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ලංසු කැඳවීම 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

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

කලාපය/ 
අංශය/ 
පළාත 

ලංසු යයාමු අංකය / අයිතම විස්තරය හා 
ප් රමායය 

ලංසු 
භාර ගන්නා 

අවසාන දිනය 
හා යේලාව 

සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

ලංසු යපාත් මිළදී ගත 
හැකි කාර්යාලය සහ 

අදාළ අංකය 

 
ලංසු 

යපායතහි 
මිල 

(රුපි.) 

ලංසු ඇපකරයේ 
වටිනාකම 

(රුපි.) 

ඉදිරිපත් කරන ලංසු භාරදිය 
යුතු කාර්යාලය 

ලංසු විවෘත කරන 
ස්ථානය 

යතාරතුරු 
පිටපතක 

මිල 
(රුපි.) 

ලංසු 
වර්ගය 
ICB/ 
NCB 

යතාරතුරු 
පිටපත 
භාගත 
කිරීම් 

අමු ද්රවය 
 

ලක්වවිජය විදුලි 
බලාගාරය 

 
LV/T/2022/0253 

 
ලක්වවිජය බලාගාරය සඳහා ඩුප්යලක්වස් 

නට්සස් සහ යබෝල්ට්ට්සස් සැපයීම 

 
28/12/2022 

දින 
14.00 පැයට 

 
 

 
ලක්වවිජයවිදුලි
බලාගාරය - 

කණිෂ්ඨ 
සපයාගැනීම් 

කමිටුව 

 
ප්රසම්පාදන 

අංශය, 
4වනමහල,බලස්ථානකළ

මයාකරු 
(ලක්වවිජයවිදුලිබලාගාරය

) 
ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩලය,
නාරක්වකල්ට්ලිය,යනායරා

චයචෝයල්ට් 
TP : 032 226 8964/77 

Fax: 032 226 8980 
 

Mob 0715777171 

 
2,000.00 

(නැවතයනා
යගවනයට

න්ඩර්තැන්ප
තුව) 

සාමානයාධි
කාරීලංකාවිදු
ලිබලමණ්ඩල
යනමින්මහජ
නබැංකුයේගි

ණුම්අංක: 
204200140

085134 
යවතබැරකල

හැක 

 
130,000.00 

 

 
ප්රසම්පාදනඅංශය, 4 

වනමහල, 
පරිපාලනයගාඩනැගිල්ට්ල, 
ලක්වවිජයවිදුලිබලාගාරය, 
ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩලය, 

නාරක්වකල්ට්ලිය, 
යනායරාචචයලයි 61342, 

ශ්රීලංකාව. 
 

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

 
ප්රසම්පාදනඅංශය, 4 

වනමහල, 
පරිපාලනයගාඩනැගි

ල්ට්ල, 
ලක්වවිජයවිදුලිබලාගාර

ය, 
ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩල

ය, නාරක්වකල්ට්ලිය, 
යනායරාචචයලයි 

61342. 
 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින්යනාමි
යල්ට්බාගතකර

ගතහැක 
 

 
NCB 

 
Click 
Here 

 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/nleduimep4cqpbj/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0253.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nleduimep4cqpbj/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0253.pdf?dl=0
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ලක්වවිජය විදුලි 

බලාගාරය 

 
LV/T/2022/0249 

 
Purchase of Steels for repairing 
works on Auxiliary boiler roof 

 
28/12/2022 

දින 
14.00 පැයට 

 
 

 
ලක්වවිජයවිදුලි
බලාගාරය - 

කණිෂ්ඨ 
සපයාගැනීම් 

කමිටුව 

 
ප්රසම්පාදන 

අංශය, 
4වනමහල,බලස්ථානකළ

මයාකරු 
(ලක්වවිජයවිදුලිබලාගාරය

) 
ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩලය,
නාරක්වකල්ට්ලිය,යනායරා

චයචෝයල්ට් 
TP : 032 226 8964/77 

Fax: 032 226 8980 
 

Mob 0715777171 

 
රු3,000.00 
(නැවතයනා
යගවනයට

න්ඩර්තැන්ප
තුව) 

සාමානයාධි
කාරීලංකාවිදු
ලිබලමණ්ඩල
යනමින්මහජ
නබැංකුයේගි

ණුම්අංක: 
204200140

085134 
යවතබැරකල

හැක 

 
80,000.00 

 
 

 
ප්රසම්පාදනඅංශය, 4 

වනමහල, 
පරිපාලනයගාඩනැගිල්ට්ල, 
ලක්වවිජයවිදුලිබලාගාරය, 
ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩලය, 

නාරක්වකල්ට්ලිය, 
යනායරාචචයලයි 61342, 

ශ්රීලංකාව. 
 

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

 
ප්රසම්පාදනඅංශය, 4 

වනමහල, 
පරිපාලනයගාඩනැගි

ල්ට්ල, 
ලක්වවිජයවිදුලිබලාගාර

ය, 
ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩල

ය, නාරක්වකල්ට්ලිය, 
යනායරාචචයලයි 

61342. 
 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින්යනාමි
යල්ට්බාගතකර

ගතහැක 
 

 
NCB 

Click 
Here 

 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/48bosf94mm4hw3e/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0249.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/48bosf94mm4hw3e/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0249.pdf?dl=0
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ජනන අංශය 

)ලලපාන 
සංර්ර්යය(  

 
LC/CME/PROC/2022/15 

ලක්වෂපානසංර්ර්යයේසමනලවිදුලිබලා
ගාරයයවතයේගපාලනයසහිත, 

විදුලිකාර්යක්වෂමයස්වාවායුසම්පිඩකයක්වමි
ලකැදවුමට (ඇමිණුමVI) 

සහතාක්වෂණිකයතාරතුරුසටහනට 
(ඇමිණුමV) 

අනුවසැපයීමසහයගනැවිත්භාරදීම. 

