287 
ෆැක්ස්. 0812204298 

 

ලංකන විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

ත්ැ.යපා. 18, ළමනගනරය 
පානර, මහනුවර. 

 
දු.ක.     0812222287 
ෆැක්ස්. 0812204298 

 
යබ. අ. 02 

(මපා2) 
CP2/CE(COM)/PPC/2022/013 

 
නිල්ලඹ මධායම පාළනත් 02 විවිත් ගබඩන 

පාරිශ්රය සකසන ගැනීම 
Pre-Bid meeting: - 2022-04-01 දින, 

පා.ව.1.00 ට 
ස්ථනනය: -    මධායම පාළනත් 02 පාළනත් 

ගබඩනව, ගුරුකැයල් පානර, නිල්ලඹ 

06/04/202
2 14.00 

පාැය 

පාළනත් 
ප්රසම්පානදන 

කමිටුව-මපා2 

ප්ර.ඉ. (වනණිජ) - මපා 02 
කනර්යනලය, ලංකන 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනන.431, යකනළඹ පානර, 

පිළිමත්ලනව. 
දු.අ.  081-4949160 

1000.00 

 
 
 
 

55,000.00 
 

ප්ර.ඉ. (වනණිජ) - මපා 02 
කනර්යනලය, ලංකන විදුලිබල 

මණ්ඩලය, යනන.431, 
යකනළඹ පානර, පිළිමත්ලනව. 

 

ප්ර.ඉ. (වනණිජ) - මපා 02 
කනර්යනලය, ලංකන 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනන.431, යකනළඹ පානර, 

පිළිමත්ලනව. 
 

 
අදනල නැත්. 

 
යද්ශීය 

Click 
Here 

 

යබ.අ.04 
(දකුණු පාළනත් 

1) 

DGM/SPI/C4/2022/16 
නියයෝජය සනමනනයනධිකාකන  කනර්යනල 

පාරිශ්රයේ රථ වනහන නවත්න ත්බන 
යගනඩනැගිල්යල් යදවන මහල ඉදිකිරිම 

30/03/202
2 

14.00 පාැය 

පාළනත් සපායන 
ගැනීම් 

නියයෝජය 
සනමනනයනධිකාකන  

කනර්යනලය (ද.පා.I), 167, 
මනත්ර පානර, ගනල්ල දු.ක. 

091 2232058 
 
 

1,500.00 80,000.00 නියයෝජය සනමනනයනධිකාකන  
කනර්යනලය(ද.පා.I), 167, 

මනත්ර පානර, ගනල්ල 
 

 - NCB 
 

Click 
Here 

යස්වා 
ජනන 

(සමනළ 
සංකීර්ණය) 

SC/DGM/BID/IPS/2021/12 
සනීපානරක්ෂක කටයුතු  සහ පදයනන 

නඩත්තු කි ම ඉඟිණියනගල විදුලි 
බලනගනරය 2022 

 
 

31/03/2022 
14:00 පාැය 

සමනළ 
සංකීර්ණ 

ප්රසම්පානදන 
කමිටුව 

විදුලි ඉංිනයන්රු 
කනර්යනලය, ජල විදුලි 

බලනගනරය, ලංකන 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

ඉඟිණියනගල 
දු. ක. : 

063-2242003, 
ෆැක්ස් : 

063-2242003 

500/= 
යම් සඳහන 

ඕනෑම 
බැංකුවකින් 

මහජන 
බැංකුයේ 

මූලස්ථනන 
ශනඛනයේ 
සමනළ 

සංකීර්ණ 
රැස්කි ම් 

ගිණුම 
2042004100

85134 ට 
බැරකර ලබන 

ගත් රිසිට්ට 
පාත්ක් 

ඉදිරිපාත් කළ 
යුතුය. 

12,000/- 
(නැවත් යගවන) 

විදුලි ඉංිනයන්රු කනර්යනලය, 
ජල විදුලි බලනගනරය, ලංකන 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
ඉඟිණියනගල 

දු. ක. : 
063-2242003, 

ෆැක්ස් : 
063-2242003 

විදුලි ඉංිනයන්රු 
කනර්යනලය, ජල විදුලි 

බලනගනරය, ලංකන 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

ඉඟිණියනගල 
දු. ක. : 

063-2242003, 
ෆැක්ස් : 

063-2242003 

N/A NCB Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/4lohbgwhj6y8bjq/Proposed%20Open%20warehouse%20at%20Nillambe%28CP-2%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4lohbgwhj6y8bjq/Proposed%20Open%20warehouse%20at%20Nillambe%28CP-2%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b0bmqxcfkrjmmv5/Eng-DD4-SP1-DGM-SP1-C4-2022-16.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b0bmqxcfkrjmmv5/Eng-DD4-SP1-DGM-SP1-C4-2022-16.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7yprqjdgyg673za/Sin-GEN-SC-IPS-2021-12.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7yprqjdgyg673za/Sin-GEN-SC-IPS-2021-12.pdf?dl=0
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ජනන 

 
SPS/CE/CAN.TENDER/2022 

2022 අයේල් මස සිට වසරක කනලයක් 
සඳහන සපුගස්කන්ද විදුලි බලස්ථනන 
ආපාන ශනලනව පාවත්වනයගන යෑම. 

2022.03.24 
14.00 පාැයට 

 
අදනල නැත් 

නියයෝජය සනමනනය 
අධිකාකන  ( ත්නපාබල 

සංකීර්ණය)  ලංවිම 
ජනන මූලස්ථනනය, නව 

කැළණි පානලම, 
10600 යකනයලනන්නනව 

දුරකත්න අංකය 
2437426, 2423897 

 

200.00 1,000.00 

ප්රධානන ඉංිනයන්රු        කනර් 
යනලය, සපුගස්කන්ද විදුලි 

බලස්ථනනය, ලංකන විදුලිබල 
මණ්ඩලය, මනබිම පානර, 
11618 යහයියන්තුඩුව 

දුරකත්න අංකය 
2400356, 2400422 

ප්රධානන ඉංිනයන්රු        
කනර් යනලය, 

සපුගස්කන්ද විදුලි 
බලස්ථනනය, ලංකන 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මනබිම පානර, 
11618 යහයියන්තුඩුව 

දුරකත්න අංකය 
2400356, 2400422 

අදනල නැත් යද්ශීය 
Click 
Here 

ජනක අංශය 
(ත්නපාබල 

සංකීර්ණය) 

TC/ KPS/ME(FS)/T/2022/02/ 
811/4110 

කැළණිතිස්ස බලනගනරය සඳහන අවුනරැද්දක 
කනලසීමනවකට  සනීපානරක්ෂක  හන  
පදයනන අලංකරන යස්වන  සැපායීම 

2022.03.30 
දින 

14:00 පැයට 

ත්නපාබලසංකී
ර්ණය 

සපායනගැනීම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සනමනනයනධිකාකනරි 

කනර්යනලය (ත්නපාබල 
සංකීර්ණය), 

ලංවිම, 
ජනක මූලස්ථනනය, නව 

කැළණි පානලම පානර, 
10600, යකනයළනන්නනව. 

දු.ක.: 
011-2437426, 
011-2423897 

රු. 1,000.00 රු. 112,000.00 

නියයෝජය සනමනනයනධිකාකනරි 
කනර්යනලය (ත්නපාබල 

සංකීර්ණය), 
ලංවිම, 

ජනක මූලස්ථනනය, නව 
කැළණි පානලම පානර, 10600, 

යකනයළනන්නනව. 
 

ලංසු 
භනර ගන්නන යේලනව 

අවසනන් වුන වහනම 
නියයෝජය 

සනමනනයනධිකාකනරි 
කනර්යනලය (ත්නපාබල 

සංකිර්ණය) දී 
 

යනනමියල් NCB 

 
 
 
 
 
 

Click 
Here 

සම්යේෂණ / 
(සම්.මෙ.හා. 

න- පතුර) 

TR/O&M/N/NCB/2021/053/D 
 

ප්රධානන ඉංිනයන්රු (සම්යේෂණ, 
යමයහයුම් හන නඩත්තු - පතුරු මැද ) 
ඒකකය සදහන යමෝටර් වෑන් රථයක් 

ඉන්ධන හා රියදුරු සෙග. කුලියට ලබා 
ගැනීෙ. (අනුරනධාපුර) 

2022/03/31
මප.ව. 10.00 

පැයට 

සම්යේෂණ -  
ප්රසම්පාදන 

මටන්ඩර් 
ෙණ්ඩලය 

ප්ර.ඉ.(සම්.යම.හන න.) 
පතුරු මැද, 

ලංකන විදුලිබල 
මණ්ඩලය 

බණ්ඩනරනනයක මනවත්, 
අනුරනධාපුර. 

 
 

දු.අ./ෆැක්ස්: 
025-2235269 

200.00 
20,000.00 

(එක් වනහනයක් 
සදහන) 

ප්ර.ඉ..(සම්.යම.හන න.) පතුරු 
මැද, 

ලංකන විදුලිබල මණ්ඩලය 
බණ්ඩනරනනයක මනවත්, 

අනුරනධාපුර. 
 
 
 

දු.අ./ෆැක්ස්: 
025-2235269 

ප්ර.ඉ..(සම්.යම.හන න.) 
පතුරු මැද, 

ලංකන විදුලිබල 
මණ්ඩලය 

බණ්ඩනරනනයක මනවත්, 
අනුරනධාපුර. 

 
 
 

දු.අ./ෆැක්ස්: 
025-2235269 

200.00 NCB 

 
කයාමුව 

 
 

සම්යේෂණ / 
(සම්.මෙ.හා. 

න- පතුර) 

TR/O&M/N/NCB/2021/049/D 
 

ප්රධානන ඉංිනයන්රු (සම්යේෂණ, 
යමයහයුම් හන නඩත්තු - පතුරු මැද ) 
ඒකකය සදහන යමෝටර් වෑන් රථයක් 

ඉන්ධන හා රියදුරු සෙග. කුලියට ලබා 
ගැනීෙ (හබරණ) 

2022.03.31
මප.ව. 10.00 

පැයට 

සම්යේෂණ -  
ප්රසම්පාදන 

මටන්ඩර් 
ෙණ්ඩලය 

ප්ර.ඉ.(සම්.යම.හන න.) 
පතුරු මැද, 

ලංකන විදුලිබල 
මණ්ඩලය 

බණ්ඩනරනනයක මනවත්, 
අනුරනධාපුර. 

 
 

දු.අ./ෆැක්ස්: 
025-2235269 

200.00 
20,000.00 

(එක් වනහනයක් 
සදහන) 

ප්ර.ඉ..(සම්.යම.හන න.) පතුරු 
මැද, 

ලංකන විදුලිබල මණ්ඩලය 
බණ්ඩනරනනයක මනවත්, 

අනුරනධාපුර. 
 
 
 

දු.අ./ෆැක්ස්: 
025-2235269 

ප්ර.ඉ..(සම්.යම.හන න.) 
පතුරු මැද, 

ලංකන විදුලිබල 
මණ්ඩලය 

බණ්ඩනරනනයක මනවත්, 
අනුරනධාපුර. 

