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ලංසු කැ`දවීම 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

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

කලාපය/ 
අංශය/ 
පළාත 

ලංසු යයොමු අංකය / අයිතම විස්තරය 
හා ප රමායය 

ලංසු 
භාර ගන්නා 

අවසාන 
දිනය හා 
යේලාව 

සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

ලංසු යපොත් මිළදී ගත 
හැකි කාර්යාලය සහ 

අදාළ අංකය 

 
ලංසු 

යපොයතහි 
මිල 

(රුපි.) 

ලංසු ඇපකරයේ 
වටිනාකම 

(රුපි.) 

ඉදිරිපත් කරන ලංසු 
භාරදිය යුතු කාර්යාලය 

ලංසු විවෘත කරන 
ස්ථානය 

යතොරතුරු 
පිටපතක 

මිල 
(රුපි.) 

ලංසු 
වර්ගය 
ICB/ 
NCB 

යතොරතුරු 
පිටපත 
භාගත 
කිරීම් 

අමු ද්රවය 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප2) 

 
දප2/මා/ලි03/යටන්ඩර්/2021/05 

 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ ප්රධාාන 

ඉංජියන්රු මාතර ඒකකයට අයත් විදුලි 
අධිකාරි (හිත්තැටිය)සදහා බදු පදනම මත 

නිළ නිවසක් ලබා ගැනීම. 
 

14-07-2021 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(දප2) 

ප්රධාාන විදුලි ඉංජියන්රු 
(මාතර), ලං.වි.ම., 
රාහුලපාර, මාතර. 

 
දු.අ. 041 222 2322 

ෆැක්ස් : 041 222 2322 

1000.00 - 

ප්රධාාන විදුලි ඉංජියන්රු 
(මාතර), ලං.වි.ම.,යනො 120, 

රාහුලපාර, මාතර. 
 

ප්රධාාන විදුලි ඉංජියන්රු 
(මාතර), ලං.වි.ම., 
රාහුලපාර, මාතර. 

 

-- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප2) 

දප2/යබ.න/මා/2021/01 
 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලයේ, ප්රධාාන ඉංජියන්රු යබදාහැරීම් 

හා නඩත්තු ඒකකයට අයත් මාතර වැඩ 
කණ්ඩායම සදහා නිවසක් බදු පදනම මත 

ලබා ගැනීම. 

14-07-2021 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(දප2) 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු - 
යබදාහැරීම් නඩත්තු 

ඒකකය (ද.ප.2) 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 61/1A, 
මුහුදු  මාවත, 

තංගල්ල 
දු.අ. 047-3144323 

ෆැක්ස් :047-2241806 

1000.00 - 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු - 
යබදාහැරීම් නඩත්තු ඒකකය 

(ද.ප.2) 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 61/1A, 
මුහුදු  මාවත, 

තංගල්ල 
 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු - 
යබදාහැරීම් නඩත්තු 

ඒකකය (ද.ප.2) 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක 61/1A, 
මුහුදු  මාවත, 

තංගල්ල 
 

-- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප2) 

දප2/යබ.න/හ/2021/02 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු යබදාහැරීම් හා නඩත්තු 
ඒකකයට අයත් හම්බන්යතොට වැඩ 

කණ්ඩායම සදහා නිවසක් බදු පදනම මත 
ලබා ගැනීම. 

14-07-2021 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(දප2) 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු - 
යබදාහැරීම් නඩත්තු 

ඒකකය (ද.ප.2) 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 61/1A, 
මුහුදු  මාවත, 

තංගල්ල 
දු.අ. 047-3144323 

ෆැක්ස් :047-2241806 

1000.00 - 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු - 
යබදාහැරීම් නඩත්තු ඒකකය 

(ද.ප.2) 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 61/1A, 
මුහුදු  මාවත, 

තංගල්ල 
 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු - 
යබදාහැරීම් නඩත්තු 

ඒකකය (ද.ප.2) 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක 61/1A, 
මුහුදු  මාවත, 

තංගල්ල 
 

-- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප2) 

දප2/හම්/යටන්/2020/08 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ, ප්රධාාන 

ඉංජියන්රු හම්බන්යතොට ඒකකයට අයත් 
කතරගම සංචාරක නිවාසය සදහා නිවසක් 

බදු පදනම මත ලබා ගැනීම 

14-07-2021 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(දප2) 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(හම්බන්යතොට) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
සිරියබෝපුර, 

හම්බන්යතොට. 
දු.අ. 047-2256288 

ෆැක්ස් :0472256085 

1000.00 - 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(හම්බන්යතොට) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
සිරියබෝපුර, 

හම්බන්යතොට. 
 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(හම්බන්යතොට) 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
සිරියබෝපුර, 

හම්බන්යතොට. 
 
 

-- යේශීය 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/0ar4ecprgr4372f/NILANIWASA%20Matara%20hittatiya.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0ar4ecprgr4372f/NILANIWASA%20Matara%20hittatiya.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2ukzbnkbc1xjmld/DM%20%20Rentin%20building%20%26%20land%20%28matara%20gan.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2ukzbnkbc1xjmld/DM%20%20Rentin%20building%20%26%20land%20%28matara%20gan.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x503ro9zo4is7qe/DM%20unit%20-Renting%20buiding%26land%28hamba%20gen.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x503ro9zo4is7qe/DM%20unit%20-Renting%20buiding%26land%28hamba%20gen.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/earl2mgmwto8g0j/Hambantota%20building%20%26%20Hous%28kataragaga%20circuit%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/earl2mgmwto8g0j/Hambantota%20building%20%26%20Hous%28kataragaga%20circuit%29.pdf?dl=0
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යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප2) 

දප2/හම්/යටන්/2021/03 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ, ප්රධාාන 

ඉංජියන්රු හම්බන්යතොට ඒකකයට අයත් 
විදුලි අධිකාරි (සූරියවැව) සදහා බදු පදනම 

මත නිළ නිවසක් ලබා ගැනීම. 
 

14-07-2021 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(දප2) 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(හම්බන්යතොට) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
සිරියබෝපුර, 

හම්බන්යතොට. 
දු.අ. 047-2256288 

ෆැක්ස් :0472256085 

1000.00 - 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(හම්බන්යතොට) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
සිරියබෝපුර, 

හම්බන්යතොට. 
 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(හම්බන්යතොට) 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
සිරියබෝපුර, 

හම්බන්යතොට. 
 
 

-- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප2) 

 
SP02/CE(C&CS)/Vehicle/V41/2021/4

1 
 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාරි (ද.ප2)  
කාර්යාලයට අයත් ප්රධාාන ඉංජියන්රු 

(ශක්ති කළමයාකරය) ඒකකයේ ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු  රාජ්කාරී කටයුතු සදහා කාර් 

රථයක් බදු පදනම මත ලබා ගැනීම. 
 

(නව දිනය 

සහ වේලාව) 
 

14-07-2021 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(දප2) 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ් හා පාරියභෝගික 

යසේවා) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනො. 61/1ඒ, 
මුහුදු මාවත, තංගල්ල. 

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

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාරි 
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ් හා 

පාරියභෝගික යසේවා) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනො. 61/1ඒ, මුහුදු 

මාවත, තංගල්ල. 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ් හා 
පාරියභෝගික යසේවා) 

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

තංගල්ල. 

-- යේශීය 
Click 
Here 

ඉදිකිරීම් 

 
ජ්නන 

(ලක්ෂපාන 
සංකීර්යය) 

 
මාවුස්සාකැයල් යේල්යල් පාලන මැදිරි 

යදකක් ඉදිකිරීම 
 
 

DGM/LC/Civil/Ten 2021 – 04 
 

වෙන්ඩර් ලියාපදිිංචිය 

ICTAD M8 / C-9 වහෝ ඊෙ වැඩි. –  

ව ොඩනැගිලි ඉදිකිරීම 

 

 

 

 

ව ොඩනැගිලි ඉදිකිරීම 

පිළිබඳ වසර 05 ක අවම පළපුරුද්ද 

අනිවාර්ය වේ. 

 
2021/ 07/15 

වන දින 
ප.ව.2.00 

 
 
 

 
කණිෂ්ඨ 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව. 

ලක්ෂපාන 
සංකීර්යය. 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාරී 
කාර්යාලය, ලක්ෂපාන 

සංකීර්යය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, ලක්ෂපාන. 
දුරකථන- 051 2232085 

051 3502387 
ෆැක්ස-් 051 2232211 

 
 

2021 /07/ 14 දින 
ප.ව. 4.00 දක්වා පමයක් 

යටන්ඩර්පත් නිකුත් 
කරණු ඇත. 

 
(වැඩබිම් පරීක්ෂාව හා 

යපර ලංසු රැස්වීම - 
2021/ 07/06 යප.ව. 

10.00 ට මාවුස්සාකැයල්  
දි ) 

 
1000.00 

(සෑම 
යගවීමක්ම 

ඕනැම 
මහජ්න බැංකු 
ශාඛාවකින් 
මූලස්ථාන 
ශාඛායේ  

ලක්ෂපාන 
සංකීර්යයේ 
ගිණුම් අංක 

204 
2003200851
34 බැරවන 
යසේ යගවා 

(බැංකු 
ලදුපයත් ලංසු 

අංකය 
පැහැදිලිව 

සදහන් කළ 
යුතුය ) යහෝ 
ලක්ෂපාන 
සංකීර්ය 
කාර්යාල 

ලංවීම මුදල් 
කවුන්ටරයක

ට යගවා 
ලදුපත 

ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය.) 

 
රු. 12,000.00 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාරී 

කාර්යාලය, ලක්ෂපාන 
සංකීර්යය,ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, ලක්ෂපාන. 
 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාරී 
කාර්යාලය, ලක්ෂපාන 

සංකීර්යය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, ලක්ෂපාන. 
 

 
- 

 
NCB 

 
Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/gf0ak4ejapcm89i/Suriyawewa%20nila%20niwasa.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gf0ak4ejapcm89i/Suriyawewa%20nila%20niwasa.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fh0zvnsourehsyd/DD4-SP2-NCB-Vehicle-2021-10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fh0zvnsourehsyd/DD4-SP2-NCB-Vehicle-2021-10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w2tlz0ag0b5x1me/DGM-LC-Civil-Ten-2021-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w2tlz0ag0b5x1me/DGM-LC-Civil-Ten-2021-04.pdf?dl=0
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ලක්විජ්ය විදුලි 
බලාගාරය 

LV/T/2021/0138 
 

අඩක් නිම කර ඇති පු/කල්/නාරක්කල්ලිය 
ර.යරෝ.ක.යද. විදුයයල් විදයාගාර 

යගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම 
 

(ICTAD – C8 යහෝ ඉහළ) 

28/07/2021 
දින 14.00 

පැයට. 
 

පුර්ව ලංසු 
රැස්වීම 

07/07/2021 
දින 10.00 

පැයට. 
 
 

ලක්විජ්ය විදුලි 
බලාගාරය  

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන 
අංශය, 4වන මහල, 

බලස්ථාන කළමයාකරු 
(ලක්විජ්ය විදුලි 

බලාගාරය) ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්යචෝයල් 

TP : 032 226 8964 
Fax: 032 226 8966 

 
Mob 0715777171 

1,500.00 100,000.00 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජ්ය 
විදුලි බලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච්චයලයි 61342, ශ්රී 
ලංකාව. 

 
TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8966 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, 
ලක්විජ්ය විදුලි 

බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්චයලයි 

61342. 
 

http://www.ce
b.lk/tenders/ 

යවතින් 
යනොමියල් 

බාගත කරගත 
හැක 

 

NCB 

 
 

Click 
Here 

ජ්නක අංශය 
(තාපබල 

සංකීර්යය) 

TC/KPS/ME(FS)/T/2021/02/811/4110 
කැළණිතිස්ස බලා ාරවේ කාර්යාල 

ව ොඩනැගිල්ල අලුත්වැඩියා කිරීම 
 
 

2021.07.22 

දින 

14:00 පැයෙ 

තාපබලසංකීර්
යය 

සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය (තාපබල 
සංකීර්යය), 

ලංවිම, 
ජ්නක මූලස්ථානය, නව 

කැළණි පාලම පාර, 
10600, යකොයළොන්නාව. 

දු.ක.: 
011-2437426, 
011-2423897 

රු. 2,000.00 රු. 40,000.00 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය (තාපබල 

සංකීර්යය), 
ලංවිම, 

ජ්නක මූලස්ථානය, නව 
කැළණි පාලම පාර, 10600, 

යකොයළොන්නාව. 
 

ලංසු 
භාර ගන්නා යේලාව 

අවසාන් වු වහාම 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය (තාපබල 

සංකිර්යය) දී 
 

යනොමියල් NCB 

 
 
 
 
 
 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම 2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2021/090 
නි.සා. මධායම පළෘත 02 කාර්යාලයේ 

යදවන මහයල් පාටිෂන් කිරීම. 
Pre-Bid meeting: - 2021-07-22 දින, ප.ව. 

3.00 ට 
ස්ථානය: - ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනො.431, යකොළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 

 

2021-07-28 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

 

පළාත් 

ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනො.431, යකොළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

දු.අ.  081-4949160, 

081-2085600 

 

 
1000.00 

 

61,000.00 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, යනො.431, 

යකොළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 

 

.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනො.431, යකොළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

 

 

අදාල නැත. 

