
 1 

   

             

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 
ජනන 

(සමනළ 
සංකීර්යය) 

SC/DGM/BID/SWPS/2022/13 
සමනළවැව විදුලි බලස්ථානය සඳහා කියලෝ 

යවෝල්ට් 132, ධාරිත්රක යවෝල්ටටීයයතා පරිවර්තක 
("132kV, Outdoor Capacitor Voltage 

Transformers") 20 ක් සැපයීම. 

08/03/2023 
14:00 පැය 

සමනළ 
සංකීර්ය 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(සමනළ සංකීර්යය) 

කාර්යාලය, නව නගරය, 
රත්නපුර, 70000‚ ශ්රී 

ලංකාව. දු. ක. +94 045-
225002/03 ෆැක්ස් +94 

045- 225005 
 

1‚000/= 
යම් සඳහා 

ඕනෑම 
බැංකුවකින් 

මහජන 
බැංකුයේ 
මූලස්ථාන 
ශාඛායේ 
සමනළ 

සංකීර්ය 
රැස්කිරීම් 

ගිණුම 
2042004100

85134 ට 
බැරකර ලබා 

ගත් රිසි් 
පතක් ඉදිරිපත් 

කළ යුතුය. 

500,000/- 
 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(සමනළ සංකීර්යය) 

කාර්යාලය, නව නගරය, 
රත්නපුර, 70000‚ ශ්රී ලංකාව. දු. 

ක. +94 045-225002/03 
ෆැක්ස් +94 045- 225005 

 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී (සමනළ 
සංකීර්යය) කාර්යාලය, 
නව නගරය, රත්නපුර, 

70000‚ ශ්රී ලංකාව. දු. ක. 
+94 045-225002/03 

ෆැක්ස් +94 045- 225005 
 

N/A ICB Click Here 

https://www.dropbox.com/s/wsekod8ej32fomr/Eng-GEN-SC-SWPS-2022-13.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
කලාප 01 

යකාළඹ නගරය 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2023/001/C 
නි.ස (යකා.න) යටයත් ඇති පාමංකඩ 

ප්රායිය ය ගබඩාවට අයත් අබලි හිස් යක්බල්ට 
ඩ්රම්ස් විකිිම 

2023 
යපබරවාරි මස 

08 වැනිදා 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(යකාළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
ලක්්මන් යගාඩනැගිල්ටල 

340, 
ආර්. ඒ. ද යමල්ට මාවත, 

යකාළඹ 032023.02.07 
දිනට යපර 

දුක.011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

යලා් අංක - 01 
36,000.00 

 
 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(යකාළඹ නගරය) කාර්යාලය, 
ලක්්මන් යගාඩනැගිල්ටල 340, 
ආර් ඒ ද යමල්ට මාවත, යකාළඹ 
03හි තබා ඇති ලංසු යප්ටිය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (යකාළඹ 

නගරය) කාර්යාලය 
- යිශීය Click Here 

 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/M/23/0001 
ආරක්ෂිත හිස් වැසුම් 

(Industrial Safety Helmets ) 240 ක්ෂ 
සැපයිම හා ප්රවාහය.  

2023-02-09 
යප.ව.10.00 ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ටල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

1,000.00 25,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ටල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ටල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

- යිශීය Download 

යබදාහැරීම් අංශ 
03 

(සැල. හා සං.) 

DD3/P&D/NCB/2022/038/D 
අදු හරස් දඩු 33 ද.යවෝ. - ගැල්ටවනයිස් යනාකළ 

- 1,200 ක්ටල 

2023.02.08 
යප.ව. 10.00 

යබ.අ. 03 
සපයාගැනීයම් 

කමිටුව 

නි.සා. (සැල. හා සං -යබ.අ. 
3) ශාඛාව, 3 වන මහළ, 

යබ.අ. 3 ප්රධාන 
කාර්යාලය,ලංකාවිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
644,ශ්රීජයවර්ධනපුර මාවත, 

ඇතුල්ට යකෝ්ය්. 
දු.අ. 011 2880613 

රු. 12500.00 රු. 940,000.00 සැලසුම් හා සංවර්ධන 
(යබ.අ.3) කාර්යාලය, 

යතවන මහළ, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 644, 
ශ්රී ජයවර්ධනපුර මාවත, 

ඇතුල්ටයකෝ්ය්. 
 

සැලසුම් හා සංවර්ධන 
(යබ.අ.3) කාර්යාලය, 

යතවන මහළ, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 644, 
ශ්රී ජයවර්ධනපුර මාවත, 

ඇතුල්ටයකෝ්ය්. 

- NCB Click Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප-2) 

 
SP2/CE(C&CS)/T/2023/03 

ඇහැසි පපාදි බහන් ඇළුමිනි.ම් කියලෝ 
මීටර්100 සපයා ප්රවාහනය කිරීම. 

(Aerial Bundle Conductors Alu. (ABC) 
230V/400V 50x1 + 54.6 Sqmm) 

08.02.2023 
 

14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-2) 

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

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

තංගල්ටල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්ස් : 047-2241806 

5,000.00 600,000.00 

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

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

මාවත, තංගල්ටල. 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප.02) 
ශාඛාව, ප්රධාන ඉංජියන්රු 

(වාිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනා. 61/1A, 
මුහුදු මාවත, තංගල්ටල 

-- යිශීය Click Here 

https://www.dropbox.com/s/3rcd44xdfk8hqku/DGM%28CC%29-EE%28MM%29-PPC-2023-01-C.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u4n2dcv2qtqn1za/CEB-NWP2-NCB-M-23-0001.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4ad3rqjgt4jpv78/Eng-DD3-PnD-2022-038.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tbq6y4cr9xjvlqk/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2023-03.pdf?dl=0
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ඉදිකිරීම් 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 (ඌව) 

DGM(UVA)/CE(Com)/C1/2K23/002 
යමායරාගල පාරියභෝගික යස්වා 
මධයස්ථානයේ ගබඩා කාමරය හා තා්පය ඉදි 
කිරීම 

 

08/02/2023 
15.00 hrs 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාිජ) 

ඒකකය, ලංකාවිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

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

500.00 28,000.00 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාිජ) ඒකකය, 

ලංකාවිදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි 

පාර,හිඳ යගාඩ,බදුල්ටල. 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක . 04,  
ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගාඩ, බදුල්ටල 

 
- 

යිශීය 

 
යමතැනින් 
බාගත 
කරන්න 

යස්වා 
 

ජනන 
 

SPS/C3/MEM(M&P)/2021-7 
සපුගස්කන්ද විදුලි බලස්ථානයේ සිට කුලී 

පදනම මත මගී ප්රවාානන  සහනා සසන 07ක 
වාෑන් රථ ක් (රි දුරු සන ඉන්ධන සහිතවා) 
වාසරක කාල සීමාවාක් සහනා ලබා ගැනීම. 

