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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 ප රමායය 

ලංසු 
භාර ගන්නා 

අවසාන 
දිනය හා 
යේලාව 

සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

ලංසු යපාත් මිළදී ගත 
හැකි කායයාලය සහ 

අදාළ අංකය 

 
ලංසු 

යපායතහි 
මිල 

(රුපි.) 

ලංසු ඇපකරයේ 
වටිනාකම 

(රුපි.) 

ඉදිරිපත් කරන ලංසු 
භාරදිය යුතු කායයාලය 

ලංසු විවෘත කරන 
ස්ථානය 

යතාරතුරු 
පිටපතක 

මිල 
(රුපි.) 

ලංසු 
වගයය 
ICB/ 
NCB 

යතාරතුරු 
පිටපත 
භාගත 
කිරීම් 

අමු ද්රවය 

ජනන  
 

(මහවැලි 
සංකීර්ණය) 

MC/VIC/OP/2021/04 
 

වික්ටෝරියා විදුලි බලස්ථානය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය සදහා Energy 

Meters සැපයීම. 

08/12/2021 
10.00 පැය 

මහවැලි 
සංකීර්ණ 

සපයාගැනීම් 
කමිටුව  

නි්යෝජය 
සාමානයාධිකාකා  

(මහවැලි සංකීර්ණය) 
40/20, අම්ිටිය පාර, 

මහනුවර. 
දුරකථන:+94 81 
4953839 
          +94 81 2224568 

ෆැක්ස්:+94 81 2232802 

රු.1000/= 
සෑම 

්ගවීමකම 
ඕනෑම 
මහජන 
බැංකු 

ශාඛාවක 
මගින් 

මහජන 
බැංකු්ේ 

(මුලස්ථාන 
ශාඛා්ේ) 

ගිණුම් අංක 
204-2002-
30085-134 

බැර්වන 
්ස් ්ගවා 

බැංකු ලදුපත 
ඉදිරිපත් කල 

යුතුය. 

රු.30,000/= 
 

නි්යෝජය සාමානයාධිකාකා  
(මහවැලි සංකීර්ණය) 

නි්යෝජය 
සාමානයාධිකාකා  
(මහවැලි සංකීර්ණය) 

- ICB 
 

Click 
here 

https://www.dropbox.com/s/xl13qzax2oqma66/ENG-GEN-MC-VIC-OP-2021-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xl13qzax2oqma66/ENG-GEN-MC-VIC-OP-2021-04.pdf?dl=0
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ලකවිජය විදුලි 
බලාගාරය 

 
LV/T/2021/0326 
 
ලකවිජය විදුලි බලාගාරයට අයත් දළුව 
නිවාස සංකීර්ණ්ේ කම්කරු 
්න්වාසිකාගාර අංක 06 සඳහා ලී ගෘහ 
භාණ්ඩ සපයා සවි කි ම 
 

01/12/2021 
14.00 පැය  
 
පූර්ව ලංසු 
රැස්වීම  
17/11/2021 
දින 10.00 
පැයට 

 
ලකවිජය විදුලි 
බලාගාරය - 
කණිෂ්ඨ 
සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

 
ප්රසම්පාදන  
අංශය, 4වන මහල, 
බලස්ථාන කළමණාකරු 
(ලකවිජය විදුලි 
බලාගාරය) ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරකකල්ලලිය, 
්නා්රාච්චෝ්ල්ල 
TP : 032 226 8964/77 
Fax: 032 226 8980 
 
Mob 0715777171 

 
රු 1,500.00 
(නැවත 
්නා්ගවන 
්ටන්ඩර් 
තැන්පතුව) 
සාමානයාධිකා
කා  ලංකා 
විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
නමින් 
මහජන 
බැංකු්ේ 
ගිණුම් අංක: 
204200140
085134 
්වත බැර 
කල හැක 

 
25,000.00 

 
ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 
්ගාඩනැගිල්ලල, ලකවිජය 
විදුලි බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරකකල්ලලිය, 
්නා්රාචච්ලයි 61342, ශ්රී 
ලංකාව. 
 
TP : 032 226 8964/977 
Fax: 032 226 8980 

 
ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 
්ගාඩනැගිල්ලල, 
ලකවිජය විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරකකල්ලලිය, 
්නා්රාචච්ලයි 
61342. 
 

 
http://www.
ceb.lk/tende
rs/ 
්වතින් 
්නාමි්ල්ල 
බාගත කරගත 
හැක 
 

 
NCB 

 
Click 
Here 
 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/m4lapou09uziqkd/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0326.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m4lapou09uziqkd/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0326.pdf?dl=0
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ජනන 
(මහවැලි 

සංකීර්ණය) 

MC/UKTPS/TEN/CNI/2021/161 
 

ඉහළ ක ොත්මකේ බලස්ථොනය සහ 
කේේල වැඩබිම් අතර මයිකරොකේේ 

සන්නිකේදන සබඳතොව සඳහො අමතර 
උප රණ සැපයීම 

01/12/2021 
14.30 පැය 

මහවැලි 
සංකීර්ණ 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

ප්රධාාන ඉංින්න්රු,ඉහළ 
්කාත්ම්ල්ල විදුලි 

බලාගාරය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
නියම්ගම්්දාර, 

්කාත්ම්ල්ල. 
 

දුරකථන 
0512233211 

ෆැකස් : 
0512233168 

 

1,000.00 
සියලුම 
්ගවීම් 
මහවැලි 

සංකීර්ණ්ේ 
මහජන 

බැංකු්ේ 
මූලස්ථාන 
ශාඛා්ේ 

ගිණුම් අංක 
204-2002-
30085-134 
ගිණුමට බැර 

කර අදාල 
රිසිට්පත 
ඉදිරිපත් 

කි ්මන්  
2021.12.01 
දින දකවා  

සති්ේ වැඩ 
කරන 

දිනයකදී 
9:00 පැය 
සිට 15:00 
පැය ලබා 
ගත හැක. 

