
 1 

   

             

ලංසු කැඳවීම 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

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

කලාපය/ 
අංශය/ 
පළාත 

ලංසු යයාමු අංකය / අයිතම විස්තරය හා 
ප් රමායය 

ලංසු 
භාර ගන්නා 

අවසාන දිනය 
හා යේලාව 

සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

ලංසු යපාත් මිළදී ගත 
හැකි කාර්යාලය සහ 

අදාළ අංකය 

 
ලංසු 

යපායතහි 
මිල 

(රුපි.) 

ලංසු ඇපකරයේ 
වටිනාකම 

(රුපි.) 

ඉදිරිපත් කරන ලංසු භාරදිය 
යුතු කාර්යාලය 

ලංසු විවෘත කරන 
ස්ථානය 

යතාරතුරු 
පිටපතක 

මිල 
(රුපි.) 

ලංසු 
වර්ගය 
ICB/ 
NCB 

යතාරතුරු 
පිටපත 
භාගත 
කිරීම් 

අමු ද්රවය 
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ජනන 
ලක්ෂපාන 
සංකීර්යය 

LC/CME/SECURITY/UNIFORMS/2
022 

 
ලක්ෂපාන සංකීර්යය සඳහා 

අවශයආරරක්ෂක ිළළාාරි හා ආරරක්ෂක 
ිළයාමන ිළල ඇඳුම් ලබා ගැිළම. - 2022 

 
05-10-2022  

දින 
 

14.00පැය 
දක්වා 

 
ලක්ෂපාන 
සංකීර්ය 

ප්රසම් පාදන 
කමිටුව 

නිය ෝජ්ය 
සාමාන්යාධිකාරා  

රාර් ාල , 
ලක්ෂපාන් සංකීර්ණ , 

ලංරා විදුලි බල 
මණ්ඩල , 
ලක්ෂපාන්. 

දු.ර. :    051-2232085 
051-2232084 

ෆැක්් : 051-2232211 
 

04-10-2022දින ප.ව. 
0400 දක්වා යටන්ඩර් 

පත් මිල දී ගත හැක 
 

රු.2,000කමු
දල 

සාමානයාධි
කාරි 

ලංකාවිදුලිබ
ලමණ්ඩලය
නමින්සාමා
නයාධිකාරී 

නමට 
මහජන 

බැංකුව - 
මූලස්ථාන 
ශාඛායේ 

ගිණුම් අංක 
204200320

085134ට 
බැරවන යස් 
යගවා (බැංකු 

ලදුපයත් 
ලංසු අංකය 
පැහැදිලිව 

සදහන් කළ 
යුතුය ) යහෝ 
ලක්ෂපාන 
සංකීර්ය 
කාර්යාල 

ලංවීම මුදල් 
කවුන්ටරයක

ට යගවා 
ලදුපත 

ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය. 

රු20,000/- ිළයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය, 

ලක්ෂපාන සංකීර්යය, 
ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය, 

ලක්ෂපාන. 

ිළයයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 
ලක්ෂපාන සංකීර්යය, 

ලංකා විදුලි බල 
මණ්ඩලය, 
ලක්ෂපාන. 

ලංවිම යවබ් 
අඩවියයන් 

ලබාගත හැක. 

 
NCB 

Click 
here. 

 

https://www.dropbox.com/s/p12z6m9ubziqqff/Eng-Gen-LC-CME-SECURITY-UNIFORMS-2022.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p12z6m9ubziqqff/Eng-Gen-LC-CME-SECURITY-UNIFORMS-2022.pdf?dl=0


 3 

යබදා හැරිම් 
කලාප 01 
යකාළඹ 
නගරය 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2022/020 
ිළ.ස (යකා.න) අිළයුක්ත ප්ර.ඉ (බ.ක) 

ඒකකය හා ප්ර.ඉ (යකාළඹ උතුර) ප්රායියය 
කාර්යාලයට අයත් අබලි ද්රවය, මණු 
උපකරය හා ලිපියගානු විකිණිම 

 

2022 
ඹක්යතෝම්බර් 

මස 
05 වැිළදා 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

ිළයයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(යකාළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

සිේවන මහල,  ලක්්මන් 
යගාඩනැගිල්ල 340, 

ආරර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 
යකාළඹ 03මගින් 

2022.10.04 දිනට යපර 
දුක.011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

යලාට් 1- 
1,000.00 

යලාට් 2-1,000.00 
යලාට් 3-1,000.00 

යලාට් 5- 
500.00 
යලාට්9- 
100.00 

ිළයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(යකාළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  ලක්්මන් 

යගාඩනැගිල්ල 340, ආරර් ඒ ද 
යමල් මාවත, යකාළඹ 03හි 

තබා ඇති ලංසු යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
ිළයයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(යකාළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යිශීය Click 
Here 

 
යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මායම)-1 

 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2022/138 

 
ලංවිම මායම පළාත 01 ඒකකය සඳහා  

Brass Bolt & Nuts 3500 ක් සපයා භාර 
දීම. 

 
 

 
 

2022-10-05 
දින 

ප.ව. 2. 00ට 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක 04, 

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

 

 
 
 

1000/= 

 
 

23,500/= 

 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 
. 

 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

 

 
අදාල නැත. 

 
යිශීය 

 

 
යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මායම)-1 

 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2022/236 

 
ලංවිම මායම පළාත 01 ඒකකය සඳහා  
මනුරු වායන් යපට්ටි යතකලා (Steel 

Box for housing Direct Connected 
3 Phase Meters) 700 ක් සපයා භාර දීම. 

 
 

 
 

2022-10-05 
දින 

ප.ව. 2. 00ට 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක 04, 

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

 

 
 
 

1000/= 

 
 

87,000/= 

 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 
. 

 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

 

 
අදාල නැත. 

 
යිශීය 

 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/2022/201 
මනුරු වායේ යපට්ටි - ය ාග සැපයුම - 

ඒරර 100 ලබා ගැනීම 

2022-09-28 
ප.ව 2.00 

දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ිළ.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., යනා. 280, 

නුවර පාර, කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

ිළ.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., යනා. 280, නුවර 

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

ිළ.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 

 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/ktkr6rwnocvefmw/EE%28MM%29-PPC-2022-020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ktkr6rwnocvefmw/EE%28MM%29-PPC-2022-020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v0tzcd7t7maf1wi/Eng-DD2-WPN-NCB-2022-201.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v0tzcd7t7maf1wi/Eng-DD2-WPN-NCB-2022-201.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

 
DGM(UVA)/CE(COM)/C1/M10/2K2

2/087 
වැල්ලවාය විදුලි ඉංජියන්රු කාර්යාලය 
සඳහා යඩස්ක්යටාප් පරිගයක 07ක්, 
ලැප්යටාප් පරිගයක 01ක්, යේලාව 

සටහන් කිරීයම් යන්ර 01ක්, ටැබ් 
පරිගයක 01ක්, යඩාට්යමට්රික් රින්ටර් 

03ක්, ෆැක්ස් මැෂින් 01ක්, Digital ADF 
ස්කෑනර් 01ක්, යනට්වර්ක් ස්විච් (24 
port) 01ක්, යනට්වර්ක් රැක්  (wall 

mount) 01ක්හා NAS 01ක් මිල දී ගැනීම 
හා සැපයීම. 

05/10/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැිළම් කමිටුව 

(ඌව) 

ිළයයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රිංවැලි පාර, 

හිඳ යගාඩ, බදුල්ල. 
දු.ක : 0552222474 

1000.00 51,150.00 

ිළයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රාාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රිංවැලි පාර, 

හිඳ යගාඩ,බදුල්ල. 
 

ිළයයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රිංවැලි පාර, 
හිඳ යගාඩ, බදුල්ල 

 
- 

යිශීය 

 
යමතැිළන් 

බාගත 
කරන්න 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/C1/PS/2K22
/088 

ඌව පළාත සඳහා මීටර් 11 කියලෝ ග්රෑම් 
850 යපරදි යකාන්ීට් කණු 100ක් මිල දී 

ගැනීම හා සැපයීම 

05/10/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැිළම් කමිටුව 

(ඌව) 

ිළයයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රිංවැලි පාර, 

හිඳ යගාඩ, බදුල්ල. 
දු.ක : 0552222474 

1000.00 109,000.00 

ිළයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රාාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රිංවැලි පාර, 

හිඳ යගාඩ,බදුල්ල. 

ිළයයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රිංවැලි පාර, 
හිඳ යගාඩ, බදුල්ල 

 
- 

යිශීය 

 
යමතැිළන් 

බාගත 
කරන්න 

 
යබදාහැරීම් 
අංශය 03 
(බපද II ) 

 

 
WPSII/T/2022/107 

බටහිර පළාත දකුයII ට අයත් බල 
ප්රයිශයයහි පාවිච්ියයන් ඉවත් කරන ලද 

අබලි භාණ්ඩ විකිණීම සඳහා 
මිළ ගයන් කැඳවිම 

 
2022.10.05 
යප.ව. 10.00 

 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීම් කමිටුව 
(බපද 11) 

 
ිළ. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 
 

 
රු. 2,500.00 

 
- 

 
ිළ. සා. (බපද II ) කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
යනා. 644,  ශ්රී ජයවර්ානපුර 

මාවත, ඇතුල්යකෝට්යට්. 
 

 
ිළ. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 
 

 
අදාල යනායේ 

 
ජාතික 
ලංසු 

Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්ීඑස්-1/ීීසී/ටී/2022/76 
මනුරු වායන් යපට්ටි - යතාග සැපයුම් 

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

භාරදීම 
30 එකු 

2022.10.06 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

ිළයයාජය 
සාමානයාධිකාරි ( 

බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය, 

යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන මහල, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 

යදහිවල. 
011-2124900 

1,500.00 23,000.00 

ප්රාාන ඉංජියන්රු (වාණිජ), 
ිළයයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 

කාර්යාලය,  යබදාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), ිළයයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 

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

යදහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/6tmloaumdeh14rd/087.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6tmloaumdeh14rd/087.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6tmloaumdeh14rd/087.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gsxl18kv4qvv5pf/088.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gsxl18kv4qvv5pf/088.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gsxl18kv4qvv5pf/088.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/waenoh53xjwyx0y/WPSII.T.2022.107.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/waenoh53xjwyx0y/WPSII.T.2022.107.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m2amgow2t3sgl9c/PPC_T_2022_76%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m2amgow2t3sgl9c/PPC_T_2022_76%20-%20watermark.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්ීඑස්-1/ීීසී/ටී/2022/88 
කණු - යකාන්ීට් යප රැඳි මීටර් 11 කි.ග්රෑ. 
350 (Poles Concrete Pre-Stressed 

11m 350kg) සාදා, සපයා, යගනවිත් 
භාරදීම. 
200 එකු 

(ලංසු මිල රු. මිලියන 5 ඉක්මවන්යන් 
නම්ලංසු භාරගන්නා අවසාන දිනයට 

යපර PCAIII අවශයයේ.) 

2022.10.06 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

ිළයයාජය 
සාමානයාධිකාරි ( 

බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය, 

යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන මහල, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 

යදහිවල. 
011-2124900 

1,500.00 67,000.00 

ප්රාාන ඉංජියන්රු (වාණිජ), 
ිළයයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 

කාර්යාලය,  යබදාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), ිළයයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 

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

යදහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

යබදාහැරීම් අංශය - 4 (බපද - 1)ලංසු යපාත් මිලදී ගැනීමට ප්රථමව ලංසු යයාමු අංකය, ඔයබ් ආරයතනයේ නම, වයාපාර ලියාපදිංි අංකය,  සහ ලිපිනය යකටි පිළවිඩයක් මාර්ගයයන් 0702516069 යන අංකයට දැනුම් යදන්න. 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප2) 

දප2/ත/ලි11/අපැකඅ/2022/010 
 

අඟුණුයකාළපැලැස්ස පාරියභෝගික යස්වා 
මායස්ථානයේ විදුලි කණු රැස් කර තැීමම 

පිණිස ඉඩමක් කුලී පදනම මත ලබා 
ගැනීම 

2022.09.29 
 

14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(දප2) 

ප්රායිශීය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය. 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 
සැමුයවල් මාවත, 

තංගල්ල . 
දු.අංකය/ෆැක්ස් -047-

2241771 
 

1,000.00 - 

ප්රායිශීය විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය. 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 
සැමුයවල් මාවත, 

තංගල්ල 

ප්රායිශීය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය. 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය 

සැමුයවල් මාවත, 
තංගල්ල 

-- යිශීය 
Click 
Here 

ඉදිකිරීම් 

            

යස්වා 

ජනන 
 

වත්කම් 
කළමයාකර
න ජල විදුලි 

අංශය 

රියදුරු සහ ඉන්ාන සහිතව භාණ්ඩ 
පැටවිය හැකි මගී ප්රවාහන වෑන් රථයක් 
වසරක කාලයක් සඳහා කුලී පදනම මත 

ලබා ගැනීම 
 

වාහන මුල් ලියාපදිංියේ සිට වසර 12 
කට වඩා පැරණි යනාවිය යුතය. 

