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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 
ජනන 

(මහවැලි 
සංකීර්යය) 

MC/VIC/OP/2022/04 
විකයටෝරිය විදුලි බලාස්ථානය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය සදහා 
220kV,Outdoor Dead Tank Current 

Transformers සැපයීම. 

2023/03/22 
බදාදා 

යප.ව. 10.00 
ට 

මහවැලි 
සංකීර්ය 

සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී (ම. සං.) 

40/20, අම්පිටිය පාර, 
මහනුවර. 

Tel:    +94-81-2235431 
+94-81-2224568 

Fax:  +94-81-2232802 
 

රු5000/= 
මහජන 

බැංකුයේ 
මූලස්ථාන 
ශාඛායේ 
මහවැලි 

සංකීර්ය 
ගිණුම් අංක 
204-2002-
30085-134 
ට බැරයවන 
යස් යගවා 

බැංකු ලදුපත 
ඉදිරිපත් කල 

යුතුය. 

රු. 500,000/= 
 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(ම. සං.) 40/20, අම්පිටිය 

පාර, මහනුවර. 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී (ම. 

සං.) 40/20, අම්පිටිය 
පාර, මහනුවර. 

 

- ICB Click 
here 

https://www.dropbox.com/s/3spd2lmxvav5ojs/ENG-GEN-MC-MC-VIC-OP-2022-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3spd2lmxvav5ojs/ENG-GEN-MC-MC-VIC-OP-2022-04.pdf?dl=0
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ලකවිජය 

විදුලිබලාගාර
ය 

 
LV/T/2023/0002 

Sodium Hypochlorite ලකවිජය විදුලි 
බලාගාරයට මිලදී ගැනීම හා සැපයීම 

 
15/02/2023

දින 14.00  
පැයට 

 
 
 

 
ලකවිජයවිදුලි
බලාගාරය - 
සපයාගැනීම් 

කමිටුව 

 
ප්රසම්පාදන 

අංශය, 4 වන මහල, 
බලස්ථාන කළමයාකරු 

(ලකවිජය විදුලි 
බලාගාරය) ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරකකල්ලලිය, 

යනායරාචයචෝයල්ල 
TP : 032 226 8964/77 

Fax: 032 226 8980 
 

Mob 0715777171 

රු2,000.00 
(නැවත 

යනායගවන
යටන්ඩර් 

තැන්පතුව) 
සාමානයාධිකා
කාරී ලංකා 

විදුලිබල 
මණ්ඩලය 

නමින් 
මහජන 

බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක: 
204200140

085134 
යවත බැර 
කලහැක 

 
100,000.00 

 
 

 
ප්රසම්පාදනඅංශය, 4 
වනමහල, පරිපාලන 

යගාඩනැගිල්ලල, ලකවිජය 
විදුලි බලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරකකල්ලලිය, 

යනායරාචචයලයි 61342, 
ශ්රීලංකාව. 

 
TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8980 

 
ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වනමහල, පරිපාලන  

යගාඩනැගිල්ලල, 
ලකවිජය විදුලි 

බලාගාරය, ලංකා විදුලි 
බල මණ්ඩලය, 
නාරකකල්ලලිය, 

යනායරාචචයලයි 
61342. 

 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 

යනාමියල්ල 
බාගත කරගත 

හැක 
 

 
NCB 

Click 
Here 

 

 
ලකවිජයවිදුලි

බලාගාරය 

 
LV/T/2022/0287 

 
ලකවිජය බලාගාරයේ කයලෝරිණීකරන 
අංශය සඳහා HDPE පයිප්ප සහ උපාංග 

සැපයීම හා බාරදීම 

 
22/02/2023

දින 
14.00 පැයට 

 
 
 
 
 

 
ලකවිජයවිදුලි
බලාගාරය - 

කණිෂ්ඨ 
සපයාගැනීම් 

කමිටුව 

 
ප්රසම්පාදන 

අංශය, 
4වනමහල,බලස්ථානකළ

මයාකරු 
(ලකවිජයවිදුලිබලාගාරය

) 
ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩලය,
නාරකකල්ලලිය,යනායරා

චයචෝයල්ල 
TP : 032 226 8964/77 

Fax: 032 226 8980 
 

Mob 0715777171 

 
රු 1,000.00 
(නැවතයනා

යගවන 
යටන්ඩර් 

තැන්පතුව) 
සාමානයාධිකා
කාරී ලංකා 

විදුලිබල 
මණ්ඩලය 

නමින් 
මහජන 

බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක: 
204200140

085134 
යවතබැරකල

හැක 

 
100,000.00 

 
 

 
ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වනමහල, පරිපාලන 

යගාඩනැගිල්ලල, ලකවිජය 
විදුලි බලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබලමණ්ඩලය, 
නාරකකල්ලලිය, 

යනායරාචචයලයි 61342, 
ශ්රීලංකාව. 

 
TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8980 

 
ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වනමහල, පරිපාලන 

යගාඩනැගිල්ලල, 
ලකවිජයවිදුලිබලාගාර

ය, ලංකා විදුලි බල 
මණ්ඩලය, 

නාරකකල්ලලිය, 
යනායරාචචයලයි 

61342. 
 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 

යනාමියල්ල 
බාගත කරගත 

හැක 
 

 
NCB 

Click 
Here 

 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/jogxoekft3czazq/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2023-0002.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jogxoekft3czazq/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2023-0002.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/8ysblo2ifiuj4eu/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0287.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8ysblo2ifiuj4eu/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0287.pdf?dl=0
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ලකවිජයවිදුලි

බලාගාරය 

 
LV/T/2022/0267 

 
ලකවිජය බලාගාරයේ වැලි යපරනයට 

අමතර යකාටස් සැපයීම 
 

 
01/03/2023

දින 
14.00 පැයට 

 
 
 
 

 
ලකවිජයවිදුලි
බලාගාරය - 

කණිෂ්ඨ 
සපයාගැනීම් 

කමිටුව 

 
ප්රසම්පාදන 

අංශය, 
4වනමහල,බලස්ථානකළ

මයාකරු 
(ලකවිජයවිදුලිබලාගාරය

) 
ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩලය,
නාරකකල්ලලිය,යනායරා

චයචෝයල්ල 
TP : 032 226 8964/77 

Fax: 032 226 8980 
 

Mob 0715777171 

 
රු 2,500.00 
(නැවතයනා
යගවනයට

න්ඩර්තැන්ප
තුව) 

සාමානයාධිකා
කාරීලංකාවිදු
ලිබලමණ්ඩල
යනමින්මහජ
නබැංකුයේගි

ණුම්අංක: 
204200140

085134 
යවතබැරකල

හැක 

 
100,000.00 

 
 

 
ප්රසම්පාදනඅංශය, 4 
වනමහල, පරිපාලන 

යගාඩනැගිල්ලල, ලකවිජය 
විදුලි බලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරකකල්ලලිය, 

යනායරාචචයලයි 61342, 
ශ්රීලංකාව. 

