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ලංසු කැ`දවීම 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

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

කලාපය/ 
අංශය/ 
පළාත 

ලංසු යයාමු අංකය / අයිතම විස්තරය 
හා ප රමායය 

ලංසු 
භාර ගන්නා 

අවසාන 
දිනය හා 
යේලාව 

සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

ලංසු යපාත් මිළදී ගත 
හැකි කායයාලය සහ 

අදාළ අංකය 

 
ලංසු 

යපායතහි 
මිල 

(රුපි.) 

ලංසු ඇපකරයේ 
වටිනාකම 

(රුපි.) 

ඉදිරිපත් කරන ලංසු 
භාරදිය යුතු කායයාලය 

ලංසු විවෘත කරන 
ස්ථානය 

යතාරතුරු 
පිටපතක 

මිල 
(රුපි.) 

ලංසු 
වගයය 
ICB/ 
NCB 

යතාරතුරු 
පිටපත 
භාගත 
කිරීම් 

අමු ද්රවය 

ජනන 
 

වත්කම් 
කළමණාකර
න ජලවිදුලි 

ශාඛාව 

AMHE\Elec\003\2022\08 
 

වත්කම් කළමණාකරන ජලවිදුලි  ශාඛාව 
සඳහා ජව පරිණාමකයන් සඳහා භාවිතා 

කරනු ලබන අතත් තෙන යා හැකි Partial 
Discharge Monitoring උපකරණයක් 

සපයා,තෙනැවිත් දීම 

25/08/2022 
10.30 පැයට 

මහවැලි 
සංකීරණය 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව 

නිතයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (වත්කම් 

කළමනාකරණ ජල 
විදුලි), ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
40/20 A අම්ිටිය පාර, 

මහනුවර 
Tel: 081-2234364 
Fax: 081-2246599 

1000.00 
සෑම 

තෙවීමක්ම 
ඕනෑම 
මහජන 
බැංකු 

ශාඛාවකින් 
තනමටතොඩ 

ශාඛාතේ 
ලංවිම- 
ජනන 

මුලස්ථාන
තේ ගිණුම් 

අංක: 
071-1001-2-

3320- 
705 බැරවන 

තස් තෙවා 
බැංකු ලදුපත 
ඉදිරිපත් කළ 

යුතුය. 

රු: 100,000.00 

නිතයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(වත්කම් කළමනාකරණ ජල 

විදුලි), ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

40/20 A අම්ිටිය පාර, 
මහනුවර. 

නිතයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(වත්කම් 
කළමනාකරණ ජල 

විදුලි), ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

40/20 A අම්ිටිය පාර, 
මහනුවර. 

- 
ICB 

 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/zqaevshtm19rnm8/AMHE-Elec-003-2022-08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zqaevshtm19rnm8/AMHE-Elec-003-2022-08.pdf?dl=0
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තබනා හැරිම් 
කලාප 01 
තකාළඹ 
නෙරය 

DGM (CC)/EE 
(MM)/PPC/2022/007 

i)     Cable Cu. PVC Insulated - 
Single (7/1.70) 16mm2 

ii)    Cable Cu. PVC Insulated - 
Single (19/1.53) 35 mm2 

iii)   Cable Cu. PVC Insulated – 
Single (7/0.67) 2.5 mm2 – Earth 

Wire 
iv)   Cable Cu. PVC Insulated – 

Single (7/1.35) 10 mm2- 
v)    Cable Cu. PVC Insulated 

(7/1.04) 6 mm2 Twin Flat 

2022 
අතෙෝස්තු මස 

24 වැනිනා 
තප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ෙැනුම් 
කමිටුව 

නිතයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(තකාළඹ නෙරය) 
කාර්යාලය, 

සිේවන මහල,  ලක්්මන් 
තොඩනැගිල්ල 340, 

ආර්. ඒ. න තමල් මාවත, 
තකාළඹ 03 මගින් 

2022.08.23 දිනට තපර 
දුක. 011-2575930 

1,000.00 
(මුනලින්) 

83,600.00 
 

නිතයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(තකාළඹ නෙරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  ලක්්මන් 

තොඩනැගිල්ල 340, ආර් ඒ න 
තමල් මාවත, තකාළඹ 03 හි 

තබා ඇති ලංසු තපට්ටටිය 

සමුළු කාමරය, 
නිතයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(තකාළඹ නෙරය) 

කාර්යාලය 

- තේශීය 
Click 
Here 

තබනා හැරිම් 
කලාප 01 
තකාළඹ 
නෙරය 

 
DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2022/018 

Supply & Delivery of Straight 
Through Jointing Kits 

2022 
අතෙෝස්තු මස 

24 වැනිනා 
තප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ෙැනුම් 
කමිටුව 

නිතයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(තකාළඹ නෙරය) 
කාර්යාලය, 

සිේවන මහල,  ලක්්මන් 
තොඩනැගිල්ල 340, 

ආර්. ඒ. න තමල් මාවත, 
තකාළඹ 03 මගින් 

2022.08.23 දිනට තපර 
දුක. 011-2575930 

1,000.00 
(මුනලින්) 

147,000.00 
 

නිතයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(තකාළඹ නෙරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  ලක්්මන් 

තොඩනැගිල්ල 340, ආර් ඒ න 
තමල් මාවත, තකාළඹ 03 හි 

තබා ඇති ලංසු තපට්ටටිය 

සමුළු කාමරය, 
නිතයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(තකාළඹ නෙරය) 

කාර්යාලය 

- තේශීය 
Click 
Here 

තබනාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2022/2
17 

හිටු එකලස අඩුසැර - ෙැල්වනිත සැපයීම 
හා තබනාහැරීම 

(1.8m x 16mm) 
 

2022 
අතෙෝස්තු 24 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ෙැනීම් කමිටුව 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනතන්රු 
(වාණිජ) කාර්යාලය, 

නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාිටිය. 

037 - 2281892 

5,000.00 300,000.00 

නිතයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(වයඹ-1) කාර්යාලය 

නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාිටිය. 

නිතයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(වයඹ-1) කාර්යාලය , 
නාරම්මල පාර, 

ඇස්සැේදුම, 
කුලියාිටිය. 

 NCB 
Click 
Here 

 

තබ.අ.04 
(නකුණු පළාත 

1) 

නප/ො/ලි1/ආරක්ිත නිළ ඇඳුම් / 2022 
/04 

ප්රාතේශීය විදුලි ඉංිනතන්රු ොල්ල ශාඛාවට 
අයත් තක්්ර තස්වක මණ්ඩලය තවත 

ආරක්ිත නිළ ඇදුම් 333 ක් ලබා ෙැනීම 

25/08/2022 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ෙැනීම් 

ප්රාතේශීය ප්රධාාන විදුලි 
ඉංිනතන්රු කාර්යාලය, 

ලං.වි.ම 187/3, 
බණ්ඩාරනායක තපතනස, 

ොල්ල.දු.ක-09122-
34344 

1,000.00 10,000.00 ප්රධාාන ඉංිනතන්රු (ොල්ල)   
කාර්යාලය 

 

 අනාලතනාතේ. NCB 
 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/zbb532x888qnh70/DGM%28CC%29-EE%28MM%29-PPC-2022-017-WM.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zbb532x888qnh70/DGM%28CC%29-EE%28MM%29-PPC-2022-017-WM.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bq06z4oa2ky2flo/DGM%28CC%29-PPC-2022-002-WM.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bq06z4oa2ky2flo/DGM%28CC%29-PPC-2022-002-WM.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2jw71v6dy7a6be1/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2022-217.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2jw71v6dy7a6be1/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2022-217.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7i2t8f1qahm7neg/Sin-DD4-SP1-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%9C%E0%B7%8F-%E0%B6%BD%E0%B7%921-%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B7%92%E0%B6%AD%20%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BD%20%E0%B6%87%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A-2022-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7i2t8f1qahm7neg/Sin-DD4-SP1-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%9C%E0%B7%8F-%E0%B6%BD%E0%B7%921-%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B7%92%E0%B6%AD%20%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BD%20%E0%B6%87%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A-2022-04.pdf?dl=0
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වත්කම් 

කළමනාකර
ණ 

(පුහුණු කිරීම්) 

 
DGM(TR)/Goods/T/2022-01 

 
ලංවිම පුහුණු 

මධායස්ථානය - ිළියන්නල 
සූර්ය ප්රකාශ තවෝල්ත පේධාතිතේ   ධාාරිතාව  
90 kW AC ප්රමාණයකින් වර්ධානය කිරීම 

 
(160 kW AC සිට 250 kW AC නක්වා) 

 
2022-08-24 

දින 
පැය. 10:00 

පැයට අවසන් 
කරනු  ලැතබ්ප. 

