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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 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය 03 
(බපද II ) 

 

 
WPSII/T/2022/119 

මීටර්8.3කි.ග්රෑ. 500 වරකැවූ යකාන්ීට් 
කණු 400 ක් සැපයීම සහ ප්රවාහනය 

09/11/2022 
10.00 පැය 

 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීම් කමිටුව 
(බපද 11) 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධනපුර මාවත, 

ඇතුලයකෝට්යට්. 
 

 
රු. 4,500.00 

 
රු. 215,000.00 

 
නි. සා. (බපද II ) කාර්යාලය 

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

මාවත, ඇතුලයකෝට්යට්. 
 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධනපුර මාවත, 

ඇතුලයකෝට්යට්. 
 

 
අදාල යනායේ 

 
ජාතික 
ලංසු 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/slzkchlo4zvpoay/WPSII.T.2022.119.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/slzkchlo4zvpoay/WPSII.T.2022.119.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය 03 
(බපද II ) 

 

 
WPSII/T/2022/120 

මීටර් 9 කි.ග්රෑ. 500 යපරසවි යකාන්ීට් 
කණු 400 ක් සැපයීම සහ ප්රවාහනය 

09/11/2022 
10.00 පැය 

 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීම් කමිටුව 
(බපද 11) 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධනපුර මාවත, 

ඇතුලයකෝට්යට්. 
 

 
රු. 4,500.00 

 
රු. 210,000.00 

 
නි. සා. (බපද II ) කාර්යාලය 

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

මාවත, ඇතුලයකෝට්යට්. 
 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධනපුර මාවත, 

ඇතුලයකෝට්යට්. 
 

 
අදාල යනායේ 

 
ජාතික 
ලංසු 

Click 
Here 

 

ඉදිකිරීම් 

 

 

  

 

      

 

යස්වා 

ජනන 
ලක්ෂපාන 
සංකීර්යය 

DGM/LC/Civil/Ten 2022- 08 
ලක්ෂපාන සංකීර්යය සඳහා සනීපාරක්ෂක 
හා උදයාන අලංකරය කම්කරු යස්වාව 

සැපයී යම් යකාන්රාත්තුව 2022/23 

17/11/2022  
14.00පැය  

ලක්ෂපාන 
සංකීර්ය සප

යාගැනීම් 
කමිටුව 

 

නිය ෝජ්ය 
සාමාන්යාධිකාරාරී 

රාර් ාල , 
ලක්ෂපාන් සංකීර්ණ , 

ලංරා විදුලිබල 
මණ්ඩල , 
ලක්ෂපාන්. 

දු.ර. :    051-2232085 
051-3502387 

ෆැක්් : 051-2232211 
 

2022/11/16දින ප.ව. 
0400 දක්වා යටන්ඩර් 

පත් මිල දී ගත හැක 
 

රු.1,000 ක 
මුදල 

සාමානයාධි
කාරී ලංකා 

විදුලිබල 
මණ්ඩලය 

නමින් 
සාමානයාධි
කාරී නමට 

මහජන 
බැංකුව - 

මූලස්ථාන 
ශාඛායේ 

ගිණුම් අංක 
204200320
085134 ට 

බැරවන යස් 
යගවා (බැංකු 
ලදුපයත් ලංසු 

අංකය 
පැහැදිලිව 

සදහන් කළ 
යුතුය) යහෝ 
ලක්ෂපාන 
සංකීර්ය 

රු.300,000/- 

නියයෝජය  සාමානයාධිකාරී 
කාර්යාලය, 

ලක්ෂපාන සංකීර්යය, 
ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය, 

ලක්ෂපාන. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

කාර්යාලය, 
ලක්ෂපාන සංකීර්යය, 

ලංකා විදුලි බල 
මණ්ඩලය, 
ලක්ෂපාන. 

ලංවිම යවබ් 
අඩවියයන් 

ලබාගත හැක. 

 
NCB 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/lj1f1ro4c5lno8t/WPSII.T.2022.120.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lj1f1ro4c5lno8t/WPSII.T.2022.120.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nv755fglvzjoqsn/Sin-Gen-LC-DGM-LC-Civil-Ten-2022-08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nv755fglvzjoqsn/Sin-Gen-LC-DGM-LC-Civil-Ten-2022-08.pdf?dl=0
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කාර්යාල 
ලංවීම මුදල 

කවුන්ටරයක
ටයගවා 
ලදුපත 

ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය. 

