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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 
 

ලක්වවිජය විදුලි 
බලාගාරය 

 
LV/T/2022/0183 
ලක්වවිජය බලාගාරය සඳහා වාහක පටි 
(Conveyor Belt)  මිලදී ගැනීම 

 
12/10/2022 

දින 
14.00 පැයට 

 
 

 
ලක්වවිජයවිදුලි
බලාගාරය - 

කණිෂ්ඨ 
සපයාගැනීම් 

කමිටුව 

 
ප්රසම්පාදන 

අංශය, 
4වනමහල,බලස්ථානකළ

මයාකරු 
(ලක්වවිජයවිදුලිබලාගාරය

) 
ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩලය,
නාරක්වකල්ලලිය,යනායරා

චයචෝයල්ල 
TP : 032 226 8964/77 

Fax: 032 226 8980 
 

Mob 0715777171 

 
රු 

35,000.00 
(නැවතයනා
යගවනයට

න්ඩර්තැන්ප
තුව) 

සාමානයාධි
කාරීලංකාවිදු
ලිබලමණ්ඩල
යනමින්මහජ
නබැංකුයේගි

ණුම්අංක: 
204200140

085134 
යවතබැරකල

හැක 

 
අදාළ යනායේ 

 
 

 
ප්රසම්පාදනඅංශය, 4 

වනමහල, 
පරිපාලනයගාඩනැගිල්ලල, 
ලක්වවිජයවිදුලිබලාගාරය, 
ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩලය, 

නාරක්වකල්ලලිය, 
යනායරාචචයලයි 61342, 

ශ්රීලංකාව. 
 

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

 
ප්රසම්පාදනඅංශය, 4 

වනමහල, 
පරිපාලනයගාඩනැගි

ල්ලල, 
ලක්වවිජයවිදුලිබලාගාර

ය, 
ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩල

ය, නාරක්වකල්ලලිය, 
යනායරාචචයලයි 

61342. 
 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින්යනාමි
යල්ලබාගතකර

ගතහැක 
 

 
ICB 

 
Click 
Here 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/5psv61lptm2nt00/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0183.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5psv61lptm2nt00/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0183.pdf?dl=0
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ජනන 
(සමනළ 

සංකීර්යය) 

SC/DGM/BID/KGPS/2021/15 
කුකුයේ ගඟ විදුලි බලාගාරය සඳහා 110V 
DC, 350Ah වාතාශ්රය සහිත අචල ඊයම් 
අම්ල බැටරි පද්ධති (Vented type 
stationary lead acid battery banks) 
යදකක්ව (2) හා 110V DC, 200Ah 
වාතාශ්රය සහිත අචල ඊයම් අම්ල බැටරි 
පද්ධති එකක්ව (1) මිල දී ගැනීම 
 
 
 

02/11/2022 
14:00 පැය 

සමනළ 
සංකීර්ය 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී (සමනළ 
සංකීර්යය) කාර්යාලය, 
නව නගරය, රත්නපුර, ශ්රී 
ලංකාව. දු. ක. +94 045-
225002/03 ෆැක්වස් +94 

045- 225005 
යහෝ 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය, කුකුයේ ගඟ 
විදුලි බලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
කලුවලතැන්න, 

යකලින්කන්ද, අගලවත්ත 
දු. ක.: 0342243743-5 

ෆැක්වස්: 0342243743-5 
Email: 

cekgpssc.gen@ceb.lk 
 

1,000/= 
යම් සඳහා 

ඕනෑම 
බැංකුවකින් 

මහජන 
බැංකුයේ 

මූලස්ථාන 
ශාඛායේ 
සමනළ 

සංකීර්ය 
රැස්කිරීම් 

ගිණුම 
204200410
085134 ට 

බැරකර ලබා 
ගත් රිසිට් 

පතක්ව 
ඉදිරිපත් කළ 

යුතුය. 

450,000/- 
 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(සමනළ සංකීර්යය) 

කාර්යාලය, නව නගරය, 
රත්නපුර, ශ්රී ලංකාව. දු. ක. 

+94 045-225002/03 
ෆැක්වස් +94 045- 225005 

 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(සමනළ සංකීර්යය) 
කාර්යාලය, නව 

නගරය, රත්නපුර, ශ්රී 
ලංකාව. දු. ක. +94 
045-225002/03 
ෆැක්වස් +94 045- 

225005 
 

N/A ICB Click 
Here 

 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/M/22/0167 
මීටර්  6 කි.ග්රෑ. 50 වැරකැවූ යකාන්ීට් 
කණු 400 ක්ව සැපයීම සහ ප්රවාහනය. 

2022-10-13 
යප.ව.10.00 

ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

3,000.00 90,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

- යද්ශීය Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/w8syuf4g3esb3gz/Eng-GEN-SC-KGPS-2021-15.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w8syuf4g3esb3gz/Eng-GEN-SC-KGPS-2021-15.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/su1krsql38ojpij/CEB-NWP2-NCB-M-22-0167.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/su1krsql38ojpij/CEB-NWP2-NCB-M-22-0167.pdf?dl=0
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යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/M/22/0168 
මීටර්  8.3 කි.ග්රෑ. 100 වැරකැවූ යකාන්ීට් 
කණු 400 ක්ව සැපයීම සහ ප්රවාහනය. 

2022-10-13 
යප.ව.10.00 

ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

5,000.00 185,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

- යද්ශීය Click 
Here 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/M/22/0169 
මීටර් 11 කි.ග්රෑ.350යපරදි යකාන්ීට් කණු 
300 ක්ව සැපයීම සහ ප්රවාහනය. 

2022-10-13 
යප.ව.10.00 

ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

5,000.00 180,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

- යද්ශීය Click 
Here 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/M/22/0170 
මීටර් 11 කි.ග්රෑ.500යපරදි යකාන්ීට් කණු 
200 ක්ව සැපයීම සහ ප්රවාහනය. 

2022-10-13 
යප.ව.10.00 

ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

4,000.00 140,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

- යද්ශීය Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/jt12rgtr6vsph19/CEB-NWP2-NCB-M-22-0168.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jt12rgtr6vsph19/CEB-NWP2-NCB-M-22-0168.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5i38l8rnoz9osnk/CEB-NWP2-NCB-M-22-0169.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5i38l8rnoz9osnk/CEB-NWP2-NCB-M-22-0169.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ht8tn5rtcuh0ceq/CEB-NWP2-NCB-M-22-0170.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ht8tn5rtcuh0ceq/CEB-NWP2-NCB-M-22-0170.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/C1/RC/2K22
/089 
ඌව පළාත සඳහා මීටර් 8.3 කියලෝ ග්රෑම් 
100 වැර කැවූ යකාන්ීට් කණු 1000ක්ව 
මිල දී ගැනීම හා සැපයීම 

12/10/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගාඩ, බදුල්ලල. 
දු.ක : 0552222474 

3,500.00 260,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 

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

හිඳ යගාඩ,බදුල්ලල. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගාඩ, බදුල්ලල 

 
- 

යද්ශීය 

 
Click 
Here 

යබ.අ.03 
(සබර) 

 
 
SAB/CE(COM)/LP/2022/20 
 
ඇළුමිනියම් යස්වා තත් යදපත් (7/1.35) 
10sqmm  කි.මී. 40 ක්ව සපයා ප්රවාහනය 
කිරීම. 
 

