
 1 

   

             

ලංසු කැ`දවීම 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

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

කලාපය/ 
අංශය/ 
පළාත 

ලංසු යයාමු අංකය / අයිතම විස්තරය 
හා ප රමායය 

ලංසු 
භාර ගන්නා 

අවසාන 
දිනය හා 
යේලාව 

සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

ලංසු යපාත් මිළදී ගත 
හැකි කායයාලය සහ 

අදාළ අංකය 

 
ලංසු 

යපායතහි 
මිල 

(රුපි.) 

ලංසු ඇපකරයේ 
වටිනාකම 

(රුපි.) 

ඉදිරිපත් කරන ලංසු 
භාරදිය යුතු කායයාලය 

ලංසු විවෘත කරන 
ස්ථානය 

යතාරතුරු 
පිටපතක 

මිල 
(රුපි.) 

ලංසු 
වගයය 
ICB/ 
NCB 

යතාරතුරු 
පිටපත 
භාගත 
කිරීම් 

අමු ද්රවය 

ජනන 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- ලංසු 
භාර ගන්නා අවසාන දිනය දීර්ඝ කිරීම 

2022 
ජූනි මස 15 
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/tfwswp971mtrrx0/Eng-Gen-LC-LAX-RTN-2018-063.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tfwswp971mtrrx0/Eng-Gen-LC-LAX-RTN-2018-063.pdf?dl=0
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ලක්විජය විදුලි 

බලනගනරය 

 
LV/T/2022/0071 

 
සමනජ සත්කනර වයනපාිතියක් සඳහන 

ලක්විජය බලනගනරය යවත් ක්රීඩන ණනණ්ඩ 
මිලදී ගැනීම 

 
08/06/2022 

දින 
පා.ව.14.00 

 
Online pre-

bid 
meeting-

11.30 hrs on 
25/05/2022, 

request 
link by 

email to 
proc.lvps@

ceb.lk 
 

 
ලක්විජය විදුලි 

බලනගනරය - 
කණිෂ්ඨ 

සපායන ගැනීම් 
කමිටුව 

 
ප්රසම්පානදන 

අංශය, 4වන මහල, 
බලස්ථනන කළමණනකරු 

(ලක්විජය විදුලි 
බලනගනරය) ලංකන 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නනරක්කල්ලලිය, 

යනනයරනචයචෝයල්ල 
TP : 032 226 8964/77 

Fax: 032 226 8980 
 

Mob 0715777171 

 
රු 2,000.00 

(නැවත් 
යනනයගවන 

යටන්ඩර් 
ත්ැන්පාතුව) 
සනමනනයනධිකා
කන  ලංකන 

විදුලිබල 
මණ්ඩලය 

නමින් 
මහජන 

බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක: 
204200140

085134 
යවත් බැර 
කල හැක 

 
65,000.00 

 
ප්රසම්පානදන අංශය, 4 වන 

මහල, පාරිපානලන 
යගනඩනැගිල්ලල, ලක්විජය 

විදුලි බලනගනරය, ලංකන 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නනරක්කල්ලලිය, 
යනනයරනචචයලයි 61342, ශ්රී 

ලංකනව. 
 

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

 
ප්රසම්පානදන අංශය, 4 
වන මහල, පාරිපානලන 

යගනඩනැගිල්ලල, 
ලක්විජය විදුලි 

බලනගනරය, ලංකන 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නනරක්කල්ලලිය, 
යනනයරනචචයලයි 

61342. 
 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 

යනනමියල්ල 
බනගත් කරගත් 

හැක 
 

 
NCB 

 
Click 
Here 

 

mailto:proc.lvps@ceb.lk
mailto:proc.lvps@ceb.lk
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/343urxarlfgi6pc/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0071.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/343urxarlfgi6pc/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0071.pdf?dl=0
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ලක්විජය විදුලි 

බලනගනරය 

 
LV/T/2022/0082 

 
ලක්විජය විදුලිබලනගනරයේ ගිනි නිවන ජල 

පාද්ධාතිය සඳහන අවශය පපාකරණ මිලදී 
ගැනීම 

 
22/06/2022 

දින 
පා.ව.14.00 

 
 

 
ලක්විජය විදුලි 

බලනගනරය - 
කණිෂ්ඨ 

සපායන ගැනීම් 
කමිටුව 

 
ප්රසම්පානදන 

අංශය, 4වන මහල, 
බලස්ථනන කළමණනකරු 

(ලක්විජය විදුලි 
බලනගනරය) ලංකන 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නනරක්කල්ලලිය, 

යනනයරනචයචෝයල්ල 
TP : 032 226 8964/77 

Fax: 032 226 8980 
 

Mob 0715777171 

 
රු 3,500.00 

(නැවත් 
යනනයගවන 

යටන්ඩර් 
ත්ැන්පාතුව) 
සනමනනයනධිකා
කන  ලංකන 

විදුලිබල 
මණ්ඩලය 

නමින් 
මහජන 

බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක: 
204200140

085134 
යවත් බැර 
කල හැක 

 
250,000.00 

 
ප්රසම්පානදන අංශය, 4 වන 

මහල, පාරිපානලන 
යගනඩනැගිල්ලල, ලක්විජය 

විදුලි බලනගනරය, ලංකන 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නනරක්කල්ලලිය, 
යනනයරනචචයලයි 61342, ශ්රී 

ලංකනව. 
 

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

 
ප්රසම්පානදන අංශය, 4 
වන මහල, පාරිපානලන 

යගනඩනැගිල්ලල, 
ලක්විජය විදුලි 

බලනගනරය, ලංකන 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නනරක්කල්ලලිය, 
යනනයරනචචයලයි 

61342. 
 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 

යනනමියල්ල 
බනගත් කරගත් 

හැක 
 

 
NCB 

 
Click 
Here 

 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/rlo6dyud3sze8k5/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0082.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rlo6dyud3sze8k5/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0082.pdf?dl=0
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ලක්විජය විදුලි 

බලනගනරය 

 
LV/T/2022/0102 

 
Motor Coolers සඳහන Seamless 

Aluminum Alloy බට මිලදී ගැනීම 

 
08/06/2022 

දින 
පා.ව.14.00 

 
 

 
ලක්විජය විදුලි 

බලනගනරය - 
කණිෂ්ඨ 

සපායන ගැනීම් 
කමිටුව 

 
ප්රසම්පානදන 

අංශය, 4වන මහල, 
බලස්ථනන කළමණනකරු 

(ලක්විජය විදුලි 
බලනගනරය) ලංකන 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නනරක්කල්ලලිය, 

යනනයරනචයචෝයල්ල 
TP : 032 226 8964/77 

Fax: 032 226 8980 
 

Mob 0715777171 

 
රු 3,000.00 

(නැවත් 
යනනයගවන 

යටන්ඩර් 
ත්ැන්පාතුව) 
සනමනනයනධිකා
කන  ලංකන 

විදුලිබල 
මණ්ඩලය 

නමින් 
මහජන 

බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක: 
204200140

085134 
යවත් බැර 
කල හැක 

 
50,000.00 

 
ප්රසම්පානදන අංශය, 4 වන 

මහල, පාරිපානලන 
යගනඩනැගිල්ලල, ලක්විජය 

විදුලි බලනගනරය, ලංකන 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නනරක්කල්ලලිය, 
යනනයරනචචයලයි 61342, ශ්රී 

ලංකනව. 
 

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

 
ප්රසම්පානදන අංශය, 4 
වන මහල, පාරිපානලන 

යගනඩනැගිල්ලල, 
ලක්විජය විදුලි 

බලනගනරය, ලංකන 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නනරක්කල්ලලිය, 
යනනයරනචචයලයි 

61342. 
 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 

යනනමියල්ල 
බනගත් කරගත් 

හැක 
 

 
NCB 

 
Click 
Here 

 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/4b5esogmjwyf25v/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0102.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4b5esogmjwyf25v/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0102.pdf?dl=0
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ලක්විජය විදුලි 

බලනගනරය 

 
LV/T/2022/0107 

 
ලක්විජය ගබඩන සඳහන අවුරුද්දක් සඳහන 
සහයක යස්වනවන් ලබන ගැනීම(2022-

2023) 
 

 
25/05/2022 

දින 14.00  
පාැයට 

 
 

 
ලක්විජය විදුලි 

බලනගනරය - 
කණිෂ්ඨ 

සපායන ගැනීම් 
කමිටුව 

 
ප්රසම්පානදන 

අංශය, 4වන මහල, 
බලස්ථනන කළමණනකරු 

(ලක්විජය විදුලි 
බලනගනරය) ලංකන 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නනරක්කල්ලලිය, 

යනනයරනචයචෝයල්ල 
TP : 032 226 8964/77 

Fax: 032 226 8980 
 

Mob 0715777171 

 
රු 6,000.00 

(නැවත් 
යනනයගවන 

යටන්ඩර් 
ත්ැන්පාතුව) 
සනමනනයනධිකා
කන  ලංකන 

විදුලිබල 
මණ්ඩලය 

නමින් 
මහජන 

බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක: 
204200140

085134 
යවත් බැර 
කල හැක 

 
300,000.00 

 
ප්රසම්පානදන අංශය, 4 වන 

මහල, පාරිපානලන 
යගනඩනැගිල්ලල, ලක්විජය 

විදුලි බලනගනරය, ලංකන 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නනරක්කල්ලලිය, 
යනනයරනචචයලයි 61342, ශ්රී 

ලංකනව. 
 

