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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 

 
KPS/CE/DISP/2022/09 

“ භාවිතයයන් ඉවත් කරන ලද 
යකඩ,ප්ලාස්ක්, යේකර්,ටයර්, 

වායුසමීකරය යකාටස්, ට්රාන්ස්  ය ෝමර් 
ඔයිල්,ආදිය යලාක වශයයන් විකිණීම.” 

 
2023.03.29 
10.00 පැයට 

 
සුළු සපයා 

ගැනීම් කමිටුව 
(තාපබල 

සංකීර්යය) 

 
නිය ෝජ්ය සාමාම්යම ස
ධිකමරී ස ස( සතමපබල ස
ාංකීර්ණ ) ස සලංවිා 
ජ්්් සමූලස්ථම් , ස ස ස ස ස ස ස
්ව සකැළණි සපමලා, 

10600 සයකමයලමන්්මව ස
දුරකත් සඅංක  

2437426, 2423897 
 

3,500.00 

153,000.00 
(කරුයාකර 

විස්තර සඳහා Bid 
data sheet එක 

බලන්න 

නිය ෝජ්ය සාමාම්යම සධිකමරී ස( ස
තමපබල සාංකීර්ණ ) ස සලංවිා 
ජ්්් සමූලස්ථම් , ස ස ස ස ස ස ස්ව ස

කැළණි සපමලා, 
10600 සයකමයලමන්්මව ස

දුරකත් සඅංක  
2437426, 2423897 

 

නිය ෝජ්ය සාමාම්යම ස
ධිකමරී ස( සතමපබල ස
ාංකීර්ණ ) ස සලංවිා 
ජ්්් සමූලස්ථම් , ස
්ව සකැළණි සපමලා, 

10600 ස
යකමයලමන්්මව ස
දුරකත් සඅංක  

2437426, 2423897 

අදාල නැත යේශීය Click 
Here 

 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම)-1 

 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2023/039 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය මධ්යම පළාත 1 
ඒකකයේ යකායහාඹිලියවළ  පළාත්  
ගබඩාව සඳහා  Boots Gum 650් 

සපයා භාර දීම. 

 
2023-04-06 

දින 
ප.ව. 2.00ට 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
ප්ර.ඉ. (වාිජ-මප1) 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, අංක 04, 
අස්ිරිය පාර, මහනුවර. 
දු.අ. ස ස081-2234324 

 

 
 
 
 

1000/= 

 
 
 
 

214000/= 

 
ප්ර.ඉ. (වාිජ-මප1) 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, අස්ිරිය පාර, 
මහනුවර. 

 

 
ප්ර.ඉ. (වාිජ-මප1) 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, අංක 04, 
අස්ිරිය පාර, 

මහනුවර. 
 

 
 
 

අදාල නැත. 

 
 
 
 

යේශීය 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/yq7yu1nsp0vzebi/Eng-Gen-TC-KPSCEDISP202209.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yq7yu1nsp0vzebi/Eng-Gen-TC-KPSCEDISP202209.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wej08c2u7fpaldx/Eng-DD2-PPC-CP1-2023-039.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wej08c2u7fpaldx/Eng-DD2-PPC-CP1-2023-039.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම)-1 

 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2023/071 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය මධ්යම පළාත 1  
ඒකකයේ යකායහාඹිලියවළ  පළාත්  

ගබඩාව සඳහා  වැහි කබා ( Rain Coats ) 
688 ්  සපයා භාරදීම. 

 
2023-04-06 

දින 
ප.ව. 2.00ට 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
ප්ර.ඉ. (වාිජ-මප1) 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, අංක 04, 
අස්ිරිය පාර, මහනුවර. 
දු.අ. ස ස081-2234324 

 

 
 
 
 

1000/= 
 

 
 
 
 

17000/= 

 
 

ප්ර.ඉ. (වාිජ-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ිරිය පාර, 

මහනුවර. 
 

 
 

ප්ර.ඉ. (වාිජ-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක 04, 

අස්ිරිය පාර, 
මහනුවර. 

 

 
 
 
 

අදාල නැත. 

 
 
 
 

යේශීය 

Click 
Here 

 

 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම)-1 

 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2023/072 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය මධ්යම පළාත 1 
බිල්පත් අංශය Pre-Printed Bill Forms 
(15” x 8”) 1000 ්  සඳහා සපයා භාරදීම. 

 
2023-04-06 

දින 
ප.ව. 2.00ට 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
ප්ර.ඉ. (වාිජ-මප1) 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, අංක 04, 
අස්ිරිය පාර, මහනුවර. 
දු.අ. ස ස081-2234324 

 

 
 
 
 

1000/= 
 

 
 
 
 

162000/= 

 
 

ප්ර.ඉ. (වාිජ-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ිරිය පාර, 

මහනුවර. 
 

 
 

ප්ර.ඉ. (වාිජ-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක 04, 

අස්ිරිය පාර, 
මහනුවර. 

 

 
 
 
 

අදාල නැත. 

 
 
 
 

යේශීය 

Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම)-1 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2023/051 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය මධ්යම පළාත 1 
ඒකකයට  අයත් ප්රායේය ය විදුලි ඉංනේයන්රු 
(දඹුල්ල ) ඒකකය සඳහා යකාන්ීක ක   

Spun 8.3m  100kg – 200  ් සපයා 
භාරදීම. 

 
2023-04-06 

දින 
ප.ව. 2.00ට 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාිජ-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක 04, 

අස්ිරිය පාර, මහනුවර. 
දු.අ. ස ස081-2234324 

 

 
 
 

1000/= 

 
 
 

111000/= 

ප්ර.ඉ. (වාිජ-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ිරිය පාර, 

මහනුවර. 
 

ප්ර.ඉ. (වාිජ-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක 04, 

අස්ිරිය පාර, 
මහනුවර. 

 

 
 
 

අදාල නැත. 

 
 
 
 

යේශීය 

Click 
here 

 

 
යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම)-1 

 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2023/067 

 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය මධ්යම පළාත 1 
ඒකකයට  අයත් ප්රායේය ය විදුලි ඉංනේයන්රු 
(කුණ්ඩසායල්) ඒකකය සඳහා යකාන්ීක 
ක   Spun 8.3m  100kg – 300 (Lot- 

2)  ්  සපයා භාරදීම. 

 
2023-04-06 

දින 
ප.ව. 2.00ට 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාිජ-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක 04, 

අස්ිරිය පාර, මහනුවර. 
දු.අ. ස ස081-2234324 

 

 
 
 

1000/= 

 
 
 

166000/= 

ප්ර.ඉ. (වාිජ-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ිරිය පාර, 

මහනුවර. 
 

ප්ර.ඉ. (වාිජ-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක 04, 

අස්ිරිය පාර, 
මහනුවර. 

 

 
 
 

අදාල නැත. 

 
 
 
 

යේශීය 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/ynjdi9frjvgnkt9/Eng-DD2-PPC-CP1-2023-071.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ynjdi9frjvgnkt9/Eng-DD2-PPC-CP1-2023-071.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/olm9f8teca010p4/Eng-DD2-PPC-CP1-2023-072.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/olm9f8teca010p4/Eng-DD2-PPC-CP1-2023-072.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nv1sdpo45y5qy5n/Eng-DD2-PPC-CP1-2023-051.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nv1sdpo45y5qy5n/Eng-DD2-PPC-CP1-2023-051.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i9yuixd6vzb15vt/Eng-DD2-PPC-CP1-2023-067.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i9yuixd6vzb15vt/Eng-DD2-PPC-CP1-2023-067.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම)-1 

 

CP1/CE(COM)/PPC/2023/068 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය මධ්යම පළාත 1 

ඒකකයේ දිගන ක  අංගනය  සඳහා 
යකාන්ීක ක   Spun 8.3m 100kg – 

100 (Lot-2) ් සපයා භාරදීම. 