සම්යේෂය  
අතියර්ක මුදල 
කළමයාකරු  

TR/AFM/NCB/2022/01/D 
අතියර්ක මුදල කළමයාකරු 

(සම්යේෂය) අංශයේ රාජකාරි කටයුතු 
සදහා කාර් රථයක් වසරක්  සදහා කුලි 

පදනම මත ලබා ගැනීම. 
 

15/11/2022 
 

10.00 පැය 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(සම්යේෂය) 

අතියර්ක මුදල 
කළමයාකරු 
(සම්යේෂය), 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය,4 වන මහල, 
ශ්රීමත් චිත්තම්පලම් 
ගාඩ්නනියර් මාවත, 

යකාළඹ-02 
දු.ක/ෆැක්ස් - 
0112326139 
0112394021 

- 25,000.00 

අතියර්ක මුදල කළමයාකරු 
(සම්යේෂය), 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය,4 
වන මහල, ශ්රීමත් 

චිත්තම්පලම් ගාඩ්නනියර් 
මාවත, 

යකාළඹ-02 
 

අතියර්ක මුදල 
කළමයාකරු 
(සම්යේෂය), 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය,4 වන මහල, 
ශ්රීමත් චිත්තම්පලම් 
ගාඩ්නනියර් මාවත, 

යකාළඹ-02 
 

- යේශීය 
Click 
Here 

 

යබදා හැරිම් 
කලාප 01 
යකාළඹ 
නගරය 

 
DGM(CC)/CE(CS)/PPC/2022/003 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (යකාළඹ දකුය) ඒකකයට 
අයත් අඩුසැර යමයහයුම් (බිඳවැටුම්) 

ඒකකය පවත්වායගන යාම සඳහා  
යකාළඹ නගරය තුල යගාඩනැගිලලක් 
කුලී යහෝ බදු පදනම මත වසර යදකක 

කාලයකට ලබාගැනීම 
 

16/11/2022 
10.00 පැය 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(යකාළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

සිේවන මහල,  ලක්්මන් 
යගාඩනැගිලල 340, 

ආර්. ඒ. ද යමල මාවත, 
යකාළඹ 03මගින් 

2022.11.15 දිනට යපර 
දුක.011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

75,000.00 
 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(යකාළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  ලක්්මන් 

යගාඩනැගිලල 340, ආර් ඒ 
ද යමල මාවත, යකාළඹ 

03හි තබා ඇති ලංසු 
යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(යකාළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය Click 
Here 

යබදා හැරිම් 
කලාප 01 
යකාළඹ 
නගරය 

 
DGM(CC)/CE(CS)/PPC/2022/009 
නි.සා (යකා.න) අනියුක්ත ප්ර.ඉ(යකාළඔ 

දකුය) ඒකකය සදහා කුලි පදනම මත කෘ 
කැබ් රථයක් ලබා ගැනිම (වසර 02 ක් 

සදහා) 
 

16/11/2022 
10.00 පැය 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(යකාළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

සිේවන මහල,  ලක්්මන් 
යගාඩනැගිලල 340, 

ආර්. ඒ. ද යමල මාවත, 
යකාළඹ 03මගින් 

2022.11.15 දිනට යපර 
දුක.011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

එක් වෑන් රථයකට 
15,000.00 බැගින් 

 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(යකාළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  ලක්්මන් 

යගාඩනැගිලල 340, ආර් ඒ 
ද යමල මාවත, යකාළඹ 

03හි තබා ඇති ලංසු 
යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(යකාළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්ී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2022/2
25 

විදුලි ඉංජියන්රු (යවන්නප්පපුව) ඒකකයට 
අයත් ශක්තිහානි අවම කිරීම් ඒකකය  

සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා 

16/11/2022 
14.00 පැය 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව 

ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) කාර්යාලය, 

නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 

3,000.00 70,000.00 

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/1wt9i0or3ftqz5o/1.%20DGM%28CC%29-CE%28CN%29-PPC-2022-002.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1wt9i0or3ftqz5o/1.%20DGM%28CC%29-CE%28CN%29-PPC-2022-002.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fzxy9cj2ndvstiu/DGM%28CC%29-CE%28CS%29-PPC-2022-003.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fzxy9cj2ndvstiu/DGM%28CC%29-CE%28CS%29-PPC-2022-003.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h2hlk3wd4o09bhm/DGM%28CC%29-CE%28CS%29-PPC-2022-009.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h2hlk3wd4o09bhm/DGM%28CC%29-CE%28CS%29-PPC-2022-009.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zxtcpe7xw3y5zy1/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2022-225.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zxtcpe7xw3y5zy1/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2022-225.pdf?dl=0
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ගැනීම 037 - 2281892 කුලියාපිටිය. 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්ී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2022/2
31 

