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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 

විමලසුරේන්ද්ර 
ජල විදුලි 

බලස්ථානය 

LC/WPS/PROC/2021/44 
විමලසුරේන්ද්ර ජල විදුලි බලස්ථානය 

සඳහා SILICONE RUBBER 
FLEXIBLE POWER CABLE 

සපයා,රෙනැවිත් දීම 

28/07/2021 
At 1400 

ලක්ෂපාන 
සංකීේණ  
ප්රස්පාන 

කමිටුව 

නිරයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකා  

(ලක්ෂපාන සංකීේණය) 
කාේයාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
ලක්ෂපාන, 22034, ශ්රී 

ලංකාව. 
 

දුරකථන: 
0512232083/5 

 

රු.1000.00 
මහජ්න බැංකුව 

රෙමටරොඩ 
ශාඛාරේ ඇති 
ලං.වි.ම. ජ්නන 

මුලස්ථාන 
 

ගිණු් අංක: 
071-1-001-
2-3320705 
ගිණුමට බැර 
කර ලදුපත 

ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය. 

රු: 100,000.00 

නිරයෝජ්ය සාමානයාධිකාකා  
(ලක්ෂපාන සංකීේණය), 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
ලක්ෂපාන, 22034, ශ්රී 

ලංකාව. 
 

නිරයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකා  

(ලක්ෂපාන 
සංකීේණය) කාේයාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, ලක්ෂපාන, 

22034, ශ්රී ලංකාව. 
23/12/2021 
14:00 පැය 

 
ලංවිම රවබ් 

අඩවිය තුළින්ද් 
රනාමිරේ 

ලබාෙත හැක. 

NCB 
 

 
 
 
 

Click 
here. 

 

https://www.dropbox.com/s/ss4z9pmyp6gahf6/Eng-Gen-LC-WPS-PROC-2021-44.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ss4z9pmyp6gahf6/Eng-Gen-LC-WPS-PROC-2021-44.pdf?dl=0
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ලක්විජ්ය විදුලි 

බලාොරය 

 
LV/T/2020/0050 

 
ප්රශස්ථ වාතර  ුණණාත්මකතාවය 
නිරික්ෂණය කරනු ලබන ස්ථාවර 

උපකරණ  සැපයීම 
 

( නැවත ෙැන්ද්ී්) 

 
03/08/2022 

දින 
14.00 පැයට 

 
 

 
ලක්විජ්ය විදුලි 

බලාොරය - 
කණිෂ්ඨ 

සපයා ෙැනී් 
කමිටුව 

 
ප්රස්පාෙන 

අංශය, 4වන මහල, 
බලස්ථාන කළමණාකරු 

(ලක්විජ්ය විදුලි 
බලාොරය) ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කේලිය, 

රනාරරාචරචෝරේ 
TP : 032 226 8964/77 

Fax: 032 226 8980 
 

Mob 0715777171 

 
රු 

27,500.00 
(නැවත 

රනාරෙවන 
රටන්ද්ඩේ 

තැන්ද්පතුව) 
සාමානයාධිකා
කා  ලංකා 

විදුලිබල 
මණ්ඩලය 

නමින්ද් 
මහජ්න 

බැංකුරේ 
ගිණු් අංක: 
204200140

085134 
රවත බැර 
කල හැක 

 
2,000,000.00 

 
 

 
ප්රස්පාෙන අංශය, 4 වන 

මහල, පරිපාලන 
රොඩනැගිේල, ලක්විජ්ය 

විදුලි බලාොරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්කේලිය, 
රනාරරාචචරලයි 61342, ශ්රී 

ලංකාව. 
 

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

 
ප්රස්පාෙන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 

රොඩනැගිේල, 
ලක්විජ්ය විදුලි 

බලාොරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්කේලිය, 
රනාරරාචචරලයි 

61342. 
 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
රවතින්ද් 

රනාමිරේ 
බාෙත කරෙත 

හැක 
 

 
NCB 

 
 

Click 
Here 

රබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/UI/22/0129 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලර  ප්රාරීයය 

විදුලි ඉංජිරන්ද්රු නාර්මල කාේයාලයට 
අයත් නාර්මල, ගිරිඋේල සහ අලේව 

විදුලි පාරිර ෝගික රස්වා මධ්යස්ථාන වල 
සහ ප්රාරීයය නඩත්තු කකකර  ඇති 

අබලි  ාණ්ඩ විකිණීම. 

2022-07-28 
රප.ව.10.00 

ට 

පළාත් 
ප්රස්පාෙන 

කමිටුව 

නිරයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාේයාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා   විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
රනා.25, 

රජ්පිහිේල පාර, 
කුරුණෑෙල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

1,000.00 200,000.00 නිරයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
කාේයාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා   විදුලිබල මණ්ඩලය, 
රනා.25, 

රජ්පිහිේල පාර, 
කුරුණෑෙල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

නිරයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාේයාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා   විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
රනා.25, 

රජ්පිහිේල පාර, 
කුරුණෑෙල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

- රීයය Downloa
d 

රබොහැරි් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/C1/RC/2K22
/049 

ඌව පළාත සඳහා මීටේ 8.3/කි.ග්රෑ. 100 
සැහැේු වැරකැවූ රකාන්ද්ීට් ක කණු 
1000ක් මිල දී ෙැනීම සහ සැපයීම 

27/07/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ෙැනි් කමිටුව 

(ඌව) 

නිරයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජිරන්ද්රු (වාණිජ්) 

කකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ රොඩ, බදුේල. 
දු.ක : 0552222474 

3,500.00 248,000.00 

නිරයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 

ඉංජිරන්ද්රු (වාණිජ්) කකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ රොඩ, 
බදුේල. 

නිරයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජිරන්ද්රු (වාණිජ්) 

කකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ රොඩ, බදුේල 

 
- 

රීයය 

 
රමතැනින්ද් 

බාෙත 
කරන්ද්න 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/k1uf1g1qx4ttc72/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0050.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k1uf1g1qx4ttc72/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0050.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uptlpmhyvx7mh8v/CEB-NWP2-NCB-UI-22-0129.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uptlpmhyvx7mh8v/CEB-NWP2-NCB-UI-22-0129.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0hh12tab2iu0sjj/049.docx.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0hh12tab2iu0sjj/049.docx.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0hh12tab2iu0sjj/049.docx.pdf?dl=0
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රබොහැරි් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/C1/PS/2K22
/059 

ඌව පළාත සඳහා මීටේ 10/කි.ග්රෑ.225 
රපරැදි රකාන්ද්ීට් ක කණු 100ක් මිල දී 

ෙැනීම සහ සැපයීම 

27/07/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ෙැනි් කමිටුව 

(ඌව) 

නිරයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජිරන්ද්රු (වාණිජ්) 

කකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ රොඩ, බදුේල. 
දු.ක : 0552222474 

1,000.00 37,000.00 

නිරයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 

ඉංජිරන්ද්රු (වාණිජ්) කකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ රොඩ,බදුේල. 

නිරයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජිරන්ද්රු (වාණිජ්) 

කකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ රොඩ, බදුේල 

 
- 

රීයය 

රමතැනින්ද් 
බාෙත 

කරන්ද්න 

රබොහැ ් 
අංශය - 4 
(බපෙ - 1) 

ඩබ්ීඑස්-1/ීීසී/ටී/2022/61 
පහත සඳහන්ද් රවයය සපයා රෙනවිත් 

 ාරදීම 
a) Straight Through Joint H.S. for 

33kV / 240 sqmm/ 3C/ XLPE / 
SWA (Without Ferrules) - 04 

Nos 

b) Jointing kits - Transition H.S 
11kV /95sqmm/ 3C/ XLPE - 

PILC / SWA (Without Ferrules) - 
05 Nos 

c) Jointing kits - Transition H.S 
11kV /185sqmm/ 3C/ XLPE - 

PILC / SWA (Without Ferrules) - 
03 Nos 

d) Jointing Kit St. Thro HS - 
LV/95sqmm/4C/XLPE/SWA 

Cable (Without Socket) - 15 Nos 

 

2022.07.28 
රප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රස්පාෙන 

කමි ටුව 

නිරයාජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි ( 

බස්නාහිර පළාත ෙකුණ-
1) කාේයාලය, 

රබොහැ ් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන මහල, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නෙරස ා පටුමඟ, 

රෙහිවල. 
011-2638852 

1,500.00 13,000.00 

ප්රධ්ාන ඉංජිරන්ද්රු (වාණිජ්), 
නිරයෝජ්ය සාමානයාධිකාකා  
(බස්නාහිර පළාත ෙකුණ-1) 

කාේයාලය,  රබොහැ ් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නෙරස ා පටුමඟ, රෙහිවල. 

ප්රධ්ාන ඉංජිරන්ද්රු 
(වාණිජ්), නිරයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකා  
(බස්නාහිර පළාත 

ෙකුණ-1) කාේයාලය,  
රබොහැ ් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නෙරස ා පටුමඟ, 

රෙහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/tfkgh1pahwn17g5/059.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tfkgh1pahwn17g5/059.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tfkgh1pahwn17g5/059.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fblwpo1q4a4hsce/PPC_T_2022_61%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fblwpo1q4a4hsce/PPC_T_2022_61%20-%20watermark.pdf?dl=0
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රබොහැ ් 
අංශය - 4 
(බපෙ - 1) 

ඩබ්ීඑස්-1/ීීසී/ටී/2022/62 
පහත සඳහන්ද් රවයය සපයා රෙනවිත් 

 ාරදීම 
a) End Termination Kit HS 

Outdoor - 
LV/150sqmm/4C/PILC/SWA 
Cable (Without Socket) – 04 

Nos 

b) End Termination Kit HS 
Outdoor - 

LV/240sqmm/4C/PILC/SWA 
Cable (Without Socket) – 04 

Nos 

c) End Termination Kit HS 
Outdoor - 

LV/95sqmm/4C/XLPE/SWA 
Cable (Without Socket) – 15 

Nos 

d) End Termination Kit HS Indoor 
- LV/150sqmm/4C/PILC/SWA 
Cable (Without Socket) – 04 

Nos 

e) End Termination Kit HS Indoor 
- LV/95sqmm/4C/XLPE/SWA 
Cable (Without Socket) – 15 

Nos 

 

2022.07.28 
රප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රස්පාෙන 

කමි ටුව 

නිරයාජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි ( 

බස්නාහිර පළාත ෙකුණ-
1) කාේයාලය, 

රබොහැ ් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන මහල, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නෙරස ා පටුමඟ, 

රෙහිවල. 
011-2638852 

1,500.00 5,000.00 

ප්රධ්ාන ඉංජිරන්ද්රු (වාණිජ්), 
නිරයෝජ්ය සාමානයාධිකාකා  
(බස්නාහිර පළාත ෙකුණ-1) 

කාේයාලය,  රබොහැ ් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නෙරස ා පටුමඟ, රෙහිවල. 