 

 
2023-02-15 
10.00 පැයට 

 
 

නිය ෝජ්ය 
සාමානය 
අධිකාරී ( 
තාපබල 

සංකීර්ණ ) 

 
නියයෝජය සාමානය 
අධිකාකාරී ( තාපබල 

සංකීර්යය)  ලංවිම 
ජනන මූලස්ථානය, නව 

කැළි පාලම, 
10600 යකායලාන්නාව 

දුරකතන අංකය 
011  2423897 

 

 
 
 

500.00 

 
 
 
 

10,000.00 

නියයෝජය සාමානය අධිකාකාරී ( 
තාපබල සංකීර්යය)  ලංවිම 

ජනන මූලස්ථානය, නව 
කැළි පාලම, 

10600 යකායලාන්නාව 
දුරකතන අංකය 
011  2423897 

 

නියයෝජය සාමානය 
අධිකාකාරී ( තාපබල 

සංකීර්යය)  ලංවිම 
ජනන මූලස්ථානය, නව 

කැළි පාලම, 
10600 යකායලාන්නාව 

දුරකතන අංකය 
011  2423897 

අදාල නැත යිශීය Click Here 

යබදා හැරිම් 
කලාප 01 

යකාළඹ නගරය 

 
DGM(CC)/CE(CS)/PPC/2023/001 

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

යමයහයුම් (බිඳවැටුම්) ඒකකය පවත්වායගන 
යාම සඳහා  යකාළඹ නගරය තුල 

යගාඩනැගිල්ටලක් කුලී යහෝ බදු 
පදනමමතලබාගැනීම(වසර02ක්සදහා) 

 
 

2023 
යපබරවාරිමස 

08 වැනිදා 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(යකාළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
ලක්්මන් යගාඩනැගිල්ටල 

340, 
ආර්. ඒ. ද යමල්ට මාවත, 

යකාළඹ 032023.02.07 
දිනට යපර 

දුක.011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

31,200.00 
 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(යකාළඹ නගරය) කාර්යාලය, 
ලක්්මන් යගාඩනැගිල්ටල 340, 
ආර් ඒ ද යමල්ට මාවත, යකාළඹ 
03හි තබා ඇති ලංසු යප්ටිය 

නියයෝජයසාමානයාධිකාකාරි 
(යකාළඹනගරය) 

කාර්යාලය 
- යිශීය Click Here 

යබදා හැරිම් 
කලාප 01 

යකාළඹ නගරය 

DGM(CC)/CE(CS)/PPC/2022/013 
ප්ර.ඉ. (යකාළදදකුය) ඒකකයට අයත් අඩුසැර 
නඩත්තු II ඒකකය පවත්වායගන යාම සඳහා 

යකාළඹ නගරය තුල යගාඩනැගිල්ටලක් කුලියට 
යහෝ බිදට ලබාගැනිම (වසර02ක්සදහා) 

2023 
යපබරවාරිමස 

08 වැනිදා 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(යකාළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
ලක්්මන් යගාඩනැගිල්ටල 

340, 
ආර්. ඒ. ද යමල්ට මාවත, 

යකාළඹ 032023.02.07 
දිනට යපර 

දුක.011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

24,000.00 
 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(යකාළඹ නගරය) කාර්යාලය, 
ලක්්මන් යගාඩනැගිල්ටල 340, 
ආර් ඒ ද යමල්ට මාවත, යකාළඹ 
03හි තබා ඇති ලංසු යප්ටිය 

නියයෝජයසාමානයාධිකාකාරි 
(යකාළඹනගරය) 

කාර්යාලය 
- යිශීය Click Here 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී1/සීඊඊසීඑම්/ටීය/2022/263 
විදුලි අධිකාකාරි (පන්නල) පාරියභෝගික යස්වා 
මධයස්ථානය සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් 

රථයක් ලබා ගැනීම 

2023 
යපබරවාරි 01 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව 

ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු 
(වාිජ) කාර්යාලය, 

නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැිදුම, 

3,000.00 70,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(වයඹ-1) කාර්යාලය නාරම්මල 

පාර, 
ඇස්සැිදුම, 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(වයඹ-1) කාර්යාලය , 

නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැිදුම, 

 NCB Click Here 
 

https://www.dropbox.com/s/d20ldrqvb15ta4d/002.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d20ldrqvb15ta4d/002.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d20ldrqvb15ta4d/002.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vqbcverbtkz6y16/Eng-Gen-TC-SPSC3MEM%28M%26P%292021-7.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t9x599ju3g95xrc/DGM%28CC%29-CE%28CS%29-PPC-2023-001.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sadcwivr50vvat0/DGM%28CC%29-CE%28CS%29-PPC-2022-013.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nk2j6uflqqti4vc/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2022-263.pdf?dl=0


 4 

 කුලියාපිටිය. 
037 - 2281892 

කුලියාපිටිය. කුලියාපිටිය. 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී1/සීඊඊසීඑම්/ටීය/2022/268 
විදුලි ඉංජියන්රු (කුලියාපිටිය) කාර්යාලය 
සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා 

ගැනීම 

2023 
යපබරවාරි 01 

ප.ව 02.00 

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

Click Here 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී1/සීඊඊසීඑම්/ටීය/2022/271 
විදුලි අධිකාකාරී (මදුරන්කුලිය) පාරියභෝගික 

යස්වා මධයස්ථානය සදහා කුලී පදනම මත 
වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 

2023 
යපබරවාරි 01 

ප.ව 02.00 

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

Click Here 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී1/සීඊඊසීඑම්/ටීය/2022/272 
විදුලි ඉංජියන්රු (පුත්තලම) කාර්යාලයට අයත් 

ප්රායිශීය නඩත්තු ඒකකය සදහා කුලී පදනම 
මත වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 

2023 
යපබරවාරි 01 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව 

එම 3,000.00 

 
 

70,000.00 
එම එම  NCB Click Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී1/සීඊඊසීඑම්/ටීය/2022/273 
විදුලි ඉංජියන්රු (පුත්තලම) කාර්යාලය සදහා 

කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 
 

2023 
යපබරවාරි 01 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව 

එම 3,000.00 

 
 

70,000.00 
 

එම එම  NCB Click Here 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී1/සීඊඊසීඑම්/ටීය/2023/03 
බිංගිරිය කම්බිමාර්ගකරු ඩියපෝව සඳහා කුලී 

පදනම මත කෲ කැබ්ප රථයක් ලබා ගැනීම. 

