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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 
සම්ප්රේෂණ 
(රෙහාන 

දකුණ) 

ලංසු අංකය: 
TR/O&M/S/NCB/2021/055/D 

Supply and Delivery of Insulation 
Resistance Testers (5kV) with 

Accessories– 03 Nos. 

2022 ෙැයි 11 
වන බදාදා 

10.00 
පැය 

ප්රසම්ප්පාදන 
කමිටුව - 

සම්ප්රේෂණ 

ප්රධාාන ංංීනරරු 
(සම්ප්.රෙහාන -බටහිර 
ෙධායෙ), රකර් පාර, 

රකාළඹ 09 
Tel: 011-2056702 
Fax: 011-2056710 

2,000.00 60,000.00 නිරයෝජ්ය සාොනයධිකකාී 
(සම්ප්.රෙ.හා.න. ද) 

කාර්යාලය, 
රකර් පාර, රකාළඹ 09 

Tel: 011-2056702 
Fax: 011-2056710 

නිරයෝජ්ය 
සාොනයධිකකාී 

(සම්ප්.රෙ.හා.න. ද) 
කාර්යාලය, 

රකර් පාර, රකාළඹ 
09 

Tel: 011-2056702 
Fax: 011-2056710 

- NCB 
 

Click 
Here 

රබදාහැීම්ප් අංශය - 4 (බපද - 1) ලංසු රපාත් මිලදී ගැනීෙට ප්රථමෙව ලංසු රයාු  අංකය, ඔරේ ආයතනරේ නෙ, වයාපාර යායාපංං අ අංකය,  සහ යාපිනය රකටි පනිවිඩයක් ොර්ගරයර 0702516069 යන අංකයට දැනුම්ප් රදරන. 

රබදාහැීම්ප් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩේීඑස්-1/ීීසී/ටී/2022/50 
ෙනුු වාරර රප්ටි - රතාග සැපයුම්ප් 

(Meter Enclosure Steel - Bulk 
Supply - Type C) සපයා, රගනවිත් 

භාරදීෙ 
50 එකු 

2022.05.12 
රප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්ප්පාදන 

කමි ටුව 

නිරයාජ්ය 
සාොනයාධිකකා ( ( 

බස්නාහිර පළාත දකුණ-
1) කාර්යාලය, 

රබදාහැීම්ප් අංශ - 4 
මූලස්ථමානය, 3වන ෙහල, 

ලංකා විදුයාබල 
ෙණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුෙඟ, 

රදහිවල. 
011-2638852 

1,500.00 17,000.00 

ප්රධාාන ංංිනරරු (වාිජජ්), 
නිරයෝජ්ය සාොනයාධිකකාී 
(බස්නාහිර පළාත දකුණ-1) 

කාර්යාලය,  රබදාහැීම්ප් 
අංශ - 4 මූලස්ථමානය, 3වන 

ෙහල, ලංකා විදුයාබල 
ෙණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටුෙඟ, රදහිවල. 

ප්රධාාන ංංිනරරු 
(වාිජජ්), නිරයෝජ්ය 

සාොනයාධිකකාී 
(බස්නාහිර පළාත 

දකුණ-1) කාර්යාලය,  
රබදාහැීම්ප් අංශ - 4 
මූලස්ථමානය, 3වන 

ෙහල, ලංකා විදුයාබල 
ෙණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුෙඟ, 

රදහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

ඉදිකිරීම් 

 

  

        

 

යස්වා 
 

ලක්විජ්ය විදුයා 
බලාගාරය 

 
LV/T/2022/0086 

 
Obtaining Service for fixing of self-

tapping screws t the cladding 
sheets in Flue gas ducts & ESP at 

Boiler 01 

 
25/05/2022 

ංන 
ප.ව.14.00 

 
 

 
ලක්විජ්ය විදුයා 

බලාගාරය - 
කිජෂ්ඨ 

සපයා ගැනීම්ප් 
කමිටුව 

 
ප්රසම්ප්පාදන 

අංශය, 4වන ෙහල, 
බලස්ථමාන කළෙණාකු 

(ලක්විජ්ය විදුයා 
බලාගාරය) ලංකා 

විදුයාබල ෙණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලයාය, 

රනාරරාචරචෝරල්ල 
TP : 032 226 8964/77 

Fax: 032 226 8980 
 

Mob 0715777171 

 
ු 8,000.00 

(නැවත 
රනාරගවන 

රටරඩර් 
තැරපතුව) 
සාොනයාධික
කාී ලංකා 

විදුයාබල 
ෙණ්ඩලය 

නමිර 
ෙහජ්න 

බැංකුරේ 
ගිණුම්ප් අංක: 

 
300,000.00 

 
ප්රසම්ප්පාදන අංශය, 4 වන 

ෙහල, ප (පාලන 
රගාඩනැගිල්ලල, ලක්විජ්ය 

විදුයා බලාගාරය, ලංකා 
විදුයාබල ෙණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලයාය, 
රනාරරාචචරලයි 61342, ශ්රී 

ලංකාව. 
 

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

 
ප්රසම්ප්පාදන අංශය, 4 
වන ෙහල, ප (පාලන 

රගාඩනැගිල්ලල, 
ලක්විජ්ය විදුයා 

බලාගාරය, ලංකා 
විදුයාබල ෙණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලයාය, 
රනාරරාචචරලයි 

61342. 
 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
රවතිර 

රනාමිරල්ල 
බාගත කරගත 

හැක 
 

 
NCB 

 
Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/aw1mi9oci4lhaac/PPC_T_2022_50%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/aw1mi9oci4lhaac/PPC_T_2022_50%20-%20watermark.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/yt47ypdf02c3wl7/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0086.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yt47ypdf02c3wl7/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0086.pdf?dl=0
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2042001400
85134 රවත 

බැර කල හැක 

 
ලක්විජ්ය විදුයා 

බලාගාරය 

 
LV/T/2022/0058 

 
ලක්විජ්ය බලාගාරරේ රෙරහයුම්ප් කාර්ය 

ෙණ්ඩලය සඳහා ප්රවාහන රස්වය 

 
25/05/2022 

ංන 
ප.ව.14.00 

 
 

 
ලක්විජ්ය විදුයා 

බලාගාරය - 
කිජෂ්ඨ 

සපයා ගැනීම්ප් 
කමිටුව 

 
ප්රසම්ප්පාදන 

අංශය, 4වන ෙහල, 
බලස්ථමාන කළෙණාකු 

(ලක්විජ්ය විදුයා 
බලාගාරය) ලංකා 

විදුයාබල ෙණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලයාය, 

රනාරරාචරචෝරල්ල 
TP : 032 226 8964/77 

Fax: 032 226 8980 
 

Mob 0715777171 

 
ු 3,500.00 

(නැවත 
රනාරගවන 

රටරඩර් 
තැරපතුව) 
සාොනයාධික
කාී ලංකා 

විදුයාබල 
ෙණ්ඩලය 

නමිර 
ෙහජ්න 

බැංකුරේ 
ගිණුම්ප් අංක: 

2042001400
85134 රවත 

බැර කල හැක 

 
350,000.00 

 
ප්රසම්ප්පාදන අංශය, 4 වන 

ෙහල, ප (පාලන 
රගාඩනැගිල්ලල, ලක්විජ්ය 

විදුයා බලාගාරය, ලංකා 
විදුයාබල ෙණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලයාය, 
රනාරරාචචරලයි 61342, ශ්රී 

ලංකාව. 
 