ප්රධ්ාන ඉංජිරන්ද්රු 
(වාණිජ්), නිරයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකා  
(බස්නාහිර පළාත 

ෙකුණ-1) කාේයාලය,  
රබොහැ ් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නෙරස ා පටුමඟ, 

රෙහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

ොහැ ් අංශය - 4 (බපෙ - 1) ලංසු රපාත් මිලදී ෙැනීමට ප්රථමව ලංසු රයාමු අංකය, ඔරබ් ආයතනර  නම, වයාපාර ලියාපදිං අ අංකය,  සහ ලිපිනය රකටි පනිවිඩයක් මාේෙරයන්ද් 0702516069 යන අංකයට ෙැනු් රෙන්ද්න. 

රබ.අ.04 
(ෙකුණු පළාත 

1) 

ෙප1/ප්ර.ඉ.අකු/ලි6/නිල ඇුම්/2022/ 08 
අකුරැස්ස ප්රාරීයය විදුලි ඉංජිරන්ද්රු 

කාේයාලර  රස්වක මණ්ඩලය සඳහා 
නිල ඇුම් (Uniform) මසා නිමකර 

සැපයීම. 

20/07/2022 
14 .00 පැය 

පළාත් සපයා 
ෙැනී් කමිටුව 

ප්රධ්ාන ඉංජිරන්ද්රු, 
ප්රාරීයය ප්රධ්ාන විදුලි 
ඉංජිරන්ද්රු කාේයාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය,අංක.08,යාක

බැීෙ පාර, අකුරැස්ස. 
දු.ක.   041 – 2250344 
ෆැක්ස් 041 – 2250285 

 

1000.00 5000.00 ප්රධ්ාන ඉංජිරන්ද්රු, ප්රාරීයය 
ප්රධ්ාන විදුලි ඉංජිරන්ද්රු 

කාේයාලය, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය,අංක.08, 

යාකබැීෙ පාර, අකුරැස්ස 

 අොලරනාරේ. NCB 
 

රතාරතුරු 
පිටපත්ර 

https://www.dropbox.com/s/ou807wevmq4dnjn/PPC_T_2022_62%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ou807wevmq4dnjn/PPC_T_2022_62%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sy4g2dcl1kzox8k/Sin-DD4-SP1-%E0%B6%AF%E0%B6%B41-%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB.%E0%B6%89.%E0%B6%85%E0%B6%9A%E0%B7%94-%E0%B6%BD%E0%B7%926-%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BD%20%E0%B6%87%E0%B6%B3%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A-2022-08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sy4g2dcl1kzox8k/Sin-DD4-SP1-%E0%B6%AF%E0%B6%B41-%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB.%E0%B6%89.%E0%B6%85%E0%B6%9A%E0%B7%94-%E0%B6%BD%E0%B7%926-%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BD%20%E0%B6%87%E0%B6%B3%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A-2022-08.pdf?dl=0
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රබ.අ.04 
(ෙකුණු පළාත 

1) 

ෙප-1/ප්ර.ඉ.අකු/ලි6/ආරක්ෂිත පාවහන්ද්/ 
2022/09 

අකුරැස්ස ප්රාරීයය ප්රධ්ාන විදුලි 
ඉංජිරන්ද්රු කාේයාලයට අනුයුක්තව 

රස්වය කරනු ලබන රේත්ර රස්වකයින්ද් 
රවත ආරක්ෂිත පාවහන්ද් 96 ක් මිලදී 

ෙැනීම. 

20/07/2022 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ෙැනී් කමිටුව 

ප්රධ්ාන ඉංජිරන්ද්රු, 
ප්රාරීයය ප්රධ්ාන විදුලි 
ඉංජිරන්ද්රු කාේයාලය, 

ලංකා 
විදුලිබලමණ්ඩලය,අංක.0

8,යාකබැීෙ පාර, 
අකුරැස්ස. දු.ක.   041 – 

2250344  ෆැක්ස් 041 – 
2250285 

 

1000.00 10000.00 ප්රධ්ාන ඉංජිරන්ද්රු, ප්රාරීයය 
ප්රධ්ාන විදුලි ඉංජිරන්ද්රු 

කාේයාලය, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය,අංක.08, 

යාකබැීෙ පාර, අකුරැස්ස 

 අොලරනාරේ. NCB 
 

රතාරතුරු 
පිටපත්ර 

රබ.අ.04 
(ෙකුණු පළාත 

1) 

ෙප/අ්/ලි7/වි.වි./2022/03 

අ්බලන්ද්රොඩ ප්රාරීයය විදුලි ඉංජිරන්ද්රු 
කාරයාලයට අයත්  රක්ෂ්ත්ර රස්වක 

මණ්ඩලය රවත ආරක්ිත පාවහන්ද් 90 ක් 
ලබා ෙැනීම. 

 
 

21/07/2022 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ෙැනී් කමිටුව 

ප්රාරීයය විදුලි 
ඉංජිරන්ද්රු කාරයාලය, 
ලං.වි.ම.,11, මහා විහාර 

පාර, 
අ්බලන්ද්රොඩ. 

1000.00 10000.00 
 

ප්රාරීයය විදුලි 
ඉංජිරන්ද්රුකාරයාලය, 

ලං.වි.ම.,11, මහා විහාර පාර, 
අ්බලන්ද්රොඩ.දු.අංක: 091-

2258254 

 අොලරනාරේ. NCB 
 

රතාරතුරු 
පිටපත්ර 

ඉදිකිරීම් 

            

යස්වා 
ජ්නක 

 
වත්ක් 

කළමණාකර
න ජ්ලවිදුලි  

අංශය 

කාේ රථයක්  රියදුරු සහ ඉන්ද්ධ්න සමඟ 
කුලියට ලබා ෙැනිම සඳහා වන ලංසුව 

 
වාහන, රකාන්ද්ත්රාත් කාලය අවසන්ද් වන 

දිනය ෙක්වාම මුේ ලියාපදිං අරයන්ද් වසර 

10 ට වඩා පැරණි රනාවිය යුතුය. 

 

මිළ ෙණන්ද් ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාව වන 
විට ලියාපදිං අ රනාකළ වාහන, රතෝරා 

ෙැනීරමන්ද් සති 02 ක් ඇතුලත ලියාපදිං අ 
කර ඉදිරිපත් කල යුතුය. 

ලංසු රයාමු අංකය 
AMHE/DGM/003/032/15-2022/01 

 
 

2022-07-28 
14:00 පැය 

මහවැලි 
සංකීේණය 
ප්රස්පාන 

කමිටුව 

නිරයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(වත්ක් කළමනාකරණ 
ජ්ල විදුලි), ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
40-20 A අ්පිටිය පාර, 

මහනුවර. 
දුරකථන: 081-2224424 

 
Email.: 

dgmamhe@ceb.lk 

රු.1000.00 
මහජ්න 
බැංකුව 

රෙමටරොඩ 
ශාඛාරේ ඇති 

ලං.වි.ම. 
ජ්නන 

මුලස්ථාන 
 

ගිණු් අංක: 
071-1-001-
2-3320705 
ගිණුමට බැර 
කර ලදුපත 

ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය. 

 

රු.10,000.00 නිරයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(වත්ක් කළමනාකරණ ජ්ල 

විදුලි), ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

40-20 A අ්පිටිය පාර, 
මහනුවර. 

 

නිරයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(වත්ක් කළමනාකරණ 
ජ්ල විදුලි), ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
40-20 A අ්පිටිය පාර, 

මහනුවර. 
2022/07/28 දින දී 

 
 

NA NCB 
 

Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/wufn1od54vkbjie/Sin-DD4-SP1-%E0%B6%AF%E0%B6%B41-%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB.%E0%B6%89.%E0%B6%85%E0%B6%9A%E0%B7%94-%E0%B6%BD%E0%B7%926-%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B7%92%E0%B6%AD%20%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B7%8A-2022-09.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wufn1od54vkbjie/Sin-DD4-SP1-%E0%B6%AF%E0%B6%B41-%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB.%E0%B6%89.%E0%B6%85%E0%B6%9A%E0%B7%94-%E0%B6%BD%E0%B7%926-%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B7%92%E0%B6%AD%20%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B7%8A-2022-09.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zalac0i3es9yh62/Sin-DD4-SP1-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%85%E0%B6%B8%E0%B7%8A-%E0%B6%BD%E0%B7%927-%E0%B7%80%E0%B7%92.%E0%B7%80%E0%B7%92-2022-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zalac0i3es9yh62/Sin-DD4-SP1-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%85%E0%B6%B8%E0%B7%8A-%E0%B6%BD%E0%B7%927-%E0%B7%80%E0%B7%92.%E0%B7%80%E0%B7%92-2022-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cmz9amo1c4muj3d/eng-gen-emhe-elec-003-032-15-2022-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cmz9amo1c4muj3d/eng-gen-emhe-elec-003-032-15-2022-01.pdf?dl=0
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ලක්විජ්ය විදුලි 

බලාොරය 

LV/T/2022/0167 
ලක්විජ්ය බලස්ථානර   නිවාස සංකීේණ 

වල තනිකඩ නිල නිවාස ක්රමවත්ව 
පවත්වාරෙන යාම සඳහා රස්වා සැපයීම 

(2022-2023) 

 
27/07/2022 

දින 
ප.ව.14.00 

 
පූේව ලංසු 

රැස්ීම 
14/07/2022 

දින 
10.00 පැයට 

 

 
ලක්විජ්ය විදුලි 

බලාොරය - 
කණිෂ්ඨ 

සපයා ෙැනී් 
කමිටුව 

 
ප්රස්පාෙන 

අංශය, 4වන මහල, 
බලස්ථාන කළමණාකරු 

(ලක්විජ්ය විදුලි 
බලාොරය) ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කේලිය, 

රනාරරාචරචෝරේ 
TP : 032 226 8964/77 

Fax: 032 226 8980 
 

Mob 0715777171 

 
රු 9,000.00 

(නැවත 
රනාරෙවන 

රටන්ද්ඩේ 
තැන්ද්පතුව) 
සාමානයාධිකා
කා  ලංකා 

විදුලිබල 
මණ්ඩලය 

නමින්ද් 
මහජ්න 

බැංකුරේ 
ගිණු් අංක: 

2042001400
85134 රවත 

බැර කල හැක 

 
485,000.00 

 
ප්රස්පාෙන අංශය, 4 වන 

මහල, පරිපාලන 
රොඩනැගිේල, ලක්විජ්ය 

විදුලි බලාොරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්කේලිය, 
රනාරරාචචරලයි 61342, ශ්රී 

ලංකාව. 
 

