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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/2022/0234 

 
PAC and Carbohydrazide 

ලක්වවිජයවිදුලිබලාගාරයටමිලදීගැනීම 

 
26/10/2022 

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 3,500.00 
(නැවතයනා
යගවනයට

න්ඩර්තැන්ප
තුව) 

සාමානයාධි
කාරීලංකාවිදු
ලිබලමණ්ඩල
යනමින්මහජ
නබැංකුයේගි

ණුම්අංක: 
204200140

085134 
යවතබැරකල

හැක 

 
150,000.00 

 
 

 
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 
 

 
NCB 

 
Click 
Here 

 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/3dfwt1majs0t05q/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0234.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3dfwt1majs0t05q/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0234.pdf?dl=0
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ලක්වවිජයවිදුලි

බලාගාරය 

 
LV/T/2021/0429 

 
Procurement of Particle Counting 

Instrument for Oil Analysis. 

 
16/11/2022 

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 1,000.00 
(නැවතයනා
යගවනයට

න්ඩර්තැන්ප
තුව) 

සාමානයාධි
කාරීලංකාවිදු
ලිබලමණ්ඩල
යනමින්මහජ
නබැංකුයේගි

ණුම්අංක: 
204200140

085134 
යවතබැරකල

හැක 

 
100,000.00 

 
 

 
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 
 

 
NCB 

 
Click 
Here 

 

යබ. අ. 1 
(වයාපෘති හා 
බැර නඩත්තු) 

DGM(P&HM)DD1/T/SC/2022/02 
 

නි.සා. (වයාපෘති හා බැර නඩත්තු) යබ.අ. 
1 ශාඛායේ භාවිතා කල වාහන අයලවි 

කිරීම. 

2022/11/10 
ප.ව. 2.00 

දක්වවා 

කලාපීය 
සපයා 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

(යබ.අ.1) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(වයාපෘති හා බැර 
නඩත්තු) යබදාහැරීම් 

අංශය 1,       ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනා.288, නුවර පාර,         
කුරුයෑගල, 

 
037- 2229151 

1,000.00 

යමෝටර් රථය 
වාහන අංකය : 

18-3577 
2,000.00 

 
යලාරි රථය 

වාහන අංකය : 
26-1162 

20,000.00 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(වයාපෘති හා බැර නඩත්තු) 

යබදාහැරීම් අංශය 1,       
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනා.288, නුවර පාර,         
කුරුයෑගල, 

දු.ක.: 037- 2229151, 
2230483, 2230484                    
ෆැක්වස් 037-2229151 

 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(වයාපෘති හා බැර 
නඩත්තු) යබදාහැරීම් 

අංශය 1,       ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනා.288, නුවර පාර,         
කුරුයෑගල, 

දු.ක.: 037- 2229151, 
2230483, 2230484                    
ෆැක්වස් 037-2229151 

අදාල නැත යේශීය 
Click 
here 

 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/3ekn95glc8m24gp/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0429.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3ekn95glc8m24gp/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0429.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4z8ewq1l0zx5f5r/DD1-PHM-T-SC-2022-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4z8ewq1l0zx5f5r/DD1-PHM-T-SC-2022-02.pdf?dl=0
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යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/M/22/0180 
මීටර්  6 කි.ග්රෑ. 50 වැරකැවූ යකාන්ීට 
කණු 400 ක්ව සැපයීම සහ ප්රවාහනය. 

2022-11-03 
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 

- යේශීය Downloa
d 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/M/22/0181 
මීටර්  8.3 කි.ග්රෑ. 100 වැරකැවූ යකාන්ීට 

කණු 400 ක්ව සැපයීම සහ ප්රවාහනය. 

2022-11-03 
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 

5,000.00 160,000.00 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 

- යේශීය Downloa
d 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/M/22/0182 
මීටර් 11 කි.ග්රෑ 350 යපරදි යකාන්ීට 
කණු 300 ක්ව සැපයීම සහ ප්රවාහනය. 

2022-11-03 
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 

- යේශීය Downloa
d 

https://www.dropbox.com/s/65aop8s4g11jgc4/CEB-NWP2-NCB-M-22-0180.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/65aop8s4g11jgc4/CEB-NWP2-NCB-M-22-0180.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/767800p8wzxy3ef/CEB-NWP2-NCB-M-22-0181.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/767800p8wzxy3ef/CEB-NWP2-NCB-M-22-0181.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y6w65odnqt585fv/CEB-NWP2-NCB-M-22-0182.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y6w65odnqt585fv/CEB-NWP2-NCB-M-22-0182.pdf?dl=0
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යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/M/22/0183 
මීටර් 11 කි.ග්රෑ.850 යපරදි යකාන්ීට 
කණු 100 ක්ව සැපයීම සහ ප්රවාහනය. 