 

 
ලංසු යයාමු අංකය 

AMHE/DGM/003/032/2022/02 
 

2022/10/06.
14:00 පැය 

මහවැලි 
සංකීර්යය 
ප්රසම්පාන 

කමිටුව 

ිළයයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(වත්කම්කළමනාකරය
ජලවිදුලි), ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
40-20 A අම්පිටිය පාර, 

මහනුවර. 
දුරකථන: 081-2224424 

 
Email.: 

dgmamhe@ceb.lk 

රු.1,000.00 
මහජන 
බැංකුව 

යදමටයගාඩ 
ශාඛායේ ඇති 

ලං.වි.ම. 
ජනන 

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

ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය. 

 

රු.10,000.00 

ිළයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(වත්කම්කළමනාකරයජල

විදුලි), ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

40-20 A අම්පිටිය පාර, 
මහනුවර. 

 

ිළයයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(වත්කම්කළමනාකරය
ජලවිදුලි), ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
40-20 A අම්පිටිය පාර, 

මහනුවර. 
2022/10/06දින්දී 

 
 

- 
NCB 

 

Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/cbdxj90h2t09vsf/PPC_T_2022_88%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cbdxj90h2t09vsf/PPC_T_2022_88%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tx5cx4bjb0x7nfg/%E0%B6%AF%E0%B6%B42-%E0%B6%AD%E0%B6%BD%E0%B7%9211-%E0%B6%85%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%9A%E0%B6%85-2022-10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tx5cx4bjb0x7nfg/%E0%B6%AF%E0%B6%B42-%E0%B6%AD%E0%B6%BD%E0%B7%9211-%E0%B6%85%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%9A%E0%B6%85-2022-10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4rr7qaqj4bsabnz/GEN_AMHE_ELEC_003_032_2022_02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4rr7qaqj4bsabnz/GEN_AMHE_ELEC_003_032_2022_02.pdf?dl=0
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ජනන අංශය 
(වත්කම් 

කළමයාකර
න ජලවිදුලි) 

කාර්රථයක් රියදුරු සහ ඉන්ාන සමඟ 
කුලියට ලබා ගැිළම සඳහා වන ලංසුව 

 
වාහන, 

යකාන්රාත්කාලයඅවසන්වනදිනයදක්වා

මමුල්ලියාපදිංියයන්වසර 

12ටවඩාපැරණියනාවියයුතුය. 

 

මිළ ගයන් ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාව වන 
විට ලියාපදිංි යනාකළ වාහන, යතෝරා 

ගැනීයමන් සති 02 ක් ඇතුලත ලියාපදිංි 
කර ඉදි පත් රල යුතු . 

ලංසුයයාමුඅංකයAMHE 
\DGM\003\032\15\2022-2 

 
 

2022/10/06 
14:00 පැය 

මහවැලි 
සංකීර්යය 
ප්රසම්පාන 

කමිටුව 

ිළයයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(වත්කම්කළමනාකරය
ජලවිදුලි), ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
40-20 A අම්පිටිය පාර, 

මහනුවර. 
දුරකථන: 081-2224424 

 
Email.: 

dgmamhe@ceb.lk 

රු.1000.00 
මහජන 
බැංකුව 

යදමටයගාඩ 
ශාඛායේ ඇති 

ලං.වි.ම. 
ජනන 

මුලස්ථාන 
 

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

ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය. 

 

රු.10,000.00 ිළයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(වත්කම්කළමනාකරයජල

විදුලි), ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

40-20 A අම්පිටිය පාර, 
මහනුවර. 

 

ිළයයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(වත්කම්කළමනාකරය
ජලවිදුලි), ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
40-20 A අම්පිටිය පාර, 

මහනුවර. 
2022/10/06දින්දී 

 
 

NA NCB 
 

Click 
here 

 

ජනන 
(සමනළ 

සංකීර්යය) 

SC/DGM/BID/KGPS/2022/04කුකු
යේ ගඟ බලාගාරය සඳහා කුලී පදනම මත 

වෑන් රථයක් ලබාගැනීම. 
 

ඉදිරිපත් කරන වෑන් රථය යකාන්රාත්තු 
කාලය කුල පළමු ලියාපදිංි දිනයයන් 
වසර 12ක් ඉක්මවා යනාතිබිය යුතුය. 

ලියාපදිංි යනාකළ වෑන් රථ යටන්ඩරය 
ප්රදානය කිරීයමන් සති යදකක් තුළ 

ලියාපදිංි කිරීයම් යකාන්යිසි වලට 
යටත් ව සලකා බලනු ලැයබ් 

 
 

19/10/2022 
14:00 පැය 

සමනළ 
සංකීර්ය 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

ප්රාාන ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය, කුකුයේ ගඟ 
විදුලි බලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
කලුවලතැන්න, 
යකලින්කන්ද, 

අගලවත්ත 
දු. ක.: 0342243743-5 

ෆැක්ස්: 0342243743-5 
Email: 

cekgpssc.gen@ceb.lk 
 

1,000/= 
යම් සඳහා 

ඕනෑම 
බැංකුවකින් 

මහජන 
බැංකුයේ 
මූලස්ථාන 
ශාඛායේ 
සමනළ 

සංකීර්ය 
රැස්කිරීම් 

ගිණුම 
2042004100

85134 ට 
බැරකර ලබා 

ගත් රිසිට් 
පතක් 

ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය. 

30,000/- 
 

ප්රාාන ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය, කුකුයේ ගඟ 
විදුලි බලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
කලුවලතැන්න, 

යකලින්කන්ද, අගලවත්ත 
දු. ක.: 0342243743-5 

ෆැක්ස්: 0342243743-5 
Email: 

cekgpssc.gen@ceb.lk 
 

ප්රාාන ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය, කුකුයේ ගඟ 
විදුලි බලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
කලුවලතැන්න, 
යකලින්කන්ද, 

අගලවත්ත 
දු. ක.: 0342243743-5 
ෆැක්ස්: 0342243743-

5 
Email: 

cekgpssc.gen@ceb.l
k 
 

N/A NCB Click Here 
 

සම්යේෂයක
ලාපය/ 

පුිගලික 
විදුලිබල 

සංවර්ාන 
ශාඛාව 

 

 
TR/PPD/NCB//2022/01 

ිළයයෝජය සාමානයාධිකාරි (පුිගලික 
විදුලිබල සංවර්ාන) 

කාර්යාලයේ රාජකාරී කටයුුුතු සඳහා කාර් 
රථයක්වසර 01ක් සඳහා කුලියට ලබා 

ගැනීම 

29/09/2022 
14:00පැය 

ප්රසම්පාදනක
මිටුව 

(සම්යේෂය) 

 
ිළයයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
පුිගලික විදුලිබල 
සංවර්ාන ශාඛාව 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය 

- 20,000.00 

 
ිළයයෝජය සාමානයාධිකාරි 

පුිගලික විදුලිබල සංවර්ාන 
ශාඛාව 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 
2 වන මහල, G.O.B.A. 

යගාඩනැගිල්ල 

 
ිළයයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
පුිගලික විදුලිබල 
සංවර්ාන ශාඛාව 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය 

යනාමියල් 
බාගත හැක. 

 

යිශීයතර
ඟකාරීලංසු 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/c5t7om92fdodse8/eng-gen-emhe-elec-003-032-15-2022-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c5t7om92fdodse8/eng-gen-emhe-elec-003-032-15-2022-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e8ajhfvueko9ir7/Eng-GEN-SC-KGPS-2022-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hlyc1ry27mtddcy/TR-PPD-NCB-2022-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hlyc1ry27mtddcy/TR-PPD-NCB-2022-01.pdf?dl=0


 7 

 
 

2වන මහල, G.O.B.A. 
යගාඩනැගිල්ල 

ශ්රීමත් ිත්තම්පලම් ඒ. 
ගාඩිනර් මාවත 

යකාළඹ 02 
 

දු.ක. / ෆැක්ස්: +94 11 
2338249 

විදුත් ලිපිනය : 
dgmppd.tr@ceb.lk 

ශ්රීමත් ිත්තම්පලම් ඒ. 
ගාඩිනර් මාවත 

යකාළඹ 02 
 

දු.ක. / ෆැක්ස්: +94 11 
2338249 

විදුත් ලිපිනය : 
dgmppd.tr@ceb.lk 

2 වන මහල, G.O.B.A. 
යගාඩනැගිල්ල 

ශ්රීමත් ිත්තම්පලම් ඒ. 
ගාඩිනර් මාවත 

යකාළඹ 02 
 

දු.ක. / ෆැක්ස්: +94 11 
2338249 

විදුත් ලිපිනය : 
dgmppd.tr@ceb.lk 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්ී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2022/19
6 

විදුලි අධිකාරී (මාදම්යප්) පාරියභෝගික 
යස්වා මායස්ථානය සදහා කුලී පදනම 

මත වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 

2022 
ඔක්යතෝම්බර් 

05 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව 

ප්රාාන විදුලි ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) කාර්යාලය, 

නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැිදුම, 
කුලියාපිටිය. 

037 - 2281892 

3,000.00 70,000.00 

ිළයයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(වයඹ-1) කාර්යාලය 

නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැිදුම, 
කුලියාපිටිය. 

ිළයයෝජය 
සාමානයාධිකාරී (වයඹ-

1) කාර්යාලය , 
නාරම්මල පාර, 

ඇස්සැිදුම, 
කුලියාපිටිය. 

 NCB 
Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්ී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2022/19
7 

විදුලි අධිකාරී (කීරියන්කල්ලිය) 
පාරියභෝගික යස්වා මායස්ථානය සදහා 

කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 

2022 
ඔක්යතෝම්බර් 

05 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව 

එම 3,000.00 70,000.00 එම එම  NCB 
Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්ී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2022/2
00 

විදුලි අධිකාරී (ආරයමඩුව) පාරියභෝගික 
යස්වා මායස්ථානය සදහා කුලී පදනම 

මත වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 

2022 
ඔක්යතෝම්බර් 

05 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව එම 3,000.00 70,000.00 එම එම  NCB 

Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්ී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2022/2
01 

විදුලි ඉංජියන්රු (පුත්තලම) කාර්යාලයේ 
විදුලි අධිකාරි (වාණිජ - ∏) සඳහා කුලී 
පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 

2022 
ඔක්යතෝම්බර් 

05 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව 

එම 3,000.00 70,000.00 එම එම  NCB 
Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්ී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2022/2
13 

ප්රාාන විදුලි ඉංජියන්රු (යබදාහැරීම් 
නඩත්තු) ඒකකයේ විදුලි අධිකාරි 

(ඇස්තයම්න්තු - ∏) සඳහා කුලී පදනම 
මත වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 

2022 
ඔක්යතෝම්බර් 

05 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව එම 3,000.00 70,000.00 එම එම  NCB 

Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්ී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2022/21
6 

ප්රාාන විදුලි ඉංජියන්රු (වාණිජ) ඒකකය  
සදහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා 

ගැනීම. 

2022 
ඔක්යතෝම්බර් 

05 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව එම 3,000.00 70,000.00 එම එම  NCB 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/p9pi9pnq4jivvei/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2022-196.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p9pi9pnq4jivvei/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2022-196.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/19p5udxfsg0rifu/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2022-197.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/19p5udxfsg0rifu/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2022-197.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8mkipt6uc0y49v1/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2022-200.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8mkipt6uc0y49v1/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2022-200.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j3fddoeufcvchjq/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2022-201.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j3fddoeufcvchjq/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2022-201.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wgkpcpyens6n1gl/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2022-213.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wgkpcpyens6n1gl/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2022-213.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q4x13i6kjwsqjt6/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2022-216.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q4x13i6kjwsqjt6/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2022-216.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්ී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2022/2
19 

විදුලි අධිකාරී (පුත්තලම) පාරියභෝගික 
යස්වා මායස්ථානය සඳහා කුලී පදනම 

මත වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම 

2022 
ඔක්යතෝම්බර් 

05 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව 

එම 3,000.00 70,000.00 එම එම  NCB 
Click 
Here 

 

 
 
 
 

යබ.අංශ 02 

 
PHM/DD2/DGM/CE(LCM)/DPC/2

022/33 
 

ිළයයෝජය සාමානයාධීකාකාරී ( වයාපෘති හා 
අධිසැර නඩත්තු - .අ.02)රාර් ාල සඳහා 

වසරයදකක(02)රාල රට  දුයරකු 
සහි  යමෝටර් රථ ක්කුලි ට ගැනීම 

 
2022/10/05 

 
14.00 පැය 

 
 

යබදාහැරීම් 
අංශ 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

යබ.අ.02 

 
ිළයයෝජය 

සාමානයාධීකාකාරී 
(වයාපෘති හා අධිසැර 
නඩත්තු - යබ.අ.02)  

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය. 