 
 
 

දු.අ./ෆැක්ස්: 
025-2235269 

- NCB 

 
කයාමුව 

 
 

https://www.dropbox.com/s/ipsflfmq2jyt7yn/SIN-GEN-TC-CE-CAN.%20TENDER-2022.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ipsflfmq2jyt7yn/SIN-GEN-TC-CE-CAN.%20TENDER-2022.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oj6py11uxlj5dl2/Eng-Gen-TC-TC%20KPSME%28FS%29T2022028114110.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oj6py11uxlj5dl2/Eng-Gen-TC-TC%20KPSME%28FS%29T2022028114110.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p2fl4ue8mwwfjzh/Eng-TRA-O%26M-TRO%26MNNCB2021053D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fzp9sfu26hd8xy0/Eng-TRA-O%26M-TRO%26MNNCB2021049D.pdf?dl=0
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යබදනහැ ම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2022/3
3 

විදුලි ඉංිනයන්රු කුලියනපිිය සඳහන කුලී 
පාදනම මත් යමෝටර් රථයක් ලබන ගැනීම 

2022 මනර්තු 
30 

පා.ව 02.00 

පාළනත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව 

ප්රධානන විදුලි ඉංිනයන්රු 
(වනණිජ) කනර්යනලය, 

නනරම්මල පානර, 
ඇස්සැද්දුම, 
කුලියනපිිය. 

037 - 2281892 

1,000.00 35,000.00 

නියයෝජය සනමනනයනධිකාකන  
(වයඹ-1) කනර්යනලය 

නනරම්මල පානර, 
ඇස්සැද්දුම 
කුලියනපිිය. 

නියයෝජය 
සනමනනයනධිකාකන  (වයඹ-

1) 
කනර්යනලය , 

නනරම්මල පානර, 
ඇස්සැද්දුම, 
කුලියනපිිය. 

 NCB 
Click 
Here 

 

යබදනහැ ම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2022/3
4 

විදුලි අධිකාකන  (පාන්නල) පානරියභෝගික 
යස්වන මධායස්ථනනය සඳහන කුලී පාදනම 

මත් වෑන් රථයක් ලබන ගැනීම. 

2022 මනර්තු 
30 

පා.ව 02.00 

පාළනත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව 

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

 

යබදනහැ ම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

 
ඩීජීඑම්/එන්ඩේී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2022/1

40 
විදුලි අධිකාකන  (පුත්ත්ලම) පානරියභෝගික 
යස්වන මධායස්ථනනය සඳහන කුලී පාදනම 

මත් වෑන් රථයක් ලබන ගැනීම. 
 

2022 මනර්තු 
30 

පා.ව 02.00 

පාළනත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව 

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

 

 
 
 
 

යබ.අංශ 02 

 
PHM DD2/ DGM/CE 

(LC&M)/DPC/2021/38 
 

ප්රධාාන ංංි කන්රු (රැහැන් මාර්ග තැනීම් 
හා නඩත්තු) කාර්යාලය, වයාපි හ හා 
අධිසැර නඩත්තු - කබ අ 02   සඳහා 

වසරකෙකක 
කාලයකටරියදුකරකු සහිත ඩබල් කැබ් 

රථයක් (4WD)කුලියට ගැනීම  

 
2022/03/30 

 
14.00 පාැය 

 
DPC 

 

 
නියයෝජය 

සනමනනයනධීකාකන  ( 
වයනපාිති හන අධිකාසැර 
නඩත්තු - යබ.අ.02)  

ලංකන විදුලිබල 
මණ්ඩලය. අංක 

18,ළමනගනරය පානර, 
මහනුවර. 

 
081-2222287 
081-2204298 

 
 

500.00 

 
 

50,000.00 

 
නියයෝජය සනමනනයනධීකාකන  ( 

වයනපාිති හන අධිකාසැර 
නඩත්තු - යබ.අ.02)  ලංකන 

විදුලිබල මණ්ඩලය. අංක 
18,ළමනගනරය පානර, 

මහනුවර. 
 

081-2222287 
081-2204298 

 
නියයෝජය 

සනමනනයනධීකාකන  ( 
වයනපාිති හන අධිකාසැර 
නඩත්තු - යබ.අ.02)  

ලංකන විදුලිබල 
මණ්ඩලය. අංක 
18,ළමනගනරය 
පානර,මහනුවර. 

 
081-2222287 
081-2204298 

 
 
- 

 
 
 
 
 

NCB 

 
 
 
 
 

Click 
here 

 
 
 
 
 

යබදනහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 

 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2022/060 

 
කටුගස්යත්නට   ප්රනයද්ය ය විදුලි ඉංිනයන්රු 

නිළ නිවස  සඳහන කුළී/බඳු පාදනම මත් 
පාහත් සඳහන් පාහසුකම් සහිත්ව වසර 
02ක කනලයකට නිවසක්  ලබන ගැනිම. 

 
 

1) යගනඩනැගිල්ල කටුගස්යත්නට නගර 
ආසන්නයේ පිහිටන තිබිය යුතුය. 

2) අවම වශයයන් නිදන කනමර 03ක් හන 
අභයන්ත්ර නනන කනමර සහිත්ව තිබිය 

 
2022-03-30 

දින 
පා.ව. 2.00ට 

 
පාළනත් සපායන 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
ත්මන විසින් සකස් 

කරගත් අයදුම්පාත්ක 
බලනයපානයරනත්තු වන 

මනසික කුළිය සහ 
යගනඩනැගිල්යල් සියලු 

විස්ත්ර සඳහන් කර 
එවන්න. 

 
දු අ   081-2234324 

081-2499679 
 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

ප්ර.ඉ. (වනණිජ-මපා1) 
කනර්යනලය, 

ලංකන විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ගිරිය පානර, 

මහනුවර. 
. 

 
 

ප්ර.ඉ. (වනණිජ-මපා1) 
කනර්යනලය, 

ලංකන විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක 04, 

අස්ගිරිය පානර, මහනුවර. 
 

 
 

අදනල නැත්. 

 
 

යද්ශීය 

 

https://www.dropbox.com/s/nxwrv5po2uov03z/Sin-DD1-DGM-NWP1-CEECM-2022-33.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nxwrv5po2uov03z/Sin-DD1-DGM-NWP1-CEECM-2022-33.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hm6t7edlgkkey4i/Sin-DD1-DGM-NWP1-CEECM-2022-34.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hm6t7edlgkkey4i/Sin-DD1-DGM-NWP1-CEECM-2022-34.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/725h431h2l67vyp/Sin-DD1-DGM-NWP1-CEECM-2022-140.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/725h431h2l67vyp/Sin-DD1-DGM-NWP1-CEECM-2022-140.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/943054pozen2w2y/ENG-DD2-PHM-PHM-DD2-DGM-CE%20%28LCM%29-DPC-2021-38%20pdf..pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/943054pozen2w2y/ENG-DD2-PHM-PHM-DD2-DGM-CE%20%28LCM%29-DPC-2021-38%20pdf..pdf?dl=0
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යුතුය. 
3) යගනඩනැඟිල්ල වර්ග අඩි 2000ට යනනඅඩු 

විය යුතුය. 
4) වනහන 02ක් ගනල් කි යම් පාහසුකම් තිබිය 

යුතුය. 
5) ඉඩම වටන   ආරක්ිත් ත්නපපායක් හන 

ආරක්ිත් යේට්ටටුවක් ඉදිකර තිබීම 
අමත්ර සුදුසුකමකි 

6) ජලනල, දුරකථන පාහසුකම් සහිත් විය  
යුතුය. 

 
යබ. අ. 02 

(මපා2) 
CP2/CE(COM)/PPC/2022/066 

 
ප්රනයද්ශීය විදුලි ඉංිනයන්රු(නනවලපිිය) 
බල ප්රයද්ශයේ GPS දත්ත් ලබන ගැනීයම් 

වැඩසටහන සඳහන වසරක කනලයකට කුලී 
පාදනම යටයත්  ත්රී යරෝද රථයක් ලබන 

ගැනීම. 

06/04/2022 
14.00 පාැය 

පාළනත් 
ප්රසම්පානදන 

කමිටුව-මපා2 

ප්ර.ඉ. (වනණිජ) - මපා 02 
කනර්යනලය, ලංකන 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනන.431, යකනළඹ පානර, 

පිළිමත්ලනව. 
දු.අ.  081-4949160 

500.00 

 
 
 
 

5,000.00 
 

ප්ර.ඉ. (වනණිජ) - මපා 02 
කනර්යනලය, ලංකන විදුලිබල 

මණ්ඩලය, යනන.431, 
යකනළඹ පානර, පිළිමත්ලනව. 

 

ප්ර.ඉ. (වනණිජ) - මපා 02 
කනර්යනලය, ලංකන 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනන.431, යකනළඹ පානර, 

පිළිමත්ලනව. 
 

 
අදනල නැත්. 

 
යද්ශීය 

Click 
Here 

 

යබ. අ. 02 
(මපා2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/067 
 

ප්රනයද්ශීය විදුලි ඉංිනයන්රු (හරනරන්යකත්) 
කනර්යනලයේ වනණිජ පපා ඒකකය සඳහන 

වසර යදකක කනලයකට  කුලී පාදනම 
යටයත් වෑන් රථයක් ලබන ගැනීම. 

06/04/2022 
14.00 පාැය 

පාළනත් 
ප්රසම්පානදන 

කමිටුව-මපා2 

ප්ර.ඉ. (වනණිජ) - මපා 02 
කනර්යනලය, ලංකන 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනන.431, යකනළඹ පානර, 

පිළිමත්ලනව. 
දු.අ.  081-4949160 

1000.00 

 
 
 
 

16,000.00 
 

ප්ර.ඉ. (වනණිජ) - මපා 02 
කනර්යනලය, ලංකන විදුලිබල 

මණ්ඩලය, යනන.431, 
යකනළඹ පානර, පිළිමත්ලනව. 

 

ප්ර.ඉ. (වනණිජ) - මපා 02 
කනර්යනලය, ලංකන 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනන.431, යකනළඹ පානර, 

පිළිමත්ලනව. 
 

 
අදනල නැත්. 

 
යද්ශීය 

Click 
Here 

 

යබ. අ. 02 
(මපා2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/068 
 

ප්රනයද්ශීය විදුලි ඉංිනයන්රු(මනවනැල්ල)  
බල ප්රයද්ශයේ  පාන.යස්.ම. යහම්මනත්ගම 
ප්රයද්ශයේ බිඳ වැටුම් යස්වන සැපායුම් හන 

නඩත්තු කටයුතු  සඳහන වසර යදකක 
කනලයකට කුලී පාදනම යටයත් කිකැේ 

රථයක් ලබන ගැනීම 

06/04/2022 
14.00 පාැය 

පාළනත් 
ප්රසම්පානදන 

කමිටුව-මපා2 

ප්ර.ඉ. (වනණිජ) - මපා 02 
කනර්යනලය, ලංකන 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනන.431, යකනළඹ පානර, 

පිළිමත්ලනව. 
දු.අ.  081-4949160 

1000.00 

 
 
 
 

16,000.00 
 

ප්ර.ඉ. (වනණිජ) - මපා 02 
කනර්යනලය, ලංකන විදුලිබල 

මණ්ඩලය, යනන.431, 
යකනළඹ පානර, පිළිමත්ලනව. 

 

ප්ර.ඉ. (වනණිජ) - මපා 02 
කනර්යනලය, ලංකන 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනන.431, යකනළඹ පානර, 

පිළිමත්ලනව. 
 

 
අදනල නැත්. 

 
යද්ශීය 

Click 
Here 

 

යබ. අ. 02 
(මපා2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/069 
 

ප්රධානන විදුලි ඉංිනයන්රු(වනණිජ) (මධායම 
පාළනත් 2)  කනර්යනලයේ බිල්පාත් හන 

යත්නරතුරු ත්නක්ෂණ පපා ඒකකය සඳහන  
කුලී පාදනම යටයත් වසර යදකක 

කනලයකට වෑන් රථයක් ලබන ගැනීම. 
 