 
TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8980 

 
ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 

යගාඩනැගිල්ලල, 
ලකවිජය විදුලි 

බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරකකල්ලලිය, 
යනායරාචචයලයි 

61342. 
 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 

යනාමියල්ල 
බාගත කරගත 

හැක 
 

 
NCB 

Click 
Here 

 

යබ.අ. 01 
(යකාළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2023/001 
Supply and Delivery of 

i) Wire Binding. Copper (No.16) 
1.6mm 

ii) Wire Binding, Aluminium 
(NO.11) 3mm 

iii) Wire Binding G.I. (NO.16) 
1.60mm 

2023 
යපබරවාරිම

ස 
15වැනිදා 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(යකාළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

ලකෂ්මන් යගාඩනැගිල්ලල 
340, 

ආර්. ඒ. ද යමල්ල මාවත, 
යකාළඹ 032023.02.14 

දිනට යපර 
දුක.011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

8,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(යකාළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
ලකෂ්මන් යගාඩනැගිල්ලල 

340, ආර් ඒ ද යමල්ල මාවත, 
යකාළඹ 03හි තබා ඇති 

ලංසු යපට්ටටිය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(යකාළඹනගරය) 
කාර්යාලය 

- යේශීය 
Click 
Here 

 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/imvrpntf2l72qrp/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0267.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/imvrpntf2l72qrp/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0267.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1jpiqtrl4d0ow7b/DGM%28CC%29-EE%28MM%29-PPC-2023-001.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1jpiqtrl4d0ow7b/DGM%28CC%29-EE%28MM%29-PPC-2023-001.pdf?dl=0
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යබ.අ. 01 
(යකාළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2023/002 
Supply and Delivery of 
LT Cable Covering Tiles 

2023 
යපබරවාරිම

ස 
15වැනිදා 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(යකාළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

ලකෂ්මන් යගාඩනැගිල්ලල 
340, 

ආර්. ඒ. ද යමල්ල මාවත, 
යකාළඹ 032023.02.14 

දිනට යපර 
දුක.011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 235,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(යකාළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
ලකෂ්මන් යගාඩනැගිල්ලල 

340, ආර් ඒ ද යමල්ල මාවත, 
යකාළඹ 03 හි තබා ඇති 

ලංසු යපට්ටටිය 

නියයෝජයසාමානයාධිකා
කාරි (යකාළඹනගරය) 

කාර්යාලය 
- යේශීය 

Click 
Here 

 

යබ.අ. 01 
(යකාළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2023/003 
Supply and Delivery of 

i) PVC PIPE 4"  T/600 
ii) PVC PIPE 6"  T/600 

2023 
යපබරවාරිම

ස 
15වැනිදා 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(යකාළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

ලකෂ්මන් යගාඩනැගිල්ලල 
340, 

ආර්. ඒ. ද යමල්ල මාවත, 
යකාළඹ 032023.02.14 

දිනට යපර 
දුක.011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

41,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(යකාළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
ලකෂ්මන් යගාඩනැගිල්ලල 

340, ආර් ඒ ද යමල්ල මාවත, 
යකාළඹ 03හි තබා ඇති 

ලංසු යපට්ටටිය 

නියයෝජයසාමානයාධිකා
කාරි (යකාළඹනගරය) 

කාර්යාලය 
- යේශීය 

Click 
Here 

 

යබ.අ. 01 
(යකාළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2023/004 
Supply and Delivery of 

i) PVC ENCLOSURE FOR MCB 30A, 
2 POLE 

ii) PVC ENCLOSURE FOR 30A, 4 
POLE MCB 

2023 
යපබරවාරිම

ස 
15වැනිදා 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(යකාළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

ලකෂ්මන් යගාඩනැගිල්ලල 
340, 

ආර්. ඒ. ද යමල්ල මාවත, 
යකාළඹ 032023.02.14 

දිනට යපර 
දුක.011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

8,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(යකාළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
ලකෂ්මන් යගාඩනැගිල්ලල 

340, ආර් ඒ ද යමල්ල මාවත, 
යකාළඹ 03හි තබා ඇති 

ලංසු යපට්ටටිය 

නියයෝජයසාමානයාධිකා
කාරි (යකාළඹනගරය) 

කාර්යාලය 
- යේශීය 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/7ivw3oqwtobyoco/DGM%28CC%29-EE%28MM%29-PPC-2023-002.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7ivw3oqwtobyoco/DGM%28CC%29-EE%28MM%29-PPC-2023-002.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t8o4bwtcdsjef8f/DGM%28CC%29-EE%28MM%29-PPC-2023-003.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t8o4bwtcdsjef8f/DGM%28CC%29-EE%28MM%29-PPC-2023-003.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1wuit0g0bhh0kev/DGM%28CC%29-EE%28MM%29-PPC-2023-004.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1wuit0g0bhh0kev/DGM%28CC%29-EE%28MM%29-PPC-2023-004.pdf?dl=0
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යබ.අ. 01 
(යකාළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2023/005 
Supply and Delivery 

of 
i) FERRULES BIMETALLIC CRIMP 

TYPE AL/ 
CU. 95/50 SQMM 

ii) FERRULES CU. CRIMP TYPE 
FOR (10KV-30KV)-HV/95SQMM 

(WITH BLIND HOLE) 
iii) FERRULES CU. CRIMP TYPE 
FOR (10KV-30KV) HV/95SQMM 

(Without BLIND HOLE) 
iv) FERRULE CU CRIMP TYPE 

HV/400SQMM 
v) REDUCE FERRULES CU. CRIMP 

TYPE (10kV-30kV) WITH BLIND 
HOLE, HV/95-70SQMM (FOR 

TRANSITION JOINTS) 
vi) SOCKET CU. 10Sqmm 

vii) SOCKET CU CRIMP TYPE, 
HV(11kV) / 50 SQMM 

viii) BIMETALLIC FERRULE AL 
16SQMM/ CU 10SQMM 

xi) BIMETALLIC FERRULE AL 
25SQMM/ CU 16SQMM 

x) FERRULE BIMETALLIC CRIMP 
TYPE - LV 240SQMM/AL - 

150SQMM/CU (WITH BLIND 
HOLE) 

xi) PIN CONNECTOR 
(BIMETALLIC) 16 SQMM 

2023 
යපබරවාරිම

ස 
15වැනිදා 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(යකාළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

ලකෂ්මන් යගාඩනැගිල්ලල 
340, 

ආර්. ඒ. ද යමල්ල මාවත, 
යකාළඹ 032023.02.14 

දිනට යපර 
දුක.011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 40,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(යකාළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
ලකෂ්මන් යගාඩනැගිල්ලල 

340, ආර් ඒ ද යමල්ල මාවත, 
යකාළඹ 03හි තබා ඇති 

ලංසු යපට්ටටිය 

නියයෝජයසාමානයාධිකා
කාරි (යකාළඹනගරය) 