2022-11-03 
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 

- යේශීය Downloa
d 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/M/22/0184 
මීටර් 13 කි.ග්රෑ 500 යපරදි යකාන්ීට 
කණු 100 ක්ව සැපයීම සහ ප්රවාහනය. 

2022-11-03 
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 

- යේශීය Downloa
d 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/M/22/0186 
මීටර් 13 කි.ග්රෑ 1200 යපරදි යකාන්ීට 
කණු 100 ක්ව සැපයීම සහ ප්රවාහනය. 

2022-11-03 
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 

- යේශීය Downloa
d 

https://www.dropbox.com/s/agxzi8ddyrkriab/CEB-NWP2-NCB-M-22-0183.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/agxzi8ddyrkriab/CEB-NWP2-NCB-M-22-0183.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q0o3g01b78avouq/CEB-NWP2-NCB-M-22-0184.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q0o3g01b78avouq/CEB-NWP2-NCB-M-22-0184.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4w8vs7p1ak34fij/CEB-NWP2-NCB-M-22-0186.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4w8vs7p1ak34fij/CEB-NWP2-NCB-M-22-0186.pdf?dl=0
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යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/M/22/0187 
මීටර්  6 කි.ග්රෑ. 50 වැරකැවූ යකාන්ීට 
කණු 400 ක්ව සැපයීම සහ ප්රවාහනය. 

2022-11-03 
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 

- යේශීය Downloa
d 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/M/22/0188 
මීටර්  8.3 කි.ග්රෑ. 100 වැරකැවූ යකාන්ීට 

කණු 400 ක්ව සැපයීම සහ ප්රවාහනය. 

2022-11-03 
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 

5,000.00 160,000.00 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 

- යේශීය Downloa
d 

https://www.dropbox.com/s/ur4gyf3z80qmbqf/CEB-NWP2-NCB-M-22-0187.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ur4gyf3z80qmbqf/CEB-NWP2-NCB-M-22-0187.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0dpu91jp9ko4usv/CEB-NWP2-NCB-M-22-0188.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0dpu91jp9ko4usv/CEB-NWP2-NCB-M-22-0188.pdf?dl=0
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DD2 

(PHM) 

 
 

PHMDD2/DGM/CE (LCM)/QDC/ 
2022/33 

 
SS +5 කුළුණු උප ාංග මිලදී ගැනීම : 

බියගම සිට ග ල හන්දිය දක්ව  ද්විත්ව 
කුළුණු ම ර්ගය අියර II 

 

2022.10.26 
14.00 පැය 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකා
රි (වයා.හා 

අ.සැ.න.)යබ
දාහැරීම් 
අංශය 2 

 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි(වයා.හා 

අ.සැ.න.)යබදාහැරීම් 
අංශය 2 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය,   
තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

 
0812222287 

 
500.00 

 
15,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි(වයා.හා 

අ.සැ.න.)යබදාහැරීම් අංශය 
2 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය,   
තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

 
0812222287 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි(වයා.

හා 
අ.සැ.න.)යබදාහැරීම් 

අංශය 2 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය,   
තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

 
0812222287 

 
NA 

NCB Click 
Hrer 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/C1/PS/2K22
/094 

ඌව පළාත සඳහා මීටර් 8.3 කියලෝ ග්රෑම් 
100 යපරදි යකාන්ීට කණු 1000ක්ව මිල දී 

ගැනීම හා සැපයීම 

02/11/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගාඩ, බදුල්ලල. 
දු.ක : 0552222474 

3,500.00 300,000.00 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගාඩ,බදුල්ලල. 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගාඩ, බදුල්ලල 

 
- 

යේශීය 

 
යමතැනින් 

බාගත 
කරන්න 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප2) 

SP2/T/C11/TEN/2022/12 
 

තංගල්ලල ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලයේ ආරක්ෂක නිළ ඇදුම් හිමි 

යස්වක මණ්ඩලය සඳහා ආරක්ෂක 
පාවහන් (Low Cut) 123 ක්ව සපයා 

ප්රවාහනය කිරීම 

2022.10.27 
 

14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(දප2) 

ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය. 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 
සැමුයවල්ල මාවත, 

තංගල්ලල . 
දු.අංකය/ෆැක්වස් -047-

2241771 
 

1,000.00 10,000.00 

ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය. 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 
සැමුයවල්ල මාවත, 

තංගල්ලල 

ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය. 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය 

සැමුයවල්ල මාවත, 
තංගල්ලල 

-- යේශීය Click 
Here 

ඉදිකිරීම් 

            

යස්වා 
 

ලක්වවිජයවිදුලි
බලාගාරය 

 
LV/T/2022/0188 

 
ප්රධාානබලාගාරයකාටසතුළපිරිිදදුකිරීම්ක

ටයුතුසඳහායස්වාවලබාගැනීම. 