යවන්නප්පපුව පාරියභෝගික යස්වා 
මධයස්ථානය සදහා යවන්නප්පපුව නගර 

සීමාව තුළින්, ජලය, විදුලිය, දුරකථන, 
සහිත වර්ග අඩි 2,000 යනාඅඩු 

යගාඩනැඟිලලක් සහිත පර්චස් 40 කට 
යනාඅඩු ඉඩමක් කුලී යහෝ බදු පදනම මත 

ලබා ගැනීම. 
 

16/11/2022 
14.00 පැය 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව 

එම 3,000.00 20,000.00 එම එම  NCB 
Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්ී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2022/2
32 

විදුලි අධිකාරී (ආයමඩුව) පාරියභෝගික 
යස්වා මධයස්ථානය සදහා කුලී පදනම 

මත වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 

16/11/2022 
14.00 පැය 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව 

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

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්ී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2022/2
37 

වයඹ1 පළාත් ගබඩාව සඳහා පුේගලික 
ආරක්ෂක යස්වය සැපයීම 

16/11/2022 
14.00 පැය 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව 

එම 5,000.00 150,000.00 එම එම  NCB 
Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්ී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2022/2
46 

ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු (සැලසුම් හා 
සංවර්ධන) ඒකකයට අයත් විදුලි අධිකාරී 
(විමර්ශන) සදහා කුලී පදනම මත වෑන් 

රථයක් ලබා ගැනීම. 

16/11/2022 
14.00 පැය 

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

Click 
Here 

 

 
 
 
 

යබ.අංශ 02 

 
PHM DD2/DGM/QDC/2022/34 

 
මහනුවර ළමා ගාර පායර් තැ.යප. 18 හි 
පිහිටා ඇති ලංරා විදුලිල මණ්ඩලයේ 

නිය ෝජ්ය සාමාන්යාධිකාරාි ( වයාපතති හා 
අධිකාසැරන්ඩත්තු ) යබ.අ. 02 හා ප්රධාන් 

ඉංජියේරු (රැ.මා.තැ. හාන්.) වයා. 
හාඅ.සැ.න්. - යබ.අ. 02  රාර් ාල ට 

සනීපාරක්ෂර ය්ව  ලබාගැනීම. 

 
2022/11/16 

 
14.00 පැය 

 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධීකා
රී (වයාපෘති හා 

අධිසැර 
නඩත්තු - 
යබ.අ.02) 

 
නියයෝජය 

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

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය. 

අංක 18,ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර. 

 
081-2222287 
081-2204298 

 
 

1000.00 

 
 

20,000.00 

 
නියයෝජය සාමානයාධීකාරී 

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

විදුලිබල මණ්ඩලය. 
අංක 18,ළමාගාරය පාර, 

මහනුවර. 
 

081-2222287 
081-2204298 

 
නියයෝජය 

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

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය. 

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

 
 
- 

 
 

NCB 

 
Click 
Here 

 
 
 
 

යබ.අංශ 02 

 
PHM DD2/DGM/CE(SC&M)/ 

DPC/2022/31 
ප්රධාන ඉංජි යන්රු (උපයපාල තැනීම් හා 
නඩත්තු) රාර් ාල , වයපතති හා අධිකාසැර 
න්ඩත්තු - යබ.අ.02   සඳහා වසර යදකක 

 
2022/11/16 

 
14.00 පැය 

 
යබදාහැරීම් 

අංශ 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
යබ.අ.02 

 
නියයෝජය 

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

ලංකා විදුලිබල 

 
 

1000.00 

 
 

80,000.00 

 
නියයෝජය සාමානයාධීකාරී ( 

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

විදුලිබල මණ්ඩලය. අංක 
18,ළමාගාරය පාර, 

 
නියයෝජය 

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

ලංකා විදුලිබල 

 
 