60,000.00 ප්රධාාන ඉංින්න්රු, 
ඉහළ ්කාත්ම්ල්ල විදුලි 

බලාගාරය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නියම්ගම්්දාර, ්කාත්ම්ල්ල 

ප්රධාාන ඉංින්න්රු, 
ඉහළ ්කාත්ම්ල්ල විදුලි 

බලාගාරය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
නියම්ගම්්දාර, 

්කාත්ම්ල්ල 
 

2021.05.12 දින  
පැය 14:30  

අදාල නැත. ්ේශීය 
තරඟකාරි 

ලංසු. 
(NCB) 

Click 
here 

 
්බදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 

 
 

 
 
CP1/CE(COM)/PPC/2021/195 
 
ලංවිම මධායම පළාත පළාත් ගබඩාව 
සඳහා Pipe Earth G.I. 1500 x 50mm  
(700Nos.) ක සපයා භාර දීම  .   

 

01/12/2021 
14.00 පැය 

 
පළාත් සපයා 
ගැනී්ම් 
කමිටුව 

 
ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය,  
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, මප-1 අංක 
04, අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 
         

 
1000/= 

 
11,500/= 

 
ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩල - 

මප1 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

 
ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය-මප1 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

 
අදාල නැත. 

 
්ේශීය 

Click 
Here 

 

ඉදිකිරීම් 

 
ලකවිජය 
විදුලි 
බලාගාරය 

 

LV/T/2021/0054 
 
ලකවිජය විදුලි බලාගාරයට අයත් කරඔ 
නිවාස සංකීර්ණ්ේ A,B,C,සහ D වර්ග්ේ 

 
01/12/2021 

14.00 පැය  
 

පූර්ව ලංසු 
රැස්වීම  

 
ලකවිජය විදුලි 
බලාගාරය-
කනිෂ්ඨ   
ප්රසම්පාදන  
කමිටුව 

 
ප්රසම්පාදන  
අංශය, 4වන මහල, 
බලස්ථාන කළමණාකරු 
(ලකවිජය විදුලි 
බලාගාරය) ලංකා 

 
රු 2,500.00 
(නැවත 
්නා්ගවන 
්ටන්ඩර් 
තැන්පතුව) 

 
100,000.00 

 
ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 
්ගාඩනැගිල්ලල, ලකවිජය 
විදුලි බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

 
ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 
්ගාඩනැගිල්ලල, 
ලකවිජය විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 

 
http://www.
ceb.lk/tende
rs/ 
්වතින් 
්නාමි්ල්ල 

 
NCB 

 
 
Click 
Here 
 

https://www.dropbox.com/s/fg2hz1jul9c7kom/ENG-GEN-MC-UKTPS-TEN-CNI-2021-161.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fg2hz1jul9c7kom/ENG-GEN-MC-UKTPS-TEN-CNI-2021-161.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9ry5liuycrowwzh/Eng-DD2-CP1-PPC-2021-217.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9ry5liuycrowwzh/Eng-DD2-CP1-PPC-2021-217.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/n6eh6zavrl7r1cm/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0054.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n6eh6zavrl7r1cm/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0054.pdf?dl=0
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නිල නිවාස වල ්දාරවල්ල ප්රතිස්ථාපනය 
කි ම - වසර 02 ක කාල සීමාවක තුළ 
 

 

17/11/2021 
දින 10.00 
පැයට 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරකකල්ලලිය, 
්නා්රාච්චෝ්ල්ල 
TP : 032 226 8964/77 
Fax: 032 226 8980 
 
Mob 0715777171 

සාමානයාධිකා
කා  ලංකා 
විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
නමින් 
මහජන 
බැංකු්ේ 
ගිණුම් අංක: 
204200140
085134 
්වත බැර 
කල හැක 

නාරකකල්ලලිය, 
්නා්රාචච්ලයි 61342, ශ්රී 
ලංකාව. 
 
TP : 032 226 8964/77 
Fax: 032 226 8980 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරකකල්ලලිය, 
්නා්රාචච්ලයි 
61342. 
 

බාගත කරගත 
හැක 
 

 
ලකවිජය 
විදුලි 
බලාගාරය 

 

LV/T/2021/0296 
 
ලකවිජය බලාගාර්ේ ආපන ශාලා්ේ 
්කාන්ීට් වහල්ේ ජල වාරකය ඉදිකි ම 
. 

01/12/2021 
14.00 පැය  

 
පූර්ව ලංසු 
රැස්වීම  
24/11/2021 
දින 10.00 
පැයට 

 
ලකවිජය විදුලි 
බලාගාරය-
කනිෂ්ඨ   
ප්රසම්පාදන  
කමිටුව 

 
ප්රසම්පාදන  
අංශය, 4වන මහල, 
බලස්ථාන කළමණාකරු 
(ලකවිජය විදුලි 
බලාගාරය) ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරකකල්ලලිය, 
්නා්රාච්චෝ්ල්ල 
TP : 032 226 8964/77 
Fax: 032 226 8980 
 
Mob 0715777171 

 
රු 3,500.00 
(නැවත 
්නා්ගවන 
්ටන්ඩර් 
තැන්පතුව) 
සාමානයාධිකා
කා  ලංකා 
විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
නමින් 
මහජන 
බැංකු්ේ 
ගිණුම් අංක: 
204200140
085134 
්වත බැර 
කල හැක 

 
100,000.00 

 
ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 
්ගාඩනැගිල්ලල, ලකවිජය 
විදුලි බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරකකල්ලලිය, 
්නා්රාචච්ලයි 61342, ශ්රී 
ලංකාව. 
 
TP : 032 226 8964/77 
Fax: 032 226 8980 

 
ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 
්ගාඩනැගිල්ලල, 
ලකවිජය විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරකකල්ලලිය, 
්නා්රාචච්ලයි 
61342. 
 

 
http://www.
ceb.lk/tende
rs/ 
්වතින් 
්නාමි්ල්ල 
බාගත කරගත 
හැක 
 

 
NCB 

 
Click 
Here 

යස්වා 
ජනන අංශය 

(මහවැලි 
සංකීර්ණය) 

 
MC/KOT/BIDS/2021/017 

 
ලංවිම ්කාත්ම්ල්ල බලාගාර නිල නිවාස, 

්කාත්ම්ල්ල උමග ඇඩිට්, ්කාත්ම්ල්ල 
ජලාශය උමං ්දාරටුව, නිල්ලලඹ විදුලි 

බලාගාර ්පර වැව, නිල්ලලඹ විදුලි 
බලාගාර ප්රධාාන ්දාරටුව, නිල්ලලඹ විදුලි 

බලාගාර උමං ්දාරටුව කපෞද්ගලි  
ආරක්ෂ  කස්වොවක් සැපයීම සඳහො 

 
 