 
2022 

ජනවාරිමස15
දින 14: 00 
පැයදක්වවා 

 

 
ලක්ෂපානසං
කීර්ණමිලදීගැ
නීමේකමිටුව 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
කාර්යාලය (ලක්වෂපාන 

සංර්ර්යය), ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

ලක්වෂපාන. 
 

දු.ක. : 
+94 51 22 32 083 

 
ෆැක්වස් : 

+ 94 51 22 32 211 
 

Email: dgmlc@ceb.lk 

 
රු. 2,000/= 

 
මහජනබැංකු
යේප්රධාානශා

ඛායේපව
ත්වායගනය
නුලබනගිණු
ම්අංක20420
032008513
4දරනලක්වෂ
පානසංර්

ර්යයේඑකතු
කිරීයම්ගිණුම

ට 
බැරකරලදුප
තඉදිරිපත්ක

ළයුතුය. 
 

 
රු. 50,000/= 

 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 

කාර්යාලය (ලක්වෂපාන 
සංර්ර්යය), ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, ලක්වෂපාන. 
 

දු.ක. : 
+94 51 22 32 083 

 
ෆැක්වස් : 

+ 94 51 22 32 211 
 

Email: dgmlc@ceb.lk 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
කාර්යාලය (ලක්වෂපාන 

සංර්ර්යය), ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

ලක්වෂපාන. 
 

දු.ක. : 
+94 51 22 32 083 

 
ෆැක්වස් : 

+ 94 51 22 32 211 
 

Email: 
dgmlc@ceb.lk 

 
Visit 

www.ceb.lk 
 

 
NCB 

 
Click 
here. 

 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/M/22/0210 
තඹ පිරියවන (Copper Conductor 

(No.4) – 6mm) කි.ග්රෑ.  2500 ක්ව 
සැපයීම හා ප්රවාහනය. 

2022-12-15 
යප.ව.10.00 

ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ට්ල 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, 

රජපිහිල්ට්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ට්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

- යේශීය Downloa
d 

mailto:dgmlc@ceb.lk
mailto:dgmlc@ceb.lk
mailto:dgmlc@ceb.lk
http://www.ceb.lk/
https://www.dropbox.com/s/c69xln7ybrfwfor/ENG-GEN-LC-CME-PROC-2022-15.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c69xln7ybrfwfor/ENG-GEN-LC-CME-PROC-2022-15.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1xk94hz045ufiof/CEB-NWP2-NCB-M-22-0210.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1xk94hz045ufiof/CEB-NWP2-NCB-M-22-0210.pdf?dl=0
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යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/M/22/0211 
ඇළුමිනියේ බැඳුේ තත් 

(AluminiumBinding Wire 
(No.11) 3 mm)  2,500 kgක්ව සැපයීම හා 

ප්රවාහනය. 

2022-12-15 
යප.ව.10.00 

ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ට්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

2,000.00 30,000.00 
 
 
 
 
 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ට්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ට්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

- යේශීය Downloa
d 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/M/22/0212 
ඇළුමිනියම් බැඳුම් තත් 

(Aluminium Binding Wire 
(No.09) 3.6mm)  2,000 kgක්ව සැපයීම 

හා ප්රවාහනය. 

2022-12-15 
යප.ව.10.00 

ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ට්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

2,000.00 30,000.00 
 
 
 
 
 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ට්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ට්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

- යේශීය Downloa
d 

ඉදිකිරීේ 

 

  

        

 

යස්වා 

https://www.dropbox.com/s/zvtizc6bkkx0cm5/CEB-NWP2-NCB-M-22-0211.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zvtizc6bkkx0cm5/CEB-NWP2-NCB-M-22-0211.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gzprwelk20l3wal/CEB-NWP2-NCB-M-22-0212.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gzprwelk20l3wal/CEB-NWP2-NCB-M-22-0212.pdf?dl=0
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ලක්වවිජයවිදුලි

බලාගාරය 

 
LV/T/2022/0235 

 
ලක්වවිජය විදුලි බලාගාරයේ සිවිල්ට් අංශය 

සඳහා පලංචි භාණ්ඩ සැපයීම 

 
14/12/2022 

දින 
14.00 පැයට 

 
පූර්ව ලංසු 

රැස්වීම 
30/11/2022 
10.00 පැයට 

 
 

 
ලක්වවිජයවිදුලි
බලාගාරය - 

කණිෂ්ඨ 
සපයාගැනීම් 

කමිටුව 

 
ප්රසම්පාදන 

අංශය, 
4වනමහල,බලස්ථානක

ළමයාකරු 
(ලක්වවිජයවිදුලිබලාගාර

ය) 
ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩලය,
නාරක්වකල්ට්ලිය,යනායරා

චයචෝයල්ට් 
TP : 032 226 8964/77 

Fax: 032 226 8980 
 

Mob 0715777171 

 
රු2,500.00 
(නැවතයනා
යගවනයට

න්ඩර්තැන්ප
තුව) 

සාමානයාධි
කාරීලංකාවිදු
ලිබලමණ්ඩල
යනමින්මහජ
නබැංකුයේගි

ණුම්අංක: 
2042001400

85134 
යවතබැරකල

හැක 

 
45,000.00 

 
 

 
ප්රසම්පාදනඅංශය, 4 

වනමහල, 
පරිපාලනයගාඩනැගිල්ට්ල, 
ලක්වවිජයවිදුලිබලාගාරය, 
ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩලය, 

නාරක්වකල්ට්ලිය, 
යනායරාචචයලයි 61342, 

ශ්රීලංකාව. 
 

