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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 
ලක්වවිජයවිදුලි

බලාගාරය 
LV/T/2022/0219 

යබායියේරුයේ වායු යපරන තාපකය, 
BOP අංශය සහ යදාඹකර සඳහා විචලය 

යේග ධාවක මිලදී ගැනීම 

26/10/2022 
දින 

14.00 පැයට 
 
 

ලක්වවිජය විදුලි 
බලාගාරය - 

කණිෂ්ඨ 
සපයා ගැනීම් 

කමිටුව 

ප්රසම්පාදන 
අංශය, 4 වන 

මහල,බලස්ථාන 
කළමයාකරු (ලක්වවිජය 
විදුලි බලාගාරය) ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්වකේලිය, 

යනායරාචයචෝයේ 
TP : 032 226 8964/77 

Fax: 032 226 8980 
 

Mob 0715777171 

රු 2,500.00 
(නැවත 

යනායගවන
යටන්ඩර් 

තැන්පතුව) 
සාමානයාධි
කාරී ලංකා 

විදුලිබල 
මණ්ඩලය 

නමින් 
මහජන 

බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක: 
204200140

085134 
යවත බැර 
කල හැක 

200,000.00 
 
 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වනමහල, පරිපාලන 

යගාඩනැගිේල, ලක්වවිජය 
විදුලි බලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්වකේලිය, 

යනායරාචචයලයි 61342, ශ්රී 
ලංකාව. 

 
TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8980 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 

යගාඩනැගිේල, 
ලක්වවිජය විදුලි 

බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්වකේලිය, 
යනායරාචචයලයි 

61342. 
 

http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 

යනාමියේ 
බාගත කරගත 

හැක 
 

NCB Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/C1/M7/2K22
/090 

ඌව පළාත සඳහා මනුරු වායන් යතකලා 
යපට්ටටි 300ක්ව මිල දී ගැනීම හා සැපයීම 

19/10/2022 
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, බදුේල. 
දු.ක : 0552222474 

1,000.00 37,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 

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

හිඳ යගාඩ,බදුේල. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගාඩ, බදුේල 

 
- 

යේශීය 

 
යමතැනින් 

බාගත 
කරන්න 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/za5ucgtxen6fplw/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0219.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/za5ucgtxen6fplw/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0219.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w99zberbk5s9h8y/90.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w99zberbk5s9h8y/90.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w99zberbk5s9h8y/90.doc.pdf?dl=0
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යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/T/2022/67 
ක ොන්ක්රීට් පෙකැදි මෙටර් ෙ11/ෙකි.ග්රෑ.0  ෙ
 ණුෙ1  ෙක්ෙසැයොෙප්රවාොනයයෙකිීම.. 

21.10.2022 
 

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, 

තංගේල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්වස් : 047-2241806 

3,000.00 150,000.00 

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

ඉංජියන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනා. 61/1A, මුහුදු 

මාවත, තංගේල. 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාරි 
(ද.ප.02) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

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

-- යේශීය Click 
Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/T/2022/68 
ක ොන්ක්රීට් පෙකැදි මෙටර් ෙ11/ෙකි.ග්රෑ.10  ෙ
 ණුෙ  ෙක්ෙසැයොෙප්රවාොනයයෙකිීම.. 

21.10.2022 
 

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, 

තංගේල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්වස් : 047-2241806 

3,000.00 150,000.00 

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

ඉංජියන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනා. 61/1A, මුහුදු 

මාවත, තංගේල. 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාරි 
(ද.ප.02) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

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

-- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/T/2022/69 
ක ොන්ක්රීට් පෙකැදි මෙටර් ෙ13/ෙකි.ග්රෑ.10  ෙ
 ණුෙ  ෙක්ෙසැයොෙප්රවාොනයයෙකිීම.. 

21.10.2022 
 

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, 

තංගේල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්වස් : 047-2241806 

3,000.00 150,000.00 

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

ඉංජියන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනා. 61/1A, මුහුදු 

මාවත, තංගේල. 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාරි 
(ද.ප.02) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

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

-- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/T/2022/70 
C o p p e r  C o n d u c t o r  

( N o . 4 )  –  6  m m කි.ග්රෑ.0  ෙ
ක්සැයොෙප්රවාොනයයෙකිීම.. 

21.10.2022 
 

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, 

තංගේල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්වස් : 047-2241806 

2,000.00 100,000.00 

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

ඉංජියන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනා. 61/1A, මුහුදු 

මාවත, තංගේල. 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාරි 
(ද.ප.02) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

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

-- යේශීය Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/3hv5czkdqp5tmfi/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2022-67.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3hv5czkdqp5tmfi/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2022-67.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1etimh8c0t1roeh/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2022-68.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1etimh8c0t1roeh/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2022-68.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3jg2amfgkrzmxvq/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2022-69.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3jg2amfgkrzmxvq/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2022-69.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5jac4koqksypt92/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2022-70.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5jac4koqksypt92/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2022-70.pdf?dl=0
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යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/T/2022/71 
Rope-Operated Extending Fiber 

Ladders 2X12ft - 27 Nos.සැයොෙ
ප්රවාොනයයෙකිීම.. 

21.10.2022 
 

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, 

තංගේල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්වස් : 047-2241806 

2,000.00 100,000.00 

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

ඉංජියන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනා. 61/1A, මුහුදු 

මාවත, තංගේල. 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාරි 
(ද.ප.02) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

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

-- යේශීය Click 
Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/T/2022/72 
Hydraulic Crimping Tool (12 Ton) 
with Dies up to (300 Sqmm) – 06 

Nosසැයොෙප්රවාොනයයෙකිීම.. 

21.10.2022 
 

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, 

තංගේල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්වස් : 047-2241806 

2,000.00 100,000.00 

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

ඉංජියන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනා. 61/1A, මුහුදු 

මාවත, තංගේල. 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාරි 
(ද.ප.02) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

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

-- යේශීය Click 
Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/T/2022/73 
මනුරූ වායන් යපට්ටටි - යතාග සැපයුම් 

(TypeC) 20 ක්ව සපයා ප්රවාහනය කිරීම. 

21.10.2022 
 

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, 

තංගේල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්වස් : 047-2241806 

2,000.00 100,000.00 

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

ඉංජියන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනා. 61/1A, මුහුදු 

මාවත, තංගේල. 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාරි 
(ද.ප.02) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

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

-- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/T/2022/74 
Galvanized Steel Bolts & Nuts ( 03 

Items)සපයා ප්රවාහනය කිරීම 

21.10.2022 
 

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, 

තංගේල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්වස් : 047-2241806 

2,000.00 100,000.00 

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

ඉංජියන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනා. 61/1A, මුහුදු 

මාවත, තංගේල. 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාරි 
(ද.ප.02) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

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

-- යේශීය 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/2glegxtwtw4zn4i/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2022-71.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2glegxtwtw4zn4i/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2022-71.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wlruxgf6ejcueej/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2022-72.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wlruxgf6ejcueej/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2022-72.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4k2n1wr26j3ea6d/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2022-73.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4k2n1wr26j3ea6d/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2022-73.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/obwcbbx6vqab3sr/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2022-74.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/obwcbbx6vqab3sr/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2022-74.pdf?dl=0
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යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/T/2022/75 
CLIP ON AMMETER – 19 Nos.ක්ව සපයා 

ප්රවාහනය කිරීම 

21.10.2022 
 

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, 

තංගේල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්වස් : 047-2241806 

2,000.00 100,000.00 

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

ඉංජියන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනා. 61/1A, මුහුදු 

මාවත, තංගේල. 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාරි 
(ද.ප.02) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

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

-- යේශීය Click 
Here 

ඉ මකිීමම් 

            

යස්වා 
 

ලක්වවිජයවිදුලි
බලාගාරය 

LV/T/2022/0160 
ලක්වවිජය විදුලි බලාගාරයේ වායු 

සමීකරය යස්වා සහ නඩත්තුව ලබා 
ගැනීම 

12/10/2022 
දින 

14.00 පැයට 
 
 

ලක්වවිජයවිදුලි
බලාගාරය - 

කණිෂ්ඨ 
සපයාගැනීම් 

කමිටුව 

ප්රසම්පාදන 
අංශය, 4 වන 

මහල,බලස්ථාන 
කළමයාකරු (ලක්වවිජය 
විදුලි බලාගාරය) ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්වකේලිය, 

යනායරාචයචෝයේ 
TP : 032 226 8964/77 

Fax: 032 226 8980 
Mob 0715777171 

රු5,000.00 
(නැවත 

යනායගවන
යටන්ඩර් 

තැන්පතුව) 
සාමානයාධි
කාරී ලංකා 

විදුලිබල 
මණ්ඩලය 

නමින් 
මහජන 

බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක: 

2042001400
85134 යවත 

බැර කල හැක 

200,000.00 
 
 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වනමහල, පරිපාලන 

යගාඩනැගිේල, ලක්වවිජය 
විදුලි බලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්වකේලිය, 

යනායරාචචයලයි 61342, 
ශ්රීලංකාව. 