- 

 
 

NCB 

 
Click 
here 

https://www.dropbox.com/s/ibdltapziu520w5/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2022-231.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ibdltapziu520w5/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2022-231.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c40kqhisjczeq3v/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2022-232.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c40kqhisjczeq3v/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2022-232.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cmi3uw54et6m4v3/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2022-237.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cmi3uw54et6m4v3/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2022-237.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1nv7g9mlqvdrkj3/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2022-246.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1nv7g9mlqvdrkj3/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2022-246.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8m9hztq835mgt5b/ENG-DD2-PHM-PHM-DD2-DGM-QDC-2022-34.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8m9hztq835mgt5b/ENG-DD2-PHM-PHM-DD2-DGM-QDC-2022-34.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/395zu6yuzi2yb0c/ENG-DD2-PHM-PHM-DD2-DGM-CE%20_SCM_-DPC-2022-31.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/395zu6yuzi2yb0c/ENG-DD2-PHM-PHM-DD2-DGM-CE%20_SCM_-DPC-2022-31.pdf?dl=0
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රාල රට ි දුයරකු සහිත යමෝටර් 
රථ ක් කුලි ට ගැනීම. 

 මණ්ඩලය. අංක 
18,ළමාගාරය පාර, 

මහනුවර. 
 

081-2222287 
081-2204298 

මහනුවර. 
 

081-2222287 
081-2204298 

මණ්ඩලය. අංක 
18,ළමාගාරය 
පාර,මහනුවර. 

 
081-2222287 
081-2204298 

 
 
 
 

යබ.අංශ 02 

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

022/34 
 

නියයෝජය සාමානයාධීකාරී ( වයාපෘති හා 
අධිසැර නඩත්තු - යබ.අ.02)රාර් ාල  

සඳහා වසරයදකක (02) රාල රට 
ි දුයරකු සහිත යමෝටර් රථ ක් කුලි ට 

ගැනීම 

 
2022/11/16 

 
14.00 පැය 

 
 

යබදාහැරීම් 
අංශ 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

යබ.අ.02 

 
නියයෝජය 

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

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය. 

අංක 18,ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර. 

 
081-2222287 
081-2204298 

 
 

1000.00 

 
 

80,000.00 

 
නියයෝජය සාමානයාධීකාරී 

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

විදුලිබල මණ්ඩලය. 
අංක 18,ළමාගාරය පාර, 

මහනුවර. 
 

081-2222287 
081-2204298 

 
නියයෝජය 

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

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය. 

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

 
 
- 

 
 

NCB 

 
 
 
 
 

Click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/DM-V25/2022/254 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම, 

තාරාපැවි න්ඩත්තු උප රාර් ාල  
(යේ ේයගාඩ) - ප්රධාන් ඉංජියේරු 
(යබදාහැරීම් හා න්ඩත්තු) ඒරර  

2022-11-09 
ප.ව 2.00 

දක්වා 

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-V90/2022/250 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම, 

ප්රායීය   න්ඩත්තු ඒරර  - විදුලි 
ඉංජියේරු (දිවුලපිටි ) ඒරර  

2022-11-09 
ප.ව 2.00 

දක්වා 

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-V134/2022/252 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම, 

ප්රායීය   විදුලි ඉංජියේරු රාර් ාල  - 
විදුලි ඉංජියේරු (දිවුලපිටි ) ඒරර  

2022-11-09 
ප.ව 2.00 

දක්වා 

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-V60/2022/238 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම, 
ප්රධාන් ඉංජියේරු රාර් ාල  - (ගම්පහ) 

ඒරර  

2022-11-09 
ප.ව 2.00 

දක්වා 

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-V155/2022/251 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම, 