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

 
ප්රසම්පාදනඅංශය, 4 

වනමහල, 
පරිපාලනයගාඩනැගි

ල්ට්ල, 
ලක්වවිජයවිදුලිබලාගාර

ය, 
ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩල

ය, නාරක්වකල්ට්ලිය, 
යනායරාචචයලයි 

61342. 
 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින්යනාමි
යල්ට්බාගතකර

ගතහැක 
 

 
NCB 

Click 
Here 

 

 
ලක්වවිජයවිදුලි

බලාගාරය 

 
LV/T/2022/0257 

 
ලක්වවිජය විදුලි බලාගාරයේ හුමාල නියැේ 
සිසිලන යන්රාගාරය සඳහා යස්වා සහ 

නඩත්තුව ලබා ගැනීම 

 
30/11/2022 

දින 
14.00 පැයට 

 
 

 
ලක්වවිජයවිදුලි
බලාගාරය - 

කණිෂ්ඨ 
සපයාගැනීම් 

කමිටුව 

 
ප්රසම්පාදන 

අංශය, 
4වනමහල,බලස්ථානක

ළමයාකරු 
(ලක්වවිජයවිදුලිබලාගාර

ය) 
ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩලය,
නාරක්වකල්ට්ලිය,යනායරා

චයචෝයල්ට් 
TP : 032 226 8964/77 

Fax: 032 226 8980 
 

Mob 0715777171 

 
යනාමියල්ට් 

 
071 577 71 

71 
 
 

 
 

අවශය යනායේ 
 

 
ප්රසම්පාදනඅංශය, 4 

වනමහල, 
පරිපාලනයගාඩනැගිල්ට්ල, 
ලක්වවිජයවිදුලිබලාගාරය, 
ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩලය, 

නාරක්වකල්ට්ලිය, 
යනායරාචචයලයි 61342, 

ශ්රීලංකාව. 
 

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

 
ප්රසම්පාදනඅංශය, 4 

වනමහල, 
පරිපාලනයගාඩනැගි

ල්ට්ල, 
ලක්වවිජයවිදුලිබලාගාර

ය, 
ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩල

ය, නාරක්වකල්ට්ලිය, 
යනායරාචචයලයි 

61342. 
 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින්යනාමි
යල්ට්බාගතකර

ගතහැක 
 

 
NCB 

Click 
Here 

 

ජනන අංශය 

 
 
 

ජිපි/ඩිජිඑම්/බීඅයිඩී/අයිඑන්ඩඩී/2022/02 
2023 වර්ෂය සඳහා ජනන අංශය සඳහා 
යර්ගු භාණ්ඩ නිෂ්කාශනය හා භාරදීම 

(මුහුදු සහ ගුවන්) සේවාව ලබා දීම 

2022-12-14 
ප.ව.02.00 ජනන 

නියයෝජය 
සාමානයාධීකාකාරී 
(ජනන අරමුණු) 
ශාඛාව, ජනන 

මුලස්ථානය, ලං.වි.ම., 
නව කැලණි පාලම පාර, 

යකායලාන්නාව 
දු.ක.අංකය: 

011-2472820 
ෆැක්වස්: 

011-2449969 

 
 

රු. 10,000/= 

 
 
 
 
 
 

රු. 500,000/- 

 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධීකාකාරී 
(ජනන අරමුණු) 

ශාඛාව, ජනන මුලස්ථානය, 
ලං.වි.ම., නව කැලණි පාලම 

පාර, යකායලාන්නාව 
 

 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධීකාකාරී 
(ජනන අරමුණු) 
ශාඛාව, ජනන 

මුලස්ථානය, ලං.වි.ම., 
නව කැලණි පාලම පාර, 

යකායලාන්නාව 
 

 
අන්තර් ජාලය 

හරහා 
යනාමියල්ට් 

ලබා ගත හැක 

 
 

NCB 
 

 
 
 
 
 
 

Click 
Here 

ජනන 
(තාපබල 

සංර්රයය) 

එස්ීඑස්/සීඊ/කිේූඒ 
/01/2022/03/4100 

 

2022.12.15ව
න දින 14:00 

පැයට 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව-
තාපබල 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(සපුගස්කන්ද විදුලි 

බලස්ථානය-ලං.වි.ම., 
යනාමියල්ට් අදාල නැත 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(සපුගස්කන්ද විදුලි 

බලස්ථානය-ලං.වි.ම., 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(සපුගස්කන්ද විදුලි 