12-10-2022 
 

14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.වි.ම.යනා. 09, නව 
නගරය, රත්නපුර 

දු.අ. 045-2225891-95 
ෆැක්වස් : 045-2226084 

3,000.00 180,000.00 

නියයෝජය  සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.,යනා.09,නව 

නගරය, රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.වි.ම., යනා. 09.         
නව නගරය, රත්නපුර. 

-- යද්ශීය 
Click 
Here 

ඉදිකිරීම් 

            

යස්වා 
ජනන 

(සමනළ 
සංකීර්යය) 

SC/DGM/BID/SWPS/2022/11 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සමනළවැව 
යේල්ලල, ඒ අවට හා ඊට සම්බන්ධ ස්ථාන 
පිරිසිදු කිරීයම් යකාන්රාත්තුව 
2022/2023 
 
 

13/10/2022 
14:00 පැය 

සමනළ 
සංකීර්ය 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය, සමනළවැව 
විදුලි බලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
කපුගල, බලංයගාඩ දු. ක.   
: 045-2222554 ෆැක්වස් : 

045-2222501 

800/= 
යම් සඳහා 

ඕනෑම 
බැංකුවකින් 

මහජන 
බැංකුයේ 
මූලස්ථාන 
ශාඛායේ 
සමනළ 

සංකීර්ය 
රැස්කිරීම් 

ගිණුම 
2042004100

85134 ට 
බැරකර ලබා 

ගත් රිසිට් 

27,000/- 
 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය, සමනළවැව 
විදුලි බලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, කපුගල, 
බලංයගාඩ දු. ක.   : 045-
2222554 ෆැක්වස් : 045-

2222501 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය, සමනළවැව 
විදුලි බලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
කපුගල, බලංයගාඩ දු. 
ක.   : 045-2222554 

ෆැක්වස් : 045-2222501 

N/A NCB Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/u4anoj5lzr6r2yz/089.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u4anoj5lzr6r2yz/089.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/omd6dkdrfvmmr8v/SAB-CE%28COM%29-LP-2022-20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/omd6dkdrfvmmr8v/SAB-CE%28COM%29-LP-2022-20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0k7ec7yrcxj70wk/Sin-GEN-SC-SWPS-2022-11.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0k7ec7yrcxj70wk/Sin-GEN-SC-SWPS-2022-11.pdf?dl=0
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පතක්ව 
ඉදිරිපත් කළ 

යුතුය. 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2022/19
8 
මදුරන්කුලිය පාරියභෝගික යස්වා 
මධයස්ථානය සදහා කුී  පදනම මත කෲ 
කැබ්ප රථයක්ව ලබා ගැනීම. 

2022 
ඔක්වයතෝම්බර් 

12 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව 

ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) කාර්යාලය, 

නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැද්දුම, 
කුලියාපිටිය. 

037 - 2281892 

3,000.00 72,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(වයඹ-1) කාර්යාලය 

නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැද්දුම, 
කුලියාපිටිය. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී (වයඹ-

1) කාර්යාලය , 
නාරම්මල පාර, 

ඇස්සැද්දුම, 
කුලියාපිටිය. 

 NCB 
Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2022/19
9 
යනායරාචයචෝල පාරියභෝගික යස්වා 
මධයස්ථානය සදහා 4WD Single කැබ්ප 
රථයක්ව කුී  පදනම මත ලබා ගැනීම. 

2022 
ඔක්වයතෝම්බර් 

12 
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/එන්ඩබ්පී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2022/2
18 
කීරියන්කල්ලලිය පාරියභෝගික යස්වා 
මධයස්ථානය  සඳහා කුී  පදනම මත කෲ 
කැබ්ප රථයක්ව ලබා ගැනීම. 

2022 
ඔක්වයතෝම්බර් 

12 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව 

එම 3,000.00 72,000.00 එම එම  NCB 
Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2022/2
20 
ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු (තැනීම්) 
ඒකකයට අයත් විදුලි අධිකාරී (පුත්තලම 
හා ආයමඩුව පාරියභෝගික යස්වා 
මධයස්ථාන) සඳහා කුී  පදනම මත වෑන් 
රථයක්ව ලබා ගැනීම. 

2022 
ඔක්වයතෝම්බර් 

12 
ප.ව 02.00 

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

Click 
Here 

 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/22/0161 
හිරිපිටිය විදුලි පාරියභෝගික යස්වා 
මධයස්ථානය  සඳහා වෑන් රථයක්ව කුී  
පදනම මත ලබා ගැනීම. 

2022-10-13 
යප.ව.10.00 

ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

2,000.00 65,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

- යද්ශීය Click 
Here 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/22/0165 
ගිරිඋල්ලල විදුලි පාරියභෝගික යස්වා 
මධයස්ථානය සඳහා ්රී යරෝද රථයක්ව කුී  

2022-10-13 
යප.ව.10.00 

ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 

2,000.00 30,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 

- යද්ශීය Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/rw2yhid4cffb788/DGM-NWP1-CEECM-T-2022-198.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rw2yhid4cffb788/DGM-NWP1-CEECM-T-2022-198.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ffplyfut618wu4c/DGM-NWP1-CEECM-T-2022-199.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ffplyfut618wu4c/DGM-NWP1-CEECM-T-2022-199.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uc8ck8u6a5ocgu8/DGM-NWP1-CEECM-T-2022-218.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uc8ck8u6a5ocgu8/DGM-NWP1-CEECM-T-2022-218.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qihk4tq0l1a3c6x/DGM-NWP1-CEECM-T-2022-220.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qihk4tq0l1a3c6x/DGM-NWP1-CEECM-T-2022-220.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dk1ke1sve4bipvi/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0161.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dk1ke1sve4bipvi/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0161.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ggv9jsi8piu1gff/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0165.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ggv9jsi8piu1gff/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0165.pdf?dl=0


 6 

පදනම මත ලබා ගැනීම. (වයඹ -02) 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

(වයඹ -02) 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 
යබ.අ. 01 

(වයඹ -02) 
CEB/NWP2/NCB/HV/22/0166 
ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු (කුරුයැගල) 
කාර්යාලයේ රාජකාරි කටයුතු සඳහා වෑන් 
රථයක්ව කුී  පදනම මත ලබා ගැනීම. 