 

යේශීය 

Click 
Here 

 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2021/08 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි ප්රධාාන 

ඉංජියන්රු තැනීම් කාර්යාලය සඳහා කුලී 
පදනම මත වෑන් රථයක් ලබාගැනීම සඳහා 

වූ යටන්ඩරය 
ලංසු යපොත් මිලදී ගැනීමට ප්රථමව ලංසු 

යයොමු අංකය, ඔයබ් ආයතනයේ නම සහ 
ලිපිනය යකටි පනිවිඩයක් මාර්ගයයන් 

0702516069 යන අංකයට දැනුම් යදන්න. 

 
2021.07.15 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නියයොජ්ය 
සාමානයාධිකාරි ( 

බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය, 

යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන මහල, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 

යදහිවල. 
011-2638852 

500.00 15,000.00 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු (වාණිජ්), 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 

කාර්යාලය,  යබදාහැරීම් අංශ 
- 4 මූලස්ථානය, 3වන මහල, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක: 25, නගරසභා පටුමඟ, 

යදහිවල. 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ්), නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

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

යදහිවල. 

 

NCB 

Click here 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 

 
 

 

CP1/CE(COM)/PPC/2020/506 

ප්රායේශීය  විදුලි ඉංජියන්රු දල්ල්ල  බල 

ප්රයේශයට අයත් නාළළ විදුලි පාරියභෝගික 

යසේවා මධායස්ථානයේ ළදයාන අලංකරයය 

 
2021-07-22 

දින 
ප.ව. 2.00ට 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, මහනුවර. 

 
1000/= 

 
11,000/- 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 

 
 

අදාල නැත. 

 
 

යේශීය 

 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/lsbc1a07ltuwtml/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0138.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lsbc1a07ltuwtml/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0138.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tzw0jqy6s8of95a/Eng-Gen-TC-TCKPSME%28FS%29T2021028114110.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tzw0jqy6s8of95a/Eng-Gen-TC-TCKPSME%28FS%29T2021028114110.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ykok4nocigspz79/2021-090%20PARTITION%20WORK%20IN%20DGM%28CP-2%29%20AT%20PILIMATHALAWA-Second%20Floor.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ykok4nocigspz79/2021-090%20PARTITION%20WORK%20IN%20DGM%28CP-2%29%20AT%20PILIMATHALAWA-Second%20Floor.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ku4lg369pzbw5pr/WPS1_PPC_T_V_2021_08%20-%20watermark.pdf?dl=0
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සඳහා යටන්ඩර් කැඳවීම. 

අදාළ ක්යෂේත්රයේ වසර 05ක පළපුරුේද 

Pre-Bid meeting: - 2021-07-16 දින, 
යප.ව.10.00 ට 

ස්ථානය: - ලංවිම , විදුලි පාරියභෝගික 

යසේවා මධායස්ථානය,කනමුලයාය, නාළළ. 

 

දු.අ.  081-2234324 
 

මහනුවර. 

යසේවා 
ජ්නන/ 
සමනළ 

සංකීර්යය 

SC/DGM/BID/SWPS/2021/07 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සමනළවැව 
විදුලි බලාගාරය‚ ඒ අවට සහ කපුගල 
ගම්මානයේ නම් කරන ලද ස්ථාන වල 
සනීපාරක්ෂක කටයුතු සහ පිරිසිදු කිරීම 
සඳහා කම්කරුවන් යයදවීම 2021/2022 

26/07/2021 
දින 14:00 

පැයට අවසන් 
කරනු ලැයබ්. 

 

ජ්නන කනිෂ්ඨ 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(සමනළ 

සංකීර්යය) 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය 

සමනළවැව විදුලි 
බලාගාරය 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 
කපුගල - බලංයගොඩ 
දු. ක. : 0452222554 

045-2222504 
ෆැක්ස් : 045-2222501 

Email: ceswps@ceb.lk 
 
 

1,000/= 
යම් සඳහා 

ඕනෑම 
බැංකුවකින් 

මහජ්න 
බැංකුයේ 
මූලස්ථාන 
ශාඛායේ 
සමනළ 

සංකීර්ය 
රැස්කිරීම් 

ගිණුම 
2042004100

85134 ට 
බැරකර ලබා 

ගත් රිසිට් 
පතක් ඉදිරිපත් 

කළ යුතුය. 

20,000/- 
 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු කාර්යාලය 
සමනළවැව විදුලි බලාගාරය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

කපුගල - බලංයගොඩ 
දු. ක. : 0452222554 

045-2222504 
ෆැක්ස් : 045-2222501 

Email: ceswps@ceb.lk 
 
 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය 

සමනළවැව විදුලි 
බලාගාරය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය 

කපුගල - බලංයගොඩ 
දු. ක. : 0452222554 

045-2222504 
ෆැක්ස් : 045-2222501 

Email: 
ceswps@ceb.lk 

 

අදාළ නැත ජ්ාතික 
තරඟකාරි 

ලංසු 
කැඳවීම 

බාගැනීමට 
සබඳතාව 

 

ජ්නන 
(මහවැලි 

සංකීර්යය) 

MC/BOW/BIDS/2021/03 
 

යබෝවතැන්න විදුලි බලාගාරයේ  අධි 
ආරක්ෂිත කලාපය තුල එළියපයහළි කිරිම්, 

ළදයාන කටයුතු සහ යගොඩනැගිලිවල 
පිරිසිදු කිරියම් කටයුතු ඉටු කිරියම් යසේවාව 

2021/08/04 
11. 00 පැයට 

මහවැලි 
සංකීර්ය 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

යබෝවතැන්න විදුලි 
බලස්ථානය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

නාළල. 

 

දුරකථන : 

066 4928783 

066 4928750 

ෆැක්ස් : 

066 4935599 

 

රු.2000.00 
මහජ්න 
බැංකුව 

මූලස්ථාන 
ශාඛාව 

ගිණුම් අංක: 
204-2002-
30085-134 
ගිණුමට බැර 
කර ලදුපත 

ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය. 

රු.75,000.00 
මහජ්න බැංකුව 

මූලස්ථාන ශාඛාව 
ගිණුම් අංක: 

204-2002-30085-
134 ගිණුමට බැර 

කර ලදුපත 
ඉදිරිපත් කළ 

යුතුය. 
 

විදුලි ඉංජියන්රු, 

යබෝවතැන්න විදුලි 
බලස්ථානය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාළල. 

යබෝවතැන්න විදුලි 
බලස්ථානය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

නාළල. 
 

අදාළ යනොයේ. NCB 
 

 
 
 
 
 

Click here 

සම්යප්රේෂය 
(සංයේශ) 

TR/CMN/NCB/2021/01/D 
ේවිත්ව කාර්යය වෑන් රථ 02ක් කුලියට 

ගැනීම සඳහා ලංසු කැඳවීම 

 
2021 ජූලි මස 

26 
දින 

10.00 පැයට 

සම්යප්රේෂය 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නිසා(සංයේශ) 
සංයේශ පාලන 
මධායස්ථානය 

කැළණිතිස්ස බලාගාර 
පරිශ්රය 

නව කැළණිපාලම පාර 
වැල්ලම්පිටිය 

 
(සතියේ වැඩ කරන 

දිනවල ළයේ 9.00 සිට 
සවස 3.00 දක්වා) 

යනොමියල් 35,000.00 

නිසා(සංයේශ) 
සංයේශ පාලන මධායස්ථානය 

කැළණිතිස්ස බලාගාර 
පරිශ්රය 

නව කැළණිපාලම පාර 
වැල්ලම්පිටිය 

 

නිසා(සංයේශ) 
සංයේශ පාලන 
මධායස්ථානය 

කැළණිතිස්ස බලාගාර 
පරිශ්රය 

නව කැළණිපාලම පාර 
වැල්ලම්පිටිය 

 

- NCB 
Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/megyohqmw42os4c/Sin-GEN-SC-SWPS-2021-07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/megyohqmw42os4c/Sin-GEN-SC-SWPS-2021-07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j90v0widvimyc6i/Sin-GEN-MC-BOW-2021-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/trd18bapepyqrma/Eng-TRA-CMN-NCB202101D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/trd18bapepyqrma/Eng-TRA-CMN-NCB202101D.pdf?dl=0


 5 

 
දු.ක./ෆැක්ස් 

011-2 424582 
011-2 441935 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/320 
කුලියාපිටිය, තබ්යබෝමුල්ල පිහිටි (වයඹ 
පළාත) -1 ගබඩායේ ඇති අබලි භාණ්ඩ 

විකිණීම. 
 

*(ලංසු භාර ගැනීයම් අවසන් දිනය 
2021.04.28 තිබු ඉහත ලංසුව යකොවිඩ්-19 
වසංගත තත්ත්වය නිසා 2021.07.14 දින 

දක්වා දීර්ඝ කරන ලදි.) 

2021 ජුලි  14 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව 

ප්රධාාන විදුලි ඉංජියන්රු 
(වාණිජ්) කාර්යාලය, 

නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 

 
037 - 2281892 

1,000.00 
යලොට් වල 

වටිනාකමින් 10% 
ක් 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාරී 
(වයඹ-1) කාර්යාලය , 

නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාරී (වයඹ-

1) කාර්යාලය , 
නාරම්මල පාර, 

ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 

 NCB 
Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2021/77 
විදුලි ඉංජියන්රු(පුත්තලම) කාර්යාලයට 

අයත් පුත්තලම, ආයමඩුව, 
යනොයරොච්යචෝල පාරියභෝගික යසේවා 

මධායස්ථාන වල හා ප්රායේශීය නඩත්තු 
ඒකකයේ ඇති අබලි භාණ්ඩ විකිණීම. 

2021 ජුලි  22 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව 

එම 1,000.00 
යලොට් වල 

වටිනාකමින් 10% 
ක් 

එම එම  NCB 
Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2021/162 
විදුලි ඉංජියන්රු (යවන්නප්පුව) 

කාර්යාලයට අයත් යවන්නප්පුව, 
යබෝලවත්ත, නාත්තන්ඩිය පාරියභෝගික 

යසේවා මධායස්ථාන වල ඇති අබලි භාණ්ඩ 
විකිණීම. 

2021 ජුලි  22 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව 

එම 1,000.00 
යලොට් වල 

වටිනාකමින් 10% 
ක් 

එම එම  NCB 
Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2021/163 
විදුලි ඉංජියන්රු (කුලියාපිටිය) 

කාර්යාලයට අයත් කුලියාපිටිය, පන්නල, 
පඬුවස්නුවර පාරියභෝගික යසේවා 

මධායස්ථාන වල හා ප්රායේශීය නඩත්තු 
ඒකකයේ ඇති අබලි භාණ්ඩ විකිණීම. 

2021 ජුලි  22 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව 

එම 1,000.00 
යලොට් වල 

වටිනාකමින් 10% 
ක් 

එම එම  NCB 
Click 
Here 

 

යබ. අ. 1 
(වයාපෘති හා 
බැර නඩත්තු) 

CE(P&HM)DD1/T/LB/2021/02 
 

වැඩබිම් කාර්යාලයක් සඳහා කුරුයෑගල, 
නගරය අවටින් යගොඩනැගිල්ලක් වසර 

යදකක කාලයකට බේදට ගැනීම. 
 

(යගොඩනැගිලි විස්තරය : වර්ග අඩි 2250, 
බර වාහන 03 ක් හා සැහැල්ලු වාහන 02 

ක් නැවතීයම් පහසුකම්, අවම නිදන කාමර 
තුනක්, අඩි 15 පලළ පිවිසුම් මාර්ගය ) 

2021-07-22 
ප.ව. 2.00 

දක්වා 

කලාපීය සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

(යබ.අ.1) 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාරි 
(වයාපෘති හා බැර 

නඩත්තු) යබදාහැරීම් 
අංශය 01,       ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනො.288, නුවර පාර,         
කුරුයෑගල, 

 
037- 2229151 

500.00 12,000.00 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාරි 
(වයාපෘති හා බැර නඩත්තු) 

යබදාහැරීම් අංශය 01,       
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනො.288, නුවර පාර,         
කුරුයෑගල, 

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

ෆැක්ස ්037-2229151 
 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාරි 
(වයාපෘති හා බැර 

නඩත්තු) 
යබදාහැරීම් අංශය 01,       

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, යනො.288, 

නුවර පාර,         
කුරුයෑගල, 

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

ෆැක්ස ්037-2229151 

අදාල නැත යේශීය 
මෙතැනින් 

 

යබ. අ. 1 
(වයාපෘති හා 
බැර නඩත්තු) 

CE(P&HM)DD1/T/LB/2021/03 
වැඩබිම් කාර්යාලයක් සඳහා කුරුයෑගල, 
නගරය අවටින් යගොඩනැගිල්ලක් වසර 

යදකක කාලයකට බේදට ගැනීම. 
 