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

 
ප්රස්පාෙන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 

රොඩනැගිේල, 
ලක්විජ්ය විදුලි 

බලාොරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්කේලිය, 
රනාරරාචචරලයි 

61342. 
 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
රවතින්ද් 

රනාමිරේ 
බාෙත කරෙත 

හැක 
 

 
NCB 

Click 
Here 

 

 
 

ජ්නන අංශය 
(මහවැලි 

සංකීේණය) 

 

MC/RND/PT/2022/02 
රන්ද්රෙනිෙල විදුලි බලස්ථානර  ධ්ාවනය 
සඳහා ආසන 12 කින්ද් සමන්ද්විත වෑන්ද් රථ 
02ක්  රියදුරු සහ ඉන්ද්ධ්න සමඟ කුලියට 

ලබා ෙැනිම සඳහා වන ලංසුව 
 
 

 
 

2022/ 07 
/27 
දින 

14:00 පැය 

 
 
 

මහවැලි 
සංකීේණය 
ප්රස්පාෙන 

කමිටුව 

 
 

ප්රධ්ාන ඉංජිරන්ද්රු, 
රන්ද්රෙනිෙල විදුලි 
බලස්ථානය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

තැ.රප. 05, රන්ද්ටැරේ. 
දුරකථන : 055-

4929011/2 
ෆැක්ස් : 055-2245755 

විෙුත් : 
cerdmc.gen@ceb.lk 

 

 
රු.1,000.00 

මහජ්න 
බැංකුව 

මුලස්ථාන 
ශාඛාරේ  
ලං.වි.ම. 
මහවැලි 

සංකීේණර  
රැස්කි ර් 

ගිණු් අංක: 
204-2002-
30085-134 
ගිණුමට බැර 
කර ලදුපත 

ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය. 

 

 
 

රු.20,000.00 

ප්රධ්ාන ඉංජිරන්ද්රු, 
රන්ද්රෙනිෙල විදුලි 

බලස්ථානය, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, තැ.රප. 05, 

රන්ද්ටැරේ. 
 

ප්රධ්ාන ඉංජිරන්ද්රු, 
රන්ද්රෙනිෙල විදුලි 
බලස්ථානය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

තැ.රප. 05, රන්ද්ටැරේ. 
 

- NCB 
 

 
Click 
here 

ජ්නන 
(මහවැලි 

සංකීේණය) 

MC/BOW/BIDS/2022/02 
රබෝවතැන්ද්න විදුලි බලාොරය සඳහා 

ආසන 12 කින්ද් සමන්ද්විත වෑන්ද් රථයක් 
රියදුරු සහ ඉන්ද්ධ්න සමඟ කුලියට ලබා 

ෙැනීම සඳහා වන ලංසුව 
 

ඉදිරිපත් කරන වාහන රකාන්ද්ත්රාත් කාලය 
තුළදී මුේ ලියාපදිං අර  සිට වසර 10 කට 

වඩා පැරණි රනාවිය යුතුය. 

 
2022/08/03 
11. 00 පැයට 

මහවැලි 
සංකීේණ 

ප්රස්පාෙන 
කමිටුව 

රබෝවතැන්ද්න විදුලි 
බලස්ථානය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

නාඋල. 
 

දුරකථන : 
066 4928783 

රු.1000.00 
මහජ්න 
බැංකුව 

මූලස්ථාන 
ශාඛාව 

ගිණු් අංක: 
204-2002-
30085-134 
ගිණුමට බැර 

රු.10,000.00 
මහජ්න බැංකුව 

මූලස්ථාන ශාඛාව 
ගිණු් අංක: 
204-2002-
30085-134 

ගිණුමට බැර කර 
ලදුපත ඉදිරිපත් 

කළ යුතුය. 

විදුලි ඉංජිරන්ද්රු, 
රබෝවතැන්ද්න විදුලි 

බලස්ථානය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාඋල. 

රබෝවතැන්ද්න විදුලි 
බලස්ථානය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

නාඋල. 
 

අොළ රනාරේ. NCB 
 

Click 
here 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/4jeu34xqe7yx1hc/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0167.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4jeu34xqe7yx1hc/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0167.pdf?dl=0
mailto:cerdmc.gen@ceb.lk
https://www.dropbox.com/s/301gg3nqyj2aos0/SIN-GEN-MC-RND-2022-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/301gg3nqyj2aos0/SIN-GEN-MC-RND-2022-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4ablp3cpp8hv4rc/SIN-GEN-MC-BOW-BIDS-2022-02%20Infomation%20Copy.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4ablp3cpp8hv4rc/SIN-GEN-MC-BOW-BIDS-2022-02%20Infomation%20Copy.pdf?dl=0
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066 4928750 
ෆැක්ස් : 

066 4935599 
 

කර ලදුපත 
ඉදිරිපත් කළ 

යුතුය. 

 

ජ්නන 
(මහවැලි 

සංකීේණය) 

MC/BOW/BIDS/2022/03 
 

රබෝවතැන්ද්න විදුලි බලාොරර   අධිකා 
ආරක්ෂිත කලාපය තුල එළිරපරහළි කිරි්, 

උෙයාන කටයුතු සහ රොඩනැගිලිවල 
පිරිසිදු කිරිර් කටයුතු ඉටු කිරිර් 

රස්වාව 

2022/08/03 
11. 00 පැයට 

මහවැලි 
සංකීේණ 

ප්රස්පාෙන 
කමිටුව 

රබෝවතැන්ද්න විදුලි 
බලස්ථානය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

නාඋල. 
 

දුරකථන : 
066 4928783 
066 4928750 

ෆැක්ස් : 
066 4935599 

 

රු.3000.00 
මහජ්න 
බැංකුව 

මූලස්ථාන 
ශාඛාව 

ගිණු් අංක: 
204-2002-
30085-134 
ගිණුමට බැර 
කර ලදුපත 

ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය. 

රු.90,000.00 
මහජ්න බැංකුව 

මූලස්ථාන ශාඛාව 
ගිණු් අංක: 
204-2002-
30085-134 

ගිණුමට බැර කර 
ලදුපත ඉදිරිපත් 

කළ යුතුය. 
 

විදුලි ඉංජිරන්ද්රු, 
රබෝවතැන්ද්න විදුලි 

බලස්ථානය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාඋල. 

රබෝවතැන්ද්න විදුලි 
බලස්ථානය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

නාඋල. 
 

අොළ රනාරේ. NCB 
 

Click 
here 

ජ්නන 
 

(මහවැලි 
සංකීේණය) 

 

MC/VIC/2022/130 
වික්රටෝරියා විදුලි බලාොර භූමිර  

ආරක්ිත ෙැේවැට තුල පිහිටි භූමිර  
එළිරපරහලි කි ්, උෙයාන කටයුතු හා 

අරනකුත් නඩත්තු කටයුතු සහ බලාොර 
රොඩනැගිේල ඇතුලත සහ අවට පිරිසිදු 

කි ් හා නඩත්තු කටයුතු ඉටුකි ම 

2022/07/28 
14.30 පැයට 

මහවැලි 
සංකීේණය 

සපයාෙැනී් 
කමිටුව 

වික්රටෝරියා ජ්ල විදුලි 
බලාොරය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය 

අධිකාකාරිෙම. 
 

දු.ක. 081-2200465 / 
081-2202305 

 

රු. 3,000/= 
සෑම 

රෙීමක්ම 
ඕනෑම 

මහජ්න බැංකු 
ශාඛාවක් 

මගින්ද් මහජ්න 
බැංකුරේ 

(මුලස්ථාන 
ශාඛාරේ) 

ගිණු් අංක 
204-2002-
30085-134 

බැරරවන රස් 
රෙවා බැංකු 

ලදුපත 
ඉදිරිපත් කල 

යුතුය. 

රු.100,000/= 
 

වික්රටෝරියා විදුලි 
බලාොරය, අධිකාකාරිෙම. 

 

වික්රටෝරියා ජ්ල විදුලි 
බලාොරය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය 

අධිකාකාරිෙම. 
 

2022/07/28 
14.30 පැයට 

- 
 
 
 
 

NCB Click 
here 

ස්රේෂණ 
(පීධ්ති පාලන 

) 

 
TR/SYC/NCB/2022/01/D 

 
ලංීම, 80, පාේලිර්න්ද්තුව පාර, 

පැලවත්ත, බත්තරමුේල, 
ජ්ාතික පීධ්ති පාලන ශාඛාව සඳහා 
පවිත්රතා සහ උෙයාන නඩත්තු කි ම 

2022 / 2023 වේෂය 

2022 
අරෙෝස්තු  

මස 09 
දින  රප.ව 
10:00 ට 

ස්රේෂණ 

නිරයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකා  පීධ්ති 
පාලන ශාඛාව, ලංවිම, 

80, පාේලිර්න්ද්තුව පාර, 
පැලවත්ත, බත්තරමුේල, 

 
දු. අ  011-2787949 

011-2787950 

රු.500/- 

 
 
 
 
 

රු. 30,000/- 
 

නිරයෝජ්ය සාමානයාධිකාකා  
පීධ්ති පාලන ශාඛාව, 

ලංවිම, 80, පාේලිර්න්ද්තුව 
පාර, පැලවත්ත, 

බත්තරමුේල, 
 

නිරයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකා  පීධ්ති 
පාලන ශාඛාව, ලංවිම, 

80, පාේලිර්න්ද්තුව 
පාර, පැලවත්ත, 

බත්තරමුේල, 

 
 
 
 
 

රනාමිරේ 

NCB 
 

 
 
 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/ktk3i6btz4taekx/Sin-GEN-MC-BOW-2022-03%20Infoamtion%20copy%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ktk3i6btz4taekx/Sin-GEN-MC-BOW-2022-03%20Infoamtion%20copy%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n9roe9u5fa42lxj/ENG-GEN-MC-VIC-2022-130.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n9roe9u5fa42lxj/ENG-GEN-MC-VIC-2022-130.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f27v72k4krdlmoa/Eng-TRA-SYC-%28DGM-SYC-CC-46-2018%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f27v72k4krdlmoa/Eng-TRA-SYC-%28DGM-SYC-CC-46-2018%29.pdf?dl=0
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රබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/22/0130 
නාර්මල විදුලි ඉංජිරන්ද්රු කාේයාලර  

විදුලි අධිකාකාරි (කාේයාල) රවනුරවන්ද් 
රාජ්කාරි කටයුතු සඳහා වෑන්ද් රථයක් කුලී 

පෙනම මත ලබා ෙැනීම. 