පාිය ෝගිර ය්වා මධය්ථාන්  
(ගයණ්මුල්ල) - ප්රධාන් ඉංජියේරු 

(ගම්පහ) ඒරර  

2022-11-09 
ප.ව 2.00 

දක්වා 

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 

https://www.dropbox.com/s/qarwj2fnb94gxoi/ENG-DD2-PHM-PHM-DD2-DGM-CE%20%28LCM%29-DPC-2022-34.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qarwj2fnb94gxoi/ENG-DD2-PHM-PHM-DD2-DGM-CE%20%28LCM%29-DPC-2022-34.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6zxsbkmsd9q2r8m/Eng-DD2-WPN-NCB-DM-V25-2022-254%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6zxsbkmsd9q2r8m/Eng-DD2-WPN-NCB-DM-V25-2022-254%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/42rabdp314xwt7c/Eng-DD2-WPN-NCB-D-V90-2022-250%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/42rabdp314xwt7c/Eng-DD2-WPN-NCB-D-V90-2022-250%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mx0zxthl1523u9n/Eng-DD2-WPN-NCB-D-V134-2022-252%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mx0zxthl1523u9n/Eng-DD2-WPN-NCB-D-V134-2022-252%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tujfkizjpnscb97/Eng-DD2-WPN-NCB-G-V60-2022-238%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tujfkizjpnscb97/Eng-DD2-WPN-NCB-G-V60-2022-238%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mf2b0ianayntksu/Eng-DD2-WPN-NCB-G-V155-2022-251%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mf2b0ianayntksu/Eng-DD2-WPN-NCB-G-V155-2022-251%20Van.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/N-V42/2022/253 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම, 

ප්රායීය   විදුලි ඉංජියේරු රාර් ාල  - 
ප්රධාන් ඉංජියේරු (ීගගමුව) ඒරර  

2022-11-09 
ප.ව 2.00 

දක්වා 

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/CE(Vey)/GC2/Ten/*Buld.Ren
t. 2022/04 

නිට්ටඹුව පාරියභෝගික යස්වා 
මධයස්ථානය සඳහා නිට්ටඹුව නගරයට 

ආසන්නව වසර යදකක කාලයකට 
යගාඩනැගිලලක් කුලි පදනම මත ලබා 

ගැනීම සඳහා මිල ගයන් කැදවිම. 

2022-11-09 
ප.ව 2.00 

දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු 
ලං.වි.ම., 
යනා. 70, 

බාඳුරායගාඩ පාර, 
යේයන්යගාඩ. 

Tel. 033-4937737 

750.00 10,000.00 

ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු 
ලං.වි.ම., 
යනා. 70, 

බාඳුරායගාඩ පාර, 
යේයන්යගාඩ. 

Tel. 033-4937737 

ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු 
ලං.වි.ම., 
යනා. 70, 

බාඳුරායගාඩ පාර, 
යේයන්යගාඩ. 

Tel. 033-4937737 

- NCB 
Click 
Here 

යබ.අ.04 
(දකුණු පළාත 

1) 

නි.සා.(දප1)/ලි6/විදුලිය විසන්ධිකිරීම හා 
යළි ඇමිණිම/2022/49 

නි.සා.(දප1) ට අයත් අම්බලන්යගාඩ, 
බේයේගම, ගාලල, හා අකුරැස්ස ප්රායේශීය 
විදුලි ඉංජියන්රු බල ප්රයේශයන්හි විදුලිය 

විසන්ධි කිරීම හා යලි ඇමිණිම සඳහා 
යකාන්තාත්කරුවන් ලියාපදිංචි 
කිරීම.(වසර 1 කාලයක් සඳහා) 

17/11/2022 
10.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

නි.සා.(ද.ප.01)  
කාර්යාලය, 

ලං.වි.ම.,අංක.167,මාතර
පාර, ගාලල. 

0912232058/ 
0912232095 

1,000.00 - නි.සා.(ද.ප.01) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම.,අංක.167,මාතරපාර

, ගාලල.. 

 අදාලයනායේ. NCB 
 

යතාරතුරු 
පිටපර 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්ීඑස්-1/ීීසී/ටී/2022/94 
බස්නාහිර පළාත දකුය 1 හි කලයදමුලල 
යබදාහැරීම් නඩත්තු කාර්යාලය හා අයත් 
උපයපාළසඳහා යපෞේගලික ආරක්ෂක 
යස්වා ලබාගැනීම සඳහා වූ යටන්ඩරය 

2022.11.17 
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 47,000.00 

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

කාර්යාලය,  යබදාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධාන 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) 

ඩබ්ීඑස්-1/ීීසී/ටී/2022/95 
ප්රධාන ඉංජියන්රු - යබදාහැරීම් නඩත්තු 
ශාඛාවට අයත් රත්මලාන වැඩබිම සඳහා 
යගාඩනැගිලලක් බදු / කුලී පදනම මත 