(යගොඩනැගිලි විස්තරය : වර්ග අඩි 2000, 
බර වාහන 02 ක් නැවතීයම් පහසුකම්, 
අවම නිදන කාමර 03 ක්, අඩි 15 පලළ 

2021-07-22 
ප.ව. 2.00 

දක්වා 

කලාපීය සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

(යබ.අ.1) 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාරි 
(වයාපෘති හා බැර 

නඩත්තු) යබදාහැරීම් 
අංශය 01,       ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනො.288, නුවර පාර,         
කුරුයෑගල, 

500.00 10,000.00 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාරි 
(වයාපෘති හා බැර නඩත්තු) 

යබදාහැරීම් අංශය 01,       
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනො.288, නුවර පාර,         
කුරුයෑගල, 

දු.ක.: 037- 2229151, 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාරි 
(වයාපෘති හා බැර 

නඩත්තු) 
යබදාහැරීම් අංශය 01,       

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, යනො.288, 

නුවර පාර,         

අදාල නැත යේශීය 
මෙතැනින් 

 

https://www.dropbox.com/s/7y5zrxasl0x66kf/Sin-DD1-NWP1-DGM-NWP-CEECM-T-2020-320.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7y5zrxasl0x66kf/Sin-DD1-NWP1-DGM-NWP-CEECM-T-2020-320.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9onmxm2m1uggsot/Sin-DD1-NWP1-DGM-NWP-CEECM-T-2021-77.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9onmxm2m1uggsot/Sin-DD1-NWP1-DGM-NWP-CEECM-T-2021-77.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tm6ylxmorc0l8l7/Sin-DD1-NWP1-DGM-NWP-CEECM-T-2021-162.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tm6ylxmorc0l8l7/Sin-DD1-NWP1-DGM-NWP-CEECM-T-2021-162.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0qdilmb8k2a3c5q/Sin-DD1-NWP1-DGM-NWP-CEECM-T-2021-163.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0qdilmb8k2a3c5q/Sin-DD1-NWP1-DGM-NWP-CEECM-T-2021-163.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zr1s3n399rhcwki/DD1-PHM-T-LB-2021-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e9zhej0o3iphb4f/DDi-PHM-T-LB-2021-03.pdf?dl=0
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පිවිසුම් මාර්ගය )  
037- 2229151 

2230483, 2230484                    
ෆැක්ස ්037-2229151 

 

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

ෆැක්ස ්037-2229151 

යබ. අ. 1 
(වයාපෘති හා 
බැර නඩත්තු) 

CE(P&HM)DD1/T/LB/2021/04 
වැඩබිම් කාර්යාලයක් සඳහා අනුරාධාපුරය, 

නගරය අවටින් යගොඩනැගිල්ලක් වසර 
යදකක කාලයකට බේදට ගැනීම. 

(යගොඩනැගිලි විස්තරය : වර්ග අඩි 2250, 
බර වාහන 03 ක් හා සැහැල්ලු වාහන 02 

ක් නැවතීයම් පහසුකම්, අවම නිදන කාමර 
තුනක්, අඩි 15 පලළ පිවිසුම් මාර්ගය ) 

2021-07-22 
ප.ව. 2.00 

දක්වා 

කලාපීය සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

(යබ.අ.1) 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාරි 
(වයාපෘති හා බැර 

නඩත්තු) යබදාහැරීම් 
අංශය 01,       ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනො.288, නුවර පාර,         
කුරුයෑගල, 

 
037- 2229151 

1,000.00 10,000.00 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාරි 
(වයාපෘති හා බැර නඩත්තු) 

යබදාහැරීම් අංශය 01,       
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනො.288, නුවර පාර,         
කුරුයෑගල, 

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

ෆැක්ස ්037-2229151 
 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාරි 
(වයාපෘති හා බැර 

නඩත්තු) 
යබදාහැරීම් අංශය 01,       

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, යනො.288, 

නුවර පාර,         
කුරුයෑගල, 

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

ෆැක්ස ්037-2229151 

අදාල නැත යේශීය 
මෙතැනින් 

 

යබ. අ. 1 
(වයාපෘති හා 
බැර නඩත්තු) 

 

CE(P&HM)DD1/T/SC/2020/01 

 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාරි (වයාපෘති හා බැර 

නඩත්තු) යබදාහැරීම් අංශ 1 ශාඛාවට අයත් 

යහයියන්තුඩුව ගබඩායේ ඇති අබලි 

තරාපැවි විකිණීම 

2021-07-22 
ප.ව. 2.00 

දක්වා 

කලාපීය සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

(යබ.අ.1) 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාරි 
(වයාපෘති හා බැර 

නඩත්තු) යබදාහැරීම් 
අංශය 01,       ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනො.288, නුවර පාර,         
කුරුයෑගල, 

 
037- 2229151 

1,000.00 100,000.00 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාරි 
(වයාපෘති හා බැර නඩත්තු) 

යබදාහැරීම් අංශය 01,       
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනො.288, නුවර පාර,         
කුරුයෑගල, 

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

ෆැක්ස ්037-2229151 
 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාරි 
(වයාපෘති හා බැර 

නඩත්තු) 
යබදාහැරීම් අංශය 01,       

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, යනො.288, 

නුවර පාර,         
කුරුයෑගල, 

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

ෆැක්ස ්037-2229151 

අදාල නැත යේශීය 
මෙතැනින් 

 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/21/0050 
යපොතුහැර විදුලි පාරියභෝගික යසේවා 

මධායස්ථානය සඳහා කුලී පදනම මත කෘෘෘ 
කැබ් රථයක් ලබා ගැනීම. 

2021-07-22 
යප.ව.10.00 

ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජ්පිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

1,000.00 40,000.00 නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජ්පිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජ්පිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

-  
යේශීය 

Download 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/21/0056 
නාරම්මල ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු 

කාර්යාලය සඳහා කුලී පදනම මත යරේන් 
රථයක් ලබා ගැනීම. 

2021-07-22 
යප.ව.10.00 

ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජ්පිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

1,000.00 40,000.00 නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජ්පිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජ්පිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

-  
යේශීය 

Download 

https://www.dropbox.com/s/v7glgeeuzyx7tvd/DD1-PHM-T-LB-2021-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pasnonubj1obi9u/Eng-DD1-PHM-T-SC-2020-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p3lboeaysgkyz4l/CEB-NWP2-NCB-HV-21-0050.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yxpel3ywzxop4oh/CEB-NWP2-NCB-HV-21-0056.pdf?dl=0
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ෆැක්ස්: 037- 2065497 ෆැක්ස්: 037- 2065497 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/21/0057 
වාරියයපොළ ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු 

කාර්යාලය සඳහා කුලී පදනම මත කෘෘෘ 
කැබ් රථයක් ලබා ගැනීම. 

2021-07-22 
යප.ව.10.00 

ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජ්පිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

1,000.00 40,000.00 නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජ්පිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජ්පිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

-  
යේශීය 

Download 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/21/0058 
මහව ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු 

කාර්යාලයේ නඩත්තු ඒකකය සඳහා කුලී 
පදනම මත කෘෘෘ කැබ් රථයක් ලබා 

ගැනීම. 

2021-07-22 
යප.ව.10.00 

ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජ්පිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

1,000.00 40,000.00 නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජ්පිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජ්පිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

-  
යේශීය 

Download 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/21/0059 
ගිරිළල්ල විදුලි පාරියභෝගික යසේවා 

මධායස්ථානය සඳහා කුලී පදනම මත ්රී 
යරෝද  රථයක් ලබා ගැනීම. 

2021-07-22 
යප.ව.10.00 

ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජ්පිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

1,000.00 25,000.00 නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජ්පිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජ්පිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

-  
යේශීය 

Download 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/21/0060 
නාරම්මල විදුලි පාරියභෝගික යසේවා 

මධායස්ථානය සඳහා කුලී පදනම මත ්රී 
යරෝද  රථයක් ලබා ගැනීම. 

2021-07-22 
යප.ව.10.00 

ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජ්පිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

1,000.00 25,000.00 නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජ්පිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජ්පිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

-  
යේශීය 

Download 

https://www.dropbox.com/s/93h01y7hwkblocy/CEB-NWP2-NCB-HV-21-0057.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mrq4xzoelp42l71/CEB-NWP2-NCB-HV-21-0058.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1c7cn7kemgi5hfh/CEB-NWP2-NCB-HV-21-0059.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w6r9ooz7u9dx4jc/CEB-NWP2-NCB-HV-21-0060.pdf?dl=0
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ෆැක්ස්: 037- 2065497 ෆැක්ස්: 037- 2065497 

 
 
 
 

යබ.අංශ 02 

PHMDD2/DGM/EE(MC&S)/DPC/202

1/13 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාකාරි (වයා.හාඅ.සැ.න.) 
යබ.අංශ 02 කාර්යාලය සඳහා අත් ආවරය 
(Safety Cotton Gloves, Leather Gloves , 

Rubber Dotted Gloves , Welding 
Gloves, Rubber Gloves Oil Resistance) 

සැපයීම සඳහා 

 
2021/07/20 

ප.ව.2.00 

 
යබදාහැරීම් 
සපයාගැනීම් 

කමිටුව - 
යබ.අ. 02 

 

 
නියයෝජ්ය 

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

කාර්යාලය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
තැ.යප. 18, ළමාගාරය 

පාර, මහනුවර. 
 

දු.ක.     0812222287 
ෆැක්ස්. 0812222286 

 
500.00 

 
 
 

 
Cotton Gloves      
:   Rs. 2500.00 

Leather Gloves  :   
Rs. 6000.00 

Rubber Dotted 
Gloves  :   Rs. 

12000.00 
Welding Gloves  

:   Rs. 250.00 
Rubber Gloves:   

Rs. 9000.00 
 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාරී 

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

කාර්යාලය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

තැ.යප. 18, ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර. 

 
දු.ක.     0812222287 
ෆැක්ස්. 0812222286 

 
නියයෝජ්ය 

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

කාර්යාලය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
තැ.යප. 18, ළමාගාරය 

පාර, මහනුවර. 
 

දු.ක.     0812222287 
ෆැක්ස්. 0812222286 

 
අදාල නැත 

 

 
NCB 

 

Click 
Here 

 

 
 
 
 

යබ.අංශ 02 

 
PHM DD2/CE (LC&M)/DPC/2021/15 

බිය ම ග්රිඩ් උපවපොවල් සිෙ  ාල හිංදිය 

දක්වා ද්විත්ව ලින්ක්ස් කුළුණු පාදම් හා 

කුළුණු ඉදිකිරීම 

(අදියර II) 

 
2021/07/20 
14.00 පැය 

 
යබදාහැරීම් 
සපයාගැනීම් 

කමිටුව - 
යබ.අ. 02 

 

 
නියයෝජ්ය 

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

කාර්යාලය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
තැ.යප. 18, ළමාගාරය 

පාර, මහනුවර. 
 

දු.ක.     0812222287 
ෆැක්ස්. 0812222286 

 
5000.00 

 
 
 

 
300,000.00 

 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාරී 

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

කාර්යාලය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

තැ.යප. 18, ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර. 

 
දු.ක.     0812222287 
ෆැක්ස්. 0812222286 

 
නියයෝජ්ය 

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

කාර්යාලය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
තැ.යප. 18, ළමාගාරය 

පාර, මහනුවර. 
 

දු.ක.     0812222287 
ෆැක්ස්. 0812222286 

 
අදාල නැත 

 

 
NCB 

 

Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම 2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2021/073 

ප්රධාාන ඉිංජිවන්රු (තැනීම් - මධායම පළාත 

02)ඒකකවේ වි.අ.02 සඳහා වසර වදකක 

කාලයකෙ(4WD) ඩබල් කැබ් රථයක් 

ලබා  ැනීම 

 

 

2021-07-28 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

 

පළාත් 

ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනො.431, යකොළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

දු.අ.  081-4949160, 

081-2085600 

 

 
1,000.00 

 

20,000.00 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, යනො.431, 

යකොළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 

 

.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනො.431, යකොළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

 

 

අදාල නැත. 

 

යේශීය 

Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම 2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2021/102 

ප්රධාාන ඉිංජිවන්රු වේරාවදණිය බල 

ප්රවද්යයෙ අයත්  පා.වස .ම. ඊියය ම සඳහා 

වසර වදකක කාලයකෙ(4WD) ඩබල් 

කැබ් රථයක් ලබා  ැනීම 

 

2021-07-28 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

 

පළාත් 

ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනො.431, යකොළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

දු.අ.  081-4949160, 

081-2085600 

 

 
1,000.00 

 

20,000.00 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, යනො.431, 

යකොළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 

 

.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනො.431, යකොළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

 

 

අදාල නැත. 

 

යේශීය 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/k6ub8gspief7xaz/PHM%20DD2%20DGM%20EE%20%29MC%26S%29%20DPC%202021%2013.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k6ub8gspief7xaz/PHM%20DD2%20DGM%20EE%20%29MC%26S%29%20DPC%202021%2013.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rliywt7dopr0oow/PHM%20DD2%20DGM%20CE%20%28LC%26M%29DPC%202021%2015.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rliywt7dopr0oow/PHM%20DD2%20DGM%20CE%20%28LC%26M%29DPC%202021%2015.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ayj50bv7exr6m5e/PPC-2021-073%20WD%20Double%20Cab%20ES%2002.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ayj50bv7exr6m5e/PPC-2021-073%20WD%20Double%20Cab%20ES%2002.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ey51ff81vk3byp9/PPC-2021-102%20WD%20Double%20Cab%20Eriyagama.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ey51ff81vk3byp9/PPC-2021-102%20WD%20Double%20Cab%20Eriyagama.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම 2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2021/103 

 
මාවනැල්ල ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු  බල   

ප්රයේශයට අයත් මාවනැල්ල 
වි.පා.යසේ.මධායස්ථානයේ විදුලි කණු ගබඩා 
කර තැබීම සඳහා භූමියක් කුලී/බදු පදනම 
මත වසර 02ක කාලයකට ලබා ගැනීම. 