කාර්යාලය 
- යේශීය 

Click 
Here 

 

යබ.අ. 01 
(යකාළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2023/006 
Supply and Delivery 

of 
SOCKET CABLE CRIMP TYPE 

BIMETALLIC AL./CU. 300SQMM 
 

2023 
යපබරවාරිම

ස 
15වැනිදා 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(යකාළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

ලකෂ්මන් යගාඩනැගිල්ලල 
340, 

ආර්. ඒ. ද යමල්ල මාවත, 
යකාළඹ 032023.02.14 

දිනට යපර 
දුක.011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

17,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(යකාළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
ලකෂ්මන් යගාඩනැගිල්ලල 

340, ආර් ඒ ද යමල්ල මාවත, 
යකාළඹ 03හි තබා ඇති 

ලංසු යපට්ටටිය 

නියයෝජයසාමානයාධිකා
කාරි (යකාළඹනගරය) 

කාර්යාලය 
- යේශීය 

Click 
Here 

 

යබ. අ. 1 
(වයාපෘති හා 
බැර නඩත්තු) 

DGM(P&HM)DD1/T/PM/2023/01 
 

100x50x6mm ප්රමායයේ ගැල්ලවනයිස් 
කරන ලද මෘදු වායන් පීලි යකඩ මීටර් 

2,400 ක සැපයීම හා යගනවිත් භාරදීම. 

2023-02-16 
ප.ව. 2.00 

දකවා 

කලාපීය 
සපයා 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

(යබ.අ.1) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(වයාපෘති හා බැර 
නඩත්තු) යබදාහැරීම් 

අංශය 1,       ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනා.288, නුවර පාර,         
කුරුයෑගල, 

 
037- 2229151 

1,000.00 250,000.00 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(වයාපෘති හා බැර නඩත්තු) 

යබදාහැරීම් අංශය 1,       
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනා.288, නුවර පාර,         
කුරුයෑගල, 

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

 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(වයාපෘති හා බැර 
නඩත්තු) යබදාහැරීම් 

අංශය 1,       ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනා.288, නුවර පාර,         
කුරුයෑගල, 

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

අදාල නැත යේශීය 
click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/58ygqywrr1nbckq/DGM%28CC%29-EE%28MM%29-PPC-2023-005.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/58ygqywrr1nbckq/DGM%28CC%29-EE%28MM%29-PPC-2023-005.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ktkk31iyla9ghzz/DGM%28CC%29-EE%28MM%29-PPC-2023-006.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ktkk31iyla9ghzz/DGM%28CC%29-EE%28MM%29-PPC-2023-006.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kjbul8vr6vao69l/DD1-PHM-T-PM-2023-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kjbul8vr6vao69l/DD1-PHM-T-PM-2023-01.pdf?dl=0
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යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/M/23/0003 
මීටර්  6 කි.ග්රෑ. 50 වැරකැවූ යකාන්ීට්ට 
කණු 400 ක සැපයීම සහ ප්රවාහනය. 

 

2023-02-16 
යප.ව.10.00 

ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැකස්: 037- 2065497 

4,000.00 100,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැකස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැකස්: 037- 2065497 

- යේශීය Downloa
d 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/M/23/0004 
මීටර්  6 කි.ග්රෑ. 50 වැරකැවූ යකාන්ීට්ට 
කණු 400 ක සැපයීම සහ ප්රවාහනය. 

2023-02-16 
යප.ව.10.00 

ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැකස්: 037- 2065497 

4,000.00 100,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැකස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැකස්: 037- 2065497 

- යේශීය Downloa
d 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/M/23/0005 
මීටර්  8.3 කි.ග්රෑ. 100 වැරකැවූ යකාන්ීට්ට 

කණු 400 ක සැපයීම සහ ප්රවාහනය. 

2023-02-16 
යප.ව.10.00 

ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැකස්: 037- 2065497 

5,000.00 160,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැකස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැකස්: 037- 2065497 

- යේශීය Downloa
d 

https://www.dropbox.com/s/sl71c716tj337al/CEB-NWP2-NCB-M-23-0003.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sl71c716tj337al/CEB-NWP2-NCB-M-23-0003.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/eyh5syhye6summ9/CEB-NWP2-NCB-M-23-0004.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/eyh5syhye6summ9/CEB-NWP2-NCB-M-23-0004.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cylj9tpcoml0g40/CEB-NWP2-NCB-M-23-0005.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cylj9tpcoml0g40/CEB-NWP2-NCB-M-23-0005.pdf?dl=0
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යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/M/23/0006 
මීටර්  8.3 කි.ග්රෑ. 100 වැරකැවූ යකාන්ීට්ට 

කණු 400 ක සැපයීම සහ ප්රවාහනය. 

2023-02-16 
යප.ව.10.00 

ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැකස්: 037- 2065497 

5,000.00 160,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැකස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැකස්: 037- 2065497 

- යේශීය Downloa
d 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/M/23/0007 
ඇළුමිනියම් සේවා තත් සෙපත් 

(Cable – Alu. PVC Insulated – 
H.S.Duplex (7/1.35) 10sqmm One 

core insulated other core bare) 
මීටර් 50,000 ක් සැපයීම හා ප්රවාහයය  

2023-02-16 
යප.ව.10.00 

ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැකස්: 037- 2065497 

5,000.00 180,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැකස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැකස්: 037- 2065497 

- යේශීය Downloa
d 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/M/23/0008 
මීටර්  8.3 කි.ග්රෑ. 500 වැරකැවූ යකාන්ීට්ට 

කණු 300 ක සැපයීම සහ ප්රවාහනය. 

2023-02-16 
යප.ව.10.00 

ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැකස්: 037- 2065497 

7,000.00 290,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැකස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැකස්: 037- 2065497 

- යේශීය Downloa
d 

https://www.dropbox.com/s/7hrjactdcfwxalc/CEB-NWP2-NCB-M-23-0006.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7hrjactdcfwxalc/CEB-NWP2-NCB-M-23-0006.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tyecfi4t8pq77ga/CEB-NWP2-NCB-M-23-0007.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tyecfi4t8pq77ga/CEB-NWP2-NCB-M-23-0007.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/aqfodfmnjcy55ov/CEB-NWP2-NCB-M-23-0008.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/aqfodfmnjcy55ov/CEB-NWP2-NCB-M-23-0008.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(Com)/C1/PS/2K23
/004 

ඌව පළාත සඳහා මීටර් 8.3 කියලෝ ග්රෑම් 
100 යපරැදි බමන ලද යකාන්ීට්ට කණු 
1000ක මිල දී ගැනීම හා සැපයීම(CEB 

Spec:044-4:2017) 
 

15/02/2023 
15.00 hrs 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලංකාවිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි 

පාර,හිඳ යගාඩ,බදුල්ලල. 