2023 
යපබරවාරි 01 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව 

එම 3,000.00 

 
 

70,000.00 
 

එම එම  NCB Click Here 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී1/සීඊඊසීඑම්/ටීය/2023/04 
ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු (සැලසුම් හා 

සංවර්ධන) ඒකකයට අයත් විදුලි අධිකාකාරී 
(විමර්ශන) සදහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 

ලබා ගැනීම. 

2023 
යපබරවාරි 01 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව එම 3,000.00 

 
 

70,000.00 
 

එම එම  NCB 
Click Here 

 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/23/0002 
යබදාහැරීම් නඩත්තු ඒකකයේ 

විදුලි අධිකාකාරි (වාරියයපාල නඩත්තු උප 
ඒකකය) යවනුයවන් රාජකාරි කටයුතු සඳහා 

වෑන් රථයක් 
කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

2023-02-09 
යප.ව.10.00 ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ටල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

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

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ටල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ටල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

- යිශීය Download 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/22/0223 
ප්රධාන ඉංජියන්රු (කුරුයෑගල) යවනුයවන් 
රාජකාරි  කටයුතු  සඳහා යමෝටර් රථයක් කුලී 

පදනම මත ලබා ගැනීම. 

2023-02-09 
යප.ව.10.00 ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ටල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

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

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ටල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ටල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

- යිශීය Download 

යබ.අංශ 02 PHMDD2/DGM/CE 
(LCM)/DPC/2022/39 

 
 

 
 

 
නියයෝජය සාමානයාධීකාරී 

 
 

 
 

 
නියයෝජය සාමානයාධීකාරී 

 
නියයෝජය සාමානයාධීකාරී 

 
 

 
 

 
 

https://www.dropbox.com/s/lxirltfiftunqur/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2022-268.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z94zyip4q67g58g/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2022-271.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a6prk1y79y6lyg7/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2022-272.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gwodiikryt0141p/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2022-273.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vlxd1h3ftl5b48n/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2023-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wzbwmz9iekmieo7/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2023-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ucq6updui4s11uu/CEB-NWP2-NCB-HV-23-0002.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hwc7uy1bklxnysd/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0223.pdf?dl=0
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පපාලපගාලලවැඩබිම, 

අඹතැන්යඅජීවරැහැන්මාර්ගයඩත්තුවැඩක
ණ්ඩා.පම්වැඩබිමසහවට්ටාරන්තැන්යජීවමා
ර්ගයඩත්තුවැඩකණ්ඩා.පම්වැඩබිමසදහාආර
ක්ෂෂකපස්ව.අව්රුදුපදකකකාල.ක්ෂසදහාලබා

ගැනීම 

2023/02/08 
 

14.00 පැය 

යබදාහැරීම් 
සපයාගැනීම් 

කමිටුව - 
යබ.අ. 02 

 

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

විදුලිබල මණ්ඩලය. 
අංක 18,ළමාගාරය පාර, 

මහනුවර. 
 

081-2222287 
081-2204298 

1000.00 50,000.00 (වයාපෘති හා අධිකාසැර නඩත්තු - 
යබ.අ.02)  ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය. 
අංක 18,ළමාගාරය පාර, 

මහනුවර. 
 

081-2222287 
081-2204298 

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

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය. 
අංක 18,ළමාගාරය 

පාර,මහනුවර. 
081-2222287 
081-2204298 

- NCB  
 
 
 

Click here 

 
යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම)-1 

 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2023/011 

ප්රායිශීය විදුලි ඉංජියන්රු (කුණ්ඩසායල්ට) 
ඒකකයේ වාිජ උප ඒකකය සඳහා කුලී 

පදනම මත වසර 02ක කාලයකට  (4WD) 
ඩබල්ට කැබ්ප   රථයක්  ලබා ගැනීම. 

 

 
 

2023-02-08 
දින 

ප.ව. 2. 00ට 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් කමිටුව 

 
 

ප්ර.ඉ. (වාිජ-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 
දු අ   081-2234324 

 

 
 
 

1000/= 

 
 

20,000/= 

 
 

ප්ර.ඉ. (වාිජ-මප1) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, අංක 

04, අස්ගිරිය පාර, මහනුවර. 
. 

 
 

ප්ර.ඉ. (වාිජ-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 
 

 
අදාල නැත. 

 
යිශීය 

Click Here 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම)-1 

 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2023/012 

ප්රායිශීය විදුලි ඉංජියන්රු (දල්ල්ටල) ඒකකයේ 
වාිජ උප ඒකකය සඳහා කුලී පදනම මත 
වසර 02ක කාලයකට  වෑන්   රථයක්  ලබා 

ගැනීම. 
 

 
 

2023-02-08 
දින 

ප.ව. 2. 00ට 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් කමිටුව 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-එම- 

 
 
 

1000/= 

 
 

16,000/= 

 
 
 

-එම- 

 
 
 

-එම- 

 
අදාල නැත. 

 
යිශීය 

Click Here 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම)-1 

 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2023/013 

ප්රායිශීය විදුලි ඉංජියන්රු (ගලයගදර) 
ඒකකයේ වාිජ උප ඒකකය සඳහා කුලී 
පදනම මත වසර 02ක කාලයකට  වෑන්   

රථයක්  ලබා ගැනීම. 
 

 
 

2023-02-08 
දින 

ප.ව. 2. 00ට 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් කමිටුව 

 
 

-එම- 

 
 
 

1000/= 

 
 

16,000/= 

 
 
 

-එම- 

 
 
 

-එම- 

 
අදාල නැත. 

