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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 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 ද්රව්ය 

ජනන 
(ලක්වවිජය 

විදුලි 
බලාගාරය) 

LV/T/2021/0246 
Supply and Delivery of Muffle 
Furnace  
 
 

01/09/2021 
14.00 පැය  
 

ලක්වවිජය විදුලි 
බලාගාරය  

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන 
අංශය, 4වන මහල, 

බලස්ථාන කළමයාකරු 
(ලක්වවිජය විදුලි 

බලාගාරය) ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්වකල්ලලිය, 
යනායරාචයචෝයල්ල 

TP : 032 226 8964 
Fax: 032 226 8966 

 
Mob 0715777171 

1,000.00 25,000.00 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 

යගාඩනැගිල්ලල, ලක්වවිජය 
විදුලි බලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්වකල්ලලිය, 

යනායරාචචයලයි 61342, ශ්රී 
ලංකාව. 

 
TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8966 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 

යගාඩනැගිල්ලල, 
ලක්වවිජය විදුලි 

බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්වකල්ලලිය, 
යනායරාචචයලයි 

61342. 
 

http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 

යනාමියල්ල 
බාගත කරගත 

හැක 
 

NCB 

 
Click 
Here 

යබ. අ. 01 
 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (වයාපෘති හා බැර 
නඩත්තු) යබදාහැරීම් අංශ 1 ශාඛාවට 
අයත් තලාව - අනුරාධපුර ද.යවෝ. 33 
කුළුණු රැහැන් මාර්ගය (අදියර 3) ඉදිකිරීම 
සඳහා  ඉදිකිරීම් අමුද්රවය සපයා ගැනීමට 
මිළ කැඳවුම් ලබාගැනීම සඳහා වූ 
යටන්ඩරය 
 
යටන්ඩර් අංකය : 
CE(P&HM)DD1/T/SC/2021/04 

02/09/2021 
15.00 පැය 

යබදාහැරීම් 
සපයාගැනීම් 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(උතුරුමැද පළාත) 
කාර්යාලය,                                             

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, මමත්රීපාල 
යස්නානායක මාවත, 

අනුරාධපුර.                                    
දු.ක.:-025- 2221747,  

222 2552                ෆැක්වස් 
025-2222453 

500.00 අය න ානකනේ 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(උතුරුමැද පළාත) 

කාර්යාලය,                                             
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
මමත්රීපාල යස්නානායක 

මාවත, අනුරාධපුර.                                    
දු.ක.:-025- 2221747,  222 
2552                 ෆැක්වස් 025-

2222453 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(උතුරුමැද පළාත) 
කාර්යාලය,                                             

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, මමත්රීපාල 
යස්නානායක මාවත, 

අනුරාධපුර.                                    
දු.ක.:-025- 2221747,  

222 2552               
ෆැක්වස් 025-2222453 

අදාල නැත NCB 
click 
here 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/cgiarx7q0icgei4/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0246.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cgiarx7q0icgei4/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0246.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kckkc72m9v7otvj/Eng-CE%28P%26HM%29DD1-T-SC-2021-4%20-%20Steel.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kckkc72m9v7otvj/Eng-CE%28P%26HM%29DD1-T-SC-2021-4%20-%20Steel.pdf?dl=0
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යබ. අ. 02 
(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/21/199 
අම්පාර ප්රායීය ය ගබඩා වල ඇති 
භාවිතයට ගත යනාහැකි/ යදෝෂ සහිත 
මීටර් විකිණීම. 

08/09/2021 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර) 

ප්රායීය ය ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (අම්පාර) 

කාර්යාලය 
063-2222387 
063-2222078 

යහෝ 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             026-

2222666 
026-2221030 

500.00 10% of the 
offered price 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය), 

උප්පපුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උප්පපුයේලි, 

ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click 
Here 

යබ. අ. 02 
(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/21/200 
කල්ලමුයණ් ප්රායීය ය ගබඩා වල ඇති 
භාවිතයට ගත යනාහැකි/ යදෝෂ සහිත 
මීටර් විකිණීම. 

08/09/2021 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර) 

ප්රායීය ය ප්රධාන 
ඉංජියන්රු 

(කල්ලමුයණ්)කාර්යාලය 
067-2229276 

යහෝ 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී(නැයග
නහිර කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             026-
2222666 

026-2221030 

500.00 10% of the 
offered price 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය), 

උප්පපුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උප්පපුයේලි, 

ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click 
Here 

යබ. අ. 02 
(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/21/201 
මඩකලපුව ප්රායීය ය ගබඩා වල ඇති 
භාවිතයට ගත යනාහැකි/ යදෝෂ සහිත 
මීටර් විකිණීම 

08/09/2021 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර) 

ප්රායීය ය ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (මඩකලපුව) 

කාර්යාලය 
065-2222639 

යහෝ 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී(නැයග
නහිර කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             026-
2222666 

026-2221030 

500.00 10% of the 
offered price 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය), 

උප්පපුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උප්පපුයේලි, 

ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/sz4rq8xe1j6c7ms/Eng-DD2-EP-199%20Sale%20of%20unserviceable%20meters%20in%20Ampara%20Area.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sz4rq8xe1j6c7ms/Eng-DD2-EP-199%20Sale%20of%20unserviceable%20meters%20in%20Ampara%20Area.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gwo6xybju8ug7is/Eng-DD2-EP-200%20Sale%20of%20unserviceable%20meters%20in%20Kalmunai.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gwo6xybju8ug7is/Eng-DD2-EP-200%20Sale%20of%20unserviceable%20meters%20in%20Kalmunai.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m4dd7tg1vqr1l92/Eng-DD2-EP-201Sale%20of%20unserviceable%20meters%20in%20Batticaloa%20Area.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m4dd7tg1vqr1l92/Eng-DD2-EP-201Sale%20of%20unserviceable%20meters%20in%20Batticaloa%20Area.pdf?dl=0
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යබ. අ. 02 
(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/21/202 
ත්රීකුයාමලය ප්රායීය ය ගබඩා වල ඇති 
භාවිතයට ගත යනාහැකි/ යදෝෂ සහිත 
මීටර් විකිණීම 

08/09/2021 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර) 

ප්රායීය ය ප්රධාන 
ඉංජියන්රු 

(ත්රීකුයාමලය) 
කාර්යාලය 

026-2222301 
026-2220060 

යහෝ 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             026-

2222666 
026-2221030 

500.00 10% of the 
offered price 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය), 

උප්පපුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උප්පපුයේලි, 

ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click 
Here 

යබ. අ. 03 
(ඌව) 

 
DGM(UVA)/CE(COM)/C1/M10/2K2
1/068 
ඌව පළාත සඳහා  විදුලි ඉංජියන්රු 
(බදුල්ලල) යඩස්ක්ව යටාප්ප පරිගයක 05 ක්ව 
මිලටගැනීම හා සැපයීම 

 
08/09/2021 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

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

දු.ක : 0552222474 

 
500.00 

 
11,250.00 

 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගාඩ, 
බදුල්ලල. 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගාඩ, 
බදුල්ලල. 

 
- 

නේශීය 

 
Click 
Here 

යබ. අ. 03 
(ඌව) 

 
DGM(UVA)/CE(COM)/C1/M10/2K2
1/073 
ඌව පළාත සඳහා බයයෝයමට්රරික්ව යේලා 
සටහන් යන්ර 02 ක්ව මිලටගැනීම හා 
සැපයීම 

 
08/09/2021 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

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

දු.ක : 0552222474 

 
500.00 

- 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගාඩ, 
බදුල්ලල. 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගාඩ, 
බදුල්ලල. 

 
- 

නේශීය 

 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/qq7s56eb8a680f5/Eng-DD2-EP-202%20Sale%20of%20unserviceable%20meters%20in%20Trincomalee%20Area.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qq7s56eb8a680f5/Eng-DD2-EP-202%20Sale%20of%20unserviceable%20meters%20in%20Trincomalee%20Area.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hbeahsvmoxmox0k/68.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hbeahsvmoxmox0k/68.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lcoj3x48xjah47l/73.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lcoj3x48xjah47l/73.pdf?dl=0
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යබ. අ. 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/ීීසී/ටී/2021/79 
කණු -  වැ.යකා. මීටර 8.3 කි.ග්රෑ. 100 
(Poles - R.C. 8.3m 100kg) සාදා, 
සපයා, යගනවිත් භාරදීම. 1,000 එකු 
(ලංසු මිල රු. මිලියන 5 ඉක්වමවන්යන් 
නම් ලංසු භාරගන්නා අවසාන දිනයට 
යපර PCAIII අවශයයේ.) 

09/09/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නියයාජය 
සාමානයාධිකාකාරි ( 

බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය, 

යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන මහල, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 

යදහිවල. 
011-2638852 

1,500.00 125,000.00 

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

කාර්යාලය,  යබදාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

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

යදහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

නබදාහැරීම් අංශය - 4 (බපද - 1) ලංසු නපාත් මිලදී ගැනීමට ප්රථමමව් ලංසු නයාමු අංකය, ඔනේ ආයත නේ  ම, ව්යාපාල ලියාපංං අ අංකය,  සහ ලිපි ය නකටි පනිවිඩයක් මාගේනයන් 0702516069 ය  අංකයට දැනුම් නදන් . 