2022-07-28 
රප.ව.10.00 

ට 

පළාත් 
ප්රස්පාෙන 

කමිටුව 

නිරයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාේයාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා   විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
රනා.25, 

රජ්පිහිේල පාර, 
කුරුණෑෙල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

2,000.00 50,000.00 නිරයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
කාේයාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
රනා.25, 

රජ්පිහිේල පාර, 
කුරුණෑෙල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

නිරයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාේයාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
රනා.25, 

රජ්පිහිේල පාර, 
කුරුණෑෙල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

- රීයය Downloa
d 

රබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/LB/22/0131 
කුරුණෑෙල නෙර පාරිර ෝගික රස්වා 

මධ්යස්ථානර  විදුලි අධිකාකාරි නිල නිවස 
සඳහා රොඩනැගිේලක් බදු පෙනම මත 

ලබා ෙැනීම. 
 

2022-07-28 
රප.ව.10.00 

ට 

පළාත් 
ප්රස්පාෙන 

කමිටුව 

නිරයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාේයාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා   විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
රනා.25, 

රජ්පිහිේල පාර, 
කුරුණෑෙල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

1,000.00 20,000.00 නිරයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
කාේයාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා   විදුලිබල මණ්ඩලය, 
රනා.25, 

රජ්පිහිේල පාර, 
කුරුණෑෙල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

නිරයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාේයාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා   විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
රනා.25, 

රජ්පිහිේල පාර, 
කුරුණෑෙල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

- රීයය Downloa
d 

රබ. අ. 02 
(මප2) 

 
*ලංසු තැබිමේ කාලය දීර්ඝ කිරිම 

 
CP2/CE(COM)/PPC/2022/136 

 
ප්රධ්ාන විදුලි ඉංජිරන්ද්රු(සැ. හා සං.)  

(මධ්යම පළාත 2) සඳහා වසර රෙකක 
කාලයකට කුලී පෙනම යටරත් රමෝටේ 

කාේ රථයක් ලබා ෙැනීම. 

20/07/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රස්පාෙන 

කමිටුව-මප2 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 
කාේයාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
රනා.431, රකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 
දු.අ. 081-2270070 

1000.00 

 
 
 

20,000.00 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 
කාේයාලය, ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, රනා.431, 
රකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 
කාේයාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
රනා.431, රකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

 
අොල නැත. 

 
රීයය 

Click 
Here 

 

රබ. අ. 02 
(මප2) 

 
*ලංසු තැබිමේ කාලය දීර්ඝ කිරිම 

 
CP2/CE(COM)/PPC/2022/137 

 
ප්රාරීයය විදුලි ඉංජිරන්ද්රු(කෑෙේල)  
කකකයට අයත්  පා.රස්.ම. කෑෙේල  
සඳහා වසර රෙකක කාලයකට කුලී 
පෙනම යටරත් කෘකැබ් රථයක් ලබා 

ෙැනීම. 
 

20/07/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රස්පාෙන 

කමිටුව-මප2 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 
කාේයාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
රනා.431, රකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 
දු.අ. 081-2270070 

1000.00 

 
 
 
 

16,000.00 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 
කාේයාලය, ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, රනා.431, 
රකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 
කාේයාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
රනා.431, රකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

 
අොල නැත. 

 
රීයය 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/4kofsktf34oq6ab/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0130.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4kofsktf34oq6ab/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0130.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wluq8ap1zh443zt/CEB-NWP2-NCB-LB-22-0131.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wluq8ap1zh443zt/CEB-NWP2-NCB-LB-22-0131.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jahwv6x3lmrjc6p/PPC-2022-136%20%20Car%20CE%20P%26D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jahwv6x3lmrjc6p/PPC-2022-136%20%20Car%20CE%20P%26D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h7eynlkmyp82sag/PPC-2022-137%20Crew%20Cab%20%20ECSC%20Kegalle.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h7eynlkmyp82sag/PPC-2022-137%20Crew%20Cab%20%20ECSC%20Kegalle.pdf?dl=0
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රබ. අ. 02 
(මප2) 

 
*ලංසු තැබිමේ කාලය දීර්ඝ කිරිම 

 
CP2/CE(COM)/PPC/2022/138 

(මධ්යම පළාත 2) - ප්රධ්ාන විදුලි 
ඉංජිරන්ද්රු(රබ. නඩ.)  කකකයට අයත් 

රේරාරෙණිය වැඩ බි් කාේයාලය සඳහා  
පහත සඳහන්ද් අවශයතාවන්ද් සහිත 

නිවසක් කුලී/බදු පෙනම මත වසර 02ක 
කාලයකට ලබා ෙැනීම. 

 
සපුරාලිය යුතු අවශයතා: 

1. රේරාරෙණිය නෙරය ආසන්ද්නර  
පිහිටිම. 

2. රොඩනැඟිේල අවම වශරයන්ද් 
ව.අ.1500කට   රනාඅඩු විය යුතුය. 

3. සැහැේු වාහන 02ක් නවතා තැබිර් 
හැකියාව තිබිය යුතුය. 

4. නල ජ්ලය, විදුලිය සහ සනීපාරක්ෂක 
පහසුක් තිබිය යුතුය. 

20/07/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රස්පාෙන 

කමිටුව-මප2 

තමා බලාරපාරරාත්තු 
වන මාසික කුළිය සහ 
ඉඩර් සියු විස්තර 

https://ceb.lk./tend
er-notice/si මඟින්ද් 
ලබා ෙන්ද්නා ආෙේශ 

ආකෘති පත්රර  සඳහන්ද් 
කර ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 

02 කාේයාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

රනා.431, රකාළඹ පාර, 
පිළිමතලාව රවත 

රෙනවිත් රහෝ 
ලියාපදිං අ තැපෑරලන්ද් 

එවිය යුතුය. 
ඉඩම ස්බන්ද්ධ්ව 

රතාරතුරු සඳහා - දු.අ. 
081-2386450 

ලංසුව  ාරදීම පිළිබඳ 
වැඩි විස්තර සඳහා - දු.අ.  

081-2270070 

- 

 
 
 
 
 
 
- 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 
කාේයාලය, ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, රනා.431, 
රකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 
කාේයාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
රනා.431, රකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 
 

 
අොල නැත. 

 
රීයය 

Click 
Here 

 

රබ. අ. 02 
(මප2) 

 
*ලංසු තැබිමේ කාලය දීර්ඝ කිරිම 

 
CP2/CE(COM)/PPC/2022/139 

 
ප්රාරීයය විදුලි  ඉංජිරන්ද්රු (මාවනැේල) 

කකකර  පා.රස්.ම. දිේපිටිය සඳහා  වසර 
රෙකක කාලයකට  කුලී පෙනම මත 
සැහැේු රලාරි රථයක් ලබා ෙැනීම 

20/07/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රස්පාෙන 

කමිටුව-මප2 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 
කාේයාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
රනා.431, රකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 
දු.අ. 081-2270070 

1000.00 

 
 
 
 

16,000.00 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 
කාේයාලය, ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, රනා.431, 
රකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 
කාේයාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
රනා.431, රකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 
 

 
අොල නැත. 

 
රීයය 

Click 
Here 

 

රබ. අ. 02 
(මප2) 

 
*ලංසු තැබිමේ කාලය දීර්ඝ කිරිම 

 
CP2/CE(COM)/PPC/2022/141 

 
කුලී  පෙනම මත වාහන ලබා ෙැනීම ලං. 
වි.ම. (මධ්යම පළාත 02)- ප්රාරීයය විදුලි 
ඉංජිරන්ද්රු (මාවනැේල) බල ප්රරීශයට 

අයත් පා.රස්.ම. රහ්මාතෙම සඳහා  
වසර රෙකක කාලයකට ඩබේ කැබ් 

රථයක් ලබා ෙැනීම. 

20/07/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රස්පාෙන 

කමිටුව-මප2 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 
කාේයාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
රනා.431, රකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 
දු.අ. 081-2270070 

1000.00 

 
 
 
 

20,000.00 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 
කාේයාලය, ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, රනා.431, 
රකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 
කාේයාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
රනා.431, රකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 
 

 
අොල නැත. 

 
රීයය 

Click 
Here 

 

රබ. අ. 02 
(මප2) 

 
*ලංසු තැබිමේ කාලය දීර්ඝ කිරිම 

20/07/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රස්පාෙන 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 
කාේයාලය, ලංකා 

1000.00 
 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 
කාේයාලය, ලංකා විදුලිබල 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 
කාේයාලය, ලංකා 

 
අොල නැත. 

 
රීයය 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/j73gkpwa3lyf1qw/Land_Building%20Rent_Lease%20Format%20CP2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j73gkpwa3lyf1qw/Land_Building%20Rent_Lease%20Format%20CP2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ad6g4l2db0wfz9m/PPC-2022-139%20Light%20Lorry%20Dippitiya.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ad6g4l2db0wfz9m/PPC-2022-139%20Light%20Lorry%20Dippitiya.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k05pqm8aw1w26io/PPC-2022-141%20%20Double%20Cab%20ecsc%20Hemmathagama.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k05pqm8aw1w26io/PPC-2022-141%20%20Double%20Cab%20ecsc%20Hemmathagama.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/07k048hzdhtjql6/PPC-2021-143%20%20EE%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/07k048hzdhtjql6/PPC-2021-143%20%20EE%20Car.pdf?dl=0
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CP2/CE(COM)/PPC/2022/143 

 
ප්රධ්ාන ඉංජිරන්ද්රු (බලශක්ති 

කළමනාකරණ)  - මධ්යම පළාත 2 
කකකර  විදුලි ඉංජිරන්ද්රු (බලශක්ති 
කළමනාකරණ 1) සඳහා වසර රෙකක 
කාලයකට කුලී පෙනම යටරත් රමෝටේ 

කාේ රථයක් ලබා ෙැනීම 

කමිටුව-මප2 විදුලිබල මණ්ඩලය, 
රනා.431, රකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 
දු.අ. 081-2270070 

 
 

20,000.00 
 

මණ්ඩලය, රනා.431, 
රකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
රනා.431, රකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 
 

 

රබ. අ. 02 
(මප2) 

 
*ලංසු තැබිමේ කාලය දීර්ඝ කිරිම 

 
CP2/CE(COM)/PPC/2022/168 

 
ප්රධ්ාන ඉංජිරන්ද්රු(සැළසු් හා සංවේධ්න) 

කකකය-මප 02 සඳහා වසර රෙකක 
කාලයකට කුලී පෙනම යටරත් රමෝටේ 

කාේ රථයක් ලබා ෙැනීම 

20/07/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රස්පාෙන 

කමිටුව-මප2 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 
කාේයාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
රනා.431, රකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 
දු.අ. 081-2270070 

1000.00 

 
 
 

20,000.00 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 
කාේයාලය, ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, රනා.431, 
රකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 
කාේයාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
රනා.431, රකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

 
අොල නැත. 

 
රීයය 

Click 
Here 

 

රබ. අ. 02 
(මප2) 

 
*ලංසු තැබිමේ කාලය දීර්ඝ කිරිම 

 
CP2/CE(COM)/PPC/2022/185 

 
කුලී පෙනම මත වාහන ලබා ෙැනීම ලං. 