 
09/11/2022 

දින 
14.00 පැයට 

 
පූර්ව ලංසු 

රැස්වීම 

 
ලක්වවිජයවිදුලි
බලාගාරය - 

කණිෂ්ඨ 
සපයාගැනීම් 

කමිටුව 

 
ප්රසම්පාදන 

අංශය, 
4වනමහල,බලස්ථානක

ළමයාකරු 
(ලක්වවිජයවිදුලිබලාගාර

ය) 

 
රු 8,000.00 
(නැවතයනා
යගවනයට

න්ඩර්තැන්ප
තුව) 

සාමානයාධි

 
510,000.00 

 
 

 
ප්රසම්පාදනඅංශය, 4 

වනමහල, 
පරිපාලනයගාඩනැගිල්ලල, 
ලක්වවිජයවිදුලිබලාගාරය, 
ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩලය, 

නාරක්වකල්ලලිය, 

 
ප්රසම්පාදනඅංශය, 4 

වනමහල, 
පරිපාලනයගාඩනැගි

ල්ලල, 
ලක්වවිජයවිදුලිබලාගාර

ය, 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින්යනාමි
යල්ලබාගතකර

ගතහැක 

 
NCB 

 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/5290uuvzo32kyac/ENG%20DD2-PHM-PHM-DD2-DGM-CE%20%28LCM%29-QDC-2022-33%20pdf..pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5290uuvzo32kyac/ENG%20DD2-PHM-PHM-DD2-DGM-CE%20%28LCM%29-QDC-2022-33%20pdf..pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k4gmi9f61vvqymx/94.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k4gmi9f61vvqymx/94.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k4gmi9f61vvqymx/94.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qakhawi2iffghby/SP2-T-C11-Ten-2022-12.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qakhawi2iffghby/SP2-T-C11-Ten-2022-12.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/o81e0adk2e3d8c1/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0188.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o81e0adk2e3d8c1/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0188.pdf?dl=0
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19/10/2022 
දින 

10.00 පැයට 

ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩලය,
නාරක්වකල්ලලිය,යනායරා

චයචෝයල්ල 
TP : 032 226 8964/77 

Fax: 032 226 8980 
 

Mob 0715777171 

කාරීලංකාවිදු
ලිබලමණ්ඩල
යනමින්මහජ
නබැංකුයේගි

ණුම්අංක: 
2042001400

85134 
යවතබැරකල

හැක 

යනායරාචචයලයි 61342, 
ශ්රීලංකාව. 

 
TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8980 

ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩල
ය, නාරක්වකල්ලලිය, 
යනායරාචචයලයි 

61342. 
 

 

 
ජනන 

(තාපබල 
සංකීරයය) 

 
එස්පීඑස්/සීඊ/ස්ලජ් /2022/10 

 
2022/2023 කාලය තුල දැවියතල්ල මණ්ි 

ලීටර 1,320,000 විකිණීම 
සපුගස්කන්ද විදුලි බලස්ථානය 

 
 
 
 
 

 
2022.10.26  වන 

දින 
10:00 පැයට 

 
සපයා ගැනීම් 

කමිටුව 
තාපබල 

සංකීර්යය 

 
නියයෝජය සාමානය 
අධිකාරී ( තාපබල 

සංකීර්යය)  ලංවිම 
ජනන මූලස්ථානය, නව 

කැළණි පාලම, 
10600 යකායලාන්නාව 

දුරකතන අංකය 
011  2423897 

 

 
 
 
 

5,000/= 

 
 
 
 

132,000/= 

නියයෝජය සාමානය අධිකාරී 
( තාපබල සංකීර්යය)  

ලංවිම 
ජනන මූලස්ථානය, නව 

කැළණි පාලම, 
10600 යකායලාන්නාව 

දුරකතන අංකය 
011  2423897 

 

නියයෝජය සාමානය 
අධිකාරී ( තාපබල 

සංකීර්යය)  ලංවිම 
ජනන මූලස්ථානය, නව 

කැළණි පාලම, 
10600 යකායලාන්නාව 

දුරකතන අංකය 
011  2423897 

අදාල නැත යේශීය 
Click 
Here 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/LB/22/0146 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරි (වයඹ-02) 

කාර්යාල සංකීර්යය සඳහා 
යගාඩනැගිල්ලලක්ව බදු පදනම මත ලබා 

ගැනීම. 