25/11/2021 
14 .00 පැය 

මහවැලි 
සංකිර්ණ 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

 
ප්රධාාන ඉංින්න්රු, 
්කාත්ම්ල්ල විදුලි 

බලස්ථානය,  
ලංකා විදුලි  

බල මණ්ඩලය,  
මාවතුර 

081- 4950690                                       
081- 4950895 

ෆැකස්  
081-7429330 

රු. 1,000/- 
ක මුදලක 

ඕනැම 
මහජන බැංකු 

ශාඛාවක 
මගින් මහජන 

බැංකු්ේ 
(මුලස්ථාන 
ශාඛා්ේ) 

ගිණුම් අංක 
204-2002-
30085-134 
ට බැර වන 

රු.40,000.00 

 
ප්රධාාන ඉංින්න්රු, 
්කාත්ම්ල්ල විදුලි 

බලස්ථානය,  
ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය,  

මාවතුර 
 

2021.11.25    දින  ප.ව 
02:00 ට  ප්රධාාන 

ඉංින්න්රු, ්කාත්ම්ල්ල 
විදුලි බලස්ථානය,  

ලංකා විදුලි  
බල මණ්ඩලය,  

මාවතුර 
. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
- 

NCB 

 
 
 
 

Click 
here 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/ftkuyj5ylm3ge1y/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0296.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ftkuyj5ylm3ge1y/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0296.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l8a89s7cvr7sd7d/SIN-GEN-MC-KOT-BIDS-2021-017.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l8a89s7cvr7sd7d/SIN-GEN-MC-KOT-BIDS-2021-017.pdf?dl=0
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ස්  ්ගවා 
බැංකු  ලදුපත 
ඉදිරිපත් කල 

යුතුය 
 

්බදා හැරිම් 
කලාප 01 
්කාළඹ 
නගරය 

 
 

DGM(CC)/CE(CW)/PPC/2021/002 
ප්ර.ඉ (්කා.බ) අනියුකත  පොරික ෝගි  

කස්වො මධ්යස්ථොන අංක 01 ඒකකය සදහා 
්ගාඩනැගිල්ලලක කුළියට ගැනීම සඳහා 

 
ස්ථානය    - ්කාළඹ නගරය ආශ්රිතව. 

්කාළඹ 01,02,03,04,07,10,11 සහ 12 
සඳහා මූලිකත්වය ්දනු ලැ්ේ.(පරිශ්රය 
්වත පහසු්වන් ගමන් කලහැකි විය 

යුතුය) 
 

වාහන ගාල්ල කි ම  - අවම වශ්යන් 
වාහන 03ක ගාල්ල කල හැකි වියයුතු අතර, 

අඩි 12 මාර්ගයක විය යුතුය. 
 

භූමි ප්රමාණය  - වර්ගඅඩි 1250 ට වැඩි විය 
යුතුය. 

 
අ්නකුත් පහසුකම්  - විදුලිය, දුරකථන 

පහසුකම සහ ජලය සැපයිය යුතුය. 
 

ගිවිසුම් කාලය - වසර 02 
 

සැපයිය යුතු ලියකියවිලි  - අනුකූලතා 
සහතිකය, අයිතිය සනාථකරන 

ලියකියවිලි, බදු ්ගවූ රිසිට්පතක. 

01/12/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

ලංසු ්පාත් නිකුත් 
්නා්ක්ර්. 

්ගාඩනැගිල්ල්ල්ල මුල්ල 
අයිතිකරුවන් සියලු 

විස්තර සහිතව තමාම 
ලංසු ලිඛිතව  ඉදිරිපත් 

කල යුතුය 
දුක. 011-2575930 

 

- - 

නි්යෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(්කාළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  ලකෂ්මන් 

්ගාඩනැගිල්ලල 340, ආර් ඒ 
ද ්මල්ල මාවත, ්කාළඹ 03 
හි තබා ඇති ලංසු ්පට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නි්යෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(්කාළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- ්ේශීය - 

 
 
 

්බදාහැ ම් 
අංශය - 1 
(උ.මැ.ප.) 

 
 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එචවී/2021
/047 

 
විදුලි ඉංින්න්රු(්බදාහැ ම් නඩත්තු-

වැඩබිම්)  ්ේ රාජකා  කටයුතු සඳහා කුලී 
පදනම මත කාර්  රථයක ලබා ගැනීම. 

වර්ෂ 02 ක කාල සීමාවක සඳහා. 
 
 

25/11/2021 
15.00 පැය 

 
 
 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් කමිටුව 

 

නි්යෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

 
 
 
 
 
 

500.00 

 
 
 
 
 
 

10,000.00 

 

නි්යෝජය සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල ්ස්නානායක 

මාවත, අනුරාධාපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 

නි්යෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

 
 
 
 
 

අදාළ නැත 
්ේශීය 

තරඟකා  
ලංසු 

click 
here 

https://www.dropbox.com/s/bz3sqzjmaft191c/Sin-DD1-NCP--HV-2021-047.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bz3sqzjmaft191c/Sin-DD1-NCP--HV-2021-047.pdf?dl=0
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්ස්නානායක මාවත, 

අනුරාධාපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

්ස්නානායක මාවත, 

අනුරාධාපුර. 

 
 
 

්බදාහැ ම් 
අංශය - 1 
(උ.මැ.ප.) 

 
 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එචවී/2021
/048 

 
ප්රධාාන ඉංින්න්රු(මින්්න්රිය) යට්ත් 

විදුලි අධිකාකා (්පා්ලාන්නරුව) ්ේ 
රාජකා  කටයුතු සඳහා කුලී පදනම මත 

කෘ කැේ රථයක ලබා ගැනීම 
 
 
 
 

25/11/2021 
15.00 පැය 

 
 
 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් කමිටුව 

 

නි්යෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

්ස්නානායක මාවත, 

අනුරාධාපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 
 
 
 
 
 

500.00 

 
 
 
 
 
 

10,000.00 

 

නි්යෝජය සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල ්ස්නානායක 

මාවත, අනුරාධාපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 

නි්යෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

්ස්නානායක මාවත, 

අනුරාධාපුර. 