අංක 18,ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර. 

 
081-2222287 
081-2204298 

 
 

500.00 

 
 

80,000.00 

 
ිළයයෝජය සාමානයාධීකාකාරී 

(වයාපෘති හා අධිසැර 
නඩත්තු - යබ.අ.02)  ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය. 
අංක 18,ළමාගාරය පාර, 

මහනුවර. 
 

081-2222287 
081-2204298 

 
ිළයයෝජය 

සාමානයාධීකාකාරී 
(වයාපෘති හා අධිසැර 
නඩත්තු - යබ.අ.02)  

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය. 

අංක 18,ළමාගාරය 
පාර,මහනුවර. 
081-2222287 
081-2204298 

 
 
- 

 
 

NCB 

 
Click 
here 

 
 
 
 

යබ.අංශ 02 

 
PHM/DD2/DGM/CE(LCM)/DPC/2

022/32 
 

ිළයයෝජය සාමානයාධීකාකාරී ( වයාපෘති හා 
අධිසැර නඩත්තු - .අ.02)රාර් ාල සඳහා 

වසරයදකක(02)රාල රට  දුයරකු 
සහි  යමෝටර් රථ ක්කුලි ට ගැනීම 

 
2022/10/05 

 
14.00 පැය 

 
 

යබදාහැරීම් 
අංශ 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

යබ.අ.02 

 
ිළයයෝජය 

සාමානයාධීකාකාරී 
(වයාපෘති හා අධිසැර 
නඩත්තු - යබ.අ.02)  

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය. 

අංක 18,ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර. 

 
081-2222287 
081-2204298 

 
 

500.00 

 
 

80,000.00 

 
ිළයයෝජය සාමානයාධීකාකාරී 

(වයාපෘති හා අධිසැර 
නඩත්තු - යබ.අ.02)  ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය. 
අංක 18,ළමාගාරය පාර, 

මහනුවර. 
 

081-2222287 
081-2204298 

 
ිළයයෝජය 

සාමානයාධීකාකාරී 
(වයාපෘති හා අධිසැර 
නඩත්තු - යබ.අ.02)  

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය. 

අංක 18,ළමාගාරය 
පාර,මහනුවර. 
081-2222287 
081-2204298 

 
 
- 

 
 

NCB 

 
Click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/EM-V58/2022/199 
කුලී පදනම මත  වෑන් රථයක් ලබා 

ගැනීම, ප්රාාන ඉංජියන්රු (බලශක්ති 
කලමයාකරන) ඒකකය - බපඋ 

2022-09-28 
ප.ව 2.00 

දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ිළ.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

ිළ.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., යනා. 280, නුවර 

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

ිළ.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

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

ගැනීම, පාරියභෝගික යස්වා මායස්ථානය 
- ගයණ්මුල්ල - ප්රාාන ඉංජියන්රු 

(ගම්පහ) ඒකකය 

2022-09-28 
ප.ව 2.00 

දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ිළ.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

ිළ.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., යනා. 280, නුවර 

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

ිළ.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/J-V129/2022/196 
කුලී පදනම මත කෘ කැබ් රථයක් ලබා 
ගැනීම, ප්රායිශීය නඩත්තු ඒකකය II - 

ප්රධාාන් ඉංිනයේරු (ජ්ාලල) ඒකකය 

2022-09-28 
ප.ව 2.00 

දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ිළ.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

ිළ.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., යනා. 280, නුවර 

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

ිළ.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/bbqqrjliiys3d8z/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2022-219.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bbqqrjliiys3d8z/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2022-219.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l3za89kul5932sj/ENG-DD2-PHM-PHM-DD2-DGM-CE%20_LCM_-DPC-2022-33.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l3za89kul5932sj/ENG-DD2-PHM-PHM-DD2-DGM-CE%20_LCM_-DPC-2022-33.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rntka6ekjqmxu5u/ENG-DD2-PHM-PHM-DD2-DGM-CE%20%28LCM%29-DPC-2022-32.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rntka6ekjqmxu5u/ENG-DD2-PHM-PHM-DD2-DGM-CE%20%28LCM%29-DPC-2022-32.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t7uwupxj1u5opjd/Eng-DD2-WPN-NCB-EM-V58-2022-199%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t7uwupxj1u5opjd/Eng-DD2-WPN-NCB-EM-V58-2022-199%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wnyhl6xsowv2omh/Eng-DD2-WPN-NCB-G-V155-2022-137%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wnyhl6xsowv2omh/Eng-DD2-WPN-NCB-G-V155-2022-137%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mmial3opjpkhk4j/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V129-2022-196%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mmial3opjpkhk4j/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V129-2022-196%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/J-V147/2022/197 
කුලී පදනම මත කෘ කැබ් රථයක් ලබා 

ගැනීම, පාරියභෝගික යස්වා මායස්ථානය 
(ගයණ්මුල්ල) - ප්රධාාන් ඉංිනයේරු 

(ජ්ාලල) ඒකකය 

2022-09-28 
ප.ව 2.00 

දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ිළ.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

ිළ.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., යනා. 280, නුවර 

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

ිළ.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/J-V157/2022/198 
කුලී පදනම මත කාර් රථයක් ලබා ගැනීම, 

ප්රධාාන් ඉංිනයේරු (ජ්ාලල) 

2022-09-28 
ප.ව 2.00 

දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ිළ.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

ිළ.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., යනා. 280, නුවර 

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

ිළ.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/K-V66/2022/179 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම, 

පාරියභෝගික යස්වා මායස්ථානය 
(යදල්යගාඩ) - ප්රධාාන් ඉංිනයේරු 

(රැළණි ) ඒකකය 

2022-09-28 
ප.ව 2.00 

දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ිළ.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

ිළ.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., යනා. 280, නුවර 

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

ිළ.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/P&D-V159/2022/200 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම, 

සංවර්ාන උප ඒකකය - ප්රාාන 
ඉංජියන්රු (සැලසුම් හා සංවර්ාන) 

ඒකකය 

2022-09-28 
ප.ව 2.00 

දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ිළ.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

ිළ.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., යනා. 280, නුවර 

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

ිළ.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/V-V64/2022/195 
කුලී පදනම මත කෘ කැබ් රථයක් ලබා 
ගැනීම, ප්රායිශීය නඩත්තු ඒකකය - 

ප්රධාාන් ඉංිනයේරු (යේ ේයගාඩ) ඒකකය 

2022-09-28 
ප.ව 2.00 

දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ිළ.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

ිළ.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., යනා. 280, නුවර 

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

ිළ.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/2022/113 
පළාත් ගබඩා යගාඩනැගිල්ල (යපර 

සැකසූ) කිරිබත්යගාඩ සිට යකාටුයගාඩ 
දක්වා මාරු කිරීම සඳහා ලංසු කැඳවීම. 

2022-10-05 
ප.ව 2.00 

දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ිළ.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 - 

ිළ.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., යනා. 280, නුවර 

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

ිළ.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/FA/Charted Engineer/2023 
බ්න්ාහිර පළා  උතුර තුල  වරලත් විදුලි 

ඉංිනයේරුවරුේ ලි ාපදිංචි කිරීම 

2022-09-28 
ප.ව 2.00 

දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ිළ.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 - 

ිළ.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., යනා. 280, නුවර 

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

ිළ.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/KEL/CE/TC01/T/2022/03 
කැලණිය ප්රායිශීය නඩත්තු ඒකකය II 

සඳහා බදු කුලීපදනම මත 
යගාඩනැගිල්ලක් ලබා ගැනීම. 

(මාවරමණ්ඩිය, මායකාළ, යදල්යගාඩ, 
කැලණිය අවටින්) 

2022-09-28 
ප.ව 2.00 

දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ප්රායියය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 

624, නුවර පාර, 
ඇල්යදණිය, කඩවත. 
දු.ක. 0112 925880 

ෆැක්ස්: 0112 925885 

1,000.00 - 

ප්රායියය විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය, 624, නුවර පාර, 

ඇල්යදණිය, කඩවත. 
දු.ක. 0112 925880 

ෆැක්ස්: 0112 925885 

ප්රායියය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 

624, නුවර පාර, 
ඇල්යදණිය, කඩවත. 
දු.ක. 0112 925880 

ෆැක්ස්: 0112 925885 

- NCB 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/2022/202 
වැරරැවු යරාේීට්ට ර ස සැපමම 

6.0m/50kg - ඒකක 1000 

2022-09-28 
ප.ව 2.00 

දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ිළ.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
3,500.00 114,000.00 

ිළ.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., යනා. 280, නුවර 

පාර, කිරිබත්යගාඩ.                

ිළ.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, - NCB 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/p7kxe13vqw5f2da/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V147-2022-197%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p7kxe13vqw5f2da/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V147-2022-197%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lepk9upaasrc8k7/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V157-2022-198%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lepk9upaasrc8k7/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V157-2022-198%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gsy5jvhvw3edl94/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V66-2022-179%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gsy5jvhvw3edl94/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V66-2022-179%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bvzmjplq337m27p/Eng-DD2-WPN-NCB-P%26D-V159-2022-200%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bvzmjplq337m27p/Eng-DD2-WPN-NCB-P%26D-V159-2022-200%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j4cxdmeorzrp63p/Eng-DD2-WPN-NCB-V-V64-2022-195%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j4cxdmeorzrp63p/Eng-DD2-WPN-NCB-V-V64-2022-195%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ddv9t7z1nivqntv/Bid%20doc%282nd%20round%29%20Shifting%20Stores%20Building.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ddv9t7z1nivqntv/Bid%20doc%282nd%20round%29%20Shifting%20Stores%20Building.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wfibfnw844jgtx3/2023%20Application.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wfibfnw844jgtx3/2023%20Application.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xwuwg9b2tp9v5ye/WPN%20KEL%20CE%20TC01%20T%202022%2003.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xwuwg9b2tp9v5ye/WPN%20KEL%20CE%20TC01%20T%202022%2003.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uzimja2xm6hntjs/WPN-NCB-2022-202%20%281000%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uzimja2xm6hntjs/WPN-NCB-2022-202%20%281000%29.pdf?dl=0
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කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

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

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/2022/203 
වැරරැවු යරාේීට්ට ර ස සැපමම 8.3m 

/100kg - ඒකක 1000 

2022-09-28 
ප.ව 2.00 

දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ිළ.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

3,500.00 174,000.00 

ිළ.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., යනා. 280, නුවර 

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

ිළ.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/2022/204 
වැරරැවු යරාේීට්ට ර ස සැපමම 8.3m 

/500kg - ඒකක 1000 

2022-09-28 
ප.ව 2.00 

දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ිළ.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

3,500.00 430,000.00 

ිළ.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., යනා. 280, නුවර 

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

ිළ.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
109/DM-16/2K22/81 

ප්රාාන ඉංජියන්රු (යබදාහැරීම් නඩත්තු) 
ඒකකයේ යමායරාගල උප ඒකකය යවත 
වසර යදකක් සඳහා කුලී පදනම මත කෲ 

කැබ් රථයක් ලබාගැිළම. 

05/10/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැිළම් කමිටුව 

(ඌව) 

ිළයයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය,අංක04,ස්රිං

වැලිපාර,හිඳ යගාඩ, 
බදුල්ල. 

දු.ක : 0552222474 

1000.00 71,000.00 

 
ිළයයෝජය සාමානයාධිකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලංකාවිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්රිංවැලි 
පාර,හිඳ යගාඩ,බදුල්ල. 

 
ිළයයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රාාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රිංවැලි පාර, 
හිඳ යගාඩ, බදුල්ල 

 
- 

යිශීය 

 
යමතැිළන් 

බාගත 
කරන්න 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
72/BD-09/2K22/86 

ප්රාාන ඉංජියන්රු (බදුල්ල) ඒකකයේ 
බදුල්ල පාරියභෝගික යස්වා මායස්ථානය 

යවත වසර යදකක් සඳහා කුලී පදනම මත 
වෑන් රථයක් ලබාගැිළම. 