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

 
ප්රසම්පානදන අංශය, 4 
වන මහල, පාරිපානලන 

යගනඩනැගිල්ලල, 
ලක්විජය විදුලි 

බලනගනරය, ලංකන 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නනරක්කල්ලලිය, 
යනනයරනචචයලයි 

61342. 
 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 

යනනමියල්ල 
බනගත් කරගත් 

හැක 
 

 
NCB 

 
Click 
Here 

 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/equa2flt2l6kg24/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0107.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/equa2flt2l6kg24/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0107.pdf?dl=0
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ලක්විජය විදුලි 

බලනගනරය 

 
LV/T/2022/0111 

 
Purchase of Steel for repairing 

works on ESP at Boiler 01 

 
08/06/2022 

14.00 hrs 

 
ලක්විජය විදුලි 

බලනගනරය - 
කණිෂ්ඨ 

සපායන ගැනීම් 
කමිටුව 

 
ප්රසම්පානදන 

අංශය, 4වන මහල, 
බලස්ථනන කළමණනකරු 

(ලක්විජය විදුලි 
බලනගනරය) ලංකන 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නනරක්කල්ලලිය, 

යනනයරනචයචෝයල්ල 
TP : 032 226 8964/77 

Fax: 032 226 8980 
 

Mob 0715777171 

 
රු 3,000.00 

(නැවත් 
යනනයගවන 

යටන්ඩර් 
ත්ැන්පාතුව) 
සනමනනයනධිකා
කන  ලංකන 

විදුලිබල 
මණ්ඩලය 

නමින් 
මහජන 

බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක: 
204200140

085134 
යවත් බැර 
කල හැක 

 
85,000.00 

 
ප්රසම්පානදන අංශය, 4 වන 

මහල, පාරිපානලන 
යගනඩනැගිල්ලල, ලක්විජය 

විදුලි බලනගනරය, ලංකන 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නනරක්කල්ලලිය, 
යනනයරනචචයලයි 61342, ශ්රී 

ලංකනව. 
 

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

 
ප්රසම්පානදන අංශය, 4 
වන මහල, පාරිපානලන 

යගනඩනැගිල්ලල, 
ලක්විජය විදුලි 

බලනගනරය, ලංකන 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නනරක්කල්ලලිය, 
යනනයරනචචයලයි 

61342. 
 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 

යනනමියල්ල 
බනගත් කරගත් 

හැක 
 

 
NCB 

 
Click 
Here 

 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/blo1qfr4oy8dx42/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0111.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/blo1qfr4oy8dx42/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0111.pdf?dl=0
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ලක්විජය විදුලි 

බලනගනරය 

 
LV/T/2022/0099 

 
ලක්විජය බලනගනරය සඳහන සුදු යකඩ නල 

සහ පපානංග සැපායීම 

 
25/05/2022 

14.00 hrs 

 
ලක්විජය විදුලි 

බලනගනරය - 
කණිෂ්ඨ 

සපායන ගැනීම් 
කමිටුව 

 
ප්රසම්පානදන 

අංශය, 4වන මහල, 
බලස්ථනන කළමණනකරු 

(ලක්විජය විදුලි 
බලනගනරය) ලංකන 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නනරක්කල්ලලිය, 

යනනයරනචයචෝයල්ල 
TP : 032 226 8964/77 

Fax: 032 226 8980 
 

Mob 0715777171 

 
රු 3,500.00 

(නැවත් 
යනනයගවන 

යටන්ඩර් 
ත්ැන්පාතුව) 
සනමනනයනධිකා
කන  ලංකන 

විදුලිබල 
මණ්ඩලය 

නමින් 
මහජන 

බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක: 
204200140

085134 
යවත් බැර 
කල හැක 

 
100,000.00 

 
ප්රසම්පානදන අංශය, 4 වන 

මහල, පාරිපානලන 
යගනඩනැගිල්ලල, ලක්විජය 

විදුලි බලනගනරය, ලංකන 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නනරක්කල්ලලිය, 
යනනයරනචචයලයි 61342, ශ්රී 

ලංකනව. 
 

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

 
ප්රසම්පානදන අංශය, 4 
වන මහල, පාරිපානලන 

යගනඩනැගිල්ලල, 
ලක්විජය විදුලි 

බලනගනරය, ලංකන 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නනරක්කල්ලලිය, 
යනනයරනචචයලයි 

61342. 
 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 

යනනමියල්ල 
බනගත් කරගත් 

හැක 
 

 
NCB 

 
Click 
Here 

යබදන හැරිම් 
කලනපා 01 
යකනළඹ 
නගරය 

 
 
 
 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2021/029 
supply & delivery of 

Feeder Pillar 8 Way (Fiberglass) 
Mini Feeder Pillar with Fuse 8 Way 

(Fiberglass) 

2022 
ජුනි මස 08 
යපා.ව.10.00 

පාළනත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සනමනනයනධිකාකනරි 

(යකනළඹ නගරය) 
කනර්යනලය, 

සිේවන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
යගනඩනැගිල්ලල 340, 

ආර්. ඒ. ද යමල්ල මනවත්, 
යකනළඹ 03මගින් 

2022.06.07 දිනට යපාර 
දුක.011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

1,000,000.00 
 
 

නියයෝජය සනමනනයනධිකාකනරි 
(යකනළඹ නගරය) 

කනර්යනලය, 
සිේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 

යගනඩනැගිල්ලල 340, ආර් ඒ ද 
යමල්ල මනවත්, යකනළඹ 03 හි 

ත්බන ඇති ලංසු යපාට්ටිය 

සමුළු කනමරය, 
නියයෝජය 

සනමනනයනධිකාකනරි 
(යකනළඹ නගරය) 

කනර්යනලය 

- වියද්ශීය  

යබදනහැ ම් 
අංශය - 4 
(බපාද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/ීීසී/ටී/2022/52 
කණු -  වැ.යකන. මීටර 8.3 කි.ග්රෑ. 100 
(Poles - R.C. 8.3m 100kg) සනදන, 

සපායන, යගනවිත් ණනරදීම. 
500 එකු 

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

යපාර PCAIII අවශයයේ.) 

2022.06.02 
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, 
නගරසණන පාටුමඟ, 

යදහිවල. 
011-2638852 

1,500.00 83,000.00 

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

කනර්යනලය,  යබදනහැ ම් 
අංශ - 4 මූලස්ථනනය, 3වන 

මහල, ලංකන විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසණන පාටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධානන ඉංජියන්රු 
(වනණිජ), නියයෝජය 

සනමනනයනධිකාකන  
(බස්නනහිර පාළනත් 

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

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

යදහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

යබදනහැ ම් 
අංශය - 4 
(බපාද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/ීීසී/ටී/2022/53 
කණු -   යකනන්ක්රීට්ට යපා රැඳි බමන ලද මීටර 
8.3 කි.ග්රෑ. 100 (Poles - Concrete Pre-

Stressed Spun Type 8.3m 100kg ) 
සනදන, සපායන, යගනවිත් ණනරදීම. 

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

යපාර PCAIII අවශයයේ.) 

2022.06.02 
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, 
නගරසණන පාටුමඟ, 

යදහිවල. 

1,500.00 100,000.00 

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

කනර්යනලය,  යබදනහැ ම් 
අංශ - 4 මූලස්ථනනය, 3වන 

මහල, ලංකන විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසණන පාටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධානන ඉංජියන්රු 
(වනණිජ), නියයෝජය 

සනමනනයනධිකාකන  
(බස්නනහිර පාළනත් 

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

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

 NCB Click 
here 

 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/7r1jesvadl74u8b/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0099.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7r1jesvadl74u8b/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0099.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zpqnm8l8m1edjym/PPC_T_2022_52%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zpqnm8l8m1edjym/PPC_T_2022_52%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8pk7eck05po9q2q/PPC_T_2022_53%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8pk7eck05po9q2q/PPC_T_2022_53%20-%20watermark.pdf?dl=0
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යබදනහැ ම් 
අංශය - 4 
(බපාද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/ීීසී/ටී/2022/55 
කණු -   යකනන්ක්රීට්ට යපා රැඳි බමන ලද මීටර 

6 කි.ග්රෑ. 50  (Poles - Concrete Pre-
Stressed Spun Type 6m 50kg ) සනදන, 

සපායන, යගනවිත් ණනරදීම. 
500 එකු 

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

යපාර PCAIII අවශයයේ.) 

2022.06.02 
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, 
නගරසණන පාටුමඟ, 

යදහිවල. 
011-2638852 

1,500.00 76,000.00 

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

කනර්යනලය,  යබදනහැ ම් 
අංශ - 4 මූලස්ථනනය, 3වන 

මහල, ලංකන විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසණන පාටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධානන ඉංජියන්රු 
(වනණිජ), නියයෝජය 

සනමනනයනධිකාකන  
(බස්නනහිර පාළනත් 

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

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

යදහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

යබදනහැ ම් 
අංශය - 4 
(බපාද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/ීීසී/ටී/2022/36 
Cabin for Crane lorry (ISUZU) 

සපායන, යගනවිත් ණනරදීම. 