 
2023-04-06 

දින 
ප.ව. 2.00ට 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාිජ-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක 04, 

අස්ිරිය පාර, මහනුවර. 
දු.අ. ස ස081-2234324 

 

 
 
 

1000/= 

 
 

56000/= 
 

ප්ර.ඉ. (වාිජ-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ිරිය පාර, 

මහනුවර. 
 

ප්ර.ඉ. (වාිජ-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක 04, 

අස්ිරිය පාර, 
මහනුවර. 

 

 
 
 

අදාල නැත. 

 
 
 
 

යේශීය 

Click 
Here 

 

 
යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම)-1 

 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2023/069 

 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය මධ්යම පළාත 1 
ඒකකයට  අයත් ප්රායේය ය විදුලි ඉංනේයන්රු 
(මාතයල්) ඒකකය සඳහා යකාන්ීක ක   

Spun 6m  50kg – 100 (Lot-2)  ් 
සපයා භාරදීම. 

 
2023-04-06 

දින 
ප.ව. 2.00ට 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
ප්ර.ඉ. (වාිජ-මප1) 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, අංක 04, 
අස්ිරිය පාර, මහනුවර. 
දු.අ. ස ස081-2234324 

 

 
 

1000/= 

 
 
 

42000/= 

 
ප්ර.ඉ. (වාිජ-මප1) 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, අස්ිරිය පාර, 
මහනුවර. 

 

 
ප්ර.ඉ. (වාිජ-මප1) 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, අංක 04, 
අස්ිරිය පාර, 

මහනුවර. 
 

 
 
 

අදාල නැත. 

 
 
 
 

යේශීය 

Click 
here 

 

 
යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම)-1 

 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2023/070 

 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය මධ්යම පළාත 1 
ඒකකයට  අයත් ප්රායේය ය විදුලි ඉංනේයන්රු 

(ගලයගදර ) ඒකකය සඳහා යකාන්ීක 
ක   Spun 6m 50kg – 200  (Lot-2)  

් සපයා භාරදීම.. 

 
2023-04-06 

දින 
ප.ව. 2.00ට 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාිජ-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක 04, 

අස්ිරිය පාර, මහනුවර. 
දු.අ. ස ස081-2234324 

 

 
 

1000/= 

 
 
 

84000/= 

 
ප්ර.ඉ. (වාිජ-මප1) 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, අස්ිරිය පාර, 
මහනුවර. 

 

 
ප්ර.ඉ. (වාිජ-මප1) 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, අංක 04, 
අස්ිරිය පාර, 

මහනුවර. 
 

 
 
 

අදාල නැත. 

 
 
 
 

යේශීය 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/gkib32nx6rc0pf4/Eng-DD2-PPC-CP1-2023-068.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gkib32nx6rc0pf4/Eng-DD2-PPC-CP1-2023-068.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2u3ay6twjxgxbjx/Eng-DD2-PPC-CP1-2023-069.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2u3ay6twjxgxbjx/Eng-DD2-PPC-CP1-2023-069.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zarz2nmsaplk17n/Eng-DD2-PPC-CP1-2023-070.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zarz2nmsaplk17n/Eng-DD2-PPC-CP1-2023-070.pdf?dl=0
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යබ. අ. 02 
(මප2) 

 
CP2/CE(COM)/PPC/2023/053 

 
ලංවිම මධ්යම පළාත 2 ඒකකය සඳහා 

ආර්ිත ඉිමං (Safety Ladders) - 
සපයා භාර දීම. 

20 feet – 70 Nos. 
24 feet – 60 Nos. 

19/04/2023 
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 

 
 
 

91,000.00 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

ප්ර... ස(වමණිජ්) ස- සාප ස02 ස
කමර් මල , සලංකම ස
විදුලිබල සාණ්ඩල , ස
ය්ම.431, සයකමළඹ ස
පමර, සපිළිාතලමව. 

 
අදමල ස්ැත. 

යේශී  Click 
Here 

 

අතියර්ක 
සාමානයාධිකා
රියබදාහැරීයම් 

අංශය 03 

GEN/PHM/DD3/CC/Q/2023/15 
වයාපෘති හා අධිසැර නඩත්තු යබ.අංශ-3 

ටඅයත් 
අබලි  භාණ්ඩ විකිණීම සඳහාමිළ ගයන් 

කැඳවිම 

2023.03.29 
යප.ව. 10.00 

නි.සා.(වයා. 
හා අ. සැ.න. -

යබ.අ. 3) 

නි.සා.(වයා. හා අ. සැ.න. 
-යබ.අ. 3) 

කාර්යාලය,යතවැනි 
මහළ, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය,අංක 644,ශ්රී 
ජයවර්ධ්නපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝකයක. 
දු.ක. අංකය011-

2880624 

රු. 500.00 භාණ්ඩ යතාග 
සඳහා ඉදිරිපත් 
කරන මියලන් 
සියයට දහයක 

(10%) ප්රමායය් 

නි.සා.(වයා. හා අ. සැ.න. -
යබ.අ. 3) 

කාර්යාලය,යතවැනි මහළ, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය,අංක 644,ශ්රී 
ජයවර්ධ්නපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝකයක. 
දු.ක. අංකය011-2880624 

නි.සා.(වයා. හා අ. 
සැ.න. -යබ.අ. 3) 

කාර්යාලය,යතවැනි 
මහළ, 

ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩල
ය,අංක 644,ශ්රී 

ජයවර්ධ්නපුර මාවත, 
ඇතුල්යකෝකයක. 
දු.ක. අංකය011-

2880624. 

- NCB Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(Com)/C1/M05/2K2
3/016 

Supply & Delivery of 20,000m of 
Cable – Alu. Pvc insulated – Twin 

flat (7/1.70) 16SQMM for the 
province of Uva (CEB Spec: 

005:2022) 

04/04/2023 
15.00 hrs 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධ්ාන 

ඉංනේයන්රු (වාිජ) 
ඒකකය, ලංකාවිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි 

පාර,හිඳ යගාඩ, 
බදුල්ල. 

1000.00 99,000.00 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංනේයන්රු (වාිජ) ඒකකය, 

ලංකාවිදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගාඩ, 

බදුල්ල. 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධ්ාන 

ඉංනේයන්රු (වාිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගාඩ, 

බදුල්ල 

 
- 

යේශීය 

 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/4tpl9wyh8yuxg73/053%20%20safety%20Ladder.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4tpl9wyh8yuxg73/053%20%20safety%20Ladder.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ut9a4w9ygb8cg62/Sin-AGM%28DD3%29-NCB-2022-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ut9a4w9ygb8cg62/Sin-AGM%28DD3%29-NCB-2022-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ak6ulxgjopjb9xu/016.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ak6ulxgjopjb9xu/016.doc.pdf?dl=0
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යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප2) 

 
 

SP2/CE(C&CS)/T/2023/08 
වැරකැවූ යකාන්ීක මීටර් 8.3 කි.ග්රෑ. 100 

ක  500 ්සපයාප්රවාහනයකිරීම. 
 

29.03.2023 
 

14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව  

(ද.ප2) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංනේයන්රු (වාිජ හා 
පාරියභෝික යස්වා) 

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

තංගල්ල. 
දු.අ. 045-2200888 

 ැ්ස් : 047-2241806 

5,000.00 350,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංනේයන්රු (වාිජ හා 

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

මාවත, තංගල්ල. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංනේයන්රු (වාිජ හා 
පාරියභෝික යස්වා) 

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

තංගල්ල. 

-- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප2) 

 
 

SP2/CE(C&CS)/T/2023/09 
 

යකාන්ීක යපදිදි බමන ලද මීටර්6 කි.ග්රෑ. 
50 ක  500 ් සපයා ප්රවාහනය කිරීම. 