 
 
 
 
 

අදාළ නැත 
්ේශීය 

තරඟකා  
ලංසු 

click 
here 

්බ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/21/0106 
ප්රධාාන ඉංින්න්රු (්බදාහැ ම් නඩත්තු) 
ඒකක්ේ විදුලි අධිකාකාරි (කාර්යාල) සඳහා 
වෑන් රථයක කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

02/12/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නි්යෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
්නා.25, 

රජිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැකස්: 037- 2065497 

1,000.00 40,000.00 නි්යෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
්නා.25, 

රජිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැකස්: 037- 2065497 

නි්යෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
්නා.25, 

රජිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැකස්: 037- 2065497 

- ්ේශීය Click 
Here 

්බ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/21/0107 
ප්රධාාන ඉංින්න්රු (සැලසුම් හා 

සංවර්ධාන) ්වනු්වන් රාජකාරි කටයුතු 
සඳහා ්මෝටර් රථයක කුලී පදනම මත 

ලබා ගැනීම. 

02/12/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නි්යෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
්නා.25, 

රජිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැකස්: 037- 2065497 

1,000.00 40,000.00 නි්යෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
්නා.25, 

රජිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැකස්: 037- 2065497 

නි්යෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
්නා.25, 

රජිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැකස්: 037- 2065497 

- ්ේශීය Click 
Here 

්බ.අ. 01 CEB/NWP2/NCB/HV/21/0108 02/12/2021 පළාත් නි්යෝජය 1,000.00 40,000.00 නි්යෝජය සාමානයාධිකාකාරි නි්යෝජය - ්ේශීය Click 

https://www.dropbox.com/s/qvp3izymqvm9csq/Sin-DD1-NCP--HV-2021-048.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qvp3izymqvm9csq/Sin-DD1-NCP--HV-2021-048.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i5iengc67h42dlx/CEB-NWP2-NCB-HV-21-0106.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i5iengc67h42dlx/CEB-NWP2-NCB-HV-21-0106.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dnhh87fcprqyqmg/CEB-NWP2-NCB-HV-21-0107.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dnhh87fcprqyqmg/CEB-NWP2-NCB-HV-21-0107.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0ka7q89bf1n8j6c/CEB-NWP2-NCB-HV-21-0108.pdf?dl=0
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(වයඹ -02) ප්රධාාන ඉංින්න්රු (්බදාහැ ම් නඩත්තු) 
ඒකක්ේ විදුලි අධිකාකාරි (වාරිය්පාල උප 
ඒකකය) සඳහා වෑන් රථයක කුලී පදනම 

මත ලබා ගැනීම. 

10.00 පැය ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
්නා.25, 

රජිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැකස්: 037- 2065497 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
්නා.25, 

රජිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැකස්: 037- 2065497 

සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
්නා.25, 

රජිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැකස්: 037- 2065497 

Here 

්බ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/LB/21/0075 
මාස්්පාත ගැන්ිය සඳහා ඉඩමක මිලදී 

ගැනීම. 
 

02/12/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නි්යෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
්නා.25, 

රජිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැකස්: 037- 2065497 

1,000.00 4,000.00 නි්යෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
්නා.25, 

රජිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැකස්: 037- 2065497 

නි්යෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
්නා.25, 

රජිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැකස්: 037- 2065497 

- ්ේශීය Click 
Here 

්බ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

DGM/NWP2/CEE(COM)/R1/2022 
්කාන්රාත්කරුවන් ලියාපදිං ක කි ම - 

2022 
අධිකාසැර /අඩුසැර මංවර ්හළි කි ම සඳහා 

වන  ්කාන්රාත්තුව 

09/12/2021 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නි්යෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
්නා.25, 

රජිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැකස්: 037- 2065497 

1,000.00 - නි්යෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
්නා.25, 

රජිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැකස්: 037- 2065497 

නි්යෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
්නා.25, 

රජිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැකස්: 037- 2065497 

- ්ේශීය Click 
Here 

්බ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

DGM/NWP2/CEE(COM)/R2/2022 
්කාන්රාත්කරුවන් ලියාපදිං ක කි ම - 

2022 
විදුලිය සිඳලීම හා යලි ඇමිණුම් 

්කාන්රාත්තුව. 

09/12/2021 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නි්යෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
්නා.25, 

රජිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

1,000.00 - නි්යෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
්නා.25, 

රජිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

නි්යෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
්නා.25, 

රජිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

- ්ේශීය Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/0ka7q89bf1n8j6c/CEB-NWP2-NCB-HV-21-0108.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6xz4l437m5j4ejg/CEB-NWP2-NCB-LB-21-0075.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6xz4l437m5j4ejg/CEB-NWP2-NCB-LB-21-0075.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/21eoeskc56db5x4/DGM-NWP2-CEE%28COM%29-R1-2022.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/21eoeskc56db5x4/DGM-NWP2-CEE%28COM%29-R1-2022.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dd8se1gfg69qccs/DGM-NWP2-CEE%28COM%29-R2-2022.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dd8se1gfg69qccs/DGM-NWP2-CEE%28COM%29-R2-2022.pdf?dl=0
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දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැකස්: 037- 2065497 

ෆැකස්: 037- 2065497 දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැකස්: 037- 2065497 
්බ.අ. 01 

(වයඹ -02) 
DGM/NWP2/CEE(COM)/R3/2022 
්කාන්රාත්කරුවන් ලියාපදිං ක කි ම - 

2022 
මනු හා ඊට අදාල උපාංග සවිකි ම හා 

ගැලවීම සඳහා ්කාන්රාත්තුව 

09/12/2021 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නි්යෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
්නා.25, 

රජිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැකස්: 037- 2065497 

1,000.00 - නි්යෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
්නා.25, 

රජිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැකස්: 037- 2065497 

නි්යෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
්නා.25, 

රජිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැකස්: 037- 2065497 

- ්ේශීය Click 
Here 

්බ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

DGM/NWP2/CEE(COM)/R4/2022 
්කාන්රාත්කරුවන් ලියාපදිං ක කි ම - 

2022 
නව ්ස්වා සැපයුම් ්කාන්රාත්තුව 

09/12/2021 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නි්යෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
්නා.25, 

රජිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැකස්: 037- 2065497 

1,000.00 - නි්යෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
්නා.25, 

රජිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැකස්: 037- 2065497 

නි්යෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
්නා.25, 

රජිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැකස්: 037- 2065497 

- ්ේශීය Click 
Here 

්බ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

DGM/NWP2/CEE(COM)/R5/2022 
්කාන්රාත්කරුවන් ලියාපදිං ක කි ම - 

2022 
අධිකාසැර/අඩුසැර විදුලි මාර්ග සහ 
උප්පාල නඩත්තු කටයුතු සදහා 

්කාන්රාත්තුව 

09/12/2021 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නි්යෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
්නා.25, 

රජිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැකස්: 037- 2065497 

1,000.00 - නි්යෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
්නා.25, 

රජිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැකස්: 037- 2065497 

නි්යෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
්නා.25, 

රජිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැකස්: 037- 2065497 

- ්ේශීය Click 
Here 

්බ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

DGM/NWP2/CEE(COM)/R6/2022 
්කාන්රාත්කරුවන් ලියාපදිං ක කි ම - 

2022 
අධිකාසැර/අඩුසැර රැහැන් මාර්ග හා 
උප්පාල තැනීම් කටයුතු සඳහා 

09/12/2021 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නි්යෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 

1,000.00 - නි්යෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
්නා.25, 

නි්යෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 

- ්ේශීය Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/b58cz5pzyj7i4go/DGM-NWP2-CEE%28COM%29-R3-2022.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b58cz5pzyj7i4go/DGM-NWP2-CEE%28COM%29-R3-2022.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tbhf6na1hyvh4ct/DGM-NWP2-CEE%28COM%29-R4-2022.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tbhf6na1hyvh4ct/DGM-NWP2-CEE%28COM%29-R4-2022.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m753yrmw0s9bklc/DGM-NWP2-CEE%28COM%29-R5-2022.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m753yrmw0s9bklc/DGM-NWP2-CEE%28COM%29-R5-2022.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/407mu7f4cly56gi/DGM-NWP2-CEE%28COM%29-R6-2022.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/407mu7f4cly56gi/DGM-NWP2-CEE%28COM%29-R6-2022.pdf?dl=0
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්කාන්රාත්තුව මණ්ඩලය, 
්නා.25, 

රජිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැකස්: 037- 2065497 

රජිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැකස්: 037- 2065497 

මණ්ඩලය, 
්නා.25, 

රජිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැකස්: 037- 2065497 
 
 
 
 

්බ.අංශ 02 

 
PHM DD2/ DGM/CE 

(LC&M)/DPC/2021/31 
 

ප්රධාාන ඉංින ් න්රු (රැහැන් මාර්ග තැනීම් 
හා නඩත්තු) කාර්යාලය, වයාපෘති හා 
අධිකාසැර නඩත්තු - ්බ.අ.02   සඳහා 

වසර්දකක 
කාලයකටරියදු්රකු සහිත ඩබල්ල කැේ 

රථයක (4WD)කුලියට ගැනීම. 

 
24/11/2021 
14.00 පැය 

 
DPC 

 

 
නි්යෝජය 

සාමානයාධීකාකා  ( 
වයාපෘති හා අධිකාසැර 
නඩත්තු - ්බ.අ.02)  

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය. අංක 

18,ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර. 

 
081-2222287 
081-2204298 

 
 

500.00 

 
 

50,000.00 

 
නි්යෝජය සාමානයාධීකාකා  ( 

වයාපෘති හා අධිකාසැර 
නඩත්තු - ්බ.අ.02)  ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය. අංක 
18,ළමාගාරය පාර, 

මහනුවර. 
 

081-2222287 
081-2204298 

 
නි්යෝජය 

සාමානයාධීකාකා  ( 
වයාපෘති හා අධිකාසැර 
නඩත්තු - ්බ.අ.02)  

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය. අංක 
18,ළමාගාරය 
පාර,මහනුවර. 

 
081-2222287 
081-2204298 

 
 
- 

 
 
 
 
 
 

NCB 

 
 
 
 

Click 
here 

 
 
 

්බදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 

 
 
 
 

CP1/CE(COM)/PPC/2021/228 
ප්රා්ේශීය විදුලි ඉංින්න්රු (කටුගස්්තාට) 
ඒකක්ේ වාණිජ උප ඒකකය  සඳහා කුලී 
පදනම මත වසර 02ක කාලයකට වෑන්  

රථයක  ලබා ගැනීම . 
 

 

01/12/2021 
14.00 පැය 

 

 
පළාත් සපයා 

ගැනී්ම් 
කමිටුව 

 
 

-එම- 
 

 
 
 

1000/= 

 
 

16,000/= 

 
 
 

-එම- 

 
 
 

-එම- 

 
අදාල නැත. 

 
්ේශීය 

Click 
Here 

 

 
 

්බදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 

 
 

CP1/CE(COM)/PPC/2021/229 
ප්රා්ේශීය විදුලි ඉංින්න්රු (කුණ්ඩසා්ල්ල) 

බල ප්ර්ේශයට අයත් උඩු දුම්බර විදුලි 
පාරි්භෝගික ්ස්වා මධායස්ථානය සඳහා 
කුලී පදනම මත වසර 02ක කාලයකට 
4WD ඩබල්ල කැේ  රථයක ලබා ගැනීම . 

 
 

01/12/2021 
14.00 පැය 

 

 
පළාත් සපයා 

ගැනී්ම් 
කමිටුව 

 
 

-එම- 
 

 
 
 

1000/= 

 
 

20,000/= 

 
 
 

-එම- 

 
 
 

-එම- 

 
අදාල නැත. 

 
්ේශීය 

Click 
Here 

 

 
 

්බදාහැරිම් 
අංශය - 02 

 
 

CP1/CE(COM)/PPC/2021/230 
ප්රා්ේශීය විදුලි ඉංින්න්රු (දල්ල්ලල) 

01/12/2021 
14.00 පැය 

 

 
පළාත් සපයා 

ගැනී්ම් 
කමිටුව 

 
 

-එම- 
 

 
 
 

1000/= 

 
 

16,000/= 

 
 
 

-එම- 

 
 
 

-එම- 

 
අදාල නැත. 