වි.ම. (මධ්යම පළාත 02)  - ප්රාරීයය විදුලි 
ඉංජිරන්ද්රු (හඟුරන්ද්රකත)  කකකයට 
අයත්  පා.රස්.ම. මතුරට  සඳහා වසර 

රෙකක කාලයකට කුලී පෙනම යටරත් 
කෘකැබ් රථයක් ලබා ෙැනීම  රවනුරවන්ද් 

20/07/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රස්පාෙන 

කමිටුව-මප2 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 
කාේයාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
රනා.431, රකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 
දු.අ. 081-2270070 

1000.00 

 
 
 
 

16,000.00 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 
කාේයාලය, ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, රනා.431, 
රකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 
කාේයාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
රනා.431, රකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

 
අොල නැත. 

 
රීයය 

Click 
Here 

 

රබ. අ. 02 
(මප2) 

 
*ලංසු තැබිමේ කාලය දීර්ඝ කිරිම 

 
CP2/CE(COM)/PPC/2022/187 

 
(මධ්යම පළාත 2) -  ප්රාරීයය විදුලි 

ඉංජිරන්ද්රු (හඟුරන්ද්රකත) කකකයට 
අයත්  පා.රස්.ම. මතුරට  සඳහා 

රොඩනැගිේලක් කුලී/බදු පෙනම මත 
වසර 02ක කාලයකට ලබා ෙැනීම. 

 
 

20/07/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රස්පාෙන 

කමිටුව-මප2 

තමා බලාරපාරරාත්තු 
වන මාසික කුළිය සහ 

රොඩනැගිේරේ සියු 
විස්තර 

https://ceb.lk./tend
er-notice/si මඟින්ද් 
ලබා ෙන්ද්නා ආෙේශ 

ආකෘති පත්රර  සඳහන්ද් 
කර ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 

02 කාේයාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

රනා.431, රකාළඹ පාර, 
පිළිමතලාව රවත 

රෙනවිත් රහෝ 
ලියාපදිං අ තැපෑරලන්ද් 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 
කාේයාලය, ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, රනා.431, 
රකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 
කාේයාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
රනා.431, රකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 
 

 
අොල නැත. 

 
රීයය 

 

https://www.dropbox.com/s/tanj62zcj4841od/PPC-2022-168%20%20Car%20EE%20P%26D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tanj62zcj4841od/PPC-2022-168%20%20Car%20EE%20P%26D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ngxxrogilwfbcl1/PPC-2022-185%20Crew%20Cab%20%20ECSC%20Mathurata.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ngxxrogilwfbcl1/PPC-2022-185%20Crew%20Cab%20%20ECSC%20Mathurata.pdf?dl=0
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එවිය යුතුය. 
රොඩනැගිේල 

ස්බන්ද්ධ්ව රතාරතුරු 
සඳහා - දු.අ. 081-

2365360 
ලංසුව  ාරදීම පිළිබඳ 

වැඩි විස්තර සඳහා - දු.අ.  
081-2270070 

රබ. අ. 02 
(මප2) 

*ලංසු තැබිමේ කාලය දීර්ඝ කිරිම 
 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/188 
 

ප්රාරීයය විදුලි ඉංජිරන්ද්රු(කෑෙේල)  
කකකයට අයත්  පා.රස්.ම. 

රමාරරාන්ද්රතාට ප්රරීශර  බිඳවැටු් 
රස්වා සැපයු් හා නඩත්තු කටයුතු  සඳහා 

වසර රෙකක කාලයකට කුලී පෙනම 
යටරත් කෘකැබ් රථයක් ලබා ෙැනීම 

20/07/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රස්පාෙන 

කමිටුව-මප2 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 
කාේයාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
රනා.431, රකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 
දු.අ. 081-2270070 

1000.00 

 
 
 
 

16,000.00 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 
කාේයාලය, ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, රනා.431, 
රකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 
කාේයාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
රනා.431, රකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 
 

 
අොල නැත. 

 
රීයය 

Click 
Here 

 

රබ. අ. 02 
(මප2) 

*ලංසු තැබිමේ කාලය දීර්ඝ කිරිම 
 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/189 
 

ප්රධ්ාන ඉංජිරන්ද්රු රේරාරෙණිය බල 
ප්රරීශර   වාණිජ් උප කකකය සඳහා 
වසර රෙකක කාලයකට (4WD) ඩබේ 

කැබ් රථයක් ලබා ෙැනීම 

20/07/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රස්පාෙන 

කමිටුව-මප2 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 
කාේයාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
රනා.431, රකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 
දු.අ. 081-2270070 

1000.00 

 
 
 
 

20,000.00 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 
කාේයාලය, ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, රනා.431, 
රකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 
කාේයාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
රනා.431, රකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 
 

 
අොල නැත. 

 
රීයය 

Click 
Here 

 

රබ. අ. 02 
(මප2) 

*ලංසු තැබිමේ කාලය දීර්ඝ කිරිම 
 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/190 
 

ප්රාරීයය විදුලි ඉංජිරන්ද්රු(නාවලපිටිය) 
බල ප්රරීශර  GPS ෙත්ත ලබා ෙැනීර් 
වැඩසටහන සඳහා වසරක කාලයකට ත්රී 

රරෝෙ රථයක් ලබා ෙැනීම. 

20/07/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රස්පාෙන 

කමිටුව-මප2 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 
කාේයාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
රනා.431, රකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 
දු.අ. 081-2270070 

500.00 

 
 
 
 

5,000.00 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 
කාේයාලය, ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, රනා.431, 
රකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 
කාේයාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
රනා.431, රකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 
 

 
අොල නැත. 

 
රීයය 

Click 
Here 

 

රබ. අ. 02 
(මප2) 

*ලංසු තැබිමේ කාලය දීර්ඝ කිරිම 
 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/191 
 

ප්රාරීයය විදුලි ඉංජිරන්ද්රු(කෑෙේල)  
කකකයට අයත්  උප පා.රස්.ම. අේෙම 

සඳහා වසර රෙකක කාලයකට කුලී 
පෙනම යටරත් කෘකැබ් රථයක් ලබා 

ෙැනීම. 

20/07/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රස්පාෙන 

කමිටුව-මප2 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 
කාේයාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
රනා.431, රකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 
දු.අ. 081-2270070 

1000.00 

 
 
 
 

16,000.00 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 
කාේයාලය, ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, රනා.431, 
රකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 
කාේයාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
රනා.431, රකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

 
අොල නැත. 

 
රීයය 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/5ya8piebmlq3n4d/PPC-2022-188%20Crew%20Cab%20%20ECSC%20Moronthota.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5ya8piebmlq3n4d/PPC-2022-188%20Crew%20Cab%20%20ECSC%20Moronthota.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gbjpn2dg559l9vv/PPC-2022-189%20WD%20Double%20Cab%20Commercial.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gbjpn2dg559l9vv/PPC-2022-189%20WD%20Double%20Cab%20Commercial.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/82e68sgr7vaedof/PPC-2022-190%20Three%20Wheeler.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/82e68sgr7vaedof/PPC-2022-190%20Three%20Wheeler.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w31jqkjfr1yv4de/PPC-2022-191%20Crew%20Cab%20%20ECSC%20Algama.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w31jqkjfr1yv4de/PPC-2022-191%20Crew%20Cab%20%20ECSC%20Algama.pdf?dl=0
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රබ. අ. 02 
(මප2) 

*ලංසු තැබිමේ කාලය දීර්ඝ කිරිම 
 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/192 
 

හඟුරන්ද්රකත ප්රාරීයය විදුලි ඉංජිරන්ද්රු  
බල   ප්රරීශයට අයත් වලපරන්ද් 

වි.පා.රස්.මධ්යස්ථානර  විදුලි කණු 
තැබීම සෙහා කුලී/බදු පෙනම පහත 

සෙහන්ද් පහසුක් සහිත ඉඩමක්  වසර 
02ක කාලයකට ලබා ෙැනීම. 

1. වලපරන්ද් වි.පා.රස්.මධ්යස්ථානයට 
(හරස්බැීෙ) 1km දුරක් ඇතුළත විය 

යුතුයි. 
2. භූමි ප්රමාණය අවම වශරයන්ද් පේචස් 

20ක් පමණ විම. 
3. ප්රධ්ාන පාරට මුුණණලා ඉඩම තිබිය 

යුතුයි. 
4. රොඹකර රථය හා අරනකුත් රලාරි රථ 

හැරීමට පහසුක් තිබිය යුතුය. 
5.නායයෑ් අවධ්ාන් වලින්ද් රතාර 

තැනිතලා භූමියක් විය යුතුයි. 
6.ආරක්ිත වැටක් හා පිවිසු් රොරටුවක් 

තිබිය යුතුය. 

20/07/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රස්පාෙන 

කමිටුව-මප2 

තමා බලාරපාරරාත්තු 
වන මාසික කුළිය සහ 

රොඩනැගිේරේ සියු 
විස්තර 

https://ceb.lk./tend
er-notice/si මඟින්ද් 
ලබා ෙන්ද්නා ආෙේශ 

ආකෘති පත්රර  සඳහන්ද් 
කර ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 

02 කාේයාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

රනා.431, රකාළඹ පාර, 
පිළිමතලාව රවත 

රෙනවිත් රහෝ 
ලියාපදිං අ තැපෑරලන්ද් 

එවිය යුතුය. 
රොඩනැගිේල 

ස්බන්ද්ධ්ව රතාරතුරු 
සඳහා - දු.අ. 081-

2365360 
ලංසුව  ාරදීම පිළිබඳ 

වැඩි විස්තර සඳහා - දු.අ.  
081-2270070 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 
කාේයාලය, ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, රනා.431, 
රකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 
කාේයාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
රනා.431, රකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

 
අොල නැත. 

 
රීයය 

 

රබ. අ. 02 
(මප2) 

*ලංසු තැබිමේ කාලය දීර්ඝ කිරිම 
 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/193 
 

ප්රාරීයය විදුලි ඉංජිරන්ද්රු(නාවලපිටිය)  
බල ප්රරීශර   පා.රස්.ම. නාවලපිටිය 
සඳහා වසර රෙකක කාලයකට (2WD) 

ඩබේ කැබ් රථයක් ලබා ෙැනීම. 

20/07/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රස්පාෙන 

කමිටුව-මප2 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 
කාේයාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
රනා.431, රකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 
දු.අ. 081-2270070 

1000.00 

 
 
 
 

20,000.00 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 
කාේයාලය, ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, රනා.431, 
රකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 
කාේයාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
රනා.431, රකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

 
අොල නැත. 

 
රීයය 

Click 
Here 

 

රබ. අ. 02 
(මප2) 

*ලංසු තැබිමේ කාලය දීර්ඝ කිරිම 
 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/198 
 

ලංවිම මධ්යම පළාත 2 කකකය සඳහා 
පිත්තල රබෝේත හා මුරිච අ  (Brass Bolt 

and Nut ) – 2000 ක් සපයා  ාර දීම. 