06/04/2022 
14.00 පාැය 

පාළනත් 
ප්රසම්පානදන 

කමිටුව-මපා2 

ප්ර.ඉ. (වනණිජ) - මපා 02 
කනර්යනලය, ලංකන 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනන.431, යකනළඹ පානර, 

පිළිමත්ලනව. 
දු.අ.  081-4949160 

1000.00 

 
 
 
 

16,000.00 
 

ප්ර.ඉ. (වනණිජ) - මපා 02 
කනර්යනලය, ලංකන විදුලිබල 

මණ්ඩලය, යනන.431, 
යකනළඹ පානර, පිළිමත්ලනව. 

 

ප්ර.ඉ. (වනණිජ) - මපා 02 
කනර්යනලය, ලංකන 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනන.431, යකනළඹ පානර, 

පිළිමත්ලනව. 
 

 
අදනල නැත්. 

 
යද්ශීය 

Click 
Here 

 

යබ. අ. 02 CP2/CE(COM)/PPC/2022/070 06/04/2022 පාළනත් ප්ර.ඉ. (වනණිජ) - මපා 02 1000.00  ප්ර.ඉ. (වනණිජ) - මපා 02 ප්ර.ඉ. (වනණිජ) - මපා 02   Click 

https://www.dropbox.com/s/vbe7nld52rtuxtq/PPC-2022-066%20Three%20Wheeler.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vbe7nld52rtuxtq/PPC-2022-066%20Three%20Wheeler.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8lp7u6r4y8aybr9/PPC-2022-067%20%20%20Van%20Com.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8lp7u6r4y8aybr9/PPC-2022-067%20%20%20Van%20Com.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1a4783xy0i0hc9y/PPC-2022-068%20Crew%20Cab%20ECSC%20Hemmathagama.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1a4783xy0i0hc9y/PPC-2022-068%20Crew%20Cab%20ECSC%20Hemmathagama.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kazn2zt02rqk4h7/PPC-2022-069%20%20Van%20BILLING.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kazn2zt02rqk4h7/PPC-2022-069%20%20Van%20BILLING.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cdfwo75pbdjsewa/PPC-2022-070%20Double%20Cab%20ecsc%20nw.pdf?dl=0
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(මපා2)  
ප්රනයද්ශීය විදුලි ඉංිනයන්රු(නනවලපිිය)  
බල ප්රයද්ශයේ  පාන.යස්.ම. නනවලපිිය 

සඳහන වසර යදකක කනලයකට කුලී 
පාදනම යටයත්  (2WD) ඩබල් කැේ 

රථයක් ලබන ගැනීම. 

14.00 පාැය ප්රසම්පානදන 
කමිටුව-මපා2 

කනර්යනලය, ලංකන 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනන.431, යකනළඹ පානර, 
පිළිමත්ලනව. 

දු.අ.  081-4949160 

 
 
 

20,000.00 
 

කනර්යනලය, ලංකන විදුලිබල 
මණ්ඩලය, යනන.431, 

යකනළඹ පානර, පිළිමත්ලනව. 
 

කනර්යනලය, ලංකන 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනන.431, යකනළඹ පානර, 
පිළිමත්ලනව. 

 

අදනල නැත්. යද්ශීය Here 
 

 
යබ.අංශ 02 

 
PHM 

DD2/DGM/CE(LCM)/QD/2022/02 
 

ප්රධානන ඉංිනයන්රු (රැහැන් මනර්ග ත්ැනීම් 
හන නඩත්තු) වයනපාිති හන අධිකාසැර නඩත්තු 
- යබ.අ. 02 වැඩබිම් කනර්යනලයක් සඳහන 
නිවසක් වසරක කනලයකට බද්දට ගැනීම 

(අම්පාර/ හිඟුරාණ) 
 
 
 
 

2022/03/23 
14.00 පාැය 

 
නියයෝජය 

සනමනනයනධිකාකන
රි(වයන.හන 
අ.සැ.න.) 

යබදනහැ ම් 
අංශය 2 

 

නියයෝජය 
සනමනනයනධිකාකනරි(වයන.හන 

අ.සැ.න.)යබදනහැ ම් 
අංශය 2 

ලංකන විදුලිබල 
මණ්ඩලය,   
ත්ැ.යපා.18, 

ළමනගනරය පානර, 
මහනුවර 

 
0812222286 

 
500.00 

 
5000.00 

නියයෝජය සනමනනයනධිකාකනරි 
(වයන.හන අ.සැ..න.) 

යබදනහැ ම් අංශය 2, 
ලංකන විදුලිබල මණ්ඩලය, 

ත්ැ.යපා.18, 
ළමනගනරය පානර, 

මහනුවර 
 

081-2222286 
081-2204298 

 

 
නියයෝජය 

සනමනනයනධිකාකනරි 
(වයන.හන අ.සැ..න.) 

යබදනහැ ම් අංශය 2, 
ලංකන විදුලිබල 

මණ්ඩලය, ත්ැ.යපා.18, 
ළමනගනරය පානර, 

මහනුවර 
081-2222286 
081-2204298 

 
NA 

NCB 
-Click 
Here-- 

යබදනහැරිම් 
අංශ 02 
(බපාප) 

WPN/NCB/DM-V25/2022/01 
කුලී පාදනම මත් වෑන් රථයක් ලබන 

ගැනීම.යේයන්යගනඩ වැඩබිම - ප්රධානන                                         
ඉංිනයන්රු (යබදනහැ ම් නඩත්තු) ඒකකය 

2022.03.23 
පා.ව 2.00 

දක්වන 

පාළනත් සපායන 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සන. (බපාප) 
කනර්යනලය, ලං.වි.ම., 

යනන. 280, නුවර පානර, 
කිරිබත්යගනඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

නි.සන. (බපාප) කනර්යනලය, 
ලං.වි.ම., යනන. 280, නුවර 

පානර, කිරිබත්යගනඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

නි.සන. (බපාප) 
කනර්යනලය, ලං.වි.ම., 

යනන. 280, නුවර පානර, 
කිරිබත්යගනඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

යබදනහැරිම් 
අංශ 02 
(බපාප) 

WPN/NCB/KR-V59/2022/03 
කුලී පාදනම මත් වෑන් රථයක් ලබන ගැනීම. 

පානරියභෝගික යස්වන මධායස්ථනනය - 
පූයගනඩ 

2022.03.23 
පා.ව 2.00 

දක්වන 

පාළනත් සපායන 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සන. (බපාප) 
කනර්යනලය, ලං.වි.ම., 

යනන. 280, නුවර පානර, 
කිරිබත්යගනඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

නි.සන. (බපාප) කනර්යනලය, 
ලං.වි.ම., යනන. 280, නුවර 

පානර, කිරිබත්යගනඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

නි.සන. (බපාප) 
කනර්යනලය, ලං.වි.ම., 

යනන. 280, නුවර පානර, 
කිරිබත්යගනඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

යබදනහැරිම් 
අංශ 02 
(බපාප) 

WPN/NCB/G-V120/2022/17 
කුලී පාදනම මත් වෑන් රථයක් ලබන ගැනීම. 

ප්රධානන විදුලි ඉංිනයන්රු කනර්යනලය - 
ගම්පාහ 

2022.03.23 
පා.ව 2.00 

දක්වන 

පාළනත් සපායන 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සන. (බපාප) 
කනර්යනලය, ලං.වි.ම., 

යනන. 280, නුවර පානර, 
කිරිබත්යගනඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

නි.සන. (බපාප) කනර්යනලය, 
ලං.වි.ම., යනන. 280, නුවර 

පානර, කිරිබත්යගනඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

නි.සන. (බපාප) 
කනර්යනලය, ලං.වි.ම., 

යනන. 280, නුවර පානර, 
කිරිබත්යගනඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/cdfwo75pbdjsewa/PPC-2022-070%20Double%20Cab%20ecsc%20nw.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/usfhx9phufxh7m5/ENG%20-DD2-PHM-PHM-DD2-DGM-CE%28LCM%29QD2022-02%20pdf..pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/usfhx9phufxh7m5/ENG%20-DD2-PHM-PHM-DD2-DGM-CE%28LCM%29QD2022-02%20pdf..pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nth67jsp1mjjsdk/Eng-DD2-WPN-NCB-DM-V25-2022-01%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nth67jsp1mjjsdk/Eng-DD2-WPN-NCB-DM-V25-2022-01%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xceqc5nx98e54ew/Eng-DD2-WPN-NCB-KR-V59-2022-03%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xceqc5nx98e54ew/Eng-DD2-WPN-NCB-KR-V59-2022-03%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6ve7fg33pvezxyo/Eng-DD2-WPN-NCB-G-V120-2022-17%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6ve7fg33pvezxyo/Eng-DD2-WPN-NCB-G-V120-2022-17%20VAN.pdf?dl=0
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යබදනහැරිම් 
අංශ 02 
(බපාප) 

WPN/NCB/K-V34/2022/23 
කුලී පාදනම මත් වෑන් රථයක් ලබන ගැනීම.   

පානරියභෝගික යස්වන මධායස්ථනනය - 
මනවරමණ්ඩිය 

2022.03.23 
පා.ව 2.00 

දක්වන 

පාළනත් සපායන 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සන. (බපාප) 
කනර්යනලය, ලං.වි.ම., 

යනන. 280, නුවර පානර, 
කිරිබත්යගනඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

නි.සන. (බපාප) කනර්යනලය, 
ලං.වි.ම., යනන. 280, නුවර 

පානර, කිරිබත්යගනඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

නි.සන. (බපාප) 
කනර්යනලය, ලං.වි.ම., 

යනන. 280, නුවර පානර, 
කිරිබත්යගනඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

යබදනහැරිම් 
අංශ 02 
(බපාප) 

WPN/NCB/DGM-V07/2022/33 
කුලී පාදනම මත්  යමෝටර් කනර්  රථයක් 

ලබන ගැනීම.විදුලි ඉංිනයන්රු (බලශක්ති 
කලමණනකරන) 

2022.03.23 
පා.ව 2.00 

දක්වන 

පාළනත් සපායන 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සන. (බපාප) 
කනර්යනලය, ලං.වි.ම., 

යනන. 280, නුවර පානර, 
කිරිබත්යගනඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

නි.සන. (බපාප) කනර්යනලය, 
ලං.වි.ම., යනන. 280, නුවර 

පානර, කිරිබත්යගනඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

නි.සන. (බපාප) 
කනර්යනලය, ලං.වි.ම., 

යනන. 280, නුවර පානර, 
කිරිබත්යගනඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

යබදනහැරිම් 
අංශ 02 
(බපාප) 

WPN/NCB/K-V99/2022/52 
කුලී පාදනම මත්  කෲ කැේ  රථයක් ලබන 

ගැනීම. පානරියභෝගික යස්වන මධායස්ථනනය 
- යදල්යගනඩ 

2022.03.23 
පා.ව 2.00 

දක්වන 

පාළනත් සපායන 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සන. (බපාප) 
කනර්යනලය, ලං.වි.ම., 

යනන. 280, නුවර පානර, 
කිරිබත්යගනඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

නි.සන. (බපාප) කනර්යනලය, 
ලං.වි.ම., යනන. 280, නුවර 

පානර, කිරිබත්යගනඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

නි.සන. (බපාප) 
කනර්යනලය, ලං.වි.ම., 

යනන. 280, නුවර පානර, 
කිරිබත්යගනඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

යබදනහැරිම් 
අංශ 02 
(බපාප) 

WPN/NCB/G-V60/2022/76 
කුලී පාදනම මත්  වෑන්  රථයක් ලබන 

ගැනීම.  ප්රධානන විදුලි ඉංිනයන්රු 
කනර්යනලය - ගම්පාහ 

2022.03.23 
පා.ව 2.00 

දක්වන 

පාළනත් සපායන 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සන. (බපාප) 
කනර්යනලය, ලං.වි.ම., 

යනන. 280, නුවර පානර, 
කිරිබත්යගනඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

නි.සන. (බපාප) කනර්යනලය, 
ලං.වි.ම., යනන. 280, නුවර 

පානර, කිරිබත්යගනඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

නි.සන. (බපාප) 
කනර්යනලය, ලං.වි.ම., 

යනන. 280, නුවර පානර, 
කිරිබත්යගනඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

යබදනහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
02/DGM-022K22/23 

මනනව සම්පාත් නිලධානරි (ඌව) යවත් කුලී 
පාදනම මත් වසර යදකක් සඳහන යමෝටර් 

රථයක් ලබනගැනීම 

 
 
 
 

30/03/2022 
15.00 පාැය 

 
 

පාළනත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

නියයෝජය 
සනමනනයනධිකාකනරි (ඌව) 

ශනඛනව, 
ප්රධානන ඉංිනයන්රු 
(වනණිජ) ඒකකය 
ලංකන විදුලිබල 

මණ්ඩලය, අංක . 04, 
ස්රංවැලි පානර, හිඳ යගනඩ, 

බදුල්ල. 
දු.ක : 0552222474 

1000.00 54,000.00 

නියයෝජය සනමනනයනධිකාකනරි 
(ඌව) ශනඛනව, ප්රධානන 

ඉංිනයන්රු (වනණිජ) ඒකකය 
ලංකන විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පානර, 

හිඳ යගනඩ, 
බදුල්ල. 