යබ. අ. 04 
(ද.ප 1) 

 

 
දප/ගා/ලි3/අබලි භාණ්ඩ/2021/10 
අබලි භාණ්ඩ විකිණීම 
 
ප්රායීය ය විදුලි ඉංජියන්රු ගාල්ලල 
කාර්යාලය සහ ඊට අයත් පාරියභෝගික 
යස්වා මධයස්ථානවල අබලි භාණ්ඩ සහ 
අබලි මනු විකිණීම 

01/09/2021 
14.00 පැය 
 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ප්රායීය ය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක 187/3, 

බණ්ඩාරයායක යපයදස, 
ගාල්ලල 80000.දු.ක - 

09122-34344 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ප්රායීය ය විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය, ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, අංක 187/3, 
බණ්ඩාරයායක යපයදස, 

ගාල්ලල 80000 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
- 

 
 

NCB 
 

 
Click 
Here 

යබ. අ. 04 
(ද.ප 2) 

ලංසු භාර ගැනීම අවසන් කිරීමේ සහ 
විවෘත කිරීමේ කාලය දීර්ඝ කිරීම. 
      
SP2/CE(C&CS)/T/2021/25 
යකාන්ීට්ර වැරකැවූ මීටර් 8.3/ක්රි.ග්රෑ.100 
කණු 1000 ක්ව සපයා ප්රවාහනය කිරීම. 
. 

(නව දිනය 

සහ වේලාව)    
25/08/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(දප2) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ හා 
පාරියභෝගික යස්වා) 

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

තංගල්ලල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්වස් : 047-2241806 

2,500.00 200,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ හා 

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

මාවත, තංගල්ලල. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ හා 
පාරියභෝගික යස්වා) 

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

තංගල්ලල. 

-- නේශීය 
Click 
Here 

යබ. අ. 04 
(ද.ප 2) 

ලංසු භාර ගැනීම අවසන් කිරීමේ සහ 
විවෘත කිරීමේ කාලය දීර්ඝ කිරීම. 
      
SP2/CE(C&CS)/T/2021/26 
යකාන්ීට්ර යපරැදි මීටර් 13/ක්රි.ග්රෑ.500 
කණු 100 ක්ව සපයා ප්රවාහනය කිරීම. 
 

(නව දිනය 

සහ වේලාව)    
25/08/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(දප2) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ හා 
පාරියභෝගික යස්වා) 

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

තංගල්ලල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්වස් : 047-2241806 

2,500.00 75,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ හා 

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

මාවත, තංගල්ලල. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ හා 
පාරියභෝගික යස්වා) 

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

තංගල්ලල. 

-- නේශීය 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/op4njrlxz795qtr/PPC_T_2021_79%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/op4njrlxz795qtr/PPC_T_2021_79%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/so74ogcn1f1uk2o/Sin-DD4-SP1-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%9C%E0%B7%8F-%E0%B6%BD%E0%B7%923-%E0%B6%85%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9-2021-10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/so74ogcn1f1uk2o/Sin-DD4-SP1-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%9C%E0%B7%8F-%E0%B6%BD%E0%B7%923-%E0%B6%85%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9-2021-10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kr3fb4ig8a9fjj1/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2021-25.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kr3fb4ig8a9fjj1/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2021-25.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s6kkkoe6o64a1pq/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2021-26.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s6kkkoe6o64a1pq/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2021-26.pdf?dl=0
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යබ. අ. 04 
(ද.ප 2) 

ලංසු භාර ගැනීම අවසන් කිරීමේ සහ 
විවෘත කිරීමේ කාලය දීර්ඝ කිරීම. 
      
SP2/CE(C&CS)/ITEQUIPMENT/20
21/02 
Line Printers 03 ක්ව සපයා ප්රවාහනය 
කිරීම. 
 

(නව දිනය 

සහ වේලාව)    
25/08/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(දප2) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ හා 
පාරියභෝගික යස්වා) 

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

තංගල්ලල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්වස් : 047-2241806 

2,000.00 60,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ හා 

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

මාවත, තංගල්ලල. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ හා 
පාරියභෝගික යස්වා) 

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

තංගල්ලල. 

-- නේශීය 
Click 
Here 

යබ. අ. 04 
(ද.ප 2) 

ලංසු භාර ගැනීම අවසන් කිරීමේ සහ 
විවෘත කිරීමේ කාලය දීර්ඝ කිරීම. 
SP2/CE(C&CS)/SUPREG/2021/08 
 
නි.සා (ද.ප)2 සඳහා 2021/2022 වර්ෂය 
යවනුයවන් එකලා මනු පරීක්ෂා කිරීම 
සදහා යකාන්රාත්කරුවන් ලියාපදිං  
කිරීම 

(නව දිනය 

සහ වේලාව)    
01/09/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(දප2) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ හා 
පාරියභෝගික යස්වා) 

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

තංගල්ලල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්වස් : 047-2241806 

1,000.00 
ලියාපංං අ ගාසතු 
5,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ හා 

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

මාවත, තංගල්ලල. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ හා 
පාරියභෝගික යස්වා) 

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

තංගල්ලල. 

-- නේශීය 
Click 
Here 

යබ. අ. 04 
(ද.ප 2) 

      
SP2/CE(C&CS)/T/2021/29 
යකාන්ීට්ර වැරකැවූ මීටර් 6/ක්රි.ග්රෑ.50 
කණු 1000 ක්ව සපයා ප්රවාහනය කිරීම. 
 

08/09/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-2) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප.02) 

ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

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

තංගල්ලල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්වස් : 047-2241810 

2,500.00 100,000.00 

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

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

මාවත, තංගල්ලල. 

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

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

-- නේශීය 
Click 
Here 

යබ. අ. 04 
(ද.ප 2) 

SP2/CE(C&CS)/T/2021/30 
 
යකාන්ීට්ර වැරකැවූ මීටර් 8.3/ක්රි.ග්රෑ.100 
කණු 1000 ක්ව සපයා ප්රවාහනය කිරීම. 
 

08/09/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-2) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප.02) 

ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

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

තංගල්ලල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්වස් : 047-2241810 

2,500.00 150,000.00 

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

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

මාවත, තංගල්ලල. 

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

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

-- නේශීය 
Click 
Here 

යබ. අ. 04 
(ද.ප 2) 

SP2/CE(C&CS)/T/2021/31 
 
යකාන්ීට්ර වැරකැවූ මීටර් 8.3/ක්රි.ග්රෑ.100 
කණු 1000 ක්ව සපයා ප්රවාහනය කිරීම. 
 

08/09/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-2) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප.02) 

ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

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

තංගල්ලල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්වස් : 047-2241810 

2,500.00 150,000.00 

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

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

මාවත, තංගල්ලල. 

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

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

-- නේශීය 
Click 
Here 

යබ. අ. 04 
(ද.ප 2) 

SP2/CE(C&CS)/T/2021/32 
 
යකාන්ීට්ර යපරැදි මීටර් 11/ක්රි.ග්රෑ.350 
කණු 300 ක්ව සපයා ප්රවාහනය කිරීම. 
 

08/09/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-2) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප.02) 

ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

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

තංගල්ලල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්වස් : 047-2241810 

2,500.00 125,000.00 

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

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

මාවත, තංගල්ලල. 

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

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

-- නේශීය 
Click 
Here 

යබ. අ. 04 
(ද.ප 2) 

SP2/CE(C&CS)/T/2021/33 
 
යකාන්ීට්ර යපරැදි මීටර් 11/ක්රි.ග්රෑ.850 
කණු 300 ක්ව සපයා ප්රවාහනය කිරීම. 
 

08/09/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-2) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප.02) 

ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

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

තංගල්ලල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්වස් : 047-2241810 

2,500.00 200,000.00 

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

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

මාවත, තංගල්ලල. 

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

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

-- නේශීය 
Click 
Here 

යබ. අ. 04 
(ද.ප 2) 

SP2/CE(C&CS)/T/2021/34 
 
යකාන්ීට්ර යපරැදි මීටර් 13/ක්රි.ග්රෑ.500 
කණු 100 ක්ව සපයා ප්රවාහනය කිරීම. 
 

08/09/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-2) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප.02) 

ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

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

තංගල්ලල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්වස් : 047-2241810 

2,500.00 75,000.00 

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

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

මාවත, තංගල්ලල. 