05/10/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැිළම් කමිටුව 

(ඌව) 

ිළයයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රිංවැලි පාර, 

හිඳ යගාඩ, බදුල්ල. 
දු.ක : 0552222474 

1000.00 71,000.00 

 
ිළයයෝජය සාමානයාධිකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රිංවැලි 

පාර,හිඳ යගාඩ,බදුල්ල. 

 
ිළයයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රාාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රිංවැලි පාර, 
හිඳ යගාඩ, බදුල්ල 

 
- 

යිශීය 

 
යමතැිළන් 

බාගත 
කරන්න 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
29/BD-03/2K22/87 

ප්රාාන ඉංජියන්රු (බදුල්ල) ඒකකයේ 
විදුලි අධිකාරි (වාණිජ) යවත වසර යදකක් 

සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 
ලබාගැිළම. 

05/10/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැිළම් කමිටුව 

(ඌව) 

ිළයයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රිංවැලි පාර, 

හිඳ යගාඩ, බදුල්ල. 
දු.ක : 0552222474 

1000.00 71,000.00 

 
ිළයයෝජය සාමානයාධිකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රිංවැලි 

පාර,හිඳ යගාඩ,බදුල්ල. 

 
ිළයයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රාාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රිංවැලි පාර, 

 
- 

යිශීය 

 
යමතැිළන් 

බාගත 
කරන්න 

https://www.dropbox.com/s/hb7zfv85g3d9fx9/WPN-NCB-2022-203%20%281000%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hb7zfv85g3d9fx9/WPN-NCB-2022-203%20%281000%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t3qklu8t5wh1vep/WPN-NCB-2022-204%20%281000%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t3qklu8t5wh1vep/WPN-NCB-2022-204%20%281000%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r1vjmmzjmchoub8/81-%20CE_DM_Monaragala%20Sub%20Unit.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r1vjmmzjmchoub8/81-%20CE_DM_Monaragala%20Sub%20Unit.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r1vjmmzjmchoub8/81-%20CE_DM_Monaragala%20Sub%20Unit.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9fv46w3njaabdup/86-%20CE%20_badulla_%20badulla%20CSC.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9fv46w3njaabdup/86-%20CE%20_badulla_%20badulla%20CSC.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9fv46w3njaabdup/86-%20CE%20_badulla_%20badulla%20CSC.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/29veqxrr4miamqe/87-%20CE%20_Badulla_%20ES%20Com%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/29veqxrr4miamqe/87-%20CE%20_Badulla_%20ES%20Com%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/29veqxrr4miamqe/87-%20CE%20_Badulla_%20ES%20Com%20van.pdf?dl=0
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හිඳ යගාඩ, බදුල්ල 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
06/DGM-06/2K22/88 

ප්රාාන ඉංජියන්රු (සැලසුම් හා 
සංවර්ාන) ඒකකයේ විදුලි අධිකාරි 

(සැලසුම්) යවත වසර යදකක් සඳහා කුලී 
පදනම මත වෑන් රථයක් ලබාගැිළම. 

05/10/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැිළම් කමිටුව 

(ඌව) 

ිළයයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රිංවැලි පාර, 

හිඳ යගාඩ, බදුල්ල. 
දු.ක : 0552222474 

1000.00 71,000.00 

 
ිළයයෝජය සාමානයාධිකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රිංවැලි 

පාර,හිඳ යගාඩ,බදුල්ල. 

 
ිළයයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රාාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රිංවැලි පාර, 
හිඳ යගාඩ, බදුල්ල 

 
- 

යිශීය 

 
යමතැිළන් 

බාගත 
කරන්න 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
95/MON-14/2K22/89 

විදුලි ඉංජියන්රු (යමායරාගල) ඒකකයේ 
යමායරාගල පාරියභෝගික යස්වා 

මායස්ථානය යවත වසර යදකක් සඳහා 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබාගැිළම. 

05/10/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැිළම් කමිටුව 

(ඌව) 

ිළයයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රිංවැලි පාර, 

හිඳ යගාඩ, බදුල්ල. 
දු.ක : 0552222474 

1000.00 71,000.00 

 
ිළයයෝජය සාමානයාධිකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රිංවැලි 

පාර,හිඳ යගාඩ,බදුල්ල. 

 
ිළයයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රාාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රිංවැලි පාර, 
හිඳ යගාඩ, බදුල්ල 

 
- 

යිශීය 

 
යමතැිළන් 

බාගත 
කරන්න 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
108/DM-15/2K22/90 

ප්රාාන ඉංජියන්රු (යබදාහැරීම් නඩත්තු) 
ඒකකයේ ලුණුගල වැඩ කණ්ඩායම යවත 
වසර යදකක් සඳහා කුලී පදනම මත කෲ 

කැබ් රථයක් ලබාගැිළම 

05/10/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැිළම් කමිටුව 

(ඌව) 

ිළයයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රිංවැලි පාර, 

හිඳ යගාඩ, බදුල්ල. 
දු.ක : 0552222474 

1000.00 71,000.00 

 
ිළයයෝජය සාමානයාධිකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රිංවැලි 

පාර,හිඳ යගාඩ,බදුල්ල. 

 
ිළයයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රාාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රිංවැලි පාර, 
හිඳ යගාඩ, බදුල්ල 

 
- 

යිශීය 

 
යමතැිළන් 

බාගත 
කරන්න 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
122/DI-08/2K22/91 

විදුලි ඉංජියන්රු (දියතලාව) ඒකකයේ 
ඇල්ල පාරියභෝගික යස්වා මායස්ථානය 

යවත වසර යදකක් සඳහා කුලී පදනම මත 
කෲ කැබ් රථයක් ලබාගැිළම 

05/10/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැිළම් කමිටුව 

(ඌව) 

 
ිළයයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රාාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්රිංවැලි පාර, 
හිඳ යගාඩ, බදුල්ල. 

1000.00 71,000.00 

 
ිළයයෝජය සාමානයාධිකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රිංවැලි 

පාර,හිඳ යගාඩ,බදුල්ල. 

 
ිළයයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රාාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රිංවැලි පාර, 

 
- 

යිශීය 

 
යමතැිළන් 

බාගත 
කරන්න 

https://www.dropbox.com/s/gc9egy9ylqkuav8/88-CE_Pl%20%26%20Dev_%20ES%20Planning.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gc9egy9ylqkuav8/88-CE_Pl%20%26%20Dev_%20ES%20Planning.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gc9egy9ylqkuav8/88-CE_Pl%20%26%20Dev_%20ES%20Planning.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ukqjcfz80l2x6uw/89-%20EE%20_Mon_%20CSC%20Mon%20-%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ukqjcfz80l2x6uw/89-%20EE%20_Mon_%20CSC%20Mon%20-%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ukqjcfz80l2x6uw/89-%20EE%20_Mon_%20CSC%20Mon%20-%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/56mmo4fgrxo19wq/90-%20CE%20_DM_%20Lunugala%20Gang%20-%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/56mmo4fgrxo19wq/90-%20CE%20_DM_%20Lunugala%20Gang%20-%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/56mmo4fgrxo19wq/90-%20CE%20_DM_%20Lunugala%20Gang%20-%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o0q0an9a2nc2uvr/91-EE_Diyathalawa_%20Ella%20CSC%20-Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o0q0an9a2nc2uvr/91-EE_Diyathalawa_%20Ella%20CSC%20-Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o0q0an9a2nc2uvr/91-EE_Diyathalawa_%20Ella%20CSC%20-Crew%20Cab.pdf?dl=0
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දු.ක : 0552222474 
 

හිඳ යගාඩ, බදුල්ල 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
124/DI-10/2K22/92 

විදුලි ඉංජියන්රු (දියතලාව) ඒකකයේ 
ඇල්ල පාරියභෝගික යස්වා මායස්ථානය 

යවත වසර යදකක් සඳහා කුලී පදනම මත 
යලාරි රථයක් ලබාගැිළම 

05/10/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැිළම් කමිටුව 

(ඌව) 

 
ිළයයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රාාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්රිංවැලි පාර, 
හිඳ යගාඩ, බදුල්ල. 

දු.ක : 0552222474 
 

1000.00 71,000.00 

 
ිළයයෝජය සාමානයාධිකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රිංවැලි 

පාර,හිඳ යගාඩ,බදුල්ල. 

 
ිළයයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රාාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රිංවැලි පාර, 
හිඳ යගාඩ, බදුල්ල 

 
- 

යිශීය 

 
යමතැිළන් 

බාගත 
කරන්න 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
119/DGM-21/2K22/93 

ප්රාාන ඉංජියන්රු (වාණිජ) ඒකකයේ 
සිවිල් අධිකාරි යවත වසර යදකක් සඳහා 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබාගැිළම 

05/10/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැිළම් කමිටුව 

(ඌව) 

 
ිළයයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රාාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්රිංවැලි පාර, 
හිඳ යගාඩ, බදුල්ල. 

දු.ක : 0552222474 

1000.00 70,000.00 

 
ිළයයෝජය සාමානයාධිකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රිංවැලි 

පාර,හිඳ යගාඩ,බදුල්ල. 
 

 
ිළයයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රාාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රිංවැලි පාර, 
හිඳ යගාඩ, බදුල්ල 

 
- 

යිශීය 

 
යමතැිළන් 

බාගත 
කරන්න 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
33/BD-07/2K22/94 

විදුලි ඉංජියන්රු (මහියංගනය) ඒකකයේ 
මහියංගනය පාරියභෝගික යස්වා 

මායස්ථානය යවත වසර යදකක් සඳහා 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබාගැිළම 

05/10/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැිළම් කමිටුව 

(ඌව) 

 
ිළයයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රාාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්රිංවැලි පාර, 
හිඳ යගාඩ, බදුල්ල. 

දු.ක : 0552222474 

1000.00 70,000.00 

 
ිළයයෝජය සාමානයාධිකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රිංවැලි 

පාර,හිඳ යගාඩ,බදුල්ල. 
 

 
ිළයයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රාාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රිංවැලි පාර, 
හිඳ යගාඩ, බදුල්ල 

 
- 

යිශීය 

 
යමතැිළන් 

බාගත 
කරන්න 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

 
DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-

01/DGM-01/2K22/95 
ප්රාාන ඉංජියන්රු (බදුල්ල) යවත වසර 
යදකක් සඳහා කුලී පදනම මත යමෝටර් 

රථයක් ලබාගැිළම 
 

05/10/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැිළම් කමිටුව 

(ඌව) 

 
ිළයයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රාාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

1000.00 69,000.00 

 
ිළයයෝජය සාමානයාධිකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රිංවැලි 

පාර,හිඳ යගාඩ,බදුල්ල. 

 
ිළයයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රාාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

 
- 

යිශීය 

 
යමතැිළන් 

බාගත 
කරන්න 

https://www.dropbox.com/s/ixt304s1a0eel5d/92-%20_EE%20-Diyatalawa_%20Ella%20CSC%20-%20Lorry.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ixt304s1a0eel5d/92-%20_EE%20-Diyatalawa_%20Ella%20CSC%20-%20Lorry.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ixt304s1a0eel5d/92-%20_EE%20-Diyatalawa_%20Ella%20CSC%20-%20Lorry.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/69wfihbdjznap4n/93-%20CE_Com_%20CS%20_van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/69wfihbdjznap4n/93-%20CE_Com_%20CS%20_van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/69wfihbdjznap4n/93-%20CE_Com_%20CS%20_van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mhf0dr9wk15f0cs/94-%20EE%20Mahiyanganaya%20CSC%20Mahi.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mhf0dr9wk15f0cs/94-%20EE%20Mahiyanganaya%20CSC%20Mahi.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mhf0dr9wk15f0cs/94-%20EE%20Mahiyanganaya%20CSC%20Mahi.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/eaeeyxh9oxh87kq/95-CE%20Badulla%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/eaeeyxh9oxh87kq/95-CE%20Badulla%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/eaeeyxh9oxh87kq/95-CE%20Badulla%20Car.pdf?dl=0
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අංක . 04, ස්රිංවැලි පාර, 
හිඳ යගාඩ, බදුල්ල. 

දු.ක : 0552222474 

අංක . 04, 
ස්රිංවැලි පාර, 

හිඳ යගාඩ, බදුල්ල 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

 
DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-

114/CONS-16/2K22/96 
ප්රාාන ඉංජියන්රු (තැනීම් -ඌව) යවත 

වසර යදකක් සඳහා කුලී පදනම මත 
යමෝටර් රථයක් ලබාගැිළම 

05/10/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැිළම් කමිටුව 

(ඌව) 

ිළයයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රිංවැලි පාර, 

හිඳ යගාඩ, බදුල්ල. 
දු.ක : 0552222474 

1000.00 69,000.00 

 
ිළයයෝජය සාමානයාධිකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රිංවැලි 

පාර,හිඳ යගාඩ,බදුල්ල. 