2022-10-13 
යප.ව.10.00 

ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

2,000.00 65,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

- යද්ශීය Click 
Here 

 
යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම)-1 

 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2022/168 
 
ප්රායද්ශීය විදුලි ඉංජියන්රු (කටුගස්යතාට 
)   ඒකකයේ  ප්රායද්ශීය නඩත්තු ඒකකය 
සඳහා කුී  පදනම මත වසර 02ක 
කාලයකට  සැහැල්ලලු යලාරි  රථයක්ව  ලබා 
ගැනීම 
 

 
 

2022-10-12 
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/= 

 
 

16,000/= 

 
 

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. 

 
යද්ශීය 

Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
කලාප 02 - 
නැයගනහිර 

පලාත 

 
DGM(E)/QPPC/22/121 
 
ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු (වාණිජ)ය  
රාජකාරී කටයුතු සඳහා කාර් රථයක්ව  වසර 
02ක්ව සඳහා කුලියට ලබා ගැනීම. 

2022-10-05 
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය 
026-2222666 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
කලාප 02 - 
නැයගනහිර 

පලාත 

 
DGM(E)/QPPC/22/122 
 
ප්රායද්ශීය ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු 
(අම්පාර)ය  රාජකාරී කටයුතු සඳහා කාර් 
රථයක්ව  වසර 02ක්ව සඳහා කුලියට ලබා 
ගැනීම. 

2022-10-05 
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර) 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(අම්පාර )කාර්යාලය 

063-2222387 
063-2222078 

යහෝ 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/0sbatpydbzbatpq/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0166.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0sbatpydbzbatpq/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0166.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s4ojscgmpptuq3u/PPC-2022-168-%20Light%20Lorry%20%20AMU.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s4ojscgmpptuq3u/PPC-2022-168-%20Light%20Lorry%20%20AMU.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/av2z9pa1mrhro9t/Eng-DD2-EP-121%20Hiring%20of%20motor%20Car%20%20CE%20Com%20-East.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/av2z9pa1mrhro9t/Eng-DD2-EP-121%20Hiring%20of%20motor%20Car%20%20CE%20Com%20-East.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/04wwxj4cg2tdqeo/Eng-DD2-EP-122%20Hiring%20of%20Motor%20car%20for%20ACE%20Ampara.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/04wwxj4cg2tdqeo/Eng-DD2-EP-122%20Hiring%20of%20Motor%20car%20for%20ACE%20Ampara.pdf?dl=0
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කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය 

026-2222666 

යබදාහැරීම් 
කලාප 02 - 
නැයගනහිර 

පලාත 

 
DGM(E)/QPPC/22/123 
 
විදුලි අධිකාරී (අක්වකයරයිපත්තුව විදුලි 
පාරියභෝගික යස්වා මධයස්ථානය- 
අම්පාර) ය  රාජකාරී කටයුතු සඳහා වෑන් 
රථයක්ව  වසර 02ක්ව සඳහා කුලියට ලබා 
ගැනීම. 

2022-10-05 
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර) 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(අම්පාර )කාර්යාලය 

063-2222387 
063-2222078 

යහෝ 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය 
026-2222666 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB 
Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
කලාප 02 - 
නැයගනහිර 

පලාත 

 
DGM(E)/QPPC/22/124 
 
විදුලි අධිකාරී (හිඟුරාය විදුලි පාරියභෝගික 
යස්වා මධයස්ථානය- අම්පාර) ය  
රාජකාරී කටයුතු සඳහා වෑන් රථයක්ව/ 
ඩබල්ල කැබ්ප රථයක්ව  වසර 02ක්ව සඳහා 
කුලියට ලබා ගැනීම. 

2022-10-05 
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර) 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(අම්පාර )කාර්යාලය 

063-2222387 
063-2222078 

යහෝ 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය 
026-2222666 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
කලාප 02 - 
නැයගනහිර 

පලාත 

 
DGM(E)/QPPC/22/125 
 
විදුලි අධිකාරී (ඉඟිණියාගල විදුලි 
පාරියභෝගික යස්වා මධයස්ථානය- 
අම්පාර) ය  රාජකාරී කටයුතු සඳහා වෑන් 
රථයක්ව  වසර 02ක්ව සඳහා කුලියට ලබා 
ගැනීම. 

2022-10-05 
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර) 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(අම්පාර )කාර්යාලය 

063-2222387 
063-2222078 

යහෝ 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය 
026-2222666 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB 
Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
කලාප 02 - 
නැයගනහිර 

පලාත 

 
DGM(E)/QPPC/22/126 
 
විදුලි ඉංජියන්රු (යබදාහැරීම් නඩත්තු - 
්රීකුයාමලය) ය  රාජකාරී කටයුතු සඳහා 
කාර් රථයක්ව  වසර 02ක්ව සඳහා කුලියට 
ලබා ගැනීම. 

2022-10-05 
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය 
026-2222666 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB 
Click 
Here 

යබදාහැරීම් DGM(E)/QPPC/22/127 2022-10-05 පළාත් නියයෝජය 1,000.00 20,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාරී නියයෝජය - NCB Click 

https://www.dropbox.com/s/gtkay6aahzbfapp/Eng-DD2-EP-123%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20Akkaraipattu%20Ampara.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gtkay6aahzbfapp/Eng-DD2-EP-123%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20Akkaraipattu%20Ampara.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oauwiftd5gwbe5v/Eng-DD2-EP-124%20Hiring%20of%20van%20or%20D.Cab%20%20for%20ES%20Hingurana%20Ampara.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oauwiftd5gwbe5v/Eng-DD2-EP-124%20Hiring%20of%20van%20or%20D.Cab%20%20for%20ES%20Hingurana%20Ampara.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2x0h72dbq3l9bxg/Eng-DD2-EP-125%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20Inginiyagala%20Ampara.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2x0h72dbq3l9bxg/Eng-DD2-EP-125%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20Inginiyagala%20Ampara.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p7gmybej95094rj/Eng-DD2-EP-126%20Hiring%20of%20Motor%20car%20for%20EE%20DM%20Trincomalee.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p7gmybej95094rj/Eng-DD2-EP-126%20Hiring%20of%20Motor%20car%20for%20EE%20DM%20Trincomalee.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fpn8xt1d1a3cmdz/Eng-DD2-EP-127%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20IT%20East%20at%20DGM%28East%29%20Office.pdf?dl=0
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කලාප 02 - 
නැයගනහිර 

පලාත 

 
යතාරතුරු තාක්වෂය නිළධාරී 
(්රීකුයාමලය) ය  රාජකාරී කටයුතු 
සඳහා වෑන් රථයක්ව වසර 02 ක්ව සඳහා 
කුී පදනම මත ලබා ගැනීම. 
 