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

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

-- නේශීය 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/e8m830wogtkno2o/SP2-CE%28C%26CS%29-ITEQUIPMENT-2021-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e8m830wogtkno2o/SP2-CE%28C%26CS%29-ITEQUIPMENT-2021-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lt6h46giieq6vz7/SP2-CE%28C%26CS%29-SUPREG-2021-08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lt6h46giieq6vz7/SP2-CE%28C%26CS%29-SUPREG-2021-08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m5ry5e140ro6vrh/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2021-29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m5ry5e140ro6vrh/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2021-29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ik6hnt9p3c6g6x8/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2021-30.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ik6hnt9p3c6g6x8/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2021-30.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i3p6th3zw8irqlp/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2021-31.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i3p6th3zw8irqlp/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2021-31.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/69mpzll5fazw5v5/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2021-32.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/69mpzll5fazw5v5/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2021-32.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vn9megl1hywd5s8/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2021-33.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vn9megl1hywd5s8/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2021-33.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lawda6ezznmoi49/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2021-34.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lawda6ezznmoi49/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2021-34.pdf?dl=0
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යබ. අ. 04 
(ද.ප 2) 

SP2/CE(C&CS)/T/2021/35 
 
යකාන්ීට්ර වැරකැවූ මීටර් 8.3/ක්රි.ග්රෑ.500 
කණු 300 ක්ව සපයා ප්රවාහනය කිරීම. 
 

08/09/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-2) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප.02) 

ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

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

තංගල්ලල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්වස් : 047-2241810 

2,500.00 125,000.00 

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

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

මාවත, තංගල්ලල. 

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

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

-- නේශීය 
Click 
Here 

ඉදිකිරීම් 

යබ. අ. 02 
(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/21/196 
 

අම්පාර විදුලි පාරිභ ෝගික භේවා 
මධ්යේාාය  ්රතිසංසේකණය  ිරීමම  

(ICTAD C6 or above) 
 

පූර්ව ලසසු රැේීම 27-08-2021 දිය පැ  
10 00 ට අම්පාර විදුලි පාරිභ ෝගික භේවා 
මධ්යේාාය  කාර් ාල  ිදී  පැවැ්භේ 

08/09/202
1 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාද  
කමිටුව් 

( ැනග හිල) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

5,000.00 190,000.00 නිනයෝජ්ය 
සාමා යාධිකාකාරී 

( ැනග හිල කායේාලය), 
නිලානව්ලි පාල, 
ත්රිකුණාමාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click 
Here 

යබ. අ. 02 
(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/21/198 
 

ත්රිකුණායාමල  - අභ පුණ මංසන්දදිභේ 
ත්රිකුණායාමල  ය ණ ීඑස්ේඑස ිදිිරීමම 

(ICTAD C5 or above) 
 

පූර්ව ලසසු රැේීම 25-08-2021 දිය පැ  
10 00 ට ප්රායීය ය ්රධ්ාය ිසිනභන්දු 

(ත්රිකුණායාමල ක කාර් ාල  ිදී  පැවැ්භේ 

08/09/202
1 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාද  
කමිටුව් 

( ැනග හිල) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

5,000.00 350,000.00 නිනයෝජ්ය 
සාමා යාධිකාකාරී 

( ැනග හිල කායේාලය), 
නිලානව්ලි පාල, 
ත්රිකුණාමාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click 
Here 

යබ. අ. 03 
(ඌව) 

 
 
 

DGM(UVA)/CE(COM)/C1/2K21/064 
යබදාහැරීම් නඩත්තු (ඌව) ඒකකයට 

අයත් බණ්ඩාරයවල උප ඒකකයේ 
වැසිකිළි පීධතිය නවීකරයය කිරීම. 

 
08/09/202
1 
15.00 පැය 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 

කමිටුව් (ඌව්) 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

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

දු.ක : 0552222474 

 
1000.00 

30,000.00 

 
නිනයෝජ්ය 

සාමා යාධිකාකා ( (ඌව්) 
ශාඛාව්, ප්රධාා  ංංිනනන්ු 
(ව්ාණිජ්) ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, සතරංව්ැලි පාල, 

හිඳ නගාඩ, 
බදුල්ල. 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගාඩ, 
බදුල්ලල. 

 
- විනේශීය 

 
Click 
Here 

නසතව්ා 

ජනන 
(වත්. කළ. ජල 

විදුලි) 

AMHE/DGM/173/2021/02 වත්කම් 
කළමනාකරය ජල කාර්යාල සදහා 
පුීගලික ආරක්වෂක යස්වාවන් ලබා ගැනීම 

09/09/2021 
10.00 පැය 

මහවැලි 
``සංකීර්ය 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී )වත්. 
කළ. ජල විදුලි(,  
ලංකා විදුලි බල 
මණ්ඩලය,  
40/20 ඒ,  
අම්පිටිය පාර, මහනුවර 
081-2234476 

1000.00 
(බැංකු 

අයකරයක්ව 
යහෝ මහජන 

බැංකුයේ 
යදමටයගාඩ 

ශාඛායේ අංක  
071-1-001-

20,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
)වත්. කළ. ජල විදුලි) 

ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය, 
40/20 ඒ, 

අම්පිටිය පාර, මහනුවර 

2021-09-09 10:00 
පැයට 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී )වත්. 

කළ. ජල විදුලි(, 
කාර්යාලයේදී, 

40/20 ඒ, 
අම්පිටිය පාර, මහනුවර 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකා

රී )ජනන 
ආරක්වෂ වත්. 

කළ. ජල විදුලි 
ය) 

කාර්යාලයේදී 
යනාමියල්ල 

NCB Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/sarh9q3q2f6rg0u/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2021-35.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sarh9q3q2f6rg0u/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2021-35.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g6hhwbyw2yrw13y/Eng-DD2-EP-196%20Renovation%20of%20Ampara%20ECSC.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g6hhwbyw2yrw13y/Eng-DD2-EP-196%20Renovation%20of%20Ampara%20ECSC.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h7vmw8fioj9adkx/Eng-DD2-EP-198%20Construction%20of%20Trincomalee%20Town%20ECSC.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h7vmw8fioj9adkx/Eng-DD2-EP-198%20Construction%20of%20Trincomalee%20Town%20ECSC.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/urbz0vsnzk93x3l/C1%202K21%20064.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/urbz0vsnzk93x3l/C1%202K21%20064.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lnaq7lji8y7s6oi/ENG-GEN-AMHE-DGM-173-2021-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lnaq7lji8y7s6oi/ENG-GEN-AMHE-DGM-173-2021-02.pdf?dl=0
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 2-3320705 
දරන ජනක 
අංශයේ රැස් 

කිරීයම් 
ගිණුමට මුදල්ල 
තැන්පත් කර 
ලබා ගත් ලදු 

පතක්ව ) 

 කියවිය හැකිය 

ජනන 
(මහවැලි 

සංකීර්යය) 

එම්සි/නිල්ල/බිඩ්සස්/2021/001 
නිල්ලලඹ විදුලි බලස්ථානයේ 
සනීපාරක්වෂක කටයුතු, බලස්ථාන 
යගාඩනැගිල්ලල පිරිසිදු කිරීයම් කටයුතු සහ 
උදයාන  නඩත්තු කටයුතු පවත්වා යගන 
යාම. 
 

08/09/2021 
14.00 පැය  

මහවැලි 
සංකිර්යය  
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්රධාන ඉංජියන්රු, 
යකාත්මයල්ල විදුලි 
බලස්ථානය, ලංකා 
විදුලිබල  මණ්ඩලය, 
මාවතුර. 
 
දුරකථන : 081-
4950690 
ෆැක්වස් : 081-7429330 
විදුත් : 
cekotmc.gen@ceb.lk  
   

1000.00 ක 
සෑම 

යගවීමක්වම 
ඕනෑම 

මහජන බැංකු 
ශාඛාවක්ව 

මගින් මහජන 
බැංකුයේ 

(මුලස්ථාන 
ශාඛායේ) 

ගිණුම් අංක 
204-2002-
30085-134 

බැරයවන යස් 
යගවා බැංකු 

ලදුපත 
ඉදිරිපත් කල 

යුතුය. 

ු.12,850.00 ප්රධාන ඉංජියන්රු, 
යකාත්මයල්ල විදුලි 

බලස්ථානය, ලංකා විදුලිබල  
මණ්ඩලය, මාවතුර. 

 

යකාත්මයල්ල විදුලි 
බලස්ථානය, ලංකා 
විදුලිබල  මණ්ඩලය, 

මාවතුර. 
 

යකාත්මයල්ල 
විදුලි 

බලස්ථානය, 
ලංකා විදුලිබල  

මණ්ඩලය, 
මාවතුර, 

කාර්යාලයේදී 
කියවීම සදහා 

යනාමියල්ල 
ලබා ගත හැක. 

NCB 
 

 
 
 
 

Click 
here 

ජනන 
(සමනළ 

සංකීර්යය) 

SC/DGM/BID/SWPS/2021/08 
සමනළවැව විදුලි බලාගාරයේ යේල්ලල 
නඩත්තු අංශය සඳහා කුලී වෑන් රථ 01ක්ව 
ලබාගැනීම වසර යදකක්ව සඳහා 2021 සිට 
2023 දක්වවා. 
 