3,500.00 552,000.00 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලංකාවිදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි 

පාර,හිඳ යගාඩ,බදුල්ලල. 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගාඩ, බදුල්ලල 

 
- 

යේශීය 

 
යමතැනින් 

බාගත 
කරන්න 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පපීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2022/110 
තඹ පිරියවන  - (යනා 4 ) 6 මි.මී. සපයා, 

යගනවිත් භාරදීම 1,000 කි.ග්රෑ. 

2023.02.16 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නියයාජය 
සාමානයාධිකාකාරි ( 

බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය, 

යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන මහල, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 

යදහිවල. 
011-2124900 

1,500.00 31,000.00 

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

කාර්යාලය,  යබදාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(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) 

ඩබ්පපීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2023/01 
මුදල්ල යනායගවීම මත සිඳලීයම් ලිපි 

මුද්රයය කර සපයා, යගනවිත් භාරදීම 
300,000 එකු 

2023.02.16 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නියයාජය 
සාමානයාධිකාකාරි ( 

බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය, 

යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන මහල, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 

යදහිවල. 
011-2124900 

1,500.00 9,000.00 

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

කාර්යාලය,  යබදාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(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)ලංසු යපාත් මිලදී ගැනීමට ප්රථමව ලංසු යයාමු අංකය, ඔයබ්ප ආයතනයේ නම, වයාපාර ලියාපදිං අ අංකය,  සහ ලිපිනය යකටි පනිවිඩයක මාර්ගයයන් 0702516069 යන අංකයට දැනුම් යදන්න. 

https://www.dropbox.com/s/ibjnpodljqu3c7o/004.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ibjnpodljqu3c7o/004.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ibjnpodljqu3c7o/004.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pw3vz2ij236t3wk/PPC_T_2022_110%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pw3vz2ij236t3wk/PPC_T_2022_110%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vj3gf4dcz21mlev/PPC_T_2023_01%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vj3gf4dcz21mlev/PPC_T_2023_01%20-%20watermark.pdf?dl=0
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යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප2) 

SP2/T/C11/TEN/2023/01 
තංගල්ලල ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු 

කාර්යාලයට අනුයුකතව යස්වය කරනු 
ලබන යස්වකයින් හට ආරක්ෂක නිල 

ඇඳුම් 330 ක මසා නිම කර සපයා 
ප්රවාහනය කිරීම 

2023.02.08 
 

14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(දප2) 

ප්රායේශීය  විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය. 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 
සැමුයවල්ල මාවත, 

තංගල්ලල . 
දු.අංකය/ෆැකස් -047-

2241771 
 

1,000.00 15,000.00 

ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය. 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 
සැමුයවල්ල මාවත, 

තංගල්ලල 

ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය. 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය 

සැමුයවල්ල මාවත, 
තංගල්ලල 

-- යේශීය Click 
Here 

ඉදිකිරීම් 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

CW&B/DGM/WPN/03/2022 
ප්රාසීයය විදුලි ඉංජිසේරු (මීගමුව) 
කාර්යාලසේ වහල අළුතිේ ඉදිකිරීම - 
අදියර 1  
 
සුදුසුකම් : 
CIDA(ICTAD) යේණියේ C5 යහෝ ඊට 
වැඩි යගාඩනැගිලි ඉදිකිරීම් 

2023.02.22 
ප.ව 2.00 

දකවා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම.,  
යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                 
දු.ක. 011-2911071/72 

5,000.00 150,000.00 

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 

යස්වා 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පපී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2023/5
1 

විදුලි අධිකාකාරී (කීරියන්කල්ලලිය) 
පාරියභෝගික යස්වා මධයස්ථානය සදහා 

කුලී පදනම මත වෑන් රථයක ලබා ගැනීම. 

2023 
යපබරවාරි 15 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව 

ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) කාර්යාලය, 

නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 

037 - 2281892 

3,000.00 70,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(වයඹ-1) කාර්යාලය 

නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී (වයඹ-

1) කාර්යාලය , 
නාරම්මල පාර, 

ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 

 NCB 
Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පපී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2023/5
2 

විදුලි අධිකාකාරී (මාදම්යප්) පාරියභෝගික 
යස්වා මධයස්ථානය සදහා කුලී පදනම 

මත වෑන් රථයක ලබා ගැනීම. 

2023 
යපබරවාරි 15 

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/එන්ඩබ්පපී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2023/5
3 

ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු (යබදාහැරීම් 
නඩත්තු) ඒකකයේ විදුලි අධිකාකාරි 

(කුලියාපිටිය  නඩත්තු වැඩ කන්ඩායම) 
සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක ලබා 

ගැනීම. 

2023 
යපබරවාරි 15 

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/එන්ඩබ්පපී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2023/5
8 

කීරියන්කල්ලලිය පාරියභෝගික යස්වා 

2023 
යපබරවාරි 15 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව එම 3,000.00 

 
70,000.00 එම එම  NCB 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/9h33wzm0xv3b63h/SP2-T-C11-Ten-2023-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9h33wzm0xv3b63h/SP2-T-C11-Ten-2023-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rv2udefg4v4org0/CW%26B-DGM-WPN-03-2022.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rv2udefg4v4org0/CW%26B-DGM-WPN-03-2022.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ispremrrkho4qbk/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2023-51.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ispremrrkho4qbk/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2023-51.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/92dsu0khi30nlgh/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2023-52.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/92dsu0khi30nlgh/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2023-52.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hjk5mypjq8iyl4c/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2023-53.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hjk5mypjq8iyl4c/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2023-53.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6r45bklh71z54lg/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2023-58.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6r45bklh71z54lg/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2023-58.pdf?dl=0


 10 

මධයස්ථානය  සඳහා කුලී පදනම මත කෲ 
කැබ්ප රථයක ලබා ගැනීම. 

 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම)-1 

 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2023/024 

 
ප්රධාන ඉංජියන්රු (යබදාහැරීම් නඩත්තු) 

ඒකකය-මධයම පළාත 1 සඳහා කුලී 
පදනම මත වසර 02ක කාලයකට  වෑන්   

රථයක  ලබා ගැනීම. 
 

 
 

2023-02-15 
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 
(මධයම)-1 

 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2023/025 

 
ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු (මාතයල්ල) 
ඒකකයේ  ප්රායේශීය නඩත්තු ඒකකය 

සඳහා කුලී පදනම මත වසර 02ක 
කාලයකට  වෑන්   රථයක  ලබා ගැනීම. 

 

 
 

2023-02-15 
දින 

ප.ව. 2. 00ට 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-එම- 

 
 
 

1000/= 

 
 

16,000/= 

 
 
 

-එම- 

 
 
 

-එම- 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

Click 
Here 

 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

 
CP2/CE(COM)/PPC/2022/354 

 
මධයම පළාත 02 ප්රධාන විදුලි  ඉංජියන්රු 
(කෑගල්ලල) ඒකකයට අයත් භාවිතයට ගත 

යනාහැකි විදුලි මණු විකිණීම. 
 