 
1. මාවනැල්ල නගරයේ සිට 
කියලෝමීටරයක දුරක පිහිටීම 

2.පර්චස් 20ක් යහෝ ඊට වඩා වැඩි 
තැනිතලා භූමියක් වීම 

3.යටොන් 10 යරේන් රථයක් පහසුයවන් 
පිවිසිය හැකි වීම 

4.ජ්ලය, විදුලිය, දුරකථන පහසුකම් 
5.ආරක්ෂිත වැටක් හා පිවිසුම් යදොරටුවක් 

තිබිය යුතු 
 

 

2021-07-28 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

 

පළාත් 

ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනො.431, යකොළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

දු.අ.  081-4949160, 

081-2085600 

 

-  

- 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, යනො.431, 

යකොළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 

 

.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනො.431, යකොළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

 

 

අදාල නැත. 

 

යේශීය 

 
- 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම 2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2021/104 
කෑගල්ල ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු  

කාර්යාලය, කෑගල්ල, තුල්හිරිය, 
යමොයරොන්යතොට, රල්ක්කන 

වි.පා.යසේ.මධායස්ථාන, ප්රායේශීය නඩත්තු 
ඒකක 1 හා 2, තුල්හිරිය කණු අංගනය, 

ප්රායේශීය ගබඩාව, අල්ගම ළප 
වි.පා.යසේ.මධායස්ථානය සඳහා වසරත 
කාලයකට ආරක්ෂක යසේවාවක් ලබා 

ගැනීම.(ගිනි අවි සහිත) 
 

 

2021-07-28 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

 

පළාත් 

ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනො.431, යකොළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

දු.අ.  081-4949160, 

081-2085600 

 

 
1,000.00 

 

97,000.00 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, යනො.431, 

යකොළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 

 

.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනො.431, යකොළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

 

 

අදාල නැත. 

 

යේශීය 

Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම 2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2021/108 

ප්රධාාන ඉිංජිවන්රු (තැනීම් - මධායම පළාත 

02) ඒකකවේ වි.අ.03 සඳහා වසර වදකක 

කාලයකෙ ඩබල් කැබ් රථයක් ලබා  ැනීම 

 

 

2021-07-28 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

 

පළාත් 

ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනො.431, යකොළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

දු.අ.  081-4949160, 

081-2085600 

 

 
1,000.00 

 

20,000.00 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, යනො.431, 

යකොළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 

 

.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනො.431, යකොළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

 

 

අදාල නැත. 

 

යේශීය 

Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම 2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2021/109 

 
යප්රායදණිය ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු  

බල   ප්රයේශයට අයත් ගලහා 
වි.පා.යසේ.මධායස්ථාන කාර්යාලය සඳහා 

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

1.ගලහා නගරයේ සිට කියලෝමීටරයක 
දුරක පිහිටීම 

2.යගොඩනැගිල්ල වර්ග අඩි 2500 පමය 
වීම. 

 

2021-07-28 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

 

පළාත් 

ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනො.431, යකොළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

දු.අ.  081-4949160, 

081-2085600 

 

 
- 

 

- 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, යනො.431, 

යකොළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 

 

.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනො.431, යකොළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

 

 

අදාල නැත. 

 

යේශීය 

 
- 

https://www.dropbox.com/s/m3nxpqh11wvndze/CP2-CE%28COM%29-PPC-2021-104.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m3nxpqh11wvndze/CP2-CE%28COM%29-PPC-2021-104.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o5qwvswa58e0gep/PPC-2021-108%20WD%20Double%20Cab%20ES%2003.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o5qwvswa58e0gep/PPC-2021-108%20WD%20Double%20Cab%20ES%2003.pdf?dl=0
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3. ප්රමායවත් හිස් භූමියක් පැවතීම 
4.වාහන ගාල් කළ හැකි මාර්ග පහසුකම් 

හා වාහන ගාල් කිරීයම් පහසුකම් 
5.ජ්ලය, විදුලිය, දුරකථන පහසුකම් 

6.ආරක්ෂිත වැටක් හා පිවිසුම් යදොරටුවක් 
තිබිය යුතුය 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම 2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2021/110 

 
යප්රායදණිය ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු  
බල   ප්රයේශයට අයත් යටිනුවර විදුලි 

අධිකාරි නිල නිවස සඳහා යගොඩනැගිල්ලක් 
කුලී/බදු පදනම මත වසර 02ක කාලයකට 

ලබා ගැනීම. 
1. යටිනුවර පා.වස .ම ආසන්න වීම 

2. ජ්ලය, විදුලිය, දුරකථන 
පහසුකම් 

3. වාහන ගාල් කළ හැකි මාර්ග 
පහසුකම් හා වාහන ගාල් 

කිරීයම් පහසුකම් 

4. වර්ග අඩි 1800 පමය වීම 
 

 

2021-07-28 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

 

පළාත් 

ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනො.431, යකොළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

දු.අ.  081-4949160, 

081-2085600 

 

 
- 

 

- 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, යනො.431, 

යකොළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 

 

.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනො.431, යකොළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

 

 

අදාල නැත. 

 

යේශීය 

 
- 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම 2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2021/112 

 

ප්රාවද්ය ය විදුලි ඉිංජිවන්රු(මාවනැල්ල) 

බල ප්රවද්යවේ වාණිජ උප ඒකකය සඳහා 

වසරක කාලයකෙ ත්රී වරෝද රථයක් ලබා 

 ැනීම 

 

 

2021-07-28 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

 

පළාත් 

ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනො.431, යකොළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

දු.අ.  081-4949160, 

081-2085600 

 

500.00 5,000.00  

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, යනො.431, 

යකොළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 

 

.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනො.431, යකොළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

 

 

අදාල නැත. 

 

යේශීය 

 
Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම 2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2021/113 

 

 

ප්රාවද්ය ය විදුලි ඉිංජිවන්රු (කෑ ල්ල)  බල 

ප්රවද්යවේ  පා.වස .ම. ුලල්ිරියය  සඳහා 

වසර වදකක කාලයකෙ කුලී පදනම 

යෙවත් කෘකැබ් රථයක් වහෝ සිිං ල් කැබ් 

රථයක් ලබා  ැනීම 

 

 

2021-07-28 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

 

පළාත් 

ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනො.431, යකොළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

දු.අ.  081-4949160, 

081-2085600 

 

 
1,000.00 

 

16,000.00 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, යනො.431, 

යකොළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 

 

.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනො.431, යකොළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

 

 

අදාල නැත. 

 

යේශීය 

Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම 2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2021/114 

 

 

ප්රාවද්ය ය විදුලි  ඉිංජිවන්රු(නාවලපිය)ය) 

ප්රවද්යවේ තරාපැවි නඩත්ුල කෙුතුල සඳහා  

වසර වදකක කාලයකෙ සැහැල්ලු වලොිය 

රථයක් ලබා  ැනීම 

 

2021-07-28 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

 

පළාත් 

ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනො.431, යකොළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

 
1,000.00 

 

16,000.00 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, යනො.431, 

යකොළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 

 

.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනො.431, යකොළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

 

අදාල නැත. 

 

යේශීය 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/w8bgmvgws5filsn/PPC-2021-112%20Three%20Wheeler.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w8bgmvgws5filsn/PPC-2021-112%20Three%20Wheeler.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/alojeoq657skw02/PPC-2021-113%20Crew%20Cab%20or%20single%20cab%20Thulhiriya.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/alojeoq657skw02/PPC-2021-113%20Crew%20Cab%20or%20single%20cab%20Thulhiriya.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0bp2mriiz6ntgf1/PPC-2021-114%20Light%20Lorry.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0bp2mriiz6ntgf1/PPC-2021-114%20Light%20Lorry.pdf?dl=0
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 දු.අ.  081-4949160, 

081-2085600 

 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම 2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2021/115 

 

 

ප්රාවද්ය ය විදුලි  ඉිංජිවන්රු(නාවලපිය)ය)  

ප්රවද්යවේ මිංවර වහළිකිරීවම් වැඩසෙහන 

සඳහා  වසර වදකක කාලයකෙ වෑන් 

රථයක් ලබා  ැනීම 
 

 

2021-07-28 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

 

පළාත් 

ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනො.431, යකොළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

දු.අ.  081-4949160, 

081-2085600 

 

 
1,000.00 

 

16,000.00 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, යනො.431, 

යකොළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 

 

.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනො.431, යකොළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

 

 

අදාල නැත. 

 

යේශීය 

Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම 2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2021/117 

 

 

ප්රධාාන ඉිංජිවන්රු (සැළසුම් හා සිංවර්ධාන) 

ඒකකය මප 02 සඳහා වසර වදකක 

කාලයකෙ වෑන් රථයක් ලබා  ැනීම 

 

 

2021-07-28 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

 

පළාත් 

ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනො.431, යකොළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

දු.අ.  081-4949160, 

081-2085600 

 

 
1,000.00 

 

16,000.00 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, යනො.431, 

යකොළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 

 

.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනො.431, යකොළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

 

 

අදාල නැත. 

 

යේශීය 

Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම 2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2021/118 

 

 

ප්රාවද්ය ය විදුලි  ඉිංජිවන්රු (නුවරඑළිය)  

ඒකකවේ වාණිජ උප ඒකකය සඳහා  වසර 

වදකක කාලයකෙ වෑන් රථයක් ලබා 

 ැනීම 

 

 

2021-07-28 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

 

පළාත් 

ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනො.431, යකොළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

දු.අ.  081-4949160, 

081-2085600 

 

 
1,000.00 

 

16,000.00 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, යනො.431, 

යකොළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 

 

.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනො.431, යකොළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

 

 

අදාල නැත. 

 

යේශීය 

Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම 2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2021/119 

 

 

 ණකාධිකාරී(ආදායම්) -මධායම පළාත 2 

සඳහා වසර වදකක කාලයකෙ කුලී පදනම 

යෙවත් වමෝෙර් කාර් රථයක් ලබා  ැනීම 

 

 

2021-07-28 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

 

පළාත් 

ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනො.431, යකොළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

දු.අ.  081-4949160, 

081-2085600 

 

 
1,000.00 

 

20,000.00 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, යනො.431, 

යකොළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 

 

.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනො.431, යකොළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

 

 

අදාල නැත. 

 

යේශීය 

Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම 2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2021/120 

 

 

කුලී පදනම මත වාහන ලබා  ැනීම ලිං. 

වි.ම. (මධායම පළාත 02 )- ප්රාවද්ය ය විදුලි  

 

2021-07-28 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

 

පළාත් 

ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනො.431, යකොළඹ පාර, 

 
1,000.00 

 

16,000.00 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, යනො.431, 

යකොළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 

.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනො.431, යකොළඹ පාර, 

 

අදාල නැත. 

 

යේශීය 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/m93azejbknppb4v/PPC-2021-115%20%20%20Van%20Nw%20Com.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m93azejbknppb4v/PPC-2021-115%20%20%20Van%20Nw%20Com.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z2fh49enceld2yl/PPC-2021-117%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z2fh49enceld2yl/PPC-2021-117%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cd86go2wui53wgv/PPC-2021-118%20%20Van%20NE%20com.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cd86go2wui53wgv/PPC-2021-118%20%20Van%20NE%20com.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vb907r8uy3bm7h2/PPC-2021-119%20%20Car%20ACC%20REV.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vb907r8uy3bm7h2/PPC-2021-119%20%20Car%20ACC%20REV.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7smp5atveyegh11/PPC-2021-120%20Light%20Lorry.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7smp5atveyegh11/PPC-2021-120%20Light%20Lorry.pdf?dl=0
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ඉිංජිවන්රු(මාවනැල්ල)  ඒකකවේ 

පා.වස .ම. මාවනැල්ල සඳහා  වසර වදකක 

කාලයකෙ සැහැල්ලු වලොිය රථයක් ලබා 

 ැනීම 

 

පිළිමතලාව. 

දු.අ.  081-4949160, 

081-2085600 

 

 පිළිමතලාව. 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම 2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2021/121 

 

 

ප්රාවද්ය ය විදුලි ඉිංජිවන්රු (මාවනැල්ල)  

බල ප්රවද්යවේ  පා.වස .ම. වහම්මාත ම 

ප්රවද්යවේ බිදවැුමම් වස වා සැපුතම් හා 

නඩත්ුල කෙුතුල සදහා වසර වදකක 

කාලයකෙ කුලී පදනම යෙවත් සැහැල්ලු 

වලොිය රථයක් ලබා  ැනීම. 

 

 

2021-07-28 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

 

පළාත් 

ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනො.431, යකොළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

දු.අ.  081-4949160, 

081-2085600 

 

 
1,000.00 

 

16,000.00 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, යනො.431, 

යකොළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 

 

.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනො.431, යකොළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

 

 

අදාල නැත. 

 

යේශීය 

Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම 2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2021/122 

 
නුවරඑළිය ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු  බල   

ප්රයේශයට අයත් වලපයන් 
වි.පා.යසේ.මධායස්ථානයේ විදුලි කණු තැබීම 

සදහා කුලී/බදු පදනම පහත සදහන් 
පහසුකම් සහිත ඉඩමක්  වසර 02ක 

කාලයකට ලබා ගැනීම. 
1. වලපයන් වි.පා.යසේ.මධායස්ථානයට 

(හරස්බැේද) 1km දුරක් ඇතුළත විය යුතුයි. 
2. භූමි ප්රමායය අවම වශයයන් පර්චස් 

20ක් පමය විම. 
3. ප්රධාාන පාරට මුහුයලා ඉඩම තිබිය 

යුතුයි. 
4. යදොඹකර රථය හා අයනකුත් යලොරි රථ 

හැරවීමට පහසුකම් තිබිය යුතුය. 
5.නායයෑම් අවධාානම් වලින් යතොර 

තැනිතලා භූමියක් විය යුතුයි. 
6.ආරක්ෂිත වැටක් හා පිවිසුම් යදොරටුවක් 

තිබිය යුතුය. 