 

 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව 
(වත්කම් 

කළමනාකර
ණ) 

 
නිතයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී (පුහුණු 
කිරීම්) 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

ශ්රී තේවානන්න පාර, 
ිළියන්නල 

 
දු.අ. 011 261 4468 

 
1,000.00 

 
300,000.00 

 
නිතයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 

(පුහුණු කිරීම්) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 
ශ්රී තේවානන්න පාර, 

ිළියන්නල 
 

දු.අ. 011 261 4468 

 
නිතයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(පුහුණු කිරීම්) 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය 
ශ්රී තේවානන්න පාර, 

ිළියන්නල 
 

දු.අ. 011 261 4468 

 
අනාල තනාතේ. 

 
NCB 

 
 

 
Click 
here 

ඉදිකිරීම් 

            

යස්වා 
ජනන 

 
උකුතවල විදුලි 

බලස්ථානය 
 
 
 
 
 
 

MC/UKU/BIDS/2022/004 
 

උකුතවල විදුලි බලස්ථානයට අනුයුක්ත 
යුධා හමුනා අනු ඛණ්ඩතේ ප්රවාහන කටයුතු 

සඳහා ආසන 12ක මගී වෑන් රථයක්  
අවුරුේනක කාල සීමාවක් සඳහා කුලියට 

ලබාෙැනීම 
(රියදුරු හා ඉන්ධාන තකාන්රාත්කරු 

විසින් සැපයිය යුතුයි.) 

2022 / 08 
/31 

14.00 පැයට 
 

මහවැලි 
සංකීර්ණ 

ප්රසම්පානන 
කමිටුව 

උකුතවල විදුලි 
බලස්ථානය, ලං.වි.ම., 

උකුතවල. 
 

T.P. 
066 224 3054 
066 224 4229 

 
Fax 

066 224 4351 
 

රු. 1000/- 
 

සෑම 
තෙවීමක්ම 

ඕනෑම 
මහජන බැංකු 

ශාඛාවක් 
මගින් මහජන 

බැංකුතේ 
මුලස්ථාන 
ශාඛාතේ 
ලං.වී.ම. 
මහවැලි 

සංකීර්ණතේ 
ගිණුම් 

අංක.204 – 
2002 – 

30085 - 134 
ට බැර වන 
තස් තෙවා 

රු: 10,000/- උකුතවල විදුලි බලස්ථානය, 
ලං.වි.ම. , උකුතවල. 

 

උකුතවල විදුලි 
බලස්ථානය, 

ලං.වි.ම. , උකුතවල. 
 

අනාළ තනාතේ. තේශීය  
Click 
here 

https://www.dropbox.com/s/2gqtoglr3skk7fm/Eng-AM-TRN-DGM-TR-Goods-T-2022-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2gqtoglr3skk7fm/Eng-AM-TRN-DGM-TR-Goods-T-2022-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9fc26x9oro4aa9p/SIN-GEN-MC-UKU-2022-08-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9fc26x9oro4aa9p/SIN-GEN-MC-UKU-2022-08-04.pdf?dl=0
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බැංකු ලදුපත 
ඉදිරිපත් කළ 

යුතුය 

තබනා හැරිම් 
කලාප 01 
තකාළඹ 
නෙරය 

 
DGM(CC)/CE(CW)/PPC/2022/002 
නි.ස (ක ො.න) අනියුක්ත ප්ර.ඉ (ක ො.බ) 

ඒ  කේ පොරික ෝගි  කේවො මධ්යේථොන 
අං  02 සදහො කුළි වෑන් /  ෲ  ැබ් රථ 

03 ක් ලබොගැනිම (වසර 02 ක්සදහො) 
 
 
 

2022 
අතෙෝස්තු මස 

24 වැනිනා 
තප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ෙැනුම් 
කමිටුව 

නිතයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(තකාළඹ නෙරය) 
කාර්යාලය, 

සිේවන මහල,  ලක්්මන් 
තොඩනැගිල්ල 340, 

ආර්. ඒ. න තමල් මාවත, 
තකාළඹ 03 මගින් 

2022.08.23 දිනට තපර 
දුක. 011-2575930 

1,000.00 
(මුනලින්) 

එක් වෑන් 
රථයකට/ ෲ  ැබ් 
15,000.00 බැගින් 

 

නිතයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(තකාළඹ නෙරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  ලක්්මන් 

තොඩනැගිල්ල 340, ආර් ඒ 
න තමල් මාවත, තකාළඹ 03 
හි තබා ඇති ලංසු තපට්ටටිය 

සමුළු කාමරය, 
නිතයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(තකාළඹ නෙරය) 

කාර්යාලය 

- තේශීය Click 
Here 

තබනා හැරිම් 
කලාප 01 
තකාළඹ 
නෙරය 

DGM(CC)/CE(C&CS)/EE(C&CS)/P
PC/2022/001 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලතේ නිතයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි )තකාළඹ නෙර (

කාර්යාල සංකීර්ණය පවත්වාතෙන යාම 
සඳහා තකාළඹ නෙරය තුල 

තොඩනැගිල්ලක් කුලී තහෝ බදු පනනම මත 
වසර තනකක කාලයකට ලබාෙැනීම 

2022 
අතෙෝස්තු මස 

24 වැනිනා 
තප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ෙැනුම් 
කමිටුව 

නිතයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(තකාළඹ නෙරය) 
කාර්යාලය, 

සිේවන මහල,  ලක්්මන් 
තොඩනැගිල්ල 340, 

ආර්. ඒ. න තමල් මාවත, 
තකාළඹ 03 මගින් 

2022.08.23 දිනට තපර 
දුක. 011-2575930 

1,000.00 
(මුනලින්) 50,000.00 

නිතයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(තකාළඹ නෙරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  ලක්්මන් 

තොඩනැගිල්ල 340, ආර් ඒ 
න තමල් මාවත, තකාළඹ 03 
හි තබා ඇති ලංසු තපට්ටටිය 

සමුළු කාමරය, 
නිතයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(තකාළඹ නෙරය) 

කාර්යාලය 

- තේශීය 
Click 
Here 

 
 
 

තබනාහැරීම් 
අංශය - 1 
(උ.මැ.ප.) 

 
 

ඩීජීඑම්/එන්සීී/සීඕඑම්/සී1/එච්වවී/2022
/031 

 
ප්රධාාන ඉංිනතන්රු (තැනීම්) ත   රාජකාරී 

කටයුතු සඳහා කුලී පනනම මත කාර් 
රථයක් ලබා ෙැනීම. වර්ෂ 02 කාල 

සීමාවක් සඳහා. 
 
 
 
 

2022.08.18 
1500 පැයට 

 
 
 
 
 

පළාත් සපයා 
ෙැනීම් කමිටුව 

 

නිතයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

තස්නානායක මාවත, 

අනුරාධාපුර. 