22/02/2023 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

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

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.431, යකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 
දු.අ. 081-2270070 

1000.00 

 
 
 

3,000.00 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

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

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.431, යකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

Click 
Here 

 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

 
CP2/CE(COM)/PPC/2022/355 

 
මධයම පළාත 02 ප්රායේශීය විදුලි  

ඉංජියන්රු (මාවනැල්ලල) ඒකකයට අයත් 
භාවිතයට ගත යනාහැකි විදුලි මණු 

විකිණීම. 
 

22/02/2023 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

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

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.431, යකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 
දු.අ. 081-2270070 

1000.00 

 
 
 

3,000.00 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

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

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.431, යකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

Click 
Here 

 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

 
CP2/CE(COM)/PPC/2022/356 

 
මධයම පළාත 02 ප්රධාන විදුලි  ඉංජියන්රු 

(යප්රායදණීය) සහ  ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(බලශකති කළමනාකරය - මප 02) 

ඒකකයට අයත් භාවිතයට ගත යනාහැකි 

22/02/2023 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

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

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.431, යකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 
දු.අ. 081-2270070 

1000.00 

 
 
 

3,000.00 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

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

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.431, යකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/ubdaju760yu62gj/Sin-DD2-CP1-PPC-2023-024.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ubdaju760yu62gj/Sin-DD2-CP1-PPC-2023-024.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iimp1qnspigdsda/Sin-DD2-CP1-PPC-2023-025.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iimp1qnspigdsda/Sin-DD2-CP1-PPC-2023-025.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jlam6t6icr002ni/Unserv%20meters%20in%20Kegalle.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jlam6t6icr002ni/Unserv%20meters%20in%20Kegalle.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x9cp601hlljc8lj/Unserv%20meters%20in%20Mawanell.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x9cp601hlljc8lj/Unserv%20meters%20in%20Mawanell.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k39imf35zp6ueaq/Unserv%20meters%20in%20Peradeniya%20Area%20and%20Energy%20Managemen%20%281%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k39imf35zp6ueaq/Unserv%20meters%20in%20Peradeniya%20Area%20and%20Energy%20Managemen%20%281%29.pdf?dl=0
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විදුලි මණු විකිණීම. 
 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

 
CP2/CE(COM)/PPC/2022/357 

මධයම පළාත 02  ප්රායේශීය ඉංජියන්රු 
(නුවරඑළීය) ඒකකයට අයත් භාවිතයට 

ගත යනාහැකි විදුලි මණු විකිණීම. 
 

22/02/2023 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

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

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.431, යකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 
දු.අ. 081-2270070 

1000.00 

 
 
 

3,000.00 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

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

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.431, යකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

Click 
Here 

 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

 
CP2/CE(COM)/PPC/2022/358 

 
මධයම පළාත 02  ප්රායේශීය ඉංජියන්රු 

(නාවලපිටිය) ඒකකයට අයත් භාවිතයට 
ගත යනාහැකි විදුලි මණු විකිණීම. 

 

22/02/2023 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

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

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.431, යකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 
දු.අ. 081-2270070 

1000.00 

 
 
 

3,000.00 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

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

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.431, යකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

Click 
Here 

 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

 
CP2/CE(COM)/PPC/2022/359 

 
මධයම පළාත 02  ප්රායේශීය  විදුලි  

ඉංජියන්රු (ගිනිගත්යේන) ඒකකයට 
අයත් භාවිතයට ගත යනාහැකි විදුලි මණු 

විකිණීම. 

22/02/2023 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

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

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.431, යකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 
දු.අ. 081-2270070 

1000.00 

 
 
 

3,000.00 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

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

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.431, යකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

Click 
Here 

 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

 
CP2/CE(COM)/PPC/2022/360 

 
මධයම පළාත 02 ප්රායේශීය විදුලි  

ඉංජියන්රු (හඟුරන්යකත) ඒකකයට 
අයත් භාවිතයට ගත යනාහැකි විදුලි මණු 

විකිණීම. 
 

22/02/2023 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

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

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.431, යකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 
දු.අ. 081-2270070 

1000.00 

 
 
 

3,000.00 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

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

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.431, යකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

Click 
Here 

 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

 
CP2/CE(COM)/PPC/2023/031 

 
ප්රධාන විදුලි  ඉංජියන්රු (කෑගල්ලල) 

ඒකකයට අයත් යමායරාන්යතාට විදුලි 
පාරියභෝගික මධයස්ථානය සඳහා  පහත 

සඳහන් අවශයතාවන් සහිත 
යගාඩනැගිල්ලලක කුලී/බදු පදනම මත 
වසර යදකක කාලයකට ලබා ගැනීම. 

 
සපුරාලිය යුතු අවශයතා: 

 
1.  යමායරාන්යතාට  නගරය අවට යහෝ 

22/02/2023 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

තමා බලායපායරාත්තු 
වන මාසික කුළිය සහ 

යගාඩනැගිල්ලයල්ල සියලු 
විස්තර 

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

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

02 කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනා.431, යකාළඹ පාර, 
පිළිමතලාව යවත 

- 

 
 
 
- 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

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

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.431, යකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/o9p8hi3e1msp55l/Unserv%20meters%20in%20Nuwara%20Eliya%20%281%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o9p8hi3e1msp55l/Unserv%20meters%20in%20Nuwara%20Eliya%20%281%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kv9f00wi11ts97u/Unserv%20meters%20in%20Nawalapitiya.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kv9f00wi11ts97u/Unserv%20meters%20in%20Nawalapitiya.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qs0z95gk1nttlqj/Unserv%20meters%20in%20Ginigathhena%20%281%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qs0z95gk1nttlqj/Unserv%20meters%20in%20Ginigathhena%20%281%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a286j2v3rxlg0hg/Unserv%20meters%20in%20Hanguranketha%20%281%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a286j2v3rxlg0hg/Unserv%20meters%20in%20Hanguranketha%20%281%29.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


 12 

නගරය තුළ විය යුතුය. 
2. අවම වශයයන් ව.අ.2000ක යහෝ ඊට 

වැඩි විය යුතුය. 
3. යලාරි සහ කෘa කැබ්ප රථ 4ක නවතා 

තැබිය හැකි විය යුතුය. 
4. නල ජලය, විදුලිය, ස්ථාවර දුරකථන 
සහ ප්රමායවත් සනීපාරක්ෂක පහසුකම් 

තිබිය යුතුය. 
5. ආරකිත වැටක යහෝ වට තාප්පයක 

තිබිය යුතුය. 
6. ප්රධාන බස් මාර්ගයේ සිට පහසුයවන් 
පිවිසිය හැකි සහ  යලාරි සහ  කෘa කැබ්ප 

රථ පහසුයවන් ගමන් කළ හැකි මාර්ගයක 
තිබිය යුතුය. 