 

09/09/2021 
14.00 පැය 

ජනන කනිෂ්ඨ 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(සමනළ 

සංකීර්යය) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(සමනළ සංකීර්යය) 
කාර්යාලය, නව නගරය, 
රත්නපුර, ශ්රී ලංකාව. දු. 
ක. +94 045-
225002/03 ෆැක්වස් +94 
045- 225005 යහෝ 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය, සමනළවැව 
විදුලි බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
කපුගල, බලංයගාඩ දු. ක.   
: 045-2222554 ෆැක්වස් : 
045-2222501 
 

1‚000.00 
යම් සඳහා 

ඕනෑම 
බැංකුවකින් 

මහජන 
බැංකුයේ 

මූලස්ථාන 
ශාඛායේ 
සමනළ 

සංකීර්ය 
රැස්කිරීම් 

ගිණුම 
2042004100

85134 ට 
බැරකර ලබා 

ගත් රිසිට්ර 
පතක්ව 

ඉදිරිපත් කළ 

15,000.00 
 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(සමනළ සංකීර්යය) 

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

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

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(සමනළ සංකීර්යය) 
කාර්යාලය, නව 

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

225005 

N/A NCB Click Here 
 

mailto:cekotmc.gen@ceb.lk
https://www.dropbox.com/s/9vz23orr7ah9vm1/SIN-GEN-MC-NIL-BIDS-2021-001.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9vz23orr7ah9vm1/SIN-GEN-MC-NIL-BIDS-2021-001.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/htfglnpln75s4tp/Eng-GEN-SC-SWPS-2021-08.pdf?dl=0
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යුතුය. 

ජනන 
(සමනළ 

සංකීර්යය) 

SC/DGM/BID/SWPS/2021/12 
සමනළවැව විදුලි බලාගාරයට වර්ෂ  
යදකක්ව සඳහා  කුලී කාර් රථ 01ක්ව 
ලබාගැනීම 2021 සිට 2023 දක්වවා. 
 
 

09/09/2021 
14.00 පැය 

ජනන කනිෂ්ඨ 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(සමනළ 

සංකීර්යය) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(සමනළ සංකීර්යය) 
කාර්යාලය, නව නගරය, 
රත්නපුර, ශ්රී ලංකාව. දු. 
ක. +94 045-
225002/03 ෆැක්වස් +94 
045- 225005 යහෝ 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය, සමනළවැව 
විදුලි බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
කපුගල, බලංයගාඩ දු. ක.   
: 045-2222554 ෆැක්වස් : 
045-2222501 
 

1‚000.00 
යම් සඳහා 

ඕනෑම 
බැංකුවකින් 

මහජන 
බැංකුයේ 

මූලස්ථාන 
ශාඛායේ 
සමනළ 

සංකීර්ය 
රැස්කිරීම් 

ගිණුම 
2042004100

85134 ට 
බැරකර ලබා 

ගත් රිසිට්ර 
පතක්ව 

ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය. 

15,000.00 
 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(සමනළ සංකීර්යය) 

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

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

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(සමනළ සංකීර්යය) 
කාර්යාලය, නව 

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

225005 

N/A NCB Click Here 
 

ජනන 
(සමනළ 

සංකීර්යය) 

SC/DGM/BID/SWPS/2021/13 
සමනළවැව විදුලි බලාගාරයට අවුරුදු 
යදකක්ව සඳහා  කුලී වෑන්  රථ 01ක්ව 
ලබාගැනීම 2021 සිට 2023 දක්වවා. 
 
 

09/09/2021 
14.00 පැය 

ජනන කනිෂ්ඨ 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(සමනළ 

සංකීර්යය) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(සමනළ සංකීර්යය) 
කාර්යාලය, නව නගරය, 
රත්නපුර, ශ්රී ලංකාව. දු. 
ක. +94 045-
225002/03 ෆැක්වස් +94 
045- 225005 යහෝ 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය, සමනළවැව 
විදුලි බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
කපුගල, බලංයගාඩ දු. ක.   
: 045-2222554 ෆැක්වස් : 
045-2222501 
 

1‚000.00 
යම් සඳහා 

ඕනෑම 
බැංකුවකින් 

මහජන 
බැංකුයේ 

මූලස්ථාන 
ශාඛායේ 
සමනළ 

සංකීර්ය 
රැස්කිරීම් 

ගිණුම 
2042004100

85134 ට 
බැරකර ලබා 

ගත් රිසිට්ර 
පතක්ව 

ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය. 

15,000.00 
 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(සමනළ සංකීර්යය) 

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

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

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(සමනළ සංකීර්යය) 
කාර්යාලය, නව 

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

225005 

N/A NCB Click Here 
 

සම්යේෂය 
(පීධති පාලන 

) 

 
TR/SYC/NCB/2021/01/D 
 
ලංවීම, 80, පාර්ලියම්න්තුව පාර, 

09/09/2021 
10.00 පැය 

සම්යේෂය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී පීධති 
පාලන ශාඛාව, ලංවිම, 
80, පාර්ලියම්න්තුව පාර, 

500.00 

 
 
 
 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
පීධති පාලන ශාඛාව, 

ලංවිම, 80, පාර්ලියම්න්තුව 
පාර, පැලවත්ත, 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී පීධති 
පාලන ශාඛාව, ලංවිම, 

80, පාර්ලියම්න්තුව 

 
 
 
 

NCB 
 

 
 
 

Click 

https://www.dropbox.com/s/tog6lrx1166sy90/Eng-GEN-SC-SWPS-2021-12.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s6dprdqp9vytxcd/Eng-GEN-SC-SWPS-2021-13.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w532mcsgcmnpqed/ENG-TRA-SYC-%28TR_SYC_NCB_2021_01_D%29.pdf?dl=0
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පැලවත්ත, බත්තරමුල්ලල, 
 ජාතික පීධති පාලන ශාඛාව සඳහා 
පවිරතා සහ උදයාන නඩත්තු කිරීම  
2021 / 2022 වර්ෂය  

පැලවත්ත, බත්තරමුල්ලල, 
 
දු. අ  011-2787949  
        011-2787950 

 
ු. 25,000.00 

 

බත්තරමුල්ලල, 
 

පාර, පැලවත්ත, 
බත්තරමුල්ලල, 

 
යනාමියල්ල 

Here 
 

 
 
 
 

යබ. අ. 01 
(උ.මැ) 

 
 
ඩීජීඑම්/එන්සීී/සීඕඑම්/සී1/එචවී/2021
/016 
 
විදුලි ඉංජියන්රු(කැකිරාව) යටයත් විදුලි 
අධිකාකාරී (ගල්ලනෑව) යේ රාජකාරී කටයුතු 
සඳහා වසර 02ක කාල සීමාවකට  කුලී 
පදනම මත කෘ කැබ්ප රථයක්ව ලබා ගැනීම. 
 
 
 
 

02/09/2021 
15.00 පැය 

 
 
 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් කමිටුව 

 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
මමත්රීපාල 
යස්නානායක මාවත, 
අනුරාධපුර. 
දු:අ: 025-2222552 

 
 
 
 
 
 

500.00 

 
 
 
 
 
 

10,000.00 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
මමත්රීපාල යස්නානායක 

මාවත, අනුරාධපුර. 
දු:අ: 025-2222552 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 
යස්නානායක මාවත, 

අනුරාධපුර. 

 
 
 
 
 

අදාළ නැත නේශීය 
තලඟකාරී 
ලංසු 

click 
here 

 
 
 
 
 
 

යබ. අ. 01 
(උ.මැ.ප.) 

ඩීජීඑම්/එන්සීී/සීඊ(යකාම්)සී8/2021/0
36/ආර්ී - කලත්තෑව 
ලං.වි.ම. ආරක්වෂක නියාමකයන්යේ යපාදු 
නිල නිවාසය සඳහා වසරක කාලසීමාවක්ව 
සඳහා නිවසක්ව කුලියට/බීදට ලබා 
ගැනීම. 
තිබිය යුතු අවශයතා : 
 
 කලත්තෑව පළාත් ගබඩායේ සිට 

කි.මි.02ක්ව ඇතුලත පිහිටීම. 
 

  වර්ග අඩි 2000 යනාඅඩු නල 
ජළය,විදුලිය හා සනීපාරක්වෂක 
පහසුකම් සහිත වීම. 
 

  පැහැදිළි පිවිසුම් ප්රධාන යේට්රටුව, 
නිදන කාමර 03 න් හා ඇතුලත 
නාන කාමරයක්ව සහිත වීම. 

 
 

02/09/2021 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(උ.මැ.ප) 

තමා විසින් සකස් කර 
ගන්නා ලද අයදුම්පතක 
අයිතිකරුයේ 
නම,දුරකථන අංකය, 
යගාඩනැගිල්ලල පිහිටා 
ඇති ස්ථානයයහි 
ලිපිනය, බදු කුලිය, 
යගාඩනැගිල්ලයල්ල අයිතිය 
තහවරු කරන ඔප්පපුයේ 
පිටපත හා පිවිසුම් 
මාර්ගය පිළිබඳ විස්තර 
සඳහන් කර ලියා පදිං  
තැපෑයලන් යහෝ අතින් 
යගනවිත් යටන්ඩර් 
යපට්රටියට දැමිය යුතුය. 
මිල ගයන් ඉදිරිපත් 
කරන කවරයේ “ලං.වි.මි. 
ආරක්වෂක 
නියාමකයන්යේ යපාදු 
නිල නිවාසය 
(කලත්තෑව ගබඩාව) 
යනුයවන් සඳහන් කල 
යුතුය. 
 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී (උමැ) 
කාර්යාලය, ලංකා 

 
අදාළ නැත 

 
අදාළ  ැත 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(උමැ) කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය,  
මමත්රීපාල යස්නානායක 

මාවත, අනුරාධපුර. 
 