 
ිළයයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රාාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රිංවැලි පාර, 
හිඳ යගාඩ, බදුල්ල 

 
- 

යිශීය 

 
යමතැිළන් 

බාගත 
කරන්න 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -03 

(සබර) 

 
යයාමු අංකය:  

SAB/PPC/SuppReg/R1/2023 
 

භාණ්ඩ හා යස්වා සැපයුම්කරුවන් 
ලියාපදිංි කිරීම 

(2022 වසර සඳහා ලියාපදිංි 
සැපයුම්කරුවන් 2023 වසර සඳහා 

ලියාපදිංි වීමට අදහස් කරයි නම් ඒ 
සඳහා එකඟ වන බවට ලිඛිතව දැන්විය 

යුතුය) 
 

2022-10-05 
 

යප.ව. 10.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

ිළයයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 - 

ිළයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රාාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.වි.ම., නව 

නගරය, රත්නපුර 
 

045-222 5891-5 

ිළයයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර 

-- යිශීය 

 
 
 
 
 

Click              
Here 

 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -03 

(සබර) 

 
යයාමු අංකය:  

SAB/PPC/SuppReg/R2/2023 
 

යකාන්ීට් ක ස සැපයුම්කරුවන් 
ලියාපදිංි කිරීම 

(2022 වසර සඳහා ලියාපදිංි 
සැපයුම්කරුවන් 2023 වසර සඳහා 

ලියාපදිංි වීමට අදහස් කරයි නම් ඒ 
සඳහා එකඟ වන බවට ලිඛිතව දැන්විය 

යුතුය) 
 

2022-10-05 
 

යප.ව. 10.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

ිළයයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 - 

ිළයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රාාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.වි.ම., නව 

නගරය, රත්නපුර 
 

045-222 5891-5 

ිළයයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර 

-- යිශීය 

 
 
 
 
 

Click              
Here 

 

 
 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -03 

(සබර) 

යයාමු අංකය:  
SAB/PPC/SuppReg/R3/2023 

 
මායම හා අඩු යවෝල්ටීයතා, යබදාහැරීම් 

රැහැන් මාර්ග සහ උප යපාළ තැනීම් 
කටයුතු 

 
2022-10-05 

 
යප.ව. 10.00 

 
 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

 
ිළයයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 

ප්රාාන ඉංජියන්රු 

 
 

1,000.00 

 
- 

 
ිළයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රාාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.වි.ම., නව 

 
 
 

ිළයයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

 
-- 

 
යිශීය 

 
 
 
 
 
 

https://www.dropbox.com/s/easy55qc64e624w/96%20CE%20Construction%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/easy55qc64e624w/96%20CE%20Construction%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/easy55qc64e624w/96%20CE%20Construction%20Car.pdf?dl=0
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(2022 වසර සඳහා ලියාපදිංි 
යකාන්රාත්කරුවන් 2023 වසර සඳහා 

ලියාපදිංි වීමට අදහස් කරයි නම් ඒ 
සඳහා එකඟ වන බවට ලිඛිතව දැන්විය 

යුතුය) 
 

(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නව නගරය, 

රත්නපුර 

නගරය, රත්නපුර 
 

045-222 5891-5 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර 

Click              
Here 

 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -03 

(සබර) 

යයාමු අංකය:   
SAB/PPC/SuppReg/R4/2023 

 
නව යස්වා සැපයුම් කටයුතු, අඩු සැර නව 

රැහැන් මාර්ග ඉදිකිරීම් සහ  අඩුසැර 
රැහැන් නඩත්තු කටයුතු හා මායම /අඩු 

යවෝල්ටීයතා බිඳවැටුම් යථාතත්වයට 
පත්කිරීයම් කටයුතු 

(2022 වසර සඳහා ලියාපදිංි 
යකාන්රාත්කරුවන් 2023 වසර සඳහා 

ලියාපදිංි වීමට අදහස් කරයි නම් ඒ 
සඳහා එකඟ වන බවට ලිඛිතව දැන්විය 

යුතුය) 
 

2022-10-05 
 

යප.ව. 10.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

ිළයයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 - 

ිළයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රාාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.වි.ම., නව 

නගරය, රත්නපුර 
 

045-222 5891-5 

ිළයයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර 

-- යිශීය 

 
 
 
 
 
 
 
 

Click              
Here 

 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -03 

(සබර) 

 
යයාමු අංකය:  

SAB/PPC/SuppReg/R5/2023 
 

අධිසැර අඩුසැර විදුලි රැහැන් මාර්ග සහ 
උපයපාළ අවට මංවර යහළි කිරීම 

(2022 වසර සඳහා ලියාපදිංි 
යකාන්රාත්කරුවන් 2023 වසර සඳහා 

ලියාපදිංි වීමට අදහස් කරයි නම් ඒ 
සඳහා එකඟ වන බවට ලිඛිතව දැන්විය 

යුතුය) 
 

2022-10-05 
 

යප.ව. 10.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

ිළයයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 - 

ිළයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රාාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.වි.ම., නව 

නගරය, රත්නපුර 
 

045-222 5891-5 

ිළයයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර 

-- යිශීය 

 
 
 
 
 
 
 

Click              
Here 

 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -03 

(සබර) 

 
යයාමු අංකය:  

SAB/PPC/SuppReg/R1/2023 
 

භාණ්ඩ හා යස්වා සැපයුම්කරුවන් 
ලියාපදිංි කිරීම 

(2022 වසර සඳහා ලියාපදිංි 
සැපයුම්කරුවන් 2023 වසර සඳහා 

ලියාපදිංි වීමට අදහස් කරයි නම් ඒ 

2022-10-05 
 

යප.ව. 10.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

ිළයයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 - 

ිළයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රාාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.වි.ම., නව 

නගරය, රත්නපුර 
 

045-222 5891-5 

ිළයයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර 

-- යිශීය 

 
 
 
 
 

Click              
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/9avge7blzi3ef6k/SAB-PPC-SupReg-R2-2023.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9avge7blzi3ef6k/SAB-PPC-SupReg-R2-2023.pdf?dl=0
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සඳහා එකඟ වන බවට ලිඛිතව දැන්විය 
යුතුය) 

 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -03 

(සබර) 

 
යයාමු අංකය:  

SAB/PPC/SuppReg/R2/2023 
 

යකාන්ීට් ක ස සැපයුම්කරුවන් 
ලියාපදිංි කිරීම 

(2022 වසර සඳහා ලියාපදිංි 
සැපයුම්කරුවන් 2023 වසර සඳහා 

ලියාපදිංි වීමට අදහස් කරයි නම් ඒ 
සඳහා එකඟ වන බවට ලිඛිතව දැන්විය 

යුතුය) 
 

2022-10-05 
 

යප.ව. 10.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

ිළයයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 - 

ිළයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රාාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.වි.ම., නව 

නගරය, රත්නපුර 
 

045-222 5891-5 

ිළයයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර 

-- යිශීය 

 
 
 
 
 

Click              
Here 

 

 
 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -03 

(සබර) 

යයාමු අංකය:  
SAB/PPC/SuppReg/R3/2023 

 
මායම හා අඩු යවෝල්ටීයතා, යබදාහැරීම් 

රැහැන් මාර්ග සහ උප යපාළ තැනීම් 
කටයුතු 

(2022 වසර සඳහා ලියාපදිංි 
යකාන්රාත්කරුවන් 2023 වසර සඳහා 

ලියාපදිංි වීමට අදහස් කරයි නම් ඒ 
සඳහා එකඟ වන බවට ලිඛිතව දැන්විය 

යුතුය) 
 

 
2022-10-05 

 
යප.ව. 10.00 

 
 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

 
ිළයයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 

ප්රාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර 

 
 

1,000.00 

 
- 

 
ිළයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රාාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.වි.ම., නව 

නගරය, රත්නපුර 
 

045-222 5891-5 

 
 
 

ිළයයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර 

 
-- 

 
යිශීය 

 
 
 
 
 
 

Click              
Here 

 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -03 

(සබර) 

යයාමු අංකය:   
SAB/PPC/SuppReg/R4/2023 

 
නව යස්වා සැපයුම් කටයුතු, අඩු සැර නව 

රැහැන් මාර්ග ඉදිකිරීම් සහ  අඩුසැර 
රැහැන් නඩත්තු කටයුතු හා මායම /අඩු 

යවෝල්ටීයතා බිඳවැටුම් යථාතත්වයට 
පත්කිරීයම් කටයුතු 

(2022 වසර සඳහා ලියාපදිංි 
යකාන්රාත්කරුවන් 2023 වසර සඳහා 

ලියාපදිංි වීමට අදහස් කරයි නම් ඒ 
සඳහා එකඟ වන බවට ලිඛිතව දැන්විය 

යුතුය) 
 

2022-10-05 
 

යප.ව. 10.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

ිළයයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 - 

ිළයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රාාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.වි.ම., නව 

නගරය, රත්නපුර 
 

045-222 5891-5 

ිළයයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර 

-- යිශීය 

 
 
 
 
 
 
 
 

Click              
Here 

 

යබදාහැරී ම්  2022-10-05 පළාත් මිළදී ිළයයෝජය 1,000.00 - ිළයයෝජය සාමානයාධිකාරි ිළයයෝජය -- යිශීය  

https://www.dropbox.com/s/9avge7blzi3ef6k/SAB-PPC-SupReg-R2-2023.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9avge7blzi3ef6k/SAB-PPC-SupReg-R2-2023.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pbzo1b50h6akqy9/SAB-PPC-SupReg-R3-2023.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pbzo1b50h6akqy9/SAB-PPC-SupReg-R3-2023.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pbzo1b50h6akqy9/SAB-PPC-SupReg-R3-2023.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/85feognmb8skro6/SAB-PPC-SupReg-R4-2023.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/85feognmb8skro6/SAB-PPC-SupReg-R4-2023.pdf?dl=0
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අංශය -03 
(සබර) 

යයාමු අංකය:  
SAB/PPC/SuppReg/R5/2023 

 
අධිසැර අඩුසැර විදුලි රැහැන් මාර්ග සහ 

උපයපාළ අවට මංවර යහළි කිරීම 
(2022 වසර සඳහා ලියාපදිංි 

යකාන්රාත්කරුවන් 2023 වසර සඳහා 
ලියාපදිංි වීමට අදහස් කරයි නම් ඒ 

සඳහා එකඟ වන බවට ලිඛිතව දැන්විය 
යුතුය) 

 

 
යප.ව. 10.00 

ගැනීම් කමිටුව 
(සබර) 

සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 

ප්රාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර 

(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.වි.ම., නව 
නගරය, රත්නපුර 

 
045-222 5891-5 

සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 

ප්රාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර 

 
 
 
 
 
 

Click              
Here 

 

යබ. අ. 03 
(සබර) 

 
SAB/CE DM-V07/HV/2022/103 

 
ප්රාාන ඉංජියන්රු (යබදාහැරීම් නඩත්තු) 

සඳහා යමෝටර් කාර්රථයක් කුලී පදනම මත 
ලබා ගැනීම. 

05-10-2022 
 

පැය 14.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

ිළයයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

ිළයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රාාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.වි.ම., නව 

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

2226084 
 

ිළයයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

- යිශීය 

 
 
 
 
 
 

Click 
Here 

යබ. අ. 03 
(සබර) 

 
SAB/P&D-V18/HV/2022/104 

 
ප්රාාන ඉංජියන්රු (සැලසුම් සංවර්ාන)  

ඒකකය සඳහා වෑන් (ිවිත්ව 
කාර්යය)රථයක් කුලී පදනම මත ලබා 

ගැනීම. 

05-10-2022 
 

පැය 14.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

ිළයයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

ිළයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රාාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.වි.ම., නව 

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

2226084 
 

ිළයයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

- යිශීය 

 
 
 
 
 
 

Click 
Here 

යබ. අ. 03 
(සබර) 

 
SAB/RAT-V35/HV/2022/105 

 
විදුලි ඉංජියන්රු (රත්නපුර) 

ඒකකයේවිදුලි අධිකාරී (වාණිජ) සඳහා 
වෑන්(ිවිත්ව කාර්යය)රථයක් කුලී පදනම 

මත ලබා ගැනීම. 