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

 
ප්රසම්ප්පාදන අංශය, 4 
වන ෙහල, ප (පාලන 

රගාඩනැගිල්ලල, 
ලක්විජ්ය විදුයා 

බලාගාරය, ලංකා 
විදුයාබල ෙණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලයාය, 
රනාරරාචචරලයි 

61342. 
 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
රවතිර 

රනාමිරල්ල 
බාගත කරගත 

හැක 
 

 
NCB 

 
Click 
Here 

 

 
 

ජ්නන අංශය 
(ෙහවැයා 

සංකීර්ණය) 

 

MC/RND/PT/2022/02 
රරරදනිගල විදුයා බලස්ථමානරේ ධාාවනය 

සඳහා ආසන 12 කිර සෙරවිත වෑර 
රථමයක්   (යදුු සහ ංරධාන සෙඟ කුයායට 

ලබා ගැනිෙ සඳහා වන ලංසුව 
 

 
 

2022/05/11 
ංන 

14:00 පැය 

 
 
 

ෙහවැයා 
සංකීර්ණය 
ප්රසම්ප්පාදන 

කමිටුව 

 
 

ප්රධාාන ංංිනරරු, 
රරරදනිගල විදුයා 
බලස්ථමානය, ලංකා 
විදුයාබල ෙණ්ඩලය, 

තැ.රප. 05, රරටැරේ. 
දුරකථමන : 055-

4929011/2 
ෆැක්ස් : 055-2245755 

විදුත් : 
cerdmc.gen@ceb.lk 

 

 
ු.1,000.00 

ෙහජ්න 
බැංකුව 

ු ලස්ථමාන 
ශාඛාරේ  
ලං.වි.ෙ. 
ෙහවැයා 

සංකීර්ණරේ 
රැස්කිීරම්ප් 

ගිණුම්ප් අංක: 
204-2002-
30085-134 
ගිණුෙට බැර 
කර ලදුපත 

ංං (පත් කළ 
යුතුය. 

 

 
 

ු.20,000.00 

ප්රධාාන ංංිනරරු, 
රරරදනිගල විදුයා 

බලස්ථමානය, ලංකා විදුයාබල 
ෙණ්ඩලය, තැ.රප. 05, 

රරටැරේ. 
 

ප්රධාාන ංංිනරරු, 
රරරදනිගල විදුයා 
බලස්ථමානය, ලංකා 
විදුයාබල ෙණ්ඩලය, 

තැ.රප. 05, රරටැරේ. 
 

- NCB 
 

 
 

Click 
here 

රබ. අ. 1 
(වයාපිති හා 
බැර නඩත්තු) 

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

 
නිරයෝජ්ය සාොනයාධිකකාී 

2022/05/12 
ප.ව. 2.00 

දක්වා 

කලාීය 
සපයා 

ගැනීරම්ප් 
කමිටුව 

නිරයෝජ්ය 
සාොනයාධිකකා ( 

(වයාපිති හා බැර 
නඩත්තු) රබදාහැීම්ප් 

3,500.00 160,000.00 

 
නිරයෝජ්ය සාොනයාධිකකා ( 
(වයාපිති හා බැර නඩත්තු) 

රබදාහැීම්ප් අංශය 1,       

නිරයෝජ්ය 
සාොනයාධිකකා ( 

(වයාපිති හා බැර 
නඩත්තු) 

අදාල නැත රේශීය 
මෙතැනින් 

 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/jjrp731st939mq1/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0058.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jjrp731st939mq1/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0058.pdf?dl=0
mailto:cerdmc.gen@ceb.lk
https://www.dropbox.com/s/orxqtre5r4idmu3/SIN-GEN-MC-RND-PT-2022-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/orxqtre5r4idmu3/SIN-GEN-MC-RND-PT-2022-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lmrom1cdozh0778/DD1-PHM-T-LB-2022-01.pdf?dl=0
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(වයාපිති හා බැර නඩත්තු) රබදාහැීම්ප් 
අංශ 1 

කාර්යාල සංකීර්ණය පවත්වාරගන යාෙ 
සඳහා කුුණෑගල නගරය අවටිර වසර 
තුනක කාලයක් සඳහා රගාඩනැගිල්ලලක් 

බේදට ලබාගැනීෙ 
 

(රබ.අ.1) අංශය 1,       ලංකා 
විදුයාබල ෙණ්ඩලය, 

රනා.288, නුවර පාර,         
කුුණෑගල, 

 
037- 2229151 

ලංකා විදුයාබල ෙණ්ඩලය, 
රනා.288, නුවර පාර,         

කුුණෑගල, 
දු.ක.: 037- 2229151, 
2230483, 2230484                    
ෆැක්ස් 037-2229151 

 

රබදාහැීම්ප් අංශය 1,       
ලංකා විදුයාබල 

ෙණ්ඩලය, රනා.288, 
නුවර පාර,         

කුුණෑගල, 
දු.ක.: 037- 2229151, 
2230483, 2230484                    
ෆැක්ස් 037-2229151 

 
 
 

රබදාහැ (ම්ප් 
අංශය - 02 
(ෙධායෙ)-1 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2022/072 

 
ප්රධාාන ංංිනරරු (රබදාහැීම්ප් නඩත්තු) 

ෙ.ප.1  ඒකකය සඳහා කුලී පදනෙ ෙත 
වසර 02ක කාලයකට  වෑර රථමයක්  ලබා 

ගැනීෙ . 
 

 
 

2022-05-11 
ංන 

ප.ව. 2.00ට 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීරම්ප් 
කමිටුව 

 
 

ප්ර.ං. (වාිජජ්-ෙප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුයාබල 
ෙණ්ඩලය, අංක 04, 

අස්ගි (ය පාර, ෙහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 

 

 
 
 

1000/= 

 
 

16,000/= 

 
 

ප්ර.ං. (වාිජජ්-ෙප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුයාබල ෙණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ගි (ය පාර, 

ෙහනුවර. 
. 

 
 

ප්ර.ං. (වාිජජ්-ෙප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුයාබල 
ෙණ්ඩලය, අංක 04, 

අස්ගි (ය පාර, ෙහනුවර. 
 

 
අදාල නැත. 