 
යිශීය 

Click Here 
 

 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම)-1 

 

 
 

CP1/CE(COM)/PPC/2022/293 
ලං.වි.ම. (මධයම පළාත 1 )-කටුගස්යතාට  

ප්රායිශීය විදුලි ඉංජියන්රු කාර්යාලයට 
අනුබිධිකාත වත්යත්ගම  පාරියභෝගික යස්වා 
මධයස්ථානය සඳහා කුලී/බු  පදනම මත 

පහත සඳහන් පහසුකම් සහිතව වසර 02ක 
කාලයකට යගාඩනැගිල්ටලක්  ලබා ගැනිම. 

සපුරාලි. යුු අවශ්යතා 1.වත්යත්ගම නගරයට  
ආශ්රිත වීම. 2.වාහන ගමන් කල හැකි  මාර්ග හා  

වාහන ගාල්ට කිරීයම් පහසුකම්  තිබිය යුතුය. 
3.අවම වශයයන් යගාඩනැගිල්ටල වර්ග 

අඩි2000 කින් යුක්ත  විය 
යුතුය.4.ජලය,විදුලිය,දුරකථන  හා 

 
 

2023-02-08 
දින 

ප.ව. 2. 00ට 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් කමිටුව 

 
තමා විසින් සකස් කරගත් 

අයදුම්පතක 
බලායපායරාත්තු වන 

මාසික කුළිය සහ  
යගාඩනැගිල්ටයල්ට    සියලු 

විස්තර සඳහන් කර 
එවන්න. 

 
දු අ   081-2234324 

081-2499679 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 

-එම- 

 
 
 

-එම- 

 
 
 
 

අදාල නැත. 

 
 
 
 

යිශීය 

- 

https://www.dropbox.com/s/2gvlwg0kjztf4ja/ENG-DD2-PHM-PHM-DD2-DGM-CE%20%28LCM%29-DPC-2022-39.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2oq3ioqpzg23s07/Sin-DD2-CP1-PPC-2023-011.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/msjj6rkw20ms18b/Sin-DD2-CP1-PPC-2023-012.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/62il54womb5kspl/Sin-DD2-CP1-PPC-2023-013.pdf?dl=0
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සනීපාරක්ෂක පහසුකම් තිබිය  යුතුය. 
 

 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම)-1 

 

 
 

CP1/CE(COM)/PPC/2022/294 
මධයම පළාත-1 ප්රධාන විදුලි  ඉංජියන්රු 

(යබදාහැරීම් නඩත්තු) ඒකකය මප1 
කාර්යාලය   සඳහා බදු / කුලී පදනම මත පහත 
සඳහන් පහසුකම් සහිත යගාඩනැගිල්ටලක් වසර 

02ක කාලයකට ලබා ගැනීම. 
සපුරාලි. යුු අවශ්යතා 1.මහනුවර නගරයට 
ආසන්න විය යුතුය.2.යගාඩනැඟිල්ටයල්ට වර්ග 

ප්රමායය ව.අ. 2000කින් පමය  සමන්විත විය 
යුතුය. 3.වාහන 04ක් නවතා තැබීය හැකි 

ස්ථානයක් වීය යුතුය. 4.ජලය, විදුලිය, 
දුරකථන සහ සනිපාරක්ෂක පහසුකම් තිබිය 

යුතුය. 
 

 
 

2023-02-08 
දින 

ප.ව. 2. 00ට 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් කමිටුව 

 
තමා විසින් සකස් කරගත් 

අයදුම්පතක 
බලායපායරාත්තු වන 

මාසික කුළිය සහ 
යගාඩනැගිල්ටයල්ට  සියලු 

විස්තර සඳහන් කර 
එවන්න. 

 
දු අ    081-2234324 

081-4953295 
 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 

-එම- 

 
 
 

-එම- 

 
 
 

අදාල නැත. 

 
 
 
 

යිශීය 

- 

 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම)-1 

 

 
 

CP1/CE(COM)/PPC/2022/295 
ගලයගදර ප්රායිශීය විදුලි ඉංජියන්රු බල 

ප්රයිශයට අයත් ූජජාපිටිය විදුලි පාරියභෝගික 
යස්වා මධයස්ථානය සඳහා බදු / කුලී පදනම 

මත පහත සඳහන් පහසුකම් සහිත 
යගාඩනැගිල්ටලක් වසර 02ක කාලයකට ලබා 

ගැනීම. 

සපුරාලි. යුු අවශ්යතා  1.ූජජාපිටිය නගරය 
යහෝ එම ප්රයිශයට ආසන්න විය යුතුය.2.වර්ග 

ප්රමායය ව.අ. 3000ක් යහෝ ඊට ආසන්න 
ප්රමායයේ තනි ත්ටුයේ යගාඩනැගිල්ටලක් විය 

යුතුය.3.යලාරි රථ 02ක් හා ිවිත්ව කාර්යය 
වාහනයක් නවතා තැබීයම් හැකියාව තිබිය 
යුතුය. 4.ජලය, විදුලිය, දුරකථන පහසුකම් 

තිබිය යුතුය.5.ප්රධාන මාර්ගයකට යාබදව තිබිය 
යුතුය. යගාඩනැගිල්ටල අවට  ආරක්ෂිත වැටක් 
යහෝ ආරක්ෂිත තා්පයක් ඉදිකර තිබීම අමතර 

සුදුසුකමකි. 

 
 

2023-02-08 
දින 

ප.ව. 2. 00ට 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් කමිටුව 

 
තමා විසින් සකස් කරගත් 

අයදුම්පතක 
බලායපායරාත්තු වන 

මාසික කුළිය සහ  ඉඩයම්   
සියලු විස්තර සඳහන් කර 

එවන්න. 
 

දු අ    081-2234324 
081-4945102 

 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 

-එම- 

 
 
 
 
 
 

-එම- 

 
 
 
 

අදාල නැත. 

 
 
 
 

යිශීය 

- 

 
යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම)-1 

 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2022/296 

ගලයගදර  ප්රායිශීය විදුලි ඉංජියන්රු  බල   
ප්රයිශයට අයත් හතරලියිද  වි.පා.යස්. 