2022.06.02 
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, 
නගරසණන පාටුමඟ, 

යදහිවල. 
011-2638852 

00.00 00.00 

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

කනර්යනලය,  යබදනහැ ම් 
අංශ - 4 මූලස්ථනනය, 3වන 

මහල, ලංකන විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසණන පාටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධානන ඉංජියන්රු 
(වනණිජ), නියයෝජය 

සනමනනයනධිකාකන  
(බස්නනහිර පාළනත් 

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

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

යදහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

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

ඉදිකිරීම් 

 
යබ.අ.02 

 
PHM DD2/DGM/CE(SCM)/ 

DPC/2019/63 
 

යචනයිසි - නුවරඑළිය 33kV වහරු අංගනය 
ඉදිකි ම. (සිවිල්ල වැඩ පාමණි)  (ICTAD  C-

8 යහෝ ඊට වැඩි) 
 

2022/06/0
8 

14.00 පාැය 

යබදනහැ ම් 
අංශ 

ප්රසම්පානදන 
කමිටුව 

යබ.අ.02 

නියයෝජය 
සනමනනයනධිකාකනරි (වයන.හන 

අ.සැ.න.) යබදනහැ ම් 
අංශය 2 

ලංකන විදුලිබල 
මණ්ඩලය,   
ත්ැ.යපා.18, 

ළමනගනරය පානර, 
මහනුවර 

 
0812222287 

2000.00 48,000.00 

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

යබදනහැ ම් අංශය 2, 
ලංකන විදුලිබල මණ්ඩලය, 

ත්ැ.යපා.18, 
ළමනගනරය පානර, 

මහනුවර 
 

081-2222287 
081-2204298 

 

 
නියයෝජය 

සනමනනයනධිකාකනරි 
(වයන.හන අ.සැ..න.) 

යබදනහැ ම් අංශය 2, 
ලංකන විදුලිබල 

මණ්ඩලය, ත්ැ.යපා.18, 
ළමනගනරය පානර, 

මහනුවර 
 

 
- 

 
NCB 

Click 
here 

යබදනහැ ම් 
අංශය - 4 
(බපාද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/ීීසී/සිවිල්ල/ටී/2022/05 
වලනන කනු අංගනයේ PVC Coated 
Chain Link Fence වැටක්  ඉදිකි ම 

සඳහන වූ යටන්ඩරය 
(ලංසු මිල රු. මිලියන 5 ඉක්මවන්යන් නම් 

ලංසු ණනරගන්නන අවසනන දිනයට යපාර 
PCAIII අවශයයේ.) 

2022.06.02 
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, 
නගරසණන පාටුමඟ, 

යදහිවල. 
011-2638852 

1,500.00 51,000.00 

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

කනර්යනලය,  යබදනහැ ම් 
අංශ - 4 මූලස්ථනනය, 3වන 

මහල, ලංකන විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසණන පාටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධානන ඉංජියන්රු 
(වනණිජ), නියයෝජය 

සනමනනයනධිකාකන  
(බස්නනහිර පාළනත් 

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

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

යදහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

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

යස්වා 

https://www.dropbox.com/s/omnasyftj41bhhg/PPC_T_2022_55%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/omnasyftj41bhhg/PPC_T_2022_55%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lxn6cxhmmswzw0f/PPC_T_2022_36%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lxn6cxhmmswzw0f/PPC_T_2022_36%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3xxl8gqd2qpcj5j/PHM%20DD2DGMCE%28SCM%29DPC201963.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3xxl8gqd2qpcj5j/PHM%20DD2DGMCE%28SCM%29DPC201963.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wj07fkmh7geh5b1/PPC_T_2022_CIVIL_05%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wj07fkmh7geh5b1/PPC_T_2022_CIVIL_05%20-%20watermark.pdf?dl=0
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ජනන/ 
වත්කම් 

කළමනනකර
ණ ජලවිදුලි 
(යනන්ික)  

අංශය 

යසඩනන් වර්ගයේ කනර් රථයක්  රියදුරු 
සහ ඉන්ධාන සමඟ කුලියට ලබන ගැනිම 

සඳහන වන ලංසුව 
 

වනහන මුල්ල ලියනපාදිං අයේ සිට වසර 10 
කට වඩන පාැරණි යනනවිය යුත්ය. 

 

මිළ ගණන් ඉදිරිපාත් කරන අවස්ථනව වන 
විට ලියනපාදිං අ යනනකළ වනහන, 
යකනන්ත්රනත්තුව ප්රදනනය කරන 

අවස්ත්නයේදී ලියනපාදිං අ කර ඉදිරිපාත් කල 
යුතුය. 

 
ලංසු යයනමු අංකය 

DGM/AMHM/PROC/VEH/22/01 
 

2022/06/09 
1000 පාැය 

මහවැලි 
සංකීර්ණ 
ප්රසම්පානන 
කමිටුව ) 

නියයෝජය 
සනමනනයනධිකාකන  වත්කම් 
කළමනනකරණ ජල විදුලි 

(යනන්ික), 
ලංකන විදුලි බල 

මණ්ඩලය, 
40/20 ඒ, 

අම්පිිය පානර,මහනුවර 
081-2200242 
081-2200243 

රු.1000.00 
 

රු.5,000.00 නියයෝජය සනමනනයනධිකාකන  
වත්කම් කළමනනකරණ ජල 

විදුලි (යනන්ික), ලංකන විදුලි 
බල මණ්ඩලය, 40/20 ඒ, 
අම්පිිය පානර,මහනුවර 

නියයෝජය 
සනමනනයනධිකාකන  

වත්කම් කළමනනකරණ 
ජල විදුලි (යනන්ික), 

ලංකන විදුලි බල 
මණ්ඩලය, 40/20 ඒ, 

අම්පිිය පානර,මහනුවර 
 

2022/06/09 
1000 පාැය 

 NCB 
 

 
බනගත් 

කරන්න 

 
ලක්විජය විදුලි 

බලනගනරය 

 
LV/T/2022/0101 

 
ලක්විජය බලනගනරයේ පපාකනරක යස්වන 

අංශය පිරිසිදු කි යම් යස්වන සැපායීම 

 
25/05/2022 

14.00 hrs 

 
ලක්විජය විදුලි 

බලනගනරය - 
කණිෂ්ඨ 

සපායන ගැනීම් 
කමිටුව 

 
ප්රසම්පානදන 

අංශය, 4වන මහල, 
බලස්ථනන කළමණනකරු 

(ලක්විජය විදුලි 
බලනගනරය) ලංකන 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නනරක්කල්ලලිය, 

යනනයරනචයචෝයල්ල 
TP : 032 226 8964/77 

Fax: 032 226 8980 
 

Mob 0715777171 

 
රු 3,500.00 

(නැවත් 
යනනයගවන 

යටන්ඩර් 
ත්ැන්පාතුව) 
සනමනනයනධිකා
කන  ලංකන 

විදුලිබල 
මණ්ඩලය 

නමින් 
මහජන 

බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක: 

2042001400
85134 යවත් 

බැර කල හැක 

 
50,000.00 

 
ප්රසම්පානදන අංශය, 4 වන 

මහල, පාරිපානලන 
යගනඩනැගිල්ලල, ලක්විජය 

විදුලි බලනගනරය, ලංකන 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නනරක්කල්ලලිය, 
යනනයරනචචයලයි 61342, ශ්රී 

ලංකනව. 
 

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

 
ප්රසම්පානදන අංශය, 4 
වන මහල, පාරිපානලන 

යගනඩනැගිල්ලල, 
ලක්විජය විදුලි 

බලනගනරය, ලංකන 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නනරක්කල්ලලිය, 
යනනයරනචචයලයි 

61342. 
 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 

යනනමියල්ල 
බනගත් කරගත් 

හැක 
 

 
NCB 

 
Click 
Here 

 
සම්යේෂණ 

 
 
 
 
 

 
DGM(C&P-Tr)/CE(SAS)/T/2022/01 

 
 

SCADA Data Gateway Server සඳහන 
සර්වර් වර්ගයේ පරිගණකයක් මිලදී 

ගැනීමට මිල ගණන් කැඳවීම 
 

 
2022/06/16 
පාැය 10.00 

 
ප්ර සම්පානදන 

කමිටුව 
(සම්යේෂණ) 

 
ප්රධානන ඉංජියන්රු 

(පපායපානල ස්වයංක්රිය 
පාද්ධාති), 

නියයෝජය 
සනමනනයනධිකාකනරි (පානලන 

හන ආරක්ෂණ - 
සම්යේෂණ) කනර්යනලය, 

ලං.වි.ම., 
යකන්ට්ට පානර, යකනළඹ 

09. 

 
රු. 2,000/= 

 

 
රු. 35,000.00/= 

 

 
නියයෝජය සනමනනයනධිකාකනරි 

(පානලන හන ආරක්ෂණ -
සම්යේෂණ) කනර්යනලය, 

ලං.වි.ම., 
යකන්ට්ට පානර, යකනළඹ 09. 

 

 
නියයෝජය 

සනමනනයනධිකාකනරි 
(පානලන හන ආරක්ෂණ - 

(සම්යේෂණ) 
කනර්යනලය, ලං.වි.ම., 

යකන්ට්ට පානර, යකනළඹ 
09. 