දු.ක. 025-2222552 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී (උමැ) 

කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය,  

මමත්රීපාල 
යස්නානායක මාවත, 

අනුරාධපුර. 
 

දු.ක. 025-2222552 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

අදාළ නැත 

NCB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

https://www.dropbox.com/s/w532mcsgcmnpqed/ENG-TRA-SYC-%28TR_SYC_NCB_2021_01_D%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rua78f4k5s44ekp/Sin-DD1-NCP--HV-2021-016.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rua78f4k5s44ekp/Sin-DD1-NCP--HV-2021-016.pdf?dl=0
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විදුලිබල මණ්ඩලය,  
මමත්රීපාල 
යස්නානායක මාවත, 
අනුරාධපුර. 
 
දු.ක. 025-2222552 

යබ. අ. 01 
(විදුලිය 

සැපයීයම් 
ගුයාත්මකභා
වය වැඩිදියුණු 

කිරීයම් 
උපකාරක 

වයාපෘතිය - 
(SESRIP) 

PD(SESRIP)DD1/T/SSe/2021/01 
මල්ලකඩුවාව පිහිටි SESRIP වයාපෘති 
කළමයාකරය කාර්යාලය සඳහා සහ 
බණ්ඩාරගම, ගැලනිගම පිහිටි වයාපෘති 
කාර්යාලය සඳහා වසරක කාල සීමාවකට 
ආරක්වෂක යස්වාව ලබා ගැනීම සඳහා වූ 
යටන්ඩරය  
 
 

09/09/2021 
14.00 පැය 

යබදාහැරිම් 
සපයා 

ගැනීයම් 
කමිටුව) 
යබ.අ.1 

SESRIP  වයාපෘති 
කළමයාකරය ඒකකය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, යනා. 218, 
අලුත් මල්ලකඩුවාව, 
බමුයාවල, කුරුයෑගල 
දු.ක.: 037- 2227595                  
ෆැක්වස් 037- 2227595 

500.00 
 

ු.45,000.00 
 

 
SESRIP  වයාපෘති 

කළමයාකරය ඒකකය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනා. 218, අලුත් 
මල්ලකඩුවාව, බමුයාවල, 

කුරුයෑගල 
දු.ක.: 037- 2227595                  

ෆැක්වස් 037- 2227595 

SESRIP  වයාපෘති 
කළමයාකරය 

ඒකකය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, යනා. 218, 
අලුත් මල්ලකඩුවාව, 

බමුයාවල, කුරුයෑගල 
දු.ක.: 037- 2227595                  

ෆැක්වස් 037- 2227595 

අදාල නැත නේශීය 
Click 
here 

 

 
යබ. අ. 02 
(මධයම)-1 

 
 

 
 
CP1/CE(COM)/PPC/2021/170 
ප්රධාන  ඉංජියන්රු මහනුවර නගර   
කාර්යාලයට  අයත් අධිකා සැර නඩත්තු උප 
ඒකකය සඳහා කුලී පදනම මත වසර 02ක 
කාලයකට වෑන් රථයක්ව  ( ආසන 07ක 
පහසුකම් සහිත) ලබා ගැනීම .   
 
 

 

 
08/09/2021 
14.00 පැය 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය,  
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 
         

 
1000.00 

 
16,000.00 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

 
ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

 
අදාල නැත. 

 
නේශීය 

Click 
Here 

 

යබ. අ. 02 
(මධයම)-1 

 

 
 
CP1/CE(COM)/PPC/2021/171 
ප්රධාන  ඉංජියන්රු (යබදාහැරීම් නඩත්තු)  
මධයම පළාත1 ඒකකය   සඳහා කුලී 
පදනම මත වසර 02ක කාලයකට සිංගල්ල 
කැබ්ප රථයක්ව  ලබා ගැනීම .   

 

 
08/09/2021 
14.00 පැය 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
 
-එම- 
 

 
 
 

1000.00 

 
 
 

16,000.00 

 
 
 

-එම- 

 
 
 

-එම- 

 
 

අදාල නැත. 

 
 

නේශීය 

Click 
Here 

 

යබ. අ. 02 
(මධයම)-1 

 

 
 
 
CP1/CE(COM)/PPC/2021/172 
ප්රධාන  ඉංජියන්රු (බලශක්වති 
කළමයාකරන) ම.ප.-01 ඒකකයට  අයත් 
ද්රවය ගබඩා කර තැීමම හා අදාල වැඩ 
කණ්ඩායම්  හා මණ්ඩලීය වාහන  නවතා 
තැීමම සඳහා බදු/කුලී පදනම මත 
යගාඩනැගිල්ලලක්ව සහිත ඉඩමක්ව  ලබා 

08/09/2021 
14.00 පැය 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
 
තමා විසින් සකස් 
කරගත් අයදුම්පතක 
බලායපායරාත්තු වන 
මාසික කුළිය සහ 
යගාඩනැගිල්ලයල්ල සියලු 
විස්තර සඳහන් කර 
එවන්න. 
 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

 
 

අදාල නැත. 

 
 

නේශීය 

 

https://www.dropbox.com/s/altn5sqicayu8s2/PD%28SESRIP%29DD1-T-%20SSe-2021-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/altn5sqicayu8s2/PD%28SESRIP%29DD1-T-%20SSe-2021-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gpw9vurg0thmjql/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-170.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gpw9vurg0thmjql/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-170.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2c9sthc6gcu9te8/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-171%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2c9sthc6gcu9te8/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-171%20.pdf?dl=0
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ගැනීම. 
1. යගාඩනැගිල්ලල අවම වශයයන් වර්ග 

අඩි 1500කින් යුක්වත වීම. 
2. ජලය හා විදුලිය තිබිය යුතු අතර, 

වැසිකිළි 02ක්ව  යහෝ වැඩි ප්රමායයක්ව 
සහ අයනකුත් සනීපාරක්වෂක 
පහසුකම් තිබිය යුතුය. 

3. නිරවුල්ල ප්රයේශ මාර්ග තිබිය යුතුය. 
4. කෘෘ කැබ්ප 02ක්ව හා ඩබල්ල කැබ්ප 02ක්ව 

පමය ගාල්ල කර තැීමමට ඉඩ ඇති බිම් 
යකාටසක්ව තිබිය යුතුය. 

5. මහනුවර නගරයට ආසන්න 
ස්ථානයක්ව විය යුතුය. 

6. අදාළ භූමිය ආරක්වෂක වැටකින්  
ආවරය ය කර තිබිය යුතුය. 

 
 

 

දු.අ.  081-2234324 
        081-4949962 
 

යබ. අ. 02 
(මධයම)-2 

 

 
CP2/CE(COM)/PPC/2021/144 
 
ප්රධාන ඉංජියන්රු (තැනීම් - මධයම පළාත 
02) ඒකකය සඳහා වසර යදකක 
කාලයකට ඩබල්ල කැබ්ප 4WD රථයක්ව ලබා 
ගැනීම 

08/09/2021 
14.00 පැය 

 
පළාත් 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව-මප2 

 
ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 
කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.431, යකාළඹ පාර, 
පිළිමතලාව. 
දු.අ.  081-4949160, 
081-2085600 

 
1,000.00 

 
20,000.00 

 
ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, යනා.431, 

යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 
 

 
.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනා.431, යකාළඹ පාර, 
පිළිමතලාව. 

 

 
අදාල නැත. 

 
නේශීය 

Click 
Here 

 

යබ. අ. 02 
(මධයම)-2 

 

 
CP2/CE(COM)/PPC/2021/145 
 
ප්රායීය ය විදුලි ඉංජියන්රු(ගිනිගත්ය)න)  
බල ප්රයීශයේ පා.යස්.ම. මස්යකලිය 
සඳහා වසර යදකක කාලයකට වෑන් 
රථයක්ව ලබා ගැනීම.   
 

08/09/2021 
14.00 පැය 

 
පළාත් 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව-මප2 

 
ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 
කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.431, යකාළඹ පාර, 
පිළිමතලාව. 
දු.අ.  081-4949160, 
081-2085600 
 

 
1,000.00 

 
16,000.00 

 
ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, යනා.431, 

යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 
 

 
.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනා.431, යකාළඹ පාර, 
පිළිමතලාව. 

 

 
අදාල නැත. 