මධයස්ථානයේ විදුලි අධිකාකාරි නිළ නිවස  
සඳහා  පහත සඳහන් අවශයතාවන් සහිත 

 
 

2023-02-08 
දින 

ප.ව. 2. 00ට 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් කමිටුව 

 
තමා විසින් සකස් කරගත් 

අයදුම්පතක 
බලායපායරාත්තු වන 

මාසික කුළිය සහ   
යගාඩනැගිල්ටයල්ට    සියලු 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ප්ර.ඉ. (වාිජ-මප1) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, අංක 

04, අස්ගිරිය පාර, මහනුවර. 
. 

 
 

ප්ර.ඉ. (වාිජ-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

 
 
 
 

අදාල නැත. 

 
 
 
 

යිශීය 

- 
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නිවසක් කුලී/බදු පදනම මත වසර 02ක 
කාලයක් සඳහා ලබා ගැනීම. 

සපුරාලි. යුු අවශ්යතා  1.හතරලියිද යහෝ 
ගලයගදර නගරයට ආසන්න විය යුතුය. තුළ 

පිහිටා තිබිය යුතුය.2.වර්ග අඩි 1750-2000 ක් 
යහෝ ඊට ආසන්න ප්රමායයේ යගාඩනැගිල්ටලක් 
විය යුතුය..3.ජලය, විදුලිය, දුරකථන  පහසුකම් 

තිබිය යුතුය.4.වාහනයක් යදකක්  නවතා 
තැබිය හැකි පහසුකම් තිබිය යුතුය.5.ප්රධාන 

මාර්ගයට යාබදව පිහිටා තිබිය යුතුය.6.නිවස 
වටා ආරක්ිත වැටක් යහෝ තා්පයක් තිබිය 

යුතුය. 
 

විස්තර සඳහන් කර 
එවන්න. 

 
දු අ   081-2234324 

081-4945102 
 
 

- - මහනුවර. 
 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

 
CP2/CE(COM)/PPC/2023/026 

 
ප්රධාන  ඉංජියන්රු(බලශක්ති කළමනාකරය)  

ඒකකය- මප 02  සඳහා  වසර යදකක 
කාලයකට වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම 

15/02/2023 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

දු.අ. 081-2270070 

1000.00 

 
 
 

16,000.00 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, යකාළඹ 
පාර, පිළිමතලාව. 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 
අදාල නැත. 

 
යිශීය 

Click Here 
 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2023/027 
 

ප්රධාන විදුලි  ඉංජියන්රු (කෑගල්ටල) ඒකකයට 
අයත් රල්ක්කන විදුලි පාරියභෝගික 
මධයස්ථානය සඳහා  පහත සඳහන් 

අවශයතාවන් සහිත නිවසක් කුලී/බදු පදනම 
මත වසරක කාලයකට ලබා ගැනීම. 

සපුරාලිය යුතු අවශයතා: 
1.  රල්ක්කන නගරය අවට යහෝ නගරය තුළ 

විය යුතුය. 
2. අවම වශයයන් ව.අ.2500ක් යහෝ ඊට වැඩි 

විය යුතුය. 
3. යලාරි සහ යරේන් රථ 4ක් නවතා තැබිය 

හැකි විය යුතුය. 
4. නල ජලය, විදුලිය, ස්ථාවර දුරකථන සහ 

සනීපාරක්ෂක පහසුකම් තිබිය යුතුය. 
5. වට තා්පයක් තිබිය යුතුය. 

6. ප්රධාන බස් මාර්ගයේ සිට පහසුයවන් 
පිවිසිය හැකි සහ  යලාරි සහ යරේන් රථ 

පහසුයවන් ගමන් කළ හැකි මාර්ගයක් තිබිය 
යුතුය. 

15/02/2023 
14.00 පැ. 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

තමා බලායපායරාත්තු වන 
මාසික කුළිය සහ ඉඩයම් 

සියලු විස්තර 
https://ceb.lk./tender-

notice/si මඟින් ලබා 
ගන්නා ආදර්ශ ආකෘති 

පත්රයේ සඳහන් කර ප්ර.ඉ. 
(වාිජ) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, යනා.431, 

යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව 
යවත යගනවිත් යහෝ 

ලියාපදිංචි තැපෑයලන් 
එවිය යුතුය. 

ඉඩම සම්බන්ධව යතාරතුරු 
සඳහා - දු.අ. 035-2222466 
ලංසුව භාරදීම පිළිබඳ වැඩි 
විස්තර සඳහා - දු.අ.  081-

2270070 

- 

 
 
 
- 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, යකාළඹ 
පාර, පිළිමතලාව. 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 
අදාල නැත. 

 
යිශීය 

Click Here 
 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

 
CP2/CE(COM)/PPC/2023/028 

ප්රධාන විදුලි  ඉංජියන්රු (කෑගල්ටල) ඒකකයට 
අයත් කෑගල්ටල විදුලි පාරියභෝගික 

මධයස්ථානයේ විදුලි කූ  ගබඩා කර තැබීම 
සඳහා  පහත සඳහන් අවශයතාවන් සහිත 
ඉඩමක් කුලී/බදු පදනම මත වසර 02ක 

කාලයකට ලබා ගැනීම. 
 

15/02/2023 
14.00 පැ. 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

තමා බලායපායරාත්තු වන 
මාසික කුළිය සහ ඉඩයම් 

සියලු විස්තර 
https://ceb.lk./tender-

notice/si මඟින් ලබා 
ගන්නා ආදර්ශ ආකෘති 

පත්රයේ සඳහන් කර ප්ර.ඉ. 
(වාිජ) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා විදුලිබල 

- 

 
 
 
- 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, යකාළඹ 
පාර, පිළිමතලාව. 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 
අදාල නැත. 

 
යිශීය 

Click Here 
 

https://www.dropbox.com/s/q2bp21ke0w4nemg/PPC-2023-026%20Van%20EM.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rdyya2d9jdx8pi0/Land_Building%20Rent_Lease%20Format%20CP2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rdyya2d9jdx8pi0/Land_Building%20Rent_Lease%20Format%20CP2.pdf?dl=0
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සපුරාලිය යුතු අවශයතා: 
1. කෑගල්ටල  නගරය තුළ ප්රධාන පාරකට 

යාබදව පිහිටිය යුතුය. 
2. අවම වශයයන් පර්චස් 30ක් යහෝ ඊට වැඩි 

විය යුතුය. 
3. යරේන් රථයක් පහසුයවන් පිවිසීමට 

ප්රමායවත් පිවිසුම් මාර්ගයක් තිබිය යුතුය. 
4. නායයෑම් වලින් යතාර තැනිතලා භූමියක් 

විය යුතුය. 
5. ඉඩම වටා ආරක්ිත වැටක් යයාදා යවන්කර 
තිබිය යුතු අතර ඇතුල්ටවීයම් යේ්ටුවක් තිබිය 

යුතුය. 
6. ප්රධාන මාර්ගයට මුහුයලා  පිහිටිය යුතුය. 