වන දා 
පස්වරු 

2.00 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර) 

සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය 
026-2222666 / 026-

2221030 

(නැයගනහිර කාර්යාලය) 
නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

Here 

යබදාහැරීම් 
කලාප 02 - 
නැයගනහිර 

පලාත 

 
DGM(E)/QPPC/22/128 
 
ප්රායද්ශීය ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු 
(මඩකලපුව)ය  රාජකාරී කටයුතු සඳහා 
කාර් රථයක්ව  වසර 02ක්ව සඳහා කුලියට 
ලබා ගැනීම. 

2022-10-05 
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර) 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(මඩකලපුව )කාර්යාලය 

063-2222387 
063-2222078 

යහෝ 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය 
026-2222666 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB 
Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
කලාප 02 - 
නැයගනහිර 

පලාත 

DGM(E)/QPPC/22/129 
 
ඉංජියන්රු සහකාර (කල්ලමුයණ්) ය  
රාජකාරී කටයුතු සඳහා වෑන් රථයක්ව වසර 
02ක්ව සඳහා කුලියට ලබා ගැනීම. 

2022-10-05 
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර) 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(කල්ලමුයණ් )කාර්යාලය 

067-2229276 
යහෝ 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය 
026-2222666 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB 
Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
කලාප 02 - 
නැයගනහිර 

පලාත 

DGM(E)/QPPC/22/130 
 
විදුලි අධිකාරී (යබදාහැරීම් නඩත්තු - 
මඩකලපුව)ය  රාජකාරී කටයුතු සඳහා 
වෑන් රථයක්ව වසර 02ක්ව සඳහා කුලියට 
ලබා ගැනීම. 

2022-10-05 
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර) 

යබදාහැරීම් නඩත්තු 
ඉංජියන්රු (මඩකලපුව) 

කාර්යාලය 
065-2227761 

යහෝ 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය 
026-2222666 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB 
Click 
Here 

යබ.අ. 02 

 
PHM DD2/DGM/EE 
(MC&S)/DPC/2022/26 
 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී (වයාපෘති හා 
අධිසැර නඩත්තු) - යබ.අ.02 සදහා   

2022/10/12 
ප.ව.2.00 

 
 

යබදාහැරීම් 
අංශ 02 සපයා   
ගැනීම් කමිටුව 

 

 
නියයෝජය 

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

කාර්යාලය 

500.00 
 

80,200.00 
 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(වයාපෘති හා අධිසැර 
නඩත්තු) - යබ.අ.02 

කාර්යාලය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

තැ.යප. 18, ළමාගාරය පාර, 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

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

කාර්යාලය 
ලංකා විදුලිබල 

අදාල නැත 
 

NCB 
 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/fpn8xt1d1a3cmdz/Eng-DD2-EP-127%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20IT%20East%20at%20DGM%28East%29%20Office.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c83vsrwhik3erex/Eng-DD2-EP-128%20Hiring%20of%20Motor%20car%20for%20ACE%20Batticaloa.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c83vsrwhik3erex/Eng-DD2-EP-128%20Hiring%20of%20Motor%20car%20for%20ACE%20Batticaloa.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ylt6pndgssfqiwr/Eng-DD2-EP-129%20Hiring%20of%20Van%20for%20EA%20Kalmunai.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ylt6pndgssfqiwr/Eng-DD2-EP-129%20Hiring%20of%20Van%20for%20EA%20Kalmunai.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/js118vlul2q6pif/Eng-DD2-EP-130%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20DM%20Batti.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/js118vlul2q6pif/Eng-DD2-EP-130%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20DM%20Batti.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4fhkuzowid2ikxl/ENG-DD2-PHM-DD2-DGM-EE%20%28MC%26S%29-DPC-2022-26.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4fhkuzowid2ikxl/ENG-DD2-PHM-DD2-DGM-EE%20%28MC%26S%29-DPC-2022-26.pdf?dl=0
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ආරක්ෂිත  අත් වැසුම්  ලබා ගැනීම 
(Safety Cotton Gloves, Leather 
Gloves, Rubber Dotted Gloves, 
Welding Gloves, Oil resistance 
Gloves) 
 
 

 ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

තැ.යප. 18, ළමාගාරය 
පාර, මහනුවර. 

දු.ක./ෆැක්වස් 
0812222287 
0812204298 

මහනුවර. 
 

දු.ක./ෆැක්වස් 
0812222287 
0812204298 

 

මණ්ඩලය, 
තැ.යප. 18, ළමාගාරය 

පාර, මහනුවර. 
 

දු.ක./ෆැක්වස් 
0812222287 
0812204298 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/CON-V30/2022/147 
කුී  පදනම මත  වෑන් රථයක්ව ලබා 
ගැනීම, ප්රධාන ඉංජියන්රු (තැනීම්) 
ඒකකය - බපඋ 

2022.10.05 
ප.ව 2.00 

දක්වවා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

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

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

නි.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/CON-V167/2022/146 
කුී  පදනම මත  වෑන් රථයක්ව ලබා 
ගැනීම, ප්රධාන ඉංජියන්රු (තැනීම්) 
ඒකකය - බපඋ 

2022.10.05 
ප.ව 2.00 

දක්වවා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

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

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

නි.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/DGM-V163/2022/123 
කුී  පදනම මත කාර් රථයක්ව ලබා ගැනීම, 
ගයකාධිකාරී (වියදම්) බපඋ 

2022.10.05 
ප.ව 2.00 

දක්වවා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

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

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

නි.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/D-V61/2022/21 
කුී  පදනම මත කෘ කැබ්ප රථයක්ව ලබා 
ගැනීම, පාරියභෝගික යස්වා මධයස්ථානය 
- දිවුලපිටිය 

2022.10.05 
ප.ව 2.00 

දක්වවා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

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

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

නි.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-V53/2022/78 
කුී  පදනම මත  වෑන් රථයක්ව ලබා 
ගැනීම, ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු (ගම්පහ) 
ඒකකය 

2022.10.05 
ප.ව 2.00 

දක්වවා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

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

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

නි.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-V101/2022/149 
කුී  පදනම මත කෘ කැබ්ප රථයක්ව ලබා 
ගැනීම, පාරියභෝගික යස්වා මධයස්ථානය 
- යක්වකල 

2022.10.05 
ප.ව 2.00 

දක්වවා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

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

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

නි.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/KR-V87/2022/218 
කුී  පදනම මත කෘ කැබ්ප රථයක්ව ලබා 
ගැනීම, පාරියභෝගික යස්වා මධයස්ථානය 
(පුයගාඩ) - විදුලි ඉංජියන්රු (කිරිදිවැල) 
ඒකකය 

2022.10.05 
ප.ව 2.00 

දක්වවා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

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

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

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 

WPN/NCB/KR-V179/2022/79 
කුී  පදනම මත කාර් රථයක්ව ලබා ගැනීම, 

2022.10.05 
ප.ව 2.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 1,000.00 20,000.00 