 
නේශීය 

Click 
Here 

 

යබ. අ. 02 
(මධයම)-2 

 

 
CP2/CE(COM)/PPC/2021/146 
 
ප්රායීය ය විදුලි ඉංජියන්රු(මාවනැල්ලල)  
බල ප්රයීශයේ  පා.යස්.ම. යහම්මාතගම 
ප්රයීශයේ බිඳ වැටුම් යස්වා සැපයුම් හා 
නඩත්තු කටයුතු  සඳහා වසර යදකක 
කාලයකට කුලී පදනම යටයත් කෘකැබ්ප 
රථයක්ව ලබා ගැනීම   

08/09/2021 
14.00 පැය 

 
පළාත් 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව-මප2 

 
ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 
කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.431, යකාළඹ පාර, 
පිළිමතලාව. 
දු.අ.  081-4949160, 
081-2085600 
 

 
1,000.00 

 
16,000.00 

 
ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, යනා.431, 

යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 
 

 
.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනා.431, යකාළඹ පාර, 
පිළිමතලාව. 

 

 
අදාල නැත. 

 
නේශීය 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/6l0w1kfq56wbn03/PPC-2021-144%20WD%20Double%20Cab%20SE%2002.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6l0w1kfq56wbn03/PPC-2021-144%20WD%20Double%20Cab%20SE%2002.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fmihq9zhepk298c/PPC-2021-145%20%20%20Van%20Maskeliya.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fmihq9zhepk298c/PPC-2021-145%20%20%20Van%20Maskeliya.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fjhsinqbbo173h5/PPC-2021-146%20Crew%20Cab%20ECSC%20Hemmathagama.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fjhsinqbbo173h5/PPC-2021-146%20Crew%20Cab%20ECSC%20Hemmathagama.pdf?dl=0
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යබ. අ. 02 
(මධයම)-2 

 

 
CP2/CE(COM)/PPC/2021/147 
 
 
ප්රධාන ඉංජියන්රු(සැළසුම් හා සංවර්ධන) 
ඒකකය-මප 02 සඳහා වසර යදකක 
කාලයකට කුලී පදනම යටයත් යමෝටර් 
කාර් රථයක්ව ලබා ගැනීම   
 

08/09/2021 
14.00 පැය 

 
පළාත් 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව-මප2 

 
ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 
කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.431, යකාළඹ පාර, 
පිළිමතලාව. 
දු.අ.  081-4949160, 
081-2085600 
 

 
1,000.00 

 
20,000.00 

 
ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, යනා.431, 

යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 
 

 
.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනා.431, යකාළඹ පාර, 
පිළිමතලාව. 

 

 
අදාල නැත. 

 
නේශීය 

 
Click 
Here 

 

යබ. අ. 02 
(මධයම)-2 

 

 
CP2/CE(COM)/PPC/2021/149 
 
ප්රායීය ය විදුලි ඉංජියන්රු (හරනරන්යකත)  
කාර්යාලයේ වාණිජ උප ඒකකය සඳහා 
වසර යදකක කාලයකට වෑන් රථයක්ව ලබා 
ගැනීම.   
 

08/09/2021 
14.00 පැය 

 
පළාත් 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව-මප2 

 
ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 
කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.431, යකාළඹ පාර, 
පිළිමතලාව. 
දු.අ.  081-4949160, 
081-2085600 
 

 
1,000.00 

 
16,000.00 

 
ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, යනා.431, 

යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 
 

 
.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනා.431, යකාළඹ පාර, 
පිළිමතලාව. 

 

 
අදාල නැත. 

 
නේශීය 

Click 
Here 

 

යබ. අ. 02 
(මධයම)-2 

 

 
CP2/CE(COM)/PPC/2021/150 
 
 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී (මධයම 
පළාත) -2  සඳහා වසර යදකක කාලයකට 
යමෝටර්  රථයක්ව ලබා ගැනීම 
 

08/09/2021 
14.00 පැය 

 
පළාත් 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව-මප2 

 
ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 
කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.431, යකාළඹ පාර, 
පිළිමතලාව. 
දු.අ.  081-4949160, 
081-2085600 
 

 
1,000.00 

 
20,000.00 

 
ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, යනා.431, 

යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 
 

 
.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනා.431, යකාළඹ පාර, 
පිළිමතලාව. 

 

 
අදාල නැත. 

 
නේශීය 

 
Click 
Here 

 

යබ. අ. 02 
(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/21/230 
 
සියඔලාණ්ඩුව උප පාරියභෝගික 
මධයස්ථානය සඳහා යගාඩනැගිල්ලලක්ව  
වසර 02 ක්ව සඳහා කුලියට ලබා ගැනීම. 

08/09/2021 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර) 

ප්රායීය ය ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (අම්පාර) 
කාර්යාලය 
063-2222387 
063-2222078 
යහෝ 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

500.00 - නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය), 

නිලායවලි පාර, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click 
Here 

යබ. අ. 02 
(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/21/231 
 
අම්පාර ිදරනණාය විදුලි පාරියභෝගික යස්වා 
මධයස්ථානයේ රාජකාරී කටයුතු 

08/09/2021 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර) 

ප්රායීය ය ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (අම්පාර ) 
කාර්යාලය 
063-2222387 

500.00 - නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය), 

නිලායවලි පාර, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

- NCB Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/gk0bp5yzl68tn2b/PPC-2021-147%20%20Car%20EE%20P%26D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gk0bp5yzl68tn2b/PPC-2021-147%20%20Car%20EE%20P%26D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/95emm4j3xz2f922/PPC-2021-149%20%20%20Van%20Com.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/95emm4j3xz2f922/PPC-2021-149%20%20%20Van%20Com.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9h8swn0jgfknnoo/PPC-2021-150%20Car%20DGM-CP-2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9h8swn0jgfknnoo/PPC-2021-150%20Car%20DGM-CP-2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3112agh9zi75e5r/Eng-DD2-EP-230%20Rent%20a%20building%20for%20the%20use%20as%20sub%20ECSC%20at%20Siyambalanduwa.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3112agh9zi75e5r/Eng-DD2-EP-230%20Rent%20a%20building%20for%20the%20use%20as%20sub%20ECSC%20at%20Siyambalanduwa.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/65khi2xwwyu37px/Eng-DD2-EP-231%20Rent%20a%20building%20for%20the%20use%20as%20ECSC%20at%20Hingurana.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/65khi2xwwyu37px/Eng-DD2-EP-231%20Rent%20a%20building%20for%20the%20use%20as%20ECSC%20at%20Hingurana.pdf?dl=0
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පවත්වායගන යාම සඳහා 
යගාඩනැගිල්ලලක්ව  වසර 02 ක්ව සඳහා 
කුලියට ලබා ගැනීම. 

063-2222078 
යහෝ 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

යබ. අ. 02 
(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/21/232 
 
විදුලි අධිකාීම (භපාතුවිල්ක පාරිභ ෝගික 
මධ්යේාාය   අ්පාණ භ  ිළ  ිළවං 
ංඳහා ිළවංක් වංණක කාලයක්ව  ංඳහා 
කුණාලි ට ලබා  ැනීම  

08/09/2021 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර) 

ප්රායීය ය ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (අම්පාර ) 
කාර්යාලය 
063-2222387 
063-2222078 
යහෝ 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

500.00 - නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය), 

නිලායවලි පාර, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click 
Here 

යබ. අ. 02 
(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/21/233 
 
විදුලි අධිකාකාරී (මහඔය පාරියභෝගික යස්වා 
මධයස්ථානය) - අම්පාර යේ නිළ නිවස 
සඳහා නිවසක්ව   වසරක කාලයක්ව  සඳහා 
කුලියට ලබා ගැනීම. 

08/09/2021 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර) 

ප්රායීය ය ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (අම්පාර ) 
කාර්යාලය 
063-2222387 
063-2222078 
යහෝ 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

500.00 - නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය), 

නිලායවලි පාර, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click 
Here 

යබ. අ. 02 
(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/21/234 
 
ත්රිකුණායාමලභේ කන්දේභල් විදුලි 
පාරිභ ෝගික භේවා මධ්යේාාය  
රාජකාරී කටයුතු පවත්වායගන යාම 
සඳහා යගාඩනැගිල්ලලක්ව  වසර 01 ක්ව 
කාලයක්ව සඳහා කුලියට ලබා ගැනීම. 

08/09/2021 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර) 

ප්රායීය ය ප්රධාන 
ඉංජියන්රු 
(ත්රීකුයාමලය) 
කාර්යාලය 
026-2222301 
026-2220060 
යහෝ 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

500.00 - නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය), 

නිලායවලි පාර, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/98j6fhomjpney9s/Eng-DD2-EP-232%20Rent%20a%20house%20for%20the%20use%20as%20ES%20%28Pottuvil%20ECSC%29%20Quarters.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/98j6fhomjpney9s/Eng-DD2-EP-232%20Rent%20a%20house%20for%20the%20use%20as%20ES%20%28Pottuvil%20ECSC%29%20Quarters.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ahap5rpqxjg9si1/Eng-DD2-EP-233%20Rent%20a%20house%20for%20the%20use%20as%20ES%20%28Mahaoya%20ECSC%29%20Quarters.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ahap5rpqxjg9si1/Eng-DD2-EP-233%20Rent%20a%20house%20for%20the%20use%20as%20ES%20%28Mahaoya%20ECSC%29%20Quarters.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/we2m8pp0n0ewkvr/Eng-DD2-EP-234%20Rent%20a%20building%20for%20the%20use%20as%20ECSC%20at%20Kanthale.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/we2m8pp0n0ewkvr/Eng-DD2-EP-234%20Rent%20a%20building%20for%20the%20use%20as%20ECSC%20at%20Kanthale.pdf?dl=0
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(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

යබ. අ. 02 
 

PHMDD2/DGM/CE(SC&M)/DPC/2
021/20 
ප්රධාන ඉංජියන්රු (උපයපාල තැනීම් හා 
නඩත්තු) 
කාර්යාලය, වයාපෘති හා අධිකාසැර නඩත්තු - 
යබ.අ.02  සඳහා වසරක  කාලයකට 
රියදුයරකු සහිත වෑන් රථයක්ව කුලියට 
ගැනීම. 