 
රේශීය 

Click 
Here 

 

 
රබදාහැ (ම්ප් 
අංශය - 02 
(ෙධායෙ)-1 

 
 

CP1/CE(COM)/PPC/2022/073 
 

ප්රාරේශීය විදුයා ංංිනරරු (ගලරගදර )  
ඒකකයට අයත් හතරයායේද විදුයා 

පා (රභෝගික රස්වා ෙධායස්ථමානය සඳහා 
කුලී පදනෙ ෙත වසර 02ක කාලයකට  

වෑර රථමයක්  ලබා ගැනීෙ . 
. 

 
2022-05-11 

ංන 
ප.ව. 2.00ට 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීරම්ප් 
කමිටුව 

 
 
 

-එෙ- 
 

 
 
 

1000/= 

 
 

16,000/= 

 
 

-එෙ- 
 

 
 

-එෙ- 
 

 
අදාල නැත. 

 
රේශීය 

Click 
Here 

 

 
 

රබදාහැ (ම්ප් 
අංශය - 02 
(ෙධායෙ)-1 

 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2022/074 

 
 

ප්රධාාන  ංංිනරරු (තැනීම්ප්)  ෙධායෙ 
පළාත1 ඒකකය   සඳහා කුලී පදනෙ ෙත 
වසර 02ක කාලයකට වෑර රථමයක්  ලබා 

ගැනීෙ . 
 

 
2022-05-11 

ංන 
ප.ව. 2.00ට 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීරම්ප් 
කමිටුව 

 
 
 
 
 
 
 
 

-එෙ- 
 

 
 

1000/= 

 
 

16,000/= 

 
 

-එෙ- 
 

 
 

-එෙ- 
 

 
අදාල නැත. 

 
රේශීය 

Click 
Here 

 

 
රබදාහැ (ම්ප් 
අංශය - 02 
(ෙධායෙ)-1 

 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2022/082 

 
ප්රධාාන  ංංිනරරු (සැලසුම්ප් සංවර්ධාන)  

ෙධායෙ පළාත1 ඒකකය   සඳහා කුලී 
පදනෙ ෙත වසර 02ක කාලයකට රෙෝටර් 

කාර් රථමයක්  ලබා ගැනීෙ . 

 
2022-05-11 

ංන 
ප.ව. 2.00ට 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීරම්ප් 
කමිටුව 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

1000/= 

 
 

20,000/= 

 
 

-එෙ- 
 

 
 

-එෙ- 
 

 
අදාල නැත. 

 
රේශීය 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/a9ijus8gk0hgyef/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-072%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a9ijus8gk0hgyef/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-072%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c1r2ulh6f0ly09w/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-073%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c1r2ulh6f0ly09w/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-073%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dfh3iqkwwgqhjkt/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-074.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dfh3iqkwwgqhjkt/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-074.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v52kyyg0ip0fiqw/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-082%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v52kyyg0ip0fiqw/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-082%20.pdf?dl=0
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-එෙ- 

 

රබදාහැ (ම්ප් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/CON-V04/2022/04 
කුලී පදනෙ ෙත රෙෝටර් කාර්  රථමයක් 

ලබා ගැනීෙ. වැඩබිම්ප් ංංිනරරු II 
(තැනීම්ප්) 

2022-05-11 
ප.ව 2.00 

දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීරම්ප් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ෙ., 

රනා. 280, නුවර පාර, 
කි (බත්රගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

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

පාර, කි (බත්රගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ෙ., 

රනා. 280, නුවර පාර, 
කි (බත්රගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

රබදාහැ (ම්ප් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/J-V77/2022/18 
කුලී පදනෙ ෙත  කෲ කැේ රථමයක් ලබා 

ගැනීෙ.  පා (රභෝගික රස්වා ෙධායස්ථමානය 
- වත්තල 

2022-05-11 
ප.ව 2.00 

දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීරම්ප් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ෙ., 

රනා. 280, නුවර පාර, 
කි (බත්රගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

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

පාර, කි (බත්රගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ෙ., 

රනා. 280, නුවර පාර, 
කි (බත්රගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

රබදාහැ (ම්ප් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/DM-V143/2022/19 
කුලී පදනෙ ෙත වෑර රථමයක් ලබා ගැනීෙ. 

රබදාහැීම්ප් නඩත්තු වැඩ බිෙ- 
රේයරරගාඩ 

2022-05-11 
ප.ව 2.00 

දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීරම්ප් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ෙ., 

රනා. 280, නුවර පාර, 
කි (බත්රගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

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

පාර, කි (බත්රගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ෙ., 

රනා. 280, නුවර පාර, 
කි (බත්රගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

රබදාහැ (ම්ප් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/DM-V22/2022/20 
කුලී පදනෙ ෙත රෙෝටර් කාර් රථමයක් ලබා 

ගැනීෙ. ප්රධාාන ංංිනරරු  (රබදාහැීම්ප් 
නඩත්තු ) 

2022-05-11 
ප.ව 2.00 

දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීරම්ප් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ෙ., 

රනා. 280, නුවර පාර, 
කි (බත්රගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

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

පාර, කි (බත්රගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ෙ., 

රනා. 280, නුවර පාර, 
කි (බත්රගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

රබදාහැ (ම්ප් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/D-V61/2022/21 
කුලී පදනෙ ෙත  කෲ කැේ රථමයක් ලබා 

ගැනීෙ.  පා (රභෝගික රස්වා ෙධායස්ථමානය 
- ංවුලපිටිය 

2022-05-11 
ප.ව 2.00 

දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීරම්ප් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ෙ., 

රනා. 280, නුවර පාර, 
කි (බත්රගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

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

පාර, කි (බත්රගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ෙ., 

රනා. 280, නුවර පාර, 
කි (බත්රගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

රබදාහැ (ම්ප් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/J-V95/2022/22 
කුලී පදනෙ ෙත වෑර රථමයක් ලබා ගැනීෙ.  

ප්රධාාන විදුයා ංංිනරරු කාර්යාලය - ජ්ා 
ඇල 

2022-05-11 
ප.ව 2.00 

දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීරම්ප් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ෙ., 

රනා. 280, නුවර පාර, 
කි (බත්රගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

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

පාර, කි (බත්රගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ෙ., 

රනා. 280, නුවර පාර, 
කි (බත්රගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

රබදාහැ (ම්ප් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/K-V28/2022/25 
කුලී පදනෙ ෙත රෙෝටර් කාර් රථමයක් ලබා 

ගැනීෙ. ප්රධාාන විදුයා ංංිනරරු  
(කැලිජය ) 

2022-05-11 
ප.ව 2.00 

දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීරම්ප් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ෙ., 

රනා. 280, නුවර පාර, 
කි (බත්රගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

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

පාර, කි (බත්රගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ෙ., 

රනා. 280, නුවර පාර, 
කි (බත්රගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

රබදාහැ (ම්ප් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/N-V162/2022/26 
කුලී පදනෙ ෙත   කෲ කැේ රථමයක් ලබා 