 

2021-07-28 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

 

පළාත් 

ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනො.431, යකොළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

දු.අ.  081-4949160, 

081-2085600 

 

 
- 

 

- 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, යනො.431, 

යකොළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 

 

.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනො.431, යකොළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

 

 

අදාල නැත. 

 

යේශීය 

 
- 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම 2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2021/123 

ප්රාවද්ය ය විදුලි ඉිංජිවන්රු(නාවලපිය)ය) 

බල ප්රවද්යවේ GPS දත්ත ලබා  ැනීවම් 

වැඩසෙහන සඳහා වසරක කාලයකෙ ත්රී 

වරෝද රථයක් ලබා  ැනීම. 
 

 

2021-07-28 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

 

පළාත් 

ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනො.431, යකොළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

දු.අ.  081-4949160, 

081-2085600 

 

 
500.00 

 

5,000.00 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, යනො.431, 

යකොළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 

 

.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනො.431, යකොළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

 

 

අදාල නැත. 

 

යේශීය 

Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

*ලංසු තැබීමේ කාලය දීර්ඝ කිරීම. 

DGM [E]/QPPC/21/129 
ප්රායේශීය ප්රධාාන විදුලි ඉංජියන්රු 

කාර්යාලය ්රීකුයාමලය, නිල නිවාස 

14-07-2021 
වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර) 

ප්රායේශීය  ප්රධාාන විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය 

(්රීකුයාමලය ) 
026-2222301 

/ 026-2220060 

2500.00 70,000.00 නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය), 

ළප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
ළප්පුයේලි, 

- NCB Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/lp5e1w8cx054w49/PPC-2021-121%20Light%20Lorry.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lp5e1w8cx054w49/PPC-2021-121%20Light%20Lorry.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w01c2asr0d9xw8l/PPC-2021-123%20Three%20Wheeler.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w01c2asr0d9xw8l/PPC-2021-123%20Three%20Wheeler.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p08efu64j1mch9i/Eng-DD2-EP-129%20Janitorial%20Service%20Trincomalee.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p08efu64j1mch9i/Eng-DD2-EP-129%20Janitorial%20Service%20Trincomalee.pdf?dl=0
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සංකීර්යය, සංචාරක නිවාසය,පාරියභෝගික 
යසේවා මධායස්ථානය සහ පළාත් ගබඩාව 

්රීකුයාමලය සඳහා පිරිසි ක කිරීම්, නඩත්තු 
හා සනීපාරක්ෂක යසේවා සැපයීම 

යහෝ 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය 
026-2222666 

/ 026-2221030 

ත්රිකුයාමලය 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

*ලංසු තැබීමේ කාලය දීර්ඝ කිරීම. 

DGM [E]/QPPC/21/130 
ප්රධාාන විදුලි ඉංජියන්රු කාර්යාලය 

(මඩකලපුව), නිල නිවාස සංකීර්යය, 
සංචාරක නිවාස,පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානය,යබදාහැරීම් නඩත්තු 

කාර්යාලය , යබදාහැරීම් තැනීම් කාර්යාලය 
සහ පළාත් ළප ගබඩාව මඩකලපුව සඳහා 
පිරිසිදු කිරීම්,නඩත්තු හා සනීපාරක්ෂක 

යසේවා සැපයීම. 

14-07-2021 
වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර) 

ප්රායේශීය ප්රධාාන  විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය 

(මඩකලපුව) 
065-2222639 

යහෝ 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාරී(නැයගන
හිර කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය 
026-2222666 
026-2221030 

2500.00 70,000.00 නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය), 

ළප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
ළප්පුයේලි, 

ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

*ලංසු තැබීමේ කාලය දීර්ඝ කිරීම. 

DGM [E]/QPPC/21/131 
ප්රායේශීය ප්රධාාන විදුලි ඉංජියන්රු 

කාර්යාලය (කල්මුයණ්) සහ පාරියභෝගික 
යසේවා මධායස්ථානය  කල්මුයණ් සඳහා 
පිරිසිදු කිරීම්, නඩත්තු හා සනීපාරක්ෂක 

යසේවා සැපයීම. 

14-07-2021 
වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර) 

ප්රායේශීය ප්රධාාන විදුලි 
ඉංජියන්රු   (කල්මුයණ්) 

කාර්යාලය 
067-2229276 

යහෝ 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය 
026-2222666 
026-2221030 

1000.00 40,000.00 නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය), 

ළප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
ළප්පුයේලි, 

ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

*ලංසු තැබීමේ කාලය දීර්ඝ කිරීම. 

DGM [E]/QPPC/21/132 
ප්රායේශීය ප්රධාාන විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය (අම්පාර),  සංචාරක 

නිවාස,පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානය, 
අම්පාර ළප ගබඩාව,යබදාහැරීම් තැනීම් 
අම්පාර සහ යබදාහැරීම් නඩත්තු අම්පාර 

සහ යබදාහැරීම්  නඩත්තු සයනාගාර 
සංකීර්යය සඳහා පිරිසිදු කිරීම්, නඩත්තු හා 

සනීපාරක්ෂක යසේවා සැපයීම. 

14-07-2021 
වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර) 

ප්රායේශීය ප්රධාාන විදුලි 
ඉංජියන්රු   (අමිපාර) 

කාර්යාලය 
063-2222387 
063-2222078 

යහෝ 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය 
026-2222666 
026-2221030 

2500.00 70,000.00 නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය), 

ළප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
ළප්පුයේලි, 

ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

*ලංසු තැබීමේ කාලය දීර්ඝ කිරීම. 

DGM [E]/QPPC/21/144 
යතොරතුරු තාක්ෂය නිළධාාරී 

(්රීකුයාමලය) යර රාජ්කාරී කටයුතු සඳහා 
වෑන් රථයක් වසර 02 ක් සඳහා කුලීපදනම 

මත ලබා ගැනීම. 

14-07-2021 
වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර) 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය 
026-2222666 
026-2221030 

1,000.00 20,000.00 නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය), 

ළප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
ළප්පුයේලි, 

ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

*ලංසු තැබීමේ කාලය දීර්ඝ කිරීම. 

DGM [E]/QPPC/21/145 

 

14-07-2021 
වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර) 

ප්රායේශීය ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (අම්පාර) 

කාර්යාලය 
063-2222387, 

1,000.00 20,000.00 නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය), 

ළප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

- NCB Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/5sud3hmx3ctg4ix/Eng-DD2-EP-130%20Janitorial%20Service%20Batticaloa.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5sud3hmx3ctg4ix/Eng-DD2-EP-130%20Janitorial%20Service%20Batticaloa.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5lu8y0fli1ej4iq/Eng-DD2-EP-131%20Janitorial%20Service%20Kalmunai.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5lu8y0fli1ej4iq/Eng-DD2-EP-131%20Janitorial%20Service%20Kalmunai.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gbix2qolvhn7te2/Eng-DD2-EP-132%20Janitorial%20Service%20to%20Ampara%20Area.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gbix2qolvhn7te2/Eng-DD2-EP-132%20Janitorial%20Service%20to%20Ampara%20Area.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tsgi8yg5kq5uoih/Eng-DD2-EP-144%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20IT%20East%20at%20DGM%28East%29%20Office.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tsgi8yg5kq5uoih/Eng-DD2-EP-144%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20IT%20East%20at%20DGM%28East%29%20Office.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9q0unnqkomtjcnh/Eng-DD2-EP-145%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20%28Mahaoya%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9q0unnqkomtjcnh/Eng-DD2-EP-145%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20%28Mahaoya%29.pdf?dl=0
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විදුලි අධිකාරී (ෙහඔය විදුලි පාරියභෝගික 
යසේවා මධායස්ථානය -අමිපාර) යර රාජ්කාරී 

කටයුතු සඳහා වෑන් රථයක් වසර 02 ක් 
සඳහා කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම 

063-2222078 
යහෝ 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය) 
්රීකුයාමලය             

026-2222666, 
026-2221030 

ළප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

*ලංසු තැබීමේ කාලය දීර්ඝ කිරීම. 

 

DGM [E]/QPPC/21/146 
විදුලි අධිකාරී (යබදාහැරීම් නඩත්තු) 

අමිපාර  යර රාජ්කාරී කටයුතු සඳහා වෑන්  
රථයක්  වසර 02 ක් සඳහා කුලී පදනම මත 

ලබා ගැනීම. 

14-07-2021 
වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර) 

විදුලි ඉංජියන්රු   
යබදාහැරීම් නඩත්තු  
(අමිපාර) කාර්යාලය 

063-2223299 
යහෝ 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය 
026-2222666 
026-2221030 

1,000.00 20,000.00 නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය), 

ළප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
ළප්පුයේලි, 

ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click 
Here 

 
යබ.අ. 2 PHMDD2/DGM/CE(SC&M)/DPC/2021

/08 
 

ගම්පහ ප්ර ධාාන ඉංජියන්රු (ළපයපොල 

තැනීම් හා නඩත්තු) වයා. හා අ.සැ.න.- 

යබ.අ. 02 කාර්යාලය, යේයන්යගොඩ 

වැඩබිම 1 සහ වැඩබිෙ 2, බහිරවකන්ද 

වැඩබිම සඳහා පුේගලික ආරක්ෂක 

යසේවාවක් (ආයුධා රහිත) වසරක කාලයක් 

සඳහා ලබා ගැනීම (පැය 12 වැඩ මුර). 

 
ආරක්ෂක නිළධාාරීන් ගයන - 09 

 

 
2021/07/20  

ප.ව.2.00 
 

 
යබදාහැරීම් 
සපයාගැනීම් 

කමිටුව -
යබදාහැරීම් 

අංශ 02 

 
නියයෝජ්ය 

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

අංක 18, ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර. 

 
දු.ක./ෆැක්ස් 

 
081-2222286 

081-2204298 

 

 
රු. 1000/- 

 
 
 

 
රු. 50,000/- 

 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාරී 

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

අංක 18, ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර. 

 
දු.ක./ෆැක්ස් 

 
081-2222286 

081-2204298 

 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාරී 
(වයාපෘති හා අධිසැර 
නඩත්තු) - යබ.අ.02 
අංක 18, ළමාගාරය 

පාර, මහනුවර. 
 

දු.ක./ෆැක්ස් 
 

081-2222286 

081-2204298 

 
 

 
අදාල නැත 

 

 
NCB 

 

click here 
 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපළ) 

WPN/ KEL/LAND/2021/01 
යගෝනවල 33 kV වහරු අංගනය සඳහා 

ඉඩමක් මිලදී ගැනීම. 
(සපුගස්කන්ද-යගෝනවල මාර්ගයේ 

කජුගහමුල හන්දියයන් නාගහමුල හන්දිය 
යදසට දහම් මාවතට නුදුරින් 33 kV 

අධිසැර විදුලි මාර්ගයට ආසන්නයයන් විය 
යුතුය) 

පර්චස ්12-20 අතර විය යුතුය. 

2021-07-14 
ප.ව 2.00 

දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
ප්රධාාන විදුලි ඉංජියන්රු 
(කැලණිය) කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 624, නුවර 

පාර, ඇල්යදණිය, 
කඩවත. 

දු.ක : 0112 925880 
ෆැක්ස්:0112925885 

 
500.00 

 
45,000.00 

 
ප්රධාාන විදුලි ඉංජියන්රු 
(කැලණිය) කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
624, නුවර පාර, ඇල්යදණිය, 

කඩවත. 
දු.ක : 0112 925880 
ෆැක්ස්:0112925885 

 
ප්රධාාන විදුලි ඉංජියන්රු 
(කැලණිය) කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 624, නුවර 

පාර, ඇල්යදණිය, 
කඩවත. 

දු.ක : 0112 925880 
ෆැක්ස්:0112925885 

- NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපළ) 

WPN/PM(CEP-CEB)/NCB/2021/03 
මධායම අධියේගි මාර්ග වයාපෘති 
කාර්යාලයට අනුබේධාව වැඩබිම් 

කාර්යාලයක් සඳහා වසරක කාලයකට 
බදුකුලී පදනම මත නිවසක් ලබා ගැනීම( 

යේයන්යගොඩ නගරයට යහෝ මීරිගම 
නගරයට ආසන්න විය යුතුය.) 