08/09/2021 
14.00 පැය 

 
DPC-DD2 

 

 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි(වයා.හා 
අ.සැ.න.)යබදාහැරීම් 
අංශය 2 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය,   
තැ.යප.18, 
ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 
 
0812222287 

 
 

500.00 

 
 

18,000.00 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 

(වයා.හා අ.සැ..න.) 
යබදාහැරීම් අංශය 2, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

081-2222287 
081-2204298 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(වයා.හා අ.සැ..න.) 

යබදාහැරීම් අංශය 2, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, තැ.යප.18, 
ළමාගාරය පාර, 

මහනුවර 
 

 
 
- 

 
 

NCB 

 
click 
here 

 

යබ. අ. 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/J-V77/2021/186 
කුලී පදනම මත කෲ කැබ්ප රථයක්ව ලබා 
ගැනීම. පාරියභෝගික යස්වා 
මධයස්ථානය- වත්තල 
 

01/09/2021 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

 
1,000.00 

 
20,000.00 

නි.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., යනා. 280, නුවර 

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

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

යබ. අ. 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/D-V68/2021/203 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක්ව ලබා 
ගැනීම.විදුලි ඉංජියන්රු කාර්යාලය 
(දිවුලපිටිය) 

01/09/2021 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

 
1,000.00 

 
20,000.00 

නි.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., යනා. 280, නුවර 

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

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

යබ. අ. 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/N-V103/2021/205 
කුලී පදනම මත කෲ කැබ්ප රථයක්ව ලබා 
ගැනීම. පාරියභෝගික යස්වා 
මධයස්ථානය- මීගමුව 
 

01/09/2021 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

 
1,000.00 

 
20,000.00 

නි.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., යනා. 280, නුවර 

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

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 

Click 
Here 

යබ. අ. 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/SEC-DGM/2021/207 
යපෞීගලික ආරක්වෂක යස්වය සපයා 
ගැනීම. නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(බපඋ) කාර්යාල සංකීරියය,පළාත් 
ගබඩාව- යකාටුයගාඩ සහ මධයම 
අධිකායේගී මාර්ග වයාපෘතිය (බපඋ) 

01/09/2021 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

 
1,000.00 

 
100,000.00 

නි.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., යනා. 280, නුවර 

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

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

යබ. අ. 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/SEC-CON/2021/208 
යපෞීගලික ආරක්වෂක යස්වය සපයා 
ගැනීම. ප්ර ධාන ඉංජියන්රු (තැනීම්) 
ඒකකය -බපඋ 
 

01/09/2021 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

 
1,000.00 

 
50,000.00 

නි.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., යනා. 280, නුවර 

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

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/qgc8ll9sheahla9/ENG-DD2-PHM-PHM-DD2-DGM-CE%28SC%26M%29DPC-2021-20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qgc8ll9sheahla9/ENG-DD2-PHM-PHM-DD2-DGM-CE%28SC%26M%29DPC-2021-20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b15dmbwjq785e3e/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V77-2021-186-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b15dmbwjq785e3e/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V77-2021-186-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pmzzntizxcz7ono/Eng-DD2-WPN-NCB-D-V68-2021-203%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pmzzntizxcz7ono/Eng-DD2-WPN-NCB-D-V68-2021-203%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p9w8wd6c8guaffj/Eng-DD2-WPN-NCB-N-V103-2021-205-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p9w8wd6c8guaffj/Eng-DD2-WPN-NCB-N-V103-2021-205-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iyjg0kdsaqf54n7/Eng-%20DD2-WPN-SEC-DGM-2021-207.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iyjg0kdsaqf54n7/Eng-%20DD2-WPN-SEC-DGM-2021-207.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0tsrmkeggu0vubc/Eng-DD2-WPN%20NCB-SEC-CON-2021-208.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0tsrmkeggu0vubc/Eng-DD2-WPN%20NCB-SEC-CON-2021-208.pdf?dl=0
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යබ. අ. 03 
(බපද II ) 

 

 
WPSII/T/2021/059 
කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 ක්ව 
සඳහා වෑන් රථ 01ක්ව විදුලි ඉංජියන්රු  
(යහාරය) සඳහා 

 
01/09/2021 
10.00 පැය  

 
පළාත් සපයා 

ගැනීම් කමිටුව 
(බපද 11) 

 
නි. සා. (බපද II ) 
කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධනපුර මාවත, 
ඇතුල්ලයකෝට්රයට්ර. 
 

 
500.00 

 
5000.00 

 
නි. සා. (බපද II ) කාර්යාලය 

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

මාවත, ඇතුල්ලයකෝට්රයට්ර. 
 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධනපුර මාවත, 

ඇතුල්ලයකෝට්රයට්ර. 
 

 
අදාල යනායේ 

 
NCB 

Click 
Here 

 

 
යබ. අ. 03 
(බපද II ) 

 

 
WPSII/T/2021/092 
කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 ක්ව 
සඳහා වෑන් රථ 01ක්ව විදුලි ඉංජියන්රු  
(යහාරය) - යමාරගහය)න පාරියභෝගික 
යස්වා මධයස්ථානය සඳහා 

 
01/09/2021 
10.00 පැය  

 
පළාත් සපයා 

ගැනීම් කමිටුව 
(බපද 11) 

 
නි. සා. (බපද II ) 
කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධනපුර මාවත, 
ඇතුල්ලයකෝට්රයට්ර. 
 

 
500.00 

 
5000.00 

 
නි. සා. (බපද II ) කාර්යාලය 

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

මාවත, ඇතුල්ලයකෝට්රයට්ර. 
 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධනපුර මාවත, 

ඇතුල්ලයකෝට්රයට්ර. 
 

 
අදාල යනායේ 

 
NCB 

Click 
Here 

 

 
යබ. අ. 03 
(බපද II ) 

 

 
WPSII/T/2021/127 
කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 ක්ව 
සඳහා වෑන් රථ 01ක්ව විදුලි ඉංජියන්රු  
(යහාරය) සඳහා 

 
08/09/2021 
10.00 පැය  

 
පළාත් සපයා 

ගැනීම් කමිටුව 
(බපද 11) 

 
නි. සා. (බපද II ) 
කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධනපුර මාවත, 
ඇතුල්ලයකෝට්රයට්ර. 
 

 
500.00 

 
5000.00 

 
නි. සා. (බපද II ) කාර්යාලය 

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

මාවත, ඇතුල්ලයකෝට්රයට්ර. 
 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධනපුර මාවත, 

ඇතුල්ලයකෝට්රයට්ර. 
 

 
අදාල යනායේ 

 
NCB 

Click 
Here 

 

යබ. අ. 03 
(ඌව) 

 
DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
129/DGM-18/2K21/048 
ප්රධාන ඉංජියන්රු (යබදාහැරීම් නඩත්තු - 
ඌව) තරාපැවි නඩත්තු(II)  සඳහා කුලී 
පදනම මත වසර යදකක්ව සඳහා කෘ කැබ්ප 
රථයක්ව ලබාගැනීම 

08/09/2021 
15.00 පැය 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගාඩ, බදුල්ලල. 
දු.ක : 0552222474 

1000.00  
52,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගාඩ, බදුල්ලල 
 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගාඩ, 
බදුල්ලල. 

 
- නේශීය 

 
Click 
Here 

යබ. අ. 03 
(ඌව) 

 
DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
46//CONS-10/2K21/049 
ප්රධාන ඉංජියන්රු (තැනීම් - ඌව) 
ඒකකයේ විදුලි අධිකාකාරි 08,  සඳහා කුලී 
පදනම මත වසර යදකක්ව සඳහා වෑන් 
රථයක්ව ලබාගැනීම 

08/09/2021 
15.00 පැය 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

 
1000.00 

 
50,000.00 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගාඩ, 
බදුල්ලල. 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

 
- 

නේශීය 

 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/e4gyztpw0ftj2v2/WPSII.T.2021.059.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e4gyztpw0ftj2v2/WPSII.T.2021.059.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qlnkivicnqplq86/WPSII.T.2021.092.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qlnkivicnqplq86/WPSII.T.2021.092.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/px5s2fwgix99331/WPSII.T.2021.127.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/px5s2fwgix99331/WPSII.T.2021.127.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/st09yh3mh2zoioe/48%20CE%20DM%20Sub%20Maintanance%20%28ii%29%20crew%20cab%202WD.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/st09yh3mh2zoioe/48%20CE%20DM%20Sub%20Maintanance%20%28ii%29%20crew%20cab%202WD.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/km9mxndf3s6kyhk/49%20construction%20es%208%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/km9mxndf3s6kyhk/49%20construction%20es%208%20van.pdf?dl=0
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අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගාඩ, බදුල්ලල. 
දු.ක : 0552222474 

අංක . 04, ස්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගාඩ, 
බදුල්ලල. 