ගැනීෙ.  පා (රභෝගික රස්වා ෙධායස්ථමානය 
- කටාන 

2022-05-11 
ප.ව 2.00 

දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීරම්ප් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ෙ., 

රනා. 280, නුවර පාර, 
කි (බත්රගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

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

පාර, කි (බත්රගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ෙ., 

රනා. 280, නුවර පාර, 
කි (බත්රගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/sum3a7jjonx83i0/Eng-DD2-WPN-NCB-CON-V04-2022-04%20car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sum3a7jjonx83i0/Eng-DD2-WPN-NCB-CON-V04-2022-04%20car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lksjew80ywu2nsw/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V77-2022-18%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lksjew80ywu2nsw/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V77-2022-18%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/id8kfdobupmipak/Eng-DD2-WPN-NCB-DM-%20V143-2022-19%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/id8kfdobupmipak/Eng-DD2-WPN-NCB-DM-%20V143-2022-19%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/axf0s92080wop5v/Eng-DD2-WPN-NCB-DM-V22-2022-20%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/axf0s92080wop5v/Eng-DD2-WPN-NCB-DM-V22-2022-20%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lvsh3s3vsblrnh0/Eng-DD2-WPN-NCB-D-V61-2022-21-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lvsh3s3vsblrnh0/Eng-DD2-WPN-NCB-D-V61-2022-21-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4e0w907wy0pfdea/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V95-2022-22%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4e0w907wy0pfdea/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V95-2022-22%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qssbcep0zd9vqy0/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V28-2022-25%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qssbcep0zd9vqy0/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V28-2022-25%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/df5xhkmh887gobd/Eng-DD2-WPN-NCB-N-V162-2022-26%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/df5xhkmh887gobd/Eng-DD2-WPN-NCB-N-V162-2022-26%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
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රබදාහැ (ම්ප් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/N-V43/2022/50 
කුලී පදනෙ ෙත   වෑර රථමයක් ලබා 

ගැනීෙ.  පා (රභෝගික රස්වා ෙධායස්ථමානය 
- කටුනායක 

2022-05-11 
ප.ව 2.00 

දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීරම්ප් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ෙ., 

රනා. 280, නුවර පාර, 
කි (බත්රගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

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

පාර, කි (බත්රගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ෙ., 

රනා. 280, නුවර පාර, 
කි (බත්රගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

රබදාහැ (ම්ප් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/J-V76/2022/88 
කුලී පදනෙ ෙත වෑර රථමයක් ලබා ගැනීෙ.  

ප්රධාාන විදුයා ංංිනරරු කාර්යාලය - ජ්ා 
ඇල 

2022-05-11 
ප.ව 2.00 

දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීරම්ප් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ෙ., 

රනා. 280, නුවර පාර, 
කි (බත්රගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

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

පාර, කි (බත්රගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ෙ., 

රනා. 280, නුවර පාර, 
කි (බත්රගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

රබදාහැ (ම්ප් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/CON-V16/2022/94 
කුලී පදනෙ ෙත වෑර රථමයක් ලබා ගැනීෙ.  

වරාරගාඩ වැඩබිෙ ප්රධාාන ංංිනරරු 
(තැනීම්ප්) 

2022-05-11 
ප.ව 2.00 

දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීරම්ප් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ෙ., 

රනා. 280, නුවර පාර, 
කි (බත්රගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

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

පාර, කි (බත්රගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ෙ., 

රනා. 280, නුවර පාර, 
කි (බත්රගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

රබදාහැ (ම්ප් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/J-V79/2022/95 
කුලී පදනෙ ෙත වෑර රථමයක් ලබා ගැනීෙ.  

ප්රධාාන විදුයා ංංිනරරු කාර්යාලය - ජ්ා 
ඇල 

2022-05-11 
ප.ව 2.00 

දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීරම්ප් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ෙ., 

රනා. 280, නුවර පාර, 
කි (බත්රගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

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

පාර, කි (බත්රගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ෙ., 

රනා. 280, නුවර පාර, 
කි (බත්රගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

රබදාහැ (ම්ප් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/CON-V21/2022/96 
කුලී පදනෙ ෙත වෑර රථමයක් ලබා ගැනීෙ. 

නි්ටඹුව වැඩබිෙ - ප්රධාාන ංංිනරරු 
(තැනීම්ප්) 

2022-05-11 
ප.ව 2.00 

දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීරම්ප් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ෙ., 

රනා. 280, නුවර පාර, 
කි (බත්රගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

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

පාර, කි (බත්රගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ෙ., 

රනා. 280, නුවර පාර, 
කි (බත්රගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

රබ.අ. 03 
(සබර) 

SAB/KAH/C16/CL.S/2022/01 

කහවත්ත ප්රාරේශීය විදුයා ංංිනරරු 
කාර්යාලය, කහවත්ත, බලංරගාඩ, 

ඕපනායක, කල්ල රතාට පා.රස්.ෙ වසරක 
කාලයක් සඳහා ශුේධා පවිත්ර කිීරම්ප් 

රකාරත්රාත්තුව 

 

06/05/2022 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම්ප් කමිටුව 

(සබර) 

ප්රා.වි.ං. කහවත්ත 
කාර්යාලය, ලං.වි.ෙ., 

අංක 206, රත්නපුර පාර, 
පැල්ලෙඩුල්ලල. 045-
2274405  045-

2274401 

1,000.00 10,000.00 
ප්රා.වි.ං. කහවත්ත 

කාර්යාලය, ලං.වි.ෙ.,  206, 
රත්නපුර පාර, පැල්ලෙඩුල්ලල 

ප්රා.වි.ං. කහවත්ත 
කාර්යාලය, ලං.වි.ෙ.,  
206, රත්නපුර පාර, 

පැල්ලෙඩුල්ලල 

-- රේශීය 

 
 

Click 
Here 

 
රබදාහැීම්ප් 
අංශය 03 
(බපද II ) 

 

 
WPSII/T/2022/040 

කුලී වාහන සපයා ගැනීෙ වසර 02 ක් 
සඳහා වෑර රථම 01ක්  

ප්රධාාන ංංිනරරු )බලශක්ති 
කළෙණාකරන (සඳහා  

 
2022.05.04 
රප.ව. 10.00 

 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීම්ප් කමිටුව 
(බපද 11) 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ෙ, පලු  ෙහල, 

රනා. 644,  ශ්රී 
ජ්යවර්ධානපුර ොවත, 

ඇතුල්ලරකෝ්ර්. 