වසර යදකකට ලබා ගැනීම සඳහා වූ 
යටන්ඩරය 

2022.11.17 
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 00.00 

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

කාර්යාලය,  යබදාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධාන 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 

 

https://www.dropbox.com/s/78e1plfm96azq2u/Eng-DD2-WPN-NCB-N-V42-2022-253%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/78e1plfm96azq2u/Eng-DD2-WPN-NCB-N-V42-2022-253%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yiq08ev21oh9g6a/%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%20%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B6%B9%E0%B7%94%E0%B7%80.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yiq08ev21oh9g6a/%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%20%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B6%B9%E0%B7%94%E0%B7%80.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qqm5ru6rdd7a1gj/Sin-DD4-SP1-%E0%B6%B1%E0%B7%92.%E0%B7%83%E0%B7%8F.%28%E0%B6%AF%E0%B6%B41%29-%E0%B6%BD%E0%B7%926-%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%20%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B7%92%20%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%20%E0%B7%84%E0%B7%8F%20%E0%B6%BA%E0%B7%85%E0%B7%92%20%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%AB%E0%B7%92%E0%B6%B8-2022-49.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qqm5ru6rdd7a1gj/Sin-DD4-SP1-%E0%B6%B1%E0%B7%92.%E0%B7%83%E0%B7%8F.%28%E0%B6%AF%E0%B6%B41%29-%E0%B6%BD%E0%B7%926-%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%20%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B7%92%20%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%20%E0%B7%84%E0%B7%8F%20%E0%B6%BA%E0%B7%85%E0%B7%92%20%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%AB%E0%B7%92%E0%B6%B8-2022-49.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tqxln7j3w1xpx29/PPC_T_2022_94%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tqxln7j3w1xpx29/PPC_T_2022_94%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cqnigtzt060do42/PPC_T_2022_95%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cqnigtzt060do42/PPC_T_2022_95%20-%20watermark.pdf?dl=0
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වයාපෘති 

CEB/MFS/Ph.III /2022/06 
මන්නාරම සුලංබල වයාපෘතිය අදියර - III  

සදහා මුල්ලිකුලම ප්රදේශදේ  
භූතාක්ෂණික විමර්ශන වාර්තාවක් 

සැකසීම. 

17/11/2022 
 

යප.ව 10.00 

ප්රයේියය 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(වයාපෘති) 

වයාපෘති අධයෂ 
කාර්යාලය, 

මන්නාරම සුළංබල 
වයාපෘතිය (අදියර III 
සහ  අදියර -I දිගුව) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක. 754, 

නව පාර්ිදේන්තු පාර 
,පැලවත්ත ,බත්තරමුල්ලල 

දු.අ.0112889640 
 

5,000.00 200,000.00 

වයාපෘති අධයෂ කාර්යාලය, 
මන්නාරම සුළංබල 

වයාපෘතිය (අදියර III සහ  
අදියර -I දිගුව) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක. 754, 

නව පාර්ිදේන්තු පාර 
,පැලවත්ත ,බත්තරමුල්ලල 

 

වයාපෘති අධයෂ 
කාර්යාලය, 

මන්නාරම සුළංබල 
වයාපෘතිය (අදියර III 
සහ  අදියර -I දිගුව) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක. 754, 

නව පාර්ිදේන්තු පාර 
,පැලවත්ත 

,බත්තරමුල්ලල 
 

අදාල නැත NCB 
Click 
Here 

 
වත්කම් 

කළමනාකර
ය 

(අතියර්ක 
මුදල 

කළමනාකරු) 
 

 
 

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

ලංවිම අතියර්ක මුදල කළමනාකරු (ව. 
ක) කාර්යාලය සඳහා යතත් බදු කුලී 

පදනම මත අවුරුදු 1ක කාලයකට කාර් 
රථයක් ලබා ගැනීම (රියදුරු සහ ඉන්ධන  

සමග) 
 

 
2022-11-17 

දින 
පැය. 14.00 

පැයට අවසන් 
කරනු  ලැයබ්. 

 
 

 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(වත්කම් 

කළමනාකර
ය) 

 
අතියර්ක මුදල 
කළමනාකරු 

(වත්කම් කළමනාකරය) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

ලංවිම ප්රධාන 
කාර්යාලය, 

යදවන මහල, 
යකාළඹ 02. 