දු:අ: 025-2222552 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

500.00 

 
 
 
 
 
 

10,000.00 

 

 

නිතයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල තස්නානායක 

මාවත, අනුරාධාපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 

නිතයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

තස්නානායක මාවත, 

අනුරාධාපුර. 

 
 
 
 
 

අනාළ නැත 

තේශීය 
තරඟකාරී 

ලංසු 

click 
here 

https://www.dropbox.com/s/bq06z4oa2ky2flo/DGM%28CC%29-PPC-2022-002-WM.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bq06z4oa2ky2flo/DGM%28CC%29-PPC-2022-002-WM.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8k9k8og5a78mmut/DGM%28CC%29-CE%28C%26CS%29-EE%28C%26CS%29-PPC-2022-001-WM.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8k9k8og5a78mmut/DGM%28CC%29-CE%28C%26CS%29-EE%28C%26CS%29-PPC-2022-001-WM.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zn28k8lr4hu1vyo/Sin-DD1-NCP--HV-2022-031.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zn28k8lr4hu1vyo/Sin-DD1-NCP--HV-2022-031.pdf?dl=0
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තබනාහැරීම් 
අංශය - 1 
(උ.මැ.ප.) 

ඩීජීඑම්/එන්සීී/සීඕඑම්/සී1/එච්වවී/2022
/032 

විදුලි ඉංිනතන්රු (තබනාහැරීම් පාලන 
මධායස්ථාන) ත   රාජකාරී කටයුතු සඳහා 
කුලී පනනම මත කාර් රථයක් ලබා ෙැනීම. 

වර්ෂ 02 කාල සීමාවක් සඳහා. 
 
 
 
 2022.08.18 

1500 පැයට 

 
 
 
 
 

පළාත් සපයා 
ෙැනීම් කමිටුව 

 

නිතයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

තස්නානායක මාවත, 

අනුරාධාපුර. 

දු:අ: 025-2222552 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

500.00 

 
 
 
 
 
 

10,000.00 

 

 

නිතයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල තස්නානායක 

මාවත, අනුරාධාපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 

 

නිතයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

තස්නානායක මාවත, 

අනුරාධාපුර. 

 

 
 
 
 
 

අනාළ නැත 

තේශීය 
තරඟකාරී 

ලංසු 

click 
here 

තබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/SV/22/0120 
මහව ප්රාතේශීය විදුලි ඉංිනතන්රු 
කාර්යාලය හා එයට අයත් විදුලි 

පාරිතභෝගික තස්වා මධායස්ථාන සඳහා 
නඩත්තු හා පවිරතා තස්වා 

පවත්වා තෙන යාම. 

2022-08-25 
තප.ව.10.00 

ට 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව 

නිතයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා   විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
තනා.25, 

රජිහිල්ල පාර, 
කුරුණෑෙල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

2,000.00 50,000.00 නිතයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තනා.25, 

රජිහිල්ල පාර, 
කුරුණෑෙල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

නිතයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
තනා.25, 

රජිහිල්ල පාර, 
කුරුණෑෙල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

- තේශීය Click 
Here 

තබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/22/0135 
ෙල්ෙමුව විදුලි පාරිතභෝගික තස්වා 

මධායස්ථානය සඳහා වෑන් රථයක් කුලී 
පනනම මත ලබා ෙැනීම. 

2022-08-25 
තප.ව.10.00 

ට 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව 

නිතයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා   විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
තනා.25, 

රජිහිල්ල පාර, 
කුරුණෑෙල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

2,000.00 65,000.00 නිතයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තනා.25, 

රජිහිල්ල පාර, 
කුරුණෑෙල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

නිතයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
තනා.25, 

රජිහිල්ල පාර, 
කුරුණෑෙල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

- තේශීය Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/9gsppoamcn0y2qi/Sin-DD1-NCP--HV-2022-032.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9gsppoamcn0y2qi/Sin-DD1-NCP--HV-2022-032.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/815cilgxqwximfh/CEB-NWP2-NCB-SV-22-0120%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/815cilgxqwximfh/CEB-NWP2-NCB-SV-22-0120%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/isgpdsfajk5ovh5/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0135.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/isgpdsfajk5ovh5/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0135.pdf?dl=0
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තබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/22/0136 
වාරියතපාල ප්රධාාන ඉංිනතන්රු 
කාර්යාලයට අයත් මාණ්ඩලික 

සම්බන්ීකාරක (ශක්තිහානි අවම කිරීතම් 
ඒකකය) සඳහා වෑන් රථයක් කුලී පනනම 

මත ලබා ෙැනීම 

2022-08-25 
තප.ව.10.00 

ට 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව 

නිතයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා   විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
තනා.25, 

රජිහිල්ල පාර, 
කුරුණෑෙල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

2,000.00 65,000.00 නිතයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තනා.25, 

රජිහිල්ල පාර, 
කුරුණෑෙල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

නිතයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
තනා.25, 

රජිහිල්ල පාර, 
කුරුණෑෙල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

- තේශීය Click 
Here 

තබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/22/0142 
තබනාහැරීම් නඩත්තු ඒකකතේ 

වාරියතපාල නඩත්තු උප ඒකකය  සඳහා 
කෘෘෘෘ කැබ්ප රථයක් කුලී පනනම මත ලබා 

ෙැනීම 

2022-08-25 
තප.ව.10.00 

ට 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව 

නිතයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා   විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
තනා.25, 

රජිහිල්ල පාර, 
කුරුණෑෙල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

2,000.00 65,000.00 නිතයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තනා.25, 

රජිහිල්ල පාර, 
කුරුණෑෙල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

නිතයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
තනා.25, 

රජිහිල්ල පාර, 
කුරුණෑෙල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

- තේශීය Click 
Here 

තබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/22/0145 
ප්රධ්ොන ඉංිනකන්ු  (වොිජ)) ක්  කේ 

විදුලි අධි ොරි (වොිජ) - II) කවනුකවන් 
රො) ොරි  ටයුතු සඳහො වෑන් රථයක් කුලී 

පදනම මත ලබො ගැනීම. 

2022-08-25 
තප.ව.10.00 

ට 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව 

නිතයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා   විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
තනා.25, 

රජිහිල්ල පාර, 
කුරුණෑෙල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

2,000.00 65,000.00 නිතයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තනා.25, 

රජිහිල්ල පාර, 
කුරුණෑෙල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

නිතයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
තනා.25, 

රජිහිල්ල පාර, 
කුරුණෑෙල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

- තේශීය Click 
Here 

තබ. අ. 02 
(මප2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/215 
ෙණකාධිකාකාරී(ආනායම්) -මධායම පළාත 2 

සඳහා වසර තනකක කාලයකට කුලී 
පනනම යටතත් තමෝටර් කාර් රථයක් ලබා 

ෙැනීම 

31/08/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව-මප2 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 
කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තනා.431, තකාළඹ පාර, 

ිළිමතලාව. 
දු.අ. 081-2270070 

1000.00 

 
 
 
 

20,000.00 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 
කාර්යාලය, ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, තනා.431, 
තකාළඹ පාර, ිළිමතලාව. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 
කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තනා.431, තකාළඹ පාර, 

ිළිමතලාව. 

 
අනාල නැත. 