 
ු. 1,000.00 

 
ු. 5,000.00 

 
නි. සා. (බපද II ) කාර්යාලය 

ලං. වී.ෙ, පලු  ෙහල, 
රනා. 644,  ශ්රී ජ්යවර්ධානපුර 

ොවත, ඇතුල්ලරකෝ්ර්. 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ෙ, පලු  ෙහල, 

රනා. 644,  ශ්රී 
ජ්යවර්ධානපුර ොවත, 

ඇතුල්ලරකෝ්ර් 

 
අදාල රනාරේ 

 
ජ්ාතික 
ලංසු 

Click 
Here 

 

           Click 

https://www.dropbox.com/s/ranzrn5m8fxfhq4/Eng-DD2-WPN-NCB-N-V43-2022-50%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ranzrn5m8fxfhq4/Eng-DD2-WPN-NCB-N-V43-2022-50%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7f39fz4ia1zhw4d/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V76-2022-88%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7f39fz4ia1zhw4d/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V76-2022-88%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qgop8p96pyjgj3t/Eng-DD2-WPN-NCB-CON-%20V16-2022-94%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qgop8p96pyjgj3t/Eng-DD2-WPN-NCB-CON-%20V16-2022-94%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lhq8kf6h0kaa5s3/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V79-2022-95%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lhq8kf6h0kaa5s3/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V79-2022-95%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xn4d67irkatmhze/Eng-DD2-WPN-NCB-CON-%20V21-2022-96%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xn4d67irkatmhze/Eng-DD2-WPN-NCB-CON-%20V21-2022-96%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tzxsmi5pp30rfnt/1.%20Quotation%20of%20Cleaning%20Service%202022.04.19.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tzxsmi5pp30rfnt/1.%20Quotation%20of%20Cleaning%20Service%202022.04.19.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/70zeelbpxb40crd/WPSII.T.2022.040.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/70zeelbpxb40crd/WPSII.T.2022.040.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pkgexdhrkyebzcw/WPSII.T.2022.041.pdf?dl=0
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රබදාහැීම්ප් 
අංශය 03 
(බපද II ) 

 

WPSII/T/2022/041 
කුලී වාහන සපයා ගැනීෙ වසර 02 ක් 

සඳහා වෑර රථම 01ක් 
විදුයා ංංිනරරු (රහෝොගෙ) සඳහා 

2022.05.04 
රප.ව. 10.00 

 

පළාත් සපයා 
ගැනීම්ප් කමිටුව 

(බපද 11) 

නි. සා. (බපද II ) 
කාර්යාලය 

ලං. වී.ෙ, පලු  ෙහල, 
රනා. 644,  ශ්රී 

ජ්යවර්ධානපුර ොවත, 
ඇතුල්ලරකෝ්ර්. 

ු. 1,000.00 ු. 5,000.00 නි. සා. (බපද II ) කාර්යාලය 
ලං. වී.ෙ, පලු  ෙහල, 

රනා. 644,  ශ්රී ජ්යවර්ධානපුර 
ොවත, ඇතුල්ලරකෝ්ර්. 

නි. සා. (බපද II ) 
කාර්යාලය 

ලං. වී.ෙ, පලු  ෙහල, 
රනා. 644,  ශ්රී 

ජ්යවර්ධානපුර ොවත, 
ඇතුල්ලරකෝ්ර් 

අදාල රනාරේ ජ්ාතික 
ලංසු 

Here 
 

 
රබදාහැීම්ප් 
අංශය 03 
(බපද II ) 

 

 
WPSII/T/2022/046 

කුලී වාහන සපයා ගැනීෙ වසර 02 ක් 
සඳහා වෑර රථම 01ක් 

ප්රධාාන ංංිනරරු (ශ්රී ජ්යවර්ධානපුර) - 
වැයාවිට පා (රභෝගික රස්වා ෙධායස්ථමානය  

සඳහා 

 
2022.05.04 
රප.ව. 10.00 

 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීම්ප් කමිටුව 
(බපද 11) 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ෙ, පලු  ෙහල, 

රනා. 644,  ශ්රී 
ජ්යවර්ධානපුර ොවත, 

ඇතුල්ලරකෝ්ර්. 

 
ු. 1,000.00 

 
ු. 5,000.00 

 
නි. සා. (බපද II ) කාර්යාලය 

ලං. වී.ෙ, පලු  ෙහල, 
රනා. 644,  ශ්රී ජ්යවර්ධානපුර 

ොවත, ඇතුල්ලරකෝ්ර්. 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ෙ, පලු  ෙහල, 

රනා. 644,  ශ්රී 
ජ්යවර්ධානපුර ොවත, 

ඇතුල්ලරකෝ්ර් 

 
අදාල රනාරේ 

 
ජ්ාතික 
ලංසු 

Click 
Here 

 

 
රබදාහැීම්ප් 
අංශය 03 
(බපද II ) 

 

 
WPSII/T/2022/047 

කුලී වාහන සපයා ගැනීෙ වසර 02 ක් 
සඳහා වෑර රථම 01ක් 

විදුයා ංංිනරරු (අවිස්සාරේල්ලල) - 
හංවැල්ලල පා (රභෝගික රස්වා 

ෙධායස්ථමානය  සඳහා 

 
2022.05.04 
රප.ව. 10.00 

 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීම්ප් කමිටුව 
(බපද 11) 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ෙ, පලු  ෙහල, 

රනා. 644,  ශ්රී 
ජ්යවර්ධානපුර ොවත, 

ඇතුල්ලරකෝ්ර්. 

 
ු. 1,000.00 

 
ු. 5,000.00 

 
නි. සා. (බපද II ) කාර්යාලය 

ලං. වී.ෙ, පලු  ෙහල, 
රනා. 644,  ශ්රී ජ්යවර්ධානපුර 

ොවත, ඇතුල්ලරකෝ්ර්. 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ෙ, පලු  ෙහල, 

රනා. 644,  ශ්රී 
ජ්යවර්ධානපුර ොවත, 

ඇතුල්ලරකෝ්ර් 

 
අදාල රනාරේ 

 
ජ්ාතික 
ලංසු 

Click 
Here 

 

 
රබදාහැීම්ප් 
අංශය 03 
(බපද II ) 

 

 
WPSII/T/2022/049 

කුලී වාහන සපයා ගැනීෙ වසර 02 ක් 
සඳහා වෑර රථම 01ක් 

විදුයා ංංිනරරු (රහෝොගෙ) - 
පරනිපිටිය පා (රභෝගික රස්වා 

ෙධායස්ථමානය  සඳහා 

 
2022.05.04 
රප.ව. 10.00 

 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීම්ප් කමිටුව 
(බපද 11) 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ෙ, පලු  ෙහල, 

රනා. 644,  ශ්රී 
ජ්යවර්ධානපුර ොවත, 

ඇතුල්ලරකෝ්ර්. 