05-10-2022 
 

පැය 14.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

ිළයයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

ිළයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රාාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.වි.ම., නව 

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

2226084 
 

ිළයයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

- යිශීය 

 
 
 
 
 
 

Click 
Here 

යබ. අ. 03 
(සබර) 

 
SAB/DM-V10/HV/2022/106 

 
 

 
ප්රාාන ඉංජියන්රු (යබ.න.) රුවන්වැල්ල 

වැඩ කණ්ඩායම සඳහා වෑන්(ිවිත්ව 
කාර්යය)රථයක් කුලී පදනම මත ලබා 

05-10-2022 
 

පැය 14.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

ිළයයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

ිළයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රාාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.වි.ම., නව 

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

2226084 

ිළයයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

- යිශීය 

 
 
 
 
 
 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/youwziwpzudkjr4/SAB-PPC-SupReg-R5-2023.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/youwziwpzudkjr4/SAB-PPC-SupReg-R5-2023.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4qb3dax4yiz1vzr/2022_103-DM-V07-MOTOR%20CAR.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4qb3dax4yiz1vzr/2022_103-DM-V07-MOTOR%20CAR.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h4l837wumwy371i/2022_104-P%26D-V18-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h4l837wumwy371i/2022_104-P%26D-V18-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i1v62mi3fr7q8xf/2022_105-RAT-V35-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i1v62mi3fr7q8xf/2022_105-RAT-V35-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g7xocajs2m3th6o/2022_106-DM-V10-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g7xocajs2m3th6o/2022_106-DM-V10-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
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ගැනීම. 

යබ. අ. 03 
(සබර) 

 
SAB/CON-V13/HV/2022/107 

 
ප්රාාන ඉංජියන්රු (තැනීම්) වැඩ 
කණ්ඩායමIII සඳහා වෑන්(ිවිත්ව 

කාර්යය)රථයක් කුලී පදනම මත ලබා 
ගැනීම. 

05-10-2022 
 

පැය 14.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

ිළයයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

ිළයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රාාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.වි.ම., නව 

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

2226084 
 

ිළයයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

- යිශීය 

 
 
 
 
 
 

Click 
Here 

යබ. අ. 03 
(සබර) 

 
SAB/RUW-V39/HV/2022/108 

 
 

රුවන්වැල්ල විදුලි අධිකාරී (කාර්යාලය) 
සඳහාවෑන්(ිවිත්ව කාර්යය)රථයක් කුලී 

පදනම මත ලබා ගැනීම 
 
 

05-10-2022 
 

පැය 14.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

ිළයයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

ිළයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රාාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.වි.ම., නව 

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

2226084 
 

ිළයයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

- 

 
 

යිශීය 

 
 
 
 
 

Click 
Here 

යබ. අ. 03 
(සබර) 

 
SAB/EM-V06/HV/2022/109 

 
ප්රාාන ඉංජියන්රු (බලශක්ති 

කළමනාකරය) ඇහැලියයගාඩ වැඩ 
කණ්ඩායම සඳහා වෑන්(ිවිත්ව 

කාර්යය)රථයක් කුලී පදනම මත ලබා 
ගැනීම. 

05-10-2022 
 

පැය 14.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

ිළයයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

ිළයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රාාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.වි.ම., නව 

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

2226084 

ිළයයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

- යිශීය 

 
 
 
 
 
 

Click 
Here 

යබ. අ. 03 
(සබර) 

 
 

SAB/RUW-V84/HV/2022/110 
 

දැරණියගල පා.යස්.ම සඳහා 4WD කෲ 
කැබ් රථයක් කුලී පදනම මත ලබා 

ගැනීම. 

05-10-2022 
 

පැය 14.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

ිළයයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

ිළයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රාාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.වි.ම., නව 

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

2226084 

ිළයයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

- 

 
 
 

යිශීය 

 
 
 
 
 
 
 

Click 
Here 

යබ. අ. 03 
(සබර) 

 
 

SAB/RUW-V85/HV/2022/111 
 
 

විදුලි ඉංජියන්රු (රුවන්වැල්ල)ඒකකය 
සඳහා ත්රී යරෝදරථයක් කුලී පදනම මත 

05-10-2022 
 

පැය 14.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

ිළයයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

ිළයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රාාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.වි.ම., නව 

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

2226084 

ිළයයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

- 

 
 
 

යිශීය 

 
 
 
 
 
 
 

Click 

https://www.dropbox.com/s/y4n9j55o1do9l3i/2022_107-CON-V13-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y4n9j55o1do9l3i/2022_107-CON-V13-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2vr9706obrcy2sp/2022_108%20-RUW-V39-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2vr9706obrcy2sp/2022_108%20-RUW-V39-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gc77bkbgvssp1ad/2022_109-CE%28EM%29-V06-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gc77bkbgvssp1ad/2022_109-CE%28EM%29-V06-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5g8isngz1w7j8jb/2022_110-RUW-V84-CREW%20CAB%204%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5g8isngz1w7j8jb/2022_110-RUW-V84-CREW%20CAB%204%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s14iwchixldvjbr/2022_111-RUW_-V85_THREE%20WHEELER.pdf?dl=0
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ලබා ගැනීම. Here 

යබ. අ. 03 
(සබර) 

 
SAB/CON-V15/HV/2022/112 

 
ප්රාාන ඉංජියන්රු (තැනීම්) වැඩ 
කණ්ඩායම් V සඳහා වෑන්(ිවිත්ව 

කාර්යය)රථයක් කුලී පදනම මත ලබා 
ගැනීම. 

 

05-10-2022 
 

පැය 14.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

ිළයයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

ිළයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රාාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.වි.ම., නව 

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

2226084 

ිළයයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

- 

 
 
 

යිශීය 

 
 
 
 
 
 
 

Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්ීඑස්-1/ීීසී/ටී/2022/78 
ප්රාාන ඉංජියන්රු මතුගම කාර්යාලය සහ 
ඊට අයත් පාරියභෝගික මායස්ථාන සඳහා 
පිරිසිදු කිරීයම් යස්වා ලබා ගැනීම සඳහා වූ 

යටන්ඩරය. 

2022.10.06 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

ිළයයාජය 
සාමානයාධිකාරි ( 

බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය, 

යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 

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

යදහිවල. 
011-2124900 

500.00 29,000.00 

ප්රාාන ඉංජියන්රු (වාණිජ), 
ිළයයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 

කාර්යාලය,  යබදාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), ිළයයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 

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

යදහිවල. 

 

NCB 

Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්ීඑස්-1/ීීසී/ටී/2022/79 
අගලවත්ත විදුලි පාරියභෝගික යස්වා 

මායස්ථානය පවත්වායගනයාම සඳහා 
කුලී/ බදු පදනම මත යගාඩනැගිල්ලක් 

ලබාගැනීම සඳහා වූ යටන්ඩරය. 

2022.10.06 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

ිළයයාජය 
සාමානයාධිකාරි ( 

බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය, 

යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 

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

යදහිවල. 
011-2124900 

500.00 00.00 

ප්රාාන ඉංජියන්රු (වාණිජ), 
ිළයයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 

කාර්යාලය,  යබදාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), ිළයයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 

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

යදහිවල. 

 

NCB 

Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්ීඑස්-1/ීීසී/ටී/වී/2022/74 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 මතුගම ප්රාාන 
ඉංජියන්රු කාර්යාලයට අයත් අගලවත්ත 
පාරියභෝගික යස්වා මායස්ථානය සඳහා 
කෘෘ කැබ් රථයක්  ලබාගැනීම සඳහා වූ 

යටන්ඩරය. 
 

2022.10.06 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

ිළයයාජය 
සාමානයාධිකාරි ( 

බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය, 

යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 

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

500.00 15,000.00 

ප්රාාන ඉංජියන්රු (වාණිජ), 
ිළයයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 

කාර්යාලය,  යබදාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), ිළයයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

 

NCB 

Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/s14iwchixldvjbr/2022_111-RUW_-V85_THREE%20WHEELER.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9ix4fsbel2axz1b/2022_112-CON-V15-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9ix4fsbel2axz1b/2022_112-CON-V15-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/njd23vekad4y1xl/PPC_T_2022_78%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/njd23vekad4y1xl/PPC_T_2022_78%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ka6xsbjzsp0sypu/PPC_T_2022_79%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ka6xsbjzsp0sypu/PPC_T_2022_79%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rljbs997clo386m/WPS1_PPC_T_V_2022_74.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rljbs997clo386m/WPS1_PPC_T_V_2022_74.pdf?dl=0
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යදහිවල. 
011-2124900 

නගරසභා පටුමඟ, 
යදහිවල. 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්ීඑස්-1/ීීසී/ටී/වී/2022/75 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 මතුගම ප්රාාන 

ඉංජියන්රු කාර්යාලයට අයත් බදුරලිය  
පාරියභෝගික යස්වා මායස්ථානය සඳහා 
කෘෘ කැබ් රථයක්  ලබාගැනීම සඳහා වූ 

යටන්ඩරය. 
 

2022.10.06 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

ිළයයාජය 
සාමානයාධිකාරි ( 

බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය, 

යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 

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

යදහිවල. 
011-2124900 

500.00 15,000.00 

ප්රාාන ඉංජියන්රු (වාණිජ), 
ිළයයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 

කාර්යාලය,  යබදාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), ිළයයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 

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

යදහිවල. 

 

NCB 

Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්ීඑස්-1/ීීසී/ටී/වී/2022/76 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1  ප්රාාන විදුලි 

ඉංජියන්රු - තැනීම් කාර්යාලය සඳහා කුලී 
පදනම මත වෑන් රථයක් ලබාගැනීම 

සඳහා වූ යටන්ඩරය. 
 

2022.10.06 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

ිළයයාජය 
සාමානයාධිකාරි ( 

බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය, 

යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 

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

යදහිවල. 
011-2124900 

500.00 15,000.00 

ප්රාාන ඉංජියන්රු (වාණිජ), 
ිළයයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 

කාර්යාලය,  යබදාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), ිළයයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 

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

යදහිවල. 

 

NCB 

Click 
here 

 

යබදාහැරීම් අංශය - 4 (බපද - 1) ලංසු යපාත් මිලදී ගැනීමට ප්රථමව ලංසු යයාමු අංකය, ඔයබ් ආරයතනයේ නම, වයාපාර ලියාපදිංි අංකය,  සහ ලිපිනය යකටි පිළවිඩයක් මාර්ගයයන් 0702516069 යන අංකයට දැනුම් යදන්න. 

යබ.අ.04 
(දකුණු පළාත 

1) 

ිළ.සා.(ද.ප.1)/සී2/කුලී වාහන/2022/34 
ප්රාාන ඉංජියන්රු (සැලසුම් හා 

සංවර්ාන) - 
වෑන් 02, කාර් 01 

07/10/2022 
09.30 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

ිළ.සා.(ද.ප.) 01 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
අංක.167,මාතරපාර, 

ගාල්ල. 0912232058/ 
0912232095 

500.00 ලංසු යපායත් 
සඳහන්යේ 

ිළ.සා.(ද.ප.) 01 කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., 

අංක.167,මාතරපාර, ගාල්ල. 
0912232058/ 
0912232095 

 අදාලයනායේ. NCB 
 

යතාරතුරු 
පිටපර 

යබ.අ.04 
(දකුණු පළාත 

1) 

ිළ.සා.(ද.ප.1)/සී2/කුලී වාහන/2022/35 
ප්රාාන ඉංජියන්රු (යබදාහැරීම් නඩත්තු) - 

වෑන් 04, කෘ කැබ් 01 

07/10/2022 
09.30 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

ිළ.සා.(ද.ප.) 01 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
අංක.167,මාතරපාර, 

ගාල්ල. 0912232058/ 
0912232095 

500.00 ලංසු යපායත් 
සඳහන්යේ 

ිළ.සා.(ද.ප.) 01 කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., 

අංක.167,මාතරපාර, ගාල්ල. 
0912232058/ 
0912232095 

 අදාලයනායේ. NCB 
 

යතාරතුරු 
පිටපර 

යබ.අ.04 
(දකුණු පළාත 

1) 

ිළ.සා.(ද.ප.1)/සී2/කුලී වාහන/2022/36 
ප්රාාන ඉංජියන්රු (ශක්ති කළමයාකරන) 

- 
වෑන් 04 

07/10/2022 
09.30 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

ිළ.සා.(ද.ප.) 01 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
අංක.167,මාතරපාර, 