 
TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8980 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 

යගාඩනැගිේල, 
ලක්වවිජය විදුලි 

බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්වකේලිය, 
යනායරාචචයලයි 

61342. 
 

http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින්යනාමි
යේබාගතකර

ගතහැක 
 

NCB Click 
Here 

ජනන අංශය 
(මහවැලි 

සංකීර්යය) 

යකාත්මයේ ප්රධාන ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය, අයනකුත් යගාඩනැඟිලි, 

උදයානය, උමං පිටවුම, අයනකුත් අවට 
භූමි ප්රයේශ අලංකාර යලස පිරිිදදුව 
පවත්වායගන යාම සහ අයනකුත් 

යස්වාවන් සැපයීම. 
එම්ිද/යකාත්/බිඩ්සස්/ 

2022/009 
 

2022.10.20             
දින ප.ව. 2.00 

ට 
 

මහවැලි 
සංකිර්යය  
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්රධාන ඉංජියන්රු, 
යකාත්මයේ විදුලි 

බලස්ථානය, ලංකා 
විදුලිබල  මණ්ඩලය, 

මාවතුර. 
 

දුරකථන : 081-
4950690 

ෆැක්වස් : 081-7429330 
විදුත් : 

cekotmc.gen@ceb.lk 
 

රු.1000/- ක 
සෑම 

යගවීමක්වම 
ඕනෑම 

මහජන බැංකු 
ශාඛාවක්ව 

මගින් මහජන 
බැංකුයේ 

(මුලස්ථාන 
ශාඛායේ) 

ගිණුම් අංක 
204-2002-
30085-134 

රු.38,600.00 ප්රධාන ඉංජියන්රු, 
යකාත්මයේ විදුලි 

බලස්ථානය, ලංකා විදුලිබල  
මණ්ඩලය, මාවතුර. 

 

යකාත්මයේ විදුලි 
බලස්ථානය, ලංකා 
විදුලිබල  මණ්ඩලය, 

මාවතුර. 
 

යකාත්මයේ 
විදුලි 

බලස්ථානය, 
ලංකා විදුලිබල  

මණ්ඩලය, 
මාවතුර, 

කාර්යාලයේදී 
කියවීම සදහා 

යනාමියේ 
ලබා ගත හැක. 

NCB 
 

 
Click 
here 

https://www.dropbox.com/s/o1w5ri1twu2d11z/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2022-75.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o1w5ri1twu2d11z/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2022-75.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/sdjoff933hs05tl/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0160.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sdjoff933hs05tl/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0160.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dl0708rxz6vilf6/SIN-GEN-MC-KOT-BIDS-2022-009.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dl0708rxz6vilf6/SIN-GEN-MC-KOT-BIDS-2022-009.pdf?dl=0
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බැරයවන යස් 
යගවා බැංකු 

ලදුපත 
ඉදිරිපත් කල 

යුතුය. 
 
 

ජනන අංශය 
(මහවැලි 

සංකීර්යය) 

MC/RND/PT/2022/02 
රන්යදනිගල විදුලි බලස්ථානයේ ධාවනය 
සඳහා ආසන 12 කින් සමන්විත වෑන් රථ 
02ක්ව  රියදුරු සහ ඉන්ධන සමඟ කුලියට 

ලබා ගැනිම සඳහා වන ලංසුව 
 
 

 
 

2022/10/19 
දින 

14:00 පැය 

 
 
 

මහවැලි 
සංකීර්යය 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

 
 

ප්රධාන ඉංජියන්රු, 
රන්යදනිගල විදුලි 
බලස්ථානය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

තැ.යප. 05, රන්ටැයේ. 
දුරකථන : 055-

4929011/2 
ෆැක්වස් : 055-2245755 

විදුත් : 
cerdmc.gen@ceb.lk 

 

 
රු.1,000.00(

එක රථයක්ව 
සඳහා) 
මහජන 
බැංකුව 

මුලස්ථාන 
ශාඛායේ  
ලං.වි.ම. 
මහවැලි 

සංකීර්යයේ 
රැස්කිරී යම් 
ගිණුම් අංක: 
204-2002-
30085-134 
ගිණුමට බැර 
කර ලදුපත 

ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය. 

 

 
 

රු.20,000.00(එක
රථයක්වසඳහා) 

ප්රධාන ඉංජියන්රු, 
රන්යදනිගල විදුලි 

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

රන්ටැයේ. 
 

ප්රධාන ඉංජියන්රු, 
රන්යදනිගල විදුලි 
බලස්ථානය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

තැ.යප. 05, රන්ටැයේ. 
 

- NCB 
 

 
 

Click 
here 

ජනන 
(සමනළ 

සංකීර්යය) 

SC/DGM/BID/SC/2022/05 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී (සමනළ 

සංකීර්යය) කාර්යාලය සඳහා අවුරුදු   
එකක්ව සඳහා  කුලී  යමෝටර් රථ 01ක්ව 
ලබාගැනීම 2022 ිදට 2023  දක්වවා.  
මාිදක උපරිම ධාවනය 2500 km. 

 
යකාන්රාත්තු කාලය තුල වහනයේ පලමු 

ලියාපදින්ියේ ිදට අවුරුදු 12 යනා 
ඉක්වමවිය යුතුය.  ලියාපදින්ි යනාකළ 

වාහන සලකා බලන අතර යකාන්රාත්තුව 
පිරිනැමීයම් ිදට සති යදකක්ව තුල 

ලියාපදින්ි කල යුතුය. 
 
 
 

20/10/2022 
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 
 

1,000/= 
යම් සඳහා 

ඕනෑම 
බැංකුවකින් 

මහජන 
බැංකුයේ 
මූලස්ථාන 
ශාඛායේ 
සමනළ 

සංකීර්ය 
රැස්කිරීම් 

ගිණුම 
2042004100

85134 ට 
බැරකර ලබා 

ගත් රිිදට්ට 
පතක්ව 

ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය. 

20,000/- 
 

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 NCB Click Here 
 

mailto:cerdmc.gen@ceb.lk
https://www.dropbox.com/s/fhx8zopwhgd011v/SIN-GEN-MC-RDPS-HIRING-2022-09-29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fhx8zopwhgd011v/SIN-GEN-MC-RDPS-HIRING-2022-09-29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pze2katgpp6ygv5/Eng-GEN-SC-SC-2022-05.pdf?dl=0
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ජනන 
(වත්කම් 

කලමයාකර
ය තාප විදුලි) 

CEB/AMTE/NCB/2022/1 
වත්කම් කලමයාකරය තාපවිදුලි ශාඛාව 
සදහා බදුක්රමය යටයත් රියදුරු සමග වසර 

යදකක්ව සදහා එක්ව යමා් ටර් රථයක්ව 
කුලියට මිලදී ගැනීම.. 

2022/10/ 
20දින 

10:00 පැයට 

දිසාප්රසම්පාද
නකමිටුව(ජන

න) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(වත්කම් කලමයාකරය 
තාප විදුලි), 

ලංවිම, 
ජනක මූලස්ථානය, නව 

කැළණි පාලම පාර, 
10600, යකායළාන්නාව. 