 
ු. 1,000.00 

 
ු. 5,000.00 

 
නි. සා. (බපද II ) කාර්යාලය 

ලං. වී.ෙ, පලු  ෙහල, 
රනා. 644,  ශ්රී ජ්යවර්ධානපුර 

ොවත, ඇතුල්ලරකෝ්ර්. 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ෙ, පලු  ෙහල, 

රනා. 644,  ශ්රී 
ජ්යවර්ධානපුර ොවත, 

ඇතුල්ලරකෝ්ර් 

 
අදාල රනාරේ 

 
ජ්ාතික 
ලංසු 

Click 
Here 

 
 

 
රබදාහැීම්ප් 
අංශය 03 
(බපද II) 

 

 
WPSII/T/2022/050 

කුලී වාහන සපයා ගැනීෙ වසර 02 ක් 
සඳහා වෑර රථම 01ක් 

විදුයා ංංිනරරු (අවිස්සාරේල්ලල) - 
අවිස්සාරේල්ලල පා (රභෝගික රස්වා 

ෙධායස්ථමානය  සඳහා 

 
2022.05.04 
රප.ව. 10.00 

 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීම්ප් කමිටුව 
(බපද 11) 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ෙ, පලු  ෙහල, 

රනා. 644,  ශ්රී 
ජ්යවර්ධානපුර ොවත, 

ඇතුල්ලරකෝ්ර්. 

 
ු. 1,000.00 

 
ු. 5,000.00 

 
නි. සා. (බපද II ) කාර්යාලය 

ලං. වී.ෙ, පලු  ෙහල, 
රනා. 644,  ශ්රී ජ්යවර්ධානපුර 

ොවත, ඇතුල්ලරකෝ්ර්. 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ෙ, පලු  ෙහල, 

රනා. 644,  ශ්රී 
ජ්යවර්ධානපුර ොවත, 

ඇතුල්ලරකෝ්ර් 

 
අදාල රනාරේ 

 
ජ්ාතික 
ලංසු 

Click 
Here 

 

 
රබදාහැීම්ප් 
අංශය 03 
(බපද II ) 

 
WPSII/T/2022/056 

බටහිර පළාත දකුණ II ට අයත් බල 
ප්රරේශරයහි පාවිච අරයර ංවත් කරන ලද 

 
2022.05.04 
රප.ව. 10.00 

 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීම්ප් කමිටුව 
(බපද 11) 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ෙ, පලු  ෙහල, 

 
ු. 2,500.00 

 
- 

 
නි. සා. (බපද II ) කාර්යාලය 

ලං. වී.ෙ, පලු  ෙහල, 
රනා. 644,  ශ්රී ජ්යවර්ධානපුර 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ෙ, පලු  ෙහල, 

 
අදාල රනාරේ 

 
ජ්ාතික 
ලංසු 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/pkgexdhrkyebzcw/WPSII.T.2022.041.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p11rcodv0ifiu8u/WPSII.T.2022.046.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p11rcodv0ifiu8u/WPSII.T.2022.046.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hk2kle4cxh5md80/WPSII.T.2022.047.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hk2kle4cxh5md80/WPSII.T.2022.047.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/amcl0lmtwyjfemp/WPSII.T.2022.049.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/amcl0lmtwyjfemp/WPSII.T.2022.049.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/onxcf2fxlnv26qf/WPSII.T.2022.050.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/onxcf2fxlnv26qf/WPSII.T.2022.050.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l9dgmszdh81xm74/WPSII.T.2022.056.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l9dgmszdh81xm74/WPSII.T.2022.056.pdf?dl=0
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 අබයා භාණ්ඩ විකිණීෙ සඳහා මිළ ගණර 
කැඳවිෙ 

රනා. 644,  ශ්රී 
ජ්යවර්ධානපුර ොවත, 

ඇතුල්ලරකෝ්ර්. 
 

ොවත, ඇතුල්ලරකෝ්ර්. 
 

රනා. 644,  ශ්රී 
ජ්යවර්ධානපුර ොවත, 

ඇතුල්ලරකෝ්ර්. 
 

 
රබදාහැීම්ප් 
අංශය 03 
(බපද II  ) 

 

 
WPSII/T/2022/057 

කුලී වාහන සපයා ගැනීෙ වසර 02 ක් 
සඳහා වෑර රථම 01ක් 

විදුයා ංංිනරරු (රහෝොගෙ) සඳහා 

 
2022.05.04 
රප.ව. 10.00 

 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීම්ප් කමිටුව 
(බපද 11) 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ෙ, පලු  ෙහල, 

රනා. 644,  ශ්රී 
ජ්යවර්ධානපුර ොවත, 

ඇතුල්ලරකෝ්ර්. 

 
ු. 1,000.00 

 
ු. 5,000.00 

 
නි. සා. (බපද II ) කාර්යාලය 

ලං. වී.ෙ, පලු  ෙහල, 
රනා. 644,  ශ්රී ජ්යවර්ධානපුර 

ොවත, ඇතුල්ලරකෝ්ර්. 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ෙ, පලු  ෙහල, 

රනා. 644,  ශ්රී 
ජ්යවර්ධානපුර ොවත, 

ඇතුල්ලරකෝ්ර් 

 
අදාල රනාරේ 

 
ජ්ාතික 
ලංසු 

Click 
Here 

 

 
රබදාහැීම්ප් 
අංශය 03 
(බපද II  ) 

 

 
WPSII/T/2022/058 

කුලී වාහන සපයා ගැනීෙ වසර 02 ක් 
සඳහා වෑර රථම 01ක් 

විදුයා ංංිනරරු (රහෝොගෙ) - 
රහෝකරදර පා (රභෝගික රස්වා 

ෙධායස්ථමානය  සඳහා 

 
2022.05.04 
රප.ව. 10.00 

 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීම්ප් කමිටුව 
(බපද 11) 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ෙ, පලු  ෙහල, 

රනා. 644,  ශ්රී 
ජ්යවර්ධානපුර ොවත, 

ඇතුල්ලරකෝ්ර්. 

 
ු. 1,000.00 

 
ු. 5,000.00 

 
නි. සා. (බපද II ) කාර්යාලය 

ලං. වී.ෙ, පලු  ෙහල, 
රනා. 644,  ශ්රී ජ්යවර්ධානපුර 

ොවත, ඇතුල්ලරකෝ්ර්. 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ෙ, පලු  ෙහල, 

රනා. 644,  ශ්රී 
ජ්යවර්ධානපුර ොවත, 

ඇතුල්ලරකෝ්ර් 

 
අදාල රනාරේ 

 
ජ්ාතික 
ලංසු 

Click 
Here 

 

 
රබදාහැීම්ප් 
අංශය 03 
(බපද II  ) 

 

 
WPSII/T/2022/059 

කුලී වාහන සපයා ගැනීෙ වසර 02 ක් 
සඳහා වෑර රථම 01ක් 

විදුයා ංංිනරරු (රහාරණ) - රහාරණ 
පා (රභෝගික රස්වා ෙධායස්ථමානය  සඳහා 

 
2022.05.04 
රප.ව. 10.00 

 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීම්ප් කමිටුව 
(බපද 11) 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ෙ, පලු  ෙහල, 

රනා. 644,  ශ්රී 
ජ්යවර්ධානපුර ොවත, 

ඇතුල්ලරකෝ්ර්. 