 

යගනවිත් යහෝ 
ලියාපදිං අ තැපෑයලන් 

එවිය යුතුය. 
 

යගාඩනැගිල්ලල 
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/2023/032 

 
 

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

කෑගල්ලල වැඩ බිම් කාර්යාලය සඳහා  පහත 
සඳහන් අවශයතාවන් සහිත  

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

 
සපුරාලිය යුතු අවශයතා: 

1.  කෑගල්ලල  නගරය ආසන්නයේ පිහිටිම. 
2. යගාඩනැඟිල්ලල අවම වශයයන් 

ව.අ.1500කට   යනාඅඩු විය යුතුය. 
3. යලාරි රථ 02ක නවතා තැබියම් 

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

පහසුකම් තිබිය යුතුය. 

22/02/2023 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

තමා බලායපායරාත්තු 
වන මාසික කුළිය සහ 

යගාඩනැගිල්ලයල්ල සියලු 
විස්තර 

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

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

02 කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනා.431, යකාළඹ පාර, 
පිළිමතලාව යවත 

යගනවිත් යහෝ 
ලියාපදිං අ තැපෑයලන් 

එවිය යුතුය. 
 

යගාඩනැගිල්ලල 
සම්බන්ධව යතාරතුරු 

සඳහා - දු.අ. 081-
4953235 

ලංසුව භාරදීම පිළිබඳ 
වැඩි විස්තර සඳහා - දු.අ.  

081-2270070 

- 

 
 
 
- 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

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

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.431, යකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

Click 
Here 

 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

 
CP2/CE(COM)/PPC/2023/033 

 
ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු(මාවනැල්ලල)  
ඒකකයට අයත්  ප්රායේශීය නඩත්තු උප 

22/02/2023 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

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

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.431, යකාළඹ පාර, 

1000.00 

 
 
 

20,000.00 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

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

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.431, යකාළඹ පාර, 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

Click 
Here 

 

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
https://www.dropbox.com/s/p6q8c51j3jhmh0a/PPC-2023-033%20Double%20Cab%20AMU.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p6q8c51j3jhmh0a/PPC-2023-033%20Double%20Cab%20AMU.pdf?dl=0
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ඒකකය සඳහා වසර යදකක කාලයකට 
කුලී පදනම යටයත් ඩබල්ල කැබ්ප රථයක 

ලබා ගැනීම 

පිළිමතලාව. 
දු.අ. 081-2270070 

පිළිමතලාව. 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/D-V86/2022/389 
කුලී පෙයම මත කෘ කැබ් රථයක් ලබා 

ගැනීම, ප්රාසීයය යඩත්ු ඒකකය - විදුලි 
ඉංජිසේරු (දිවුලපිටිය) ඒකකය 

2023-02-08 
ප.ව 2.00 

දකවා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ. 

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

නි.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                දු.ක. 

011-2911071/72 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/EM-V114/2023/07 
කුලී පෙයම මත වෑේ රථයක් ලබා ගැනීම, 

ප්රධාය ඉංජියන්රු (බලශකති 
කලමයාකරන) ඒකකය 

2023-02-08 
ප.ව 2.00 

දකවා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ. 

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

නි.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                දු.ක. 

011-2911071/72 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/K-V149/2022/162 
කුලී පෙයම මත කෘ කැබ් රථයක් ලබා 

ගැනීම, පාරිස ෝගික සේවා මධයේථායය 
(කිරිල්ලවල) - ප්රධාය ඉංජිසේරු 

(කැලණිය) ඒකකය 

2023-02-08 
ප.ව 2.00 

දකවා 

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 

 
යබ.අ.03 
(සබර) 

SAB/EE(EMB)/Building/2023/01 
ඇඹිලිපිටිය ප්රායේය ය විදුලි ඉංජියන්රු 

කාර්යාලය සඳහා වසර 03 ක කාලයකට 
කුලී පදනම මත යගාඩනැගිල්ලලක ලබා 

ගැනීම. 

16/02/2023 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය,  
නවනගරය, ඇඹිලිපිටිය 

Tel: 047-2261555 

රු. 1000.00 - 

විදුලි ඉංජියන්රු ඇඹිලිපිටිය 
කාර්යාලය, ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, නවනගරය, 
ඇඹිලිපිටිය 

විදුලි ඉංජියන්රු 
ඇඹිලිපිටිය කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, නවනගරය, 

ඇඹිලිපිටිය 

-- යේශීය Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
01/DGM-01/2K23/005 

 
ප්රධාන ඉංජියන්රු (බදුල්ලල ) ඒකකයේ 

බදුල්ලල පාරියභෝගික යස්වා මධයස්ථානය  
යවත වසර යදකක සඳහා කුලී පදනම මත 

වෑන් රථයකලබාගැනිම. 

15/02/2023 
15.00 hrs 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලංකාවිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි 

පාර,හිඳ යගාඩ,බදුල්ලල. 

1,000.00 69,000.00 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලංකාවිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

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

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගාඩ, බදුල්ලල 

 
- 

යේශීය 

 
යමතැනින් 

බාගත 
කරන්න 

 
යබදාහැරීම් 
අංශය 03 
(බපද II) 

 

 
WPSII/T/2023/002 

කුලීවාහනසපයාගැනීමවසර 
01කසඳහාවෑන්රථ 01ක 

විදුලිඉංජියන්රු (බණ්ඩාරගම) - 
බණ්ඩාරගමපාරියභෝගිකයස්වාමධයස්ථා

 
2023.02.08 
යප.ව. 10.00 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීම් කමිටුව 
(බපද 11) 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධනපුර මාවත, 

 
රු. 1,000.00 

 
රු. 5,000.00 

 
නි. සා. (බපද II ) කාර්යාලය 

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

මාවත, ඇතුල්ලයකෝට්ටයට්ට. 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධනපුර මාවත, 

 
අදාල යනායේ 

 
ජාතික 
ලංසු 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/4rsbb9ivzwehl71/Eng-DD2-WPN-NCB-D-V86-2022-389-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4rsbb9ivzwehl71/Eng-DD2-WPN-NCB-D-V86-2022-389-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h0nycj9hbvrur9t/Eng-DD2-WPN-NCB-EM-V114-2023-07%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h0nycj9hbvrur9t/Eng-DD2-WPN-NCB-EM-V114-2023-07%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9oa2kc7828t3x1x/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V149-2022-162-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9oa2kc7828t3x1x/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V149-2022-162-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g9bs9f0w18te5lq/tender%20book.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g9bs9f0w18te5lq/tender%20book.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0d8i86z6tx15fq5/005-%20CE%20_badulla_%20badulla%20CSC.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0d8i86z6tx15fq5/005-%20CE%20_badulla_%20badulla%20CSC.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0d8i86z6tx15fq5/005-%20CE%20_badulla_%20badulla%20CSC.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/49cjcn2whbpu3pw/WPSII.T.2023.002.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/49cjcn2whbpu3pw/WPSII.T.2023.002.pdf?dl=0
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නයසඳහා ඇතුල්ලයකෝට්ටයට්ට. ඇතුල්ලයකෝට්ටයට්ට 

 
යබදාහැරීම් 
අංශය 03 
(බපද II) 

 

 
WPSII/T/2023/005 

කුලීවාහනසපයාගැනීමවසර01කසඳහාවෑ
න්රථ 01ක 

ප්රධානඉංජියන්රු (තැනීම්) සඳහා 

 
2023.02.08 
යප.ව. 10.00 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීම් කමිටුව 
(බපද 11) 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධනපුර මාවත, 

ඇතුල්ලයකෝට්ටයට්ට. 