20/07/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රස්පාෙන 

කමිටුව-මප2 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 
කාේයාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
රනා.431, රකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 
දු.අ. 081-2270070 

1000.00 

 
 
 

13,500.00 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 
කාේයාලය, ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, රනා.431, 
රකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 
කාේයාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
රනා.431, රකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

 
අොල නැත. 

 
රීයය 

Click 
Here 

 

රබොහැරි් 
අංශ 02 

 
WPN/NCB/2022/113 

2022-07-20 
ප.ව 2.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීමේ 

නි.සා. (බපඋ) 
කාේයාලය, ලං.වි.ම., 

 
1,000.00 

 
90,000.00 

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

නි.සා. (බපඋ) 
කාේයාලය, ලං.වි.ම., - NCB 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/bjp3doshxrpaq0c/PPC-2022-193%20Double%20Cab%20ecsc%20nw.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bjp3doshxrpaq0c/PPC-2022-193%20Double%20Cab%20ecsc%20nw.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/irydqpb6zclz9u6/CP2CE%28COM%29PPC2022198.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/irydqpb6zclz9u6/CP2CE%28COM%29PPC2022198.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/94btrl4qhzsd894/SIN-DD2-WPN-NCB-2022-113-Shifting%20of%20the%20provi.%20Stores%20Building%20at%20Kiribathgoda%20to%20Kotugoda.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/94btrl4qhzsd894/SIN-DD2-WPN-NCB-2022-113-Shifting%20of%20the%20provi.%20Stores%20Building%20at%20Kiribathgoda%20to%20Kotugoda.pdf?dl=0
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(බපඋ) පළාත් ෙබඩා රොඩනැගිේල (රපර 
සැකසූ) කිරිබත්රොඩ සිට රකාටුරොඩ 
ෙක්වා මාරු කි ම සඳහා ලංසු කැඳීම. 

 

ෙක්වා කමිටුව රනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්රොඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

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

රනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්රොඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

රබොහැරි් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
05/DGM-05/2K22/68 

ප්රධ්ාන ඉංජිරන්ද්රු (සැලසු් හා 
සංවේධ්න) කකකර  විදුලි අධිකාකාරි - 

සංවේධ්න රවත වසර රෙකක් සඳහා කුලී 
පෙනම මත වෑන්ද් රථයක් ලබාෙැනිම 

27/07/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ෙැනි් කමිටුව 

(ඌව) 

 
නිරයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධ්ාන 

ඉංජිරන්ද්රු (වාණිජ්) 
කකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ රොඩ, බදුේල. 

දු.ක : 0552222474 

 
 
 
 
 

1,000.00 51,000.00 

නිරයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 

ඉංජිරන්ද්රු (වාණිජ්) කකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ රොඩ, 
බදුේල. 

නිරයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජිරන්ද්රු (වාණිජ්) 

කකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ රොඩ, බදුේල 

 
- 

රීයය 

රමතැනින්ද් 
බාෙත 

කරන්ද්න 

රබොහැරි් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
87/BD-12/2K22/69 

විදුලි ඉංජිරන්ද්රු (මහියංෙන) කකකර  
කන්ද්ෙකැටිය පාරිර ෝගික රස්වා 

මධ්යස්ථානය රවත වසර රෙකක් සඳහා 
කුලී පෙනම මත කෘ කැබ් රථයක් 

ලබාෙැනිම 

27/07/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ෙැනි් කමිටුව 

(ඌව) 

 
නිරයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධ්ාන 

ඉංජිරන්ද්රු (වාණිජ්) 
කකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ රොඩ, බදුේල. 

දු.ක : 0552222474 

1,000.00 55,000.00 

 
නිරයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජිරන්ද්රු (වාණිජ්) කකකය 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ රොඩ, 
බදුේල. 

 
නිරයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධ්ාන 

ඉංජිරන්ද්රු (වාණිජ්) 
කකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ රොඩ, බදුේල 

 
- 

රීයය 

රමතැනින්ද් 
බාෙත 

කරන්ද්න 

රබොහැරි් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
72/BD-09/2K22/70 

ප්රධ්ාන ඉංජිරන්ද්රු (බදුේල) කකකර  
බදුේල පාරිර ෝගික රස්වා මධ්යස්ථානය 

රවත වසර රෙකක් සඳහා කුලී පෙනම මත 
වෑන්ද් රථයක් ලබාෙැනිම 

27/07/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ෙැනි් කමිටුව 

(ඌව) 

නිරයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජිරන්ද්රු (වාණිජ්) 

කකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ රොඩ, බදුේල. 
දු.ක : 0552222474 

 
 
 
 
 

1,000.00 
51,000.00 

නිරයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 

ඉංජිරන්ද්රු (වාණිජ්) කකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ රොඩ, 
බදුේල. 

නිරයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජිරන්ද්රු (වාණිජ්) 

කකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ රොඩ, බදුේල 

 
- 

රීයය 

රමතැනින්ද් 
බාෙත 

කරන්ද්න 
 
 

රබොහැරි් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
28/BD-02/2K22/71 

ප්රධ්ාන ඉංජිරන්ද්රු (බදුේල) කකකර  
විදුලි අධිකාකාරි (වාණිජ්/සිඳළී්) රවත 

වසර රෙකක් සඳහා කුලී පෙනම මත වෑන්ද් 
රථයක් ලබාෙැනිම 

27/07/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ෙැනි් කමිටුව 

(ඌව) 

නිරයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජිරන්ද්රු (වාණිජ්) 

කකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

 
 

1,000.00 
 
 

51,000.00 

නිරයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 

ඉංජිරන්ද්රු (වාණිජ්) කකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ රොඩ, 
බදුේල. 

නිරයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජිරන්ද්රු (වාණිජ්) 

කකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය,අංක . 04, 
ස්රංවැලි පාර, 

 
- 

රීයය 

රමතැනින්ද් 
බාෙත 

කරන්ද්න 

https://www.dropbox.com/s/zvxp4cvyi3m5bco/68%20-VAN%20FOR%20PL%20%26%20DEV_.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zvxp4cvyi3m5bco/68%20-VAN%20FOR%20PL%20%26%20DEV_.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zvxp4cvyi3m5bco/68%20-VAN%20FOR%20PL%20%26%20DEV_.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ty23sroy199szfj/69-CREW%20CAB.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ty23sroy199szfj/69-CREW%20CAB.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ty23sroy199szfj/69-CREW%20CAB.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/plwpb8kq5ktsk4b/70-%20BADULLA%20CSC%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/plwpb8kq5ktsk4b/70-%20BADULLA%20CSC%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/plwpb8kq5ktsk4b/70-%20BADULLA%20CSC%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e97l72b9g5skkf2/71-%20BADULLA%20ES%20COM%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e97l72b9g5skkf2/71-%20BADULLA%20ES%20COM%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e97l72b9g5skkf2/71-%20BADULLA%20ES%20COM%20VAN.pdf?dl=0
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හිඳ රොඩ, බදුේල. 
දු.ක : 0552222474 

හිඳ රොඩ, බදුේල 

රබොහැරි් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
29/BD-03/2K22/72 

ප්රධ්ාන ඉංජිරන්ද්රු (බදුේල) කකකර  
විදුලි අධිකාකාරි (වාණිජ්) රවත වසර රෙකක් 

සඳහා කුලී පෙනම මත වෑන්ද් රථයක් 
ලබාෙැනිම 

27/07/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ෙැනි් කමිටුව 

(ඌව) 

නිරයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජිරන්ද්රු (වාණිජ්) 

කකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ රොඩ, බදුේල. 
දු.ක : 0552222474 

1,000.00 51,000.00 

නිරයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 

ඉංජිරන්ද්රු (වාණිජ්) කකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ රොඩ, 
බදුේල. 

නිරයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජිරන්ද්රු (වාණිජ්) 

කකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය,අංක . 04, 
ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ රොඩ, බදුේල 

 
- 

රීයය 

රමතැනින්ද් 
බාෙත 

කරන්ද්න 

රබොහැරි් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
108/DM-15/2K22/73 

ප්රධ්ාන ඉංජිරන්ද්රු (රබො හැ ් නඩත්තු - 
ඌව) කකකර  ුණුෙල වැඩ කණ්ඩායම 

රවත වසර රෙකක් සඳහා කුලී පෙනම මත 
කෘ කැබ් රථයක් ලබාෙැනිම 

27/07/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ෙැනි් කමිටුව 

(ඌව) 

නිරයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජිරන්ද්රු (වාණිජ්) 

කකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ රොඩ, බදුේල. 
දු.ක : 0552222474 

1,000.00 55,000.00 

නිරයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 

ඉංජිරන්ද්රු (වාණිජ්) කකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ රොඩ,බදුේල. 

නිරයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජිරන්ද්රු (වාණිජ්) 

කකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ රොඩ, බදුේල 

 
- 

රීයය 

රමතැනින්ද් 
බාෙත 

කරන්ද්න 

රබොහැරි් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
06/DGM-06/2K22/74 

ප්රධ්ාන ඉංජිරන්ද්රු (සැලසු් හා සංවේධ්න 
- ඌව) කකකර  විදුලි අධිකාකාරි -සැලසු් 

රවත වසර රෙකක් සඳහා කුලී පෙනම මත 
වෑන්ද් රථයක් ලබාෙැනිම 

27/07/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ෙැනි් කමිටුව 

(ඌව) 

නිරයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජිරන්ද්රු (වාණිජ්) 

කකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ රොඩ, බදුේල. 
දු.ක : 0552222474 

1,000.00 51,000.00 

නිරයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 

ඉංජිරන්ද්රු (වාණිජ්) කකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ රොඩ, 
බදුේල. 

නිරයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජිරන්ද්රු (වාණිජ්) 

කකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ රොඩ, බදුේල 

 
- 

රීයය 

රමතැනින්ද් 
බාෙත 

කරන්ද්න 

රබොහැරි් 
අංශය 3 
(ඌව) 

නිසා(ඌව)/ප්රඉ(වාණිජ්)/නිළ 
නිවාස/ඩීඊඕ1/2රක්22/07 

විදුලි ඉංජිරන්ද්රු (දියතලාව) කකකර  
විදුලි අධිකාකාරි ඇේල රවත වසර රෙකක් 

සඳහා කුලී පෙනම මත නිළ නිවසක් 
ලබාෙැනිම 

27/07/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ෙැනි් කමිටුව 

(ඌව) 

දියතලාව ප්රාරීයය විදුලි 
ඉංජිරන්ද්රු කාේයාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, දියතලාව. 
Tel : 057-2229084 

500.00 12,000.00 

නිරයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 

ඉංජිරන්ද්රු (වාණිජ්) කකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ රොඩ, 
බදුේල. 

නිරයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජිරන්ද්රු (වාණිජ්) 

කකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ රොඩ, බදුේල 

 
- 

රීයය 

රමතැනින්ද් 
බාෙත 

කරන්ද්න 

https://www.dropbox.com/s/0xg64fywnn3ir2i/72%20BADULLA%20ES%20COM%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0xg64fywnn3ir2i/72%20BADULLA%20ES%20COM%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0xg64fywnn3ir2i/72%20BADULLA%20ES%20COM%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5pblnigrz985yj4/73-CREW%20CAB%20-%20LUNUGALA%20GANG.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5pblnigrz985yj4/73-CREW%20CAB%20-%20LUNUGALA%20GANG.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5pblnigrz985yj4/73-CREW%20CAB%20-%20LUNUGALA%20GANG.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h6i19jduryekdls/74-PL%20%26%20DEV.%20_ES-PL._%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h6i19jduryekdls/74-PL%20%26%20DEV.%20_ES-PL._%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h6i19jduryekdls/74-PL%20%26%20DEV.%20_ES-PL._%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5mxfbsg4utbiq33/ELLA%20ES%20QUARTERS_7_.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5mxfbsg4utbiq33/ELLA%20ES%20QUARTERS_7_.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5mxfbsg4utbiq33/ELLA%20ES%20QUARTERS_7_.pdf?dl=0
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රබොහැ ් 
අංශය 03 
(බපෙ II ) 

 

 
WPSII/T/2022/080 

ලං.වි.ම. බපෙ IIට අයත් රකාරළාන්ද්නාව 
ෙබඩා සංකීේණරයහි ආපන ශාලාව 
පවත්වාරෙන යාම සඳහා මිල ෙණන්ද් 

කැඳීම (විදුලිය හා ජ්ලය සඳහා ොස්තු 
අය රනාකරනු ලැරබ්) 

 
2022.07.20 
රප.ව. 10.00 

 

 
පළාත් සපයා 

ෙැනී් කමිටුව 
(බපෙ 11) 

 
නි. සා. (බපෙ II ) 

කාේයාලය 
ලං. ී.ම, පලමු මහල, 

රනා. 644,  ශ්රී 
ජ්යවේධ්නපුර මාවත, 

ඇතුේරකෝට් කරට් ක. 
 

 
රු. 500.00 

 
රු. 5,000.00 

 
නි. සා. (බපෙ II ) කාේයාලය 

ලං. ී.ම, පලමු මහල, 
රනා. 644,  ශ්රී ජ්යවේධ්නපුර 

මාවත, ඇතුේරකෝට් කරට් ක. 
 

 
නි. සා. (බපෙ II ) 

කාේයාලය 
ලං. ී.ම, පලමු මහල, 

රනා. 644,  ශ්රී 
ජ්යවේධ්නපුර මාවත, 

ඇතුේරකෝට් කරට් ක. 
 

 
අොල රනාරේ 

 
ජ්ාතික 
ලංසු 

Click 
Here 

 

රබ. අ. 03 
(සබර) 

 
SAB/CON-V13/HV/2022/69 

 
 

 
ප්රධ්ාන ඉංජිරන්ද්රු (තැනී්) වැඩ 

කණ්ඩාය් III සඳහා වෑන්ද්(ීවිත්ව 
කාේයය)රථයක් කුලී පෙනම මත ලබා 

ෙැනීම. 

27-07-2022 
 

පැය 14.00 

පළාත් මිළදී 
ෙැනී් කමිටුව 

(සබර) 

නිරයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරෙමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංජිරන්ද්රු 
(වාණිජ්) කකකය, 

ලං.වි.ම., නවනෙරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

නිරයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(සබරෙමුව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 

ඉංජිරන්ද්රු (වාණිජ්) 
කකකය, ලං.වි.ම., නව 

නෙරය, රත්නපුර. 045-
2225891-5 ෆැක්ස් - 045-

2226084 
 

නිරයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරෙමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංජිරන්ද්රු 
(වාණිජ්) කකකය, 

ලං.වි.ම., නවනෙරය, 
රත්නපුර. 

- රීයය 

 
 
 
 
 
 

Click 
Here 

රබ. අ. 03 
(සබර) 

 
SAB/RUW-V39/HV/2022/70 

 
 

රුවන්ද්වැේල විදුලි අධිකාකා  (කාේයාලය) 
සඳහාවෑන්ද්(ීවිත්ව කාේයය)රථයක් කුලී 

පෙනම මත ලබා ෙැනීම 
 
 

27-07-2022 
 

පැය 14.00 

පළාත් මිළදී 
ෙැනී් කමිටුව 

(සබර) 

නිරයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරෙමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංජිරන්ද්රු 
(වාණිජ්) කකකය, 

ලං.වි.ම., නවනෙරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

නිරයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(සබරෙමුව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 

ඉංජිරන්ද්රු (වාණිජ්) 
කකකය, ලං.වි.ම., නව 

නෙරය, රත්නපුර. 045-
2225891-5 ෆැක්ස් - 045-

2226084 
 

නිරයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරෙමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංජිරන්ද්රු 
(වාණිජ්) කකකය, 

ලං.වි.ම., නවනෙරය, 
රත්නපුර. 

- 

 
 

රීයය 

 
 
 
 
 

Click 
Here 

රබ. අ. 03 
(සබර) 

 
SAB/EMB-V27/HV/2022/71 

 
 

රකාරලාන්ද්න පාරිර ෝගික රස්වා 
මධ්යස්ථානය සඳහා වෑන්ද් (ීවිත්ව 

කාේයය)රථයක් කුලී පෙනම මත ලබා 
ෙැනීම. 

27-07-2022 
 

පැය 14.00 

පළාත් මිළදී 
ෙැනී් කමිටුව 

(සබර) 

නිරයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරෙමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංජිරන්ද්රු 
(වාණිජ්) කකකය, 

ලං.වි.ම., නවනෙරය, 
රත්නපුර 

 
 

1,000.00 20,000.00 

නිරයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(සබරෙමුව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 

ඉංජිරන්ද්රු (වාණිජ්) 
කකකය, ලං.වි.ම., නව 

නෙරය, රත්නපුර. 045-
2225891-5 ෆැක්ස් - 045-

2226084 
 
 
 
 

නිරයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරෙමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංජිරන්ද්රු 
(වාණිජ්) කකකය, 

ලං.වි.ම., නවනෙරය, 
රත්නපුර. 

- රීයය 

 
 
 
 
 
 

Click 
Here 

රබ. අ. 03 
(සබර) 

 
SAB/EMB-V55/HV/2022/72 

 
 

ඇඹිලිපිටිය පාරිර ෝගික රස්වා 
මධ්යස්ථානය සඳහා වෑන්ද් (ීවිත්ව 

27-07-2022 
 

පැය 14.00 

පළාත් මිළදී 
ෙැනී් කමිටුව 

(සබර) 

නිරයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරෙමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංජිරන්ද්රු 
(වාණිජ්) කකකය, 

ලං.වි.ම., නවනෙරය, 

1,000.00 20,000.00 

නිරයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(සබරෙමුව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 

ඉංජිරන්ද්රු (වාණිජ්) 
කකකය, ලං.වි.ම., නව 

නෙරය, රත්නපුර. 045-
2225891-5 ෆැක්ස් - 045-

නිරයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරෙමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංජිරන්ද්රු 
(වාණිජ්) කකකය, 

ලං.වි.ම., නවනෙරය, 

- රීයය 

 
 
 
 
 
 

https://www.dropbox.com/s/w7ojtfwju1s479s/WPSII.T.2022.080.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w7ojtfwju1s479s/WPSII.T.2022.080.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l6j6tund67l5n25/2022_69-CON-V13-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l6j6tund67l5n25/2022_69-CON-V13-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/352jpq89dxl5ad0/2022_70-RUW-V39-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/352jpq89dxl5ad0/2022_70-RUW-V39-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/891fyjzp0otbwgv/2022_71-EMB-V27-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/891fyjzp0otbwgv/2022_71-EMB-V27-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
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කාේයය)රථයක් කුලී පෙනම මත ලබා 
ෙැනීම. 

 

රත්නපුර 2226084 
 
 
 

රත්නපුර. Click 
Here 

රබ. අ. 03 
(සබර) 

 
 

SAB/ EHE-V69/HV/2022/73 
විදුලි ඉංජිරන්ද්රු (ඇහැලියරොඩ) සඳහා 
රමෝටේ කාේරථයක් කුලී පෙනම මත ලබා 

ෙැනීම. 

27-07-2022 
 

පැය 14.00 

පළාත් මිළදී 
ෙැනී් කමිටුව 

(සබර) 

නිරයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරෙමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංජිරන්ද්රු 
(වාණිජ්) කකකය, 

ලං.වි.ම., නවනෙරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

නිරයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(සබරෙමුව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 

ඉංජිරන්ද්රු (වාණිජ්) 
කකකය, ලං.වි.ම., නව 

නෙරය, රත්නපුර. 045-
2225891-5 ෆැක්ස් - 045-

2226084 
 

නිරයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරෙමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංජිරන්ද්රු 
(වාණිජ්) කකකය, 

ලං.වි.ම., නවනෙරය, 
රත්නපුර. 

- 

 
 
 

රීයය 

 
 
 
 
 
 
 

Click 
Here 

රබ. අ. 03 
(සබර) 

 
 

SAB/EM-V06/HV/2022/74 

 
ප්රධ්ාන ඉංජිරන්ද්රු (බලශක්ති 

කළමනාකරණ) ඇහැලියරොඩවැඩ 
කණ්ඩායම සඳහා වෑන්ද්(ීවිත්ව 

කාේයය)රථයක් කුලී පෙනම මත ලබා 
ෙැනීම. 

27-07-2022 
 

පැය 14.00 

පළාත් මිළදී 
ෙැනී් කමිටුව 

(සබර) 

නිරයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරෙමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංජිරන්ද්රු 
(වාණිජ්) කකකය, 

ලං.වි.ම., නවනෙරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

නිරයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(සබරෙමුව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 

ඉංජිරන්ද්රු (වාණිජ්) 
කකකය, ලං.වි.ම., නව 

නෙරය, රත්නපුර. 045-
2225891-5 ෆැක්ස් - 045-

2226084 
 

නිරයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරෙමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංජිරන්ද්රු 
(වාණිජ්) කකකය, 

ලං.වි.ම., නවනෙරය, 
රත්නපුර. 

- 

 
 
 

රීයය 

Click 
Here 

රබ. අ. 03 
(සබර) 

 
 

SAB/CON-V15/HV/2022/75 
ප්රධ්ාන ඉංජිරන්ද්රු (තැනී්) වැඩ 
කණ්ඩාය් V සඳහා වෑන්ද්(ීවිත්ව 

කාේයය)රථයක් කුලී පෙනම මත ලබා 
ෙැනීම. 