 
තේශීය 

Click 
Here 

 

තබ. අ. 02  31/08/2022 පළාත් තමා බලාතපාතරාත්තු -  ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02   Click 

https://www.dropbox.com/s/3zpp3e17vs2hilv/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0136.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3zpp3e17vs2hilv/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0136.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hjn3ojk9mdsw8kc/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0142.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hjn3ojk9mdsw8kc/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0142.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x2yox5ilhze50x7/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0145.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x2yox5ilhze50x7/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0145.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/erxl7v4oc2kol30/PPC-2022-215%20%20Car%20ACC%20REV.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/erxl7v4oc2kol30/PPC-2022-215%20%20Car%20ACC%20REV.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j73gkpwa3lyf1qw/Land_Building%20Rent_Lease%20Format%20CP2.pdf?dl=0
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(මප2) CP2/CE(COM)/PPC/2022/217 

ප්රාතේශීය විදුලි ඉංිනතන්රු (මාවනැල්ල)  
ඒකකයට අයත් තහම්මාතෙම විදුලි 
පාරිතභෝගික මධායස්ථානතේ කණු 

අංෙනය සඳහා  පහත සඳහන් 
අවශයතාවන් සහිත ඉඩමක් කුලී/බදු 

පනනම මත වසර 02ක කාලයකට ලබා 
ෙැනීම. 

 
සපුරාලිය යුතු අවශයතා: 

1.   තහම්මාතෙම නෙරය තුළ තහෝ 
නෙරයට කි.මී. 02ක දුරක් ඇතුළත විය 

යුතුය. 
2. අවම වශතයන් පර්චස් 30කට තනාඅඩු 

විය යුතුය. 
3.  තලාරි 02ක් නවතා තැබිය හැකි විය 

යුතුය. 
4. නල ජලය, විදුලිය සහ සනීපාරක්ෂක 

පහසුකම් තිබිය යුතුය. 

14.00 පැය ප්රසම්පානන 
කමිටුව-මප2 

වන මාසික කුළිය සහ 
තොඩනැගිල්තල් සියලු 

විස්තර 
https://ceb.lk./tend

er-notice/si මඟින් 
ලබා ෙන්නා ආනර්ශ 

ආකෘෘති පරතේ සඳහන් 
කර ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 

02 කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

තනා.431, තකාළඹ පාර, 
ිළිමතලාව තවත 

තෙනවිත් තහෝ 
ලියාපදිංචි තැපෑතලන් 

එවිය යුතුය. 
තොඩනැගිල්ල 

සම්බන්ධාව තතාරතුරු 
සඳහා - දු.අ. 035-

2224902 
ලංසුව භාරදීම ිළිබඳ 

වැඩි විස්තර සඳහා - දු.අ.  
081-2270070 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

කාර්යාලය, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, තනා.431, 

තකාළඹ පාර, ිළිමතලාව. 
 

කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

තනා.431, තකාළඹ පාර, 
ිළිමතලාව. 

 

අනාල නැත. තේශීය Here 
 

තබ. අ. 02 
(මප2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/218 
 

(මධායම පළාත 2) - ප්රධාාන විදුලි 
ඉංිනතන්රු(තබ. නඩ.)  ඒකකයට අයත් 

තේරාතනණිය වැඩ බිම් කාර්යාලය සඳහා  
පහත සඳහන් අවශයතාවන් සහිත 

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

 
සපුරාලිය යුතු අවශයතා: 

1. තේරාතනණිය නෙරය ආසන්නතේ 
ිහිටිම. 

2. තොඩනැඟිල්ල අවම වශතයන් 
ව.අ.1500කට   තනාඅඩු විය යුතුය. 

3. සැහැල්ලු වාහන 02ක් නවතා තැබිතම් 
හැකියාව තිබිය යුතුය. 

4. නල ජලය, විදුලිය සහ සනීපාරක්ෂක 
පහසුකම් තිබිය යුතුය. 

31/08/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව-මප2 

තමා බලාතපාතරාත්තු 
වන මාසික කුළිය සහ 
ඉඩතම් සියලු විස්තර 

https://ceb.lk./tend
er-notice/si මඟින් 
ලබා ෙන්නා ආනර්ශ 

ආකෘෘති පරතේ සඳහන් 
කර ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 

02 කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

තනා.431, තකාළඹ පාර, 
ිළිමතලාව තවත 

තෙනවිත් තහෝ 
ලියාපදිංචි තැපෑතලන් 

එවිය යුතුය. 

ඉඩම සම්බන්ධාව 
තතාරතුරු සඳහා - දු.අ. 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 
කාර්යාලය, ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, තනා.431, 
තකාළඹ පාර, ිළිමතලාව. 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 
කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තනා.431, තකාළඹ පාර, 

ිළිමතලාව. 
 

 
අනාල නැත. 

 
තේශීය 

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/j73gkpwa3lyf1qw/Land_Building%20Rent_Lease%20Format%20CP2.pdf?dl=0
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081-2386450 

ලංසුව භාරදීම ිළිබඳ 
වැඩි විස්තර සඳහා - දු.අ.  

081-2270070 
තබ. අ. 02 

(මප2) 
CP2/CE(COM)/PPC/2022/219 

 
ප්රාතේශීය විදුලි ඉංිනතන්රු(කෑෙල්ල)  

ඒකකයට අයත්  උප පා.තස්.ම. අල්ෙම 
සඳහා වසර තනකක කාලයකට කුලී 
පනනම යටතත් කෘෘකැබ්ප රථයක් ලබා 

ෙැනීම. 

31/08/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව-මප2 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 
කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තනා.431, තකාළඹ පාර, 

ිළිමතලාව. 
දු.අ. 081-2270070 

1000.00 

 
 
 
 

16,000.00 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 
කාර්යාලය, ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, තනා.431, 
තකාළඹ පාර, ිළිමතලාව. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 
කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තනා.431, තකාළඹ පාර, 

ිළිමතලාව. 

 
අනාල නැත. 

 
තේශීය 

Click 
Here 

 

තබ. අ. 02 
(මප2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/220 
 

ප්රාතේශීය විදුලි ඉංිනතන්රු(නාවලිටිය) 
බල ප්රතේශතේ GPS නත්ත ලබා ෙැනීතම් 
වැඩසටහන සඳහා වසරක කාලයකට ත්රී 

තරෝන රථයක් ලබා ෙැනීම. 

31/08/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව-මප2 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 
කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තනා.431, තකාළඹ පාර, 

ිළිමතලාව. 
දු.අ. 081-2270070 

500.00 

 
 
 
 

5,000.00 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 
කාර්යාලය, ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, තනා.431, 
තකාළඹ පාර, ිළිමතලාව. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 
කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තනා.431, තකාළඹ පාර, 

ිළිමතලාව. 

 
අනාල නැත. 

 
තේශීය 

Click 
Here 

 

තබ. අ. 02 
(මප2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/221 
 

ප්රාතේශීය විදුලි ඉංිනතන්රු(කෑෙල්ල)  
ඒකකයට අයත්  පා.තස්.ම. 

තමාතරාන්තතාට ප්රතේශතේ බිඳවැටුම් 
තස්වා සැපයුම් හා නඩත්තු කටයුතු  සඳහා 

වසර තනකක කාලයකට කුලී පනනම 
යටතත් කෘෘකැබ්ප රථයක් ලබා ෙැනීම 

31/08/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව-මප2 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 
කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තනා.431, තකාළඹ පාර, 

ිළිමතලාව. 
දු.අ. 081-2270070 

1000.00 

 
 
 
 

16,000.00 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 
කාර්යාලය, ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, තනා.431, 
තකාළඹ පාර, ිළිමතලාව. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 
කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තනා.431, තකාළඹ පාර, 

ිළිමතලාව. 

 
අනාල නැත. 