 
රු. 1,000.00 

 
රු. 5,000.00 

 
නි. සා. (බපද II ) කාර්යාලය 

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

මාවත, ඇතුල්ලයකෝට්ටයට්ට. 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධනපුර මාවත, 

ඇතුල්ලයකෝට්ටයට්ට 

 
අදාල යනායේ 

 
ජාතික 
ලංසු 

Click 
Here 

 

 
යබදාහැරීම් 
අංශය 03 
(බපද II ) 

 

 
WPSII/T/2023/011 

කුලීවාහනසපයාගැනීමවසර01කසඳහාවෑ
න්රථ01ක 

ප්රධානඉංජියන්රු 
(බලශකතිකළමයාකරන) සඳහා 

 
2023.02.08 
යප.ව. 10.00 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීම් කමිටුව 
(බපද 11) 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධනපුර මාවත, 

ඇතුල්ලයකෝට්ටයට්ට. 

 
රු. 1,000.00 

 
රු. 5,000.00 

 
නි. සා. (බපද II ) කාර්යාලය 

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

මාවත, ඇතුල්ලයකෝට්ටයට්ට. 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධනපුර මාවත, 

ඇතුල්ලයකෝට්ටයට්ට 

 
අදාල යනායේ 

 
ජාතික 
ලංසු 

Click 
Here 

 

යබ. අ. 03 
(සබර) 

 
SAB/CON-V13/HV/2023/04 

 
ප්රධාන ඉංජියන්රු (තැනීම්) ඒකකයේ 

වැඩ කණ්ඩායම III සඳහා වෑන් (ේවිත්ව 
කාර්යය) රථයක කුලී පදනම මත ලබා 

ගැනිම. 
 

15-02 
 

-2023 
 

පැය 14.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

2,000.00 20,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාන 

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

නගරය, රත්නපුර. 045-
2225891-5 ෆැකස් - 045-

2226084 
 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

- යේශීය 

 
 
 
 
 
 

Click 
Here 

යබ. අ. 03 
(සබර) 

 
 

SAB/CON-V16/HV/2023/05 
 

ප්රධාන ඉංජියන්රු (තැනීම්) ඒකකයේ 
විදුලි අධිකාකාරී (කාර්යාල)සඳහා වෑන් 
(ේවිත්ව කාර්යය) රථයක කුලී පදනම 

මත ලබා ගැනිම. 

15-02 
 

-2023 
 

පැය 14.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

2,000.00 20,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාන 

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

නගරය, රත්නපුර. 045-
2225891-5 ෆැකස් - 045-

2226084 
 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

- 

 
 
 

යේශීය 

 
 
 
 
 
 
 

Click 
Here 

යබ. අ. 03 
(සබර) 

 
SAB/RUW-V74/HV/2023/06 

 
විදුලි ඉංජියන්රු (රුවන්වැල්ලල) 

ඒකකයේ ප්රායේශීය නඩත්තු ඒකකයේ 
රාජකාරී කටයුතුසඳහා වෑන් (ේවිත්ව 

15-02 
 

-2023 
 

පැය 14.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නවනගරය, 

2,000.00 20,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාන 

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

නගරය, රත්නපුර. 045-
2225891-5 ෆැකස් - 045-

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නවනගරය, 

- 

 
 

යේශීය 

 
 
 
 
 

Click 

https://www.dropbox.com/s/sp6wsom2i9zkpv7/WPSII.T.2023.005.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sp6wsom2i9zkpv7/WPSII.T.2023.005.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lujo6wj7tch7rqx/WPSII.T.2023.011.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lujo6wj7tch7rqx/WPSII.T.2023.011.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mjzq77w2jlw7yjd/2023_04-CON-V13-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mjzq77w2jlw7yjd/2023_04-CON-V13-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9xszom3c3zq8mtb/2023_05-CON-V16%20-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9xszom3c3zq8mtb/2023_05-CON-V16%20-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/emw1xlmxjrtwjpo/2023_06%20-RUW-V74-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
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කාර්යය) රථයක කුලී පදනම මත ලබා 
ගැනීම. 

 

රත්නපුර 2226084 
 

රත්නපුර. Here 

යබ. අ. 03 
(සබර) 

 
SAB/EM-V06/HV/2023/07 

 
ප්රධාන ඉංජියන්රු (බලශකති 

කලමනාකරය) ඒකකයේ ඇහැලියයගාඩ 
වැඩ කණ්ඩායමසඳහා වෑන් (ේවිත්ව 

කාර්යය) රථයක කුලී පදනම මත ලබා 
ගැනිම. 

 

15-02 
 

-2023 
 

පැය 14.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

2,000.00 20,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාන 

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

නගරය, රත්නපුර. 045-
2225891-5 ෆැකස් - 045-

2226084 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

- 

 
 

යේශීය 

 
 
 
 
 

Click 
Here 

යබ.අ.04 
(දකුණු පළාත 

1) 

SP1/CE(DM)/T/2023/01 
සපයා දීම හා භාර දීම.ආරකීත නිල 
ඇඳුම් 165ක ප්ර මායයක ලබා ගැනීම. 

(Overall) 

16/02/2023 
14.00 පැය 

 
 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

 
 
 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(යබදාහැරීම් නඩත්තු-
ද.පI),ලං.වි.ම., යදවන 

මහල, යනා.187/3, 
බණ්ඩාරනායක යපයදස, 

ගාල්ලල. 
 
 

1000.00 
 
 
 
 

10,000.00 ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(යබදාහැරීම් නඩත්තු-ද.පI), 

ලං.වි.ම., යදවන මහල, 
යනා.187/3, 

බණ්ඩාරනායක යපයදස, 
ගාල්ලල. 

 

අදාලයනායේ. NCB 
 

යතාරතුරු 
පිටපත්ර 

 

යබ.අ.04 
(දකුණු පළාත 

1) 

SP1/CE(DM)/T/2023/02 
සපයා දීම හා භාර දීම.ආරකීත 

පාවහන්60ක ප්ර මායයක ලබා ගැනීම. 
(Overall) 

16/02/2023 
14.00 පැය 

 
 
 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

 
 
 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(යබදාහැරීම් නඩත්තු-
ද.පI),ලං.වි.ම., යදවන 

මහල, යනා.187/3, 
බණ්ඩාරනායක යපයදස, 

ගාල්ලල. 
 