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

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

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/0m3mfg8fv49lyom/Eng-DD2-WPN-NCB-CON-V30-2022-147%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0m3mfg8fv49lyom/Eng-DD2-WPN-NCB-CON-V30-2022-147%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mw7u81xcz7g8iua/Eng-DD2-WPN-NCB-CON-V167-2022-146%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mw7u81xcz7g8iua/Eng-DD2-WPN-NCB-CON-V167-2022-146%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d3mz6qi1en1cojp/Eng-DD2-WPN-NCB-DGM-V163-2022-123%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d3mz6qi1en1cojp/Eng-DD2-WPN-NCB-DGM-V163-2022-123%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wuwuusfsinbbpbz/Eng-DD2-WPN-NCB-D-V61-2022-21-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wuwuusfsinbbpbz/Eng-DD2-WPN-NCB-D-V61-2022-21-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9198vy70oymvloj/Eng-DD2-WPN-NCB-G-V53-2022-78%20%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9198vy70oymvloj/Eng-DD2-WPN-NCB-G-V53-2022-78%20%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2jv59w5ha4lhf4i/Eng-DD2-WPN-NCB-G-V101-2022-149%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2jv59w5ha4lhf4i/Eng-DD2-WPN-NCB-G-V101-2022-149%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ergme9weik01ymz/Eng-DD2-WPN-NCB-KR-V87-2022-218%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ergme9weik01ymz/Eng-DD2-WPN-NCB-KR-V87-2022-218%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2vhy9n7lsnfmq0g/Eng-DD2-WPN-NCB-KR-V179-2022-79%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2vhy9n7lsnfmq0g/Eng-DD2-WPN-NCB-KR-V179-2022-79%20Car.pdf?dl=0
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(බපඋ) විදුලි ඉංජියන්රු (කිරිදිවැල) ඒකකය දක්වවා කමිටුව යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

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

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/K-V65/2022/148 
කුී  පදනම මත  වෑන් රථයක්ව ලබා 
ගැනීම, ප්රායද්ශීය නඩත්තු ඒකකය II - 
කැළණිය 

2022.10.05 
ප.ව 2.00 

දක්වවා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

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

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

නි.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-V149/2022/162 
කුී  පදනම මත කෘ කැබ්ප රථයක්ව ලබා 
ගැනීම, පාරියභෝගික යස්වා මධයස්ථානය 
- කිරිල්ලලවල 

2022-10-05 
ප.ව 2.00 

දක්වවා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

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

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

නි.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/N-V162/2022/26 
කුී  පදනම මත කෘ කැබ්ප රථයක්ව ලබා 
ගැනීම, පාරියභෝගික යස්වා මධයස්ථානය 
- කටාන 

2022.10.05 
ප.ව 2.00 

දක්වවා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

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

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

නි.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-V06/2022/127 
කුී  පදනම මත  වෑන් රථයක්ව ලබා 
ගැනීම, ප්රධාන ඉංජියන්රු (සැලසුම් හා 
සංවර්ධන) ඒකකය - බපඋ 

2022.10.05 
ප.ව 2.00 

දක්වවා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ප්රායද්ය ය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 

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

ෆැක්වස්: 0112 925885 

1,000.00 20,000.00 

ප්රායද්ය ය විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය, 624, නුවර පාර, 

ඇල්ලයදණිය, කඩවත. 
දු.ක. 0112 925880 

ෆැක්වස්: 0112 925885 

ප්රායද්ය ය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 

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

ෆැක්වස්: 0112 925885 

- NCB 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/V-V108/2022/124 
කුී  පදනම මත  වෑන් රථයක්ව ලබා 
ගැනීම, ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු 
(යේයන්යගාඩ) ඒකකය 

2022.10.05 
ප.ව 2.00 

දක්වවා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

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

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

නි.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/SEC/JA/2022/217 
විදුලි ඉංජිනේරු ජා-ඇල ඒකකය සඳහා 
ආරක්ෂක නේවා ලබා ගැනීම සඳහා ලංසු 
කැඳවීම 

2022.10.05 
ප.ව 2.00 

දක්වවා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 160,000.00 

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

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

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

යබ. අ. 03 
(සබර) 

SAB/EMB-V87/HV/2022/113 
 
විදුලි ඉංජියන්රු (ඇඹිලිපිටිය) ඒකකයට 
අයත් උඩවලව පා.යස්.ම සඳහා 
වෑන්(ද්විත්ව කාර්යය)රථයක්ව කුී  පදනම 
මත ලබා ගැනීම. 

12-10-2022 
 

පැය 14.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාන 

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

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

2226084 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

- යද්ශීය 

 
 
 
 
 

Click 
Here 

යබ. අ. 03 
(සබර) 

 
SAB/EHE-V71/HV/2022/114 
 

12-10-2022 
 

පැය 14.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
- යද්ශීය 

 
 
 

https://www.dropbox.com/s/6vya5ai00aadp1m/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V65-2022-148%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6vya5ai00aadp1m/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V65-2022-148%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y7trcj3fz90azrx/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V149-2022-162-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y7trcj3fz90azrx/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V149-2022-162-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3t14s250g5j3w3q/Eng-DD2-WPN-NCB-N-V162-2022-26%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3t14s250g5j3w3q/Eng-DD2-WPN-NCB-N-V162-2022-26%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mujn6ez05xbmds6/Eng-DD2-WPN-NCB-P%26D-V06-2022-127%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mujn6ez05xbmds6/Eng-DD2-WPN-NCB-P%26D-V06-2022-127%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b741hdhtq9k3f31/Eng-DD2-WPN-NCB-V-V108-2022-124%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b741hdhtq9k3f31/Eng-DD2-WPN-NCB-V-V108-2022-124%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g6ho5mo4k8i8pt1/Eng-DD2-WPN-NCB-SEC-JA-2022-217.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g6ho5mo4k8i8pt1/Eng-DD2-WPN-NCB-SEC-JA-2022-217.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ort7ykroul6wl0p/2022_113-EMB-V87-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ort7ykroul6wl0p/2022_113-EMB-V87-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
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විදුලි ඉංජියන්රු (ඇහැලියයගාඩ)  
ඒකකයට අයත් කිරිඇල්ලල පා.යස්.මසඳහා 
4WD ඩබල්ලකැබ්පරථයක්ව කුී  පදනම මත 
ලබා ගැනීම. 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

ඒකකය, ලං.වි.ම., නව 
නගරය, රත්නපුර. 045-

2225891-5 ෆැක්වස් - 045-
2226084 

 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

 
 

Click 
Here 

යබ.අ.03 
(සබර) 

 
SAB/DGM/CE(COM)/US VHICLE 
SALE/2022/05 
 
 
සබරගමුව නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
කාර්යාලයේ ප්ර.ඉ.(වාණිජ)  ඒකකයට 
අයත් අබලි වාහනය යටන්ඩර් කර 
විකිණීම 
 
 

12-10-2022 
 

පැය 14.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 60,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාන 

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

නගරය, රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

- NCB 

 
 
 
 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
87/BD-12/2K22/80 
විදුලි ඉංජියන්රු (මහියංගනය) ඒකකයේ 
කන්දකැටිය පාරියභෝගික යස්වා 
මධයස්ථානය යවත වසර යදකක්ව සඳහා 
කුී  පදනම මත කෲ කැබ්ප රථයක්ව ලබා 
ගැනිම 

12/10/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය,අංක04,ස්රං

වැලිපාර,හිඳ යගාඩ, 
බදුල්ලල. 