දු.ක.:011 - 2 147 200, 
011-2 147 229     . 

රු.1,000.00 රු. 70,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(වත්කම් කලමයාකරය 

තාප විදුලි), 
ලංවිම, 

ජනක මූලස්ථානය, නව 
කැළණි පාලම පාර, 10600, 

යකායළාන්නාව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(වත්කම් 
කලමයාකරය තාප 

විදුලි), 
ලංවිම, 

ජනක මූලස්ථානය, නව 
කැළණි පාලම පාර, 

10600, 
යකායළාන්නාව 

2022/10/ 20 දින 
10:00 පැයට 

අදාලනැත 
NCB 

 
Click 
Here 

සම්යේශය 
කලාපය / 
බලශක්වති 

අයලවි ශාඛාව 
 

TR/EMT/NCB/2021/03/D 
බලශක්වති අයලවි කාර්යාලයේ රාජකාරී 
කටයුතු සඳහා යමෝටර් කාර් රථයක්වකුලි 

පදනම මත ලබා ගැනීම 
 
 

2022/10/19 
10:00පැය 

ප්රසම්පාදනක
මිටුව 

(සම්යේෂය) 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
බලශක්වති අයලවි - 

සම්යේශය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය 
යකන්ට්ට පාර, 
යකාළඹ 09 

 
දු.ක. / ෆැක්වස්: +94 11 

2691033/34 
විදුත් ලිපිනය : 

dgmem.tr@ceb.lk 

1000.00 

 
 
 
 

51,750.00 
 
 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 

බලශක්වති අයලවි - 
සම්යේශය 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 
යකන්ට්ට පාර, 
යකාළඹ 09 

 
දු.ක. / ෆැක්වස්: +94 11 

2691033/34 
විදුත් ලිපිනය : 

dgmem.tr@ceb.lk 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
බලශක්වති අයලවි - 

සම්යේශය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය 
යකන්ට්ට පාර, 
යකාළඹ 09 

 
දු.ක. / ෆැක්වස්: +94 11 

2691033/34 
විදුත් ලිපිනය : 

dgmem.tr@ceb.lk 

යනාමියේ 
බාගත හැක. 

 

යේශීය 
තරඟකරී

ලංසු 

Click 
here 

 
 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(උ.මැ.ප.) 

ඩීජීඑම්/එන්ීපී/ීඕඑම්/ී1/එචවී/2022
/039 

විදුලි ඉංජියන්රු (කැකිරාව) යටයත් විදුලි 
අධිකාරී(ගේනෑව) යේ   රාජකාරී කටයුතු 
සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක්ව ලබා 

ගැනීම. වර්ෂ 02 කාල ීමාවක්ව සඳහා. 
 
 
 
 

2022.10.13 
1500 පැයට 

 
 
 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් කමිටුව 

 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

යස්නානායක මාවත, 

අනුරාධපුර. 

දු:අ: 025-2222552 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

500.00 

 
 
 
 
 
 

10,000.00 

 

 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල යස්නානායක 

මාවත, අනුරාධපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 

 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

යස්නානායක මාවත, 

අනුරාධපුර. 

 

 
 
 
 
 

අදාළ නැත 

යේශීය 
තරඟකාරී 

ලංසු 

click 
here 

https://www.dropbox.com/s/7u6xw6kzlbj8qp6/Eng-Gen-AMTE-CEBAMTENCB20221.PDF?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7u6xw6kzlbj8qp6/Eng-Gen-AMTE-CEBAMTENCB20221.PDF?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fcuteyuaw20sz6o/Information%20copy%20-%20Tender%20Document%20for%20Hiring%20Vehicles.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fcuteyuaw20sz6o/Information%20copy%20-%20Tender%20Document%20for%20Hiring%20Vehicles.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5465map2qgfcsly/Sin-DD1-NCP--HV-2022-039.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5465map2qgfcsly/Sin-DD1-NCP--HV-2022-039.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(උ.මැ.ප.) 

ඩීජීඑම්/එන්ීපී/ීඕඑම්/ී1/එචවී/2022
/040 

විදුලි ඉංජියන්රු (කැකිරාව) යටයත් විදුලි 
අධිකාරී(වාණිජ) යේ   රාජකාරී කටයුතු 

සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක්ව ලබා 
ගැනීම. වර්ෂ 02 කාල ීමාවක්ව සඳහා. 

 
 
 
 

2022.10.13 
1500 පැයට 

 
 
 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් කමිටුව 

 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

යස්නානායක මාවත, 

අනුරාධපුර. 

දු:අ: 025-2222552 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

500.00 

 
 
 
 
 
 

10,000.00 

 

 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල යස්නානායක 

මාවත, අනුරාධපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

යස්නානායක මාවත, 

අනුරාධපුර. 

 
 
 
 
 

අදාළ නැත 

යේශීය 
තරඟකාරී 

ලංසු 

click 
here 

 
 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(උ.මැ.ප.) 

 
 

ඩීජීඑම්(එන්ීපී)/ප්ර.ඉ.(වාණිජ)/ිද8/ආර්.
එස්./2023 

2023 වර්ෂය සඳහා ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලයේ උතුරු මැද පළාත සඳහා 

අයත් භාණ්ඩ හා යස්වා සැපයීම 
යවනුයවන් ලියාපදිංච වීම සඳහා 

අයදුම්පත් කැඳවීම. 
 
 

2022.10.20 
1500 පැයට 

 
 
 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් කමිටුව 

 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

යස්නානායක මාවත, 

අනුරාධපුර. 

දු:අ: 025-2222552 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1000.00 
(එක්ව 

අයිතමයක්ව 
සඳහා) 

 
 
 
 
 
 
- 

 

 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල යස්නානායක 

මාවත, අනුරාධපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

යස්නානායක මාවත, 

අනුරාධපුර. 

 
 
 
 
 

අදාළ නැත 

යේශීය 
තරඟකාරී 

ලංසු 

 
 
 
 
 

click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීඩී1/එන්ඩබ්පපී1/ආර්එස්/2023/01 
භාණ්ඩ සහ ද්රවයයන් වර්ග සැපයීම සඳහා 
සැපයුම්කරුවන් සහ යකාන්රාත්කරුවන් 

ලියාපදිංි කිරීම - 2023 
 

2022 
ඔක්වයතෝම්බර් 

19 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව 

ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) කාර්යාලය, 

නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 

3,000.00 - 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(වයඹ-1) කාර්යාලය 

නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී (වයඹ-

1) කාර්යාලය , 
නාරම්මල පාර, 

ඇස්සැේදුම, 

 NCB 
Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/66lc2g8wshliojt/Sin-DD1-NCP--HV-2022-040.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/66lc2g8wshliojt/Sin-DD1-NCP--HV-2022-040.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g7l7pzocuvdj5d4/03-Sinhala%20Add.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g7l7pzocuvdj5d4/03-Sinhala%20Add.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/afu70dqldhi7qsz/DD1-NWP1-RS-2023-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/afu70dqldhi7qsz/DD1-NWP1-RS-2023-01.pdf?dl=0
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037 - 2281892 කුලියාපිටිය. 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීඩී1/එන්ඩබ්පපී1/ආර්එස්/2023/02 
යස්වාවන් සැපයීම සඳහා 

සැපයුම්කරුවන් හා යකාන්රාත්කරුවන් 
ලියාපදිංි කිරීම - 2023 

 

2022 
ඔක්වයතෝම්බර් 

19 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව එම 3,000.00  එම එම  NCB 

Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීඩී1/එන්ඩබ්පපී1/ආර්එස්/2023/03 
වැරකැවූ යකාන්ීට්ට කණු සහ යපරසවි 
යකාන්ීට්ට කණු සපයා ප්රවාහනය කිරීම 

සඳහා සැපයුම්කරුවන් හා 
යකාන්රාත්කරුවන් ලියාපදිංි කිරීම - 

2023 

2022 
ඔක්වයතෝම්බර් 

19 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව එම 3,000.00  එම එම  NCB 

Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීඩී1/එන්ඩබ්පපී1/ආර්එස්/2023/04 
යස්වා සැපයුම් ලබාදීම සඳහා 

යකාන්රාත්කරුවන් ලියාපදිංි කිරීම - 
2023 

 

2022 
ඔක්වයතෝම්බර් 

19 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව එම 3,000.00  එම එම  NCB 

Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීඩී1/එන්ඩබ්පපී1/ආර්එස්/2023/05 
අධිසැර/අඩුසැර විදුලි මාර්ග සහ 
උපයපාල තැනීම් කටයුතු සඳහා 

යකාන්රාත්කරුවන් ලියාපදිංි කිරීම - 
2023 

 

2022 
ඔක්වයතෝම්බර් 

19 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව එම 3,000.00  එම එම  NCB 

Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීඩී1/එන්ඩබ්පපී1/ආර්එස්/2023/06 
අධිසැර/අඩුසැර විදුලි මාර්ග සහ 
උපයපාල නඩත්තු කටයුතු සඳහා 

යකාන්රාත්කරුවන් ලියාපදිංි කිරීම - 
2023 

 

2022 
ඔක්වයතෝම්බර් 

19 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව 

එම 3,000.00  එම එම  NCB 
Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීඩී1/එන්ඩබ්පපී1/ආර්එස්/2023/07 
යස්වා සැපයුම්වලට සම්බන්ධ මනු හා ඊට 
අදාල උපාංග සවිකිරිම හා ගැලවීම සඳහා  

යකාන්රාත්කරුවන් ලියාපදිංි කිරීම - 
2023 

 

2022 
ඔක්වයතෝම්බර් 

19 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව එම 3,000.00  එම එම  NCB 

Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීඩී1/එන්ඩබ්පපී1/ආර්එස්/2023/08 
අධිසැර/අඩුසැර විදුලි මාර්ග සහ 

උපයපාලවල මංවර යහලිකිරීම සඳහා 
යකාන්රාත්කරුවන් ලියාපදිංි කිරීම - 

2023 

2022 
ඔක්වයතෝම්බර් 

19 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව 

එම 3,000.00  එම එම  NCB 
Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීඩී1/එන්ඩබ්පපී1/ආර්එස්/2023/09 
යගවීම් පැහැර හරින්නන්යේ විදුලිය 

විසන්ධි කිරිම සහ නැවත සන්ධි කිරීම් 
කටයුතු සඳහා යකාන්රාත්කරුවන් 

2022 
ඔක්වයතෝම්බර් 

19 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව 

එම 3,000.00  එම එම  NCB 
Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/328lzt9x3cnro0l/DD1-NWP1-RS-2023-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/328lzt9x3cnro0l/DD1-NWP1-RS-2023-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pjidckdxlpxtp9k/DD1-NWP1-RS-2023-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pjidckdxlpxtp9k/DD1-NWP1-RS-2023-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0ltabsdby37i9xt/DD1-NWP1-RS-2023-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0ltabsdby37i9xt/DD1-NWP1-RS-2023-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xafhv6oe1ta6wz6/DD1-NWP1-RS-2023-05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xafhv6oe1ta6wz6/DD1-NWP1-RS-2023-05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xh63zs66b002mx0/DD1-NWP1-RS-2023-06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xh63zs66b002mx0/DD1-NWP1-RS-2023-06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/micahtivxc6rw51/DD1-NWP1-RS-2023-07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/micahtivxc6rw51/DD1-NWP1-RS-2023-07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/746gty0t9oinvv4/DD1-NWP1-RS-2023-08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/746gty0t9oinvv4/DD1-NWP1-RS-2023-08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/clbczf3nm2uyvxc/DD1-NWP1-RS-2023-09.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/clbczf3nm2uyvxc/DD1-NWP1-RS-2023-09.pdf?dl=0
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ලියාපදිංි කිරීම - 2023 
යබ.අ. 01 

(වයඹ -02) 
CEB/NWP2/NCB/HV/22/0160 

මහව ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලයේ විදුලි අධිකාරි             

(වාණිජ)  සඳහාරාජකාරි කටයුතු 
යවනුයවන් වෑන් රථයක්ව කුලී පදනම මත 

ලබා ගැනීම. 

2022-10-20 
යප.ව.10.00 

ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිේල 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, 

රජපිහිේල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිේල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

- යේශීය Downloa
d 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/22/0162 
කුරුයෑගල ප්රධාන ඉංජියන්රු 

කාර්යාලයට අයත් ශක්වතිහානි අවම 
කිරීයම් ඒකකය සඳහා වෑන් රථයක්ව කුලී 

පදනම මත ලබා ගැනීම. 

2022-10-20 
යප.ව.10.00 

ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිේල 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, 

රජපිහිේල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිේල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

- යේශීය Downloa
d 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/22/0163 
යබදාහැරීම් නඩත්තු ඒකකයේ තරාපැවි 

නඩත්තු උප ඒකකය යවනුයවන් කෘෘ කැබ්ප 
රථයක්ව කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

 

2022-10-20 
යප.ව.10.00 

ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිේල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

3,000.00 96,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිේල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිේල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

- යේශීය Downloa
d 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/22/0171 
මේලවපිටිය විදුලි පාරියභෝගික යස්වා 

මධයස්ථානයේ විදුලි අධිකාරි 
සඳහාරාජකාරි කටයුතු යවනුයවන් කුලී 
පදනම මත වෑන් රථයක්ව ලබා ගැනීම. 

 

2022-10-20 
යප.ව.10.00 

ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

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

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිේල පාර, 
කුරුයෑගල 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

- යේශීය Downloa
d 

https://www.dropbox.com/s/vb6ashophar8ob2/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0160.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vb6ashophar8ob2/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0160.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q9py7cqs0uyzyz3/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0162.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q9py7cqs0uyzyz3/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0162.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lcejwx7zatece6m/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0163.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lcejwx7zatece6m/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0163.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/61s3uq0iqxzgibu/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0171.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/61s3uq0iqxzgibu/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0171.pdf?dl=0
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රජපිහිේල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

රජපිහිේල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 
යබ.අ. 01 

(වයඹ -02) 
CEB/NWP2/NCB/HV/22/0172 

ගයකාධිකාරි (ආදායම්) ඒකකය සඳහා 
වෑන් රථයක්ව කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

2022-10-20 
යප.ව.10.00 

ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිේල 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, 

රජපිහිේල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිේල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

- යේශීය Downloa
d 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/22/0173 
ප්රධාන ඉංජියන්රු (යබදාහැරීම් නඩත්තු) 

යවනුයවන් රාජකාරි කටයුතු සඳහා 
යමෝටර් රථයක්ව කුලී පදනම මත ලබා 

ගැනීම. 

2022-10-20 
යප.ව.10.00 

ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිේල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

3,000.00 96,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිේල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිේල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

- යේශීය Downloa
d 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/22/0174 
විදුලි ඉංජියන්රු (තැනීම්) යවනුයවන් 

රාජකාරි කටයුතු සදහා යමෝටර් රථයක්ව 
ලබා ගැනීම. 

2022-10-20 
යප.ව.10.00 

ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිේල 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, 

රජපිහිේල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිේල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

- යේශීය Downloa
d 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/22/0175 
යකායබයිගයන් විදුලි පාරියභෝගික යස්වා 

මධයස්ථානය සඳහා වෑන් රථයක්ව කුලී 

2022-10-20 
යප.ව.10.00 

ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 

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

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 

- යේශීය Downloa
d 

https://www.dropbox.com/s/xdokaie7niu498l/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0172.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xdokaie7niu498l/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0172.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oafxpvgebbjycq3/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0173.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oafxpvgebbjycq3/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0173.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t3epr1rj4tllouw/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0174.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t3epr1rj4tllouw/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0174.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xr2cnimhfi5gina/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0175.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xr2cnimhfi5gina/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0175.pdf?dl=0
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පදනම මත ලබා ගැනීම. 
 