බලස්ථානය-ලං.වි.ම., 
අදාල නැත NCB Click 

Here 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/4muxadnqdjwpd8k/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0235.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4muxadnqdjwpd8k/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0235.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/v7oal84c6hhdpz0/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0257.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v7oal84c6hhdpz0/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0257.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8ngv3v98cpz7ams/Eng-Gen-GP-GPDGMBIDIND202202.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8ngv3v98cpz7ams/Eng-Gen-GP-GPDGMBIDIND202202.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2ja31iluid1q2nl/Sin%20GEN-TC-SPS-CE-QUA-01-2022-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2ja31iluid1q2nl/Sin%20GEN-TC-SPS-CE-QUA-01-2022-03.pdf?dl=0
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සපුගස්කන්ද විදුලි බලස්ථානය සඳහා 
තනිකඩ නිල නිවාසහතරක්වවසරක 

කාලයක්ව සඳහා බේදට ගැනීම 

සංර්රයය යහයියන්තුඩුව) 
2400422, 2400356 

ෆැක්වස් 2400584 

යහයියන්තුඩුව) 
2400422, 2400356 

ෆැක්වස් 2400584 

යහයියන්තුඩුව) 
2400422, 2400356 

ෆැක්වස් 2400584 
යබ.අ. 01 

(වයඹ -02) 
CEB/NWP2/NCB/LB/22/0207 

යකායබයිගයන් විදුලි පාරි යභෝගික යස්වා 
මධායස්ථානය සඳහා යගාඩනැගිල්ට්ලක්ව බදු 

පදනම මත ලබා ගැනීම. 

2022-12-15 
යප.ව.10.00 

ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ට්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

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

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ට්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ට්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

- යේශීය Downloa
d 

යබදා හැරිම් 
කලාප 01 
යකාළඹ 
නගරය 

DGM(CC)/CE(CW)/PPC/2022/006 
නි.සා (යකා.න) අනියුක්වත ප්ර.ඉ(යකාළඔ 
බටහිර) ඒකකය සදහා කුලි පදනම මත 

කෘ කැබ් රථයක්ව ලබා ගැනිම (වසර 02 ක්ව 
සදහා) 

 

2022 
යදසැම්බර් 

මස 
14 වැනිදා 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(යකාළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

සිේවන මහල,  ලක්වෂ්මන් 
යගාඩනැගිල්ට්ල 340, 

ආර්. ඒ. ද යමල්ට් මාවත, 
යකාළඹ 03මගින් 

2022.12.13 දිනට යපර 
දුක.011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

එක්ව වෑන් රථයකට 
රු. 15,000.00 

බැගින් 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(යකාළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  ලක්වෂ්මන් 

යගාඩනැගිල්ට්ල 340, ආර් ඒ 
ද යමල්ට් මාවත, යකාළඹ 

03හි තබා ඇති ලංසු 
යපට්සටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(යකාළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය 

 
 

Click 
Here 

යබදා හැරිම් 
කලාප 01 
යකාළඹ 
නගරය 

DGM(CC)/CE(O)/EE(SCADA)/PPC/
HV/2022/001 

නි.සා (යකා.න) අනියුක්වත 
ප්ර.ඉ(යමයහයුම්) ඒකකය සදහා කුලි 

පදනම මත කෘ කැබ් රථයක්ව ලබා ගැනිම 
(වසර 02 ක්ව සදහා) 

 

2022 
යදසැම්බර් 

මස 
14 වැනිදා 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(යකාළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

සිේවන මහල,  ලක්වෂ්මන් 
යගාඩනැගිල්ට්ල 340, 

ආර්. ඒ. ද යමල්ට් මාවත, 
යකාළඹ 03මගින් 

2022.12.13 දිනට යපර 
දුක.011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

එක්ව කෘ කැබ් 
රථයකට රු. 

15,000.00 බැගින් 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(යකාළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  ලක්වෂ්මන් 

යගාඩනැගිල්ට්ල 340, ආර් ඒ 
ද යමල්ට් මාවත, යකාළඹ 

03හි තබා ඇති ලංසු 
යපට්සටිය 

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) අනියුක්වත ප්ර.ඉ(යකාළඔ 

දකුය) ඒකකය සදහා කුලි පදනම මත කෘ 
කැබ් රථයක්ව ලබා ගැනිම (වසර 02 ක්ව 

සදහා) 
 

2022 
යදසැම්බර් 

මස 
14 වැනිදා 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(යකාළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

සිේවන මහල,  ලක්වෂ්මන් 
යගාඩනැගිල්ට්ල 340, 

ආර්. ඒ. ද යමල්ට් මාවත, 
යකාළඹ 03මගින් 

2022.12.13 දිනට යපර 

1,000.00 
(මුදලින්) 

එක්ව කෘ කැබ් 
රථයකට රු. 