 

1000.00 
 
 
 
 
 

10,000.00 ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(යබදාහැරීම් නඩත්තු-ද.පI), 

ලං.වි.ම., යදවන මහල, 
යනා.187/3, 

බණ්ඩාරනායක යපයදස, 
ගාල්ලල. 

 
 

අදාලයනායේ. NCB 
 

යතාරතුරු 
පිටපත්ර 

 

යබ.අ.04 
(දකුණු පළාත 

1) 

ප්ර.ඉතැ(ද.පI)/ලි2/2023/01 
අධිකාසැර/අඩු සැර රැහැන් මාර්ග හා 

උපයපාළ ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා 2023 
වර්ෂයට තැනීම් 

ඒකකයටයකාන්ත්රාත්කරුවන් ලියාපදිං අ 
කිිීම 

15/02/2023 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් කමිටුව 

ප්රධානඉංජියන්රු 
(තැනීම්) දකුණුපළාත් 

1කාර්යාලය, 
ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩලය,

අංක167, මාතරපාර, 
ගාල්ලල.දු.අං.091-

2234933 
ප්ර.ඉ.තැ(ද.පI)/ලි2/202

3/01 

500.00  
- 

ප්රධාන ඉංජියන්රු (තැනීම්) 
දකුණු පළාත් 1 කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය,අංක167, මාතර 

පාර, 
ගාල්ලල. දු.අං.091-2234933 

අදාලයනායේ. NCB 
 

යතාරතුරු 
පිටපත්ර 

 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/vehicle/V30/2023/
08 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී (ද.ප.02) 
කාර්යාලයට අයත් ප්රධාන 

ඉංජියන්රු(හම්බන්යතාට)ඒකකයේ 
විදුලිඅධිකාකාරි(තිස්සමහාරාම)රාජකාරී 

15-02-2023 
 

14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-2) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

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

1000.00 20,000.00 

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

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

61/1A, මුහුදු මාවත, 
තංගල්ලල. 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාකාරි 

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

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

-- යේශීය 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/emw1xlmxjrtwjpo/2023_06%20-RUW-V74-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ptudhpcgd7j5oy8/2023_07-EM-V06-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ptudhpcgd7j5oy8/2023_07-EM-V06-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k2oh9yt8xs2sj25/ENG-DD4-SP1-SP1-CE%28DM%29-T-2023-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k2oh9yt8xs2sj25/ENG-DD4-SP1-SP1-CE%28DM%29-T-2023-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q52npxni3p8nlkc/ENG-DD4-SP1-SP1-CE%28DM%29-T-2023-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q52npxni3p8nlkc/ENG-DD4-SP1-SP1-CE%28DM%29-T-2023-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/05z3tjggxshus9d/Sin-DD4-SP1-%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%89%E0%B6%AD%E0%B7%90%28%E0%B6%AF%E0%B6%B41%29-%E0%B6%BD%E0%B7%922-2023-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/05z3tjggxshus9d/Sin-DD4-SP1-%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%89%E0%B6%AD%E0%B7%90%28%E0%B6%AF%E0%B6%B41%29-%E0%B6%BD%E0%B7%922-2023-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/aviyxf9y4cezbud/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V30-2023-08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/aviyxf9y4cezbud/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V30-2023-08.pdf?dl=0


 16 

කටයුතු  ේවිත්ව කාර්යය වෑන් රථ 01ක 
කුලී පදනම මත සපයා ගැනීම. 

තංගල්ලල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැකස් : 047-2241806 

තංගල්ලල 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/vehicle/V58/2023/
09 

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

(හම්බන්යතාට) ඒකකයේ විදුලිය අධිකාකාරී 
(ප්රා.න.ඒ.II) රාජකාරී කටයුතු  සදහා වෑන් 
රථ 01ක කුලී පදනම මත සපයා ගැනීම. 

 
15-02-2023 

 
14.00 පැය පළාත් මිළදී 

ගැනීම් කමිටුව 
(ද.ප-2) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

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

තංගල්ලල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැකස් : 047-2241806 

1000.00 20,000.00 

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

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

61/1A, මුහුදු මාවත, 
තංගල්ලල. 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාකාරි 

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

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

තංගල්ලල 

-- යේශීය 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 පමයක උපයයෝගී කරයගනය. 

 
 

අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන්ට යහෝ ඔවුන්යේ බලයලත් නියයෝජිතයන්ට පමයක ලංසු යපාත් නිකුත් කරනු ලැයබ්ප. අවශය වු විටක ඔවුන් 1987 අංක 3 දරය යපාදු යකාන්් රාත් පනතට අනුලවලව ලියාපදිං අ විය යුතුය. 
 

 

ලංසු භාර ගන්නා අවසාන දිනයට කලින් දින දකවා සෑම ලංසු යපාතක යවනුයවන්ම ඉහත 6 වන තීරුයේ ස`දහන් මුදල යගවා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප්රධාන ඉංජියන්රු යවත ලිඛිතව ඉදිරිපත් කරන ලද ඉල්ලලීමක මගින්  0900 පැය සිට 1500 පැය දකවා 
සාමානය වැඩ කරන දිනයන් තුළ මිලදී ගත හැක. යම් ස`දහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සාමානයාධිකාකාරී නමින් ලියන ලද බැංකු අයකරයක ම`ගින් යහෝ මුදල්ල ම`ගින් යහෝ යගවිය හැක. 
 

 

වියේශීය තානාපති කාර්යාල /යවළ`ද යකාමිෂන්වලට, ලංසු යපාත්වල යතාරතුරු පිටපත් ලිඛිත අයදුම්පතක ඉදිරිපත් කිරීයමන් අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප්රධාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනාමියල්ල ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපාත් අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් හා ඔවුන්යේ 
නියයෝජිතයින්ට අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප්රධාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනාමියල්ල පරීක්ෂා කල හැක. 
 

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ඔවුන්යේ අනුමැතිය ලත් නියයෝජිතයින් ඉදිරිපිටදී ඉහත තීරු අංක 9 හි සදහන් ස්ථානයන්හිදී ලංසු භාරගැනීම අවසන් කරන යේලායේදීම, එයස් ඉදිරිපත් කරන ලද 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/ ප්රධාන ඉංජියන්රු යවතිනි. 
 

 

 
 ICB ) අන්තර්ජාතික තරඟකාරී ලංසු “  NCB ) යේශීය තරඟකාරී ලංසු 

 

        සාමායයාධිකාකාරී                      

https://www.dropbox.com/s/1k5f696b497v7n1/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V58-2023-09.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1k5f696b497v7n1/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V58-2023-09.pdf?dl=0
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