දු.ක : 0552222474 

1,000.00 71,000.00 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලංකාවිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්රංවැලි 
පාර,හිඳ යගාඩ,බදුල්ලල. 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගාඩ, බදුල්ලල 

 
- 

යද්ශීය 

 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
83/DGM-17/2K22/97 
ප්රධාන ඉංජියන්රු (වාණිජ -ඌව) 
ඒකකයේ සැපයුම් සහකාර යවත වසර 
යදකක්ව සඳහා කුී  පදනම මත වෑන් 
රථයක්ව ලබා ගැනිම 

12/10/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගාඩ, බදුල්ලල. 
දු.ක : 0552222474 

1000.00 70,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක .04, ස්රංවැලි 
පාර,හිඳ යගාඩ,බදුල්ලල. 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගාඩ, බදුල්ලල 

 
- 

යද්ශීය 

 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

 
DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
112/MH-02/2K22/98 
විදුලි ඉංජියන්රු (මහියංගනය) ඒකකයේ 
ප්රායද්ශීය නඩත්තු ඒකකය යවත වසර 
යදකක්ව සඳහා කුී  පදනම මත වෑන් 

 
12/10/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

 
1000.00 

 
70,000.00 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

 
- 

යද්ශීය 

 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/d9zd7j88drhbp6e/2022_114-EHE-V71-%20DOUBLE%20CAB%20%204%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d9zd7j88drhbp6e/2022_114-EHE-V71-%20DOUBLE%20CAB%20%204%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9caqpu2grftvmu5/42%20-9827%20Revised%20US%20vehicle%20Bidding%20New%20%202.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9caqpu2grftvmu5/42%20-9827%20Revised%20US%20vehicle%20Bidding%20New%20%202.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gjupvoi9k13xoly/80%20EE%20_Mahiyangana_%20CSC%20Kandaketiya%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gjupvoi9k13xoly/80%20EE%20_Mahiyangana_%20CSC%20Kandaketiya%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z16hr0ypfo336oi/97-CE_Com_%20Supply%20Assistant.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z16hr0ypfo336oi/97-CE_Com_%20Supply%20Assistant.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lzxgsv9589x2vmn/98%20EE%20Mahiyanganaya%20AMU%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lzxgsv9589x2vmn/98%20EE%20Mahiyanganaya%20AMU%20Van.pdf?dl=0
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රථයක්ව ලබා ගැනිම ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගාඩ, බදුල්ලල. 

දු.ක : 0552222474 

පාර,හිඳ යගාඩ,බදුල්ලල. ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගාඩ, බදුල්ලල 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/BUILDINGS
/DEO1/2K22/14 
විදුලි ඉංජියන්රු (යමායරාගල) ඒකකයේ 
ප්රායද්ශීය නඩත්තු ඒකකය සඳහා 
යමායරාගල නගරය අවටින් වසර යදකක්ව 
සඳහා බදු පදනම මත යගාඩනැගිල්ලලක්ව 
ලබාගැනිම 

12/10/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

යමායරාගල ප්රායද්ශීය 
විදුලි ඉංජියන්රු 

කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යමායරාගල. 
Tel : 055-2277350 500.00 6,000.00 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි 

පාර,හිඳ යගාඩ,බදුල්ලල. 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගාඩ, බදුල්ලල 

 
- 

යද්ශීය 

 
Click 
Here 

 
යබදාහැරීම් 
අංශය 03 
(බපද II ) 

 

 
WPSII/T/2022/089 
කුී වාහනසපයාගැනීමවසර 02 
ක්වසඳහාවෑන්රථ 01ක්ව 
විදුලිඉංජියන්රු (යහාරය) සඳහා 

 
2022.10.05 
යප.ව. 10.00 

 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීම් කමිටුව 
(බපද 11) 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධනපුර මාවත, 

ඇතුල්ලයකෝට්යට්. 

 
රු. 1,000.00 

 
රු. 5,000.00 

 
නි. සා. (බපද II ) කාර්යාලය 

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

මාවත, ඇතුල්ලයකෝට්යට්. 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධනපුර මාවත, 

ඇතුල්ලයකෝට්යට් 

 
අදාල යනායේ 

 
ජාතික 
ලංසු 

Click 
Here 

 

 
යබදාහැරීම් 
අංශය 03 
(බපද II ) 

 

 
WPSII/T/2022/091 
කුී වාහනසපයාගැනීමවසර 02 
ක්වසඳහාවෑන්රථ 01ක්ව 
විදුලිඉංජියන්රු (බණ්ඩාරගම) සඳහා 

 
2022.10.05 
යප.ව. 10.00 

 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීම් කමිටුව 
(බපද 11) 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධනපුර මාවත, 

ඇතුල්ලයකෝට්යට්. 

 
රු. 1,000.00 

 
රු. 5,000.00 

 
නි. සා. (බපද II ) කාර්යාලය 

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

මාවත, ඇතුල්ලයකෝට්යට්. 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධනපුර මාවත, 

ඇතුල්ලයකෝට්යට් 

 
අදාල යනායේ 

 
ජාතික 
ලංසු 

Click 
here 

 

 
යබදාහැරීම් 
අංශය 03 
(බපද II ) 

 

 
WPSII/T/2022/098 
කුී වාහනසපයාගැනීමවසර02ක්වසඳහා
වෑන්රථ01ක්ව 
විදුලිඉංජියන්රු (බණ්ඩාරගම) - 
බණ්ඩාරගමපාරියභෝගිකයස්වාමධයස්ථා
නයසඳහා 

 
2022.10.05 
යප.ව. 10.00 

 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීම් කමිටුව 
(බපද 11) 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධනපුර මාවත, 

ඇතුල්ලයකෝට්යට්. 