 
ු. 1,000.00 

 
ු. 5,000.00 

 
නි. සා. (බපද II ) කාර්යාලය 

ලං. වී.ෙ, පලු  ෙහල, 
රනා. 644,  ශ්රී ජ්යවර්ධානපුර 

ොවත, ඇතුල්ලරකෝ්ර්. 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ෙ, පලු  ෙහල, 

රනා. 644,  ශ්රී 
ජ්යවර්ධානපුර ොවත, 

ඇතුල්ලරකෝ්ර් 

 
අදාල රනාරේ 

 
ජ්ාතික 
ලංසු 

Click 
Here 

 

 
රබදාහැීම්ප් 
අංශය 03 
(බපද II  ) 

 

 
WPSII/T/2022/060 

කුලී වාහන සපයා ගැනීෙ වසර 02 ක් 
සඳහා වෑර රථම 01ක් 

විදුයා ංංිනරරු (රහාරණ) සඳහා 

 
2022.05.04 
රප.ව. 10.00 

 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීම්ප් කමිටුව 
(බපද 11) 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ෙ, පලු  ෙහල, 

රනා. 644,  ශ්රී 
ජ්යවර්ධානපුර ොවත, 

ඇතුල්ලරකෝ්ර්. 

 
ු. 1,000.00 

 
ු. 5,000.00 

 
නි. සා. (බපද II ) කාර්යාලය 

ලං. වී.ෙ, පලු  ෙහල, 
රනා. 644,  ශ්රී ජ්යවර්ධානපුර 

ොවත, ඇතුල්ලරකෝ්ර්. 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ෙ, පලු  ෙහල, 

රනා. 644,  ශ්රී 
ජ්යවර්ධානපුර ොවත, 

ඇතුල්ලරකෝ්ර් 

 
අදාල රනාරේ 

 
ජ්ාතික 
ලංසු 

Click 
Here 

 

රබ.අ.04 
(දකුණු පළාත 

1) 

දප/ගා/යා1/ටැේ යරත්ර/2022/09 
ගාල්ලල ප්රාරේශීය විදුයා ංංිනරරු 

කාර්යාලය හා එයට අයත් පා (රභෝගික 
රස්වා ෙධායස්ථමාන සදහා ටැේ යරත්ර 09 

ක් සපයා ගැනීෙ. 

04/05/2022 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීම්ප් 

ප්රාරේශීය ප්රධාාන විදුයා 
ංංිනරරු කාර්යාලය, 

ලං.වි.ෙ., 
187/3,බණ්ඩාරනායක 
රපරදස, ගාල්ලල.දු.ක-

09122-34344 

1,000.00 10,000.00 ප්රධාාන විදුයා ංංිනරරු 
(ගාල්ලල)   කාර්යාලය 

 

 - NCB 
 

රතාරතුු 
පිටපත්ර 

https://www.dropbox.com/s/zhb8m4wx3x6uvmm/WPSII.T.2022.057.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zhb8m4wx3x6uvmm/WPSII.T.2022.057.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g85qmedn4q2d3og/WPSII.T.2022.058.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g85qmedn4q2d3og/WPSII.T.2022.058.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n5odycbe6anoorb/WPSII.T.2022.059.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n5odycbe6anoorb/WPSII.T.2022.059.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9plnfk6bhjvlbyb/WPSII.T.2022.060.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9plnfk6bhjvlbyb/WPSII.T.2022.060.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nh89fmrlz0ajjm9/Sin-DD4-SP1-SP-G-C1-TABLET-2022-09.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nh89fmrlz0ajjm9/Sin-DD4-SP1-SP-G-C1-TABLET-2022-09.pdf?dl=0
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රබ.අ.04 
(දකුණු පළාත 

1) 

SPI/CE(DM)/T/22/04 
රබදාහැීම්ප් හා නඩත්තු (දකුණු පළාත) 
කාර්යාලරේ වැඩ කණ්ඩායෙක් සඳහා 
බේරේගෙ ප්රරේශරයර ව. අ. 1200 කට 
රනාඅඩු රගාඩනැගිල්ලලක් සහිත රරේර 

රලා (යක් සහ සැහැල්ලු වාහන කිහිපයක් 
නවතා තැබිය හැකි හා ඒ සඳහා ොර්ග 

පහසුකම්ප් සහිත ජ්ලය, විදුයාය හා ආරක්ෂිත 
තාප්ප රහෝ වැටවල්ල වයාර සෙරවිත 

ස්ථමානයක් කුයායට ගැනීෙට අවශයව ඇත. 

05/05/2022 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීම්ප් 

ප්ර. ං. (රබදා:නඩත්තු) 
ද.ප. I 

කාර්යාලය,ලං.වි.ෙ.,187/
3,බණ්ඩාරනායක 
රපරදස, ගාල්ලල 

 

- 
 

- 
 

ප්ර.ං.(රබදා:නඩත්තු) ද.ප.I 
කාර්යාලය, රනා .187/3, 
බණ්ඩාරනායක රපරදස, 

ගාල්ලල 
 

 - NCB 
 

රතාරතුු 
පිටපත්ර 

රබදාහැී ම්ප් 
අංශය -04 

(ද.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V20/202
2/15 

නිරයෝජ්ය සාොනයාධිකකාී (ද.ප.02) 
කාර්යාලයට අයත් ප්රධාාන 

ංංිනරරු(තංගල්ලල) ඒකකරේ 
පා (රභෝගික රස්වා ෙධායස්ථමානය 

(තංගල්ලල)  රාජ්කා ( කටයුතු සඳහා ත්රර 
රරෝද රථමයක් බදු පදනෙ ෙත ලබා ගැනිෙ 

 
 
 
 

11-05-2022 
 

14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම්ප් කමිටුව 

(ද.ප-2) 

නිරයෝජ්ය 
සාොනයාධිකකා ( 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ංංිනරරු (වාිජජ්) 

ඒකකය, ලං.වි.ෙ.රනා. 
61/1A, ු හුදු ොවත, 

තංගල්ලල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්ස් : 047-2241806 

1000.00 10,000.00 

නිරයෝජ්ය  සාොනයාධිකකා ( 
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ංංිනරරු (වාිජජ්) 
ඒකකය, ලං.වි.ෙ., රනා. 

61/1A, ු හුදු ොවත, 
තංගල්ලල. 

නිරයෝජ්ය  
සාොනයාධිකකා ( 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ංංිනරරු (වාිජජ්) 

ඒකකය, ලං.වි.ෙ., රනා. 
61/1A, ු හුදු ොවත, 

තංගල්ලල 

-- රේශීය 
Click 
Here 

රබදාහැී ම්ප් 
අංශය -04 

(ද.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V135/20
22/16 

නිරයෝජ්ය සාොනයාධිකකාී (ද.ප.2) 
කාර්යාලයට අයත් ප්රධාාන ංංිනරරු (වා 

හා පා (.රස්වා) ඒකකරේ, රබයාඅත්ත 
පුවක්දණ්ඩාව පළාත් ගබඩාව  රාජ්කාී 

කටයුතු සදහා රරර රලා ( රථම  01ක් කුලී 
පදනෙ ෙත සපයා ගැනීෙ. 