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව 

යවත යගනවිත් යහෝ 
ලියාපදිංචි තැපෑයලන් 

එවිය යුතුය. 
 
 

ඉඩම සම්බන්ධව යතාරතුරු 
සඳහා - දු.අ. 035-2222466 
ලංසුව භාරදීම පිළිබඳ වැඩි 
විස්තර සඳහා - දු.අ.  081-

2270070 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

 
CP2/CE(COM)/PPC/2023/029 

ප්රායිශීය විදුලි ඉංජියන්රු(මාවනැල්ටල)  
ඒකකයට අයත්  ප්රායිශීය නඩත්තු උප ඒකකය 

සඳහා වසර යදකක කාලයකට කුලී පදනම 
යටයත් කෘකැබ්ප රථයක් ලබා ගැනීම 

15/02/2023 
14.00 පැ. 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

දු.අ. 081-2270070 

1000.00 

 
 
 

16,000.00 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, යකාළඹ 
පාර, පිළිමතලාව. 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 
අදාල නැත. 

 
යිශීය 

Click Here 
 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2023/030 
ප්රධාන ඉංජියන්රු (ය්රායදිය)  කාර්යාලය 
සඳහා වසර යදකක කාලයකට වෑන් රථයක් 

ලබා ගැනීම. 

15/02/2023 
14.00 පැ. 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

දු.අ. 081-2270070 

1000.00 

 
 
 

16,000.00 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, යකාළඹ 
පාර, පිළිමතලාව. 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 
අදාල නැත. 

 
යිශීය 

Click Here 
 

යබ.අංශ 2 
(වාහාආ) 

කඩවත පිහිටි නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(වාිජ හා ආයතනික) යබ.අංශ 02 

කාර්යාලයේ ප්රධාන ඉංජියන්රු (වාිජ හා 
බලශක්ති කළමනාකරය)යේ  භාවිතය සඳහා 

යතත බදුකුලී පදනම මත වර්ෂ 02ක් සඳහා 
කාර් රථයක් ලබාගැනීම 

යටන්ඩර් අංක -
DD2/DGM(C&C)/HV/C&C/2023/T126 

 

08-02-2023 
යප.ව.10.00 

 
 

යබදාහැරීම් 
අංශ 2 

 
 

නිසා(වාහාආ) යබ.අංශ 2, 
02වන මහළ, යනා.205/3, 
නුවර පාර, පහළ බියන්විල, 

කඩවත 
011- 2399679 
011- 2329934 

1,000.00 65,000.00 

 
ලං.වි.ම, යනා.205/3, නුවර 

පාර, පහළ බියන්විල, කඩවත 
පළමු මහයල්ට අ.සා.(යබ.අංශ 
02) කාර්යාලයේ තබා ඇති 

යටන්ඩර් යප්ටියට බහාලිය 
යුතුයි. 

 
ලං.වි.ම, යනා.205/3, 

නුවර පාර, පහළ 
බියන්විල, කඩවත 

පළමු මහයල්ට 
අ.සා.(යබ.අංශ 02) 

කාර්යාලය 

 
 

250.00 

 
 

යිශීය 
 

බාගැනීමට  

යබදාහැරිම් අංශ 
02 

(බපඋ) 

WPN/CE/GAM/2023/01 
.ක්ෂකල පාරිප ෝගික පස්වා මධ්යස්ාාය. 

සඳහා වසර 02ක කාල.කට පගාඩයැගිලලක්ෂ 
සහිත ඉඩමක්ෂ බදු කුලී පදයම මත ලබා ගැනීම 

2023-02-01 
ප.ව 2.00 

දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් කමිටුව 

ප්රායිශීය විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., අංක 

57, යම්රිබියසෝ මාවත, 
ගම්පහ 

033-2227944 
033-2222170 

1,000.00 - 

ප්රායිශීය විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., අංක 57, 

යම්රිබියසෝ මාවත, ගම්පහ 
033-2227944 
033-2222170 

ප්රායිශීය විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., අංක 

57, යම්රිබියසෝ මාවත, 
ගම්පහ 

033-2227944 
033-2222170 

- NCB 
Click Here 

යබදාහැරිම් අංශ 
02 

(බපඋ) 

WPN/KEL/CE/TC01/2023/01 
මාවරමණ්ඩිය පාරියභෝගික යස්වා 

මධයස්ථානය සඳහා බදු කුලීපදනම මත 
යගාඩනැගිල්ටලක් ලබා ගැනීම. 

(මායකාළ,බියගම,සපුගස්කන්ද අවටින්) 

2023-02-01 
ප.ව 2.00 

දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් කමිටුව 

ප්රායිය ය විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය, 624, නුවර පාර, 

ඇල්ටයදිය, 
කඩවත. 

දු.ක. 0112 925880 
ෆැක්ස්: 0112925885 

1,000.00 50,000.00 

ප්රායිය ය විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය, 624, නුවර පාර, 

ඇල්ටයදිය, 
කඩවත. 

දු.ක. 0112 925880 
ෆැක්ස්: 0112925885 

ප්රායිය ය විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය, 624, නුවර 

පාර, ඇල්ටයදිය, 
කඩවත. 

දු.ක. 0112 925880 
ෆැක්ස්: 0112925885 

- NCB 
Click Here 

යබදාහැරිම් අංශ 
02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/DM-V25/2022/254 
කුලී පදයම මත වෑන් රා.ක්ෂ ලබා ගැනීම, 

තාරාපැවි යඩත්තු උප කාර්.ාල. 