 
තේශීය 

Click 
Here 

 

තබ. අ. 02 
(මප2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/222 
 

ප්රාතේශීය විදුලි ඉංිනතන්රු(කෑෙල්ල)  
ඒකකයට අයත්  පා.තස්.ම. කෑෙල්ල  
සඳහා වසර තනකක කාලයකට කුලී 
පනනම යටතත් කෘෘකැබ්ප රථයක් ලබා 

ෙැනීම 

31/08/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව-මප2 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 
කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තනා.431, තකාළඹ පාර, 

ිළිමතලාව. 
දු.අ. 081-2270070 

1000.00 

 
 
 
 

16,000.00 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 
කාර්යාලය, ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, තනා.431, 
තකාළඹ පාර, ිළිමතලාව. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 
කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තනා.431, තකාළඹ පාර, 

ිළිමතලාව. 

 
අනාල නැත. 

 
තේශීය 

Click 
here 

 

තබ. අ. 02 
(මප2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/223 
 

හඟුරන්තකත ප්රාතේශීය විදුලි ඉංිනතන්රු  
බල   ප්රතේශයට අයත් වලපතන් 

වි.පා.තස්.මධායස්ථානතේ විදුලි කණු 
තැබීම සනහා කුලී/බදු පනනම පහත 

සනහන් පහසුකම් සහිත ඉඩමක්  වසර 
02ක කාලයකට ලබා ෙැනීම. 

1. වලපතන් වි.පා.තස්.මධායස්ථානයට 

31/08/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව-මප2 

තමා බලාතපාතරාත්තු 
වන මාසික කුළිය සහ 
ඉඩතම් සියලු විස්තර 

https://ceb.lk./tend
er-notice/si මඟින් 
ලබා ෙන්නා ආනර්ශ 

ආකෘෘති පරතේ සඳහන් 
කර ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 

02 කාර්යාලය, ලංකා 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 
කාර්යාලය, ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, තනා.431, 
තකාළඹ පාර, ිළිමතලාව. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 
කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තනා.431, තකාළඹ පාර, 

ිළිමතලාව. 

 
අනාල නැත. 

 
තේශීය 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/tx5s55x6ew8i2wm/PPC-2022-219%20Crew%20Cab%20%20ECSC%20Algama.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tx5s55x6ew8i2wm/PPC-2022-219%20Crew%20Cab%20%20ECSC%20Algama.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6mydzmv2howmzzh/PPC-2022-220%20Three%20Wheeler.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6mydzmv2howmzzh/PPC-2022-220%20Three%20Wheeler.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0r20qp3meo0vpgc/PPC-2022-221Crew%20Cab%20%20ECSC%20Moronthota.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0r20qp3meo0vpgc/PPC-2022-221Crew%20Cab%20%20ECSC%20Moronthota.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wew6uz229llmlg5/PPC-2022-222%20Crew%20Cab%20%20ECSC%20Kegalle.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wew6uz229llmlg5/PPC-2022-222%20Crew%20Cab%20%20ECSC%20Kegalle.pdf?dl=0
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
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(හරස්බැේන) 1km දුරක් ඇතුළත විය 
යුතුයි. 

2. භූමි ප්රමාණය අවම වශතයන් පර්චස් 
20ක් පමණ විම. 

3. ප්රධාාන පාරට මුහුණලා ඉඩම තිබිය 
යුතුයි. 

4. තනාඹකර රථය හා අතනකුත් තලාරි රථ 
හැරවීමට පහසුකම් තිබිය යුතුය. 

5.නායයෑම් අවධාානම් වලින් තතාර 
තැනිතලා භූමියක් විය යුතුයි. 

6.ආරක්ිත වැටක් හා ිවිසුම් තනාරටුවක් 
තිබිය යුතුය. 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තනා.431, තකාළඹ පාර, 

ිළිමතලාව තවත 
තෙනවිත් තහෝ 

ලියාපදිංචි තැපෑතලන් 
එවිය යුතුය. 

ඉඩම සම්බන්ධාව 
තතාරතුරු සඳහා - දු.අ. 

052-2222918 
ලංසුව භාරදීම ිළිබඳ 

වැඩි විස්තර සඳහා - දු.අ.  
081-2270070 

- 
 

තබනාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/Kirindi/EC1/Ten/Building/2
022/07 

ප්රාතේශීය විදුලි ඉංිනතන්රු කාර්යාලය 
(කිරිඳිවැල) සඳහා වසර තනකක 

කාලයකට තොඩනැගිල්ලක්  බදු කුලි 
පනනම මත ලබා ෙැනීම සඳහා මිල ෙණන් 

කැනවිම. 

2022-08-17 
ප.ව 2.00 

නක්වා 

පළාත් සපයා 
ෙැනීතම් 
කමිටුව 

ප්රාතේය ය විදුලි 
ඉංිනතන්රු(කිරිඳිවැල) 

ලං.වි. ම. 
තනා.74/25, රජවීදිය, 

කිරිඳිවැල 
දු.ක. 0332253357/ 

0332253358 

1,000.00 50,000.00 

ප්රාතේය ය විදුලි 
ඉංිනතන්රු(කිරිඳිවැල) 

ලං.වි. ම. 
තනා.74/25, රජවීදිය, 

කිරිඳිවැල 
දු.ක. 0332253357/ 

0332253358 

ප්රාතේය ය විදුලි 
ඉංිනතන්රු(කිරිඳිවැල) 

ලං.වි. ම. 
තනා.74/25, රජවීදිය, 

කිරිඳිවැල 
දු.ක. 0332253357/ 

0332253358 

- NCB 
Click 
Here 

තබනාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/J-V95/2022/22 
කුලී පනනම මත  වෑන් රථයක් ලබා 

ෙැනීම.  ප්රධාාන විදුලි ඉංිනතන්රු 
කාර්යාලය - ජා ඇල. 

2022-08-17 
ප.ව 2.00 

නක්වා 

පළාත් සපයා 
ෙැනීතම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

තනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්තොඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

 
1,000.00 

 
20,000.00 

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

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

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

තනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්තොඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

තබනාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/N-V43/2022/50 
කුලී පනනම මත  වෑන් රථයක් ලබා 

ෙැනීම.  පාරිතභෝගික තස්වා මධායස්ථානය 
- කටුනායක 

2022-08-17 
ප.ව 2.00 

නක්වා 

පළාත් සපයා 
ෙැනීතම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

තනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්තොඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

 
1,000.00 

 
20,000.00 

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

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

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

තනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්තොඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

තබනාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/P&D-V107/2022/81 
කුලී පනනම මත තමෝටර් කාර් රථයක් ලබා 
ෙැනීම.  ප්රධාාන ඉංිනතන්රු - (සැලසුම් හා 

සංවර්ධාන) 

2022-08-17 
ප.ව 2.00 

නක්වා 

පළාත් සපයා 
ෙැනීතම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

තනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්තොඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

 
1,000.00 

 
20,000.00 

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

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

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

තනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්තොඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

තබනාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/V-V141/2022/122 
කුලී පනනම මත  වෑන් රථයක් ලබා 

ෙැනීම.  ප්රධාාන විදුලි ඉංිනතන්රු 
කාර්යාලය - තේයන්තොඩ 

2022-08-17 
ප.ව 2.00 

නක්වා 

පළාත් සපයා 
ෙැනීතම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

තනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්තොඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

 
1,000.00 

 
20,000.00 

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

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

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

තනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්තොඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

තබනාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/V-V108/2022/124 
කුලී පනනම මත  වෑන් රථයක් ලබා 

ෙැනීම.  ප්රධාාන විදුලි ඉංිනතන්රු 
කාර්යාලය - තේයන්තොඩ 

2022-08-17 
ප.ව 2.00 

නක්වා 

පළාත් සපයා 
ෙැනීතම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

තනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්තොඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