15,000.00 බැගින් 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(යකාළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  ලක්වෂ්මන් 

යගාඩනැගිල්ට්ල 340, ආර් ඒ 
ද යමල්ට් මාවත, යකාළඹ 

03හි තබා ඇති ලංසු 
යපට්සටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(යකාළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය 

 
 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/ia5ynyktnzvkc22/CEB-NWP2-NCB-LB-22-0207.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ia5ynyktnzvkc22/CEB-NWP2-NCB-LB-22-0207.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1u0vod236od3jrs/DGM%28CC%29-CE%28CW%29-PPC-2022-006.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1u0vod236od3jrs/DGM%28CC%29-CE%28CW%29-PPC-2022-006.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8x3sk3puar6q74t/DGM%28CC%29-CE%28O%29-EE%28SCADA%29-PPC-HV-2022-001.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8x3sk3puar6q74t/DGM%28CC%29-CE%28O%29-EE%28SCADA%29-PPC-HV-2022-001.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s9t9nrsz6yrqstz/DGM%28CC%29-CE%28CS%29-PPC-2022-009.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s9t9nrsz6yrqstz/DGM%28CC%29-CE%28CS%29-PPC-2022-009.pdf?dl=0
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දුක.011-2575930 
 
 
 
 

යබ.අංශ 02 

 
PHM/DD2/DGM/EE(MC&S)/DPC/

2022/36 
 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරිවයා.හා 
අ.සැ.න.) මබ.අං 2 ඒකකය සදහා බදු 
පදනම මත කාර් රථයක් අවුරුදු 02ක 

කාලයකට  ලබා ගැනීම(රියදුරු සහිත) 

 
2022/12/14 

 
14.00 පැය 

 
 

යබදාහැරීම් 
අංශ 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

යබ.අ.02 

 
නියයෝජය 

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

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය. 

අංක 18,ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර. 

 
081-2222287 
081-2204298 

 
 

500.00 

 
 

80,000.00 

 
නියයෝජය සාමානයාධීකාකාරී 

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

විදුලිබල මණ්ඩලය. 
අංක 18,ළමාගාරය පාර, 

මහනුවර. 
 

081-2222287 
081-2204298 

 
නියයෝජය 

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

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය. 

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

 
 
- 

 
 

NCB 

 
 
 
 
 
 

Click 
here 

මබ.අ.02 

PHMDD2/DGM/CE 
(LCM)/QDC/2022/38 

 
නඩත්ු වැඩ කණ්ඩායම(වයාපි හ හා 

අධිසැර නඩත්ු - මබ.අ.02) සඳහා 
නිවසක් බද්දට ගැනීම 

(කිරිදිවැලඌරාමපාලඅත්තනගල්ලඅවටප්ර
මද්ශ) 

2022. 12.14 
1400 පැය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකා

රි (වයා.හා 
අ.සැ.න.) 

යබදාහැරීම් 
අංශය 2 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි(වයා.හා 

අ.සැ.න.)යබදාහැරීම් 
අංශය 2 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය,   
තැ.යප. 18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

0812222287 

500.00 5,000 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 

(වයා.හා අ.සැ.න.) 
යබදාහැරීම් අංශ2, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

081-2222287 
081-2204298 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(වයා.හා අ.සැ.න.) 
යබදාහැරීම් අංශ 2, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

- NCB 
Click 
here 

 
යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 

 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2022/267 

 
ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු (මාතයල්ට්)   බල 

ප්රයේශයට අයත් පල්ට්යල්ට්යපාළ  විදුලි 
පාරියභෝගික යස්වා මධායස්ථානය සඳහා 
කුලී පදනම මත වසර 02ක කාලයකට  

වෑන්   රථයක්ව  ලබා ගැනීම 

 
 

2022-12-14 
දින 

ප.ව. 2. 00ට 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක 04, 

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

 

 
 
 

1000/= 

 
 

16,000/= 

 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 
. 

 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, මහනුවර. 
 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 

 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2022/268 

 
ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු (දල්ල්ට්ල)   බල 

ප්රයේශයට අයත් ගයල්ට්යවළ විදුලි 
පාරියභෝගික යස්වා මධායස්ථානය සඳහා 
කුලී පදනම මත වසර 02ක කාලයකට  

වෑන්   රථයක්ව  ලබා ගැනීම. 
 

 
 

2022-12-14 
දින 

ප.ව. 2. 00ට 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
 
 
 
 

-එම- 

 
 
 

1000/= 

 
 

16,000/= 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-එම- 

 
 

-එම- 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

 
 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/ypiys0p0hldv1zn/ENG-DD2-PHM-PHM-DD2-DGM-EE%28MC%26S%29-DPC-2022-36.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ypiys0p0hldv1zn/ENG-DD2-PHM-PHM-DD2-DGM-EE%28MC%26S%29-DPC-2022-36.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wyshemdzkvtyuh4/ENG-DD2-PHM-PHM-DD2-DGM-CE%20%28LCM%29-QDC-2022-38.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wyshemdzkvtyuh4/ENG-DD2-PHM-PHM-DD2-DGM-CE%20%28LCM%29-QDC-2022-38.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4kh63ozvs8tnsgd/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-267.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4kh63ozvs8tnsgd/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-267.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xdg8fbi0o7p3i1a/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-268.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xdg8fbi0o7p3i1a/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-268.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 

 

 
 

CP1/CE(COM)/PPC/2022/277 
 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු (සැලසුම් හා සංවර්ධාන 
)  මධායම පළාත 01 සඳහා කුලී පදනම මත 

වසර 02ක කාලයකට  යමෝටර් කාර් 
රථයක්ව  ලබා ගැනීම. 

 

 
 

2022-12-14 
දින 

ප.ව. 2. 00ට 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-එම- 

 
 
 

1000/= 

 
 

20,000/= 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-එම- 

 
 

-එම- 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
කලාප 02 - 
නැයගනහිර 

පලාත 

 
DGM(E)/QPPC/22/146 

 
විදුලි අධිකාරී (යදහිඅත්තකණ්ඩිය විදුලි  

පාරියභෝගික යස්වා මධායස්ථානය- 
අම්පාර) යේ රාජකාරී කටයුතු සඳහා වෑන් 

රථයක්ව  වසර 02 ක්ව සඳහා කුලියට ලබා 
ගැනීම. 