 

04.04.2023 
 

14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව  

(ද.ප2) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංනේයන්රු (වාිජ හා 
පාරියභෝික යස්වා) 

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

තංගල්ල. 
දු.අ. 045-2200888 

 ැ්ස් : 047-2241806 

5,000.00 300,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංනේයන්රු (වාිජ හා 

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

මාවත, තංගල්ල. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංනේයන්රු (වාිජ හා 
පාරියභෝික යස්වා) 

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

තංගල්ල. 

-- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප2) 

 
 

SP2/CE(C&CS)/T/2023/10 
 

යකාන්ීක යපදිදි බමන ලද මීටර් 8.3 
කි.ග්රෑ. 100 ක  500 ් සපයා ප්රවාහනය 

කිරීම. 
 

04.04.2023 
 

14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව  

(ද.ප2) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංනේයන්රු (වාිජ හා 
පාරියභෝික යස්වා) 

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

තංගල්ල. 
දු.අ. 045-2200888 

 ැ්ස් : 047-2241806 

5,000.00 350,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංනේයන්රු (වාිජ හා 

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

මාවත, තංගල්ල. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංනේයන්රු (වාිජ හා 
පාරියභෝික යස්වා) 

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

තංගල්ල. 

-- යේශීය Click 
Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප2) 

 
 

SP2/CE(C&CS)/T/2023/11 
 

යස්වා දිහැන් සඳහා ගැල්වනයිස් යකඩ 
පයිප්ප (5.8m/76.1mm) 250 

්සපයාප්රවාහනයකිරීම. 
 

04.04.2023 
 

14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව  

(ද.ප2) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංනේයන්රු (වාිජ හා 
පාරියභෝික යස්වා) 

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

තංගල්ල. 
දු.අ. 045-2200888 

 ැ්ස් : 047-2241806 

5,000.00 350,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංනේයන්රු (වාිජ හා 

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

මාවත, තංගල්ල. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංනේයන්රු (වාිජ හා 
පාරියභෝික යස්වා) 

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

තංගල්ල. 

-- යේශීය 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/sicaf6yd7zzeqjp/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2023-08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sicaf6yd7zzeqjp/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2023-08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/50gdmtdsgr8293i/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2023-09.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/50gdmtdsgr8293i/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2023-09.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u2e0k205i3r5oc6/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2023-10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u2e0k205i3r5oc6/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2023-10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mkfgvujt9hvoliz/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2023-11.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mkfgvujt9hvoliz/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2023-11.pdf?dl=0
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යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප2) 

 
 

SP2/CE(C&CS)/T/2023/12 
 

All Alu. Alloy Conductors AAAC 
7/4.04 mm (Willow) – 2500kg 

ාප මප්රවමහ් කිරීා. 
 

04.04.2023 
 

14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව  

(ද.ප2) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංනේයන්රු (වාිජ හා 
පාරියභෝික යස්වා) 

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

තංගල්ල. 
දු.අ. 045-2200888 

 ැ්ස් : 047-2241806 

2,000.00 75,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංනේයන්රු (වාිජ හා 

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

මාවත, තංගල්ල. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංනේයන්රු (වාිජ හා 
පාරියභෝික යස්වා) 

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

තංගල්ල. 

-- යේශීය Click 
Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප2) 

 
 

SP2/CE(C&CS)/T/2023/13 
 

Bus Bar Chamber (60A) for 
Multiple Service Connection – 

60්ාප මප්රවමහ් කිරීා. 
 

04.04.2023 
 

14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව  

(ද.ප2) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංනේයන්රු (වාිජ හා 
පාරියභෝික යස්වා) 

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

තංගල්ල. 
දු.අ. 045-2200888 

 ැ්ස් : 047-2241806 

2,000.00 25,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංනේයන්රු (වාිජ හා 

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

මාවත, තංගල්ල. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංනේයන්රු (වාිජ හා 
පාරියභෝික යස්වා) 

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

තංගල්ල. 

-- යේශීය Click 
Here 

.දිකිරීම් 

ජනන 
(සමනළ 

සංකීර්යය) 

SC/DGM/BID/SWPS/2022/14කපුග
ල ගම්මානයේ ජල සම්පාදන ටැංකියේ 
වහලය අලුත්වැඩියා කිරීම, සමනළවැව 

විදුලි බලාගාරය, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

20/04/202
3 

14:00 පැය 

සමනළ 
සංකීර්ය 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(සමනළ සංකීර්යය) 
කාර්යාලය, නව නගරය, 
රත්නපුර, ශ්රී ලංකාව. දු. 

ක. +94 045-
225002/03  ැ්ස් +94 

045- 225005 
යහෝ ප්රධ්ාන ඉංනේයන්රු 
කාර්යාලය, සමනළවැව 
විදුලි බලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
කපුගල, බලංයගාඩ දු. ක.   
: 045-2222554  ැ්ස් : 

045-2222501 

500/= 
යම් සඳහා 

ඕනෑම 
බැංකුවකින් 

මහජන 
බැංකුයේ 
මූලස්ථාන 
ශාඛායේ 
සමනළ 

සංකීර්ය 
දිස්කිරීම් 

ි ම 
204200410
085134 ට 

බැරකර ලබා 
ගත් රිසික 

80,000/- 
 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(සමනළ සංකීර්යය) 

කාර්යාලය, නව නගරය, 
රත්නපුර, ශ්රී ලංකාව. දු. ක. 

+94 045-225002/03 
 ැ්ස් +94 045- 225005 

 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(සමනළ සංකීර්යය) 
කාර්යාලය, නව 

නගරය, රත්නපුර, ශ්රී 
ලංකාව. දු. ක. +94 
045-225002/03 
 ැ්ස් +94 045- 

225005 
 

N/A NCB Click Here 
 

https://www.dropbox.com/s/h1co7191qmfzcgy/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2023-12.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h1co7191qmfzcgy/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2023-12.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/91qsrsgbydg4kgq/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2023-13.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/91qsrsgbydg4kgq/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2023-13.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/my0w33sa4nz8p5p/Eng-GEN-SC-SWPS-2022-14.pdf?dl=0
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පත් 
ඉදිරිපත් කළ 

යුතුය. 

ජනන 
(සමනළ 

සංකීර්යය) 

SC/DGM/BID/SWPS/2020/06ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලයේ සමනළවැව ජල විදුලි 

බලාගාරයේ ජනක යන්ර යදකක (2 x 
70.6MVA) ස්ථායුක ප්රතිස්ථාපනය කිරීම 
(Pre-Bid Meeting – 2023-04-06 දින 

යප.ව. 10.00 ට සමනළවැව ජල විදුලි 
බලාගාරය, ශ්රී ලංකාව හිදී) 

31/05/202
3 

10:00 පැය 

SCAPC නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(ආයතනික කටයුතු) 02 
වන මහල, ජනන 

මූලස්ථාන 
යගාඩනැඟිල්ල, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය,  කැලි 
පාලම පාර, 

යකායලාන්නාව , 
10600, ශ්රී ලංකාව.     

දු.අ.( +94-11-214 7232, 
+94-11-239 2394 ) 
 ැ්ස්: +94-11-232 

7027 
ඊයම්ල් 

(dgmcagen@ceb.lk,           
dgm.dgmsc@ceb.lk 

 

රු250,000.0
0 

(අමතර 
පිටපත් මිල දී 

ගැනීයම් දී 
පිටපත් 
යදකක 

උපරිමයකට 
යටත් ව 

පිටපතකට 
නැවත යනා 
යගවන රු: 
20,000.00 

බැින් යගවා 
ලබාගත 
හැක). 