2021-07-14 
ප.ව 2.00 

දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

වයාපෘති කළමයාකරු, 
මධායම අධියේගි මාර්ග 

වයාපෘතිය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, අංක 
37/18, ළදයාන යපදයස, 
සුරීගම, කඩවත.  දු.ක/ 
ෆැක්ස ්: 011 2975349 

500.00 4,500.00 

වයාපෘති කළමයාකරු, 
මධායම අධියේගි මාර්ග 

වයාපෘතිය, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක 37/18, 

ළදයාන යපදයස, සුරීගම, 
කඩවත.  දු.ක/ ෆැක්ස ්: 011 

2975349 

වයාපෘති කළමයාකරු, 
මධායම අධියේගි මාර්ග 

වයාපෘතිය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 37/18, ළදයාන 

යපදයස, සුරීගම, 
කඩවත.  දු.ක/ ෆැක්ස ්: 

011 2975349 

- NCB 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/rws0dxoc7igl7lw/Eng-DD2-EP-146%20Hiring%20of%20Vehicle%20forES%28DM%29%20Ampara.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rws0dxoc7igl7lw/Eng-DD2-EP-146%20Hiring%20of%20Vehicle%20forES%28DM%29%20Ampara.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fxp6j1d5odc3vgo/ENG-DD2-PHM-PHM-DD2-DGM-CE%28SCM%29-DPC-2021-08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fxeqf32gq7h46jt/Sin-DD2-WPN-KEL-%20Land-%20Gonawala.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fxeqf32gq7h46jt/Sin-DD2-WPN-KEL-%20Land-%20Gonawala.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e8uu4zrjge3xcjk/Sin-DD2-WPN-CEP-2021-03-site%20office.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e8uu4zrjge3xcjk/Sin-DD2-WPN-CEP-2021-03-site%20office.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපළ) 

WPN/FA/Reg/Poles/2021/180 
බස්නාහිර පළාත ළතුර තුල වැරකැවූ හා 
යපරදි යකොන්ක්රීට් කණු ප්රවාහනය සදහා 

ලංසු කැදවීම 
 

2021-07-14 
ප.ව 2.00 

දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපළ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
1,000.00 

 
100,000.00 

නි.සා. (බපළ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., යනො. 280, නුවර 

පාර, කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

නි.සා. (බපළ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපළ) 

WPN/NCB/J-V147/2021/117 
කුලී පදනම මත  කෲ කැබ්  රථයක් ලබා 

ගැනීම. පාරියභොගික යසේවා මධායස්ථානය - 
රාගම 

 

2021-07-14 
ප.ව 2.00 

දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපළ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
1,000.00 

 
20,000.00 

නි.සා. (බපළ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., යනො. 280, නුවර 

පාර, කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

නි.සා. (බපළ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපළ) 

WPN/NCB/J-V71/2021/155 
කුලී පදනම මත  වෑන්  රථයක් ලබා 

ගැනීම. ප්රධාාන විදුලි ඉංජියන්රු කාර්යාලය 
- ජ්ා-ඇල 

 

2021-07-14 
ප.ව 2.00 

දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපළ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
1,000.00 

 
20,000.00 

නි.සා. (බපළ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., යනො. 280, නුවර 

පාර, කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

නි.සා. (බපළ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපළ) 

WPN/NCB/D-V133/2021/157 
කුලී පදනම මත  කෲ කැබ්  රථයක් ලබා 

ගැනීම. පාරියභොගික යසේවා මධායස්ථානය - 
මීරිගම 

 

2021-07-14 
ප.ව 2.00 

දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපළ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
1,000.00 

 
20,000.00 

නි.සා. (බපළ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., යනො. 280, නුවර 

පාර, කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

නි.සා. (බපළ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපළ) 

WPN/NCB/N –V48/2021/181 
කුලී පදනම මත  වෑන්  රථයක් ලබා 

ගැනීම. පාරියභොගික යසේවා මධායස්ථානය - 
මීගමුව 

 

2021-07-14 
ප.ව 2.00 

දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපළ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
1,000.00 

 
20,000.00 

නි.සා. (බපළ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., යනො. 280, නුවර 

පාර, කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

නි.සා. (බපළ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපළ) 

WPN/NCB/CON-V167/2021/182 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 

ප්රධාාන විදුලි ඉංජියන්රු (තැනිම්) 
කාර්යාලය 

2021-07-14 
ප.ව 2.00 

දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපළ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
1,000.00 

 
20,000.00 

නි.සා. (බපළ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., යනො. 280, නුවර 

පාර, කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

නි.සා. (බපළ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපළ) 

WPN/NCB/J- V156/2021/183 
කුලී පදනම මත  වෑන්  රථයක් ලබා 

ගැනීම. ප්රධාාන විදුලි ඉංජියන්රු කාර්යාලය 
- ජ්ා-ඇල 

2021-07-14 
ප.ව 2.00 

දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපළ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
1,000.00 

 
20,000.00 

නි.සා. (බපළ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., යනො. 280, නුවර 

පාර, කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

නි.සා. (බපළ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපළ) 

WPN/NCB/CEP-V177/2021/184 
කුලී පදනම මත  වෑන්  රථයක් ලබා 

ගැනීම. මධායම අධියේී  වයාපෘතිය (බපළ) 
 

2021-07-14 
ප.ව 2.00 

දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපළ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
1,000.00 

 
20,000.00 

නි.සා. (බපළ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., යනො. 280, නුවර 

පාර, කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

නි.සා. (බපළ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපළ) 

WPN/NCB/J- V76/2021/185 
කුලී පදනම මත  වෑන්  රථයක් ලබා 

ගැනීම. ප්රධාාන විදුලි ඉංජියන්රු කාර්යාලය 
- ජ්ා-ඇල 

2021-07-14 
ප.ව 2.00 

දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපළ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
1,000.00 

 
20,000.00 

නි.සා. (බපළ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., යනො. 280, නුවර 

පාර, කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

නි.සා. (බපළ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපළ) 

WPN/NCB/J-V77/2021/186 
කුලී පදනම මත  කෲ කැබ්  රථයක් ලබා 

ගැනීම. පාරියභොගික යසේවා මධායස්ථානය - 
වත්තල 

2021-07-14 
ප.ව 2.00 

දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපළ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
1,000.00 

 
20,000.00 

නි.සා. (බපළ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., යනො. 280, නුවර 

පාර, කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

නි.සා. (බපළ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/rnroezwm4wm93y6/Eng-DD2-WPN-FA-2021-180%20Pole%20Transport.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rnroezwm4wm93y6/Eng-DD2-WPN-FA-2021-180%20Pole%20Transport.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ttszd21sj15nd70/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V147-2021-117-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ttszd21sj15nd70/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V147-2021-117-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p13dy4hpim55kmz/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V71-2021-155%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p13dy4hpim55kmz/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V71-2021-155%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4gaxdqfcfd4mqe2/Eng-DD2-WPN-NCB-D-V133-2021-157-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4gaxdqfcfd4mqe2/Eng-DD2-WPN-NCB-D-V133-2021-157-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8ce34gotmul26gv/Eng-DD2-WPN-NCB-N-V48-2021-181%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8ce34gotmul26gv/Eng-DD2-WPN-NCB-N-V48-2021-181%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fynz6okwkiiozau/Eng-DD2-WPN-NCB-CON-V167-2021-182%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fynz6okwkiiozau/Eng-DD2-WPN-NCB-CON-V167-2021-182%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6qm7zyh4dpe4jg6/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V156-2021-183%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6qm7zyh4dpe4jg6/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V156-2021-183%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1kijb4wek4weapf/Eng-DD2-WPN-NCB-CEP-V177-2021-184%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1kijb4wek4weapf/Eng-DD2-WPN-NCB-CEP-V177-2021-184%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ysjl7a90gm2ss3t/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V76-2021-185%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ysjl7a90gm2ss3t/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V76-2021-185%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hjqfc3f5ukxksa3/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V77-2021-186-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hjqfc3f5ukxksa3/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V77-2021-186-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපළ) 

WPN/NCB/DM-V-27/2021/187 
කුලී පදනම මත  වෑන්  රථයක් ලබා 

ගැනීම. යබදාහැරීම් නඩත්තු ඒකකය- 
ආඬිඅම්බලම වැඩබිම 

2021-07-14 
ප.ව 2.00 

දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපළ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
1,000.00 

 
20,000.00 

නි.සා. (බපළ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., යනො. 280, නුවර 

පාර, කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

නි.සා. (බපළ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපළ) 

WPN/NCB/J-V95/2021/188 
කුලී පදනම මත  වෑන්  රථයක් ලබා 

ගැනීම. ප්රධාාන විදුලි ඉංජියන්රු කාර්යාලය 
- ජ්ා-ඇල 

2021-07-14 
ප.ව 2.00 

දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපළ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
1,000.00 

 
20,000.00 

නි.සා. (බපළ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., යනො. 280, නුවර 

පාර, කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

නි.සා. (බපළ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපළ) 

WPN/NCB/K-V50/2021/189 
කුලී පදනම මත  වෑන්  රථයක් ලබා 

ගැනීම. ප්රධාාන විදුලි ඉංජියන්රු කාර්යාලය 
- කැලණිය 

2021-07-14 
ප.ව 2.00 

දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපළ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
1,000.00 

 
20,000.00 

නි.සා. (බපළ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., යනො. 280, නුවර 

පාර, කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

නි.සා. (බපළ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපළ) 

WPN/NCB/K-V139/2021/190 
කුලී පදනම මත  වෑන්  රථයක් ලබා 

ගැනීම. ප්රධාාන විදුලි ඉංජියන්රු කාර්යාලය 
- කැලණිය 

2021-07-14 
ප.ව 2.00 

දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපළ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
1,000.00 

 
20,000.00 

නි.සා. (බපළ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., යනො. 280, නුවර 

පාර, කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

නි.සා. (බපළ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපළ) 

WPN/NCB/K-V29/2021/191 
කුලී පදනම මත  වෑන්  රථයක් ලබා 
ගැනීම.ප්රායේශීය නඩත්තු ඒකකය I- 
ප්රධාාන විදුලි ඉංජියන්රු - කැලණිය 

2021-07-14 
ප.ව 2.00 

දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපළ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
1,000.00 

 
20,000.00 

නි.සා. (බපළ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., යනො. 280, නුවර 

පාර, කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

නි.සා. (බපළ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපළ) 

WPN/NCB/K-V28/2021/192 
කුලී පදනම මත  යමෝටර්  රථයක් ලබා 

ගැනීම. ප්රධාාන විදුලි ඉංජියන්රු - කැලණිය 

2021-07-14 
ප.ව 2.00 

දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපළ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
1,000.00 

 
20,000.00 

නි.සා. (බපළ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., යනො. 280, නුවර 

පාර, කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

නි.සා. (බපළ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපළ) 

WPN/NCB/CEP-V187/2021/193 
කුලී පදනම මත  වෑන්  රථයක් ලබා 

ගැනීම. මධායම අධියේී  වයාපෘතිය (බපළ) 

2021-07-14 
ප.ව 2.00 

දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපළ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
1,000.00 

 
20,000.00 

නි.සා. (බපළ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., යනො. 280, නුවර 

පාර, කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

නි.සා. (බපළ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපළ) 

WPN/NCB/V-V119/2021/194 
කුලී පදනම මත  යමෝටර්  රථයක් ලබා 

ගැනීම. ප්රධාාන විදුලි ඉංජියන්රු - 
යේයන්යගොඩ 

2021-07-14 
ප.ව 2.00 

දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපළ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
1,000.00 

 
20,000.00 

නි.සා. (බපළ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., යනො. 280, නුවර 

පාර, කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

නි.සා. (බපළ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 

Click 
Here 

 
යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 

 
 

 

 

CP1/CE(COM)/PPC/2021/102 

ප්රායේශීය  විදුලි ඉංජියන්රු දල්ල්ල  බල 

ප්රයේශයට අයත් දල්ල්ල නඩත්තු ළප 

ඒකකය සඳහා කුලී පදනම මත වසර 02ක 

කාලයකට සැහැල්ලු යලොරි රථයක්  ලබා 

ගැනීම . 

 

 
2021-07-22 

දින 
ප.ව. 2.00ට 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක 04, 

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

 

 
1000/= 

 
16,000/- 

 
ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

 
ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/94df8a8kf3ge5w3/Eng-DD2-WPN-NCB-DM-V27-2021-187%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/94df8a8kf3ge5w3/Eng-DD2-WPN-NCB-DM-V27-2021-187%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d5qdvp7rx2u2plt/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V95-2021-188%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d5qdvp7rx2u2plt/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V95-2021-188%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ti16kyw30691nl7/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V50-2021-189%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ti16kyw30691nl7/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V50-2021-189%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bjiuhd2b7ge05ci/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V139-2021-190%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bjiuhd2b7ge05ci/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V139-2021-190%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/itlte803gqmzlpv/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V29-2021-191%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/itlte803gqmzlpv/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V29-2021-191%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c58flcsy8grfx18/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V28-20201-192%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c58flcsy8grfx18/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V28-20201-192%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j50i3wey8w6tk96/Eng-DD2-WPN-NCB-CEP-V187-2021-193%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j50i3wey8w6tk96/Eng-DD2-WPN-NCB-CEP-V187-2021-193%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qvxak1nd5uyrtlq/Eng-DD2-WPN-NCB-V-V119-20201-194%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qvxak1nd5uyrtlq/Eng-DD2-WPN-NCB-V-V119-20201-194%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jmyvwb0sgncuzfw/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-102.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jmyvwb0sgncuzfw/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-102.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 

 
 

 

 

CP1/CE(COM)/PPC/2021/104 

ප්රායේශීය  විදුලි ඉංජියන්රු කටුගස්යතොට  

බල ප්රයේශයට අයත් අකුරය විදුලි 

පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානය සඳහා 

කුලී පදනම මත වසර 02ක කාලයකට 

සැහැල්ලු යලොරි රථයක්  ලබා ගැනීම . 