 
්ේශීය 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/ifxb416wrdelybk/ENG-DD2-PHM-PHM-DD2-DGM-CE%20%28LCM%29-DPC-2021.31%20pdf...pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ifxb416wrdelybk/ENG-DD2-PHM-PHM-DD2-DGM-CE%20%28LCM%29-DPC-2021.31%20pdf...pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b3gswsflkvcf3sa/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-228.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b3gswsflkvcf3sa/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-228.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/svbg9yi4m95jrdp/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-229.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/svbg9yi4m95jrdp/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-229.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tgxgz394dcv3b5v/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-230.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tgxgz394dcv3b5v/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-230.pdf?dl=0
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(මධායම)-1 ඒකක්ේ ප්රා්ේශීය නඩත්තු ඒකකය 
සඳහා කුලී පදනම මත වසර 02ක 

කාලයකට වෑන්  රථයක ලබා ගැනීම . 
 

 
 
 

්බදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 

 
 

 
 

CP1/CE(COM)/PPC/2021/231 
ප්රා්ේශීය විදුලි ඉංින්න්රු (දල්ල්ලල) 
ඒකක්ේ ප්රා්ේශීය නඩත්තු ඒකකය 

සඳහා කුලී පදනම මත වසර 01ක 
කාලයකට ත්රී වීලර්  රථයක ලබා ගැනීම . 

 
 

01/12/2021 
14.00 පැය 

 

 
පළාත් සපයා 

ගැනී්ම් 
කමිටුව 

 
 

-එම- 
 

 
 
 

500/= 

 
 
 

5,000/- 

 
 
 

-එම- 

 
 
 

-එම- 

 
 

අදාල නැත. 

 
 

්ේශීය 

Click 
here 

 

 
 
 
 

්බදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2021/232 

ප්රා්ේශීය විදුලි ඉංින්න්රු (මාත්ල්ල)  බල  
ප්ර්ේශ්ේ විදුලි අධිකාකාරි (්ේරගම උප 
ඒකකය)   නිළ නිවස සඳහා බදු/කුලී 

පදනම මත නිවසක ලබා ගැනීම. 
1. වර්ග අඩි  1500ක මපධා 
්ගාඩනැගිල්ලලක විය යුතුය. 

2. ජලය, විදුලිය සහ ස්ථාවර දුරකථන 
පහසුකම් සහිත විය යුතුය. 

3. වාහන 02ට වැඩි ප්රමාණයක  ඇතුල 
කි ්ම් සහ නවතා තැබී්ම් පහසුකම් 

තිබිය යුතු වීම. 
 

01/12/2021 
14.00 පැය 

 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනී්ම් 
කමිටුව 

 
 

තමා විසින් සකස් 
කරගත් අයදුම්පතක 

බලා්පා්රාත්තු වන 
මාසික කුළිය සහ ඉඩ්ම්  

සියලු විස්තර සඳහන් 
කර එවන්න. 

 
දු.අ.  081-2234324 

066-2222745 
 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 

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. 

 
 

්ේශීය 

 

 
 
 
 

්බ.අංශ 02 

PHM DD2/DGM/CE 
(LCM)/DPC/2021/28 

 
වයා. හා අ.සැ.න.( ්බ.අ.02 
්පාල්ල්ගාල්ලල, අඹතැන්න, 

වට්ටාරන්තැන්න වැඩ බිම් සදහා මුර 
්ස්වය ලබා ගැනිම ( පැය  12 වාර ්ස්වා) 

24/11/2021 
14.00 පැය 

්බදාහැ ම් 
අංශ 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

්බ.අ.02 

නි්යෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (වයා.හා 

අ.සැ.න.) ්බදාහැ ම්  
අංශය 2 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය,   
තැ.්ප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

 
0812222286 

081-2204298 

1000.00 30,000.00 

නි්යෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(වයා.හා අ.සැ..න.) 

්බදාහැ ම් අංශය 2, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

තැ.්ප.18, 
ළමාගාරය පාර, 

මහනුවර 
081-2222286 
081-2204298 

 
නි්යෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(වයා.හා අ.සැ..න.) 

්බදාහැ ම් අංශය 2, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, තැ.්ප.18, 
ළමාගාරය පාර, 

මහනුවර 
081-2222286 
081-2204298 

 
- 

 
NCB 

 
 
 
 
 
 

Click  
here 

  24/11/2021 ්බදාහැ ම් නි්යෝජය   නි්යෝජය සාමානයාධිකාකාරි   NCB Click 

https://www.dropbox.com/s/hm2is5zyq8om3vw/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-231.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hm2is5zyq8om3vw/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-231.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xcfslberhyd9889/ENG-DD2-PHM-PHM-DD2-DGM-CE%20%28LCM%29-DPC-2021-28%20pdf.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xcfslberhyd9889/ENG-DD2-PHM-PHM-DD2-DGM-CE%20%28LCM%29-DPC-2021-28%20pdf.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yeicvy2mxkvnl4a/ENG-DD2PHM-PHM-DD2-DGM-CE%20%28LCM%29-DPC-2021-27.pdf?dl=0
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්බ.අංශ      02 PHMDD2/DGM/CE(LCM)/DPC 
/2021/27 

 
ප්රධාන ඉංජිසේරු (රැහැේ මාර්ග තැනීම් 
සහ නඩත්තු) සෙ.අං 2 ඒකකය සදහා ෙදු 

පදනම මත වෑේ රථයක්ස අවුරුදු 02ක 
කාලයකට  ලො ගැනීම (රියදුරු සහිත) 

14.00 පැය අංශ 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
්බ.අ.02 

සාමානයාධිකාකාරි (වයා.හා 
අ.සැ.න.) ්බදාහැ ම් 

අංශය 2 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය,   
තැ.්ප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

 
0812222286 
0812204298 

500.00 36,000.00 (වයා.හා අ.සැ..න.) 
්බදාහැ ම් අංශය 2, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තැ.්ප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

 
081-2222286 
081-2204298 

 

නි්යෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(වයා.හා අ.සැ..න.) 
්බදාහැ ම් අංශය 2, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, තැ.්ප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

081-2222286 
081-2204298 

NA Here-- 

්බ. අ. 02 
(මප2) 

 

CP2/CE(COM)/PPC/2021/216 
 

ප්රධාාන විදුලි ඉංින්න්රු(්රරා්දණිය) 
බල ප්ර්ේශයට අයත් ගලහ පාරි්භෝගික 
්ස්වා මධායස්ථානය  සඳහා කුලී පදනම 
යට්ත් වසර ්දකක කාලයකට ත්රී ්රෝද 

රථයක ලබා ගැනීම 
 

01/12/2021 
14.00 පැය 

 
පළාත් 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව-මප2 

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

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
්නා.431, ්කාළඹ පාර, 

ිළිමතලාව. 
දු.අ.  081-4949160 

1000.00 

 
 
 
 

10000.00 

 
ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, ්නා.431, 

්කාළඹ පාර, ිළිමතලාව. 