(වයඹ -02) 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිේල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිේල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

(වයඹ -02) 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිේල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 
යබ. අ. 02 

(මප2) 
CP2/CE(COM)/PPC/2022/203 

 
මධයම පළාත 02 ශාඛාවට අයත් යයෝජිත 

හඟුරන්යකත 33kV මාරු කිරීම් / 
යබදාහැරීම් ගැන්ිය සදහා පහත සදහන් 

පහසුකම් සහිත ඉඩමක්ව  මිලදී ගැනීම. 
 

1. හඟුරන්යකත නගරය තුළ යහෝ නගර 
මයධයේ ිදට කි.මී.01 දුරින් 

2. භූමි ප්රමායය අවම වශයයන් පර්චස් 
10ක්ව පමය වන තැනිතලා හතරැස් විය 

යුතුයි. 
3. ප්රධාන පාරට මුහුයලා යහෝ ප්රධාන 
මාර්ගයේ ිදට අවම වශයයන් අඩි 10 
පළේ ප්රයේශ මාර්ගයක්ව තිබිය යුතුයි. 
4. ජලයයන් යට යනාවන, තැනිතලා, 

වගුරු සහ පාෂාය වලින් යතාර භූමියක්ව 
විය යුතුයි. 

5.ගස් වලින් වන බාධා අවම, ඉඩම අසල 
යගාඩනැගිලි යනාමැති විය යුතුය. 

6. ජලය, යතකලා විදුලිය ලබා ගැනීයම් 
හැකියාව තිබිය යුතුය. 

26/10/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

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

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.431, යකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 
දු.අ. 081-2270070 

1000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,000.00 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

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

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.431, යකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

Click 
Here 

 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/283 
 

ප්රධාන ඉංජියන්රු(යබදාහැරීම් නඩත්තු) 
ඒකකය- මප 02 සඳහා වසර යදකක 
කාලයකට  ිදංගේ කැබ්ප රථයක්ව ලබා 

ගැනීම 

26/10/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

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

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.431, යකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 
දු.අ. 081-2270070 

1000.00 

 
 
 

16,000.00 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

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

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.431, යකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

Click 
Here 

 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/288 
 

ප්රධාන ඉංජියන්රු (තැනීම් - මධයම පළාත 
02) ඒකකයේ වි.අ.02 සඳහා වසර යදකක 
කාලයකට ඩබේ කැබ්ප 4WD රථයක්ව ලබා 

ගැනීම 

26/10/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

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

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.431, යකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

1000.00 

 
 
 
 

20,000.00 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

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

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.431, යකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/03mo3pic71kp8ko/Hanguranketha%20Gantry%20Land%20-%20edited.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/03mo3pic71kp8ko/Hanguranketha%20Gantry%20Land%20-%20edited.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1pnpgfuci946hg2/PPC-2022-283%20Single%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1pnpgfuci946hg2/PPC-2022-283%20Single%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o7s4ci04ofu8ji9/PPC-2022-288%20WD%20Double%20Cab%20EE%2002.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o7s4ci04ofu8ji9/PPC-2022-288%20WD%20Double%20Cab%20EE%2002.pdf?dl=0
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දු.අ. 081-2270070 
යබ. අ. 02 

(මප2) 
CP2/CE(COM)/PPC/2022/290 

 
ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු(මාවනැේල) 

කාර්යාලය සඳහා වහලය මත 
ආධාරකයක්ව(Hood Rack) සවිකරය ලද 
වෑන් රථයක්ව වසර යදකක කාලයකට ලබා 

ගැනීම. 

26/10/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

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

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.431, යකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 
දු.අ. 081-2270070 

1000.00 

 
 
 
 

16,000.00 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

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

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.431, යකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

Click 
Here 

 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/291 
 

ප්රධාන ඉංජියන්රු(තැනීම්)  (මධයම 
පළාත 2) සඳහා වසර යදකක කාලයකට 
කුලී පදනම යටයත් යමෝටර් කාර් රථයක්ව 

ලබා ගැනීම 

26/10/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

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

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.431, යකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

දු.අ. 081-2270070 

1000.00 

 
 
 
 

20,000.00 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 

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

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.431, යකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 
 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

Click 
Here 

 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/293 
 

ප්රධාන  ඉංජියන්රු (බලශක්වති 
කළමනාකරය)  ඒකකය- මප 02  සඳහා  

වසර යදකක කාලයකට වෑන් රථයක්ව ලබා 
ගැනීම 

26/10/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

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

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.431, යකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 
දු.අ. 081-2270070 

1000.00 

 
 
 
 

16,000.00 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

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

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.431, යකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

Click 
Here 

 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/294 
 

(මධයම පළාත 2) - ප්රධාන විදුලි 
ඉංජියන්රු(යබ. නඩ.)  ඒකකයට අයත් 

යේරායදණිය වැඩ බිම් කාර්යාලය සඳහා  
පහත සඳහන් අවශයතාවන් සහිත 

නිවසක්ව කුලී/බදු පදනම මත වසර 02ක 
කාලයකට ලබා ගැනීම. 

 
සපුරාලිය යුතු අවශයතා: 

1. යේරායදණිය නගරය ආසන්නයේ 
පිහිටිම. 

2. යගාඩනැඟිේල අවම වශයයන් 
ව.අ.1500කට   යනාඅඩු විය යුතුය. 

3. සැහැේු වාහන 02ක්ව නවතා තැබියම් 
හැකියාව තිබිය යුතුය. 

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

26/10/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

තමා බලායපායරාත්තු 
වන මාිදක කුළිය සහ 
ඉඩයම් ිදයු විස්තර 

https://ceb.lk./tend
er-notice/si මඟින් 
ලබා ගන්නා ආදර්ශ 

ආකෘති පරයේ සඳහන් 
කර ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 

02 කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනා.431, යකාළඹ පාර, 
පිළිමතලාව යවත 

යගනවිත් යහෝ 
ලියාපදිංි තැපෑයලන් 

එවිය යුතුය. 
ඉඩම සම්බන්ධව 

යතාරතුරු සඳහා - දු.අ. 
081-2386450 

- 

 
 
 
 
 
 
 
- 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

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

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.431, යකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/asw5b2762dp9hoc/PPC-2022-290%20%20Van%20with%20hood%20rack.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/asw5b2762dp9hoc/PPC-2022-290%20%20Van%20with%20hood%20rack.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vaos8rx9y0zo6bq/PPC-2022-291%20%20CE%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vaos8rx9y0zo6bq/PPC-2022-291%20%20CE%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ith94lyxld2pns3/PPC-2022-293%20Van%20EM.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ith94lyxld2pns3/PPC-2022-293%20Van%20EM.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wk2mhrhu1w1x0pv/Land_Building%20Rent_Lease%20Format%20CP2.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wk2mhrhu1w1x0pv/Land_Building%20Rent_Lease%20Format%20CP2.xlsx?dl=0
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ලංසුව භාරදීම පිළිබඳ 
වැඩි විස්තර සඳහා - දු.අ.  