 

 
2021-07-22 

දින 
ප.ව. 2.00ට 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
 

-එම- 
 

 
 
 

1000/= 

 
 
 

16,000/- 

 
 
 

-එම- 

 
 
 

-එම- 

 
 

අදාල නැත. 

 
 

යේශීය 

Click 
Here 

 

 
යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 

 
 

 

 

CP1/CE(COM)/PPC/2021/105 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු (යබදාහැරීම්  නඩත්තු) - 

මප1 ඒකකය   සඳහා  කුලී පදනම මත 

වසර 02ක කාලයකට වෑන්  රථයක්  ලබා 

ගැනීම . 

 

 

 
2021-07-22 

දින 
ප.ව. 2.00ට 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
 

-එම- 
 

 
 
 

1000/= 

 
 
 

16,000/- 

 
 
 

-එම- 

 
 
 

-එම- 

 
 

අදාල නැත. 

 
 

යේශීය 

Click 
Here 

 

 
යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 

 
 

 

 

CP1/CE(COM)/PPC/2021/122 

ප්රායේශීය  විදුලි ඉංජියන්රු මාතයල් බල 

ප්රයේශයට අයත් මාතයල් විදුලි 

පාරියභෝගික  යසේවා මධායස්ථානය සඳහා 

වසර 02ක කාලයක් සඳහා  කුලී පදනම 

මත සැහැල්ලු යලොරි රථයක් ලබා ගැනීම . 

 

 
2021-07-22 

දින 
ප.ව. 2.00ට 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
 

-එම- 
 

 
 

1000/= 

 
 

16,000/- 

 
 

-එම- 
 

 
 

-එම- 
 

 
 

අදාල නැත. 

 
 

යේශීය 

Click 
Here 

 

 
යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 

 
 

 

 

CP1/CE(COM)/PPC/2021/133 

ප්රායේශීය  විදුලි ඉංජියන්රු ගලයගදර  බල 

ප්රයේශයට අයත් හතරලියේද  විදුලි 

පාරියභෝගික  යසේවා මධායස්ථානය සඳහා 

වසර 02ක කාලයක් සඳහා  කුලී පදනම 

වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම . 

 

 
2021-07-22 

දින 
ප.ව. 2.00ට 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
 

-එම- 
 

 
 

1000/= 

 
 

16,000/- 

 
 

-එම- 
 

 
 

-එම- 
 

 
 

අදාල නැත. 

 
 

යේශීය 

Click 
Here 

 

 
යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 

 
 

 

 

CP1/CE(COM)/PPC/2021/134 

ප්රායේශීය  විදුලි ඉංජියන්රු ගලයගදර  

ඒකකය  සඳහා වසර 02ක කාලයකට කුලී 

 
2021-07-22 

දින 
ප.ව. 2.00ට 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
 

-එම- 
 

 
 

1000/= 

 
 

16,000/- 

 
 

-එම- 
 

 
 

-එම- 
 

 
 

අදාල නැත. 

 
 

යේශීය 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/lwk7nhf4n4rtbc1/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-104.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lwk7nhf4n4rtbc1/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-104.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ggx667go4pplit8/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-105.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ggx667go4pplit8/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-105.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7uvrj1aspk4kbc3/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-122.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7uvrj1aspk4kbc3/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-122.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bn5xcz6xrpdxb3l/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-133.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bn5xcz6xrpdxb3l/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-133.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t7glhis3ezubjau/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-134.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t7glhis3ezubjau/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-134.pdf?dl=0
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පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම . 

 

 

 

 
යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 

 
 

 

 

 

CP1/CE(COM)/PPC/2021/135 

ප්රායේශීය  විදුලි ඉංජියන්රු කුණ්ඩසායල්   

ඒකකයට අයත් මංවර යහළිකිරීයම් 

වැඩසටහන සඳහා   වසර 02ක කාලයකට 

කුලී පදනම මත කෲ කැබ් රථයක් ලබා 

ගැනීම . 

 

 

 
 

2021-07-22 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක 04, 

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

 

 
 

1000/= 

 
 

16,000/- 

 
ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

 
ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

 
 

අදාල නැත. 

 
 

යේශීය 

Click 
Here 

 

 
යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 

 
 

 

 

 

CP1/CE(COM)/PPC/2021/136 

ප්රායේශීය  විදුලි ඉංජියන්රු මාතයල්  බල 

ප්රයේශයට අයත් රත්යතොට බිඳවැටුම් ළප 

ඒකකය  සඳහා වසර 02ක කාලයකට කුලී 

පදනම මත සැහැල්ලු යලොරි රථයක් ලබා 

ගැනීම . 

 

 

 
2021-07-22 

දින 
ප.ව. 2.00ට 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
 

-එම- 
 

 
 

1000/= 

 
 

16,000/- 

 
 

-එම- 
 

 
 

-එම- 
 

 
 

අදාල නැත. 

 
 

යේශීය 

Click 
Here 

 

 
 
 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CP1/CE(COM)/PPC/2021/110 
කටුගස්යතොට  ප්රායේය ය විදුලි ඉංජියන්රු 

බල ප්රයේශයට  අයත්  අකුරය 
පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානයේ කණු 

අංගනය   පවත්වායගන යාම සඳහා 
කුළී/බ ක පදනම මත පහත සඳහන් 

පහසුකම් සහිතව වසර 02ක කාලයකට 
ඉඩමක් ලබා ගැනිම. 

 
1) ඉඩම පර්චස් 20ක් යහෝ ඊට වැඩි 

තැනිතලා භූමියක් විය යුතුය. 
2) ඉඩම අකුරය පා.යසේ.ම. අවට  

පිහිටා තිබිය යුතු වීම. 
3) යරේන් රථයකට පහසුයවන් 

ඇතුළු වීමට හැකි විය යුතුය. 
 

4) ඉඩම වටා ආරක්ෂිත තාප්පයක් 
හා පිවිසුම් යදොරටුවක්  තිබිය 

යුතුය. 

 
2021-07-22 

දින 
ප.ව. 2.00ට 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
තමා විසින් සකස් කරගත් 

අයදුම්පතක 
බලායපොයරොත්තු වන 

මාසික කුළිය සහ ඉඩයම්  
සියලු විස්තර සඳහන් කර 

එවන්න. 
 

දු.අ.  081-2234324 

081-2499679 
 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 

-එම- 

 
 
 

-එම- 

 
 

අදාල නැත. 

 
 

යේශීය 

 

https://www.dropbox.com/s/vj7ze1wzf46vjss/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-135.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vj7ze1wzf46vjss/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-135.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mymnt9tu5dqymkz/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-136.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mymnt9tu5dqymkz/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-136.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CP1/CE(COM)/PPC/2021/111 
 

දල්ල්ල  ප්රායේය ය විදුලි ඉංජියන්රු නිළ 
නිවස  සඳහා කුළී/බ ක පදනම මත පහත 

සඳහන් පහසුකම් සහිතව වසර 02ක 
කාලයකටනිවසක් ලබා ගැනිම. 

 
 

1) යගොඩනැගිල්ල වර්ග අඩි 2000 
සහිතව අවම කාමර 03ක් සහිත 

දල්ල්ල ප්රායේය ය විදුලි  
ඉංජියන්රු කාර්යාලයට 

ආසන්නයේ පිහිටා තිබිය යුතුය. 

2) යරට්ටුවක් සහිතව 
වැටක්/තාප්පයක් භුමිය වටා 

තිබිය යුතුය. 

3) ජ්ලය, විදුලිය, දුරකථන හා 
මාර්ග පහසුකම් තිබිය යුතුය. 

 

4) වාහන 02ක්නවතා තැබිය හැකි 
පහසුකම් තිබිය යුතුය. 

 
 

 
 

 
2021-07-22 

දින 
ප.ව. 2.00ට 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
තමා විසින් සකස් කරගත් 

අයදුම්පතක 
බලායපොයරොත්තු වන 

මාසික කුළිය සහ 
යගොඩනැගිල්යල් සියලු 

විස්තර සඳහන් කර 
එවන්න. 

 
දු.අ.  081-2234324 

066-2283442 
 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 

-එම- 

 
 
 

-එම- 

 
 

අදාල නැත. 

 
 

යේශීය 

 

 
 
 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

CP1/CE(COM)/PPC/2021/113 
ගලයගදර   ප්රායේය ය ප්රායේය ය විදුලි 

ඉංජියන්රු බල ප්රයේශයට  අයත් පූජ්ාපිටිය 
විදුලි පා.යසේ.ම.යේ විදුලි අධිකාරි නිළ 

නිවස  සඳහා කුළී/බ ක පදනම මත පහත 
සඳහන් පහසුකම් සහිතව වසර 02ක 

කාලයකටනිවසක් ලබා ගැනිම. 
 

1) යගොඩනැගිල්ල පූජ්ාපිටිය 
පා.යසේ.ම.බල ප්රයේශයේ  පිහිටා 

තිබිය යුතුය. 

2) යගොඩනැඟිල්ල වර්ග අඩි 1750-
2000 අතර විය යුතු අතර අවම 

වශයයන් කාමර 03කින් 
සමන්විත විය යුතුය. 

3) ජ්ලය, විදුලිය, දුරකථන 
පහසුකම් තිබිය යුතුය. 

 
 

2021-07-22 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
 

තමා විසින් සකස් කරගත් 
අයදුම්පතක 

බලායපොයරොත්තු වන 
මාසික කුළිය සහ 

යගොඩනැගිල්යල් සියලු 
විස්තර සඳහන් කර 

එවන්න. 
 

දු.අ.  081-2234324 

081-4950330 
 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

 
 

අදාල නැත. 

 
 

යේශීය 
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4) නිවස වටා ආරක්ෂිත වැටක් 
යහෝ තාප්පයක් තිබීම වියශේෂ  

සුදුසුකමකි. 
 

5) වාහනයක්  නවතා තැබීයම් 
සුදුසුකම්  තිබිය යුතුය. 

 
 

 

 
 
 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CP1/CE(COM)/PPC/2021/114 
ගලයගදර   ප්රායේය ය විදුලි ඉංජියන්රු 

කාර්යාලය   සඳහා කුළී/බ ක පදනම මත 
පහත සඳහන් පහසුකම් සහිතව වසර 02ක 
කාලයකටයගොඩනැඟිල්ලක්  ලබා ගැනිම. 

 

1) යගොඩනැගිල්ල ගලයගදර 
නගරයේ යහෝ ආසන්නයේ 

පිහිටා තිබිය යුතුය. 

2) යගොඩනැඟිල්ල වර්ග අඩි 
4500ක පමය 

යගොඩනැඟිල්ලක් විය යුතුය. 

3) දිවිත්ව කාර්යය වාහන 05ක් 
එකවර නවතා තැබිය හැකි විය 

යුතුය. 

4) ජ්ලය, විදුලිය, දුරකථන හා 
මාර්ග පහසුකම් තිබිය යුතුය. 

 

5) ප්රධාාන මාර්ගයේ සිට පහසුයවන් 
පිවිසිය හැකි විය යුතුය. 

 

6) යගොඩනැඟිල්ල  පිහිටි ඉඩම වටා 
ආරක්ෂිත වැටක් යහෝ 

තාප්පයක් ඉදිකර තිබීම අමතර 
සුදුසුකමකි. 

 
 
 

 
 

 
2021-07-22 

දින 
ප.ව. 2.00ට 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
තමා විසින් සකස් කරගත් 

අයදුම්පතක 
බලායපොයරොත්තු වන 

මාසික කුළිය සහ 
යගොඩනැගිල්යල් සියලු 

විස්තර සඳහන් කර 
එවන්න. 

 
දු.අ.  081-2234324 

081-4945102 
 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 

-එම- 

 
 
 

-එම- 

 
 

අදාල නැත. 

 
 

යේශීය 

 

 
 
 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 

 
 

 

 

CP1/CE(COM)/PPC/2021/137 
කටුගස්යතොට   ප්රායේය ය විදුලි ඉංජියන්රු 

නිළ නිවස  සඳහා කුළී/බ ක පදනම මත 
පහත සඳහන් පහසුකම් සහිතව වසර 02ක 

කාලයකට නිවසක්  ලබා ගැනිම. 
 
 

 
 

2021-07-22 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
තමා විසින් සකස් කරගත් 

අයදුම්පතක 
බලායපොයරොත්තු වන 

මාසික කුළිය සහ 
යගොඩනැගිල්යල් සියලු 

විස්තර සඳහන් කර 
එවන්න. 

 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 

-එම- 

 
 
 

-එම- 

 
 

අදාල නැත. 

 
 

යේශීය 
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1) යගොඩනැගිල්ල කටුගස්යතොට නගර 
ආසන්නයේ පිහිටා තිබිය යුතුය. 

2) අවම වශයයන් නිදන කාමර 03ක් හා 
අභයන්තර නාන කාමර සහිතව තිබිය 

යුතුය. 

3) යගොඩනැඟිල්ල වර්ග අඩි 2000ට 
යනොඅඩු විය යුතුය. 

4) වාහන 02ක් ගාල් කිරීයම් පහසුකම් 
තිබිය යුතුය. 

5) ඉඩම වටා   ආරක්ෂිත තාප්පයක් හා 
ආරක්ෂිත යරට්ටුවක් ඉදිකර තිබීම 

අමතර සුදුසුකමකි 

6) ජ්ලනල, දුරකථන පහසුකම් 
සහිත විය  යුතුය. 