නියයෝජය 
සනමනනයනධිකාකනරි (ඌව) 

ශනඛනව, ප්රධානන 
ඉංිනයන්රු (වනණිජ) 

ඒකකය 
ලංකන විදුලිබල 

මණ්ඩලය,අංක . 04, 
ස්රංවැලි පානර, 

හිඳ යගනඩ, බදුල්ල 

 
- 

යද්ශීය 

 
යමත්ැනින් 

බනගත් 
කරන්න 

යබදනහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
109/DM-16/2K22/24 

ප්රධානන ඉංිනයන්රු (යබදනහැ ම් නඩත්තු -
 ඌව) ඒකකයේ යමනණරනගල පපා ඒකකය 
යවත් කුලී පාදනම මත් වසර යදකක් සඳහන 

කි කැේ රථයක් ලබනගැනීම 

 
 
 
 

30/03/2022 
15.00 පාැය 

 
 

පාළනත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

නියයෝජය 
සනමනනයනධිකාකනරි (ඌව) 

ශනඛනව, 
ප්රධානන ඉංිනයන්රු 
(වනණිජ) ඒකකය 
ලංකන විදුලිබල 

මණ්ඩලය, අංක . 04, 
ස්රංවැලි පානර, හිඳ යගනඩ, 

බදුල්ල. 
දු.ක : 0552222474 

1000.00 53,000.00 

නියයෝජය සනමනනයනධිකාකනරි 
(ඌව) ශනඛනව, ප්රධානන 

ඉංිනයන්රු (වනණිජ) ඒකකය 
ලංකන විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පානර, 

හිඳ යගනඩ, 
බදුල්ල. 

නියයෝජය 
සනමනනයනධිකාකනරි (ඌව) 

ශනඛනව, ප්රධානන 
ඉංිනයන්රු (වනණිජ) 

ඒකකය 
ලංකන විදුලිබල 

මණ්ඩලය,අංක . 04, 
ස්රංවැලි පානර, 

හිඳ යගනඩ, බදුල්ල 

 
- 

යද්ශීය 

 
යමත්ැනින් 

බනගත් 
කරන්න 

https://www.dropbox.com/s/66afbj8ie0lju5c/Eng-DD2-WPN-NCB-K-%20V34-2021-332%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/66afbj8ie0lju5c/Eng-DD2-WPN-NCB-K-%20V34-2021-332%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/52iz7oydzwuhrqf/Eng-DD2-WPN-NCB-DGM-V07-2022-33%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/52iz7oydzwuhrqf/Eng-DD2-WPN-NCB-DGM-V07-2022-33%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n545x9bgqn02krh/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V99-2022-52-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n545x9bgqn02krh/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V99-2022-52-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qpbuigx7l4fnasg/Eng-DD2-WPN-NCB-G-V60-2022-76%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qpbuigx7l4fnasg/Eng-DD2-WPN-NCB-G-V60-2022-76%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dj3b3mxj8fz6k96/23%20hro%20car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dj3b3mxj8fz6k96/23%20hro%20car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dj3b3mxj8fz6k96/23%20hro%20car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oer3qhr0rivd1ht/24%20dm%20crew%20cab%20monaragala%20sub%20unit.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oer3qhr0rivd1ht/24%20dm%20crew%20cab%20monaragala%20sub%20unit.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oer3qhr0rivd1ht/24%20dm%20crew%20cab%20monaragala%20sub%20unit.pdf?dl=0
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යබදනහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
16/DM-02/2K22/25 

ප්රධානන ඉංිනයන්රු (යබදනහැ ම් නඩත්තු -
 ඌව) ඒකකයේ විදුලි අධිකාකනරි ii 

(යමනණරනගල) යවත් කුලී පාදනම මත් 
වසර යදකක් සඳහන වෑන් රථයක් 

ලබනගැනීම 

 
 
 
 

30/03/2022 
15.00 පාැය 

 
 

පාළනත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

නියයෝජය 
සනමනනයනධිකාකනරි (ඌව) 

ශනඛනව, 
ප්රධානන ඉංිනයන්රු 
(වනණිජ) ඒකකය 
ලංකන විදුලිබල 

මණ්ඩලය, අංක . 04, 
ස්රංවැලි පානර, හිඳ යගනඩ, 

බදුල්ල. 
දු.ක : 0552222474 

1000.00 51,000.00 

නියයෝජය සනමනනයනධිකාකනරි 
(ඌව) ශනඛනව, ප්රධානන 

ඉංිනයන්රු (වනණිජ) ඒකකය 
ලංකන විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පානර, 

හිඳ යගනඩ, 
බදුල්ල. 

නියයෝජය 
සනමනනයනධිකාකනරි (ඌව) 

ශනඛනව, ප්රධානන 
ඉංිනයන්රු (වනණිජ) 

ඒකකය 
ලංකන විදුලිබල 

මණ්ඩලය,අංක . 04, 
ස්රංවැලි පානර, 

හිඳ යගනඩ, බදුල්ල 
 

 
- 

යද්ශීය 

 
යමත්ැනින් 

බනගත් 
කරන්න 

යබදනහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
13/CONS-06/2K22/26 

ප්රධානන ඉංිනයන්රු (ත්ැනීම් - ඌව) 
ඒකකයේ විදුලි අධිකාකනරි ii යවත් කුලී 
පාදනම මත් වසර යදකක් සඳහන වෑන් 

රථයක් ලබනගැනීම 

 
 
 
 

30/03/2022 
15.00 පාැය 

 
 

පාළනත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

නියයෝජය 
සනමනනයනධිකාකනරි (ඌව) 

ශනඛනව, 
ප්රධානන ඉංිනයන්රු 
(වනණිජ) ඒකකය 
ලංකන විදුලිබල 

මණ්ඩලය, අංක . 04, 
ස්රංවැලි පානර, හිඳ යගනඩ, 

බදුල්ල. 
දු.ක : 0552222474 

1000.00 51,000.00 

නියයෝජය සනමනනයනධිකාකනරි 
(ඌව) ශනඛනව, ප්රධානන 

ඉංිනයන්රු (වනණිජ) ඒකකය 
ලංකන විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පානර, 

හිඳ යගනඩ, 
බදුල්ල. 

නියයෝජය 
සනමනනයනධිකාකනරි (ඌව) 

ශනඛනව, ප්රධානන 
ඉංිනයන්රු (වනණිජ) 

ඒකකය 
ලංකන විදුලිබල 

මණ්ඩලය,අංක . 04, 
ස්රංවැලි පානර, 

හිඳ යගනඩ, බදුල්ල 

 
- 

යද්ශීය 

 
යමත්ැනින් 

බනගත් 
කරන්න 

යබදනහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
108/DM-15/2K22/27 

ප්රධානන ඉංිනයන්රු (යබදනහැ ම් නඩත්තු -
 ඌව) ඒකකයේ ලුණුගල වැඩ කණ්ඩනයම 
යවත් කුලී පාදනම මත් වසර යදකක් සඳහන 

කි කැේ රථයක් ලබනගැනීම 

 
 
 
 

30/03/2022 
15.00 පාැය 

 
 

පාළනත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

නියයෝජය 
සනමනනයනධිකාකනරි (ඌව) 

ශනඛනව, 
ප්රධානන ඉංිනයන්රු 
(වනණිජ) ඒකකය 
ලංකන විදුලිබල 

මණ්ඩලය, අංක . 04, 
ස්රංවැලි පානර, හිඳ යගනඩ, 

බදුල්ල. 
දු.ක : 0552222474 

1000.00 53,000.00 

නියයෝජය සනමනනයනධිකාකනරි 
(ඌව) ශනඛනව, ප්රධානන 

ඉංිනයන්රු (වනණිජ) ඒකකය 
ලංකන විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පානර, 

හිඳ යගනඩ, 
බදුල්ල. 

නියයෝජය 
සනමනනයනධිකාකනරි (ඌව) 

ශනඛනව, ප්රධානන 
ඉංිනයන්රු (වනණිජ) 

ඒකකය 
ලංකන විදුලිබල 

මණ්ඩලය,අංක . 04, 
ස්රංවැලි පානර, 

හිඳ යගනඩ, බදුල්ල 
 

 
- 

යද්ශීය 

 
යමත්ැනින් 

බනගත් 
කරන්න 

යබදනහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
129/DM-18/2K22/28 

ප්රධානන ඉංිනයන්රු (යබදනහැ ම් නඩත්තු -
 ඌව) ඒකකයේ ත්රනපාැවි නඩත්තු ii යවත් 

කුලී පාදනම මත් වසර යදකක් සඳහන කි 
කැේ රථයක් ලබනගැනීම 

 
 
 
 

30/03/2022 
15.00 පාැය 

 
 

පාළනත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

නියයෝජය 
සනමනනයනධිකාකනරි (ඌව) 

ශනඛනව, 
ප්රධානන ඉංිනයන්රු 
(වනණිජ) ඒකකය 
ලංකන විදුලිබල 

මණ්ඩලය, අංක . 04, 
ස්රංවැලි පානර, හිඳ යගනඩ, 

බදුල්ල. 
දු.ක : 0552222474 

1000.00 53,000.00 

නියයෝජය සනමනනයනධිකාකනරි 
(ඌව) ශනඛනව, ප්රධානන 

ඉංිනයන්රු (වනණිජ) ඒකකය 
ලංකන විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පානර, 

හිඳ යගනඩ, 
බදුල්ල. 