2023-02-01 
ප.ව 2.00 

දක්වා 

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, 

නි.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, - NCB 
Click Here 

https://www.dropbox.com/s/96t1w55sqawmfy1/PPC-2023-029%20Crew%20Cab%20%20AMU.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ut63dc8jka88lyl/PPC-2023-030%20%20Van%20Peradeniya.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/whn4tibm0wovjjq/Eng-DD2-CnC-2023-T126.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y0a33f4t6hfem1b/WPN-CE-GAM-2023-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lc2aw41f0fzypjg/WPN-KEL-CE-TC-01-2023-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fqf06j0joctw8um/Eng-DD2-WPN-NCB-DM-V25-2022-254%20Van.pdf?dl=0
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(පව්ර.න්පගාඩ) - ප්රධ්ාය ඉජිනපන්ු (පබදා  
යඩත්තු) ඒකක. 

කිරිබත්යගාඩ. 
දු.ක. 011-2911071/72 

කිරිබත්යගාඩ.                දු.ක. 
011-2911071/72 

කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

යබදාහැරිම් අංශ 
02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/D-V90/2022/250 
කුලී පදයම මත වෑන් රා.ක්ෂ ලබා ගැනීම, 

ප්රාපීය . යඩත්තු ඒකක. – විදුලි ඉංජියන්රු 
(දිවුලපිටිය) ඒකකය 

2023-02-01 
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/P&D-V178/2023/06 
කුලී පදයම මත වෑන් රා.ක්ෂ ලබා ගැනීම, 
ප්රධ්ාය ඉජිනපන්ු (සැලසුම් හා සජවර්ධ්ය) 

ඒකක. 

2023-02-01 
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 

අතියර්ක 
සාමානයාධිකාකාරි

යබදාහැරීයම් 
අංශය 03 

AGM(DD3)/NCB/2022/01 
අතියර්ක සාමානයාධිකාකාරි-යබ.අ. 3 කාර්යාලය 
සඳහා කාර් රථයක් කුලී පදනම මත අවුරුදු 02 

ක කාලයකට ලබාගැනීමට මිළ ගයන් 
කැඳවීම. (රියදුරු සමඟ) 

 

2023.02.08 
යප.ව. 10.00 

යබ.අ. 03 
සපයාගැනීයම් 

කමිටුව 

අතියර්ක සාමානයාධිකාකාරි 
(යබ.අ. 3) කාර්යාලය, 

යදවැනි මහළ, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 644, 
ශ්රී ජයවර්ධනපුර මාවත, 

ඇතුල්ටයකෝ්ය්. 
දු.ක. අංකය 

011-2880639 

රු. 1000.00 රු. 20,000.00 සැලසුම් හා සංවර්ධන 
(යබ.අ.3) කාර්යාලය, 

යතවන මහළ, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 644, 
ශ්රී ජයවර්ධනපුර මාවත, 

ඇතුල්ටයකෝ්ය්. 
 

සැලසුම් හා සංවර්ධන 
(යබ.අ.3) කාර්යාලය, 

යතවන මහළ, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 644, 
ශ්රී ජයවර්ධනපුර මාවත, 

ඇතුල්ටයකෝ්ය්. 

- NCB Click Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/vehicle/V06/2023/04 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී (ද.ප.02) 

කාර්යාලයට අයත් මානව සම්පත් නිළධාරි 
ඒකකයේ රාජකාරි කටයුතු සදහා යමෝටර් කාර් 
රථ  01ක් කුලී පදනම මත සපයා ගැනීම.මත 

සපයා ගැනීම. 

08-02-2023 
 

14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-2) 

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

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

තංගල්ටල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්ස් : 047-2241806 

1000.00 20,000.00 

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

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

මාවත, තංගල්ටල. 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප.02) 
ශාඛාව, ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාිජ) ඒකකය, ලං.වි.ම., 
යනා. 61/1A, මුහුදු මාවත, 

තංගල්ටල 

-- යිශීය Click Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/vehicle/V79/2023/05 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී (ද.ප.02) 

කාර්යාලයට අයත් ප්රධාන ඉංජියන්රු (වාිජ 
හා පාරි.යස්වා) ඒකකයේ විදුලි 

ඉංජියන්රු(වාිජ) සදහා යමෝටර් කාර් රථ 
01ක් කුලී පදනම මත සපයා ගැනීම. 

 
08-02-2023 

 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-2) 

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

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

තංගල්ටල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්ස් : 047-2241806 

1000.00 20,000.00 

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

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

මාවත, තංගල්ටල. 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප.02) 
ශාඛාව, ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාිජ) ඒකකය, ලං.වි.ම., 
යනා. 61/1A, මුහුදු මාවත, 

තංගල්ටල 

-- යිශීය Click Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/vehicle/V124/2023/06 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී (ද.ප.02) 
කාර්යාලයට අයත් ප්රධාන ඉංජියන්රු 

(යබදාහැරීම් නඩත්තු) ඒකකයේ ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (යබදාහැරීම් නඩත්තු) රාජකාරි 
කටයුතු සඳහා යමෝටර් කාර්  රථ 01ක් කුලී 

පදනම මත සපයා ගැනීම. 

 
 

08-02-2023 
 

14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-2) 

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

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

තංගල්ටල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්ස් : 047-2241806 

1000.00 20,000.00 

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

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

මාවත, තංගල්ටල. 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප.02) 
ශාඛාව, ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාිජ) ඒකකය, ලං.වි.ම., 
යනා. 61/1A, මුහුදු මාවත, 

තංගල්ටල 

-- යිශීය Click Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/vehicle/V140/2023/07 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී (ද.ප.02) 

කාර්යාලයට අයත් ප්රධාන ඉංජියන්රු (මාතර) 

 
08-02-2023 

 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-2) 

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

ඉංජියන්රු (වාිජ) 
ඒකකය, ලං.වි.ම.යනා. 

1000.00 20,000.00 

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

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

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප.02) 
ශාඛාව, ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාිජ) ඒකකය, ලං.වි.ම., 

-- යිශීය Click Here 

https://www.dropbox.com/s/ct6l7mzh68qgcii/Eng-DD2-WPN-NCB-D-V90-2022-250%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b3b7wzb5kaqs3w2/Eng-DD2-WPN-NCB-P%26D-V178-2023-06%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ut9a4w9ygb8cg62/Sin-AGM%28DD3%29-NCB-2022-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/71fhie5el11y00t/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V06-2023-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2zxe0mmqvb1hayz/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V79-2023-05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ui0kt68bex1rq5g/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V124-2023-06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cph6k8ddgkai8f1/SP2-CE9C%26CS%29-Vehicle-V140-2023-07.pdf?dl=0
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ඒකකයේ ඉංජියන්රු සහකාර රාජකාරි කටයුතු  
සඳහා ිවිත්ව කාර්යය වෑන් රථයක් කුලී 

පදනම මත ලබා ගැනිම 

61/1A, මුහුදු මාවත, 
තංගල්ටල. 