දු.අ.  081-2234324 

081-2499679 
 

 
 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

CP1/CE(COM)/PPC/2021/139 
කටුගස්යතොට   ප්රායේය ය  විදුලි ඉංජියන්රු 

බල ප්රයේශයට  අයත් අකුරය විදුලි  
පා.යසේ.ම.යේ විදුලි අධිකාරි නිළ නිවස  

සඳහා කුළී/බ ක පදනම මත පහත සඳහන් 
පහසුකම් සහිතව වසර 02ක කාලයකට 

නිවසක් ලබා ගැනිම. 
 

1) යගොඩනැගිල්ල අකුරය 
පා.යසේ.ම.බල ප්රයේශයේ  පිහිටා 

තිබිය යුතුය. 

2) යගොඩනැඟිල්ල වර්ග අඩි 1500-
2000 පමය විය යුතු අතර, 

අවම වශයයන් කාමර 03කින් 
සමන්විත විය යුතුය. 

3) ජ්ලය, විදුලිය, දුරකථන 
පහසුකම් තිබිය යුතුය. 

4) නිවස වටා ආරක්ෂිත වැටක් 
යහෝ තාප්පයක් තිබීම වියශේෂ  

සුදුසුකමකි. 
 

5) වාහනයක්  නවතා තැබීයම් 
සුදුසුකම්  තිබිය යුතුය. 

 
 

 

 
 

2021-07-22 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
 

තමා විසින් සකස් කරගත් 
අයදුම්පතක 

බලායපොයරොත්තු වන 
මාසික කුළිය සහ 

යගොඩනැගිල්යල් සියලු 
විස්තර සඳහන් කර 

එවන්න. 
 

දු.අ.  081-2234324 

081-2499679 
 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

 
 

අදාල නැත. 

 
 

යේශීය 

 

 
යබදාහැරීයම් 

අංශය 03 

 
DGM(C&C)/DD3/NCB/2021/01 

ලං.වි.ම. අතියර්ක සාමානයාධිකාරී 

(යබදාහැරීයම් අංශය 3)  කාර්යාලය 

සංකිර්යය, බස්නාහිර පලාත(දකුය 11) 

කාර්යාලයේ මුදල් කවුඵව හා මාලයේ මණු 

2021/07/22 
යප.ව. 10.00 

 
යබ.අ. 03 

සපයාගැනීයම් 
කමිටුව 

 
වාණිජ් හා ආයතනික 
(යබ.අ. 3) කාර්යාලය, 

යදවැනි මහළ, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක 644, 

 
 
 
 
 
 

4000/= 

 
 
 
 
 
 

200,000/= 

 
නි.සා. සැළසුම් හා සංවර්ධාන 

(යබ.අ. 3) කාර්යාලය, 
තුන්වන මහළ, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 644, 

ශ්රී ජ්යවර්ධානපුර මාවත, 

 
නි.සා. සැළසුම් හා 

සංවර්ධාන (යබ.අ. 3) 
කාර්යාලය, 

තුන්වන මහළ, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

 
 
 
 
 
- 

NCB 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/k75yo7aocvscq3r/Eng-DD3%28C%26C%29-DD3-2021-001.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k75yo7aocvscq3r/Eng-DD3%28C%26C%29-DD3-2021-001.pdf?dl=0
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පරීක්ෂයාගාරය හා පුහුණු මධායස්ථානයේ 

ආරක්ෂක යසේවාව වසර යදකක් 

පවත්වායගන යෑම සඳහා මිළ ගයන් 

කැඳවීම. (2021/2023) 

ශ්රී ජ්යවර්ධානපුර මාවත, 
ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 
දු.ක. අංකය 011-

2880626 

 
 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 
 

අංක 644, 
ශ්රී ජ්යවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

(බපද II ) 

 

 

WPSII/T/2021/020 

යහොරය තැනීම් වැඩබිම පවත්වායගන 

යාම සඳහා සුදුසු යගොඩනැගිල්ලක් කුලියට 

යහෝ බේදට ලබා ගැනීම (යගොඩනැගිල්ල 

වර්ග අඩි 750කට යනොඅඩු විය යුතු අතර 

බර වාහන සැහැල්ලු වාහන සහ 

යකොන්ක්රීට් කණු ආදී භාණ්ඩ ගබඩා කර 

තැබිය හැකි ජ්ලය, විදුලිය හා දුරකථන 

සහිත ප්රධාාන මාර්ගයට ආසන්නව පිහිටා 

තිබිය යුතුය.) 

 

 

2021.07.28 

යප.ව. 10.00 

 

 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් කමිටුව 

(බපද 11) 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජ්යවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

- 

 

- 

 

නි. සා. (බපද II ) කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී ජ්යවර්ධානපුර 

මාවත, ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජ්යවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

අදාල යනොයේ 

 

ජ්ාතික 

ලංසු 

 

Click 

Here 

 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

(බපද II ) 

 

 

WPSII/T/2021/053 

පාදුක්ක නඩත්තු වැඩබිම පවත්වායගන 
යාම සඳහා සුදුසු යගොඩනැගිල්ලක් කුලියට 
යහෝ බේදට සපයා ගැනිම (වර්ග අඩි 750 ට 

යනොඅඩු, ජ්ලය, විදුලිය හා දුරකථන 
සහිතව, බර වාහන ඇතුළු වාහන 05ක් 

පමය ගාල් කිරීමට ඉඩකඩ ඇති, 
යකොන්ක්රිට් කණු ආදි භාණ්ඩ ගබඩා කර 
තැබිය හැකි පාදුක්ක නගර ආසන්නයේ 
ප්රධාාන මාර්ගයකට යාබදව පිහිටා තිබිය 

යුතුය) 
 

 

2021.07.07 

යප.ව. 10.00 

 

 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් කමිටුව 

(බපද 11) 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජ්යවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

- 

 

- 

 

නි. සා. (බපද II ) කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී ජ්යවර්ධානපුර 

මාවත, ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජ්යවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

අදාල යනොයේ 

 

ජ්ාතික 

ලංසු 

 

Click 

Here 

 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

(බපද II ) 

 

 

WPSII/T/2021/107 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 ක් 

සඳහා වෑන් රථ 01ක් විදුලි ඉංජියන්රු 

(අවිස්සායේල්ල) සඳහා 

 

2021.07.28 

යප.ව. 10.00 

 

 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් කමිටුව 

(බපද 11) 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජ්යවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

රු. 500.00 

 

රු. 

5000.00 

 

නි. සා. (බපද II ) කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී ජ්යවර්ධානපුර 

මාවත, ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජ්යවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

අදාල යනොයේ 

 

ජ්ාතික 

ලංසු 

 

Click 

Here 

 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

(බපද II ) 

 

 

WPSII/T/2021/108 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 ක් 

සඳහා වෑන් රථ 01ක් විදුලි ඉංජියන්රු 

(යහෝමාගම) සඳහා 

 

2021.07.28 

යප.ව. 10.00 

 

 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් කමිටුව 

(බපද 11) 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජ්යවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

රු. 500.00 

 

රු. 

5000.00 

 

නි. සා. (බපද II ) කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී ජ්යවර්ධානපුර 

මාවත, ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජ්යවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

අදාල යනොයේ 

 

ජ්ාතික 

ලංසු 

 

Click 

Here 

 

https://www.dropbox.com/s/7tfv9aqkxxoju5o/WPSII.T.2021.020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7tfv9aqkxxoju5o/WPSII.T.2021.020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jmez2ragpaqulal/WPSII.T.2021.053.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jmez2ragpaqulal/WPSII.T.2021.053.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ccp4bk21vwken0s/WPSII.T.2021.107.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ccp4bk21vwken0s/WPSII.T.2021.107.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6o2zbc1pfg4ia07/WPSII.T.2021.108.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6o2zbc1pfg4ia07/WPSII.T.2021.108.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

(බපද II ) 

 

 

WPSII/T/2021/109 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 ක් 

සඳහා වෑන් රථ 01ක් විදුලි ඉංජියන්රු 

(යහෝමාගම) සඳහා 

 

2021.07.28 

යප.ව. 10.00 

 

 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් කමිටුව 

(බපද 11) 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජ්යවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

රු. 500.00 

 

රු. 

5000.00 

 

නි. සා. (බපද II ) කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී ජ්යවර්ධානපුර 

මාවත, ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජ්යවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

අදාල යනොයේ 

 

ජ්ාතික 

ලංසු 

 

Click 

Here 

 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

(බපද II ) 

 

 

WPSII/T/2021/110 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 ක් 

සඳහා වෑන් රථ 01ක් 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු (බලශක්ති 

කළමයාකරන) සඳහා 

 

2021.07.28 

යප.ව. 10.00 

 

 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් කමිටුව 

(බපද 11) 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජ්යවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

රු. 500.00 

 

රු. 

5000.00 

 

නි. සා. (බපද II ) කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී ජ්යවර්ධානපුර 

මාවත, ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජ්යවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

අදාල යනොයේ 

 

ජ්ාතික 

ලංසු 

 

Click 

Here 

 

 
වත්කම් 

කළමනාකරය 
(අතියර්ක 

මුදල් 
කළමනාකරු ) 

 
CEB/AFM(AM)/HV/2021/01 

 
ලංවිම, අතියර්ක මුදල් ළමනාකරු  (ව.ක) 

කාර්යාලය සඳහා බදු 
කුලී පදනම මත (රියදුරු සහ ඉන්ධාන 

සමඟ)  වසර 02ක කාලයක් සඳහා යපට්රල්, 
ඩීසල් යහෝ යදමුහුන් යමෝටර් කාර් රථයක්  

ලබා ගැනිම. 
 

 
2021-07-26 

දින 
පැය. 10:00 

පැයට අවසන් 
කරනු  ලැයබ්. 

 
 
 

 
ප්රයේශීය 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(වත්කම් 

කළමනාකර
ය) 

 
අතියර්ක මුදල් 

කළමනාකරු (වත්කම් 
කළමනාකරය) 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
ලංවිම ප්රධාාන කාර්යාලය, 

යදවන මහල, 
යකොළඹ 02. 

 
දු.අ. 011 239 5725 

 

 
500.00 

 
20,000.00 

 
අතියර්ක මුදල් කළමනාකරු 

(වත්කම් කළමනාකරය) 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
ලංවිම ප්රධාාන කාර්යාලය, 

යදවන මහල, 
යකොළඹ 02. 

 
දු.අ. 011 239 5725 

 

 
අතියර්ක මුදල් 

කළමනාකරු (වත්කම් 
කළමනාකරය) 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
ලංවිම ප්රධාාන 
කාර්යාලය, 

යදවන මහල, 
යකොළඹ 02. 

 
දු.අ. 011 239 5725 

 

 
අදාල යනොයේ. 

 
NCB 

 
 

 

Click 

here 

 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය යවනුයවන් සපයාගැනීම් කමිටුයේ සභාපති විසින් හැකියාවැති සැපයුම්කරුවන් යවතින්, ජ්ාතයන්තර/ජ්ාතික 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 යපොත් පමයක් ළපයයෝී  කරයගනය. 

 
 

අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන්ට යහෝ ඔවුන්යර බලයලත් නියයෝජිතයන්ට පමයක් ලංසු යපොත් නිකුත් කරනු ලැයබ්. අවශය වු විටක ඔවුන් 1987 අංක 3 දරය යපොදු යකොන්ත රාත් පනතට අනුලවලව ලියාපදිං ව විය යුතුය. 
 

 

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

 

වියේශීය තානාපති කාර්යාල /යවළ`ද යකොමිෂන්වලට, ලංසු යපොත්වල යතොරතුරු පිටපත් ලිිතත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීයමන් අදාල නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාරී/ප රධාාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපොත් අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ඔවුන්යර නියයෝජිතයින්ට අදාල නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාරී/ප රධාාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් පරීක්ෂා කල හැක. 
 

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ඔවුන්යර අනුමැතිය ලත් නියයෝජිතයින් ඉදිරිපිටදී ඉහත තීරු අංක 9 හි සදහන් ස්ථානයන්හිදී ලංසු භාරගැනීම අවසන් කරන යේලායේදීම, එයසේ ඉදිරිපත් කරන ලද සියලුම ලංසු විවෘත කරනු ලබන අතර ප රමාදව ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලංසු 
ප රතියක්ෂේප කරනු ලැයබ්. 
 

මීට අදාල සියලු විස්තර හා පැහැදිලි කිරීම් විමසිය යුත්යත් ලංසු යපොත් නික`ත් කරනු ලබන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාරී/ ප රධාාන ඉංජියන්රු යවතිනි. 
 

 

https://www.dropbox.com/s/ei7gn2fm62512ba/WPSII.T.2021.109.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ei7gn2fm62512ba/WPSII.T.2021.109.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s3d1beak3u04fsc/WPSII.T.2021.110.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s3d1beak3u04fsc/WPSII.T.2021.110.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lqc7zeg2m086s89/Eng-AM-AFM-CEB-AFM%28AM%29-HV-2021-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lqc7zeg2m086s89/Eng-AM-AFM-CEB-AFM%28AM%29-HV-2021-01.pdf?dl=0
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 ICB ) අන්තර්ජ්ාතික තර`ගකාරී ලංසු “  NCB ) යේශීය තර`ගකාරී ලංසු 

 

        සාමානයාධිකාරී                      
                                     