081-2270070 
යබ. අ. 02 

(මප2) 
CP2/CE(COM)/PPC/2022/295 

 
කුලී පදනම මත ප්රධාන විදුලි  ඉංජියන්රු 

(නුවරඑළිය) ඒකකයේ වාණිජ උප 
ඒකකය සඳහා  වසර යදකක කාලයකට 

වෑන් රථයක්ව ලබා ගැනීම 

26/10/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

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

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.431, යකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 
දු.අ. 081-2270070 

1000.00 

 
 
 

16,000.00 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

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

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.431, යකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/COM-V03/2022/220 
කුලී පදනම මත  වෑන් රථයක්ව ලබා 
ගැනීම, ප්රධාන ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 

2022.10.12 
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-V84/2022/225 
කුලී පදනම මත  වෑන් රථයක්ව ලබා 
ගැනීම, නි.සා. (බපඋ) කාර්යාලය 

2022.10.12 
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/DM-V143/2022/19 
කුලී පදනම මත වෑර් රථයක්ව ලබා ගැනීම, 

යේයන්යගාඩ වැඩබිම්  - යබදාහැරීම් 
නඩත්තු ඒකකය 

2022.10.12 
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-V85/2022/166 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක්ව ලබා ගැනීම, 

පාරියභෝගික යස්වා මධයස්ථානය 
(මීරිගම) - විදුලි ඉංජියන්රු (දිවුලපිටිය) 

ඒකකය 

2022.10.12 
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/EM-V106/2022/221 
කුලී පදනම මත  වෑන් රථයක්ව ලබා 

ගැනීම, ප්රධාන ඉංජියන්රු - බලශක්වති 
කලමයාකරන ඒකකය 

2022.10.12 
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-V99/2022/52 
කුලී පදනම මත කෘ කැබ්ප රථයක්ව ලබා 

ගැනීම, පාරියභෝගික යස්වා මධයස්ථානය 
- යදේයගාඩ ප්රධාන ඉංජියන්රු 

(කැළණිය) ඒකකය 

2022.10.12 
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-V49/2022/190 
කුලී පදනම මත යමෝටර් රථයක්ව ලබා 

ගැනීම, විදුලි ඉංජියන්රු (යමයහයුම්) - 

2022.10.12 
ප.ව 2.00 

දක්වවා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
1,000.00 20,000.00 

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

පාර, කිරිබත්යගාඩ.                

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, - NCB 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/iii5v16ypy3gral/PPC-2022-295%20%20Van%20Com%20NE.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iii5v16ypy3gral/PPC-2022-295%20%20Van%20Com%20NE.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ycefglxcho93gkg/Eng-DD2-WPN-NCB-COM-V03-2022-220%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ycefglxcho93gkg/Eng-DD2-WPN-NCB-COM-V03-2022-220%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8cmq9okb36aztpd/Eng-DD2-WPN-NCB-COM-V84-2022-225%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8cmq9okb36aztpd/Eng-DD2-WPN-NCB-COM-V84-2022-225%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e9uivcq30cfsf8d/Eng-DD2-WPN-NCB-DM-V143-2022-19%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e9uivcq30cfsf8d/Eng-DD2-WPN-NCB-DM-V143-2022-19%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pf565onzqgbc2hx/Eng-DD2-WPN-NCB-D-V85-2022-166%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pf565onzqgbc2hx/Eng-DD2-WPN-NCB-D-V85-2022-166%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1nov1a27axjoa5n/Eng-DD2-WPN-NCB-EM-V106-2022-221%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1nov1a27axjoa5n/Eng-DD2-WPN-NCB-EM-V106-2022-221%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cc82dkkjhte1b7b/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V99-2022-52-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cc82dkkjhte1b7b/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V99-2022-52-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rwiaguodqp4ze7d/Eng-DD2-WPN-NCB-P%26D-V49-2022-190%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rwiaguodqp4ze7d/Eng-DD2-WPN-NCB-P%26D-V49-2022-190%20Car.pdf?dl=0
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සැලසුම් හා සංවර්ධන ඒකකය - බපඋ කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

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

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/V-V170/2022/222 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක්ව ලබා ගැනීම, 
ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු (යේයන්යගාඩ) 

ඒකකය 

2022.10.12 
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/DM/2022/223 
ප්රධාොයෙඉජිනකන්ක්රු, ෙකදාොනරිම්ෙයඩත්තුෙ
ඒ  කේෙඋැෙඒ  ෙසඳනොෙආරක්ෂ ෙ
කේවාොෙලදොෙගරනී.ෙසඳනොෙලජසුෙ රඳවී. 

2022.10.12 
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 50,000.00 

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/GAM/2022/224 
ප්රධාොයෙිදුලි ෙඉජිනකන්ක්රු,ෙගම්ැනෙඒ  යෙ
සඳනොෙආරක්ෂ ෙකේවාොෙලදොෙගරනී.ෙසඳනොෙ

ලජසුෙ රඳවී. 

2022.10.12 
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 60,000.00 

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/DSP/2022/219 
යකාටුයගාඩ පලාත් ගබඩායවහි ඇති 

අබලි භාණ්ඩ ලංසු මගින් විකිණිම 

2022.10.12 
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 10,000.00 

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 
අංශය 3 
(ඌව) 

 
DGM(UVA)/CE(COM)/BUILDINGS

/DEO1/2K22/15 
විදුලි ඉංජියන්රු (මහියංගනය) ඒකකයේ  

විදුලි අධිකාරි කන්දකැටිය නිළ නිවස 
සඳහා කන්දකැටිය නගරය අවටින් වසර 
යදකක්ව සඳහා නිවසක්ව බදු පදනම මත 

යහෝ කුළී පදනමලබාගැනිම 

19/10/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

මහියංගනය ප්රායේශීය 
විදුලි ඉංජියන්රු 

කාර්යාලය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, මියුගුයගම, 
මහියංගනය. 

දු.ක:055-22229392 

500.00 10,800.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 

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

හිඳ යගාඩ,බදුේල. 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගාඩ, බදුේල 

 
- 

යේශීය 

 
යමතැනින් 

බාගත 
කරන්න 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

 
DGM(UVA)/CE(COM)/BUILDINGS

/DEO1/2K22/16 
විදුලි ඉංජියන්රු (මහියංගනය) ඒකකයේ  

කන්දකැටිය පාරියභෝගික යස්වා 
මධයස්ථානය සඳහා කන්දකැටිය නගරය 

අවටින් වසර යදකක්ව සඳහා බදු පදනම 
මත නිවසක්ව ලබාගැනිම 

19/10/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

මහියංගනය ප්රායේශීය 
විදුලි ඉංජියන්රු 

කාර්යාලය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, මියුගුයගම, 
මහියංගනය. 

දු.ක:055-22229392 

500.00 19,800.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 

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

හිඳ යගාඩ,බදුේල. 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 

 
- 

යේශීය 

 
යමතැනින් 

බාගත 
කරන්න 

https://www.dropbox.com/s/dalylu2s65u5ywa/Eng-DD2-WPN-NCB-V-V170-2022-222%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dalylu2s65u5ywa/Eng-DD2-WPN-NCB-V-V170-2022-222%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xsu61vyrue7zoht/Eng-DD2-WPN-NCB-SEC-DM-2022-223.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xsu61vyrue7zoht/Eng-DD2-WPN-NCB-SEC-DM-2022-223.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ez32nzsy23h87m8/Eng-DD2-WPN-NCB-SEC-GAM-2022-224.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ez32nzsy23h87m8/Eng-DD2-WPN-NCB-SEC-GAM-2022-224.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/idm3d2i8uchcsc3/DGM-WPN-2022-219.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/idm3d2i8uchcsc3/DGM-WPN-2022-219.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x1cdtnft3caexu3/EE%20Mahiyanganaya%20ES%20Quarters%20Kandaketiya%2015.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x1cdtnft3caexu3/EE%20Mahiyanganaya%20ES%20Quarters%20Kandaketiya%2015.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x1cdtnft3caexu3/EE%20Mahiyanganaya%20ES%20Quarters%20Kandaketiya%2015.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3226ppaejwdj1tj/EE%20Mahiyanganaya%20CSC%20Kandaketiya%2016.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3226ppaejwdj1tj/EE%20Mahiyanganaya%20CSC%20Kandaketiya%2016.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3226ppaejwdj1tj/EE%20Mahiyanganaya%20CSC%20Kandaketiya%2016.pdf?dl=0
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හිඳ යගාඩ, බදුේල 

 
යබදාහැරීම් 
අංශය 03 
(බපද II ) 

 

 
WPSII/T/2022/080 

ලං.වි.ම. බපද IIට අයත් යකායළාන්නාව 
ගබඩා සංකීර්යයයහි ආපන ශාලාව 
පවත්වායගන යාම සඳහා මිල ගයන් 

කැඳවීම (විදුලිය හා ජලය සඳහා ගාස්තු 
අය යනාකරනු ලැයබ්ප) 

 
2022.10.12 

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, 

ඇතුේයකෝට්ටයට්ට. 
 