2022-12-14  
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර) 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(අම්පාර )කාර්යාලය 

063-2222387 
063-2222078 

යහෝ 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය 
026-2222666 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
කලාප 02 - 
නැයගනහිර 

පලාත 

 
DGM(E)/QPPC/22/147 

 
විදුලි අධිකාරී (ඉඟිණියාගල විදුලි 

පාරියභෝගික යස්වා මධායස්ථානය- 
අම්පාර) යේ රාජකාරී කටයුතු සඳහා වෑන් 

රථයක්ව  වසර 02ක්ව සඳහා කුලියට ලබා 
ගැනීම. 

2022-12-14  
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර) 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(අම්පාර )කාර්යාලය 

063-2222387 
063-2222078 

යහෝ 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය 
026-2222666 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
කලාප 02 - 
නැයගනහිර 

පලාත 

 
DGM(E)/QPPC/22/148 

 
විදුලි අධිකාරී (හිඟුරාය විදුලි පාරියභෝගික 

යස්වා මධායස්ථානය- අම්පාර) යේ 
රාජකාරී කටයුතු සඳහා වෑන් රථයක්ව  

වසර 02ක්ව සඳහා කුලියට ලබා ගැනීම. 

2022-12-14  
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර) 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(අම්පාර )කාර්යාලය 

063-2222387 
063-2222078 

යහෝ 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය 
026-2222666 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/veo8xysvt6ikbdk/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-277.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/veo8xysvt6ikbdk/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-277.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0pphuieeo2w56se/Eng-DD2-EP-146%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20Dehiyattakandiya%20Ampara.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0pphuieeo2w56se/Eng-DD2-EP-146%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20Dehiyattakandiya%20Ampara.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tmk5619pf59okq6/Eng-DD2-EP-147%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20Inginiyagala%20Ampara.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tmk5619pf59okq6/Eng-DD2-EP-147%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20Inginiyagala%20Ampara.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2eijxh3068ir62r/Eng-DD2-EP-148%20Hiring%20of%20van%20or%20D.Cab%20%20for%20ES%20Hingurana%20Ampara.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2eijxh3068ir62r/Eng-DD2-EP-148%20Hiring%20of%20van%20or%20D.Cab%20%20for%20ES%20Hingurana%20Ampara.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
කලාප 02 - 
නැයගනහිර 

පලාත 

DGM [E]/QPPC/22/149 
 

විදුලි අධිකාරී (බලශක්වී කළමයාකරන) 
මඩකලපුව යේ රාජකාරී කටයුතු සඳහා 

වෑන් රථයක්ව   වසර 02 ක්ව සඳහා කුලියට 
ලබා ගැනීම. 

2022-12-14  
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී(නැයග

නහිර 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/22/150 

 
ප්රායේශීය ප්රධාාන විදුලි ඉංජියන්රු 

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

ලබා ගැනීම. 

2022-12-14  
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/22/151 
 

විදුලි අධිකාරී (ප්රායේශීය නඩත්තු ඒකකය) 
වාලචයචන යේ රාජකාරී කටයුතු සඳහා 
වෑන් රථයක්ව වසර 02 ක්ව සඳහා කුලියට 

ලබා ගැනීම. 

2022-12-14  
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර) 

ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය 

(වාලචයචන) 
065-2225882 

යහෝ 
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/22/152 
 

ඉංජියන්රු සහකාර (කල්ට්මුයණ්) යේ 
රාජකාරී කටයුතු සඳහා වෑන් රථයක්ව  

වසර 02 ක්ව සඳහා කුලියට ලබා ගැනීම. 

2022-12-14  
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර) 

ප්රධාාන විදුලි ඉංජියන්රු   
(කල්ට්මුයණ් )කාර්යාලය 

067-2229276 
යහෝ 

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/22/153 
 

විදුලි අධිකාරී (ප්රායේශීය නඩත්තු ඒකකය 
- කල්ට්මුයණ්)යේ රාජකාරී කටයුතු සඳහා 

2022-12-14  
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර) 

ප්රධාාන විදුලි ඉංජියන්රු   
(කල්ට්මුයණ් )කාර්යාලය 

067-2229276 
යහෝ 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

- NCB 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/2xtscxh2pkesket/Eng-DD2-EP-149%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20%28EM%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2xtscxh2pkesket/Eng-DD2-EP-149%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20%28EM%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0vz63zfjchhh5od/Eng-DD2-EP-150%20Hiring%20of%20Motor%20car%20for%20ACE%20Batticaloa.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0vz63zfjchhh5od/Eng-DD2-EP-150%20Hiring%20of%20Motor%20car%20for%20ACE%20Batticaloa.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w9124wn6nkry8yb/Eng-DD2-EP-151%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20AMU%20Valaichenai.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w9124wn6nkry8yb/Eng-DD2-EP-151%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20AMU%20Valaichenai.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6icnpi4p53ox8en/Eng-DD2-EP-152%20Hiring%20of%20van%20%20for%20EA%20Kalmunai.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6icnpi4p53ox8en/Eng-DD2-EP-152%20Hiring%20of%20van%20%20for%20EA%20Kalmunai.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ag789p2fbufmg8o/Eng-DD2-EP-153%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20%28AMU%29%20Kalmunai.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ag789p2fbufmg8o/Eng-DD2-EP-153%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20%28AMU%29%20Kalmunai.pdf?dl=0
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වෑන් රථයක්ව වසර 02 ක්ව සඳහා කුලියට 
ලබා ගැනීම. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය 
026-2222666 
026-2221030 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