27-07-2022 
 

පැය 14.00 

පළාත් මිළදී 
ෙැනී් කමිටුව 

(සබර) 

නිරයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරෙමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංජිරන්ද්රු 
(වාණිජ්) කකකය, 

ලං.වි.ම., නවනෙරය, 
රත්නපුර 

 
 

1,000.00 20,000.00 

නිරයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(සබරෙමුව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 

ඉංජිරන්ද්රු (වාණිජ්) 
කකකය, ලං.වි.ම., නව 

නෙරය, රත්නපුර. 045-
2225891-5 ෆැක්ස් - 045-

2226084 
 

නිරයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරෙමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංජිරන්ද්රු 
(වාණිජ්) කකකය, 

ලං.වි.ම., නවනෙරය, 
රත්නපුර. 

- 

 
 
 

රීයය 

Click 
Here 

රබ. අ. 03 
(සබර) 

 
 

SAB/EMB-V28/HV/2022/76 

 
රොඩකරවල පා.රස්.ම. සඳහා 4WD 

ඩබේ කැබ් රථයක් කුලී පෙනම මත ලබා 
ෙැනීම. 

27-07-2022 
 

පැය 14.00 

පළාත් මිළදී 
ෙැනී් කමිටුව 

(සබර) 

නිරයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරෙමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංජිරන්ද්රු 
(වාණිජ්) කකකය, 

ලං.වි.ම., නවනෙරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

නිරයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(සබරෙමුව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 

ඉංජිරන්ද්රු (වාණිජ්) 
කකකය, ලං.වි.ම., නව 

නෙරය, රත්නපුර. 045-
2225891-5 ෆැක්ස් - 045-

2226084 
 

නිරයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරෙමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංජිරන්ද්රු 
(වාණිජ්) කකකය, 

ලං.වි.ම., නවනෙරය, 
රත්නපුර. 

- 

 
 
 

රීයය 

Click 
Here 

රබ. අ. 03 
(සබර) 

 
 

SAB/RUW-V40/HV/2022/77 

27-07-2022 
 

පැය 14.00 

පළාත් මිළදී 
ෙැනී් කමිටුව 

(සබර) 

නිරයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරෙමුව) ශාඛාව, 
1,000.00 20,000.00 

නිරයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(සබරෙමුව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 

ඉංජිරන්ද්රු (වාණිජ්) 

නිරයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරෙමුව) ශාඛාව, 
- 

 
 
 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/lghw5wfj6p4rf5z/2022_72-EMB-V55-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lghw5wfj6p4rf5z/2022_72-EMB-V55-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ycjsllcxea30opa/2022_73-EHE-V69-MOTOR%20CAR.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ycjsllcxea30opa/2022_73-EHE-V69-MOTOR%20CAR.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/blcg6qy08zb25os/2022_74-CE%28EM%29-V06-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/blcg6qy08zb25os/2022_74-CE%28EM%29-V06-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m18xgrwxky0dexi/2022_75-CON-V15-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m18xgrwxky0dexi/2022_75-CON-V15-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/940dgd3m6zxllz6/2022_76-EMB-V28-%20DOUBLE%20CAB%20%204%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/940dgd3m6zxllz6/2022_76-EMB-V28-%20DOUBLE%20CAB%20%204%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s7247ent4ncuun9/2022_77-RUW-V40%20-SINGLE%20CAB.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s7247ent4ncuun9/2022_77-RUW-V40%20-SINGLE%20CAB.pdf?dl=0
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විදුලි ඉංජිරන්ද්රු (රුවන්ද්වැේල) සඳහා 

සිංෙේ කැබ්රථයක් කුලී පෙනම මත ලබා 
ෙැනීම. 

ප්රධ්ාන ඉංජිරන්ද්රු 
(වාණිජ්) කකකය, 

ලං.වි.ම., නවනෙරය, 
රත්නපුර 

කකකය, ලං.වි.ම., නව 
නෙරය, රත්නපුර. 045-

2225891-5 ෆැක්ස් - 045-
2226084 

 

ප්රධ්ාන ඉංජිරන්ද්රු 
(වාණිජ්) කකකය, 

ලං.වි.ම., නවනෙරය, 
රත්නපුර. 

රීයය 

රබ. අ. 03 
(සබර) 

 
 

SAB/CON-V91/HV/2022/78 

 
ප්රධ්ාන ඉංජිරන්ද්රු (තැනී්) වැඩ 
කණ්ඩාය් I සඳහා 4WD ඩබේ 

කැබ්රථයක් කුලී පෙනම මත ලබා ෙැනීම. 

27-07-2022 
 

පැය 14.00 

පළාත් මිළදී 
ෙැනී් කමිටුව 

(සබර) 

නිරයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරෙමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංජිරන්ද්රු 
(වාණිජ්) කකකය, 

ලං.වි.ම., නවනෙරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

නිරයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(සබරෙමුව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 

ඉංජිරන්ද්රු (වාණිජ්) 
කකකය, ලං.වි.ම., නව 

නෙරය, රත්නපුර. 045-
2225891-5 ෆැක්ස් - 045-

2226084 
 

නිරයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරෙමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංජිරන්ද්රු 
(වාණිජ්) කකකය, 

ලං.වි.ම., නවනෙරය, 
රත්නපුර. 

- 

 
 
 

රීයය 

 
 
 
 
 
 
 

Click 
Here 

රබ.අ.04 
(ෙකුණු පළාත 

1) 

ෙප/අ්/ලි7/වි.වි./2022/02 

අ්බලන්ද්රොඩ ප්රාරීයය විදුලි ඉංජිරන්ද්රු 
කාරයාලයට අයත්  ඉුමරුව පාරිර ෝගික 
රස්වා මධ්යස්ථානය සඳහා කුලී පෙනම 

මත රොඩනැගිේලක් ලබා ෙැනීම. 
 
 

21/07/2022 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ෙැනී් කමිටුව 

ප්රාරීයය විදුලි 
ඉංජිරන්ද්රු කාරයාලය, 
ලං.වි.ම.,11, මහා විහාර 

පාර, 
අ්බලන්ද්රොඩ. 

1000.00  
 

ප්රාරීයය විදුලි 
ඉංජිරන්ද්රුකාරයාලය, 

ලං.වි.ම.,11, මහා විහාර පාර, 
අ්බලන්ද්රොඩ.දු.අංක: 

091-2258254 

 අොලරනාරේ. NCB 
 

රතාරතුරු 
පිටපත්ර 

රබ.අ.04 
(ෙකුණු පළාත 

1) 

SP/G/C03/ විදුලිය විසන්ද්ධිකා කි ් /2022 
/12 

විදුලිය විසන්ද්ධිකා කි ම සහ යළි ඇමිණීම 
 

ප්රාරීයය විදුලි ඉංජිරන්ද්රු ොේල 
කාේයාලයට අයත් ොේල,බටදූව, 

හබරාදූව, තවලම පා.රස්.ම. බල ප්රරීශය 
තුළ විදුලිය විසන්ද්ධිකා කි ම සහ යළි 

ඇමිණීම. 
 
 
 

21/07/2022 
14.00 පැය 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

පළාත් සපයා 
ෙැනී් 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ප්රාරීයය විදුලි 
ඉංජිරන්ද්රු කාේයාලය. 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය,රනා187/3 

බණ්ඩාරනායක 
රපරෙස,ොේල 

දු.ක - 09122-34344 
 
 
 
 
 

1000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ප්රාරීයය විදුලි ඉංජිරන්ද්රු 
කාේයාලය. 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය,රනා187/3 

බණ්ඩාරනායක 
රපරෙස,ොේල 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 අොලරනාරේ. NCB 
 

රතාරතුරු 
පිටපත්ර 

වයාපෘති 
අංශය 

CEB/MFS/Ph.I Ext /2022/04 
 

මන්ද්නාරම සුලං බලාොර වයාපෘතිය 
අදියර - I  දිගුව, ප්රරේශ  මාේග සෙහා ජල 
විද්යාත්මක තක්රස්රු වාේතාවක්  සකස් 

කිරීම 

28/07/2022 
 

ප.ව.1.00 

ප්රරීියය 
ප්රස්පාෙන 

කමිටුව 
(වයාපෘති) 

වයාපෘති අධ්යක්ෂ 
කාේයාලය, 

මන්ද්නාරම සුළංබල 
වයාපෘතිය අදියර III සහ  

අදියර -I දිගුව, 
ලංකා විදුලිබල 

5,000.00 50,000.00 

වයාපෘති අධ්යක්ෂ 
කාේයාලය, 

මන්ද්නාරම සුළංබල 
වයාපෘතිය අදියර III සහ  

අදියර -I දිගුව, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

වයාපෘති අධ්යක්ෂ 
කාේයාලය, 

මන්ද්නාරම සුළංබල 
වයාපෘතිය අදියර III 
සහ  අදියර -I දිගුව, 

ලංකා විදුලිබල 

අොල නැත NCB 
බාගත 

කරන්න 

https://www.dropbox.com/s/tvjx1caoopcf7rj/2022_78-CON-V91-%20DOUBLE%20CAB%20%204%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tvjx1caoopcf7rj/2022_78-CON-V91-%20DOUBLE%20CAB%20%204%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4wtenetbg3tneub/Sin-DD4-SP1-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%85%E0%B6%B8%E0%B7%8A-%E0%B6%BD%E0%B7%927-%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%93%20%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%A9%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92-2022-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4wtenetbg3tneub/Sin-DD4-SP1-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%85%E0%B6%B8%E0%B7%8A-%E0%B6%BD%E0%B7%927-%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%93%20%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%A9%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92-2022-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/09g0y3jf0tbp9hn/Sin-DD4-SP1-SP-G-C03-%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%20%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B7%92%20%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%8A2022-12.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/09g0y3jf0tbp9hn/Sin-DD4-SP1-SP-G-C03-%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%20%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B7%92%20%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%8A2022-12.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hi7kimrcmrn1z1y/Final%20Bid%20Document%20for%20Hydrological%20Assessment.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hi7kimrcmrn1z1y/Final%20Bid%20Document%20for%20Hydrological%20Assessment.pdf?dl=0
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මණ්ඩලය, 
අංක. 754, 

නව පාේලිරේන්දු පාර 
,පැලවත්ත ,බත්තරමුල්ල 

දු.ක-0112889640 
 

අංක. 754, 
නව පාේලිරේන්දු පාර 

,පැලවත්ත ,බත්තරමුල්ල 
 

මණ්ඩලය, 
අංක. 754, 

නව පාේලිරේන්දු පාර 
,පැලවත්ත 

,බත්තරමුල්ල 
 

 

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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