 

 
- 

 
NCB 

 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/tm7ek6ebk11aebt/Eng-Gen-AMHM-DGM_AMHM_PROC_VEH_22_01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tm7ek6ebk11aebt/Eng-Gen-AMHM-DGM_AMHM_PROC_VEH_22_01.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/0tqt6owd2uavjyk/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0101.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0tqt6owd2uavjyk/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0101.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gdacdutdv0ob6p2/ENG-TRA-C%26P-CE%28SAS%29_T_2022_01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gdacdutdv0ob6p2/ENG-TRA-C%26P-CE%28SAS%29_T_2022_01.pdf?dl=0
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දු.ක: 
011- 269 0393 
011- 269 0394 

ෆැක්ස්: 
011-269 0394 

යබදන හැරිම් 
කලනපා 01 
යකනළඹ 
නගරය 

 
DGM(CC)/CC(CW)/PPC/2022/003 

Execution of disconnection and 
reconnection orders In Colombo 

(West) area 
 

2022 
ජුනි මස 08 
යපා.ව.10.00 

පාළනත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සනමනනයනධිකාකනරි 

(යකනළඹ නගරය) 
කනර්යනලය, 

සිේවන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
යගනඩනැගිල්ලල 340, 

ආර්. ඒ. ද යමල්ල මනවත්, 
යකනළඹ 03 මගින් 

2022.06.07 දිනට යපාර 
දුක. 011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

30,000.00 
 

නියයෝජය සනමනනයනධිකාකනරි 
(යකනළඹ නගරය) 

කනර්යනලය, 
සිේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 

යගනඩනැගිල්ලල 340, ආර් ඒ 
ද යමල්ල මනවත්, යකනළඹ 03 
හි ත්බන ඇති ලංසු යපාට්ටිය 

සමුළු කනමරය, 
නියයෝජය 

සනමනනයනධිකාකනරි 
(යකනළඹ නගරය) 

කනර්යනලය 

- යද්ශීය 
Click 
Here 

යබ. අ. 1 
(වයනපාිති හන 
බැර නඩත්තු) 

 
DGM(P&HM)DD1/T/LB/2021/05 

 
 ලංසු තැබීකේ කාලය දීර්ඝ කිරීම 

 
වැඩබිම් කනර්යනලයක් සඳහන හබරණ, 

මරදන්කඩවල යහෝ ත්ලනව ප්රයද්ශ අවින් 
යගනඩනැගිල්ලලක් වසර තුනක කනලයකට 

බද්දට ගැනීම. 
 

(යගනඩනැගිලි විස්ත්රය : වර්ග අඩි 2000, 
බර වනහන 02 ක් නැවතීයම් පාහසුකම්, 
අවම නිදන කනමර 03 ක්, අඩි 12 පාලළ 

පිවිසුම් මනර්ගය ) 

2022/05/26 
පා.ව. 2.00 

දක්වන 

කලනීය 
සපායන 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

(යබ.අ.1) 

නියයෝජය 
සනමනනයනධිකාකනරි 

(වයනපාිති හන බැර 
නඩත්තු) යබදනහැ ම් 
අංශය 01,       ලංකන 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනන.288, නුවර පානර,         
කුරුණෑගල, 

 
037- 2229151 

1,000.00 20,000.00 

 
නියයෝජය සනමනනයනධිකාකනරි 
(වයනපාිති හන බැර නඩත්තු) 

යබදනහැ ම් අංශය 1,       
ලංකන විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනන.288, නුවර පානර,         
කුරුණෑගල, 

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

 

නියයෝජය 
සනමනනයනධිකාකනරි 

(වයනපාිති හන බැර 
නඩත්තු) 

යබදනහැ ම් අංශය 1,       
ලංකන විදුලිබල 

මණ්ඩලය, යනන.288, 
නුවර පානර,         

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

අදනල නැත් යද්ශීය 

යම් සඳහන 
2022-03-
31 දිනැති 
පුවත්පාත් 
දැන්වීම 
බලන්න 

යබ. අ. 1 
(වයනපාිති හන 
බැර නඩත්තු) 

CE(P&HM)DD1/T/SC/2021/05 
 

 ලංසු තැබීකේ කාලය දීර්ඝ කිරීම 
 

නි.සන. (වයනපාිති හන බැර නඩත්තු) 
ශනඛනයේ යහයියන්තුඩුව ගබනඩනවට අයත් 

ණනවිත්යට ගත් යනනහැකි අයිත්මයන් 
අයලවි කි ම. 

2022/05/26 
පා.ව. 2.00 

දක්වන 

කලනීය 
සපායන 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

(යබ.අ.1) 

නියයෝජය 
සනමනනයනධිකාකනරි 

(වයනපාිති හන බැර 
නඩත්තු) යබදනහැ ම් 

අංශය 1,       ලංකන 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනන.288, නුවර පානර,         
කුරුණෑගල, 

 
037- 2229151 

1,000.00 

යලනට්ට අංක  01 
75,000.00 

 
යලනට්ට අංක  02 

20,000.00 
 

යලනට්ට අංක  03 
25,000.00 

 
නියයෝජය සනමනනයනධිකාකනරි 
(වයනපාිති හන බැර නඩත්තු) 

යබදනහැ ම් අංශය 1,       
ලංකන විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනන.288, නුවර පානර,         
කුරුණෑගල, 

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

 

නියයෝජය 
සනමනනයනධිකාකනරි 

(වයනපාිති හන බැර 
නඩත්තු) යබදනහැ ම් 

අංශය 1,       ලංකන 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනන.288, නුවර පානර,         
කුරුණෑගල, 

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

අදනල නැත් යද්ශීය 

යම් සඳහන 
2022-03-
31 දිනැති 
පුවත්පාත් 
දැන්වීම 

යබ. අ. 1 
(වයනපාිති හන 
බැර නඩත්තු) 

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

 ලංසු තැබීකේ කාලය දීර්ඝ කිරීම 
 

2022/05/26 
පා.ව. 2.00 

දක්වන 

කලනීය 
සපායන 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සනමනනයනධිකාකනරි 

(වයනපාිති හන බැර 
නඩත්තු) යබදනහැ ම් 

3,500.00 160,000.00 

 
නියයෝජය සනමනනයනධිකාකනරි 
(වයනපාිති හන බැර නඩත්තු) 

යබදනහැ ම් අංශය 1,       

නියයෝජය 
සනමනනයනධිකාකනරි 

(වයනපාිති හන බැර 
නඩත්තු) 

අදනල නැත් යද්ශීය 

යම් සඳහන 
2022-04-
21 දිනැති 
පුවත්පාත් 

https://www.dropbox.com/s/uqwlxagocvj0gaj/DGM%28CC%29-CC%28CW%29-PPC-2022-003-with%20waterrmarrk.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uqwlxagocvj0gaj/DGM%28CC%29-CC%28CW%29-PPC-2022-003-with%20waterrmarrk.pdf?dl=0
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නියයෝජය සනමනනයනධිකාකන  
(වයනපාිති හන බැර නඩත්තු) යබදනහැ ම් 

අංශ 1 
කනර්යනලය සංකීර්ණය පාවත්වනයගන යනම 
සඳහන කුරුණෑගල නගරය අවින් වසර 
තුනක කනලයක් සඳහන යගනඩනැගිල්ලලක් 

බද්දට ලබනගැනීම 

(යබ.අ.1) අංශය 01,       ලංකන 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනන.288, නුවර පානර,         
කුරුණෑගල, 

 
037- 2229151 

ලංකන විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනන.288, නුවර පානර,         

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

 

යබදනහැ ම් අංශය 1,       
ලංකන විදුලිබල 

මණ්ඩලය, යනන.288, 
නුවර පානර,         

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

දැන්වීම 
බලන්න 

යබ.අ. 
02 

 
PHMDD2/DGM/CE(LCM)/DPC 

/2021/39 
 

ප්රධාන ඉංජියේරු (රැහැේ මාර්ග තැනීම් 
සහ නඩත්තු) යෙ.අං 2 ඒකකය සදහා ෙදු 

පදනම මත වෑේ රථයක් අවුරුදු 02ක 
කාලයකට  ලො ගැනීම් (රියදුරු සහිත) 

2022.06.01 
14.00 පාැය 

යබදනහැ ම් 
අංශ 

ප්රසම්පානදන 
කමිටුව 

යබ.අ.02 

නියයෝජය 
සනමනනයනධිකාකනරි(වයන.හන 

අ.සැ.න.)යබදනහැ ම් 
අංශය 2 

ලංකන විදුලිබල 
මණ්ඩලය,   
ත්ැ.යපා.18, 

ළමනගනරය පානර, 
මහනුවර 

 
0812222286 

 
500.00 

 
36,000.00 

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 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 

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

*ලංසු තැබිකේ කාලය දීර්ඝ කිරිම 
 

ප්රධානන ඉංජියන්රු (යබදනහැ ම් නඩත්තු) 
ම.පා.1  ඒකකය සඳහන කුලී පාදනම මත් 

වසර 02ක කනලයකට  වෑන් රථයක්  ලබන 
ගැනීම . 

 

 
 

2022-05-25 
දින 

පා.ව. 2.00ට 

 
පාළනත් සපායන 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
 

ප්ර.ඉ. (වනණිජ-මපා1) 
කනර්යනලය, 

ලංකන විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක 04, 

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

 

 
 
 

1000/= 

 
 

16,000/= 

 
 

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 

 
යම් සඳහන 
2022-04-
11  දිනැති 
පුවත්පාත් 
දැන්වීම 
බලන්න. 