ගාල්ල. 0912232058/ 
0912232095 

500.00 ලංසු යපායත් 
සඳහන්යේ 

ිළ.සා.(ද.ප.) 01 කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., 

අංක.167,මාතරපාර, ගාල්ල. 
0912232058/ 
0912232095 

 අදාලයනායේ. NCB 
 

යතාරතුරු 
පිටපර 

යබ.අ.04 
(දකුණු පළාත 

ිළ.සා.(ද.ප.1)/සී2/කුලී වාහන/2022/37 
ප්රායියය විදුලි ඉංජියන්රු 

07/10/2022 
09.30 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

ිළ.සා.(ද.ප.) 01 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

500.00 ලංසු යපායත් 
සඳහන්යේ 

ිළ.සා.(ද.ප.) 01 කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., 

 අදාලයනායේ. NCB 
 

යතාරතුරු 
පිටපර 

https://www.dropbox.com/s/jur9djeiclujk4r/WPS1_PPC_T_V_2022_75.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jur9djeiclujk4r/WPS1_PPC_T_V_2022_75.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0bwee92swpb8ap5/WPS1_PPC_T_V_2022_76.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0bwee92swpb8ap5/WPS1_PPC_T_V_2022_76.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/60urdt2mvf9obw9/P%20and%20D%20%20SP1.rar?dl=0
https://www.dropbox.com/s/60urdt2mvf9obw9/P%20and%20D%20%20SP1.rar?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zydcyrru1dsx8pn/Vehicles%20SP1.rar?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zydcyrru1dsx8pn/Vehicles%20SP1.rar?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zydcyrru1dsx8pn/Vehicles%20SP1.rar?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zydcyrru1dsx8pn/Vehicles%20SP1.rar?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zydcyrru1dsx8pn/Vehicles%20SP1.rar?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zydcyrru1dsx8pn/Vehicles%20SP1.rar?dl=0
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1) (අම්බලන්යගාඩ) - 
වෑන් 07, කෘ කැබ් 01, ත්රී යරෝද රථ 02 

අංක.167,මාතරපාර, 
ගාල්ල. 0912232058/ 

0912232095 

අංක.167,මාතරපාර, ගාල්ල. 
0912232058/ 
0912232095 

යබ.අ.04 
(දකුණු පළාත 

1) 

ිළ.සා.(ද.ප.1)/සී2/කුලී වාහන/2022/38 
ප්රයියය විදුලි ඉංජියන්රු (බියදගම) - 
වෑන් 08, කෘ කැබ් 02, ත්රී යරෝද රථ 01 

07/10/2022 
09.30 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

ිළ.සා.(ද.ප.) 01 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
අංක.167,මාතරපාර, 

ගාල්ල. 0912232058/ 
0912232095 

500.00 ලංසු යපායත් 
සඳහන්යේ 

ිළ.සා.(ද.ප.) 01 කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., 

අංක.167,මාතරපාර, ගාල්ල. 
0912232058/ 
0912232095 

 අදාලයනායේ. NCB 
 

යතාරතුරු 
පිටපර 

යබ.අ.04 
(දකුණු පළාත 

1) 

ිළ.සා.(ද.ප.1)/සී2/කුලී වාහන/2022/39 
ගයකාධිකාරී (ආරදායම්) - 

කාර් 01 

07/10/2022 
09.30 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

ිළ.සා.(ද.ප.) 01 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
අංක.167,මාතරපාර, 

ගාල්ල. 0912232058/ 
0912232095 

500.00 ලංසු යපායත් 
සඳහන්යේ 

ිළ.සා.(ද.ප.) 01 කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., 

අංක.167,මාතරපාර, ගාල්ල. 
0912232058/ 
0912232095 

 අදාලයනායේ. NCB 
 

යතාරතුරු 
පිටපර 

යබ.අ.04 
(දකුණු පළාත 

1) 

ිළ.සා.(ද.ප.1)/සී2/කුලී වාහන/2022/40 
ිළයයෝජය සාමානයාධිකාරී කාර්යාලය 

වෑන් 01 

07/10/2022 
09.30 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

ිළ.සා.(ද.ප.) 01 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
අංක.167,මාතරපාර, 

ගාල්ල. 0912232058/ 
0912232095 

500.00 ලංසු යපායත් 
සඳහන්යේ 

ිළ.සා.(ද.ප.) 01 කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., 

අංක.167,මාතරපාර, ගාල්ල. 
0912232058/ 
0912232095 

 අදාලයනායේ. NCB 
 

යතාරතුරු 
පිටපර 

යබ.අ.04 
(දකුණු පළාත 

1) 

ිළ.සා.(ද.ප.1)/සී2/කුලී වාහන/2022/41 
ප්රාාන ඉංජියන්රු (වාිළජ හා පාරියභෝගික 

යස්වා) - 
වෑන් 01, කාර් 01 

07/10/2022 
09.30 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

ිළ.සා.(ද.ප.) 01 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
අංක.167,මාතරපාර, 

ගාල්ල. 0912232058/ 
0912232095 

500.00 ලංසු යපායත් 
සඳහන්යේ 

ිළ.සා.(ද.ප.) 01 කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., 

අංක.167,මාතරපාර, ගාල්ල. 
0912232058/ 
0912232095 

 අදාලයනායේ. NCB 
 

යතාරතුරු 
පිටපර 

යබ.අ.04 
(දකුණු පළාත 

1) 

ද.ප1/වි.ඉ.බියි/ලි5/ිළලඇඳුම්/2022/0
2 

බියිගමප්රායිශීයවිදුලිඉංජියන්රුඒකකය
ටඅනුයුක්තවයස්වයකරනුලබනිළල 

ඇඳුම් හිමියස්වකයින්සඳහාඅවශයිළල 
ඇඳුම් මසා ිළම කරසපයාගැනීම.( ිළල 

ඇඳුම්වල ප්රමායයන් (Size ) ලබා ගැනීම 
සඳහා ඔබයේ ිළයයෝජිතයයකු අප 

කාර්යාලයට යයාමුකළ යුතුය) 

06/10/2022 
14.00 පැය 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ප්රායිශීය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 

ලං.වි.ම.හාමුයගාඩ පාර, 
කුම්යම්, 

බියිගම.දු.අං.091-
2292099 

 
 
 
 
 
 
 
 

500.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000.00 ප්රායිශීය විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය, 

ලං.වි.ම.හාමුයගාඩ පාර, 
කුම්යම්, බියිගම. 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

යබ.අ.04 
(දකුණු පළාත 

1) 

ිළ.සා.(දප1)/ලි6/සැපයුම්.ලියා./2023 
ිළයයෝජය සාමානයාධිකාරී (දකුණු 

පළාත1) සඳහා සැපයුම්කරුවන් 
ලියාපදිංි කිරීම 2023 වර්ෂය 

1.කාර්යාලයීය ලිපිද්රවය 
2.පරිගයක උපාංග හා අමතර    

   යකාටස් 

14/10/2022 
10.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ිළයයෝජය 
සාමානයාධිකාරී (දප1) 
කාර්යාලය, අංක 167, 

මාතර පාර, ගාල්ල. දු.ක - 
091-2232058 

 

500.00  
_ 

ිළයයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(දප1) කාර්යාලය, අංක 167, 

මාතර පාර, ගාල්ල. 
 

 අදාල යනායේ. NCB 
 

යතාරතුරු 
පිටපර 

https://www.dropbox.com/s/zydcyrru1dsx8pn/Vehicles%20SP1.rar?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zydcyrru1dsx8pn/Vehicles%20SP1.rar?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zydcyrru1dsx8pn/Vehicles%20SP1.rar?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zydcyrru1dsx8pn/Vehicles%20SP1.rar?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zydcyrru1dsx8pn/Vehicles%20SP1.rar?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zydcyrru1dsx8pn/Vehicles%20SP1.rar?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zydcyrru1dsx8pn/Vehicles%20SP1.rar?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zydcyrru1dsx8pn/Vehicles%20SP1.rar?dl=0
https://www.dropbox.com/s/67tazqogbwmse03/Sin-DD4-SP1-%E0%B6%B1%E0%B7%92.%E0%B7%83%E0%B7%8F.%28%E0%B6%AF%E0%B6%B41%29-%E0%B6%BD%E0%B7%926-%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%B4%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A.%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F.-2023%20-%20Copy.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/67tazqogbwmse03/Sin-DD4-SP1-%E0%B6%B1%E0%B7%92.%E0%B7%83%E0%B7%8F.%28%E0%B6%AF%E0%B6%B41%29-%E0%B6%BD%E0%B7%926-%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%B4%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A.%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F.-2023%20-%20Copy.pdf?dl=0
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3.වාහන අමතර යකාටස් 
4.ටයර් හා ටියුබ් 

5.විදුලි උපාංග හා රැහැන් මාර්ග   
   සඳහා අවශය උපකරය හා භාණ්ඩ 
6.කාර්යාලීය උපකරය හා භාණ්ඩ 

7.යගාඩනැගිලි ද්රවය 
8.මුද්රය කටයුතු 

9.යමෝටර් වාහන අළුත්වැඩියා කිරීම  
    හා යස්වා කිරීම 

10.යගාඩනැගිලි සුළු අළුත්වැඩියාවන් 
11.වැර කැවු යකාන්ීට් විදුලි කණු 

12.ප්රවාහන කටයුතු (භාණ්ඩ හා විදුලි 
කණු) 

 
යබ.අ.04 

(දකුණු පළාත 
1) 

ිළසා (දප1)/ලි6/2022/33 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ ිළයයෝජය 

සාමානයාධිකාරී (දප1) ට අයත් බියිගම 
ප්රායිශීය ඒකකයන්හි සහ එයට අනුබිා 

ප්රාථමික උපයපාල/ පා.යස්.ම සඳහා  
පුිගලික ආරරක්ෂක යස්වාව ලබා ගැනීම. 

05/10/2022 
14.00 පැය 

 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් කමිටුව 

ිළයයෝජය 
සාමානයාධිකාරී (දප1) 
කාර්යාලය, අංක 167, 

මාතර පාර, ගාල්ල. දු.අං. 
091-2232095,091-

2232058 

1,000.00 110,000.00 ිළයයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(දප1) කාර්යාලය, අංක 167, 

මාතර පාර, ගාල්ල 
 

 අදාල යනායේ. NCB 
 

යතාරතුරු 
පිටපත 

 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප-2) 

DGM(SP2)/CE(Com)/SupReg2023/
01 

දකුණු පළාත 02 සඳහා 2023 වර්ෂයට 
භාණ්ඩ සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංි කිරිම. 

 

12-10-2022 
 

14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-2) 

ිළයයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.වි.ම.යනා. 
61/1A, මුහුදු මාවත, 

තංගල්ල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්ස් : 047-2241806 

1000.00  

ිළයයෝජය  සාමානයාධිකාරි 
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රාාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.වි.ම., යනා. 

61/1A, මුහුදු මාවත, 
තංගල්ල. 

ිළයයෝජය  
සාමානයාධිකාරි 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.වි.ම., යනා. 
61/1A, මුහුදු මාවත, 

තංගල්ල 

-- යිශීය Click 
Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප-2) 

DGM(SP2)/CE(Com)/SupReg2023/
02 

දකුණු පළාත 02 සඳහා 2023 වර්ෂයට 
යස්වා සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංි කිරිම. 

 

12-10-2022 
 

14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-2) 

ිළයයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.වි.ම.යනා. 
61/1A, මුහුදු මාවත, 

තංගල්ල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්ස් : 047-2241806 

1000.00  

ිළයයෝජය  සාමානයාධිකාරි 
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රාාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.වි.ම., යනා. 

61/1A, මුහුදු මාවත, 
තංගල්ල. 

ිළයයෝජය  
සාමානයාධිකාරි 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.වි.ම., යනා. 
61/1A, මුහුදු මාවත, 

තංගල්ල 

-- යිශීය Click 
Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප-2) 

DGM(SP2)/CE(Com)/SupReg2023/
03 

දකුණු පළාත 02 සඳහා 2023 වර්ෂයට 
වරකැවු යකාන්ිට් කණුසැපයුම්කරුවන් 
(පැටවීම, යගනඒම සහ බෑම) ලියාපදිංි 

කිරිම. 

12-10-2022 
 

14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-2) 

ිළයයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.වි.ම.යනා. 
61/1A, මුහුදු මාවත, 

1000.00  

ිළයයෝජය  සාමානයාධිකාරි 
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රාාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.වි.ම., යනා. 

61/1A, මුහුදු මාවත, 
තංගල්ල. 