යබදාහැරීම් 
කලාප 02 - 
නැයගනහිර 

පලාත 

DGM [E]/QPPC/22/154 
 

යතාරතුරු තාක්වෂය නිළධාාරී 
(ත්රීකුයාමලය) යේ රාජකාරී කටයුතු 

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

 

2022-12-14  
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/22/155 
 

විදුලි අධිකාරී I (යබදාහැරීම් නඩත්තු - 
ත්රිකුයාමලය)  යේ රාජකාරී කටයුතු 

සඳහා වෑන්  රථයක්ව  වසර 02 ක්ව සඳහා 
කුලියට ලබා ගැනීම. 

 

2022-12-14  
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/22/156 
 

විදුලි අධිකාරී (සැළසුම්), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී (නැයගනහිර) 

කාර්යාලය, ත්රීකුයාමලය යේ රාජකාරී 
කටයුතු සඳහා වෑන් රථයක්ව වසර 02ක්ව 

සඳහා කුලියට ලබා ගැනීම. 

2022-12-14  
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/22/206 
 

විදුලි අධිකාරී (ප්රායේශීය නඩත්තු 
ඒකකය)-මඩකලපුව යේ රාජකාරී කටයුතු 

සඳහා වෑන් රථයක්ව වසර 02 ක්ව සඳහා 
කුලියට ලබා ගැනීම. 

2022-12-14  
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 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/K-V66/2022/374 
කුලී පදනම වෑන් රථයක්ව ලබා ගැනීම, 

පාරිම ෝගික මේවා මධ්යේථානය 
(මදල්මගාඩ) - ප්රධ්ාන ඉංිනමරරු 

(කැළණිය) ඒකකය 

2022-12-09 
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 

https://www.dropbox.com/s/30ejq200e1q6iv5/Eng-DD2-EP-154%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20IT%20East%20at%20DGM%28East%29%20Office.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/30ejq200e1q6iv5/Eng-DD2-EP-154%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20IT%20East%20at%20DGM%28East%29%20Office.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8lwksdnq0chbsr0/Eng-DD2-EP-155%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20I%20DM%20Trincomalee.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8lwksdnq0chbsr0/Eng-DD2-EP-155%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20I%20DM%20Trincomalee.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vvfzhpu9rwifd88/Eng-DD2-EP-156%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20%28Planning%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vvfzhpu9rwifd88/Eng-DD2-EP-156%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20%28Planning%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ehcaokorvk5q7sq/Eng-DD2-EP-206%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%28AMU%29-Batticaloa.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ehcaokorvk5q7sq/Eng-DD2-EP-206%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%28AMU%29-Batticaloa.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i0znj8z9wchofmp/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V66-2022-374%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i0znj8z9wchofmp/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V66-2022-374%20Van.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/K-V149/2022/162 
කුලී පදනම කෘ කැබ් රථයක්ව ලබා ගැනීම, 

පාරිම ෝගික මේවා මධ්යේථානය 
(කිරිල්ලවල) - ප්රධ්ාන ඉංිනමරරු 

(කැළණිය) ඒකකය 

2022-12-09 
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-V78/2022/372 
කුලී පදනම වෑන් රථයක්ව ලබා ගැනීම, 

සැලසුේ උප ඒකකය - ප්රධ්ාන ඉංිනමරරු 
(සැලසුේ හා සංවර්ධ්න) ඒකකය 

2022-12-09 
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/V-V170/2022/373 
කුලී පදනම වෑන් රථයක්ව ලබා ගැනීම, 
ප්රාමද්ය ය දුදු ඉ ඉංිනමරරු කාර්යාලය - 

ප්රධ්ාන ඉංිනමරරු (මයයරමගාඩ) ඒකකය 

2022-12-09 
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 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
125/MH-04/2K22/111 

විදුලි ඉංජියන්රු (මහියංගනය) ඒකකයේ 
විදුලි අධිකාරි (ආයතනික)  යවත වසර 

යදකක්ව සඳහා කුලී පදනම මත ඩබල්ට් කැබ් 
රථයක්ව(4WD) ලබාගැනිම. 

14/12/2022 
15.00 hrs 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය,අංක04,ස්රං

වැලිපාර,හිඳ යගාඩ, 
බදුල්ට්ල. 

දු.ක : 0552222474 

1000.00 75,000.00 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලංකාවිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

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

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගාඩ, බදුල්ට්ල 

 
- 

යේශීය 

 
යමතැනින් 

බාගත 
කරන්න 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

 
DGM(UVA)/CE(COM)/BUILDINGS

/DEO1/2K22/19 
විදුලි ඉංජියන්රු (වැල්ට්ලවාය) ඒකකයේ 

වැල්ට්ලවාය පාරියභෝගික යස්වා 
මධායස්ථානය සඳහා වැල්ට්ලවාය නගරය 

අවටින් යගාඩනැගිල්ට්ලක්ව බේදට ලබා 
ගැනීම 

14/12/2022 
15.00 hrs 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

වැල්ට්ලවාය ප්රායේශීය 
විදුලි ඉංජියන්රු 

කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

වැල්ට්ලවාය. 
Tel:055-2280803 

500.00 12,600.00 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලංකාවිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

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

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගාඩ, බදුල්ට්ල 

 
- 

යේශීය 

 
යමතැනින් 

බාගත 
කරන්න 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්ීඑස්-1/ීීසී/ටී/වී/2022/99 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1ප්රධාාන 

ඉංජියන්රු - බලශක්වති කළමයාකරන 
සඳහා යතත් බදු ක්රමය යටයත්කුලී පදනම 

මත කාර්රථයක්ව ලබාගැනීම සඳහා වූ 
යටන්ඩරය. 