නියයෝජය 
සනමනනයනධිකාකනරි (ඌව) 

ශනඛනව, ප්රධානන 
ඉංිනයන්රු (වනණිජ) 

ඒකකය 
ලංකන විදුලිබල 

මණ්ඩලය,අංක . 04, 
ස්රංවැලි පානර, 

හිඳ යගනඩ, බදුල්ල 
 

 
- 

යද්ශීය 

 
යමත්ැනින් 

බනගත් 
කරන්න 

යබදනහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
132/MON-17/2K22/29 

විදුලි ඉංිනයන්රු (යමනණරනගල) ඒකකයේ 
බුත්ත්ල පාන.යස්.ම.යවත් කුලී පාදනම මත් 

 
 
 
 

 
 

පාළනත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

නියයෝජය 
සනමනනයනධිකාකනරි (ඌව) 

ශනඛනව, 
ප්රධානන ඉංිනයන්රු 

500.00 22,000.00 

නියයෝජය සනමනනයනධිකාකනරි 
(ඌව) ශනඛනව, ප්රධානන 

ඉංිනයන්රු (වනණිජ) ඒකකය 
ලංකන විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නියයෝජය 
සනමනනයනධිකාකනරි (ඌව) 

ශනඛනව, ප්රධානන 
ඉංිනයන්රු (වනණිජ) 

 
- 

යද්ශීය 

 
යමත්ැනින් 

බනගත් 
කරන්න 

https://www.dropbox.com/s/ds46ura267z69us/25%20dm%20es%20ii%20monaragala%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ds46ura267z69us/25%20dm%20es%20ii%20monaragala%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ds46ura267z69us/25%20dm%20es%20ii%20monaragala%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bzr59m361przd21/26%20cons%20es%20ii%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bzr59m361przd21/26%20cons%20es%20ii%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bzr59m361przd21/26%20cons%20es%20ii%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qdedxdfbjnrhstp/27%20dm%20crew%20cab%20lunugala%20gang.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qdedxdfbjnrhstp/27%20dm%20crew%20cab%20lunugala%20gang.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qdedxdfbjnrhstp/27%20dm%20crew%20cab%20lunugala%20gang.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o02lvaa9uvzvrrx/28%20dm%20sub%20main%20ii%20crew%20cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o02lvaa9uvzvrrx/28%20dm%20sub%20main%20ii%20crew%20cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o02lvaa9uvzvrrx/28%20dm%20sub%20main%20ii%20crew%20cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f9vews7l4uv9ckt/29%20Three%20Wheeler.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f9vews7l4uv9ckt/29%20Three%20Wheeler.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f9vews7l4uv9ckt/29%20Three%20Wheeler.pdf?dl=0


 17 

වසර යදකක් සඳහන ත්රී යරෝද රථයක් 
ලබනගැනීම 

30/03/2022 
15.00 පාැය 

(ඌව) (වනණිජ) ඒකකය 
ලංකන විදුලිබල 

මණ්ඩලය, අංක . 04, 
ස්රංවැලි පානර, හිඳ යගනඩ, 

බදුල්ල. 
දු.ක : 0552222474 

අංක . 04, ස්රංවැලි පානර, 
හිඳ යගනඩ, 

බදුල්ල. 

ඒකකය 
ලංකන විදුලිබල 

මණ්ඩලය,අංක . 04, 
ස්රංවැලි පානර, 

හිඳ යගනඩ, බදුල්ල 
 

යබදනහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
87/BD-12/2K22/30 

විදුලි ඉංිනයන්රු (මහියංගනය) ඒකකයේ 
කන්දකැිය පාන.යස්.ම. යවත් කුලී පාදනම 
මත් වසර යදකක් සඳහන කි කැේ රථයක් 

ලබනගැනීම 

 
 
 
 

30/03/2022 
15.00 පාැය 

 
 

පාළනත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

නියයෝජය 
සනමනනයනධිකාකනරි (ඌව) 

ශනඛනව, 
ප්රධානන ඉංිනයන්රු 
(වනණිජ) ඒකකය 
ලංකන විදුලිබල 

මණ්ඩලය, අංක . 04, 
ස්රංවැලි පානර, හිඳ යගනඩ, 

බදුල්ල. 
දු.ක : 0552222474 

 

1000.00 53,000.00 

නියයෝජය සනමනනයනධිකාකනරි 
(ඌව) ශනඛනව, ප්රධානන 

ඉංිනයන්රු (වනණිජ) ඒකකය 
ලංකන විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පානර, 

හිඳ යගනඩ, 
බදුල්ල. 

නියයෝජය 
සනමනනයනධිකාකනරි (ඌව) 

ශනඛනව, ප්රධානන 
ඉංිනයන්රු (වනණිජ) 

ඒකකය 
ලංකන විදුලිබල 

මණ්ඩලය,අංක . 04, 
ස්රංවැලි පානර, 

හිඳ යගනඩ, බදුල්ල 

 
- 

යද්ශීය 

 
යමත්ැනින් 

බනගත් 
කරන්න 

යබදනහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
48/DGM-11/2K22/31 

ප්රධානන ඉංිනයන්රු (වනණිජ - ඌව) 
ඒකකයේ යත්නරතුරු ත්නක්ෂණයේදී 

(ඌව)යවත් කුලී පාදනම මත් වසර යදකක් 
සඳහන වෑන් රථයක් ලබනගැනීම 

 
 
 
 

30/03/2022 
15.00 පාැය 

 
 

පාළනත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

නියයෝජය 
සනමනනයනධිකාකනරි (ඌව) 

ශනඛනව, 
ප්රධානන ඉංිනයන්රු 
(වනණිජ) ඒකකය 
ලංකන විදුලිබල 

මණ්ඩලය, අංක . 04, 
ස්රංවැලි පානර, හිඳ යගනඩ, 

බදුල්ල. 
දු.ක : 0552222474 

1000.00 51,000.00 

නියයෝජය සනමනනයනධිකාකනරි 
(ඌව) ශනඛනව, ප්රධානන 

ඉංිනයන්රු (වනණිජ) ඒකකය 
ලංකන විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පානර, 

හිඳ යගනඩ, 
බදුල්ල. 

නියයෝජය 
සනමනනයනධිකාකනරි (ඌව) 

ශනඛනව, ප්රධානන 
ඉංිනයන්රු (වනණිජ) 

ඒකකය 
ලංකන විදුලිබල 

මණ්ඩලය,අංක . 04, 
ස්රංවැලි පානර, 

හිඳ යගනඩ, බදුල්ල 

 
- 

යද්ශීය 

 
යමත්ැනින් 

බනගත් 
කරන්න 

යබදනහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
28/BD-02/2K22/32 

ප්රධානන ඉංිනයන්රු (බදුල්ල) ඒකකයේ 
විදුලි අධිකාකනරි (වනණිජ 1 / විදුලිය සිඳලීම්) 
යවත් කුලී පාදනම මත් වසර යදකක් සඳහන 

වෑන් රථයක් ලබනගැනීම 

 
 
 
 

30/03/2022 
15.00 පාැය 

 
 

පාළනත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

නියයෝජය 
සනමනනයනධිකාකනරි (ඌව) 

ශනඛනව, 
ප්රධානන ඉංිනයන්රු 
(වනණිජ) ඒකකය 
ලංකන විදුලිබල 

මණ්ඩලය, අංක . 04, 
ස්රංවැලි පානර, හිඳ යගනඩ, 

බදුල්ල. 
දු.ක : 0552222474 

1000.00 51,000.00 

නියයෝජය සනමනනයනධිකාකනරි 
(ඌව) ශනඛනව, ප්රධානන 

ඉංිනයන්රු (වනණිජ) ඒකකය 
ලංකන විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පානර, 

හිඳ යගනඩ, 
බදුල්ල. 

නියයෝජය 
සනමනනයනධිකාකනරි (ඌව) 

ශනඛනව, ප්රධානන 
ඉංිනයන්රු (වනණිජ) 

ඒකකය 
ලංකන විදුලිබල 

මණ්ඩලය,අංක . 04, 
ස්රංවැලි පානර, 

හිඳ යගනඩ, බදුල්ල 
 

 
- 

යද්ශීය 

 
යමත්ැනින් 

බනගත් 
කරන්න 

යබදනහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
72/BD-09/2K22/33 

ප්රධානන ඉංිනයන්රු (බදුල්ල) ඒකකයේ 
බදුල්ල පාන.යස්.ම. යවත් කුලී පාදනම මත් 

වසර යදකක් සඳහන වෑන් රථයක් 
ලබනගැනීම 

 
 
 
 

30/03/2022 
15.00 පාැය 

 
 

පාළනත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

නියයෝජය 
සනමනනයනධිකාකනරි (ඌව) 

ශනඛනව, 
ප්රධානන ඉංිනයන්රු 
(වනණිජ) ඒකකය 
ලංකන විදුලිබල 

මණ්ඩලය, අංක . 04, 

1000.00 51,000.00 

නියයෝජය සනමනනයනධිකාකනරි 
(ඌව) ශනඛනව, ප්රධානන 

ඉංිනයන්රු (වනණිජ) ඒකකය 
ලංකන විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පානර, 

හිඳ යගනඩ, 
බදුල්ල. 

නියයෝජය 
සනමනනයනධිකාකනරි (ඌව) 

ශනඛනව, ප්රධානන 
ඉංිනයන්රු (වනණිජ) 

ඒකකය 
ලංකන විදුලිබල 

මණ්ඩලය,අංක . 04, 

 
- 

යද්ශීය 

 
යමත්ැනින් 

බනගත් 
කරන්න 

https://www.dropbox.com/s/9h3y3lt304sl9r7/30%20kandaketiya%20crew%20cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9h3y3lt304sl9r7/30%20kandaketiya%20crew%20cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9h3y3lt304sl9r7/30%20kandaketiya%20crew%20cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/57wzprjae2mzpxk/31%20it%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/57wzprjae2mzpxk/31%20it%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/57wzprjae2mzpxk/31%20it%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dupx6xvkb4emh26/32%20E.S.%20commercial%201%2C%20Disconnection%20Van%20special%20format.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dupx6xvkb4emh26/32%20E.S.%20commercial%201%2C%20Disconnection%20Van%20special%20format.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dupx6xvkb4emh26/32%20E.S.%20commercial%201%2C%20Disconnection%20Van%20special%20format.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uekzf8qviax0j1e/33%20Badulla%20CSC%20Van%20special%20format.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uekzf8qviax0j1e/33%20Badulla%20CSC%20Van%20special%20format.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uekzf8qviax0j1e/33%20Badulla%20CSC%20Van%20special%20format.pdf?dl=0
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ස්රංවැලි පානර, හිඳ යගනඩ, 
බදුල්ල. 

දු.ක : 0552222474 

ස්රංවැලි පානර, 
හිඳ යගනඩ, බදුල්ල 

 

යබදනහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
29/BD-03/2K22/34 

ප්රධානන ඉංිනයන්රු (බදුල්ල) ඒකකයේ 
විදුලි අධිකාකනරි (වනණිජ) යවත් කුලී පාදනම 

මත් වසර යදකක් සඳහන වෑන් රථයක් 
ලබනගැනීම 

 
 
 
 

30/03/2022 
15.00 පාැය 

 
 

පාළනත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

නියයෝජය 
සනමනනයනධිකාකනරි (ඌව) 

ශනඛනව, 
ප්රධානන ඉංිනයන්රු 
(වනණිජ) ඒකකය 
ලංකන විදුලිබල 

මණ්ඩලය, අංක . 04, 
ස්රංවැලි පානර, හිඳ යගනඩ, 

බදුල්ල. 
දු.ක : 0552222474 

1000.00 51,000.00 

නියයෝජය සනමනනයනධිකාකනරි 
(ඌව) ශනඛනව, ප්රධානන 

ඉංිනයන්රු (වනණිජ) ඒකකය 
ලංකන විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පානර, 

හිඳ යගනඩ, 
බදුල්ල. 