 
දු.අ. 011 239 5725 

 

 
500.00 

 
20,000.00 

 
අතියර්ක මුදල කළමනාකරු 

(වත්කම් කළමනාකරය) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
ලංවිම ප්රධාන කාර්යාලය, 

යදවන මහල, 
යකාළඹ 02. 

 
දු.අ. 011 239 5725 

 

 
අතියර්ක මුදල 
කළමනාකරු 

(වත්කම් 
කළමනාකරය) 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
ලංවිම ප්රධාන 

කාර්යාලය, 
යදවන මහල, 
යකාළඹ 02. 

 
දු.අ. 011 239 5725 

 

 
අදාල යනායේ. 

 
NCB 

 
 

 
Click 
here 

 
වත්කම් 

කළමනාකර
ය 

(පුහුණු කිරීම්) 
 

 
DGM(TR)/Services/T/2022-03 

 
ලංවිම පුහුණු  මධ්යස්ථාානය, 

කාසල්ලි, දික්ඔය සඳහා භුමි පිශ්ර 
අලංකරණය හා නඩත්ු දස්ථවාව සැපයීම 

 
2022-11-16 

දින 
පැය. 10.00 

පැයට අවසන් 
කරනු  ලැයබ්. 

 
දපර ලංස 

රැස්ථීම, දිනය 
සහ දේලාව 
2022-11-09 
පැය.10.00 

ලංවිම පුහුණු  
මධ්යස්ථාානය, 

කාසල්ලි, 
දික්ඔය 

 
ප්රසේපානන 

කමිටුව 
(වත්කම් 

කළමනාකර
ය) 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (පුහුණු 
කිරීම්) කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

ශ්රී යේවානන්ද පාර, 
පිළියන්දල. 

 
දු.අ. 011 261 4468 

 
1,000.00 

 
50,000.00 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(පුහුණු කිරීම්) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

ශ්රී යේවානන්ද පාර, 
පිළියන්දල. 

 
දු.අ. 011 261 4468 

 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (පුහුණු 
කිරීම්) කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

ශ්රී යේවානන්ද පාර, 
පිළියන්දල. 

 
 

දු.අ. 011 261 4468 

 
අනාල දනාදේ. 

 
NCB 

 
 

 
Click 
here 

https://www.dropbox.com/s/rs6gqnti3tvo5cy/Information%20Copy.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rs6gqnti3tvo5cy/Information%20Copy.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kiv4xoarv9w59cm/Eng-AM-AFM-CEB-AFM-AM-HV-2022-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kiv4xoarv9w59cm/Eng-AM-AFM-CEB-AFM-AM-HV-2022-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/640bpoc25x8exzh/Sin-AM-TRN-DGM-TR-Services-T-2022-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/640bpoc25x8exzh/Sin-AM-TRN-DGM-TR-Services-T-2022-03.pdf?dl=0
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ආයතනික 
ක්රයමෝපාය 
(ක්රි.ක්ර. හා 

කා.ක්ර. ප්රප්ර.) 

DGM/FS&PD/PPS/TRM/2020/R 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සම්යේෂය 
අංශයයහි දමදහයුේ සංග්රහයන්ත සැකසීම 
සඳහා වෘත්ීයදේදී දස්ථවා ප්රසේපානනය 

 
 
 
 
 

23/01/2023 
10.00 පැය 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

අංශ 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(ආයතනික 
ක්රයමෝපාය) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(ක්රියාකාි ක්රයමෝපාය හා 
කාර්ය ක්රම ප්රවර්ධ්න) 

ශාඛාව, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
යලෝයහාර් ආර්යා යය 

අරමුදල යගාඩනැගිලල, 
2වන මහල, 

සර් චිත්තම්පලම් ඒ. 
ගාඩිනර් මාවත, 

යකාළඹ 02 
 

දෙි.:   011-2433 367 
ෆැක්ස්ථ.: 011-2447 144 

500.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(ක්රියාකාි ක්රයමෝපාය හා 
කාර්ය ක්රම ප්රවර්ධ්න) 

ශාඛාව, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යලෝයහාර් ආර්යා යය 
අරමුදල යගාඩනැගිලල, 

2වන මහල, 
සර් චිත්තම්පලම් ඒ. ගාඩිනර් 

මාවත, 
යකාළඹ 02 

 
 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(ක්රියාකාි ක්රයමෝපාය 
හා කාර්ය ක්රම 

ප්රවර්ධ්න) ශාඛාව, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
යලෝයහාර් ආර්යා යය 

අරමුදල යගාඩනැගිලල, 
2වන මහල, 

සර් චිත්තම්පලම් ඒ. 
ගාඩිනර් මාවත, 

යකාළඹ 02 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NCB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Click 
Here 

 

ආයතනික 
ක්රයමෝපාය 
(ක්රි.ක්ර. හා 
කා.ක්ර. ප්ර.) 