ිළයයෝජය  
සාමානයාධිකාරි 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.වි.ම., යනා. 
61/1A, මුහුදු මාවත, 

-- යිශීය Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/zojpbof2cxn066i/Sin-DD4-SP1-%E0%B6%AF%E0%B6%B41-%E0%B7%80%E0%B7%92.%E0%B6%89.%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%9A-%E0%B6%BD%E0%B7%925-%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-2022-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zojpbof2cxn066i/Sin-DD4-SP1-%E0%B6%AF%E0%B6%B41-%E0%B7%80%E0%B7%92.%E0%B6%89.%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%9A-%E0%B6%BD%E0%B7%925-%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-2022-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/aki6x2dza3u1fot/DGM%28SP2%29-CE%28Com%29-SupReg-2023-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/aki6x2dza3u1fot/DGM%28SP2%29-CE%28Com%29-SupReg-2023-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tvwb3zvlpc6mj3p/DGM%28SP2%29-CE%28Com%29-SupReg-2023-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tvwb3zvlpc6mj3p/DGM%28SP2%29-CE%28Com%29-SupReg-2023-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ppkkvoz97k6w0ub/DGM%28SP2%29-CE%28Com%29-SupReg-2023-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ppkkvoz97k6w0ub/DGM%28SP2%29-CE%28Com%29-SupReg-2023-03.pdf?dl=0
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තංගල්ල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්ස් : 047-2241806 

තංගල්ල 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප-2) 

DGM(SP2)/CE(Com)/SupReg2023/
04 

දකුණු පළාත සඳහා 2023 වර්ෂයට 
යපරදි/යපරදි ස්පන් යකාන්ිට් කණු  

සැපයුම්කරුවන් (පැටවීම, යගනඒම සහ 
බෑම) ලියාපදිංි කිරිම. 

*යපරදි යකාන්ිට් කණු  හා යපරදි ස්පන් 
යකාන්ිට් කණු  සඳහා යවනම යටන්ඩර් 

යපාත් ඉදිරිපත් කල යුතුය. 
 

12-10-2022 
 

14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-2) 

ිළයයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.වි.ම.යනා. 
61/1A, මුහුදු මාවත, 

තංගල්ල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්ස් : 047-2241806 

1000.00  

ිළයයෝජය  සාමානයාධිකාරි 
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රාාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.වි.ම., යනා. 

61/1A, මුහුදු මාවත, 
තංගල්ල. 

ිළයයෝජය  
සාමානයාධිකාරි 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.වි.ම., යනා. 
61/1A, මුහුදු මාවත, 

තංගල්ල 

-- යිශීය Click 
Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප-2) 

DGM(SP2)/CE(Com)/SupReg2023/
05 

දකුණු පළාත 02 සඳහා 2023 වර්ෂයට 
යස්වා සබඳතා සැපයුම්කරුවන් 

ලියාපදිංි කිරිම. 
*ප්රායියය විදුලි ඉංජියන්රු කාර්යාල 
සඳහා යවන යවනම යටන්ඩර් යපාත් 

ඉදිරිපත් කල යුතුය. 
 
 

 
 

12-10-2022 
 

14.00 පැය 
පළාත් මිළදී 

ගැනීම් කමිටුව 
(ද.ප-2) 

ිළයයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.වි.ම.යනා. 
61/1A, මුහුදු මාවත, 

තංගල්ල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්ස් : 047-2241806 

1000.00  

ිළයයෝජය  සාමානයාධිකාරි 
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රාාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.වි.ම., යනා. 

61/1A, මුහුදු මාවත, 
තංගල්ල. 

ිළයයෝජය  
සාමානයාධිකාරි 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.වි.ම., යනා. 
61/1A, මුහුදු මාවත, 

තංගල්ල 

-- යිශීය Click 
Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප-2) 

DGM(SP2)/CE(Com)/SupReg2023/
06 

දකුණු පළාත 02 සඳහා 2023 වර්ෂයට 
විදුලි මාර්ග, උපයපාල තැිළම් හා නඩත්තු 
කටයුතු සඳහා  සැපයුම්කරුවන්ලියාපදිංි 

කිරිම. 
*ප්ර.ඉ. (තැිළම්) හා ප්ර.ඉ. (යබදාහැරිම් 

නඩත්තු) සඳහා යවන යවනම යටන්ඩර් 
යපාත් ඉදිරිපත් කල යුතුය. 

 

 
 
 

12-10-2022 
 

14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-2) 

ිළයයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.වි.ම.යනා. 
61/1A, මුහුදු මාවත, 

තංගල්ල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්ස් : 047-2241806 

1000.00  

ිළයයෝජය  සාමානයාධිකාරි 
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රාාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.වි.ම., යනා. 

61/1A, මුහුදු මාවත, 
තංගල්ල. 

ිළයයෝජය  
සාමානයාධිකාරි 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.වි.ම., යනා. 
61/1A, මුහුදු මාවත, 

තංගල්ල 

-- යිශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප-2) 

DGM(SP2)/CE(Com)/SupReg2023/
07 

දකුණු පළාත 02 සඳහා 2023 වර්ෂයට 
අධිසැර/ අඩුසැර විදුලි මාර්ග හා 

උපයපාල අවට මංවර යහලිකිරිම සඳහා 
සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංි කිරිම. 

*ප්රායියය විදුලි ඉංජියන්රු කාර්යාල 
සඳහා යවන යවනම යටන්ඩර් යපාත් 

ඉදිරිපත් කල යුතුය. 
 

 
 

12-10-2022 
 

14.00 පැය 
පළාත් මිළදී 

ගැනීම් කමිටුව 
(ද.ප-2 

ිළයයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.වි.ම.යනා. 
61/1A, මුහුදු මාවත, 

තංගල්ල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්ස් : 047-2241806 

1000.00  

ිළයයෝජය  සාමානයාධිකාරි 
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රාාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.වි.ම., යනා. 

61/1A, මුහුදු මාවත, 
තංගල්ල. 

ිළයයෝජය  
සාමානයාධිකාරි 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.වි.ම., යනා. 
61/1A, මුහුදු මාවත, 

තංගල්ල 

-- යිශීය Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/vjd2fp61arzjf5t/DGM%28SP2%29-CE%28Com%29-SupReg-2023-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vjd2fp61arzjf5t/DGM%28SP2%29-CE%28Com%29-SupReg-2023-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ird35nnmy6no7qs/DGM%28SP2%29-CE%28Com%29-SupReg-2023-05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ird35nnmy6no7qs/DGM%28SP2%29-CE%28Com%29-SupReg-2023-05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ek86lypevejoj6r/DGM%28SP2%29-CE%28Com%29-SupReg-2023-06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ek86lypevejoj6r/DGM%28SP2%29-CE%28Com%29-SupReg-2023-06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j4b535elhtzdmju/DGM%28SP2%29-CE%28Com%29-SupReg-2023-07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j4b535elhtzdmju/DGM%28SP2%29-CE%28Com%29-SupReg-2023-07.pdf?dl=0
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යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප-2) 

DGM-SP2-CE(C&CS)-RegChar.EE-
2023-08 

 
දකුණු පළාත 02 සඳහා 2023 වර්ෂයට 

වරලත් ඉංජියන්රුවන් ලියාපදිංි කිරිම. 
 
 

 
 

12-10-2022 
 

14.00 පැය 
පළාත් මිළදී 

ගැනීම් කමිටුව 
(ද.ප-2) 

ිළයයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.වි.ම.යනා. 
61/1A, මුහුදු මාවත, 

තංගල්ල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්ස් : 047-2241806 

1000.00  

ිළයයෝජය  සාමානයාධිකාරි 
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රාාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.වි.ම., යනා. 

61/1A, මුහුදු මාවත, 
තංගල්ල. 

ිළයයෝජය  
සාමානයාධිකාරි 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.වි.ම., යනා. 
61/1A, මුහුදු මාවත, 

තංගල්ල 

-- යිශීය Click 
Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප-2) 

DGM(SP2)/CE(Com)/SupReg2023/
09 

දකුණු පළාත් 02 සදහා 2023 වර්ෂයට 
එකලා මණු පරික්ෂා කිරිම සඳහා 
සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංි කිරිම 

. 
 

 
 

12-10-2022 
 

14.00 පැය 
පළාත් මිළදී 

ගැනීම් කමිටුව 
(ද.ප-2 

ිළයයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.වි.ම.යනා. 
61/1A, මුහුදු මාවත, 

තංගල්ල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්ස් : 047-2241806 

1000.00  

ිළයයෝජය  සාමානයාධිකාරි 
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රාාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.වි.ම., යනා. 

61/1A, මුහුදු මාවත, 
තංගල්ල. 

ිළයයෝජය  
සාමානයාධිකාරි 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.වි.ම., යනා. 
61/1A, මුහුදු මාවත, 

තංගල්ල 

-- යිශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප-2) 

DGM(SP2)/CE(Com)/SupReg2023/
10 

දකුණු පළාත් 02 සදහා 2023 වර්ෂයට 
විදුලිය විසන්ධි කිරිම සහ යළි ඇමුණුම 

සඳහා සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංි කිරිම 
 
. 
 

 
 

12-10-2022 
 

14.00 පැය 
පළාත් මිළදී 

ගැනීම් කමිටුව 
(ද.ප-2 

ිළයයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.වි.ම.යනා. 
61/1A, මුහුදු මාවත, 

තංගල්ල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්ස් : 047-2241806 

1000.00  

ිළයයෝජය  සාමානයාධිකාරි 
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රාාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.වි.ම., යනා. 

61/1A, මුහුදු මාවත, 
තංගල්ල. 

ිළයයෝජය  
සාමානයාධිකාරි 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.වි.ම., යනා. 
61/1A, මුහුදු මාවත, 

තංගල්ල 

-- යිශීය Click 
Here 

 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය යවනුයවන් සපයාගැනීම් කමිටුයේ සභාපති විසින් හැකියාවැති සැපයුම්කරුවන් යවතින්, ජාතයන්තර/ජාතික තර`ගකාරී ලංසු ඉදිරිපත් කිරීයම් පදනම මත මුද්රා තබන ලද ලංසු කැ`දවන අතර, එම ලංසු ඉදිරිපත් කළ යුත්යත් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය යවතින් මිළදී ගන්නා 
ලද ලංසු යපාත් පමයක් උපයයෝගී කරයගනය. 

 
 

අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන්ට යහෝ ඔවුන්යේ බලයලත් ිළයයෝජිතයන්ට පමයක් ලංසු යපාත් ිළකුත් කරනු ලැයබ්. අවශය වු විටක ඔවුන් 1987 අංක 3 දරය යපාදු යකාන්් රාත් පනතට අනුලවලව ලියාපදිංි 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 ිළයයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප් රාාන ඉංජියන්රු යවත ලිඛිතව ඉදිරිපත් කරන ලද ඉල්ලීමක් මගින්  0900 පැය සිට 1500 පැය දක්වා 
සාමානය වැඩ කරන දිනයන් තුළ මිලදී ගත හැක. යම් ස`දහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සාමානයාධිකාරී නමින් ලියන ලද බැංකු අයකරයක් ම`ගින් යහෝ මුදල් ම`ගින් යහෝ යගවිය හැක. 
 

 

වියිශීය තානාපති කාර්යාල /යවළ`ද යකාමිෂන්වලට, ලංසු යපාත්වල යතාරතුරු පිටපත් ලිඛිත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීයමන් අදාල ිළයයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප් රාාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනාමියල් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපාත් අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් හා 
ඔවුන්යේ ිළයයෝජිතයින්ට අදාල ිළයයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප් රාාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනාමියල් පරීක්ෂා කල හැක. 
 

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ඔවුන්යේ අනුමැතිය ලත් ිළයයෝජිතයින් ඉදිරිපිටදී ඉහත තීරු අංක 9 හි සදහන් ස්ථානයන්හිදී ලංසු භාරගැනීම අවසන් කරන යේලායේදීම, එයස් ඉදිරිපත් කරන ලද සියලුම ලංසු විවෘත කරනු ලබන අතර ප් රමාදව ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලංසු ප් රතියේප කරනු 
ලැයබ්. 
 
මීට අදාල සියලු විස්තර හා පැහැදිලි කිරීම් විමසිය යුත්යත් ලංසු යපාත් ිළක`ත් කරනු ලබන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල ිළයයෝජය සාමානයාධිකාරී/ ප් රාාන ඉංජියන්රු යවතිිළ. 
 

 

 

https://www.dropbox.com/s/gc6djzp150bndar/DGM%28SP2%29-CE%28Com%29-Reg.Char.EE-2023-08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gc6djzp150bndar/DGM%28SP2%29-CE%28Com%29-Reg.Char.EE-2023-08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iqpxhrj9ilxauzb/DGM%28SP2-CE%28COM%29-SupReg-2023-09.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iqpxhrj9ilxauzb/DGM%28SP2-CE%28COM%29-SupReg-2023-09.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i8h5nlhm8ug7fyl/DGM%28SP2-CE%28COM%29-SupReg-2023-10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i8h5nlhm8ug7fyl/DGM%28SP2-CE%28COM%29-SupReg-2023-10.pdf?dl=0
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 ICB ) අන්තර්ජාතික තර`ගකාරී ලංසු “  NCB ) යිශීය තර`ගකාරී ලංසු 
 

        සාමාන්යාධිකාරාරී                      
                                     