නියයෝජය 
සනමනනයනධිකාකනරි (ඌව) 

ශනඛනව, ප්රධානන 
ඉංිනයන්රු (වනණිජ) 

ඒකකය 
ලංකන විදුලිබල 

මණ්ඩලය,අංක . 04, 
ස්රංවැලි පානර, 

හිඳ යගනඩ, බදුල්ල 
 

 
- 

යද්ශීය 

 
යමත්ැනින් 

බනගත් 
කරන්න 

යබදනහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
31/BD-05/2K22/35 

ප්රධානන ඉංිනයන්රු (බදුල්ල) ඒකකයේ 
හනලිඇල පාන.යස්.ම. යවත් කුලී පාදනම මත් 

වසර යදකක් සඳහන වෑන් රථයක් 
ලබනගැනීම 

 
 
 
 

30/03/2022 
15.00 පාැය 

 
 

පාළනත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

නියයෝජය 
සනමනනයනධිකාකනරි (ඌව) 

ශනඛනව, 
ප්රධානන ඉංිනයන්රු 
(වනණිජ) ඒකකය 
ලංකන විදුලිබල 

මණ්ඩලය, අංක . 04, 
ස්රංවැලි පානර, හිඳ යගනඩ, 

බදුල්ල. 
දු.ක : 0552222474 

1000.00 51,000.00 

නියයෝජය සනමනනයනධිකාකනරි 
(ඌව) ශනඛනව, ප්රධානන 

ඉංිනයන්රු (වනණිජ) ඒකකය 
ලංකන විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පානර, 

හිඳ යගනඩ, 
බදුල්ල. 

නියයෝජය 
සනමනනයනධිකාකනරි (ඌව) 

ශනඛනව, ප්රධානන 
ඉංිනයන්රු (වනණිජ) 

ඒකකය 
ලංකන විදුලිබල 

මණ්ඩලය,අංක . 04, 
ස්රංවැලි පානර, 

හිඳ යගනඩ, බදුල්ල 

 
- 

යද්ශීය 

 
යමත්ැනින් 

බනගත් 
කරන්න 

යබදනහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
124/DI-10/2K22/36 

විදුලි ඉංිනයන්රු (දියත්ලනව) ඒකකයේ 
ඇල්ල පාන.යස්.ම. යවත් කුලී පාදනම මත් 

වසර යදකක් සඳහන යලනරි රථයක් 
ලබනගැනීම 

 
 
 
 

30/03/2022 
15.00 පාැය 

 
 

පාළනත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

නියයෝජය 
සනමනනයනධිකාකනරි (ඌව) 

ශනඛනව, 
ප්රධානන ඉංිනයන්රු 
(වනණිජ) ඒකකය 
ලංකන විදුලිබල 

මණ්ඩලය, අංක . 04, 
ස්රංවැලි පානර, හිඳ යගනඩ, 

බදුල්ල. 
දු.ක : 0552222474 

1000.00 53,000.00 

නියයෝජය සනමනනයනධිකාකනරි 
(ඌව) ශනඛනව, ප්රධානන 

ඉංිනයන්රු (වනණිජ) ඒකකය 
ලංකන විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පානර, 

හිඳ යගනඩ, 
බදුල්ල. 

නියයෝජය 
සනමනනයනධිකාකනරි (ඌව) 

ශනඛනව, ප්රධානන 
ඉංිනයන්රු (වනණිජ) 

ඒකකය 
ලංකන විදුලිබල 

මණ්ඩලය,අංක . 04, 
ස්රංවැලි පානර, 

හිඳ යගනඩ, බදුල්ල 

 
- 

යද්ශීය 

 
යමත්ැනින් 

බනගත් 
කරන්න 

යබදනහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
122/DI-08/2K22/37 

විදුලි ඉංිනයන්රු (දියත්ලනව) ඒකකයේ 
ඇල්ල පාන.යස්.ම. යවත් කුලී පාදනම මත් 

වසර යදකක් සඳහන කි කැේ රථයක් 
ලබනගැනීම 

 
 
 
 

30/03/2022 
15.00 පාැය 

 
 

පාළනත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

නියයෝජය 
සනමනනයනධිකාකනරි (ඌව) 

ශනඛනව, 
ප්රධානන ඉංිනයන්රු 
(වනණිජ) ඒකකය 
ලංකන විදුලිබල 

මණ්ඩලය, අංක . 04, 
ස්රංවැලි පානර, හිඳ යගනඩ, 

බදුල්ල. 
දු.ක : 0552222474 

1000.00 53,000.00 

නියයෝජය සනමනනයනධිකාකනරි 
(ඌව) ශනඛනව, ප්රධානන 

ඉංිනයන්රු (වනණිජ) ඒකකය 
ලංකන විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පානර, 

හිඳ යගනඩ, 
බදුල්ල. 

නියයෝජය 
සනමනනයනධිකාකනරි (ඌව) 

ශනඛනව, ප්රධානන 
ඉංිනයන්රු (වනණිජ) 

ඒකකය 
ලංකන විදුලිබල 

මණ්ඩලය,අංක . 04, 
ස්රංවැලි පානර, 

හිඳ යගනඩ, බදුල්ල 

 
- 

යද්ශීය 

 
යමත්ැනින් 

බනගත් 
කරන්න 

https://www.dropbox.com/s/otw4w4m4kktg9ms/34%20E.S.%20commercial%20Van%20special%20format.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/otw4w4m4kktg9ms/34%20E.S.%20commercial%20Van%20special%20format.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/otw4w4m4kktg9ms/34%20E.S.%20commercial%20Van%20special%20format.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uktuls4xvvajq3c/35%20E.S.%20Haliela%20Van%20special%20format.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uktuls4xvvajq3c/35%20E.S.%20Haliela%20Van%20special%20format.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uktuls4xvvajq3c/35%20E.S.%20Haliela%20Van%20special%20format.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1ueaoskwisbjkln/36%20ella%20lorry.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1ueaoskwisbjkln/36%20ella%20lorry.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1ueaoskwisbjkln/36%20ella%20lorry.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/616a8m4a60c2fvj/37%20ella%20crew%20cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/616a8m4a60c2fvj/37%20ella%20crew%20cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/616a8m4a60c2fvj/37%20ella%20crew%20cab.pdf?dl=0
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යබදනහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

නිසන(ඌව)/ප්රඉ(වනණිජ)/නිල 
නිවනස/ඩීඊඕ1/2යක්22/04 

මහියංගනය නගරය අවින් ප්රධානන 
ඉංිනයන්රු (යබදනහැ ම් නඩත්තු - ඌව) 

ඒකකයේ මහියංගනය පපා ඒකකය සඳහන 
යගනඩනැගිල්ලක් බදු පාදනම මත් වසර 

යදකක් සඳහන ලබනගැනීම 

 
 
 
 

30/03/2022 
15.00 පාැය 

 
 

පාළනත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

ප්රධානන ඉංිනයන්රු 
(යබදනහැ ම් නඩත්තු - 
ඌව) කනර්යනලය, ලංකන 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනම්පානනවත්ත් 

පානර,බදුල්ල 
දු.ක: 0552225302 

500.00 12,000.00 

නියයෝජය සනමනනයනධිකාකනරි 
(ඌව) ශනඛනව, ප්රධානන 

ඉංිනයන්රු (වනණිජ) ඒකකය 
ලංකන විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පානර, 

හිඳ යගනඩ, 
බදුල්ල. 

නියයෝජය 
සනමනනයනධිකාකනරි (ඌව) 

ශනඛනව, ප්රධානන 
ඉංිනයන්රු (වනණිජ) 

ඒකකය 
ලංකන විදුලිබල 

මණ්ඩලය,අංක . 04, 
ස්රංවැලි පානර, 

හිඳ යගනඩ, බදුල්ල 

 
- 

යද්ශීය 

 
යමත්ැනින් 

බනගත් 
කරන්න 

යබදනහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

නිසන(ඌව)/ප්රඉ(වනණිජ)/නිල 
නිවනස/ඩීඊඕ1/2යක්22/05 

වැල්ලවනය නගරය අවින් විදුලි 
ඉංිනයන්රු (වැල්ලවනය) කනර්යනලය සඳහන 

යගනඩනැගිල්ලක් බදු පාදනම මත් වසර 
යදකක් සඳහන ලබනගැනීම 

 
 
 
 

30/03/2022 
15.00 පාැය 

 
 

පාළනත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

ප්රනයද්ශීය විදුලි 
ඉංිනයන්රු කනර්යනලය, 

ලංකන විදුලිබල 
මණ්ඩලය, වැල්ලවනය 

පානර,යමනණරනගල 
දු.ක : 0552277350 

500.00 36,000.00 

නියයෝජය සනමනනයනධිකාකනරි 
(ඌව) ශනඛනව, ප්රධානන 

ඉංිනයන්රු (වනණිජ) ඒකකය 
ලංකන විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පානර, 

හිඳ යගනඩ, 
බදුල්ල. 

නියයෝජය 
සනමනනයනධිකාකනරි (ඌව) 

ශනඛනව, ප්රධානන 
ඉංිනයන්රු (වනණිජ) 

ඒකකය 
ලංකන විදුලිබල 

මණ්ඩලය,අංක . 04, 
ස්රංවැලි පානර, 

හිඳ යගනඩ, බදුල්ල 

 
- 

යද්ශීය 

 
යමත්ැනින් 

බනගත් 
කරන්න 

 
යබදනහැ ම් 
අංශය 03 
(බපාද II ) 

 

 
WPSII/T/2022/026 

කුලී වනහන සපායන ගැනීම වසර 02 ක් 
සඳහන වෑන් රථ 01ක් 

විදුලි ඉංිනයන්රු (යහනරණ) සඳහන 

 
2022.03.23 
යපා.ව. 10.00 

 

 
පාළනත් සපායන 

ගැනීම් කමිටුව 
(බපාද 11) 

 
නි. සන. (බපාද II ) 

කනර්යනලය 
ලං. වී.ම, පාලමු මහල, 

යනන. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මනවත්, 

ඇතුල්යකෝට්ටයට්ට. 
 

 
රු. 1,000.00 

 
රු. 5000.00 

 
නි. සන. (බපාද II ) කනර්යනලය 

ලං. වී.ම, පාලමු මහල, 
යනන. 644,  ශ්රී ජයවර්ධානපුර 

මනවත්, ඇතුල්යකෝට්ටයට්ට. 
 

 
නි. සන. (බපාද II ) 

කනර්යනලය 
ලං. වී.ම, පාලමු මහල, 

යනන. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මනවත්, 

ඇතුල්යකෝට්ටයට්ට. 
 

 
අදනල යනනයේ 

 
ජනතික 
ලංසු 

Click 
Here 

 

 
යබදනහැ ම් 
අංශය 03 
(බපාද II ) 

 

 
WPSII/T/2022/037 

කුලී වනහන සපායන ගැනීම වසර 02 ක් 
සඳහන වෑන් රථ 01ක් 

ප්රධානන ඉංිනයන්රු (සැලසුම් හන 
සංවර්ධාන) සඳහන 

 
2022.03.23 
යපා.ව. 10.00 

 

 
පාළනත් සපායන 

ගැනීම් කමිටුව 
(බපාද 11) 

 
නි. සන. (බපාද II ) 

කනර්යනලය 
ලං. වී.ම, පාලමු මහල, 

යනන. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මනවත්, 

ඇතුල්යකෝට්ටයට්ට. 
 

 
රු. 1,000.00 

 
රු. 5000.00 

 
නි. සන. (බපාද II ) කනර්යනලය 

ලං. වී.ම, පාලමු මහල, 
යනන. 644,  ශ්රී ජයවර්ධානපුර 

මනවත්, ඇතුල්යකෝට්ටයට්ට. 
 