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

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
්නා.431, ්කාළඹ පාර, 

ිළිමතලාව. 
 

 
අදාල නැත. 

 
්ේශීය 

Click 
Here 

 

්බ. අ. 02 
(මප2) 

 

CP2/CE(COM)/PPC/2021/219 
 

ප්රා්ේශීය විදුලි ඉංින්න්රු (නාවලිටිය)  
බල ප්ර්ේශ්ේ  පා.්ස්.ම. නාවලිටිය 

සඳහා කුලී පදනම යට්ත් වසර ්දකක 
කාලයකට (2WD) ඩබල්ල කැේ රථයක 

ලබා ගැනීම 

01/12/2021 
14.00 පැය 

 
පළාත් 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව-මප2 

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

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
්නා.431, ්කාළඹ පාර, 

ිළිමතලාව. 
දු.අ.  081-4949160, 

1000.00 

 
 
 
 
 

20000.00 

 
ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, ්නා.431, 

්කාළඹ පාර, ිළිමතලාව. 

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

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
්නා.431, ්කාළඹ පාර, 

ිළිමතලාව. 
 

 
අදාල නැත. 

 
්ේශීය 

Click 
Here 

 

්බ. අ. 02 
(මප2) 

 

CP2/CE(COM)/PPC/2021/220 
කෑගල්ලල  ප්රා්ේශීය  විදුලි ඉංින්න්රු 

ඒකක්ේ උප වි.පා.්ස්.ම අල්ලගම සඳහා 
්ගාඩනැගිල්ලලක කුළී/බදු පදනම මත 
පහත සඳහන් පහසුකම් සහිතව වසර 

02ක කාලයකට ලබා ගැනිම. 
1. අල්ලගම ප්ර්ේශය තුළ නගරයට ආසන්න 

විය යුතුය. 
2. ් ගාඩනැේල්ලල අවම වශ්යන් වර්ග අඩි 

2000කින් යුකත වීම. 
3. ප්රධාාන බස් මාර්ග්ේ සිට 

පාරි්භෝගිකයන්ට පහසු්වන් ළඟාවීමට 
හැකි ස්ථානයක ්ගාඩනැගිල්ලල ිහිටා 

තිබිය යුතු වීම. 
4. ජලය,විදුලිය, දුරකතන හා සනීපාරකෂක 

පහසුකම් තිබිය යුතු වීම. 
5. ් ගාඩනැගිල්ලල ිහිටි භූමිය වටා 

01/12/2021 
14.00 පැය 

 
පළාත් 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව-මප2 

තමා විසින් සකස් 
කරගත් අයදුම්පතක 

බලා්පා්රාත්තු වන 
මාසික කුළිය සහ 

්ගාඩනැඟිල්ල්ල්ල සියලු 
විස්තර සඳහන් කර 

එවන්න. 
දු.අ.  035-2222466 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, ්නා.431, 

්කාළඹ පාර, ිළිමතලාව. 

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

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
්නා.431, ්කාළඹ පාර, 

ිළිමතලාව. 
 

 
අදාල නැත. 

 
්ේශීය 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/yeicvy2mxkvnl4a/ENG-DD2PHM-PHM-DD2-DGM-CE%20%28LCM%29-DPC-2021-27.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8objp698z1v2im3/PPC-2021-%20216%20Three%20Wheeler-%20Galaha.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8objp698z1v2im3/PPC-2021-%20216%20Three%20Wheeler-%20Galaha.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cainl0muqfjd6h9/PPC-2021-219%20%20Double%20Cab%20ecsc%20nw.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cainl0muqfjd6h9/PPC-2021-219%20%20Double%20Cab%20ecsc%20nw.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x93teqyfkzr11cv/Land_Building%20Rent_Lease%20Format%20CP2%20220.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x93teqyfkzr11cv/Land_Building%20Rent_Lease%20Format%20CP2%20220.pdf?dl=0
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ආරකිත වැටක ්හෝ තාරපයක ඉදිකර 
තිබිය යුතුය. 

6. ේවිත්ව කාර්ය වාහන 02ක සැහැල්ලලු 
්ලාරි 01ක නවතා තැබීමට සහ 

පහසු්වන් හැරවීමට අවශය ඉඩකඩ 
තිබිය යුතු වීම. 

 
්බදාහැ ම් 
කළාප 02-

නැ්ගනහිර 
පළාත 

DGM [E]/QPPC/21/344 
 

විදුලි   අධිකාකාරි (වාණිජ) - වාලච්චන ්ේ 
රාජකා  කටයුතු සදහා වෑන් රථයක වසර 

02 ක සඳහා කුලියට ලබා ගැනීම. 

01/12/2021 
14.00 පැය 

 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැ්ගනහිර) 

ප්රා්ේශීය විදුලි 
ඉංින්න්රු කාර්යාලය 

(වාලච්චන) 
065-2225882 

්හෝ 
නි්යෝජය 

සාමානයාධිකාකා  
(නැ්ගනහිර 
කාර්යාලය) 

ත්රිකුණාමලය 
026-2222666  / 026-

2221030 

1000.00 20,000.00 නි්යෝජය සාමානයාධිකාකා  
(නැ්ගනහිර කාර්යාලය), 

නිලා්වලි පාර, 
ත්රිකුණාමලය 

නි්යෝජය 
සාමානයාධිකාකා  

(නැ්ගනහිර 
කාර්යාලය) 

නිලා්වලි පාර 
ත්රිකුණාමලය 

- NCB Click 
Here 

්බදාහැ ම් 
කළාප 02-

නැ්ගනහිර 
පළාත 

DGM [E]/QPPC/21/345 
 

විදුලි අධිකාකා   නගර පාරි්භෝගික  
මධායස්ථානය ( ත්රීකුණාමලය) ්ේ 

රාජකා  කටයුතු සඳහා වෑන් රථයක වසර 
02 ක සඳහා කුලියට ලබා ගැනීම. 