යබ. අ. 03 
(ඌව) 

 
DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
73/MON-08/2K21/052 
විදුලි ඉංජියන්රු (යමායරාගල) ඒකකයේ 
බිබිල පා.යස්.ම. සඳහා කුලී පදනම මත 
වසර යදකක්ව සඳහා වෑන් රථයක්ව 
ලබාගැනීම 

08/09/2021 
15.00 පැය 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගාඩ, බදුල්ලල. 
දු.ක : 0552222474 

 
1000.00 50,000.00 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගාඩ, 
බදුල්ලල. 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගාඩ, 
බදුල්ලල. 

 
- 

විනේශීය 

 
Click 
Here 

යබ. අ. 03 
(ඌව) 

 
DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
01/DGM-01/2K21/053 
ප්රධාන ඉංජියන්රු (බදුල්ලල) ඒකකය සඳහා 
කුලී පදනම මත වසර යදකක්ව සඳහා කාර් 
රථයක්ව ලබාගැනීම 

 
08/09/2021 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගාඩ, බදුල්ලල. 
දු.ක : 0552222474 

 
 

1000.00 

 
 

52,000.00 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගාඩ, 
බදුල්ලල. 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගාඩ, බදුල්ලල 
 

 
- 

නේශීය 

 
Click 
Here 

යබ.අ. 04 
(දකුණු පළාත 

1) 
 

SP1/DGM/CE/C4/2021/34 
මිළ ගයන් කැඳවීම. 
ගබ ඩා යගාඩනැගිල්ලලක්ව කුලියට ගැනීම 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි (දකුණු පළාත 
1) කාර්යාලය අවටින් කි.මී. 05 ඇතුලත 
වසරක 02 ක කාලයකට ව.අ. 10,000 කට  
යනාඅඩු ගබ ඩා යගාඩනැගිල්ලලක්ව කුලීයට 
ගැනීම. 
 
 

08/09/2021 
14.00 පැය 
 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

 
 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී (දකුණු 
පළාත 1), ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක. 167, 
මාතර පාර, ගාල්ලල.  
091-2232095 /091-
2232058 

 
 

1000.00 
 
 
 

 
 
- 
 
 

 
 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(දකුණු පළාත 1), ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, අංක. 
167, මාතර පාර, ගාල්ලල. 
091-2232095 /091-

2232058 

  
 
- 

 
 

NCB 
 

 
Click 
Here 

වත්කම් 
කළමනාකර

ය 
(වැඩපල හා 
උපකාරක 

යස්වා) 

DGM/WAS/T/2K21/JS/01 
 
පවිරතා හා සනීපාරක්වෂක යස්වාව සඳහා 
මිළ ගයන් කැඳවීම. නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (වැඩපල හා උපකාරක 
යස්වා) කාර්යාල පරිශ්රය පිරිසිදු කිරීම 

02/09/2021 
14.00 පැය 
 
 
 

ප්රායීය ය  
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(වැඩපල හා 
උපකාරක 

යස්වා) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(වැඩපල හා උපකාරක 
යස්වා) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

500.00 10,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(වැඩපල හා උපකාරක 

යස්වා) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මීයතාටමුල්ලල පාර, 
යකායළාන්නාව. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(වැඩපල හා උපකාරක 
යස්වා) කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අදාල යනායේ. NCB 
 
 

Click 

here 

https://www.dropbox.com/s/xiq9wymco34x7hc/52%20-%20Bibila%20CSC.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xiq9wymco34x7hc/52%20-%20Bibila%20CSC.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8ezk851z6vi3acu/53%20-CE%20-%20Badulla.docx.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8ezk851z6vi3acu/53%20-CE%20-%20Badulla.docx.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a5ozv5od9tok66x/Sin-DD4-SP1-SP1-DGM-CE-C4-2021-34.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a5ozv5od9tok66x/Sin-DD4-SP1-SP1-DGM-CE-C4-2021-34.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/naerkk3w5uhsxok/Sin-AM-WAS-DGM-WAS-T-2K21-JS-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/naerkk3w5uhsxok/Sin-AM-WAS-DGM-WAS-T-2K21-JS-01.pdf?dl=0
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2021.10.01 සිට 2022.09.30 දක්වවා.   මීයතාටමුල්ලල පාර, 
යකායළාන්නාව. 
 
දු.අ. 011 242 1050 
 

 
දු.අ. 011 242 1050 

 

මීයතාටමුල්ලල පාර, 
යකායළාන්නාව. 

 
දු.අ. 011 242 1050 

 
 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය නව්නුනව්න් සපයාගැනීම් කමිටුනේ සභාපති විසින් හැකියාව්ැති සැපයුම්කුව්න් නව්තින්, ජ්ාතයන්තල/ජ්ාතික තල`ගකාරී ලංසු ංං (පත් කිරීනම් පද ම මත මුද්රා තබ  ලද ලංසු කැ`දව්  අතල, එම ලංසු ංං (පත් කළ යුත්නත් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 
නව්තින් මිළදී ගන් ා ලද ලංසු නපාත් පමමක් උපනයෝගී කලනග ය. 

 
 

අනේක්ෂිත ලංසු ංං (පත් කලන් න්ට නහෝ ඔන්න්නබ බලයලත් නිනයෝිනතයන්ට පමමක් ලංසු නපාත් නිකුණාත් කලනු ලැනේ. අව්ශය න් විටක ඔන්න් 1987 අංක 3 දලම නපාදු නකාන්ත රාත් ප තට අනුලවලව් ලියාපංං අ විය යුුය. 
 

 

ලංසු භාල ගන් ා අව්සා  ං යට කලින් ං  දක්ව්ා සෑම ලංසු නපාතක් නව්නුනව්න්ම ංහත 6 ව්  තීුනේ ස`දහන් මුදල නගව්ා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලනේ අදාල නිනයෝජ්ය සාමා යාධිකාකාරී/ප රධාා  ංංිනනන්ු නව්ත ලිිතතව් ංං (පත් කල  ලද ංල්ලීමමක් මිනන්  0900 පැය 
සිට 1500 පැය දක්ව්ා සාමා ය ව්ැඩ කල  ං යන් ුළ මිලදී ගත හැක. නම් ස`දහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලනේ සාමා යාධිකාකාරී  මින් ලිය  ලද බැංකුණා අමකලයක් ම`ිනන් නහෝ මුදල් ම`ිනන් නහෝ නගවිය හැක. 
 

 

විනේශීය තා ාපති කායේාල /නව්ළ`ද නකාමිෂන්ව්ලට, ලංසු නපාත්ව්ල නතාලුු පිටපත් ලිිතත අයදුම්පතක් ංං (පත් කිරීනමන් අදාල නිනයෝජ්ය සාමා යාධිකාකාරී/ප රධාා  ංංිනනන්ු කායේාලනේ දී න ාමිනල් ලබා ගත හැක’ එනමන්ම ලංසු  නපාත් අනේක්ෂිත ලංසු ංං (පත් 
කලන් න් හා ඔන්න්නබ නිනයෝිනතයින්ට අදාල නිනයෝජ්ය සාමා යාධිකාකාරී/ප රධාා  ංංිනනන්ු කායේාලනේ දී න ාමිනල් පරී්ා කල හැක. 
 

ලංසු ංං (පත් කලන් න් නහෝ ඔන්න්නබ අනුමැතිය ලත් නිනයෝිනතයින් ංං (පිටදී ංහත තීු අංක 9 හි සදහන් සතථමා යන්හිදී ලංසු භාලගැනීම අව්සන් කල  නේලානේදීම, එනසත ංං (පත් කල  ලද සියලුම ලංසු විව්ෘත කලනු ලබ  අතල ප රමාදව් ංං (පත් කලනු ලබ  ලංසු 
ප රතින්තප කලනු ලැනේ. 
 

මීට අදාල සියලු විසතතල හා පැහැංලි කිරීම් විමසිය යුත්නත් ලංසු නපාත් නික`ත් කලනු ලබ  ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලනේ අදාල නිනයෝජ්ය සාමා යාධිකාකාරී/ ප රධාා  ංංිනනන්ු නව්තිනි. 
 

 

 
 ICB ) අන්තජ්ේාතික තල`ගකාරී ලංසු “  NCB ) නේශීය තල`ගකාරී ලංසු 

 

        සාමානයාධිකාරාරී                      
                                     