 
නි. සන. (බපාද II ) 

කනර්යනලය 
ලං. වී.ම, පාලමු මහල, 

යනන. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මනවත්, 

ඇතුල්යකෝට්ටයට්ට. 
 

 
අදනල යනනයේ 

 
ජනතික 
ලංසු 

Click 
Here 

 

 
යබදනහැ ම් 
අංශය 03 
(බපාද II ) 

 

 
WPSII/T/2022/040 

කුලී වනහන සපායන ගැනීම වසර 02 ක් 
සඳහන වෑන් රථ 01ක් 

ප්රධානන ඉංිනයන්රු (බලශක්ති 
කළමණනකරන) සඳහන 

 
2022.03.23 
යපා.ව. 10.00 

 

 
පාළනත් සපායන 

ගැනීම් කමිටුව 
(බපාද 11) 

 
නි. සන. (බපාද II ) 

කනර්යනලය 
ලං. වී.ම, පාලමු මහල, 

යනන. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මනවත්, 

 
රු. 1,000.00 

 
රු. 5000.00 

 
නි. සන. (බපාද II ) කනර්යනලය 

ලං. වී.ම, පාලමු මහල, 
යනන. 644,  ශ්රී ජයවර්ධානපුර 

මනවත්, ඇතුල්යකෝට්ටයට්ට. 
 

 
නි. සන. (බපාද II ) 

කනර්යනලය 
ලං. වී.ම, පාලමු මහල, 

යනන. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මනවත්, 

 
අදනල යනනයේ 

 
ජනතික 
ලංසු 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/9yy6vlfw7gk2fzt/4%20building%20-%20CE%20DM%20Mahiyangan%20Gang.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9yy6vlfw7gk2fzt/4%20building%20-%20CE%20DM%20Mahiyangan%20Gang.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9yy6vlfw7gk2fzt/4%20building%20-%20CE%20DM%20Mahiyangan%20Gang.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bz9rze1qu93tprj/5%20building%20-%20Wellawaya%20area%20office.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bz9rze1qu93tprj/5%20building%20-%20Wellawaya%20area%20office.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bz9rze1qu93tprj/5%20building%20-%20Wellawaya%20area%20office.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vuah89c9ppy94df/WPSII.T.2022.026.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vuah89c9ppy94df/WPSII.T.2022.026.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9xowzgmek0lqwct/WPSII.T.2022.037.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9xowzgmek0lqwct/WPSII.T.2022.037.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h6lh5w2qjms264o/WPSII.T.2022.040.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h6lh5w2qjms264o/WPSII.T.2022.040.pdf?dl=0
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ඇතුල්යකෝට්ටයට්ට. 
 

ඇතුල්යකෝට්ටයට්ට. 
 

 
යබදනහැ ම් 
අංශය 03 
(බපාද II ) 

 

 
WPSII/T/2022/041 

කුලී වනහන සපායන ගැනීම වසර 02 ක් 
සඳහන වෑන් රථ 01ක් 

විදුලි ඉංිනයන්රු (යහෝමනගම) සඳහන 

 
2022.03.23 
යපා.ව. 10.00 

 

 
පාළනත් සපායන 

ගැනීම් කමිටුව 
(බපාද 11) 

 
නි. සන. (බපාද II ) 

කනර්යනලය 
ලං. වී.ම, පාලමු මහල, 

යනන. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මනවත්, 

ඇතුල්යකෝට්ටයට්ට. 
 

 
රු. 1,000.00 

 
රු. 5000.00 

 
නි. සන. (බපාද II ) කනර්යනලය 

ලං. වී.ම, පාලමු මහල, 
යනන. 644,  ශ්රී ජයවර්ධානපුර 

මනවත්, ඇතුල්යකෝට්ටයට්ට. 
 

 
නි. සන. (බපාද II ) 

කනර්යනලය 
ලං. වී.ම, පාලමු මහල, 

යනන. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මනවත්, 

ඇතුල්යකෝට්ටයට්ට. 
 

 
අදනල යනනයේ 

 
ජනතික 
ලංසු 

Click 
Here 

 

 
යබදනහැ ම් 
අංශය 03 
(බපාද II ) 

 

 
WPSII/T/2022/046 

කුලී වනහන සපායන ගැනීම වසර 02 ක් 
සඳහන වෑන් රථ 01ක් 

ප්රධානන ඉංිනයන්රු (ශ්රී ජයවර්ධානපුර) - 
වැලිවිට පානරියභෝගික යස්වන මධායස්ථනනය  

සඳහන 

 
2022.03.23 
යපා.ව. 10.00 

 

 
පාළනත් සපායන 

ගැනීම් කමිටුව 
(බපාද 11) 

 
නි. සන. (බපාද II ) 

කනර්යනලය 
ලං. වී.ම, පාලමු මහල, 

යනන. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මනවත්, 

ඇතුල්යකෝට්ටයට්ට. 
 

 
රු. 1,000.00 

 
රු. 5000.00 

 
නි. සන. (බපාද II ) කනර්යනලය 

ලං. වී.ම, පාලමු මහල, 
යනන. 644,  ශ්රී ජයවර්ධානපුර 

මනවත්, ඇතුල්යකෝට්ටයට්ට. 
 

 
නි. සන. (බපාද II ) 

කනර්යනලය 
ලං. වී.ම, පාලමු මහල, 

යනන. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මනවත්, 

ඇතුල්යකෝට්ටයට්ට. 
 

 
අදනල යනනයේ 

 
ජනතික 
ලංසු 

Click 
Here 

 

 
යබදනහැ ම් 
අංශය 03 
(බපාද II ) 

 

 
WPSII/T/2022/047 

කුලී වනහන සපායන ගැනීම වසර 02 ක් 
සඳහන වෑන් රථ 01ක් 

විදුලි ඉංිනයන්රු (අවිස්සනයේල්ල) - 
හංවැල්ල පානරියභෝගික යස්වන 

මධායස්ථනනය  සඳහන 

 
2022.03.23 
යපා.ව. 10.00 

 

 
පාළනත් සපායන 

ගැනීම් කමිටුව 
(බපාද 11) 

 
නි. සන. (බපාද II ) 

කනර්යනලය 
ලං. වී.ම, පාලමු මහල, 

යනන. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මනවත්, 

ඇතුල්යකෝට්ටයට්ට. 
 

 
රු. 1,000.00 

 
රු. 5000.00 

 
නි. සන. (බපාද II ) කනර්යනලය 

ලං. වී.ම, පාලමු මහල, 
යනන. 644,  ශ්රී ජයවර්ධානපුර 

මනවත්, ඇතුල්යකෝට්ටයට්ට. 
 

 
නි. සන. (බපාද II ) 

කනර්යනලය 
ලං. වී.ම, පාලමු මහල, 

යනන. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මනවත්, 

ඇතුල්යකෝට්ටයට්ට. 
 

 
අදනල යනනයේ 

 
ජනතික 
ලංසු 

Click 
Here 

 

 
යබදනහැ ම් 
අංශය 03 
(බපාද II ) 

 

 
WPSII/T/2022/048 

කුලී වනහන සපායන ගැනීම වසර 02 ක් 
සඳහන වෑන් රථ 01ක් 

විදුලි ඉංිනයන්රු (යහෝමනගම) සඳහන 

 
2022.03.23 
යපා.ව. 10.00 

 

 
පාළනත් සපායන 

ගැනීම් කමිටුව 
(බපාද 11) 

 
නි. සන. (බපාද II ) 

කනර්යනලය 
ලං. වී.ම, පාලමු මහල, 

යනන. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මනවත්, 

ඇතුල්යකෝට්ටයට්ට. 
 

 
රු. 1,000.00 

 
රු. 5000.00 

 
නි. සන. (බපාද II ) කනර්යනලය 

ලං. වී.ම, පාලමු මහල, 
යනන. 644,  ශ්රී ජයවර්ධානපුර 

මනවත්, ඇතුල්යකෝට්ටයට්ට. 
 

 
නි. සන. (බපාද II ) 

කනර්යනලය 
ලං. වී.ම, පාලමු මහල, 

යනන. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මනවත්, 

ඇතුල්යකෝට්ටයට්ට. 
 

 
අදනල යනනයේ 

 
ජනතික 
ලංසු 

Click 
Here 

 

 
යබදනහැ ම් 
අංශය 03 

 
WPSII/T/2022/049 

කුලී වනහන සපායන ගැනීම වසර 02 ක් 

 
2022.03.23 
යපා.ව. 10.00 

 
පාළනත් සපායන 

ගැනීම් කමිටුව 

 
නි. සන. (බපාද II ) 

කනර්යනලය 

 
රු. 1,000.00 

 
රු. 5000.00 

 
නි. සන. (බපාද II ) කනර්යනලය 

ලං. වී.ම, පාලමු මහල, 

 
නි. සන. (බපාද II ) 

කනර්යනලය 

 
අදනල යනනයේ 

 
ජනතික 
ලංසු 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/amjhr5fdg4wlguu/WPSII.T.2022.041.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/amjhr5fdg4wlguu/WPSII.T.2022.041.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i1x7imbhfrq06de/WPSII.T.2022.046.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i1x7imbhfrq06de/WPSII.T.2022.046.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wksdc6a4c6mqy1k/WPSII.T.2022.047.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wksdc6a4c6mqy1k/WPSII.T.2022.047.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m4yizx9t0vd2vl4/WPSII.T.2022.048.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m4yizx9t0vd2vl4/WPSII.T.2022.048.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6fxr5te6v7kdkby/WPSII.T.2022.049.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6fxr5te6v7kdkby/WPSII.T.2022.049.pdf?dl=0
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(බපාද II ) 
 

සඳහන වෑන් රථ 01ක් 
විදුලි ඉංිනයන්රු (යහෝමනගම) - 
පාන්නිපිිය පානරියභෝගික යස්වන 

මධායස්ථනනය  සඳහන 

 (බපාද 11) ලං. වී.ම, පාලමු මහල, 
යනන. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මනවත්, 
ඇතුල්යකෝට්ටයට්ට. 

 

යනන. 644,  ශ්රී ජයවර්ධානපුර 
මනවත්, ඇතුල්යකෝට්ටයට්ට. 

 

ලං. වී.ම, පාලමු මහල, 
යනන. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මනවත්, 
ඇතුල්යකෝට්ටයට්ට. 

 
 

යබදනහැ ම් 
අංශය 03 
(බපාද II ) 

 

 
WPSII/T/2022/050 

කුලී වනහන සපායන ගැනීම වසර 02 ක් 
සඳහන වෑන් රථ 01ක් 

විදුලි ඉංිනයන්රු (අවිස්සනයේල්ල) - 
අවිස්සනයේල්ල පානරියභෝගික යස්වන 

මධායස්ථනනය  සඳහන 

 
2022.03.23 
යපා.ව. 10.00 

 

 
පාළනත් සපායන 

ගැනීම් කමිටුව 
(බපාද 11) 

 
නි. සන. (බපාද II ) 

කනර්යනලය 
ලං. වී.ම, පාලමු මහල, 

යනන. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මනවත්, 

ඇතුල්යකෝට්ටයට්ට. 
 

 
රු. 1,000.00 

 
රු. 5000.00 

 
නි. සන. (බපාද II ) කනර්යනලය 

ලං. වී.ම, පාලමු මහල, 
යනන. 644,  ශ්රී ජයවර්ධානපුර 

මනවත්, ඇතුල්යකෝට්ටයට්ට. 
 

 
නි. සන. (බපාද II ) 

කනර්යනලය 
ලං. වී.ම, පාලමු මහල, 

යනන. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මනවත්, 

ඇතුල්යකෝට්ටයට්ට. 
 