 
1,000.00 

 
20,000.00 

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

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

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

තනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්තොඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/1upxwyqsaaairh3/Sin-DD2-WPN-Kirindi-EC1-Ten-Building-2022-07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1upxwyqsaaairh3/Sin-DD2-WPN-Kirindi-EC1-Ten-Building-2022-07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iiyztbfn12rd9ls/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V95-2022-22%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iiyztbfn12rd9ls/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V95-2022-22%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lf7qjwnqza5as2b/Eng-DD2-WPN-NCB-N-V43-2022-50%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lf7qjwnqza5as2b/Eng-DD2-WPN-NCB-N-V43-2022-50%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qv1ibz0e6d5m2mj/Eng-DD2-WPN-NCB-P%26D-V107-2022-81%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qv1ibz0e6d5m2mj/Eng-DD2-WPN-NCB-P%26D-V107-2022-81%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yf6b8egrbsw89hz/Eng-DD2-WPN-NCB-V-V141-2022-122%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yf6b8egrbsw89hz/Eng-DD2-WPN-NCB-V-V141-2022-122%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ldfdwhmqgvph2zz/Eng-DD2-WPN-NCB-V-V108-2022-124%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ldfdwhmqgvph2zz/Eng-DD2-WPN-NCB-V-V108-2022-124%20Van.pdf?dl=0
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තබනාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/G-V128/2022/126 
කුලී පනනම මත  වෑන් රථයක් ලබා 

ෙැනීම.  ප්රධාාන විදුලි ඉංිනතන්රු 
කාර්යාලය - ෙම්පහ 

2022-08-17 
ප.ව 2.00 

නක්වා 

පළාත් සපයා 
ෙැනීතම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

තනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්තොඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

 
1,000.00 

 
20,000.00 

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

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

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

තනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්තොඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

තබනාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/P&D-V06/2022/127 
කුලී පනනම මත වෑන් රථයක් ලබා ෙැනීම.  

ප්රධාාන ඉංිනතන්රු (සැලසුම් හා 
සංවර්ධාන) ඒකකය - බපඋ 

2022-08-17 
ප.ව 2.00 

නක්වා 

පළාත් සපයා 
ෙැනීතම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

තනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්තොඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

 
1,000.00 

 
20,000.00 

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

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

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

තනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්තොඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

තබනාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/N-V45/2022/130 
කුලී පනනම මත  වෑන් රථයක් ලබා 

ෙැනීම.  පාරිතභෝගික තස්වා මධායස්ථානය 
- මිනුවන්තොඩ 

2022-08-17 
ප.ව 2.00 

නක්වා 

පළාත් සපයා 
ෙැනීතම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

තනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්තොඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

 
1,000.00 

 
20,000.00 

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

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

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

තනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්තොඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

තබනාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/N-V44/2022/131 
කුලී පනනම මත  කෘෘ කැබ්ප රථයක් ලබා 

ෙැනීම.  පාරිතභෝගික තස්වා මධායස්ථානය 
- මිනුවන්තොඩ 

2022-08-17 
ප.ව 2.00 

නක්වා 

පළාත් සපයා 
ෙැනීතම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

තනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්තොඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

 
1,000.00 

 
20,000.00 

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

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

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

තනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්තොඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

තබනාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/J-V145/2022/132 
කුලී පනනම මත  වෑන් රථයක් ලබා 

ෙැනීම.  පාරිතභෝගික තස්වා මධායස්ථානය 
- වත්තල 

2022-08-17 
ප.ව 2.00 

නක්වා 

පළාත් සපයා 
ෙැනීතම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

තනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්තොඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

 
1,000.00 

 
20,000.00 

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

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

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

තනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්තොඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

තබනාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/G-V127/2022/134 
කුලී පනනම මත  වෑන් රථයක් ලබා 

ෙැනීම.  ප්රධාාන විදුලි ඉංිනතන්රු 
කාර්යාලය - ෙම්පහ 

2022-08-17 
ප.ව 2.00 

නක්වා 

පළාත් සපයා 
ෙැනීතම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

තනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්තොඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

 
1,000.00 

 
20,000.00 

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

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

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

තනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්තොඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

තබනාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/G-V155/2022/137 
කුලී පනනම මත  වෑන් රථයක් ලබා 

ෙැනීම.  පාරිතභෝගික තස්වා මධායස්ථානය 
- ෙතණ්මුල්ල 

2022-08-17 
ප.ව 2.00 

නක්වා 

පළාත් සපයා 
ෙැනීතම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

තනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්තොඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

 
1,000.00 

 
20,000.00 

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

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

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

තනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්තොඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

තබනාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/D-V92/2022/141 
කුලී පනනම මත  කෘෘ කැබ්ප රථයක් ලබා 

ෙැනීම ප්රාතේශීය නඩත්තු ඒකකය - 
දිවුලිටිය 

2022-08-17 
ප.ව 2.00 

නක්වා 

පළාත් සපයා 
ෙැනීතම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

තනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්තොඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

 
1,000.00 

 
20,000.00 

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

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

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

තනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්තොඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

තබනාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/D-V81/T/2022/142 
කුලී පනනම මත  වෑන් රථයක් ලබා 

ෙැනීම.  පාරිතභෝගික තස්වා මධායස්ථානය 
- දිවුලිටිය 

2022-08-17 
ප.ව 2.00 

නක්වා 

පළාත් සපයා 
ෙැනීතම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

තනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්තොඩ.                

 
1,000.00 

 
20,000.00 

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

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

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

තනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්තොඩ.                

- NCB 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/uj0b15dk5ut4vfw/Eng-DD2-WPN-NCB-G-V128-2022-126%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uj0b15dk5ut4vfw/Eng-DD2-WPN-NCB-G-V128-2022-126%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cnwn7oflkeucti7/Eng-DD2-WPN-NCB-P%26D-V06-2022-127%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cnwn7oflkeucti7/Eng-DD2-WPN-NCB-P%26D-V06-2022-127%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fl0rrsj02v39uaz/Eng-DD2-WPN-NCB-N-V45-2022-130%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fl0rrsj02v39uaz/Eng-DD2-WPN-NCB-N-V45-2022-130%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dm90t9a1n005l9u/Eng-DD2-WPN-NCB-N-V44-2022-131-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dm90t9a1n005l9u/Eng-DD2-WPN-NCB-N-V44-2022-131-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bvkxulgauevhq7h/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V145-2022-132%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bvkxulgauevhq7h/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V145-2022-132%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ng6s2mcwl11s9aa/Eng-DD2-WPN-NCB-G-V127-2022-134%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ng6s2mcwl11s9aa/Eng-DD2-WPN-NCB-G-V127-2022-134%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7j8syj8ficzc6gp/Eng-DD2-WPN-NCB-G-V155-2022-137%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7j8syj8ficzc6gp/Eng-DD2-WPN-NCB-G-V155-2022-137%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9yq6gtt273psj8c/Eng-DD2-WPN-NCB-D-V92-2022-141-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9yq6gtt273psj8c/Eng-DD2-WPN-NCB-D-V92-2022-141-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mwr9yligms2lzqv/Eng-DD2-WPN-NCB-D-V81-T-2022-142%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mwr9yligms2lzqv/Eng-DD2-WPN-NCB-D-V81-T-2022-142%20Van.pdf?dl=0
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දු.ක. 011-2911071/72 දු.ක. 011-2911071/72 

තබ.අ.03 
(සබර) 

SAB/RUW/EE/BUILDING/BULATH
KOHUPITIYA C.S.C. /2022 

බුලත්තකාහුිටිය පාරිතභෝගික තස්වා 
මධායස්ථානය සඳහා වසර තනකක 

කාලයකට, බුලත්තකාහුිටිය නෙරතේ 
සිට කිතලෝමීටර 2ක්  ඇතුලත ිහිටි වර්ෙ 
අඩි 2000 කට තනාඅඩු තොඩනැගිල්ලක්  

කුලී පනනම මත ලබා ෙැනීම. 
 