 
රු. 1,000.00 

 
රු. 5,000.00 

 
නි. සා. (බපද II ) කාර්යාලය 

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

මාවත, ඇතුේයකෝට්ටයට්ට. 
 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධනපුර මාවත, 

ඇතුේයකෝට්ටයට්ට. 
 

 
අදාල යනායේ 

 
ජාතික 
ලංසු 

Click 
Here 

 

 
යබදාහැරීම් 
අංශය 03 
(බපද II ) 

 

 
WPSII/T/2022/113 

මිේලනියපාරියභෝගිකයස්වාමධයස්ථානය
පවත්වායගනයාමසඳහාසුදුසුයගාඩනැගි
ේලක්වකුලියටයහෝබේදටගැනීමවසර02

ක්වසඳහා 

 
2022.10.12 

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, 

ඇතුේයකෝට්ටයට්ට. 
 

 
- 

 
- 

 
නි. සා. (බපද II ) කාර්යාලය 

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

මාවත, ඇතුේයකෝට්ටයට්ට. 
 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධනපුර මාවත, 

ඇතුේයකෝට්ටයට්ට. 
 

 
අදාල යනායේ 

 
ජාතික 
ලංසු 

Click 
Here 

 

 
යබදාහැරීම් 
අංශය 03 
(බපද II ) 

 

 
WPSII/T/2022/114 

Chartered Electrical Engineers are 
invited for Registration to issue the 

Completion & Inspection 
Certificates for Internal Wiring & 

Installations of building within the 
Western Province South II for year 

2023 

 
2022.10.26 
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, 

ඇතුේයකෝට්ටයට්ට. 
 

 
- 

 
- 

 
නි. සා. (බපද II ) කාර්යාලය 

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

මාවත, ඇතුේයකෝට්ටයට්ට. 
 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධනපුර මාවත, 

ඇතුේයකෝට්ටයට්ට. 
 

 
අදාල යනායේ 

 
ජාතික 
ලංසු 

Click 
Here 

 

 
යබදාහැරීම් 
අංශය 03 
(බපද II ) 

 

 
WPSII/T/2022/115 

කුලීවාහනසපයාගැනීමවසර02ක්වසඳහා
වෑන්, ඩබේකැබ්පයහෝකෲකැබ්පරථ01ක්ව 

විදුලිඉංජියන්රු (යහාරය) - 
බුලත්ිදංහලපාරියභෝගිකයස්වාමධයස්ථා

නයසඳහා 

 
2022.10.12 

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, 

ඇතුේයකෝට්ටයට්ට. 
 

 
රු. 1,000.00 

 
රු. 5,000.00 

 
නි. සා. (බපද II ) කාර්යාලය 

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

මාවත, ඇතුේයකෝට්ටයට්ට. 
 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධනපුර මාවත, 

ඇතුේයකෝට්ටයට්ට. 
 

 
අදාල යනායේ 

 
ජාතික 
ලංසු 

Click 
Here 

 

 
යබදාහැරීම් 
අංශය 03 

 
WPSII/T/2022/116 

කුලීවාහනසපයාගැනීමවසර02ක්වසඳහා

 
2022.10.12 

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/mtrenvhf0hag2r2/WPSII.T.2022.080.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mtrenvhf0hag2r2/WPSII.T.2022.080.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gupr22sg7c7xn29/WPSII.T.2022.113.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gupr22sg7c7xn29/WPSII.T.2022.113.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cfmv0ta9t965yfi/WPSII.T.2022.114.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cfmv0ta9t965yfi/WPSII.T.2022.114.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5vjb2222nysisaf/WPSII.T.2022.115.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5vjb2222nysisaf/WPSII.T.2022.115.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2fhni26vyrz1dnm/WPSII.T.2022.116.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2fhni26vyrz1dnm/WPSII.T.2022.116.pdf?dl=0
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(බපද II ) 
 

වෑන්රථ01ක්ව 
විදුලිඉංජියන්රු (අවිස්සායේේල) - 

අවිස්සායේේලපාරියභෝගිකයස්වාමධය
ස්ථානයසඳහා 

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

ජයවර්ධනපුර මාවත, 
ඇතුේයකෝට්ටයට්ට. 

 

යනා. 644,  ශ්රී ජයවර්ධනපුර 
මාවත, ඇතුේයකෝට්ටයට්ට. 

 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
යනා. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධනපුර මාවත, 
ඇතුේයකෝට්ටයට්ට. 

 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V71/2022
/55 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරී (ද.ප.02) 
කාර්යාලයට අයත් ප්රධාන ඉංජියන්රු 

(මාතර) ඒකකයේ විදුලි අධිකාරි 
(දික්වවැේල) සදහා ේවිත්ව කාර්යය වෑන් 

රථයක්ව බදු පදනම මත ලබා ගැනිම. 

19-10-2022 
 

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, 

තංගේල. 
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, 
තංගේල. 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාරි 

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

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

තංගේල 

-- යේශීය Click 
Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V68/202
2/56 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරී (ද.ප.02) 
කාර්යාලයට අයත් ප්රධාන ඉංජියන්රු 

(මාතර) ඒකකයේ විදුලි අධිකාරී(වායජI 
සහ II) රාජකාරි කටයුතු සඳහා ේවිත්ව 

කාර්යය වෑන් රථයක්ව බදු පදනම මත ලබා 
ගැනිම 

19-10-2022 
 

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, 

තංගේල. 
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, 
තංගේල. 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාරි 

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

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

තංගේල 

-- යේශීය Click 
Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V56/202
2/57 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරී (ද.ප.02) 
කාර්යාලයට අයත් ප්රධාන ඉංජියන්රු 

(හම්බන්යතාට) ඒකකයේ විදුලිය 
ිදඳලීම(කාර්යාල) සදහා ත්රීයරෝද රථ 01ක්ව 

කුලී පදනම මත සපයා ගැනීම 

19-10-2022 
 

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, 

තංගේල. 
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, 
තංගේල. 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාරි 

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

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

තංගේල 

-- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V55/202
2/58 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරී (ද.ප.02) 
කාර්යාලයට අයත් ප්රධාන ඉංජියන්රු 

(හම්බන්යතාට) ඒකකයේ විදුලිය ිදඳලීම  
සදහා ත්රීයරෝද රථ 01ක්ව කුලී පදනම මත 

සපයා ගැනීම 

19-10-2022 
 

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, 

තංගේල. 
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, 
තංගේල. 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාරි 

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

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

තංගේල 

-- යේශීය Click 
Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V29/202
2/59 

19-10-2022 
 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

1000.00 20,000.00 නියයෝජය  සාමානයාධිකාරි 
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාන 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාරි 

-- යේශීය Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/odmjrwp6p06b1p3/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V71-2022-55.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/odmjrwp6p06b1p3/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V71-2022-55.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zcb50uqmpp6x1n0/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V68-2022-56.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zcb50uqmpp6x1n0/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V68-2022-56.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y1saxtbk2tegjm0/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V56-2022-57.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y1saxtbk2tegjm0/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V56-2022-57.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hmlmldvv31dbz99/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V55-2022-58.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hmlmldvv31dbz99/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V55-2022-58.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xatd5p065g7mpkr/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V29-2022-59.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xatd5p065g7mpkr/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V29-2022-59.pdf?dl=0
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(ද.ප-2) නියයෝජය සාමානයාධිකාරී (ද.ප.02) 
කාර්යාලයට අයත් ප්රධාන ඉංජියන්රු 

(හම්බන්යතාට)ඒකකයේ, විදුලි අධිකාරී 
(සූරියවැව) රාජකාරි සදහා ේවිත්ව 

කාර්යය වෑන් රථ  01ක්ව කුලී පදනම මත 
සපයා ගැනීම 

14.00 පැය (ද.ප-2) (ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

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

තංගේල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්වස් : 047-2241806 

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

61/1A, මුහුදු මාවත, 
තංගේල. 

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

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

තංගේල 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප2) 

දප2/ත/ලි11/මිකඅ/2022/011 
 

මිේයදණිය පාරියභෝගික යස්වා 
මධයස්ථානයේ විදුලි කණු රැස් කර තැීමම 

පිණිස ඉඩමක්ව කුලී පදනම මත ලබා 
ගැනීම 

13.10.2022 
 

14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-2) 

ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය. 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය 

සැමුයවේ මාවත, 
තංගේල . 