DGM/FS&PD/PPS/DDM/2020/R 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ යබදාහැරීම් 
අංශයන්ති දමදහයුේ සංග්රහයන්ත සැකසීම 
සඳහා වෘත්ීයදේදී දස්ථවා ප්රසේපානනය 

 
 
 
 
 

23/01/2023 
10.00 පැය 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

අංශ 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(ආයතනික 
ක්රයමෝපාය) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(ක්ියාකාි ක්රයමෝපාය 
හා කාර්ය ක්රම ප්රවර්ධ්න) 

ශාඛාව, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
යලෝයහාර් ආර්යා යය 

අරමුදල යගාඩනැගිලල, 
2වන මහල, 

සර් චිත්තම්පලම් ඒ. 
ගාඩිනර් මාවත, 

යකාළඹ 02 
 

දෙි.:   011-2433 367 
ෆැක්ස්ථ.: 011-2447 144 

500.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(ක්රියාකාි ක්රයමෝපාය හා 

කාර්ය ක්රම ප්රවර්ධ්න) 
ශාඛාව, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යලෝයහාර් ආර්යා යය 

අරමුදල යගාඩනැගිලල, 
2වන මහල, 

සර් චිත්තම්පලම් ඒ. ගාඩිනර් 
මාවත, 

යකාළඹ 02 
 
 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(ක්රියාකාි ක්රයමෝපාය 
හා කාර්ය ක්රම 

ප්රවර්ධ්න) ශාඛාව, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
යලෝයහාර් ආර්යා යය 

අරමුදල යගාඩනැගිලල, 
2වන මහල, 

සර් චිත්තම්පලම් ඒ. 
ගාඩිනර් මාවත, 

යකාළඹ 02 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NCB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Click 
Here 

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

 
 

අයප්පක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන්ට යහෝ ඔවුන්යබ බලයලත් නියයෝජිතයන්ට පමයක් ලංසු යපාත් නිකුත් කරනු ලැයබ්. අවශය වු විටක ඔවුන් 1987 අංක 3 දරය යපාදු යකාන්් රාත් පනතට අනුලවලව ලියාපදිංචි විය යුතුය. 
 

 

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

 

වියේශීය තානාපති කාර්යාල /යවළ`ද යකාමිෂන්වලට, ලංසු යපාත්වල යතාරතුරු පිටපත් ලිිතත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීයමන් අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප් රධාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනාමියල ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපාත් අයප්පක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් හා 
ඔවුන්යබ නියයෝජිතයින්ට අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප් රධාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනාමියල පරීක්ෂා කල හැක. 
 

https://www.dropbox.com/s/s0al5rsqbkn43ni/Information%20Copy%20-%20Not%20for%20Bidding.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s0al5rsqbkn43ni/Information%20Copy%20-%20Not%20for%20Bidding.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h3sv9qip01uc9jg/Bidding%20Doc_Info%20Copy_DGM_FS%26PD_PPS_DDM_2020_R.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h3sv9qip01uc9jg/Bidding%20Doc_Info%20Copy_DGM_FS%26PD_PPS_DDM_2020_R.pdf?dl=0
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ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ඔවුන්යබ අනුමැතිය ලත් නියයෝජිතයින් ඉදිරිපිටදී ඉහත තීරු අංක 9 හි සදහන් ස්ථානයන්හිදී ලංසු භාරගැනීම අවසන් කරන යේලායේදීම, එයස් ඉදිරිපත් කරන ලද සියලුම ලංසු විවෘත කරනු ලබන අතර ප් රමාදව ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලංසු ප් රතියෂේප කරනු 
ලැයබ්. 
 
මීට අදාල සියලු විස්තර හා පැහැදිලි කිරීම් විමසිය යුත්යත් ලංසු යපාත් නික`ත් කරනු ලබන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ ප් රධාන ඉංජියන්රු යවතිනි. 
 

 

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

 

        සාමාන්යාධිකාරාරී                      
                                     