මහජන බැංකු 
මූලස්ථානයේ 

පිහිටි, 
අතියර්ක 

සාමානයාධි
කාරී - ජනන 
යේ  ි ම් 

අංක 
0711001233
20705 ට බැර 

යවන යස් 
යගවා බැංකු 

ලදුපත 
ඉදිරිපත් කල 

යුතුය. 
සතියේ 

කාර්යාලීය 
දිනයන්හිදී 

යප.ව. 9:00 
සිට ප.ව. 

3:00 ද්වා 
2023-05-30 

දින යත් 
ලංසු යපාත 

30,000,000/- 
 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(ආයතනික කටයුතු) 02 වන 

මහල, ජනන මූලස්ථාන 
යගාඩනැඟිල්ල, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය,  
කැලි පාලම පාර, 
යකායලාන්නාව , 

10600, ශ්රී ලංකාව.     දු.අ.( 
+94-11-214 7232, +94-11-

239 2394 )  ැ්ස්: +94-
11-232 7027 

 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(ආයතනික කටයුතු) 02 
වන මහල, ජනන 

මූලස්ථාන 
යගාඩනැඟිල්ල, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය,  කැලි 
පාලම පාර, 

යකායලාන්නාව , 
10600, ශ්රී ලංකාව.     
දු.අ.( +94-11-214 

7232, +94-11-239 
2394 )  ැ්ස්: +94-

11-232 7027 
 

N/A ICB Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/tlpsjwb5ybu350o/Eng-GEN-SC-SWPS-2020-06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tlpsjwb5ybu350o/Eng-GEN-SC-SWPS-2020-06.pdf?dl=0


 8 

මිලදීගත 
හැක. 

යස්වා 
 

ජනන 
(තාපබල 

සංකීරයය) 

 
TC/KSCCPS/CE/JANITORIAL/202

3 
 

කැලිතිස්ස යසානේකස් සංයු්ත චීය 
බලාගාරයට වසරක කාලය් 

(2023/2024) සඳහා සනීපාර්ෂක හා 
උදයාන අලංකරන යස්වා ලබා ගැනීම 

 
 
 

 
2023.04.06  

වන දින 
10:00 පැයට 

 
සපයා ගැනීම් 

කමිටුව 
තාපබල 

සංකීර්යය 

 
නියයෝජය 

ාමාම්යමධිකමරී ( 
තාපබල සංකීර්යය)  

ලංවිම 
ජනන මූලස්ථානය, නව 

කැළි පාලම, 
10600 යකායලාන්නාව 

දුරකතන අංකය 
011  2423897 

 

 
 
 
 

2,000/= 

 
 
 
 

55,000/= 

නියයෝජය ාමාම්යමධිකමරී ( 
තාපබල සංකීර්යය)  ලංවිම 

ජනන මූලස්ථානය, නව 
කැළි පාලම, 

10600 
යකායලාන්නාව දුරකතන 

අංකය 
011  2423897 

 

නියයෝජය 
ාමාම්යමධිකමරී ( 

තාපබල සංකීර්යය)  
ලංවිම 

ජනන මූලස්ථානය, නව 
කැළි පාලම, 

10600 
යකායලාන්නාව 
දුරකතන අංකය 
011  2423897 

අදාල නැත යේශීය 
Click 
Here 

 
ජනක 

 
SPS/C3/ MEM(M1)M/2021-7 

 
සපුගස්කන්ද විදුලි බලස්ථානයට කුලී 

පදනම මත මගී ප්රවාානනය සහනා සසන 
07ක වාෑන් රථයක් (රියදුරු සන ඉන්ධන 

සහිතවා) වාසරක කාල සීමාවාක් සහනා ලබා 
ගැනීම. 

 

 
2023-04-12 
10.00 පැයට 

 
 

නියයෝජ්ය 
සාමානය 
අධිකාරී ( 
තාපබල 

සංකීර්ණය) 

 
නියයෝජය සාමානය 
අධිකාරී ( තාපබල 

සංකීර්යය)  ලංවිම 
ජනන මූලස්ථානය, නව 

කැළි පාලම, 
10600 යකායලාන්නාව 

දුරකතන අංකය 
011  2423897 

 

 
 
 
 

Rs.500/= 

 
 
 
 

Rs. 20,000/= 

නියයෝජය සාමානය අධිකාරී 
( තාපබල සංකීර්යය)  

ලංවිම 
ජනන මූලස්ථානය, නව 

කැළි පාලම, 
10600 යකායලාන්නාව 

දුරකතන අංකය 
011  2423897 

 

නියයෝජය සාමානය 
අධිකාරී ( තාපබල 

සංකීර්යය)  ලංවිම 
ජනන මූලස්ථානය, නව 

කැළි පාලම, 
10600 යකායලාන්නාව 

දුරකතන අංකය 
011  2423897 

අදාල නැත යේශීය 
Click 
Here 

ජනන 

 
KPS/CE/DISP/ 

2022/09 
 

“ භාවිතයයන් ඉවත් කරන ලද 
යකඩ,ප්ලාස්ක්, යේකර්,ටයර්, 

වායුසමීකරය යකාටස්, ට්රාන්ස්  ය ෝමර් 
ඔයිල්,ආදිය යලාක වශයයන් විකිණීම.” 

 
2023.03.29 
10.00 පැයට 

 
සුළු සපයා 

ගැනීම් කමිටුව 
(තාපබල 

සංකීර්යය) 

 
නිය ෝජ්ය සාමාම්යම ස
ධිකමරී ස ස( සතමපබල ස
ාංකීර්ණ ) ස සලංවිා 
ජ්්් සමූලස්ථම් , ස ස ස ස ස ස ස
්ව සකැළණි සපමලා, 

10600 සයකමයලමන්්මව ස
දුරකත් සඅංක  

2437426, 2423897 
 

3,500.00 

153,000.00 
(කරුයාකර 

විස්තර සඳහා Bid 
data sheet එක 

බලන්න 

නිය ෝජ්ය සාමාම්යම සධිකමරී ස
( සතමපබල සාංකීර්ණ ) ස ස

ලංවිා 
ජ්්් සමූලස්ථම් , ස ස ස ස ස ස ස්ව ස

කැළණි සපමලා, 
10600 සයකමයලමන්්මව ස

දුරකත් සඅංක  
2437426, 2423897 

 

නිය ෝජ්ය සාමාම්යම ස
ධිකමරී ස( සතමපබල ස
ාංකීර්ණ ) ස සලංවිා 

ජ්්් සමූලස්ථම් , ස්ව ස
කැළණි සපමලා, 

10600 ස
යකමයලමන්්මව ස
දුරකත් සඅංක  

2437426, 2423897 

අදාල නැත යේශීය Click 
Here 

 
 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(උ.මැ.ප.) 

 
 
 

ඩීජීඑම්/එන්ීපී/ීඕඑම්/ී1/එච්වවී/2023
/008 

 
විදුලි ඉංනේයන්රු (ද්රවය කළමනාකරය) 

2023.03.30 
1500 පැයට 

 
 
 

 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

 
 
 
 
 
 

500.00 

 
 
 
 
 
 

10,000.00 

 

 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

 

 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

 
 
 
 
 

අදාළ නැත 

යේශීය 
තරඟකාරී 

ලංසු 

click 
here 

https://www.dropbox.com/s/0mnft0w3fssxwvp/Eng-GEN-TC-TCKSCCPSJanitorial2023.PDF?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0mnft0w3fssxwvp/Eng-GEN-TC-TCKSCCPSJanitorial2023.PDF?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tv666njg5lvfjjd/Eng-Gen-TC-SPSC3%20MEM%28M1%29M2021-7.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tv666njg5lvfjjd/Eng-Gen-TC-SPSC3%20MEM%28M1%29M2021-7.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yq7yu1nsp0vzebi/Eng-Gen-TC-KPSCEDISP202209.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yq7yu1nsp0vzebi/Eng-Gen-TC-KPSCEDISP202209.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b9t04d5p3yydnob/Sin-DD1-NCP-HV-2023-008.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b9t04d5p3yydnob/Sin-DD1-NCP-HV-2023-008.pdf?dl=0
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යේ   රාජකාරී කටයුතු සඳහා කුලී පදනම 
මත කාර් රථය් ලබා ගැනීම. වර්ෂ 02 

කාල ීමාව් සඳහා 
 
 
 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

යස්නානායක මාවත, 

අනුරාධ්පුර. 