2022-11-03 
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 

4,000.00 500,000.00 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 

- යේශීය Downloa
d 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/316 
 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු (යේරායදණිය)  
කාර්යාලය සඳහා වසර යදකක කාලයකට 

වෑන් රථයක්ව ලබා ගැනීම 

09/11/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

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

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.431, යකාළඹ පාර, 

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, 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/rbzzfbx3bs8uu2x/ENG-GEN-TC-SPSCESLUDGE202210.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rbzzfbx3bs8uu2x/ENG-GEN-TC-SPSCESLUDGE202210.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m5ofj85l7bzvstr/CEB-NWP2-NCB-LB-22-0146.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m5ofj85l7bzvstr/CEB-NWP2-NCB-LB-22-0146.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/phd9q0rtu27g9fm/PPC-2022-316%20%20Van%20Peradeniya.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/phd9q0rtu27g9fm/PPC-2022-316%20%20Van%20Peradeniya.pdf?dl=0
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පිළිමතලාව. 
දු.අ. 081-2270070 

පිළිමතලාව. 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/317 
 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරී (මධායම 
පළාත) -2  සඳහා වසර යදකක කාලයකට 

යමෝටර්  රථයක්ව ලබා ගැනීම 

09/11/2022 
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/2022/318 
 

ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු(කෑගල්ලල)  
ඒකකයට අයත්  පා.යස්.ම. කෑගල්ලල  
සඳහා වසර යදකක කාලයකට කුලී 
පදනම යටයත් කෘකැබ් රථයක්ව ලබා 

ගැනීම 

09/11/2022 
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 

 

යබදාහැරීම් 
කලාප 02 - 
නැයගනහිර 

පලාත 

DGM(E)/QPPC/22/135 
 

යතාරතුරු තාක්වෂය නිළධාාරී 
(ත්රීකුයාමලය) යර රාජකාරී කටයුතු 

සඳහා වෑන් රථයක්ව වසර 02 ක්ව සඳහා 
කුලීපදනම මත ලබා ගැනීම. 

 

2022-10-26  
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය 
026-2222666 / 026-

2221030 

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/22/136 

 
ප්රායේශීය ප්රධාාන විදුලි ඉංජියන්රු 

(මඩකලපුව)යර රාජකාරී කටයුතු සඳහා 
කාර් රථයක්ව  වසර 02ක්ව සඳහා කුලියට 

ලබා ගැනීම. 

2022-10-26  
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර) 

ප්රධාාන 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/22/137 
 

ඉංජියන්රු සහකාර (කල්ලමුයණ්) යර 
රාජකාරී කටයුතු සඳහා වෑන් රථයක්ව වසර 

02ක්ව සඳහා කුලියට ලබා ගැනීම. 

2022-10-26  
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර) 

ප්රධාාන 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 

https://www.dropbox.com/s/86z01bry33fafda/PPC-2022-317%20Car%20DGM-CP-2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/86z01bry33fafda/PPC-2022-317%20Car%20DGM-CP-2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nybm54loaitjm7h/PPC-2022-318%20Crew%20Cab%20%20ECSC%20Kegalle.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nybm54loaitjm7h/PPC-2022-318%20Crew%20Cab%20%20ECSC%20Kegalle.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oinlagwypog39js/Eng-DD2-EP-135%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20IT%20East%20at%20DGM%28East%29%20Office.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oinlagwypog39js/Eng-DD2-EP-135%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20IT%20East%20at%20DGM%28East%29%20Office.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1y2yv87cof5k9sr/Eng-DD2-EP-136%20Hiring%20of%20Motor%20car%20for%20ACE%20Batticaloa.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1y2yv87cof5k9sr/Eng-DD2-EP-136%20Hiring%20of%20Motor%20car%20for%20ACE%20Batticaloa.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j9xl9p8zt9loba9/Eng-DD2-EP-137%20Hiring%20of%20Van%20for%20EA%20Kalmunai.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j9xl9p8zt9loba9/Eng-DD2-EP-137%20Hiring%20of%20Van%20for%20EA%20Kalmunai.pdf?dl=0


 9 

යබදාහැරීම් 
කලාප 02 - 
නැයගනහිර 

පලාත 

DGM(E)/QPPC/22/138 
 

විදුලි අධිකාරී (යබදාහැරීම් නඩත්තු -
අම්පාර)යර රාජකාරී කටයුතු සඳහා වෑන් 

රථයක්ව වසර 02ක්ව සඳහා කුලියට ලබා 
ගැනීම. 

2022-10-26  
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර) 

යබදාහැරීම් නඩත්තු 
ඉංජියන්රු (අම්පාර) 

කාර්යාලය 
063-2222266 

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 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/DIV/EC-03/BUILDING 
දිවුලපිටිය ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු 

කාර්යාලය සඳහා යගාඩනැගිල්ලලක්ව ලබා 
ගැනීම. 

2022.10.27 
ප.ව 2.00 

දක්වවා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ප්රායේය ය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 

නව ලංකා 
යගාඩනැගිල්ලල 
යකාළඹ පාර, 
දිවුලපිටිය . 