දු.අංකය/ෆැක්වස් -047-
2241771 

 

1000.00 5000.00 

ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය. 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 
සැමුයවේ මාවත, 

තංගේල . 
 

ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය. 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය 

සැමුයවේ මාවත, 
තංගේල . 

. 

-- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 
(ද.ප.02) 

SP/H/T/2022/07 
හම්බනන්යතාට ප්රායේය ය විදුලි ඉංජියන්රු 

කාර්යාලය,ඊට අයත්හම්බන්යතාට,කතරගම, 
තිස්ස,සූරියවැවහා අම්බලන්යතාට 

පාරියභෝගික යස්වා මධයස්ථානයන් පිරිිදදු කිරියම් 
යස්වාව සඳහා යකාන්රාත්තුව 

 

19.10.2022 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-2) 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
හම්බන්යතාට, ලංකා 

විදුලබල 
මණ්ඩලය,ප්රයේය ය විදුලි 

ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය,පරිපාලන 

සංකීරියය,ිදරියබෝපුර,හ
ම්බන්යතාට. 

දු.අ. 047-2256288 
ෆැක්වස් : 047-2256085 

1000.00 10000.00 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
හම්බන්යතාට, ලංකා 

විදුලබල මණ්ඩලය,ප්රයේය ය 
විදුලි ඉංජියන්රු 

කාර්යාලය,පරිපාලන 
සංකීරියය,ිදරියබෝපුර,හම්බ

න්යතාට. 
 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
හම්බන්යතාට, ලංකා 

විදුලබල 
මණ්ඩලය,ප්රයේය ය 

විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය,පරිපාලන 

සංකීරියය,ිදරියබෝපුර,
හම්බන්යතාට. 

 

-- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 
(ද.ප.02) 

දප/මා/ලි03/යටන්ඩර්. /2022/08 
මාතර ප්රායේය ය විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලයට අයත් කඹුරුපිටිය 

පාරියභෝගික යස්වා මධයස්ථානය සදහා 
නිවසක්ව සහිත ඉඩමක්ව 

බදු පදනම මත ලබා ගැනීම. 

12.10.2022 
 

14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-2) 

ප්රධාන ඉංජියන්රු මාතර, 
ලංකා විදුලබල 

මණ්ඩලය,ප්රයේය ය විදුලි 
ඉංජියන්රු 

කාර්යාලය,රාහුල 
පාර,මාතර. 

දු.අ. 041-2222322 
ෆැක්වස් : 041-2222322 

500.00 10,000.00 

ප්රධාන ඉංජියන්රු මාතර, 
ලංකා විදුලබල 

මණ්ඩලය,ප්රයේය ය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය,රාහුල 

පාර,මාතර. 
 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
මාතර, ලංකා විදුලබල 

මණ්ඩලය,ප්රයේය ය 
විදුලි ඉංජියන්රු 

කාර්යාලය,රාහුල 
පාර,මාතර. 

 

-- යේශීය Click 
Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 
(ද.ප.02) 

දප/මා/ලි03/යටන්ඩර්. /2022/07 
මාතර ප්රායේය ය විදුලි ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ 
යක්වෂ්ර යස්වකයින් සඳහා ආරක්වෂිතත  පාවහන් 

140  මිළදි ගැනීම. 

19.10.2022 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-2) 

ප්රධාන ඉංජියන්රු මාතර, 
ලංකා විදුලබල 

මණ්ඩලය,ප්රයේය ය විදුලි 
ඉංජියන්රු 

කාර්යාලය,රාහුල 
පාර,මාතර. 

දු.අ. 041-2222322 
ෆැක්වස් : 041-2222322 

1000.00 20,000.00 

ප්රධාන ඉංජියන්රු මාතර, 
ලංකා විදුලබල 

මණ්ඩලය,ප්රයේය ය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය,රාහුල 

පාර,මාතර. 
 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
මාතර, ලංකා විදුලබල 

මණ්ඩලය,ප්රයේය ය 
විදුලි ඉංජියන්රු 

කාර්යාලය,රාහුල 
පාර,මාතර. 

 

-- යේශීය Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/c0a4ekoccpayel9/%E0%B6%AF%E0%B6%B42-%E0%B6%AD-%E0%B6%BD%E0%B7%9211-%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%85-2022-11.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c0a4ekoccpayel9/%E0%B6%AF%E0%B6%B42-%E0%B6%AD-%E0%B6%BD%E0%B7%9211-%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%85-2022-11.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zviz7pg4dqeyjlw/DGM-%28SP2%29-H-T-2022-07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zviz7pg4dqeyjlw/DGM-%28SP2%29-H-T-2022-07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kjq8ki7f6wxu5s5/%E0%B6%AF%E0%B6%B42-%E0%B6%B8%E0%B7%8F-%E0%B6%BD%E0%B7%9203-%E0%B6%A7%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B6%BB%E0%B7%8A-2022-08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kjq8ki7f6wxu5s5/%E0%B6%AF%E0%B6%B42-%E0%B6%B8%E0%B7%8F-%E0%B6%BD%E0%B7%9203-%E0%B6%A7%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B6%BB%E0%B7%8A-2022-08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v2jquj7f9pp6d0j/SP2-M-C10-T-22-07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v2jquj7f9pp6d0j/SP2-M-C10-T-22-07.pdf?dl=0
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යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 
(ද.ප.02) 

SP2/CE(DM)/C2/T/2022/04 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී (ද.ප.02) 
කාර්යාලයට අයත් ප්රධාන ඉංජියන්රු 

යබදාහැරිම් නඩත්තු ඒකකයේ තංගේල 
වැඩ කණ්ඩායම සඳහා බදු පදනම මත 

ඉඩමක්ව සහිත යගාඩනැගිේලක්ව බදු පදනම ලබා 
ගැනිම 

13.10.2022 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-2) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

නඩත්තු) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනා. 61/1A, 
මුහුදු මාවත, තංගේල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්වස් : 047-2241806 

1000.00 - 

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

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

මාවත, තංගේල. 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

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

 

-- යේශීය Click 
Here 

 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය යවනුයවන් සපයාගැනීම් කමිටුයේ සභාපති විිදන් 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. 

 
 

අයේක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන්ට යහෝ ඔවුන්යේ බලයලත් නියයෝජිතයන්ට පමයක්ව ලංසු යපාත් නිකුත් කරනු ලැයබ්ප. අවශය වු විටක ඔවුන් 1987 අංක 3 දරය යපාදු යකාන්් රාත් පනතට අනුලවලව ලියාපදිංි 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 ලිඛිතව ඉදිරිපත් කරන ලද ඉේලීමක්ව මගින්  0900 පැය ිදට 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 මුදේ ම`ගින් යහෝ යගවිය හැක. 
 

 

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

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ඔවුන්යේ අනුමැතිය ලත් නියයෝජිතයින් ඉදිරිපිටදී ඉහත තීරු අංක 9 හි සදහන් ස්ථානයන්හිදී ලංසු භාරගැනීම අවසන් කරන යේලායේදීම, එයස් ඉදිරිපත් කරන ලද ිදයුම ලංසු විවෘත කරනු ලබන අතර ප් රමාදව ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලංසු ප් රතියෂේප කරනු 
ලැයබ්ප. 
 
මීට අදාල ිදයු විස්තර හා පැහැදිලි කිරීම් විමිදය යුත්යත් ලංසු යපාත් නික`ත් කරනු ලබන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ ප් රධාන ඉංජියන්රු යවතිනි. 
 

 

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

 

       ෙසො.ොයයොධිකා ොීමෙෙෙ                   
                                     

https://www.dropbox.com/s/eow2ez1cxtkmyrq/SP2-CE%28DM%29-C2-T-2022-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/eow2ez1cxtkmyrq/SP2-CE%28DM%29-C2-T-2022-04.pdf?dl=0