දු:අ: 025-2222552 
 
 
 
 
 

මමත්රීපාල යස්නානායක 

මාවත, අනුරාධ්පුර. 

දු:අ: 025-2222552 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

යස්නානායක මාවත, 

අනුරාධ්පුර. 

 

 
 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(උ.මැ.ප.) 

 
 
 

ඩීජීඑම්/එන්ීපී/ීඕඑම්/ී1/එච්වවී/2023
/009 

 
විදුලි ඉංනේයන්රු (කැකිරාව) යටයත් විදුලි 

අධිකාරී (කැකිදරාව) යේ   රාජකාරී 
කටයුතු සඳහා කුලී පදනම මත කෘ කැබ් 

රථය් ලබා ගැනීම. වර්ෂ 02 කාල 
ීමාව් සඳහා 

 
 
 

2023.03.30 
1500 පැයට 

 
 
 

 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

යස්නානායක මාවත, 

අනුරාධ්පුර. 

දු:අ: 025-2222552 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

500.00 

 
 
 
 
 
 

10,000.00 

 

 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල යස්නානායක 

මාවත, අනුරාධ්පුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 

 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

යස්නානායක මාවත, 

අනුරාධ්පුර. 

 

 
 
 
 
 

අදාළ නැත 

යේශීය 
තරඟකාරී 

ලංසු 

click 
here 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/23/033 
වාරියයපාල ප්රායේශීය විදුලි ඉංනේයන්රු 
කාර්යාලයේ විදුලි අධිකාරි (කාර්යාල) 

සඳහා රාජකාරි කටයුතු යවනුයවන් වෑන් 
රථය් කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

2023-04-06 
යප.ව.10.00 

ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

 ැ්ස්: 037- 2065497 

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

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

 ැ්ස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

 ැ්ස්: 037- 2065497 

- යේශීය Downloa
d 

https://www.dropbox.com/s/s8bss8j6lhfp4ap/Sin-DD1-NCP-HV-2023-009.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s8bss8j6lhfp4ap/Sin-DD1-NCP-HV-2023-009.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oevbrr7vocr0fpg/CEB-NWP2-NCB-HV-23-033.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oevbrr7vocr0fpg/CEB-NWP2-NCB-HV-23-033.pdf?dl=0
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යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/23/034 
වාරියයපාල ප්රායේශීය විදුලි ඉංනේයන්රු 

කාර්යාලයේ විදුලි අධිකාරි (වාිජ - III)   
සඳහා රාජකාරි කටයුතු යවනුයවන් වෑන් 

රථය් කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

2023-04-06 
යප.ව.10.00 

ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

 ැ්ස්: 037- 2065497 

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

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

 ැ්ස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

 ැ්ස්: 037- 2065497 

- යේශීය Downloa
d 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/23/036 
මල්ලවපිටිය විදුලි පාරියභෝික යස්වා 

මධ්යස්ථානය යවනුයවන් ත්රීයරෝද රථය් 
කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

2023-04-06 
යප.ව.10.00 

ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

 ැ්ස්: 037- 2065497 

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

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

 ැ්ස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

 ැ්ස්: 037- 2065497 

- යේශීය Downloa
d 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/23/037 
අලේව විදුලි පාරියභෝික යස්වා 

මධ්යස්ථානය යවනුයවන්                      
වෑන් රථය් කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

2023-04-06 
යප.ව.10.00 

ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

 ැ්ස්: 037- 2065497 

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

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

 ැ්ස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

 ැ්ස්: 037- 2065497 

- යේශීය Downloa
d 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/KR-V32/2023/15 
කුලී සපද්ා සාත සකෘ සකැබ් සරථ ක් සලබම ස

ගැනීා, සපමරිය ෝගික සයස්වම සාධ්යස්ථම්  ස
(යදමම්යේ) ස- සවිදුලි ස.ංජියන්රු ස(කිරිදිවැල) ස

ඒකක  

2023-03-29 
ප.ව 2.00 

ද්වා 

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-V99/2022/52 
කුලී සපද්ා සාත සකෘ සකැබ් සරථ ක් සලබම ස

ගැනීා, සපමරිය ෝගික සයස්වම සාධ්යස්ථම්  ස

2023-03-29 
ප.ව 2.00 

ද්වා 

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/tbf5a1his7qq8zc/CEB-NWP2-NCB-HV-23-034.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tbf5a1his7qq8zc/CEB-NWP2-NCB-HV-23-034.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ctfp9om7sgtqygj/CEB-NWP2-NCB-HV-23-036.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ctfp9om7sgtqygj/CEB-NWP2-NCB-HV-23-036.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7fkgr238ec3kf4l/CEB-NWP2-NCB-HV-23-037.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7fkgr238ec3kf4l/CEB-NWP2-NCB-HV-23-037.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f66covabnbjkrw1/Eng-DD2-WPN-NCB-KR-V32-2023-15-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f66covabnbjkrw1/Eng-DD2-WPN-NCB-KR-V32-2023-15-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iyp6ckt46bd0vj0/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V99-2022-52-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iyp6ckt46bd0vj0/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V99-2022-52-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
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(යදලයගමඩ) ස- සප්රධ්ම් ස.ංජියන්රු ස
(කැළණි ) සඒකක  

කිරිබත්යගාඩ. 
දු.ක. 011-2911071/72 

කිරිබත්යගාඩ.                දු.ක. 
011-2911071/72 

කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/K-V149/2022/162 
කුලී සපද්ා සාත සකෘ සකැබ් සරථ ක් සලබම ස

ගැනීා, සපමරිය ෝගික සයස්වම සාධ්යස්ථම්  ස
(කිරිලලවල) ස- සප්රධ්ම් ස.ංජියන්රු ස

(කැළණි ) සඒකක  

2023-03-29 
ප.ව 2.00 

ද්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ. 

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

නි.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., 

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

011-2911071/72 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/N-V160/2023/18 
කුලී සපද්ා සාත සවෑන් සරථ ක් සලබම සගැනීා, ස
ප්රමයේශී  ස්ඩතු ඒ සඒකක  සI ස- සප්රධ්ම් ස

.ංජියන්රු ස(මීගමුව) සඒකක  

2023-03-29 
ප.ව 2.00 

ද්වා 

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-
122/DI-08/2K23/018 

විදුලි ඉංනේයන්රු (දියතලාව)ඒකකයේ 
ඇල්ල පාරියභෝික යස්වා මධ්යස්ථානය 

යවත වසර යදක් සඳහා කුලී පදනම මත 
කෲ කැබ් රථය්ලබාගැනිම. 

04/04/2023 
15.00 hrs 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධ්ාන 

ඉංනේයන්රු (වාිජ) 
ඒකකය, ලංකාවිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි 

පාර,හිඳ යගාඩ,බදුල්ල. 