දු.ක.     0312243096 
0314936581 

500.00 - 

ප්රායේය ය විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය, 

නව ලංකා යගාඩනැගිල්ලල 
යකාළඹ පාර, 

දිවුලපිටිය . 
දු.ක.     0312243096 

0314936581 

ප්රායේය ය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 

නව ලංකා 
යගාඩනැගිල්ලල 
යකාළඹ පාර, 

දිවුලපිටිය . 
දු.ක.     0312243096 

0314936581 

- NCB 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/KEL/CE/TC01/2022/02 
මාවරමණ්ිය පාරියභෝගික යස්වා 

මධායස්ථානය සඳහා බදු කුලී පදනම මත 
යගාඩනැගිල්ලලක්ව ලබා ගැනීම. 

(මායකාළ,බියගම,සපුගස්කන්ද අවටින්) 

2022.10.26 
ප.ව 2.00 

දක්වවා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ප්රායේය ය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 

624, නුවර පාර, 
ඇල්ලයදණිය, 

කඩවත. 
දු.ක. 0112 925880 

1,000.00 - 

ප්රායේය ය විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය, 

624, නුවර පාර, 
ඇල්ලයදණිය, 

කඩවත. 
දු.ක. 0112 925880 

ප්රායේය ය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 

624, නුවර පාර, 
ඇල්ලයදණිය, 

කඩවත. 
දු.ක. 0112 925880 

- NCB 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/J-
Buil/Kapuwatta/2022/233 

ප්රාදේශීය න ත්තු ඒ කයයන II 
ප්රතිසංස්යණයන කිරී  - ප්රධාාත 

ඉසජිදේශේරු (ජාඇල) කයයන 

2022.10.26 
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 67,000.00 

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-V30/2022/147 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක්ව ලබා ගැනීම, 

- ප්රධාාන ඉංජියන්රු (තැනීම්) ඒකකය 

2022.10.26 
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 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක්ව ලබා ගැනීම, 

ප්රධාාන විදුලි ඉංජියන්රු කාර්යාලය - 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු (ගම්පහ) ඒකකය 

2022.10.26 
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-V56/2022/239 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක්ව ලබා ගැනීම, 

ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු කාර්යාලය - 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු (ගම්පහ) ඒකකය 

2022.10.26 
ප.ව 2.00 

දක්වවා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

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.                

- NCB 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/jcwfbidr0mp7fqd/Eng-DD2-EP-138%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20DM%20Batti.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jcwfbidr0mp7fqd/Eng-DD2-EP-138%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20DM%20Batti.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mms5upcodgb3qqm/WPN%20DIV%20EC03%20Building.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mms5upcodgb3qqm/WPN%20DIV%20EC03%20Building.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hngft88ki94n83b/%E0%B6%A7%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B6%BB%E0%B7%8A%20%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%AD-%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%20%E0%B6%B4%E0%B7%8F%20%E0%B7%83%E0%B7%9A%20%E0%B6%B8.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hngft88ki94n83b/%E0%B6%A7%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B6%BB%E0%B7%8A%20%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%AD-%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%20%E0%B6%B4%E0%B7%8F%20%E0%B7%83%E0%B7%9A%20%E0%B6%B8.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fspd4q0j8idvdjw/Draft%20Bidding%20%20doc%20Ja%20Ela%20CSC%20Kapuwattha.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fspd4q0j8idvdjw/Draft%20Bidding%20%20doc%20Ja%20Ela%20CSC%20Kapuwattha.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pka9k0jeo25ct2l/Eng-DD2-WPN-NCB-CON-V30-2022-147%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pka9k0jeo25ct2l/Eng-DD2-WPN-NCB-CON-V30-2022-147%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/88oawd82j42mihm/Eng-DD2-WPN-NCB-G-V53-2022-78%20%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/88oawd82j42mihm/Eng-DD2-WPN-NCB-G-V53-2022-78%20%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qcianq9z2p69rpr/Eng-DD2-WPN-NCB-G-V56-2022-239%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qcianq9z2p69rpr/Eng-DD2-WPN-NCB-G-V56-2022-239%20Van.pdf?dl=0


 10 

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

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/KR-V87/2022/218 
කුලී පදනම මත කෘ කැබ් රථයක්ව ලබා 

ගැනීම, පාරියභෝගික යස්වා මධායස්ථානය 
(පුයගාඩ) - විදුලි ඉංජියන්රු (කිරිදිවැල) 

ඒකකය 

2022.10.26 
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-V179/2022/246 
කුලී පදනම මත යමෝටර් රථයක්ව ලබා 
ගැනීම, විදුලි ඉංජියන්රු (කිරිදිවැල) 

සඳහා. 