 
යබදනහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 

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

*ලංසු තැබිකේ කාලය දීර්ඝ කිරිම 
 

ප්රනයද්ශීය විදුලි ඉංජියන්රු (ගලයගදර )  
ඒකකයට අයත් හත්රලියද්ද විදුලි 

පානරියණෝගික යස්වන මධායස්ථනනය සඳහන 
කුලී පාදනම මත් වසර 02ක කනලයකට  

වෑන් රථයක්  ලබන ගැනීම . 
. 

 
2022-05-25 

දින 
පා.ව. 2.00ට 

 
පාළනත් සපායන 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
 
 

-එම- 
 

 
 
 

1000/= 

 
 

16,000/= 

 
 

-එම- 
 

 
 

-එම- 
 

 
අදනල නැත්. 

 
යද්ශීය 

 
යම් සඳහන 
2022-04-
11  දිනැති 
පුවත්පාත් 
දැන්වීම 
බලන්න 

 
 

යබදනහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 

 

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

*ලංසු තැබිකේ කාලය දීර්ඝ කිරිම 
 
 

ප්රධානන  ඉංජියන්රු (ත්ැනීම්)  මධායම 

 
2022-05-25 

දින 
පා.ව. 2.00ට 

 
පාළනත් සපායන 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
 
 
 
 
 

 
 

1000/= 

 
 

16,000/= 

 
 

-එම- 
 

 
 

-එම- 
 

 
අදනල නැත්. 

 
යද්ශීය 

 
යම් සඳහන 
2022-04-
11  දිනැති 
පුවත්පාත් 
දැන්වීම 

https://www.dropbox.com/s/kf3hip86b9g7jt2/ENG-DD2-PHM-DD2-DGM-CE%20%28LCM%29-DPC-2021-39%20pdf..pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kf3hip86b9g7jt2/ENG-DD2-PHM-DD2-DGM-CE%20%28LCM%29-DPC-2021-39%20pdf..pdf?dl=0
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පාළනත්1 ඒකකය   සඳහන කුලී පාදනම මත් 
වසර 02ක කනලයකට වෑන් රථයක්  ලබන 

ගැනීම . 
 

 
 

-එම- 
 

බලන්න 

 
යබදනහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 

 

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

*ලංසු තැබිකේ කාලය දීර්ඝ කිරිම 
 
 

ප්රධානන  ඉංජියන්රු (සැලසුම් සංවර්ධාන)  
මධායම පාළනත්1 ඒකකය   සඳහන කුලී 

පාදනම මත් වසර 02ක කනලයකට යමෝටර් 
කනර් රථයක්  ලබන ගැනීම . 

 

 
2022-05-25 

දින 
පා.ව. 2.00ට 

 
පාළනත් සපායන 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
 
 
 
 
 
 
 

-එම- 
 

 
 

1000/= 

 
 

20,000/= 

 
 

-එම- 
 

 
 

-එම- 
 

 
අදනල නැත්. 

 
යද්ශීය 

 
යම් සඳහන 
2022-04-
11  දිනැති 
පුවත්පාත් 
දැන්වීම 
බලන්න 

 
 
 

යබදනහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2022/078 

 
ප්රනයද්ශීය විදුලි ඉංජියන්රු (මනත්යල්ල)  බල 

ප්රයද්ශයට අයත් පාල්ලයල්ලයපානළ විදුලි 
පානරියණෝගික යස්වන මධායස්ථනනය සඳහන  
කුලී පාදනම මත් වසර 01ක කනලයකට  ත්රී 

වීලර්  රථයක්  ලබන ගැනීම . 
. 

 
 

2022-06-08 
දින 

පා.ව. 2.00ට 

 
පාළනත් සපායන 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
 

ප්ර.ඉ. (වනණිජ-මපා1) 
කනර්යනලය, 

ලංකන විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක 04, 

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

 

 
 
 

500/= 

 
 

5,000/= 

 
 

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 

Click 
Here 

 

 
යබදනහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2022/080 

 
නියයෝජය සනමනනයනධිකාකන  මධායම පාළනත් 
-01 ඒකකය  සඳහන කුලී පාදනම මත් වසර 

02ක කනලයකට  යමෝටර් කනර් රථයක් 
ලබන ගැනීම. 

. 

 
2022-06-08 

දින 
පා.ව. 2.00ට 

 
පාළනත් සපායන 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
 
 

-එම- 
 

 
 
 

1000/= 

 
 

20,000/= 

 
 

-එම- 
 

 
 

-එම- 
 

 
අදනල නැත්. 

 
යද්ශීය 

Click 
Here 

 

 
 

යබදනහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 

 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2022/102 

 
ප්රනයද්ශීය විදුලි ඉංජියන්රු (කටුගස්යත්නට 
)   කනර්යනලයේ වනණ්ජ පපා ඒකකය  සඳහන 

කුලී පාදනම මත් වසර 02ක කනලයකට  
(4WD) වෑන්  රථයක්  ලබන ගැනීම . 

 

 
2022-06-08 

දින 
පා.ව. 2.00ට 

 
පාළනත් සපායන 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
 
 
 
 
 
 
 

-එම- 
 

 
 

1000/= 

 
 

16,000/= 

 
 

-එම- 
 

 
 

-එම- 
 

 
අදනල නැත්. 

 
යද්ශීය 

Click 
Here 

 

 
යබදනහැරිම් 
අංශය - 02 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2022/103 

 

 
2022-06-08 

දින 

 
පාළනත් සපායන 

ගැනීයම් 

 
 
 

 
 

1000/= 

 
 

16,000/= 

 
 

-එම- 

 
 

-එම- 

 
අදනල නැත්. 

 
යද්ශීය 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/ezde0lhxsysgnd8/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-078%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ezde0lhxsysgnd8/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-078%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fayqjh60z3jwv3t/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-080%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fayqjh60z3jwv3t/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-080%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gu2xfv880yl8q19/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-102.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gu2xfv880yl8q19/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-102.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ea9krodwjg49wqq/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-103%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ea9krodwjg49wqq/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-103%20.pdf?dl=0
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(මධායම)-1 
 

ප්රනයද්ශීය විදුලි ඉංජියන්රු (කටුගස්යත්නට)  
බල ප්රයද්ශයට අයත් වත්යත්ගම විදුලි 

පානරියණෝගික යස්වන මධායස්ථනනය සඳහන  
කුලී පාදනම මත් වසර 02ක කනලයකට  

වෑන්  රථයක්  ලබන ගැනීම . 
.  ඤ 

පා.ව. 2.00ට කමිටුව  
 
 
 
 

-එම- 
 

  

 
යබදනහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 

 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2022/105 

 
ප්රධානන  ඉංජියන්රු (බලශක්ති 

කළමණනකරණ) මධායම පාළනත් 01  
ඒකකය සඳහන  කුලී පාදනම මත් වසර 
02ක කනලයකට යමෝටර් කනර් රථයක්  

ලබන ගැනීම . 
ඤ 

 
2022-06-08 

දින 
පා.ව. 2.00ට 

 
පාළනත් සපායන 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
 
 
 
 
 
 
 

-එම- 
 

 
 

1000/= 

 
 

20,000/= 

 
 

-එම- 
 

 
 

-එම- 
 

 
අදනල නැත්. 

 
යද්ශීය 

Click 
Here 

 

ඤඤඤ 
 
 
 
 

යබදනහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 

 

 
 

CP1/CE(COM)/PPC/2022/109 
 

දඹුල්ලල  ප්රනයද්ය ය විදුලි ඉංජියන්රු නිළ 
නිවස  සඳහන කුළී/බඳු පාදනම මත් පාහත් 

සඳහන් පාහසුකම් සහිත්ව වසර 02ක 
කනලයකටනිවසක් ලබන ගැනිම. 

1.යගනඩනැගිල්ලල වර්ග අඩි 2000 සහිත්ව 
අවම කනමර 03ක් සහිත් දඹුල්ලල ප්රනයද්ය ය 

විදුලි  ඉංජියන්රු කනර්යනලයට 
ආසන්නයේ පිහිටන තිබිය 

යුතුය.2.යේට්ටටුවක් සහිත්ව 
වැටක්/ත්නප්පායක් භුමිය වටන තිබිය 

යුතුය.3.ජලය, විදුලිය, දුරකථන හන මනර්ග 
පාහසුකම් තිබිය යුතුය.4.වනහන 

02ක්නවත්න ත්ැබිය හැකි පාහසුකම් තිබිය 
යුතුය. 

 
 

2022-06-08 
දින 

පා.ව. 2.00ට 

 
 

පාළනත් සපායන 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
 

ත්මන විසින් සකස් 
කරගත් අයදුම්පාත්ක් 

බලනයපානයරනත්තු වන 
මනසික කුළිය සහ 

යගනඩනැගිල්ලයල්ල  සියලු 
විස්ත්ර සඳහන් කර 

එවන්න. 
දු.අ.  066-2283442 

081-2234324 
 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

-එම- 
 

 
 

-එම- 
 

 
 

අදනල නැත්. 