1000.00 69,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංනේයන්රු (වාිජ) 

ඒකකය, ලංකාවිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

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

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංනේයන්රු (වාිජ) 

ඒකකය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගාඩ, බදුල්ල 

 
- 

යේශීය 

 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/ 
DEO1/BUILDINGS/ /2K23/03 

විදුලි ඉංනේයන්රු (දියතලාව) ඒකකයේ 
විදුලි අධිකාරි (ඇල්ල) නිල නිවස සඳහා 

කුඹල්යවල යහෝ යදයමෝදර ප්රයේශය 
අවටින් යගාඩනැිල්ල් බේදට ලබා 

ගැනීම 

04/04/2023 
15.00 hrs 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) දියතලාවප්රායේශීයවිදුලි
ඉංනේයන්රුකාර්යාලය ,

ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩලය ,
දියතලාව. 

Tel  : 057-2229084 

500.00 18,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංනේයන්රු (වාිජ) 

ඒකකය, ලංකාවිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගාඩ, 

බදුල්ල. 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධ්ාන 

ඉංනේයන්රු (වාිජ) 
ඒකකය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගාඩ, 

බදුල්ල 
 

 
- 

යේශීය 

 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

 
DGM(UVA)/CE(COM)/ 

DEO1/BUILDINGS/ /2K23/04 
විදුලි ඉංනේයන්රු (වැල්ලවාය) ඒකකයේ 

වැල්ලවාය විදුලි පාරියභෝික යස්වා 
මධ්යස්ථානය සඳහා  වැල්ලවාය නගරය 

අවටින් නිවස් බදු පදනම මත ලබා 
ගැනීම 

04/04/2023 
15.00 hrs 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

වැල්ලවාය ප්රායේශීය 
විදුලි ඉංනේයන්රු 

කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

වැල්ලවාය. 
Tel:055-2280803 

500.00 12,600.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංනේයන්රු (වාිජ) 

ඒකකය, ලංකාවිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

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

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංනේයන්රු (වාිජ) 

ඒකකය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 

 
- 

යේශීය 

 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/ds7vjseaiqfjyr2/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V149-2022-162-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ds7vjseaiqfjyr2/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V149-2022-162-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cp584pwdkhbckfm/Eng-DD2-WPN-NCB-N-V160-2023-18%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cp584pwdkhbckfm/Eng-DD2-WPN-NCB-N-V160-2023-18%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4992lp4rf07ghku/018-CSC%20Ella%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4992lp4rf07ghku/018-CSC%20Ella%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7r2gspt57ge1r0g/03-ELLA%20ES%20QUARTERS.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7r2gspt57ge1r0g/03-ELLA%20ES%20QUARTERS.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lrlwch2xvzvb6f9/04%20Wellawaya%20CSC.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lrlwch2xvzvb6f9/04%20Wellawaya%20CSC.pdf?dl=0
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හිඳ යගාඩ, බදුල්ල 

 
යබදාහැරීම් 
අංශය 03 
(බපද II ) 

 

 
WPSII/T/2023/018 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 01 ් 
සඳහා වෑන් රථ 01 ් 

ප්රධ්ාන ඉංනේයන්රු (සැලසුම් හා 
සංවර්ධ්න) සඳහා 

 
2023.03.29 
10.00 පැය 

 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීම් කමිටුව 
(බපද 11) 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධ්නපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝකයක. 
 

 
රු. 1,000.00 

 
රු. 5000.00 

 
නි. සා. (බපද II ) කාර්යාලය 

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

මාවත, ඇතුල්යකෝකයක. 
 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධ්නපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝකයක. 
 

 
අදාල යනායේ 

 
ජාතික 
ලංසු 

Click 
Here 

 

 
යබදාහැරීම් 
අංශය 03 
(බපද II ) 

 

 
WPSII/T/2023/019 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 01 ් 
සඳහා වෑන් රථ 01 ් 

ප්රධ්ාන ඉංනේයන්රු (යහෝමාගම) සඳහා 

 
2023.03.29 
10.00 පැය 

 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීම් කමිටුව 
(බපද 11) 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධ්නපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝකයක. 
 

 
රු. 1,000.00 

 
රු. 5000.00 

 
නි. සා. (බපද II ) කාර්යාලය 

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

මාවත, ඇතුල්යකෝකයක. 
 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධ්නපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝකයක. 
 

 
අදාල යනායේ 

 
ජාතික 
ලංසු 

Click 
Here 

 

 
යබදාහැරීම් 
අංශය 03 
(බපද II ) 

 

 
WPSII/T/2023/021 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 01 ් 
සඳහා වෑන් රථ 01 ් 

ප්රධ්ාන ඉංනේයන්රු (යහාරය) සඳහා 

 
2023.03.29 
10.00 පැය 

 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීම් කමිටුව 
(බපද 11) 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධ්නපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝකයක. 
 

 
රු. 1,000.00 

 
රු. 5000.00 

 
නි. සා. (බපද II ) කාර්යාලය 

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

මාවත, ඇතුල්යකෝකයක. 
 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධ්නපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝකයක. 
 

 
අදාල යනායේ 

 
ජාතික 
ලංසු 

Click 
Here 

 

 
යබදාහැරීම් 
අංශය 03 
(බපද II ) 

 

 
WPSII/T/2023/024 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 01 ් 
සඳහා කාර් රථ 01 ් 

ප්රධ්ාන ඉංනේයන්රු (යහෝමාගම) සඳහා 

 
2023.03.29 
10.00 පැය 

 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීම් කමිටුව 
(බපද 11) 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධ්නපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝකයක. 
 

 
රු. 1,000.00 

 
රු. 5000.00 

 
නි. සා. (බපද II ) කාර්යාලය 

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

මාවත, ඇතුල්යකෝකයක. 
 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධ්නපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝකයක. 
 

 
අදාල යනායේ 

 
ජාතික 
ලංසු 

Click 
Here 

 

 
යබදාහැරීම් 
අංශය 03 

 
WPSII/T/2023/025 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 01 ් 

 
2023.03.29 
10.00 පැය 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීම් කමිටුව 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

 
රු. 1,000.00 

 
රු. 5000.00 

 
නි. සා. (බපද II ) කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

 
අදාල යනායේ 

 
ජාතික 
ලංසු 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/akdn3n55q1t3h5l/WPSII.T.2023.018.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/akdn3n55q1t3h5l/WPSII.T.2023.018.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ekylbafsb64fg95/WPSII.T.2023.019.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ekylbafsb64fg95/WPSII.T.2023.019.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ek91tj0v7sr34e1/WPSII.T.2023.021.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ek91tj0v7sr34e1/WPSII.T.2023.021.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j3x6gigzerex3tc/WPSII.T.2023.024.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j3x6gigzerex3tc/WPSII.T.2023.024.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ckb47bczlhywfnr/WPSII.T.2023.025.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ckb47bczlhywfnr/WPSII.T.2023.025.pdf?dl=0
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(බපද II ) 
 

සඳහා වෑන් රථ 01 ් 
ප්රධ්ාන  ඉංනේයන්රු (යහෝමාගම) - 
පන්නිපිටිය පාරියභෝික යස්වා 

මධ්යස්ථානය සඳහා 

 (බපද 11) ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
යනා. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධ්නපුර මාවත, 
ඇතුල්යකෝකයක. 

 

යනා. 644,  ශ්රී ජයවර්ධ්නපුර 
මාවත, ඇතුල්යකෝකයක. 

 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
යනා. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධ්නපුර මාවත, 
ඇතුල්යකෝකයක. 

 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය 03 
(බපද II ) 

 

 
WPSII/T/2023/026 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 01 ් 
සඳහා වෑන් රථ 01 ් 

ප්රධ්ාන  ඉංනේයන්රු (ජයවර්ධ්නපුර) - 
තලංගම පාරියභෝික යස්වා 

මධ්යස්ථානය සඳහා 

 
2023.03.29 
10.00 පැය 

 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීම් කමිටුව 
(බපද 11) 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධ්නපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝකයක. 
 