2022.10.26 
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-V31/2022/240 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක්ව ලබා ගැනීම, 

ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු කාර්යාලය - 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු (කැළණිය) ඒකකය 

2022.10.26 
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-V65/2022/148 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක්ව ලබා ගැනීම, 

ප්රායේශීය නඩත්තු ඒකකය II - ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (කැළණිය) ඒකකය 

2022.10.26 
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 
කුලී පදනම මත කෘ කැබ් රථයක්ව ලබා 

ගැනීම, පාරියභෝගික යස්වා මධායස්ථානය 
(කිරිල්ලලවල) - ප්රධාාන ඉංජියන්රු 

(කැළණිය) ඒකකය 

2022.10.26 
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 
කුලී පදනම මත කෘ කැබ් රථයක්ව ලබා 

ගැනීම, පාරියභෝගික යස්වා මධායස්ථානය 
(කටාන) - ප්රධාාන ඉංජියන්රු (මීගමුව) 

ඒකකය 

2022.10.26 
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 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක්ව ලබා ගැනීම, 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු (සැලසුම් හා 
සංවර්ධාන) ඒකකය - බපඋ 

2022.10.26 
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-V29/2022/242 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක්ව ලබා ගැනීම, 

ප්රායේශීය නඩත්තු ඒකකය I - ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (කැළණිය) ඒකකය 

2022.10.26 
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-V33/2022/243 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක්ව ලබා ගැනීම, 

පාරියභෝගික යස්වා මධායස්ථානය 

2022.10.26 
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/vyycyixjd7tatud/Eng-DD2-WPN-NCB-KR-V87-2022-218%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vyycyixjd7tatud/Eng-DD2-WPN-NCB-KR-V87-2022-218%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jpx0oqke78dvwkw/Eng-DD2-WPN-NCB-KR-V179-2022-246%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jpx0oqke78dvwkw/Eng-DD2-WPN-NCB-KR-V179-2022-246%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gxsdthym28jv88w/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V31-2022-188%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gxsdthym28jv88w/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V31-2022-188%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6yut4x7weyxrtfy/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V65-2022-148%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6yut4x7weyxrtfy/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V65-2022-148%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fwq9j2qefh8cbq7/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V149-2022-162-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fwq9j2qefh8cbq7/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V149-2022-162-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ci9tyclcca6ekmi/Eng-DD2-WPN-NCB-N-V162-2022-26%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ci9tyclcca6ekmi/Eng-DD2-WPN-NCB-N-V162-2022-26%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vq23zoc5jb0yxjw/Eng-DD2-WPN-NCB-P%26D-V06-2022-127%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vq23zoc5jb0yxjw/Eng-DD2-WPN-NCB-P%26D-V06-2022-127%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4iqc1besz9322lc/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V29-2022-242%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4iqc1besz9322lc/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V29-2022-242%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j3jnr41yt4vg6eu/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V33-2022-243%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j3jnr41yt4vg6eu/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V33-2022-243%20Van.pdf?dl=0
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(කිරිල්ලලවල) - ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(කැළණිය) ඒකකය 

කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

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

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/K-V38/2022/244 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක්ව ලබා ගැනීම, 

ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු කාර්යාලය - 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු (කැළණිය) ඒකකය 

2022.10.26 
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-V50/2022/245 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක්ව ලබා ගැනීම, 

ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු කාර්යාලය - 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු (කැළණිය) ඒකකය 

2022.10.26 
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-V139/2022/241 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක්ව ලබා ගැනීම, 

ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු කාර්යාලය - 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු (කැළණිය) ඒකකය 

2022.10.26 
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 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2022/81 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1බලශක්වති 

කළමයාකරන ඒකකය සඳහා කුලී පදනම 
මත වෑන් රථයක්ව ලබාගැනීම සඳහා වූ 

යටන්ඩරය. 
 

2022.11.03 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නියයාජය 
සාමානයාධිකාරි ( 

බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය, 

යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 

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

යදහිවල. 
011-2638852 

500.00 15,000.00 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු (වාණිජ), 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 

කාර්යාලය,  යබදාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

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

යදහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2022/82 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1මීගහතැන්න 

පාරියභෝගික යස්වා මධායස්ථානය සඳහා 
කුලී පදනම මත කෘෘ කැඩ් රථයක්ව 
ලබාගැනීම සඳහා වූ යටන්ඩරය. 

 

2022.11.03 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නියයාජය 
සාමානයාධිකාරි ( 

බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය, 

යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 

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

යදහිවල. 
011-2638852 

500.00 15,000.00 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු (වාණිජ), 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 

කාර්යාලය,  යබදාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

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

යදහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2022/83 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1මතුගම ප්රධාාන 
විදුලි ඉංජියන්රු කාර්යාලය සඳහා කුලී 

පදනම මත වෑන් රථයක්ව ලබාගැනීම 
සඳහා වූ යටන්ඩරය. 