 
අදනල යනනයේ 

 
ජනතික 
ලංසු 

Click 
Here 

 

යබදනහැ ම් අංශය - 4 (බපාද - 1) ලංසු යපානත් මිලදී ගැනීමට ප්රථමව ලංසු යයනමු අංකය, ඔයේ ආයත්නයේ නම, වයනපානර ලියනපාදිංි අංකය,  සහ ලිපිනය යකි පානිවිඩයක් මනර්ගයයන් 0702516069 යන අංකයට දැනුම් යදන්න. 

යබදනහැ ම් 
අංශය - 4 
(බපාද - 1) 

 
ඩේීඑස්-1/ීීසී/ටී/වී/2022/18 

 
බස්නනහිර පාළනත් දකුණ-1 බලශක්ති 
කළමණනකරන ඒකකය  සඳහන කුලී 

පාදනම මත් වෑන් රථයක් ලබනගැනීම 
සඳහන වූ යටන්ඩරය. 

 
 

 
2022.03.10 
10.00 a.m. 

පාළනත් 
ප්රසම්පානදන 

කමි ටුව 

නියයනජය 
සනමනනයනධිකාකනරි ( 

බස්නනහිර පාළනත් දකුණ-
1) කනර්යනලය, 

යබදනහැ ම් අංශ - 4 
මූලස්ථනනය, 3වන 

මහල, ලංකන විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභන පාටුමඟ, 

යදහිවල. 
011-2638852 

500.00 15,000.00 

ප්රධානන ඉංිනයන්රු (වනණිජ), 
නියයෝජය සනමනනයනධිකාකන  
(බස්නනහිර පාළනත් දකුණ-1) 

කනර්යනලය,  යබදනහැ ම් 
අංශ - 4 මූලස්ථනනය, 3වන 

මහල, ලංකන විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභන පාටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධානන ඉංිනයන්රු 
(වනණිජ), නියයෝජය 

සනමනනයනධිකාකන  
(බස්නනහිර පාළනත් 

දකුණ-1) කනර්යනලය,  
යබදනහැ ම් අංශ - 4 
මූලස්ථනනය, 3වන 

මහල, ලංකන විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභන පාටුමඟ, 

යදහිවල. 

 

NCB 

Click 
here 

 

යබදනහැ ම් 
අංශය - 4 
(බපාද - 1) 

 
ඩේීඑස්-1/ීීසී/ටී/වී/2022/19 

 
බස්නනහිර පාළනත් දකුණ-1 බලශක්ති 
කළමණනකරන ඒකකය  සඳහන කුලී 

පාදනම මත් වෑන් රථයක් ලබනගැනීම 
සඳහන වූ යටන්ඩරය. 

 
 

 
2022.03.10 
10.00 a.m. 

පාළනත් 
ප්රසම්පානදන 

කමි ටුව 

නියයනජය 
සනමනනයනධිකාකනරි ( 

බස්නනහිර පාළනත් දකුණ-
1) කනර්යනලය, 

යබදනහැ ම් අංශ - 4 
මූලස්ථනනය, 3වන 

මහල, ලංකන විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභන පාටුමඟ, 

යදහිවල. 
011-2638852 

500.00 15,000.00 

ප්රධානන ඉංිනයන්රු (වනණිජ), 
නියයෝජය සනමනනයනධිකාකන  
(බස්නනහිර පාළනත් දකුණ-1) 

කනර්යනලය,  යබදනහැ ම් 
අංශ - 4 මූලස්ථනනය, 3වන 

මහල, ලංකන විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභන පාටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධානන ඉංිනයන්රු 
(වනණිජ), නියයෝජය 

සනමනනයනධිකාකන  
(බස්නනහිර පාළනත් 

දකුණ-1) කනර්යනලය,  
යබදනහැ ම් අංශ - 4 
මූලස්ථනනය, 3වන 

මහල, ලංකන විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභන පාටුමඟ, 

යදහිවල. 

 

NCB 

Click 
here 

 

යබ.අ.04 
(දකුණු පාළනත් 

1) 

දපා1/ප්රඉ/අකු/ලි6/කුලීයගනඩනැගිලි/202
2/04 

අකුරැස්ස ප්රනයද්ශීය ප්රධානන විදුලි 

24/03/2022 
14.00 පාැය 

පාළනත් සපායන 
ගැනීම් කමිටුව 

ප්රධානන ඉංිනයන්රු, 
ප්රනයද්ශීය ප්රධානන විදුලි 
ඉංිනයන්රු කනර්යනලය, 

- - ප්රධානන ඉංිනයන්රු, ප්රනයද්ශීය 
ප්රධානන විදුලි ඉංිනයන්රු 

කනර්යනලය, ලංකන විදුලිබල 

 - NCB 
 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/5ee0paghebzucpu/WPSII.T.2022.050.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5ee0paghebzucpu/WPSII.T.2022.050.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fqylazyg6wowo3e/WPS1_PPC_T_V_2022_18.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fqylazyg6wowo3e/WPS1_PPC_T_V_2022_18.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f5bok65w2f9tdn3/WPS1_PPC_T_V_2022_19.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f5bok65w2f9tdn3/WPS1_PPC_T_V_2022_19.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sq9k2hxfg7yoma8/Sin-DD4-SP1-%E0%B6%AF%E0%B6%B41-%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%89-%E0%B6%85%E0%B6%9A%E0%B7%94-%E0%B6%BD%E0%B7%926-%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%92%20%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%A9%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92-2022-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sq9k2hxfg7yoma8/Sin-DD4-SP1-%E0%B6%AF%E0%B6%B41-%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%89-%E0%B6%85%E0%B6%9A%E0%B7%94-%E0%B6%BD%E0%B7%926-%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%92%20%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%A9%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92-2022-04.pdf?dl=0
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ඉංිනයන්රු කනර්යනලයට අයත් යමනරවක 
පානරියභෝගික යස්වන මධායස්ථනනය සඳහන 

යමනරවක නගර සීමනයේ කි.මී. 01 ක් 
ඇතුළත් ව.අ. 1500 ක් යහෝ ඊට වැඩි, අවම 

වශයයන් වනහන 02 ක් යහෝ ඊට වැඩි 
ප්රමනණයක් නවත්න ත්ැබිය හැකි ජලය, 
විදුලිය, දුරකත්න සහ මනර්ග පාහසුකම් 
වලින් යුතු ඉඩම වටන යේට්ටටුවක් සහිත් 

ත්නපපායක්/ වැටකින් සමන්විත් 
යගනඩනැගිල්ලක් යහෝ නිවසක් විය යුතුය. 
(ානසික කුලී පාදන ත් වසර 02 ක කනලයක් 

සඳහන) 
 
 

ලංකන විදුලිබල 
මණ්ඩලය,අංක.08,යනක

බැද්ද පානර, 
අකුරැස්ස.දු.ක. 041-

2250344 ෆැක්ස් 041- 
2250285 

 

මණ්ඩලය,අංක.08, 
යනකබැද්ද පානර, අකුරැස්ස 

 

යබ.අ.04 
(දකුණු පාළනත් 

1) 

දපා1/ප්රඉ/අකු/ලි5/වනහන/2022/03 
ප්රධානන විදුලි ඉංිනයන්රු අකුරැස්ස 

කනර්යනලයේ පාවතින 43-3412  අංක 
දරණ නිසනන් යමෝටර් යලනරි රථය සදහන 

කැබින් එකක් මිලඳී ගැනීම. 

23/03/2022 
14.00 පාැය 

පාළනත් සපායන 
ගැනීම් 

ප්රධානන ඉංිනයන්රු, 
ප්රනයද්ශීය ප්රධානන විදුලි 
ඉංිනයන්රු කනර්යනලය, 

ලංකන විදුලිබල 
මණ්ඩලය,අංක.08,යනක

බැද්ද පානර, අකුරැස්ස  
041-3250344 

 

- - ප්රධානන ඉංිනයන්රු, ප්රනයද්ශීය 
ප්රධානන විදුලි ඉංිනයන්රු 

කනර්යනලය, ලංකන විදුලිබල 
මණ්ඩලය,අංක.08, 

යනකබැද්ද පානර, අකුරැස්ස 
 

 - NCB 
 

Click 
Here 

වයනපාිති 
අංශය 

(පිවිතුරු 
බලශක්ති ලබන 

ගැනීම සඳහන වුන 
සම්යේෂණ 
වයනපාිතිය - 

වයන. ක. ඒ 1  ) 

CEB/CEATP 1/OF/70/001 
පිවිතුරු බලශක්ති ලබන ගැනීම සඳහන වුන 

සම්යේෂණ වයනපාිතිය - වයන. ක. ඒ 1  
Iසඳහන වැඩබිම් කනර්යනලයක්  යවනුයවන්  

කල්බදු ක්රමයට  නිවනසයක් / 
යගනඩනැගිල්ලක්  ලබනගැනීම 

2022 මනර්තු 
මස 22 දින 

යපා.ව 10.00. 

සම්යේෂණ 
වයනපාිති 

ප්රසම්පානදන 
කමිටුව 

 

පානරියභෝගික යස්වන 
මධායස්ථනනය, ලංකන 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

බණ්ඩනරනනයක මනවත්, 
කන්ත්යල් 

 
දු.ක. :-     026 223 4285 

071 8731132 
 

- - පානරියභෝගික යස්වන 
මධායස්ථනනය, ලංකන 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

බණ්ඩනරනනයක මනවත්, 
කන්ත්යල්. 

දු.ක. :-     026 223 4285 
071 8731132 

පානරියභෝගික යස්වන 
මධායස්ථනනය, ලංකන 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

බණ්ඩනරනනයක මනවත්, 
කන්ත්යල්. 

දු.ක. :-     026 223 
4285 

071 8731132 

- 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 ඔවුන්යේ බලයලත් නියයෝජිතයන්ට පමයක් ලංසු යපාත් නිකුත් කරනු ලැයේ. අවශය වු විටක ඔවුන් 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 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාාන ඉංජියන්රු 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 බැංකු 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 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාාන ඉංජියන්රු කායයාලයේ දී යනාමිය් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපාත් අයේක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ඔවුන්යේ නියයෝජිතයින්ට අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාාන ඉංජියන්රු කායයාලයේ දී යනාමිය් පරී්ා කල හැක. 
 

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ඔවුන්යේ අනුමැතිය ලත් නියයෝජිතයින් 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. 

https://www.dropbox.com/s/sh3gkoh9plw9c74/Sin-DD4-SP1-%E0%B6%AF%E0%B6%B41-%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB.%E0%B6%89.-%E0%B6%85%E0%B6%9A%E0%B7%94-%E0%B6%BD%E0%B7%925-%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B6%B1-2022-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sh3gkoh9plw9c74/Sin-DD4-SP1-%E0%B6%AF%E0%B6%B41-%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB.%E0%B6%89.-%E0%B6%85%E0%B6%9A%E0%B7%94-%E0%B6%BD%E0%B7%925-%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B6%B1-2022-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v9rpqri6mj4gz47/Bidding%20Document%20-%20Sinhala%20-%20Site%20Office%20for%20CEATP%201%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v9rpqri6mj4gz47/Bidding%20Document%20-%20Sinhala%20-%20Site%20Office%20for%20CEATP%201%20.pdf?dl=0
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මීට අදාල සියලු විස්තර හා පැහැදිලි කිරීම් විමසිය යුත්යත් ලංසු යපාත් නික`ත් කරනු ලබන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ ප රධාාන ඉංජියන්රු යවතිනි. 
 

 

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

 

        සාමාන්යාධිකාරාරී                      
                                     