 
 
 
 

11-05-2022 
 

14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම්ප් කමිටුව 

(ද.ප-2) 

නිරයෝජ්ය 
සාොනයාධිකකා ( 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ංංිනරරු (වාිජජ්) 

ඒකකය, ලං.වි.ෙ.රනා. 
61/1A, ු හුදු ොවත, 

තංගල්ලල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්ස් : 047-2241806 

1000.00 20,000.00 

නිරයෝජ්ය  සාොනයාධිකකා ( 
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ංංිනරරු (වාිජජ්) 
ඒකකය, ලං.වි.ෙ., රනා. 

61/1A, ු හුදු ොවත, 
තංගල්ලල. 

නිරයෝජ්ය  
සාොනයාධිකකා ( 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ංංිනරරු (වාිජජ්) 

ඒකකය, ලං.වි.ෙ., රනා. 
61/1A, ු හුදු ොවත, 

තංගල්ලල 

-- රේශීය Click 
Here 

රබදාහැී ම්ප් 
අංශය -04 

(ද.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V142/20
22/17 

නිරයෝජ්ය සාොනයාධිකකාී (ද.ප.2) 
කාර්යාලයට අයත් ප්රධාාන ංංිනරරු 

(සැළසුම්ප් හා සංවර්ධාන) ඒකකරේ විදුයා 
ංංිනරරු (සැළසුම්ප් හා සංවර්ධාන) 

රාජ්කා ( කටයුතු සදහා රෙෝටර් කාර් රථම 
01ක් කුලී පදනෙ ෙත සපයා ගැනීෙ 

 
 
 
 

11-05-2022 
 

14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම්ප් කමිටුව 

(ද.ප-2) 

නිරයෝජ්ය 
සාොනයාධිකකා ( 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ංංිනරරු (වාිජජ්) 

ඒකකය, ලං.වි.ෙ.රනා. 
61/1A, ු හුදු ොවත, 

තංගල්ලල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්ස් : 047-2241806 

1000.00 20,000.00 

නිරයෝජ්ය  සාොනයාධිකකා ( 
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ංංිනරරු (වාිජජ්) 
ඒකකය, ලං.වි.ෙ., රනා. 

61/1A, ු හුදු ොවත, 
තංගල්ලල. 

නිරයෝජ්ය  
සාොනයාධිකකා ( 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ංංිනරරු (වාිජජ්) 

ඒකකය, ලං.වි.ෙ., රනා. 
61/1A, ු හුදු ොවත, 

තංගල්ලල 

-- රේශීය 
Click 
Here 

රබදාහැී ම්ප් 
අංශය -04 

(ද.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V20/202
2/18 

නිරයෝජ්ය සාොනයාධිකකාී (ද.ප.02) 
කාර්යාලයට අයත් ප්රධාාන 

ංංිනරරු(තංගල්ලල) ඒකකරේ  විදුයා 
අධිකකාී (රබයාඅත්ත)  රාජ්කා ( කටයුතු 
සඳහා ේවිත්ව කාර්යය වෑර  රථමයක් බදු 

 
 
 
 

11-05-2022 
 

14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම්ප් කමිටුව 

(ද.ප-2) 

නිරයෝජ්ය 
සාොනයාධිකකා ( 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ංංිනරරු (වාිජජ්) 

ඒකකය, ලං.වි.ෙ.රනා. 
61/1A, ු හුදු ොවත, 

තංගල්ලල. 

1000.00 20,000.00 

නිරයෝජ්ය  සාොනයාධිකකා ( 
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ංංිනරරු (වාිජජ්) 
ඒකකය, ලං.වි.ෙ., රනා. 

61/1A, ු හුදු ොවත, 
තංගල්ලල. 

නිරයෝජ්ය  
සාොනයාධිකකා ( 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ංංිනරරු (වාිජජ්) 

ඒකකය, ලං.වි.ෙ., රනා. 
61/1A, ු හුදු ොවත, 

තංගල්ලල 

-- රේශීය 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/zj0x8h8k3h6f1ex/Sin-DD4-SP1-CE-DM-T-22-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zj0x8h8k3h6f1ex/Sin-DD4-SP1-CE-DM-T-22-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4uyvpq1u0qj8jp6/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V20-2022-15.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4uyvpq1u0qj8jp6/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V20-2022-15.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m6vd8v4oqtrarcb/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V135-2022-16.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m6vd8v4oqtrarcb/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V135-2022-16.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/aj9qwpm972rtwyf/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V142-2022-%2017.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/aj9qwpm972rtwyf/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V142-2022-%2017.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9kugmuq8qmr71s9/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V45-2022-18.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9kugmuq8qmr71s9/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V45-2022-18.pdf?dl=0
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පදනෙ ෙත ලබා ගැනිෙ දු.අ. 047-2200888 
ෆැක්ස් : 047-2241806 

රබදාහැී ම්ප් 
අංශය -04 

(ද.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V20/202
2/19 

නිරයෝජ්ය සාොනයාධිකකාී (ද.ප.02) 
කාර්යාලයට අයත් ප්රධාාන 

ංංිනරරු(තංගල්ලල) ඒකකරේ විදුයා 
අධිකකාී (ප්රා.න.ඒ)  රාජ්කා ( කටයුතු සඳහා 

ේවිත්ව කාර්යය වෑර  රථමයක් බදු පදනෙ 
ෙත ලබා ගැනිෙ 

 
 
 
 

11-05-2022 
 

14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම්ප් කමිටුව 

(ද.ප-2) 

නිරයෝජ්ය 
සාොනයාධිකකා ( 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ංංිනරරු (වාිජජ්) 

ඒකකය, ලං.වි.ෙ.රනා. 
61/1A, ු හුදු ොවත, 

තංගල්ලල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්ස් : 047-2241806 

1000.00 20,000.00 

නිරයෝජ්ය  සාොනයාධිකකා ( 
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ංංිනරරු (වාිජජ්) 
ඒකකය, ලං.වි.ෙ., රනා. 

61/1A, ු හුදු ොවත, 
තංගල්ලල. 

නිරයෝජ්ය  
සාොනයාධිකකා ( 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ංංිනරරු (වාිජජ්) 

ඒකකය, ලං.වි.ෙ., රනා. 
61/1A, ු හුදු ොවත, 

තංගල්ලල 

-- රේශීය 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/kpm51fr6rd8ayey/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V14-2022-19.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kpm51fr6rd8ayey/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V14-2022-19.pdf?dl=0
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