2022.11.03 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නියයාජය 
සාමානයාධිකාරි ( 

බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය, 

යබදාහැරීම් අංශ - 4 

500.00 15,000.00 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු (වාණිජ), 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 

කාර්යාලය,  යබදාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය,  

 NCB Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/wuoenfkpasj2yi2/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V38-2022-244%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wuoenfkpasj2yi2/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V38-2022-244%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xn0e84nc9pqo1bg/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V50-2022-245%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xn0e84nc9pqo1bg/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V50-2022-245%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/eno74l8a5knedg9/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V139-2022-241%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/eno74l8a5knedg9/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V139-2022-241%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pqf9s3yfiykm4ay/WPS1_PPC_T_V_2022_81.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pqf9s3yfiykm4ay/WPS1_PPC_T_V_2022_81.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fnz8ls6cjri1n9q/WPS1_PPC_T_V_2022_82.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fnz8ls6cjri1n9q/WPS1_PPC_T_V_2022_82.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/id8b11mi5kfsiqd/WPS1_PPC_T_V_2022_83.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/id8b11mi5kfsiqd/WPS1_PPC_T_V_2022_83.pdf?dl=0
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 මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 

යදහිවල. 
011-2638852 

මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටුමඟ, යදහිවල. 

යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 

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

යදහිවල. 
යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2022/84 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 මතුගම ප්රධාාන 
විදුලි ඉංජියන්රු කාර්යාලය සඳහා කුලී 

පදනම මත වෑන් රථයක්ව ලබාගැනීම 
සඳහා වූ යටන්ඩරය. 

 

2022.11.03 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නියයාජය 
සාමානයාධිකාරි ( 

බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය, 

යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 

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

යදහිවල. 
011-2638852 

500.00 15,000.00 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු (වාණිජ), 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 

කාර්යාලය,  යබදාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

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

යදහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2022/85 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 මතුගම ප්රධාාන 

විදුලි ඉංජියන්රු කාර්යාලයට අයත් 
බදුරලිය පාරියභෝගක යස්වා මධායස්ථානය 

සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක්ව 
ලබාගැනීම සඳහා වූ යටන්ඩරය. 

 

2022.11.03 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නියයාජය 
සාමානයාධිකාරි ( 

බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය, 

යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 

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

යදහිවල. 
011-2638852 

500.00 15,000.00 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු (වාණිජ), 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 

කාර්යාලය,  යබදාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

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

යදහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2022/86 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1  බලශක්වති 

කළමයාකරන ඒකකය සඳහා කුලී පදනම 
මත වෑන් රථයක්ව ලබාගැනීම සඳහා වූ 

යටන්ඩරය. 
 

2022.11.03 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නියයාජය 
සාමානයාධිකාරි ( 

බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය, 

යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 

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

යදහිවල. 
011-2638852 

500.00 15,000.00 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු (වාණිජ), 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 

කාර්යාලය,  යබදාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

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

යදහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2022/87 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 බලශක්වති 

කළමයාකරන ඒකකය සඳහා කුලී පදනම 
මත වෑන් රථයක්ව ලබාගැනීම සඳහා වූ 

යටන්ඩරය. 

2022.11.03 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නියයාජය 
සාමානයාධිකාරි ( 

බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය, 

යබදාහැරීම් අංශ - 4 

500.00 15,000.00 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු (වාණිජ), 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 

කාර්යාලය,  යබදාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය,  

 NCB Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/1c8mm4y9tq14uts/WPS1_PPC_T_V_2022_84.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1c8mm4y9tq14uts/WPS1_PPC_T_V_2022_84.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jp75ohjl9cud66w/WPS1_PPC_T_V_2022_85.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jp75ohjl9cud66w/WPS1_PPC_T_V_2022_85.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k1rvbogf2zkop67/WPS1_PPC_T_V_2022_86.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k1rvbogf2zkop67/WPS1_PPC_T_V_2022_86.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7zbxq11386pizsn/WPS1_PPC_T_V_2022_87.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7zbxq11386pizsn/WPS1_PPC_T_V_2022_87.pdf?dl=0


 13 

 
 

මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 

යදහිවල. 
011-2638852 

මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටුමඟ, යදහිවල. 

යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 

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

යදහිවල. 
යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2022/88 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 යදහිවල ප්රධාාන 

විදුලි ඉංජියන්රු කාර්යාලය සඳහා කුලී 
පදනම මත වෑන් රථයක්ව ලබාගැනීම 

සඳහා වූ යටන්ඩරය. 
 

2022.11.03 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නියයාජය 
සාමානයාධිකාරි ( 

බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය, 

යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 

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

යදහිවල. 
011-2638852 

500.00 15,000.00 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු (වාණිජ), 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 

කාර්යාලය,  යබදාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

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

යදහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2022/89 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 යදහිවල ප්රධාාන 

විදුලි ඉංජියන්රු කාර්යාලයට අයත් 
පුනරුත්තාපන ඒකකය සඳහා කුලී පදනම 

මත වෑන් රථයක්ව ලබාගැනීම සඳහා වූ 
යටන්ඩරය. 