 
රු. 1,000.00 

 
රු. 5,000.00 

 
නි. සා. (බපද II ) කාර්යාලය 

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

මාවත, ඇතුල්ලයකෝට්යට්. 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධනපුර මාවත, 

ඇතුල්ලයකෝට්යට් 

 
අදාල යනායේ 

 
ජාතික 
ලංසු 

Click 
Here 

 

 
යබදාහැරීම් 
අංශය 03 

 
WPSII/T/2022/099 
කුී වාහනසපයාගැනීමවසර02ක්වසඳහා

 
2022.10.05 
යප.ව. 10.00 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීම් කමිටුව 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

 
රු. 1,000.00 

 
රු. 5,000.00 

 
නි. සා. (බපද II ) කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

 
අදාල යනායේ 

 
ජාතික 
ලංසු 

Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/ht3xwdzl6bxqafv/2K22-14%20EE%20Monaragala%20AMU.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ht3xwdzl6bxqafv/2K22-14%20EE%20Monaragala%20AMU.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/moxjcba870man4p/WPSII.T.2022.089.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/moxjcba870man4p/WPSII.T.2022.089.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pgg4kn4eghzrhef/WPSII.T.2022.091.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pgg4kn4eghzrhef/WPSII.T.2022.091.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jm5sk65h936oqi7/WPSII.T.2022.098.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jm5sk65h936oqi7/WPSII.T.2022.098.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/00mubnk2ot1bu4u/WPSII.T.2022.099.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/00mubnk2ot1bu4u/WPSII.T.2022.099.pdf?dl=0
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(බපද II ) 
 

වෑන්රථ01ක්ව 
ප්රධානඉංජියන්රු 
(බලශක්වතිකළමයාකරන) සඳහා 

 (බපද 11) ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
යනා. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධනපුර මාවත, 
ඇතුල්ලයකෝට්යට්. 

යනා. 644,  ශ්රී ජයවර්ධනපුර 
මාවත, ඇතුල්ලයකෝට්යට්. 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
යනා. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධනපුර මාවත, 
ඇතුල්ලයකෝට්යට් 

 
යබදාහැරීම් 
අංශය 03 
(බපද II ) 

 

 
WPSII/T/2022/100 
කුී වාහනසපයාගැනීමවසර02ක්වසඳහා
වෑන්රථ01ක්ව 
විදුලිඉංජියන්රු (යහාරය) - 
යහාරයපාරියභෝගිකයස්වාමධයස්ථානය
සඳහා 

 
2022.10.05 
යප.ව. 10.00 

 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීම් කමිටුව 
(බපද 11) 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධනපුර මාවත, 

ඇතුල්ලයකෝට්යට්. 

 
රු. 1,000.00 

 
රු. 5,000.00 

 
නි. සා. (බපද II ) කාර්යාලය 

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

මාවත, ඇතුල්ලයකෝට්යට්. 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධනපුර මාවත, 

ඇතුල්ලයකෝට්යට් 

 
අදාල යනායේ 

 
ජාතික 
ලංසු 

Click 
Here 

 

 
යබදාහැරීම් 
අංශය 03 
(බපද II ) 

 

 
WPSII/T/2022/103 
කුී  වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 ක්ව 
සඳහා වෑන් රථ 01ක්ව 
ප්රධාන ඉංජියන්රු (වාණිජ) සඳහා 

 
2022.09.28 
යප.ව. 10.00 

 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීම් කමිටුව 
(බපද 11) 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධනපුර මාවත, 

ඇතුල්ලයකෝට්යට්. 

 
රු. 1,000.00 

 
රු. 5,000.00 

 
නි. සා. (බපද II ) කාර්යාලය 

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

මාවත, ඇතුල්ලයකෝට්යට්. 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධනපුර මාවත, 

ඇතුල්ලයකෝට්යට් 

 
අදාල යනායේ 

 
ජාතික 
ලංසු 

Click 
Here 

 

 
යබදාහැරීම් 
අංශය 03 
(බපද II ) 

 

 
WPSII/T/2022/108 
කුී වාහනසපයාගැනීමවසර02ක්වසඳහා
වෑන්රථ01ක්ව 
ප්රධානඉංජියන්රු (යහෝමාගම) - 
යහෝකන්දරපාරියභෝගිකයස්වාමධයස්ථාන
යසඳහා 

 
2022.10.05 
යප.ව. 10.00 

 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීම් කමිටුව 
(බපද 11) 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධනපුර මාවත, 

ඇතුල්ලයකෝට්යට්. 

 
රු. 1,000.00 

 
රු. 5,000.00 

 
නි. සා. (බපද II ) කාර්යාලය 

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

මාවත, ඇතුල්ලයකෝට්යට්. 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධනපුර මාවත, 

ඇතුල්ලයකෝට්යට් 

 
අදාල යනායේ 

 
ජාතික 
ලංසු 

Click 
Here 

 

 
යබදාහැරීම් 
අංශය 03 
(බපද II ) 

 

 
WPSII/T/2022/109 
කුී වාහනසපයාගැනීමවසර02ක්වසඳහා
වෑන්රථ01ක්ව 
විදුලිඉංජියන්රු (යහාරය) - 
ඉංගිරියපාරියභෝගිකයස්වාමධයස්ථානයස
ඳහා 

 
2022.10.05 
යප.ව. 10.00 

 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීම් කමිටුව 
(බපද 11) 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධනපුර මාවත, 

ඇතුල්ලයකෝට්යට්. 

 
රු. 1,000.00 

 
රු. 5,000.00 

 
නි. සා. (බපද II ) කාර්යාලය 

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

මාවත, ඇතුල්ලයකෝට්යට්. 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධනපුර මාවත, 

ඇතුල්ලයකෝට්යට් 

 
අදාල යනායේ 

 
ජාතික 
ලංසු 

Click 
Here 

 

 
යබදාහැරීම් 
අංශය 03 
(බපද II ) 

 

 
WPSII/T/2022/110 
කුී  වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 ක්ව 
සඳහා වෑන්යහෝඩබල්ලකැබ්ප රථ 01ක්ව 
ප්රධාන ඉංජියන්රු (යබදාහැරීම් නඩත්තු) 
සඳහා 

 
2022.10.05 
යප.ව. 10.00 

 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීම් කමිටුව 
(බපද 11) 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධනපුර මාවත, 

 
රු. 1,000.00 

 
රු. 5,000.00 

 
නි. සා. (බපද II ) කාර්යාලය 

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

මාවත, ඇතුල්ලයකෝට්යට්. 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධනපුර මාවත, 

 
අදාල යනායේ 

 
ජාතික 
ලංසු 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/or1yc2c6w7wgnbx/WPSII.T.2022.100.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/or1yc2c6w7wgnbx/WPSII.T.2022.100.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zp7dl5np937trfh/WPSII.T.2022.103.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zp7dl5np937trfh/WPSII.T.2022.103.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/puoeko4ej0rm9ts/WPSII.T.2022.108.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/puoeko4ej0rm9ts/WPSII.T.2022.108.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7ja100uzfgti4vy/WPSII.T.2022.109.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7ja100uzfgti4vy/WPSII.T.2022.109.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fiuw6xjchync5ck/WPSII.T.2022.110.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fiuw6xjchync5ck/WPSII.T.2022.110.pdf?dl=0
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ඇතුල්ලයකෝට්යට්. ඇතුල්ලයකෝට්යට් 

 
යබදාහැරීම් 
අංශය 03 
(බපද II ) 

 

 
WPSII/T/2022/111 
කුී  වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 ක්ව 
සඳහා වෑන් රථ 01ක්ව 
ප්රධාන ඉංජියන්රු (සැලසුම් හා 
සංවර්ධන) සඳහා 

 
2022.10.05 
යප.ව. 10.00 

 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීම් කමිටුව 
(බපද 11) 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධනපුර මාවත, 

ඇතුල්ලයකෝට්යට්. 