 
 

යද්ශීය 

 

යබදනහැරිම් 
අංශ 02 
(බපාප) 

WPN/NCB/CON-V04/2022/04 
කුලී පාදනම මත් යමෝටර් කනර්  රථයක් 

ලබන ගැනීම. වැඩබිම් ඉංජියන්රු II 
(ත්ැනීම්) 

(රට තුල පාැවති ඇඳිරිනීති ත්ත්වය 
යේතුයවන් 2022.05.11 දින විවිත් 

යනනකරන ලද ලංසුවකි) 

2022-06-01 
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 

WPN/NCB/J-V77/2022/18 
කුලී පාදනම මත්  කෲ කැබ්ප රථයක් ලබන 

2022-06-01 
පා.ව 2.00 

පාළනත් සපායන 
ගැනීයම් 

නි.සන. (බපාප) 
කනර්යනලය, ලං.වි.ම., 

1,000.00 20,000.00 
නි.සන. (බපාප) කනර්යනලය, 
ලං.වි.ම., යනන. 280, නුවර 

නි.සන. (බපාප) 
කනර්යනලය, ලං.වි.ම., - NCB 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/dfydcgihwxha8it/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-105.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dfydcgihwxha8it/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-105.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tg7tsk9ii0fcnry/Eng-DD2-WPN-NCB-CON-V04-2022-04%20car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tg7tsk9ii0fcnry/Eng-DD2-WPN-NCB-CON-V04-2022-04%20car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i1yz85ih22txkw6/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V77-2022-18%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i1yz85ih22txkw6/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V77-2022-18%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
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(බපාප) ගැනීම.  පානරියණෝගික යස්වන මධායස්ථනනය 
- වත්ත්ල 

(රට තුල පාැවති ඇඳිරිනීති ත්ත්වය 
යේතුයවන් 2022.05.11 දින විවිත් 

යනනකරන ලද ලංසුවකි) 

දක්වන කමිටුව යනන. 280, නුවර පානර, 
කිරිබත්යගනඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

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

යනන. 280, නුවර පානර, 
කිරිබත්යගනඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

යබදනහැරිම් 
අංශ 02 
(බපාප) 

WPN/NCB/DM-V143/2022/19 
කුලී පාදනම මත් වෑන් රථයක් ලබන ගැනීම. 

යබදනහැ ම් නඩත්තු වැඩ බිම- 
යේයන්යගනඩ 

(රට තුල පාැවති ඇඳිරිනීති ත්ත්වය 
යේතුයවන් 2022.05.11 දින විවිත් 

යනනකරන ලද ලංසුවකි) 

2022-06-01 
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/DM-V22/2022/20 
කුලී පාදනම මත් යමෝටර් කනර් රථයක් ලබන 
ගැනීම. ප්රධානන ඉංජියන්රු  (යබදනහැ ම් 

නඩත්තු ) 
(රට තුල පාැවති ඇඳිරිනීති ත්ත්වය 
යේතුයවන් 2022.05.11 දින විවිත් 

යනනකරන ලද ලංසුවකි) 

2022-06-01 
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/D-V61/2022/21 
කුලී පාදනම මත්  කෲ කැබ්ප රථයක් ලබන 

ගැනීම.  පානරියණෝගික යස්වන මධායස්ථනනය 
- දිවුලපිිය 

(රට තුල පාැවති ඇඳිරිනීති ත්ත්වය 
යේතුයවන් 2022.05.11 දින විවිත් 

යනනකරන ලද ලංසුවකි) 

2022-06-01 
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/J-V95/2022/22 
කුලී පාදනම මත් වෑන් රථයක් ලබන ගැනීම.  

ප්රධානන විදුලි ඉංජියන්රු කනර්යනලය - ජන 
ඇල 

(රට තුල පාැවති ඇඳිරිනීති ත්ත්වය 
යේතුයවන් 2022.05.11 දින විවිත් 

යනනකරන ලද ලංසුවකි) 

2022-06-01 
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-V28/2022/25 
කුලී පාදනම මත් යමෝටර් කනර් රථයක් ලබන 

ගැනීම. ප්රධානන විදුලි ඉංජියන්රු  
(කැලණිය ) 

(රට තුල පාැවති ඇඳිරිනීති ත්ත්වය 
යේතුයවන් 2022.05.11 දින විවිත් 

යනනකරන ලද ලංසුවකි) 

2022-06-01 
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/N-V162/2022/26 
කුලී පාදනම මත්   කෲ කැබ්ප රථයක් ලබන 

ගැනීම.  පානරියණෝගික යස්වන මධායස්ථනනය 
- කටනන 

2022-06-01 
පා.ව 2.00 

දක්වන 

පාළනත් සපායන 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සන. (බපාප) 
කනර්යනලය, ලං.වි.ම., 

යනන. 280, නුවර පානර, 
කිරිබත්යගනඩ.                

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.                

- NCB 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/jftskjgjfx87mvx/Eng-DD2-WPN-NCB-DM-%20V143-2022-19%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jftskjgjfx87mvx/Eng-DD2-WPN-NCB-DM-%20V143-2022-19%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jb6ndufd24l0hku/Eng-DD2-WPN-NCB-DM-V22-2022-20%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jb6ndufd24l0hku/Eng-DD2-WPN-NCB-DM-V22-2022-20%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2tt1z61j9stx61b/Eng-DD2-WPN-NCB-D-V61-2022-21-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2tt1z61j9stx61b/Eng-DD2-WPN-NCB-D-V61-2022-21-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j9pw670wggjroks/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V95-2022-22%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j9pw670wggjroks/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V95-2022-22%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3gqmz5szu2docn4/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V28-2022-25%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3gqmz5szu2docn4/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V28-2022-25%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5abj7q5jmal0v0j/Eng-DD2-WPN-NCB-N-V162-2022-26%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5abj7q5jmal0v0j/Eng-DD2-WPN-NCB-N-V162-2022-26%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
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(රට තුල පාැවති ඇඳිරිනීති ත්ත්වය 
යේතුයවන් 2022.05.11 දින විවිත් 

යනනකරන ලද ලංසුවකි) 

දු.ක. 011-2911071/72 දු.ක. 011-2911071/72 

යබදනහැරිම් 
අංශ 02 
(බපාප) 

WPN/NCB/N-V43/2022/50 
කුලී පාදනම මත්   වෑන් රථයක් ලබන 

ගැනීම.  පානරියණෝගික යස්වන මධායස්ථනනය 
- කටුනනයක 

(රට තුල පාැවති ඇඳිරිනීති ත්ත්වය 
යේතුයවන් 2022.05.11 දින විවිත් 

යනනකරන ලද ලංසුවකි) 

2022-06-01 
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/J-V76/2022/88 
කුලී පාදනම මත් වෑන් රථයක් ලබන ගැනීම.  

ප්රධානන විදුලි ඉංජියන්රු කනර්යනලය - ජන 
ඇල 

(රට තුල පාැවති ඇඳිරිනීති ත්ත්වය 
යේතුයවන් 2022.05.11 දින විවිත් 

යනනකරන ලද ලංසුවකි) 

2022-06-01 
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/CON-V16/2022/94 
කුලී පාදනම මත් වෑන් රථයක් ලබන ගැනීම.  

වරනයගනඩ වැඩබිම ප්රධානන ඉංජියන්රු 
(ත්ැනීම්) 

(රට තුල පාැවති ඇඳිරිනීති ත්ත්වය 
යේතුයවන් 2022.05.11 දින විවිත් 

යනනකරන ලද ලංසුවකි) 

2022-06-01 
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/J-V79/2022/95 
කුලී පාදනම මත් වෑන් රථයක් ලබන ගැනීම.  

ප්රධානන විදුලි ඉංජියන්රු කනර්යනලය - ජන 
ඇල 

(රට තුල පාැවති ඇඳිරිනීති ත්ත්වය 
යේතුයවන් 2022.05.11 දින විවිත් 

යනනකරන ලද ලංසුවකි) 

2022-06-01 
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/CON-V21/2022/96 
කුලී පාදනම මත් වෑන් රථයක් ලබන ගැනීම. 