 

2022.11.03 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නියයාජය 
සාමානයාධිකාරි ( 

බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය, 

යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 

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

යදහිවල. 
011-2638852 

500.00 15,000.00 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු (වාණිජ), 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 

කාර්යාලය,  යබදාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

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

යදහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2022/90 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 යදහිවල ප්රධාාන 

විදුලි ඉංජියන්රු කාර්යාලය සඳහා කුලී 
පදනම මත වෑන් රථයක්ව ලබාගැනීම 

සඳහා වූ යටන්ඩරය. 
 

2022.11.03 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නියයාජය 
සාමානයාධිකාරි ( 

බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය, 

යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 

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

යදහිවල. 
011-2638852 

500.00 15,000.00 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු (වාණිජ), 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 

කාර්යාලය,  යබදාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

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

යදහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2022/91 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 රත්මලාන 

ප්රධාාන විදුලි ඉංජියන්රු කාර්යාලයට අයත් 
රත්මලාන පාරියභෝගික යස්වා 

මධායස්ථානය සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් 

2022.11.03 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නියයාජය 
සාමානයාධිකාරි ( 

බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය, 

යබදාහැරීම් අංශ - 4 

500.00 15,000.00 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු (වාණිජ), 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 

කාර්යාලය,  යබදාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය,  

 NCB Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/9kb4gzjtn43kd5s/WPS1_PPC_T_V_2022_88.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9kb4gzjtn43kd5s/WPS1_PPC_T_V_2022_88.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6it2wczb63jglm8/WPS1_PPC_T_V_2022_89.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6it2wczb63jglm8/WPS1_PPC_T_V_2022_89.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rsuacjnuwses7k2/WPS1_PPC_T_V_2022_90.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rsuacjnuwses7k2/WPS1_PPC_T_V_2022_90.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3ys29s7p1z65el0/WPS1_PPC_T_V_2022_91.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3ys29s7p1z65el0/WPS1_PPC_T_V_2022_91.pdf?dl=0
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රථයක්ව ලබාගැනීම සඳහා වූ යටන්ඩරය. 
 

මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 

යදහිවල. 
011-2638852 

මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටුමඟ, යදහිවල. 

යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 

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

යදහිවල. 
 

වත්කම් 
කළමනාකර

ය 
(වැඩපල හා 
උපකාරක 

යස්වා) 

 
CEB/657.00/B/2022/01 

 
ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ යසෝපාන 
ඒකකය , වායු සමීකරය හා  ශීතකරය 

ඒකකය, ජනක යන්ර ඒකකය හා 
ගයකාධිකාරී (වැ.හා.උ.යස්වා)  

2022.12.01 ිදට  2023.11.30 දක්වවා 
වසරක කාලයකට පවිරතා හා 

සනීපාරක්වෂක යස්වාව  ලබා ගැනීම සඳහා 
මිල ගයන් කැඳවීම. 

 

 
2022-11-03 

දින 
පැය. 10:00 

පැයට අවසන් 
කරනු  ලැයබ්. 

 
 
 

 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(වැඩපල හා 
උපකාරක 

යස්වා) 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(වැඩපල හා උපකාරක 

යස්වා) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
මීයතාටමුල්ලල පාර, 
යකායළාන්නාව. 

 
දු.අ. 011 242 1050 

 
 

 
500.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
25,000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 

(වැඩපල හා උපකාරක 
යස්වා) කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
මීයතාටමුල්ලල පාර, 
යකායළාන්නාව. 

 
දු.අ. 011 242 1050 

 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(වැඩපල හා උපකාරක 

යස්වා) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
මීයතාටමුල්ලල පාර, 
යකායළාන්නාව. 

 
 

දු.අ. 011 242 1050 
 

 
අදාල යනායේ. 

 
NCB 

 
 

 
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 ුවුන්යර බලයලත් නියයෝජිතයන්ට පමයක්ව ලංසු යපාත් නිකුත් කරනු ලැයබ්. අවශය වු විටක ුවුන් 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 රධාාන ඉංජියන්රු යවත ලිිතතව ඉදිරිපත් කරන ලද ඉල්ලලීමක්ව 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 මුදල්ල ම`ගින් යහෝ යගවිය හැක. 
 

 

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

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

 

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

 

        ංා ාතයාධිකායාරී                      

https://www.dropbox.com/s/qx4s6te5motxkun/Sin-AM-WAS-CEB-657.00-B-2022-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qx4s6te5motxkun/Sin-AM-WAS-CEB-657.00-B-2022-01.pdf?dl=0
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