 
 

18/08/2022 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ෙැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

විදුලි ඉංිනතන්රු 
කාර්යාලය 

(රුවන්වැල්ල)       තනා. 
ඊ 184/1, අටුලුෙම, 

තනහිඕවිට. 
 

1,000.00 - 

විදුලි ඉංිනතන්රු කාර්යාලය 
(රුවන්වැල්ල) තනා. ඊ 

184/1, අටුලුෙම, තනහිඕවිට. 
 

විදුලි ඉංිනතන්රු 
කාර්යාලය 

(රුවන්වැල්ල) තනා. ඊ 
184/1, අටුලුෙම, 

තනහිඕවිට. 
 

- 
තේශීය 

තරඟකාරී 
ලංසු 

Cilck 
Here 

 

 
තබනාහැරීම් 
අංශය 03 
(බපන II) 

 

WPSII/T/2022/088 
කුලී වාහන සපයා ෙැනීම වසර 02 ක් 

සඳහා කෘෘ කැබ්ප රථ 01ක් 
ප්රධාාන ඉංිනතන්රු (තබනාහැරීම් නඩත්තු) - 

තරාපැවි නඩත්තු ඒකකය සඳහා 

 
2022.08.17 
තප.ව. 10.00 

 

 
පළාත් සපයා 

ෙැනීම් කමිටුව 
(බපන 11) 

 
නි. සා. (බපන II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

තනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්තකෝට්ටතට්ට. 

 
රු. 1,000.00 

 
රු. 5,000.00 

 
නි. සා. (බපන II ) කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
තනා. 644,  ශ්රී ජයවර්ධානපුර 

මාවත, ඇතුල්තකෝට්ටතට්ට. 

 
නි. සා. (බපන II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

තනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්තකෝට්ටතට්ට 

 
අනාල තනාතේ 

 
ජාතික 
ලංසු 

Click 
Here 

 

 
තබනාහැරීම් 
අංශය 03 
(බපන II) 

 

 
WPSII/T/2022/089 

කුලී වාහන සපයා ෙැනීම වසර 02 ක් 
සඳහා වෑන් රථ 01ක් 

විදුලි ඉංිනතන්රු (තහාරණ) සඳහා 

 
2022.08.17 
තප.ව. 10.00 

 

 
පළාත් සපයා 

ෙැනීම් කමිටුව 
(බපන 11) 

 
නි. සා. (බපන II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

තනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්තකෝට්ටතට්ට. 

 
රු. 1,000.00 

 
රු. 5,000.00 

 
නි. සා. (බපන II ) කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
තනා. 644,  ශ්රී ජයවර්ධානපුර 

මාවත, ඇතුල්තකෝට්ටතට්ට. 

 
නි. සා. (බපන II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

තනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්තකෝට්ටතට්ට 

 
අනාල තනාතේ 

 
ජාතික 
ලංසු 

Click 
Here 

 

 
තබනාහැරීම් 
අංශය 03 
(බපන II) 

 

 
WPSII/T/2022/090 

කුලී වාහන සපයා ෙැනීම වසර 02 ක් 
සඳහා වෑන් රථ 01ක් 

ප්රධාාන ඉංිනතන්රු (තැනීම්) සඳහා 

 
2022.08.17 
තප.ව. 10.00 

 

 
පළාත් සපයා 

ෙැනීම් කමිටුව 
(බපන 11) 

 
නි. සා. (බපන II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

තනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්තකෝට්ටතට්ට. 

 
රු. 1,000.00 

 
රු. 5,000.00 

 
නි. සා. (බපන II ) කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
තනා. 644,  ශ්රී ජයවර්ධානපුර 

මාවත, ඇතුල්තකෝට්ටතට්ට. 

 
නි. සා. (බපන II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

තනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්තකෝට්ටතට්ට 

 
අනාල තනාතේ 

 
ජාතික 
ලංසු 

Click 
Here 

 

 
තබනාහැරීම් 
අංශය 03 
(බපන II) 

 

 
WPSII/T/2022/091 

කුලී වාහන සපයා ෙැනීම වසර 02 ක් 
සඳහා වෑන් රථ 01ක් 

විදුලි ඉංිනතන්රු (බණ්ඩාරෙම) සඳහා 

 
2022.08.17 
තප.ව. 10.00 

 

 
පළාත් සපයා 

ෙැනීම් කමිටුව 
(බපන 11) 

 
නි. සා. (බපන II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

තනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්තකෝට්ටතට්ට. 

 
රු. 1,000.00 

 
රු. 5,000.00 

 
නි. සා. (බපන II ) කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
තනා. 644,  ශ්රී ජයවර්ධානපුර 

මාවත, ඇතුල්තකෝට්ටතට්ට. 

 
නි. සා. (බපන II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

තනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්තකෝට්ටතට්ට 

 
අනාල තනාතේ 

 
ජාතික 
ලංසු 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/8t77uzpy2l25nrv/%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B7%83%E0%B7%94%20%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%AD%20%20%E0%B6%B6%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B7%84%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%92%E0%B6%BA%20%E0%B6%B4%E0%25
https://www.dropbox.com/s/8t77uzpy2l25nrv/%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B7%83%E0%B7%94%20%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%AD%20%20%E0%B6%B6%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B7%84%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%92%E0%B6%BA%20%E0%B6%B4%E0%25
https://www.dropbox.com/s/pw5q0wwvatwlmiq/WPSII.T.2022.088.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pw5q0wwvatwlmiq/WPSII.T.2022.088.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i6x1tzkkrj6b3bs/WPSII.T.2022.089.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i6x1tzkkrj6b3bs/WPSII.T.2022.089.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w8gm01paz99kusn/WPSII.T.2022.090.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w8gm01paz99kusn/WPSII.T.2022.090.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/et52g9ztdyn8ipa/WPSII.T.2022.091.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/et52g9ztdyn8ipa/WPSII.T.2022.091.pdf?dl=0
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තබනාහැරීම් 
අංශය 03 
(බපන II) 

 

 
WPSII/T/2022/092 

කුලී වාහන සපයා ෙැනීම වසර 02 ක් 
සඳහා කෘෘ කැබ්ප රථ 01ක් 

විදුලි ඉංිනතන්රු (අවිස්සාතේල්ල) සඳහා 

 
2022.08.17 
තප.ව. 10.00 

 

 
පළාත් සපයා 

ෙැනීම් කමිටුව 
(බපන 11) 

 
නි. සා. (බපන II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

තනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්තකෝට්ටතට්ට. 

 
රු. 1,000.00 

 
රු. 5,000.00 

 
නි. සා. (බපන II ) කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
තනා. 644,  ශ්රී ජයවර්ධානපුර 

මාවත, ඇතුල්තකෝට්ටතට්ට. 

 
නි. සා. (බපන II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

තනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්තකෝට්ටතට්ට 

 
අනාල තනාතේ 

 
ජාතික 
ලංසු 

Click 
Here 

 

 
තබනාහැරීම් 
අංශය 03 
(බපන II) 

 

 
WPSII/T/2022/093 

කුලී වාහන සපයා ෙැනීම වසර 02 ක් 
සඳහා වෑන් රථ 01ක් 

ප්රධාාන ඉංිනතන්රු (බලශක්ති 
කළමණාකරන) සඳහා 

 
2022.08.17 
තප.ව. 10.00 

 

 
පළාත් සපයා 

ෙැනීම් කමිටුව 
(බපන 11) 

 
නි. සා. (බපන II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

තනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්තකෝට්ටතට්ට. 

 
රු. 1,000.00 

 
රු. 5,000.00 

 
නි. සා. (බපන II ) කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
තනා. 644,  ශ්රී ජයවර්ධානපුර 

මාවත, ඇතුල්තකෝට්ටතට්ට. 