නිට්ටටඹුව වැඩබිම - ප්රධානන ඉංජියන්රු 
(ත්ැනීම්) 

(රට තුල පාැවති ඇඳිරිනීති ත්ත්වය 
යේතුයවන් 2022.05.11 දින විවිත් 

යනනකරන ලද ලංසුවකි) 

2022-06-01 
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/V-V119/2022/97 
කුලී පාදනම මත් යමෝටර් කනර්  රථයක් 
ලබන ගැනීම. ප්රධානන විදුලි ඉංජියන්රු 

(යේයන්යගනඩ) 
(රට තුල පාැවති ඇඳිරිනීති ත්ත්වය 
යේතුයවන් 2022.05.11 දින විවිත් 

2022-06-01 
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/oi6jwwxx45rvhqg/Eng-DD2-WPN-NCB-N-V43-2022-50%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oi6jwwxx45rvhqg/Eng-DD2-WPN-NCB-N-V43-2022-50%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/duvxy59h69g5o2l/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V76-2022-88%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/duvxy59h69g5o2l/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V76-2022-88%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ufijlvzibi4dten/Eng-DD2-WPN-NCB-CON-%20V21-2022-96%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ufijlvzibi4dten/Eng-DD2-WPN-NCB-CON-%20V21-2022-96%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qk2gl3vpgd1w66u/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V79-2022-95%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qk2gl3vpgd1w66u/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V79-2022-95%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ufijlvzibi4dten/Eng-DD2-WPN-NCB-CON-%20V21-2022-96%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ufijlvzibi4dten/Eng-DD2-WPN-NCB-CON-%20V21-2022-96%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vje1w1asvw4kwqm/Eng-DD2-WPN-NCB-V-V119-2022-97%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vje1w1asvw4kwqm/Eng-DD2-WPN-NCB-V-V119-2022-97%20Car.pdf?dl=0
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යනනකරන ලද ලංසුවකි) 

යබදනහැරිම් 
අංශ 02 
(බපාප) 

WPN/NCB/P&D-V107/2022/81 
කුලී පාදනම මත්  යමෝටර් කනර්  රථයක් 

ලබන ගැනීම.ප්රධානන ඉංජියන්රු - සැලසුම් 
හන සංවර්ධාන 

2022-06-01 
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/Const./NCB/2022/02 
බදු /කුලී පාදනම මත් වැලියේරිය ත්ැනීම් 
වැඩබිම සඳහන යගනඩනැගිල්ලලක්  සපායන 

ගැනීම (වැලියේරිය අවින්) 

2022-06-01 
පා.ව 2.00 

දක්වන 

පාළනත් සපායන 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ප්රධානන ඉංජියන්රු 
ත්ැනීම් 

( බපාප) කනර්යනල, 
අංක 280, 

නව ජීවන යපායදස, 
කිරිබත්යගනඩ 

දු.ක.  011-2910183  , 
011-2908250 

1,000.00 - 

ප්රධානන ඉංජියන්රු ත්ැනීම් 
( බපාප) කනර්යනල, 

අංක 280, 
නව ජීවන යපායදස, 

කිරිබත්යගනඩ 
දු.ක.  011-2910183  , 

011-2908250 

ප්රධානන ඉංජියන්රු 
ත්ැනීම් 

( බපාප) කනර්යනල, 
අංක 280, 

නව ජීවන යපායදස, 
කිරිබත්යගනඩ 

දු.ක.  011-2910183  , 
011-2908250 

- NCB 
Click 
Here 

යබදනහැරිම් 
අංශ 02 
(බපාප) 

WPN/Kirindi/EC1/Ten/Building/2
022/05 

පූයගනඩ පාන.යස්.ම. හි විදුලි අධිකාකනරි නිල 
නිවස සඳහන වසර යදකක කනලයකට 

යගනඩනැගිල්ලලක් කුලි පාදනම මත් ලබන 
ගැනීම සඳහන මිල ගණන් කැදවිම. 

2022-06-01 
පා.ව 2.00 

දක්වන 

පාළනත් සපායන 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ප්රනයද්ය ය විදුලි 
ඉංජියන්රු(කිරිඳිවැල) 

ලං.වි. ම. 
යනන.74/25, රජවීදිය, 

කිරිඳිවැල 
දු.ක. : 0332253357 

0332253358, 

1,000.00 10,000.00 

ප්රනයද්ය ය විදුලි 
ඉංජියන්රු(කිරිඳිවැල) 

ලං.වි. ම. 
යනන.74/25, රජවීදිය, 

කිරිඳිවැල 
දු.ක. : 0332253357 

0332253358, 

ප්රනයද්ය ය විදුලි 
ඉංජියන්රු(කිරිඳිවැල) 

ලං.වි. ම. 
යනන.74/25, රජවීදිය, 

කිරිඳිවැල 
දු.ක. : 0332253357 

0332253358, 

- NCB 
Click 
Here 

යබදනහැ ම් 
අංශය - 4 
(බපාද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/ීීසී/ටී/වී/2022/30 
බස්නනහිර පාළනත් දකුණ-1 අගලවත්ත් 

පානරියණෝගික යස්වන මධායස්ථනනය සඳහන 
කුලී පාදනම මත් කි කැබ්ප රථයක් 
ලබනගැනීම සඳහන වූ යටන්ඩරය. 

 

2022.06.02 
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, 
නගරසණන පාටුමඟ, 

යදහිවල. 
011-2638852 

500.00 15,000.00 

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

කනර්යනලය,  යබදනහැ ම් 
අංශ - 4 මූලස්ථනනය, 3වන 

මහල, ලංකන විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසණන පාටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධානන ඉංජියන්රු 
(වනණිජ), නියයෝජය 

සනමනනයනධිකාකන  
(බස්නනහිර පාළනත් 

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

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

යදහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

යබදනහැ ම් 
අංශය - 4 
(බපාද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/ීීසී/ටී/වී/2022/31 
බස්නනහිර පාළනත් දකුණ-1 රත්මලනන විදුලි 
ඉංජියන්රු කනර්යනලය සඳහන කුලී පාදනම 

මත් වෑන් රථයක් ලබනගැනීම සඳහන වූ 
යටන්ඩරය. 

 

2022.06.02 
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, 
නගරසණන පාටුමඟ, 

යදහිවල. 
011-2638852 

500.00 15,000.00 

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

කනර්යනලය,  යබදනහැ ම් 
අංශ - 4 මූලස්ථනනය, 3වන 

මහල, ලංකන විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසණන පාටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධානන ඉංජියන්රු 
(වනණිජ), නියයෝජය 

සනමනනයනධිකාකන  
(බස්නනහිර පාළනත් 

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

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

යදහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/zxrcwrt3pkj1uck/Eng-DD2-WPN-NCB-P%26D-V107-2022-81%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zxrcwrt3pkj1uck/Eng-DD2-WPN-NCB-P%26D-V107-2022-81%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0t5zomglml5vpqz/Sin-DD2-WPN-Const.-NCB-2022-02-%20Weliweriya.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0t5zomglml5vpqz/Sin-DD2-WPN-Const.-NCB-2022-02-%20Weliweriya.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z083rqe7ujcld8l/Sin-DD2-WPN-Kirindi-EC1-Ten-Building-2022-05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z083rqe7ujcld8l/Sin-DD2-WPN-Kirindi-EC1-Ten-Building-2022-05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yqq2x068yhwrpyb/WPS1_PPC_T_V_2022_30.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yqq2x068yhwrpyb/WPS1_PPC_T_V_2022_30.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yqq2x068yhwrpyb/WPS1_PPC_T_V_2022_30.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yqq2x068yhwrpyb/WPS1_PPC_T_V_2022_30.pdf?dl=0
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යබදනහැ ම් 
අංශය - 4 
(බපාද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/ීීසී/ටී/වී/2022/32 
බස්නනහිර පාළනත් දකුණ-1 බලශක්ති 

කළමණනකරන ඒකකය සඳහන කුලී පාදනම 
මත් වෑන් රථයක් ලබනගැනීම සඳහන වූ 

යටන්ඩරය. 
 

2022.06.02 
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, 
නගරසණන පාටුමඟ, 

යදහිවල. 
011-2638852 

500.00 15,000.00 

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

කනර්යනලය,  යබදනහැ ම් 
අංශ - 4 මූලස්ථනනය, 3වන 

මහල, ලංකන විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසණන පාටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධානන ඉංජියන්රු 
(වනණිජ), නියයෝජය 

සනමනනයනධිකාකන  
(බස්නනහිර පාළනත් 

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

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

යදහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

යබදනහැ ම් 
අංශය - 4 
(බපාද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/ීීසී/ටී/වී/2022/33 
බස්නනහිර පාළනත් දකුණ-1 කළුත්ර විදුලි 

ඉංජියන්රු කනර්යනලය සඳහන කුලී පාදනම 
මත් වෑන් රථයක් ලබනගැනීම සඳහන වූ 

යටන්ඩරය. 
 

2022.06.02 
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, 
නගරසණන පාටුමඟ, 

යදහිවල. 
011-2638852 

500.00 15,000.00 

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

කනර්යනලය,  යබදනහැ ම් 
අංශ - 4 මූලස්ථනනය, 3වන 

මහල, ලංකන විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසණන පාටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධානන ඉංජියන්රු 
(වනණිජ), නියයෝජය 

සනමනනයනධිකාකන  
(බස්නනහිර පාළනත් 

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

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

යදහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

යබදනහැ ම් 
අංශය - 4 
(බපාද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/ීීසී/ටී/වී/2022/34 
බස්නනහිර පාළනත් දකුණ-1 මතුගම විදුලි 

ඉංජියන්රු කනර්යනලය සඳහන කුලී පාදනම 
මත් වෑන් රථයක් ලබනගැනීම සඳහන වූ 

යටන්ඩරය. 
 

2022.06.02 
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, 
නගරසණන පාටුමඟ, 

යදහිවල. 
011-2638852 

500.00 15,000.00 

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

කනර්යනලය,  යබදනහැ ම් 
අංශ - 4 මූලස්ථනනය, 3වන 

මහල, ලංකන විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසණන පාටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධානන ඉංජියන්රු 
(වනණිජ), නියයෝජය 

සනමනනයනධිකාකන  
(බස්නනහිර පාළනත් 

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

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

යදහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

යබදනහැ ම් 
අංශය - 4 
(බපාද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/ීීසී/ටී/වී/2022/35 
බස්නනහිර පාළනත් දකුණ-1 යබදනහැ ම් 
නඩත්තු වැඩබිම (යදහිවල) කනර්යනලය 

සඳහන කුලී පාදනම මත් වෑන් රථයක් 
ලබනගැනීම සඳහන වූ යටන්ඩරය. 