 
රු. 1,000.00 

 
රු. 5000.00 

 
නි. සා. (බපද II ) කාර්යාලය 

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

මාවත, ඇතුල්යකෝකයක. 
 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධ්නපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝකයක. 
 

 
අදාල යනායේ 

 
ජාතික 
ලංසු 

Click 
Here 

 

 
යබදාහැරීම් 
අංශය 03 
(බපද II ) 

 

 
WPSII/T/2023/027 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 01 ් 
සඳහා කෘ කැබ්රථ01් 

විදුලි ඉංනේයන්රු (අවිස්සායේල්ල)සඳහා 

 
2023.03.29 
10.00 පැය 

 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීම් කමිටුව 
(බපද 11) 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධ්නපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝකයක. 
 

 
රු. 1,000.00 

 
රු. 5000.00 

 
නි. සා. (බපද II ) කාර්යාලය 

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

මාවත, ඇතුල්යකෝකයක. 
 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධ්නපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝකයක. 
 

 
අදාල යනායේ 

 
ජාතික 
ලංසු 

Click 
Here 

 

 
යබදාහැරීම් 
අංශය 03 
(බපද II ) 

 

 
WPSII/T/2023/028 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 01 ් 
සඳහා වෑන් රථ 01 ් 

විදුලි ඉංනේයන්රු (බණ්ඩාරගම) - 
බණ්ඩාරගම පාරියභෝික යස්වා 

මධ්යස්ථානය සඳහා 

 
2023.03.29 
10.00 පැය 

 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීම් කමිටුව 
(බපද 11) 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධ්නපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝකයක. 
 

 
රු. 1,000.00 

 
රු. 5000.00 

 
නි. සා. (බපද II ) කාර්යාලය 

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

මාවත, ඇතුල්යකෝකයක. 
 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධ්නපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝකයක. 
 

 
අදාල යනායේ 

 
ජාතික 
ලංසු 

Click 
Here 

 

 
යබදාහැරීම් 
අංශය 03 
(බපද II) 

 
 
 
 
 

 
WPSII/T/2023/029 

හංවැල්ල පාරියභෝික යස්වා 
මධ්යස්ථානයේ විදුලි අධිකාරී නිල නිවස 
සඳහා සුදුසු යගාඩනැිල්ල් වසර 02 ක 

කාලය් සඳහා  කුලියට යහෝ බේදට 
සපයා ගැනීම. (වර්ග අඩි 1500 ට 

යනාවැඩි ජලය, විදුලිය හා දුරකථන හා 
එ් වාහනය් නවතා තැබීමට පහසුකම් 

 
2023.03.29 
යප.ව. 10.00 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීම් කමිටුව 
(බපද II) 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධ්නපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝකයක. 
 

 
- 

 
- 

 
නි. සා. (බපද II ) කාර්යාලය 

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

මාවත, ඇතුල්යකෝකයක. 
 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධ්නපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝකයක. 
 

 
අදාල යනායේ 

 
ජාතික 
ලංසු 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/lclruwrvstky85b/WPSII.T.2023.026.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lclruwrvstky85b/WPSII.T.2023.026.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/godq4ouhs4sxf7d/WPSI.T.2023.027.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/godq4ouhs4sxf7d/WPSI.T.2023.027.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/75y5np6nc6dyiz5/WPSII.T.2023.028.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/75y5np6nc6dyiz5/WPSII.T.2023.028.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mpudwr7h4alsrjh/WPSII.T.2023.029.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mpudwr7h4alsrjh/WPSII.T.2023.029.pdf?dl=0
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සහිතව  හංවැල්ල පාරියභෝික යස්වා 
මධ්යස්ථානයට ආසන්නව පිහිටා තිබිය 

යුතුය) 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය 03 
(බපද II ) 

 

 
WPSII/T/2023/030 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 01 ් 
සඳහා වෑන් රථ 01 ් 

ප්රධ්ාන ඉංනේයන්රු (ජයවර්ධ්නපුර) - 
වැලිවිට පාරියභෝික යස්වා මධ්යස්ථානය 

සඳහා 

 
2023.03.29 
10.00 පැය 

 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීම් කමිටුව 
(බපද 11) 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධ්නපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝකයක. 
 

 
රු. 1,000.00 

 
රු. 5000.00 

 
නි. සා. (බපද II ) කාර්යාලය 

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

මාවත, ඇතුල්යකෝකයක. 
 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධ්නපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝකයක. 
 

 
අදාල යනායේ 

 
ජාතික 
ලංසු 

Click 
Here 

 

යබ.අ.04 
(දකු  පළාත 

1) 

දප/ගා/ලි1/නිළ ඇඳුම්/2023/01 
ගාල්ල ප්රායේශීය විදුලි ඉංනේයන්රු 

කාර්යාලයේ යස්වක මණ්ඩලය සඳහා නිළ 
ඇඳුම් මසා නිම කර සැපයීම. (ගාල්ල 

ප්රයේශයයන් වියෂෂයි) 

04/04/2023 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

ප්රායේශීය ප්රධ්ාන විදුලි 
ඉංනේයන්රු කාර්යාලය, 

ලං.වි.ම.,187/3,බණ්ඩාර
නායක යපයදස, 

ගාල්ල.දු.ක-09122-
34344 

1,000.00 5,000.00 ප්රධ්ාන විදුලි ඉංනේයන්රු 
(ගාල්ල)   කාර්යාලය 

 

- NCB 
 

 යතාරතුරු 
පිටපර 

යබ.අ.04 
(දකු  පළාත 

1) 

දප/ගා/ලි1/මි.ගැ/සපත්තු සහ 
යම්ස්/2023/02 

ගාල්ල ප්රායේශීය විදුලි ඉංනේයන්රු 
කාර්යාලයේ යස්වක මණ්ඩලය සඳහා 

සපත්තු සහ යම්ස්  සැපයීම. 
(ගාල්ල ප්රයේශයයන් වියෂෂයි) 

04/04/2023 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

ප්රායේශීය ප්රධ්ාන විදුලි 
ඉංනේයන්රු කාර්යාලය, 

ලං.වි.ම., 
187/3,බණ්ඩාරනායක 
යපයදස, ගාල්ල.දු.ක-

09122-34344 

1,000.00 5,000.00 ප්රායේශීය ප්රධ්ාන විදුලි 
ඉංනේයන්රු (ගාල්ල) 

කාර්යාලය 
 

- NCB 
 

 යතාරතුරු 
පිටපර 

යබ.අ.04 
(දකු  පළාත 

1) 

දප1/ප්ර.ඉ.අකු/ලි6/මනුපරීක්ෂාව/2023/0
2 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අකුදිස්ස 
ප්රායේශීය ප්රධ්ාන විදුලි ඉංනේයන්රු 

කාර්යාල බල ප්රයේශය තුල වසරක කාල 
ීමාව් සඳහා මනු පරීක්ෂය යස්වාව 

ලබා ගැනීමටයකාන්රාත්කරුවකු යතෝරා 
ගැනීම. 

04/04/2023 
14 .00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් කමිටුව 

ප්රධ්ාන ඉංනේයන්රු, 
ප්රායේශීය ප්රධ්ාන විදුලි 
ඉංනේයන්රු කාර්යාලය, 

ලංකා 
විදුලිබලමණ්ඩලය,අංක.

08,යාකබැේද පාර, 
අකුදිස්ස. දු.ක.041 – 

2250344  ැ්ස් 041 – 
2250285 

 

1,000.00 5,000.00 ප්රධ්ාන ඉංනේයන්රු, ප්රායේශීය 
ප්රධ්ාන විදුලි ඉංනේයන්රු 

කාර්යාලය, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය,අංක.08, 

යාකබැේද පාර, අකුදිස්ස 

- NCB 
 

 යතාරතුරු 
පිටපර 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V05/202
3/16 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී (ද.ප.2) 

කාර්යාලයට අයත් ප්රධ්ාන ඉංනේයන්රු 
(ශ්ති කළමයාකරන) ඒකකයේ) 

රාජකාරී කටයුතු සදහා ේවිත්ව කාර්යය 
වෑන් රථ  01් කුලී පදනම මත සපයා 

ගැනීම. 