 
නි. සා. (බපන II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

තනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්තකෝට්ටතට්ට 

 
අනාල තනාතේ 

 
ජාතික 
ලංසු 

Click 
Here 

 

 
තබනාහැරීම් 
අංශය 03 
(බපන II) 

 

 
WPSII/T/2022/094 

පන්නිිටිය පාරිතභෝගික තස්වා 
මධායස්ථානය පවත්වා තෙන යාම සඳහා 

සුදුසු තොඩනැගිල්ලක් කුලියට තහෝ 
බේනට ෙැනීම වසර 02ක් සඳහා 

(පන්නිිටිය නෙර ආසන්නතේ ජලය, 
විදුලිය හා දුරකථන සහිතව සම්ූර්ණ 

වර්ෙඵලය වර්ෙ අඩි 2000 – 2500 අතර 
වාහන කිහිපයක් ොල් කිරීමට ඉඩකඩ 

ඇති) 
 

 
2022.08.17 
තප.ව. 10.00 

 

 
පළාත් සපයා 

ෙැනීම් කමිටුව 
(බපන 11) 

 
නි. සා. (බපන II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

තනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්තකෝට්ටතට්ට. 

 
- 

 
- 

 
නි. සා. (බපන II ) කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
තනා. 644,  ශ්රී ජයවර්ධානපුර 

මාවත, ඇතුල්තකෝට්ටතට්ට. 

 
නි. සා. (බපන II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

තනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්තකෝට්ටතට්ට 

 
අනාල තනාතේ 

 
ජාතික 
ලංසු 

Click 
Here 

 

 
වත්කම් 

කළමනාකර
ණ 

(අතිතර්ක 
මුනල් 

කළමනාකරු) 

 
CEB/AFM(AM)/HV/2022/01 

 
ලංවිම අතිතර්ක මුනල් කළමනාකරු (ව. 

ක) කාර්යාලය සඳහා තතත් බදු කුලී 
පනනම මත කාර් රථයක් ලබා ෙැනීම 

(රියදුරු සහ ඉන්ධාන  සමෙ) 

 
2022-08-30 

දින 
පැය. 14:00 

පැයට අවසන් 
කරනු  ලැතබ්ප. 

 
 

 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව 
(වත්කම් 

කළමනාකර
ණ) 

 
අතිතර්ක මුනල් 

කළමනාකරු (වත්කම් 
කළමනාකරණ) ශාඛාව 

ලංවිම ප්රධාාන කාර්යාලය 
තනවන මහල 
තකාළඹ 02 

 
දු.අ. 011 239 5725 

 
 

 
500.00 

 
35,000.00 

 
අතිතර්ක මුනල් කළමනාකරු 

(වත්කම් කළමනාකරණ) 
ශාඛාව 

ලංවිම ප්රධාාන කාර්යාලය 
තනවන මහල 
තකාළඹ 02 

 
දු.අ. 011 239 5725 

 

 
අතිතර්ක මුනල් 

කළමනාකරු (වත්කම් 
කළමනාකරණ) ශාඛාව 

ලංවිම ප්රධාාන 
කාර්යාලය 

තනවන මහල 
තකාළඹ 02 

 
 

දු.අ. 011 239 5725 
 

 
අනාල තනාතේ. 

 
NCB 

 
 

 
Click 
here 

වයාපෘෘති 
CEB/MFS/Ph.III/2022/05 
මන්නාරම සුලං බලාොර වයාපෘෘතිය 
අදියර - III, සනහා ඉඩම් සහ මාර්ග මැනුම් 

18/08/2022 
 
 

ප්රතේය ය 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව 

වයාපෘෘති අධායක්ෂ 
කාර්යාලය, 

මන්නාරම සුළංබල 
1,500.00 100,000.00 

වයාපෘෘති අධායක්ෂ 
කාර්යාලය, 

මන්නාරම සුළංබල 

වයාපෘෘති අධායක්ෂ 
කාර්යාලය, 

මන්නාරම සුළංබල 
අනාල නැත NCB  

https://www.dropbox.com/s/9x3xkwtwv23kddt/WPSII.T.2022.092.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9x3xkwtwv23kddt/WPSII.T.2022.092.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2pwn8y35quhr8uw/WPSII.T.2022.093.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2pwn8y35quhr8uw/WPSII.T.2022.093.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jtc0wl04a20adn5/WPSII.T.2022.094.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jtc0wl04a20adn5/WPSII.T.2022.094.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/982mfy408wue5gx/Eng-AM-AFM-CEB-AFM-AM-HV-2022-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/982mfy408wue5gx/Eng-AM-AFM-CEB-AFM-AM-HV-2022-01.pdf?dl=0
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කටයුතු සිදුකිරීම. (වයාපෘෘති) වයාපෘෘතිය අදියර III සහ  
අදියර -I දිගුව, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක. 754, 

නව පාර්ිමම්න්තතු පාර 
,පැලවත්ත ,බත්තරමුල්ල 

දු.ක-0112889640 
 

වයාපෘෘතිය අදියර III සහ  
අදියර -I දිගුව, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක. 754, 

නව පාර්ිමම්න්තතු පාර 
,පැලවත්ත ,බත්තරමුල්ල 

 

වයාපෘෘතිය අදියර III 
සහ  අදියර -I දිගුව, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක. 754, 

නව පාර්ිමම්න්තතු 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 ඔවුන්යේ බලයලත් නියයෝජිතයන්ට පමයක් ලංසු යපාත් නිකුත් කරනු ලැයේ. අවශය වු විටක ඔවුන් 1987 අංක 3 දරය යපාදු යකාන්ත රාත් පනතට අනුලවලව ලියාපදිං ව විය යුතුය. 
 

 

ලංසු භාර ගන්නා අවසාන දිනයට කලින් දින දක්වා සෑම ලංසු යපාතක් යවනුයවන්ම ඉහත 6 වන තීරුයේ ස`දහන් මුදල යගවා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාාන ඉංජියන්රු යවත ලිිතතව ඉදිරිපත් කරන ලද ඉ්ලීමමක් මිනන්  0900 පැය 
සිට 1500 පැය දක්වා සාමානය වැඩ කරන දිනයන් තුළ මිලදී ගත හැක. යම් ස`දහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සාමානයාධිකාකාරී නමින් ලියන ලද බැංකු අයකරයක් ම`ිනන් යහෝ මුද් ම`ිනන් යහෝ යගවිය හැක. 
 

 

වියේශීය තානාපති කායයාල /යවළ`ද යකාමිෂන්වලට, ලංසු යපාත්වල යතාරතුරු පිටපත් ලිිතත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීයමන් අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාාන ඉංජියන්රු කායයාලයේ දී යනාමිය් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපාත් අයේක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ඔවුන්යේ නියයෝජිතයින්ට අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාාන ඉංජියන්රු කායයාලයේ දී යනාමිය් පරී්ා කල හැක. 
 

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ඔවුන්යේ අනුමැතිය ලත් නියයෝජිතයින් ඉදිරිපිටදී ඉහත තීරු අංක 9 හි සදහන් ස්ථානයන්හිදී ලංසු භාරගැනීම අවසන් කරන යේලායේදීම, එයස් ඉදිරිපත් කරන ලද සියලුම ලංසු විවෘත කරනු ලබන අතර ප රමාදව ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලංසු 
ප රතිය්්ප කරනු ලැයේ. 
 

මීට අදාල සියලු විස්තර හා පැහැදිලි කිරීම් විමසිය යුත්යත් ලංසු යපාත් නික`ත් කරනු ලබන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ ප රධාාන ඉංජියන්රු යවතිනි. 
 

 

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

 

        සාමාන්යාධිකාරාරී                      
                                     