දු.අ. 047-2200888 
ෆැක්ස් : 047-2241806 

මාවත, තංගල්ටල. යනා. 61/1A, මුහුදු මාවත, 
තංගල්ටල 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/C03T/T(CIVIL 
WORK)/2023/01 

 
කතරගම සංචාරක නිවාස භාරකරුයේ නිල 

නිවස අළුත් වැඩියා කිරිම 
 

සුදුසුකම්: CID (ICTAD)යේියේ C7 යහෝ 
ඊට වැඩි යගාඩනැගිලි ඉදිකිරිම් 

08.02.2023 
 

14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව  

(ද.ප2 

නියයෝජය නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප.02) 
ශාඛාව, ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාිජ හා පාරියභෝගික 

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

මාවත, තංගල්ටල. 
 

2,000.00 100,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාිජ හා 

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

මාවත, තංගල්ටල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්ස් : 047-2241806 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාිජ හා 
පාරියභෝගික යස්වා) 

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

තංගල්ටල. 
 
 

-- යිශීය Click Here 

යබ.අ.04 
(දකුණු පළාත 1) 

දප1/ප්ර.ඉ.අකු/ලි6/පවිත්රතා/2023/01 
අකුරැස්ස ප්රායිශීය ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු 

කාර්යාලය සහ වැලිගම, අකුරැස්ස, යදනියාය 
සහ යමාරවක පා.යස්.ම. හා පස්යගාඩ උප 

පා.යස්.ම. සඳහා පවිත්රතා කටයුතු සඳහා යස්වා 
සපයා ගැනීම. 

08/02/2023 
14 .00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් කමිටුව 

ප්රධාන ඉංජියන්රු, 
ප්රායිශීය ප්රධාන විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය,අංක.08,යාකබැ

ිද පාර, අකුරැස්ස. දු.ක.   
041 – 2250344 ෆැක්ස් 

041 – 2250285 
 

1,000.00 5,000.00 ප්රධාන ඉංජියන්රු, ප්රායිශීය 
ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු 

කාර්යාලය, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය,අංක.08, යාකබැිද 

පාර, අකුරැස්ස 

අදාලයනායේ. NCB 
 

 ccdgmsp
@ceb.lkම
ගින් ඉල්ටලුම් 

කරන්න 
091223209

5/058 

විදුලිය 
සැපයීයම් 

ගුයාත්මකභාව
ය වැඩිදියුණු 

කිරීයම් 
උපකාරක 
වයාපෘතිය 
(SESRIP) 
වයාපෘතිය 

මල්ටකඩුවාව පිහිටි SESRIP වයාපෘති 
කළමයාකරය කාර්යාලය සඳහා මාස 18 

කාල සීමාවකට ආරක්ෂක යස්වාව ලබා ගැනීම 
සඳහා වූ යටන්ඩරය 

 
යටන්ඩර් අංකය : 

PD(SESRIP)Prj/T/SSe/2022/01 
 

2023.02.09 
ප.ව.2.00 

යබදාහැරිම් 
සපයා ගැනීයම් 

කමිටුව. 
 

SESRIP  වයාපෘති 
කළමයාකරය ඒකකය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා. 21/21, 03 පටුමග, 

ආඳාගල වත්ත, 
මුත්යත්ටුගල 

කුරුයෑගල 
දු.ක. අංක. 0372229276 
ෆැක්ස් .     0372229276 

500.00 
 

රු.30,000.00 
 

SESRIP  වයාපෘති 
කළමයාකරය ඒකකය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා. 21/21, 03 පටුමග, 

ආඳාගල වත්ත, මුත්යත්ටුගල 
කුරුයෑගල 

දු.ක. අංක. 0372229276 
ෆැක්ස් .     0372229276 

SESRIP  වයාපෘති 
කළමයාකරය ඒකකය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා. 21/21, 03 පටුමග, 

ආඳාගල වත්ත, 
මුත්යත්ටුගල 

කුරුයෑගල 
දු.ක. අංක. 0372229276 
ෆැක්ස් .     0372229276 

අදාල නැත යිශීය 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. 

 
 

අය්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන්ට යහෝ දවුන්යේ බලයලත් නියයෝජිතයන්ට පමයක් ලංසු යපාත් නිකුත් කරනු ලැයබ්ප. අවශය වු විටක දවුන් 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 සාමානයාධිකාකාරී/ප් රධාන ඉංජියන්රු යවත ලිිතතව ඉදිරිපත් කරන ලද ඉල්ටලීමක් මගින්  0900 පැය සිට 1500 පැය දක්වා 
සාමානය වැඩ කරන දිනයන් තුළ මිලදී ගත හැක. යම් ස`දහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සාමානයාධිකාකාරී නමින් ලියන ලද බැංකු අයකරයක් ම`ගින් යහෝ මුදල්ට ම`ගින් යහෝ යගවිය හැක. 
 

 

වියිශීය තානාපති කාර්යාල /යවළ`ද යකාමිෂන්වලට, ලංසු යපාත්වල යතාරතුරු පිටපත් ලිිතත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීයමන් අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප් රධාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනාමියල්ට ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපාත් අය්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් හා 
දවුන්යේ නියයෝජිතයින්ට අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප් රධාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනාමියල්ට පරීක්ෂා කල හැක. 
 

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

 

https://www.dropbox.com/s/an3atyubtb80m5z/SP2-CE%28C%26CS%29-C03-T%28Civil%20Work%29-2023-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6gorlcm0jr5coro/PD%28SESRIP%29-Prj-T-SSe-2022-01.pdf?dl=0
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 ICB ) අන්තර්ජාතික තරඟකාරී ලංසු “  NCB ) යිශීය තරඟකාරී ලංසු 

 

        සාමායයාධිකාකාරී                      
                                     