 

2022.06.02 
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, 
නගරසණන පාටුමඟ, 

යදහිවල. 
011-2638852 

500.00 15,000.00 

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

කනර්යනලය,  යබදනහැ ම් 
අංශ - 4 මූලස්ථනනය, 3වන 

මහල, ලංකන විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසණන පාටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධානන ඉංජියන්රු 
(වනණිජ), නියයෝජය 

සනමනනයනධිකාකන  
(බස්නනහිර පාළනත් 

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

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

යදහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/6xgogh8uu3xkxl2/WPS1_PPC_T_V_2022_32.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6xgogh8uu3xkxl2/WPS1_PPC_T_V_2022_32.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v2xesln9bf7gs8x/WPS1_PPC_T_V_2022_33.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v2xesln9bf7gs8x/WPS1_PPC_T_V_2022_33.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/epk9qyzftnsi1zf/WPS1_PPC_T_V_2022_34.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/epk9qyzftnsi1zf/WPS1_PPC_T_V_2022_34.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/akahlxun2cd2tu8/WPS1_PPC_T_V_2022_35.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/akahlxun2cd2tu8/WPS1_PPC_T_V_2022_35.pdf?dl=0
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යබදනහැ ම් 
අංශය - 4 
(බපාද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/ීීසී/ටී/වී/2022/36 
බස්නනහිර පාළනත් දකුණ-1 අගලවත්ත් 
පානරියණෝගික මධායස්ථනනය සඳහන කුලී 
පාදනම මත් වෑන් රථයක් ලබනගැනීම 

සඳහන වූ යටන්ඩරය. 
 

2022.06.02 
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, 
නගරසණන පාටුමඟ, 

යදහිවල. 
011-2638852 

500.00 15,000.00 

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

කනර්යනලය,  යබදනහැ ම් 
අංශ - 4 මූලස්ථනනය, 3වන 

මහල, ලංකන විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසණන පාටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධානන ඉංජියන්රු 
(වනණිජ), නියයෝජය 

සනමනනයනධිකාකන  
(බස්නනහිර පාළනත් 

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

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

යදහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

යබදනහැ  ම් 
අංශය -04 

(ද.පා-2) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V10/202
2/21 නියයෝජය සනමනනයනධිකාකන  (ද.පා.02) 

කනර්යනලයට අයත් ගණකනධිකාකන  
(ආදනයම්) ඒකකයේ  රනජකන  කටයුතු 

සඳහන යමෝටර් කනර්   රථ 01ක් කුලී පාදනම 
මත් සපායන ගැනීම. 

 
 
 
 

08-06-2022 
 

14.00 පාැය 

පාළනත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.පා-2) 

නියයෝජය 
සනමනනයනධිකාකනරි 

(ද.පා.02) ශනඛනව, ප්රධානන 
ඉංජියන්රු (වනණිජ) 

ඒකකය, ලං.වි.ම.යනන. 
61/1A, මුහුදු මනවත්, 

ත්ංගල්ලල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්ස් : 047-2241806 

1000.00 20,000.00 

නියයෝජය  සනමනනයනධිකාකනරි 
(ද.පා.02) ශනඛනව, ප්රධානන 

ඉංජියන්රු (වනණිජ) 
ඒකකය, ලං.වි.ම., යනන. 

61/1A, මුහුදු මනවත්, 
ත්ංගල්ලල. 

නියයෝජය  
සනමනනයනධිකාකනරි 

(ද.පා.02) ශනඛනව, ප්රධානන 
ඉංජියන්රු (වනණිජ) 

ඒකකය, ලං.වි.ම., යනන. 
61/1A, මුහුදු මනවත්, 

ත්ංගල්ලල 

-- යද්ශීය 
Click 
Here 

යබදනහැ  ම් 
අංශය -04 

(ද.පා-2) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V06/202
2/20 

නියයෝජය සනමනනයනධිකාකන  (ද.පා.02) 
කනර්යනලයට අයත් මනනව සම්පාත් නිළධානරි 
ඒකකයේ රනජකනරි කටයුතු සදහන යමෝටර් 

කනර් රථ  01ක් කුලී පාදනම මත් සපායන 
ගැනීම. 

 
 
 

08-06-2022 
 

14.00 පාැය 

පාළනත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.පා-2) 

නියයෝජය 
සනමනනයනධිකාකනරි 

(ද.පා.02) ශනඛනව, ප්රධානන 
ඉංජියන්රු (වනණිජ) 

ඒකකය, ලං.වි.ම.යනන. 
61/1A, මුහුදු මනවත්, 

ත්ංගල්ලල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්ස් : 047-2241806 

1000.00 20,000.00 

නියයෝජය  සනමනනයනධිකාකනරි 
(ද.පා.02) ශනඛනව, ප්රධානන 

ඉංජියන්රු (වනණිජ) 
ඒකකය, ලං.වි.ම., යනන. 

61/1A, මුහුදු මනවත්, 
ත්ංගල්ලල. 

නියයෝජය  
සනමනනයනධිකාකනරි 

(ද.පා.02) ශනඛනව, ප්රධානන 
ඉංජියන්රු (වනණිජ) 

ඒකකය, ලං.වි.ම., යනන. 
61/1A, මුහුදු මනවත්, 

ත්ංගල්ලල 

-- යද්ශීය 
Click 
Here 

යබදනහැ  ම් 
අංශය -04 

(ද.පා-2) 

දපා2/මන/ලි10/යටන්ඩර්/2022/03 
මනත්ර ප්රනයද්ශීය  විදුලි ඉංජියන්රු 

කනර්යනලයේ යේත්ර  යස්වකයින් සඳහන 
ආරක්ෂිත් නිල ඇඳුම් (Overall)  මසන නිම 

කර සැපායීම 

 
08-06-2022 

 
14.00 පාැය 

පාළනත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.පා-2) 

ප්රනයද්ශීය  විදුලි 
ඉංජියන්රු කනර්යනලය, 

ලං.වි.ම., අංක 120,  
රනහුල පානර, මනත්ර. 

T.P. 041-2222322 

 
1,000.00 

 
20,000.00 

ප්රනයද්ශීය  විදුලි ඉංජියන්රු 
කනර්යනලය, ලංකන විදුලිබල 

මණ්ඩලය, අංක 120,  රනහුල 
පානර, මනත්ර. 

 

ප්රනයද්ශීය  විදුලි 
ඉංජියන්රු කනර්යනලය, 

ලංකන විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක 120,  

රනහුල පානර, මනත්ර. 
 

-- යද්ශීය 
Click 
Here 

යබදනහැ  ම් 
අංශය -04 

(ද.පා-2) 

SP2/CE(C&CS)/C03/B&L/2022/01 
 

ලංසු විවෘත කිරිකේ දිනය දීර්ඝ කිරිම 
 

කඹුරුපිිය ප්රනයද්ය ය විදුලි ඉංජියන්රු 
කනර්යනලය සඳහන බදු පාදනම මත් නිවසක් 

සහිත් ඉඩමක් ලබන ගැනීම 

18.05.2022 
 

14.00 පාැය 
 

නව විවෘත 
කිරිකේ දිනය 
2022.06.01 

පාළනත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව  

(ද.පා2 

නියයෝජය 
සනමනනයනධිකාකනරි 

(ද.පා.02) ශනඛනව, ප්රධානන 
ඉංජියන්රු (වනණිජ හන 
පානරියණෝගික යස්වන) 

ඒකකය, ලං.වි.ම.යනන. 
61/1A, මුහුදු මනවත්, 

ත්ංගල්ලල. 
 

1,000.00 10,000.00 

නියයෝජය සනමනනයනධිකාකනරි 
(ද.පා.02) ශනඛනව, ප්රධානන 
ඉංජියන්රු (වනණිජ හන 
පානරියණෝගික යස්වන) 

ඒකකය, ලං.වි.ම.යනන. 
61/1A, මුහුදු මනවත්, 

ත්ංගල්ලල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්ස් : 047-2241806 

නියයෝජය 
සනමනනයනධිකාකනරි 

(ද.පා.02) ශනඛනව, ප්රධානන 
ඉංජියන්රු (වනණිජ හන 
පානරියණෝගික යස්වන) 

ඒකකය, ලං.වි.ම.යනන. 
61/1A, මුහුදු මනවත්, 

ත්ංගල්ලල. 
 

-- යද්ශීය 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/9mh2rhkc4etymyb/WPS1_PPC_T_V_2022_36.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9mh2rhkc4etymyb/WPS1_PPC_T_V_2022_36.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w4erqlhfxw0q6rr/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V10-2022-%2021.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w4erqlhfxw0q6rr/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V10-2022-%2021.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r0385a8xphaahzo/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V06-2022-20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r0385a8xphaahzo/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V06-2022-20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gdtnzgr36miwvht/SP2-M-C10-2022-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gdtnzgr36miwvht/SP2-M-C10-2022-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/67hf0ybdr5vja8p/SP2-CE%28C%26CS%29-C03-B%26L-2022-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/67hf0ybdr5vja8p/SP2-CE%28C%26CS%29-C03-B%26L-2022-01.pdf?dl=0
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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 
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