 

2022.12.15 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නියයාජය 
සාමානයාධිකාරි ( 

බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය, 

යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා විදුලිබල 

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, 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

 NCB Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/lsu8stbnym0cc4d/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V149-2022-162-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lsu8stbnym0cc4d/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V149-2022-162-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/14mbjwyxvvnr6w6/Eng-DD2-WPN-NCB-P%26D-V78-2022-372%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/14mbjwyxvvnr6w6/Eng-DD2-WPN-NCB-P%26D-V78-2022-372%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2cm5fft5ecrhie1/Eng-DD2-WPN-NCB-V-V170-2022-373%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2cm5fft5ecrhie1/Eng-DD2-WPN-NCB-V-V170-2022-373%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sp51p3lms5ic60d/111-EE%20MahiyanganayaES%20_Office_%20double%20cab%204WD.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sp51p3lms5ic60d/111-EE%20MahiyanganayaES%20_Office_%20double%20cab%204WD.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sp51p3lms5ic60d/111-EE%20MahiyanganayaES%20_Office_%20double%20cab%204WD.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yu6f36zh8r6h7pj/19%20Wellawaya%20CSC.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yu6f36zh8r6h7pj/19%20Wellawaya%20CSC.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yu6f36zh8r6h7pj/19%20Wellawaya%20CSC.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/812ju9mbln7b2jl/WPS1_PPC_T_V_2022_99.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/812ju9mbln7b2jl/WPS1_PPC_T_V_2022_99.pdf?dl=0
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මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 

යදහිවල. 
011-2638852 

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

යදහිවල. 
යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්ීඑස්-1/ීීසී/ටී/වී/2022/100 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 ප්රධාාන 

ඉංජියන්රු - රත්මලාන කාර්යාලය සඳහා 
කුළී පදනම මත වෑන් රථයක්ව ලබාගැනීම 

සඳහා වූ යටන්ඩරය. 
 

2022.12.15 
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 

 

යබ.අ.04 
(දකුණු පළාත 

1) 

නි.සා.(ද.ප.1)/සී2/කුලී වාහන/2022/55 
ප්රධාානඉංජියන්රු 

(ශක්වති කළමයාකරන) 
කාර් 1, වෑන් 1 

14/12/2022 
10.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

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

ගාල්ට්ල. 0912232058/ 
0912232095 

1000.00 ලංසු යපායත් 
සඳහන්යේ 

නි.සා.(ද.ප.) 01 කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., 

අංක.167,මාතරපාර, ගාල්ට්ල. 

 අදාලයනායේ. NCB 
 

යතාරතුරු 
පිටපර 

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

 
 

අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන්ට යහෝ ඔවුන්යේ බලයලත් නියයෝජිතයන්ට පමයක්ව ලංසු යපාත් නිකුත් කරනු ලැයබ්. අවශය වු විටක ඔවුන් 1987 අංක 3 දරය යපාදු යකාන්් රාත් පනතට අනුකූලව ලියාපදිංචි විය යුතුය. 
 

 

ලංසු භාර ගන්නා අවසාන දිනයට කලින් දින දක්වවා සෑම ලංසු යපාතක්ව යවනුයවන්ම ඉහත 6 වන ීරුයේ ස`දහන් මුදල යගවා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප් රධාාන ඉංජියන්රු යවත ලිිතතව ඉදිරිපත් කරන ලද ඉල්ට්ලීමක්ව මගින්  0900 පැය සිට 1500 පැය දක්වවා 
සාමානය වැඩ කරන දිනයන් තුළ මිලදී ගත හැක. යම් ස`දහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සාමානයාධිකාරී නමින් ලියන ලද බැංකු අයකරයක්ව ම`ගින් යහෝ මුදල්ට් 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 යනාමියල්ට් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපාත් අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් හා 
ඔවුන්යේ නියයෝජිතයින්ට අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප් රධාාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනාමියල්ට් පරීලා කල හැක. 
 

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ඔවුන්යේ අනුමැතිය ලත් නියයෝජිතයින් ඉදිරිපිටදී ඉහත ීරු 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 රධාාන ඉංජියන්රු යවතිනි. 
 

 

 
 ICB ) අන්තර්ජාතික තරඟකාරී ලංසු “  NCB ) යේශීය තරඟකාරී ලංසු 

 

        සාමානයාධිකාරී                      

https://www.dropbox.com/s/4b1jg2rn0pea1tb/WPS1_PPC_T_V_2022_100.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4b1jg2rn0pea1tb/WPS1_PPC_T_V_2022_100.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r2p8qxloiqsgfcb/Vehicle.zip?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r2p8qxloiqsgfcb/Vehicle.zip?dl=0
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