 
රු. 1,000.00 

 
රු. 5,000.00 

 
නි. සා. (බපද II ) කාර්යාලය 

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

මාවත, ඇතුල්ලයකෝට්යට්. 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධනපුර මාවත, 

ඇතුල්ලයකෝට්යට් 

 
අදාල යනායේ 

 
ජාතික 
ලංසු 

Click 
Here 

 

යබ.අ.04 
(දකුණු පළාත 

1) 

නිසා (දප1)/ලි6/2022/33 
(2022/09/15 දින පුවත්පයතහි පළවූ 
දැන්වීම නිවැරදි කිරීමයි) 
ලංසු භාර ගන්නා අවසාන දිනය 
05/10/2022  14.00 පැය යලස නිවැරදි 
විය යුතුය. 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී (දප1) ට අයත් බද්යද්ගම 
ප්රායද්ශීය ඒකකයන්හි සහ එයට අනුබද්ධ 
ප්රාථමික උපයපාල/ පා.යස්.ම සඳහා  
පුද්ගලික ආරක්ෂක යස්වාව ලබා ගැනීම. 

05/10/2022 
14.00 පැය 

 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

නි.සා.(ද.ප.) 01 
කාර්යාලය, 

ලං.වි.ම.,අංක.167,මාතර
පාර, ගාල්ලල. 

0912232058/ 
0912232095 

500.00 ලංසු යපායත් 
සඳහන්යේ 

නි.සා.(ද.ප.) 01 කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., 

අංක.167,මාතරපාර, ගාල්ලල. 
0912232058/ 
0912232095 

 අදාලයනායේ. NCB 
 

Click 
Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V144/20
22/53 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී (ද.ප.02) 
කාර්යාලයට අයත් ප්රධාන 
ඉංජියන්රු(වාණිජ හා පාරියභෝගික 
යස්වා)ඒකකයේ, විදුලි 
ඉංජියන්රු(වාණිජ)  රාජකාරී කටයුතු 
සදහා යමෝටර් කාර් රථ  01ක්ව කුී  පදනම 
මත සපයා ගැනීම. 

12-10-2022 
 

14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-2) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

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

තංගල්ලල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්වස් : 047-2241806 

1000.00 20,000.00 

නියයෝජය  සාමානයාධිකාරි 
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාන 

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

61/1A, මුහුදු මාවත, 
තංගල්ලල. 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාරි 

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

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

තංගල්ලල 

-- යද්ශීය Click 
Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V95/202
2/54 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී (ද.ප.02) 
කාර්යාලයට අයත් ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(ශක්වති කළමයාකරන) ඒකකයේ විදුලි 
අධිකාරී (කණ්ඩායම් -B) රාජකාරි කටයුතු 
සඳහා ද්විත්ව කාර්යය වෑන් රථ 01ක්ව කුී  
පදනම මත සපයා ගැනීම. 

12-10-2022 
 

14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-2) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

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

තංගල්ලල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්වස් : 047-2241806 

1000.00 20,000.00 

නියයෝජය  සාමානයාධිකාරි 
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාන 

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

61/1A, මුහුදු මාවත, 
තංගල්ලල. 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාරි 

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

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

තංගල්ලල 

-- යද්ශීය 
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 පමයක්ව උපයයෝගී කරයගනය. 

 
 

https://www.dropbox.com/s/1pb13zjd4o3tv21/WPSII.T.2022.111.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1pb13zjd4o3tv21/WPSII.T.2022.111.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fv7uz0nj9qb85go/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%926-2022-33.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fv7uz0nj9qb85go/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%926-2022-33.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tdrc0702vgs8i76/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V144-2022-53.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tdrc0702vgs8i76/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V144-2022-53.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/917r8nxx44zbpo0/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V95-2022-54.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/917r8nxx44zbpo0/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V95-2022-54.pdf?dl=0
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අයේක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන්ට යහෝ ඔවුන්ය  බලයලත් නියයෝජිතයන්ට පමයක්ව ලංසු යපාත් නිකුත් කරනු ලැයබ්ප. අවශය වු විටක ඔවුන් 1987 අංක 3 දරය යපාදු යකාන්් රාත් පනතට අනුලවලව ලියාපදිං ව විය යුතුය. 
 

 

ලංසු භාර ගන්නා අවසාන දිනයට කලින් දින දක්වවා සෑම ලංසු යපාතක්ව යවනුයවන්ම ඉහත 6 වන තීරුයේ ස`දහන් මුදල යගවා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප් රධාන ඉංජියන්රු යවත ලිිතතව ඉදිරිපත් කරන ලද ඉල්ලී මක්ව මගින්  0900 පැය සිට 1500 පැය දක්වවා 
සාමානය වැඩ කරන දිනයන් තුළ මිලදී ගත හැක. යම් ස`දහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සාමානයාධිකාරී නමින් ලියන ලද බැංකු අයකරයක්ව ම`ගින් යහෝ මුදල්ල ම`ගින් යහෝ යගවිය හැක. 
 

 

වියද්ශීය තානාපති කාර්යාල /යවළ`ද යකාමිෂන්වලට, ලංසු යපාත්වල යතාරතුරු පිටපත් ලිිතත අයදුම්පතක්ව ඉදිරිපත් කිරීයමන් අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප් රධාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනාමියල්ල ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපාත් අයේක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් හා 
ඔවුන්ය  නියයෝජිතයින්ට අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප් රධාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනාමියල්ල පරීක්ෂා කල හැක. 
 

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ඔවුන්ය  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 ප් රමාදව ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලංසු ප් රතියෂේප කරනු 
ලැයබ්ප. 
 
මීට අදාල සියලු විස්තර හා පැහැදිලි කිරීම් විමසිය යුත්යත් ලංසු යපාත් නික`ත් කරනු ලබන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ ප් රධාන ඉංජියන්රු යවතිනි. 
 

 

 
 ICB ) අන්තර්ජාතික තර`ගකාරී ලංසු “  NCB ) යද්ශීය තර`ගකාරී ලංසු 

 

        සාමාන්යාධිකාකාරී                      
                                     