 
 

04-04-2023 
 

14.00 පැය 
පළාත් මිළදී 

ගැනීම් කමිටුව 
(ද.ප-2) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංනේයන්රු (වාිජ) 

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

තංගල්ල. 
දු.අ. 047-2200888 

 ැ්ස් : 047-2241806 

1000.00 20,000.00 

නියයෝජය  සාමානයාධිකාරි 
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 

ඉංනේයන්රු (වාිජ) 
ඒකකය, ලං.වි.ම., යනා. 

61/1A, මුහුදු මාවත, 
තංගල්ල. 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාරි 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංනේයන්රු (වාිජ) 

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

තංගල්ල 

-- යේශීය 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/ktvziosfuyyq86q/WPSII.T.2023.030.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ktvziosfuyyq86q/WPSII.T.2023.030.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hkux8msexcu8mwe/Sin-DD4-SP1-%E0%B6%AF%E0%B6%B41-%E0%B6%9C%E0%B7%8F-%E0%B6%BD%E0%B7%921-2023-%E0%B6%B8%E0%B7%92.%E0%B6%9C%E0%B7%90-%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BD%20%E0%B6%87%E0%B6%B3%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hkux8msexcu8mwe/Sin-DD4-SP1-%E0%B6%AF%E0%B6%B41-%E0%B6%9C%E0%B7%8F-%E0%B6%BD%E0%B7%921-2023-%E0%B6%B8%E0%B7%92.%E0%B6%9C%E0%B7%90-%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BD%20%E0%B6%87%E0%B6%B3%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mnqclf8v70be3a0/Sin-DD4-SP1-%E0%B6%AF%E0%B6%B41-%E0%B6%9C%E0%B7%8F-%E0%B6%BD%E0%B7%921-2023-%E0%B6%B8%E0%B7%92.%E0%B6%9C%E0%B7%90-%E0%B7%83%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94%20%E0%B7%83%E0%B7%84%20%E0%B6%B8%E0%B7%9A%E0%B7%83%E0%B7%8A-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mnqclf8v70be3a0/Sin-DD4-SP1-%E0%B6%AF%E0%B6%B41-%E0%B6%9C%E0%B7%8F-%E0%B6%BD%E0%B7%921-2023-%E0%B6%B8%E0%B7%92.%E0%B6%9C%E0%B7%90-%E0%B7%83%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94%20%E0%B7%83%E0%B7%84%20%E0%B6%B8%E0%B7%9A%E0%B7%83%E0%B7%8A-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ragmb222p8dydqf/Sin-DD4-SP1-%E0%B6%AF%E0%B6%B41-%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB.%E0%B6%89.-%E0%B6%85%E0%B6%9A%E0%B7%94-%E0%B6%BD%E0%B7%926-%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B7%8F%E0%B7%80-2023-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ragmb222p8dydqf/Sin-DD4-SP1-%E0%B6%AF%E0%B6%B41-%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB.%E0%B6%89.-%E0%B6%85%E0%B6%9A%E0%B7%94-%E0%B6%BD%E0%B7%926-%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B7%8F%E0%B7%80-2023-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/veuf620d1pix53j/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V05-2023-16.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/veuf620d1pix53j/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V05-2023-16.pdf?dl=0
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යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/vehicle/V58/2023/
17 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී (ද.ප.02) 
කාර්යාලයට අයත් ප්රධ්ාන ඉංනේයන්රු 
(හම්බන්යතාට) ඒකකයේ රාජකාරී 

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

 
 

04-04-2023 
 

14.00 පැය 
පළාත් මිළදී 

ගැනීම් කමිටුව 
(ද.ප-2) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංනේයන්රු (වාිජ) 

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

තංගල්ල. 
දු.අ. 047-2200888 

 ැ්ස් : 047-2241806 

1000.00 20,000.00 

නියයෝජය  සාමානයාධිකාරි 
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 

ඉංනේයන්රු (වාිජ) 
ඒකකය, ලං.වි.ම., යනා. 

61/1A, මුහුදු මාවත, 
තංගල්ල. 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාරි 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංනේයන්රු (වාිජ) 

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

තංගල්ල 

-- යේශීය Click 
Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/vehicle/V03/2023/
18 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී (ද.ප.02) 
කාර්යාලයට අයත් ප්රධ්ාන ඉංනේයන්රු 

(වාිජ හා පාරියභෝික යස්වා) ඒකකයේ 
රාජකාරී කටයුතු  සදහා කෲ කැබ්(2WD) 
රථ 01් කුලී පදනම මත සපයා ගැනීම 

 
 

04-04-2023 
 

14.00 පැය 
පළාත් මිළදී 

ගැනීම් කමිටුව 
(ද.ප-2) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංනේයන්රු (වාිජ) 

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

තංගල්ල. 
දු.අ. 047-2200888 

 ැ්ස් : 047-2241806 

1000.00 20,000.00 

නියයෝජය  සාමානයාධිකාරි 
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 

ඉංනේයන්රු (වාිජ) 
ඒකකය, ලං.වි.ම., යනා. 

61/1A, මුහුදු මාවත, 
තංගල්ල. 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාරි 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංනේයන්රු (වාිජ) 

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

තංගල්ල 

-- 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 පමය් උපයයෝගී කරයගනය. 

 
 

අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන්ට යහෝ ඔන්න්යේ බලයලත් නියයෝනේතයන්ට පමය් ලංසු යපාත් නිකුත් කරනු ලැයබ්. අවශය න් විටක ඔන්න් 1987 අංක 3 දරය යපාදු යකාන්් රාත් පනතට අනුලවලව ලියාපදිං ව විය යුතුය. 
 

 

ලංසු භාර ගන්නා අවසාන දිනයට කලින් දින ද්වා සෑම ලංසු යපාත් යවනුයවන්ම ඉහත 6 වන තීරුයේ ස`දහන් මුදල යගවා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප් රධ්ාන ඉංනේයන්රු යවත ලිිතතව ඉදිරිපත් කරන ලද ඉල්ලීම් මින්  0900 පැය සිට 1500 පැය ද්වා 
සාමානය වැඩ කරන දිනයන් තුළ මිලදී ගත හැක. යම් ස`දහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සාමානයාධිකාරී නමින් ලියන ලද බැංකු අයකරය් ම`ින් යහෝ මුදල් ම`ින් යහෝ යගවිය හැක. 
 

 

වියේශීය තානාපති කාර්යාල /යවළ`ද යකාමිෂන්වලට, ලංසු යපාත්වල යතාරතුරු පිටපත් ලිිතත අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීයමන් අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප් රධ්ාන ඉංනේයන්රු කාර්යාලයේ දී යනාමියල් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපාත් අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් හා 
ඔන්න්යේ නියයෝනේතයින්ට අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප් රධ්ාන ඉංනේයන්රු කාර්යාලයේ දී යනාමියල් පරීක්ෂා කල හැක. 
 

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

 

 
 ICB ) අන්තර්ජාතික තරඟකාරී ලංසු “  NCB ) යේශීය තරඟකාරී ලංසු 

 

        සාමාම්යමධිකමරී ස ස ස                   

https://www.dropbox.com/s/6eoevfmixa6h8d4/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V58-2023-17.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6eoevfmixa6h8d4/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V58-2023-17.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lmuasc0nadmq729/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V03-2023-18.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lmuasc0nadmq729/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V03-2023-18.pdf?dl=0
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