01/12/2021 
14.00 පැය 

 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැ්ගනහිර) 

ප්රා්ේශීය ප්රධාාන 
ඉංින්න්රු 

(ත්රීකුණාමලය) 
කාර්යාලය 

026-2222301 /  026-
2220060 

්හෝ 
නි්යෝජය 

සාමානයාධිකාකා  
(නැ්ගනහිර 
කාර්යාලය) 

ත්රිකුණාමලය 
026-2222666  / 026-

2221030 

1000.00 20,000.00 නි්යෝජය සාමානයාධිකාකා  
(නැ්ගනහිර කාර්යාලය), 

නිලා්වලි පාර, 
ත්රිකුණාමලය 

නි්යෝජය 
සාමානයාධිකාකා  

(නැ්ගනහිර 
කාර්යාලය) 

නිලා්වලි පාර 
ත්රිකුණාමලය 

- NCB Click 
Here 

්බදාහැ ම් 
කළාප 02-

නැ්ගනහිර 
පළාත 

DGM [E]/QPPC/21/346 
 

සියඔලාණ්ඩුව උප පාරි්භෝගික 
මධායස්ථානය සඳහා ්ගාඩනැගිල්ලලක  
වසර 02 ක සඳහා කුලියට ලබා ගැනීම. 

01/12/2021 
14.00 පැය 

 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැ්ගනහිර) 

ප්රා්ේශීය ප්රධාාන 
ඉංින්න්රු (අම්පාර) 

කාර්යාලය 
063-2222387 
063-2222078 

්හෝ 
නි්යෝජය 

සාමානයාධිකාකා  
(නැ්ගනහිර 
කාර්යාලය) 

ත්රිකුණාමලය             

500.00 - නි්යෝජය සාමානයාධිකාකා  
(නැ්ගනහිර කාර්යාලය), 

නිලා්වලි පාර, 
ත්රිකුණාමලය 

නි්යෝජය 
සාමානයාධිකාකා  

(නැ්ගනහිර 
කාර්යාලය) 

නිලා්වලි පාර 
ත්රිකුණාමලය 

- NCB Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/rf2au343tcamg0q/Eng-DD2-EP-344%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%28Commercial%29-Valaichenai.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rf2au343tcamg0q/Eng-DD2-EP-344%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%28Commercial%29-Valaichenai.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dmap4ya2vcqsvjf/Eng-DD2-EP-345%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20%28Town%20ECSC%29%20Trincomalee.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dmap4ya2vcqsvjf/Eng-DD2-EP-345%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20%28Town%20ECSC%29%20Trincomalee.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yfertt7rsy7wp4k/Eng-DD2-EP-346%20Rent%20a%20building%20for%20the%20use%20as%20sub%20ECSC%20at%20Siyambalanduwa.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yfertt7rsy7wp4k/Eng-DD2-EP-346%20Rent%20a%20building%20for%20the%20use%20as%20sub%20ECSC%20at%20Siyambalanduwa.pdf?dl=0
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026-2222666 
026-2221030 

්බදාහැ ම් 
කළාප 02-

නැ්ගනහිර 
පළාත 

DGM [E]/QPPC/21/347 
 

අම්පාර හිඟුරාන විදුලි පාරි්භෝගික ්ස්වා 
මධායස්ථාන්ේ රාජකා  කටයුතු 

පවත්වා්ගන යාම සඳහා 
්ගාඩනැගිල්ලලක  වසර 02 ක සඳහා 

කුලියට ලබා ගැනීම. 

01/12/2021 
14.00 පැය 

 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැ්ගනහිර) 

ප්රා්ේශීය ප්රධාාන 
ඉංින්න්රු (අම්පාර ) 

කාර්යාලය 
063-2222387 
063-2222078 

්හෝ 
නි්යෝජය 

සාමානයාධිකාකා  
(නැ්ගනහිර 
කාර්යාලය) 

ත්රිකුණාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

500.00 - නි්යෝජය සාමානයාධිකාකා  
(නැ්ගනහිර කාර්යාලය), 

නිලා්වලි පාර, 
ත්රිකුණාමලය 

නි්යෝජය 
සාමානයාධිකාකා  

(නැ්ගනහිර 
කාර්යාලය) 

නිලා්වලි පාර 
ත්රිකුණාමලය 

- NCB Click 
Here 

්බදාහැ ම් 
කළාප 02-

නැ්ගනහිර 
පළාත 

DGM [E]/QPPC/21/348 
 

විදුලි අධිකාකා  (මහඔය පාරි්භෝගික ්ස්වා 
මධායස්ථානය) - අම්පාර ්ේ නිළ නිවස 
සඳහා නිවසක   වසරක කාලයක  සඳහා 

කුලියට ලබා ගැනීම. 

01/12/2021 
14.00 පැය 

 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැ්ගනහිර) 

ප්රා්ේශීය ප්රධාාන 
ඉංින්න්රු (අම්පාර ) 

කාර්යාලය 
063-2222387 
063-2222078 

්හෝ 
නි්යෝජය 

සාමානයාධිකාකා  
(නැ්ගනහිර 
කාර්යාලය) 

ත්රිකුණාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

500.00 - නි්යෝජය සාමානයාධිකාකා  
(නැ්ගනහිර කාර්යාලය), 

නිලා්වලි පාර, 
ත්රිකුණාමලය 

නි්යෝජය 
සාමානයාධිකාකා  

(නැ්ගනහිර 
කාර්යාලය) 

නිලා්වලි පාර 
ත්රිකුණාමලය 

- NCB Click 
Here 

්බ.අ.03 
(සබර) 

 
SAB/CE(COM)/RE/CEE/2022 

සබරගමුව පළාත සඳහා 2022 වර්ෂයට 
වරලත් විදුලි ඉංින්න්රුවරුන් ලියාපදිං ක 

කි ම 
 

01/12/2021 
14.00 පැය 

 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නි්යෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) 
ශාඛාව,ප්රධාාන 

ඉංින්න්රු (වාණිජ) 
ඒකකය,්නා.09, ලංවිම, 

නව නගරය, රත්නපුර 
045 -222 5891 -5 

045-2226084 

- - 

නි්යෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව,ප්රධාාන 

ඉංින්න්රු (වාණිජ) 
ඒකකය,්නා.09, ලංවිම,නව 

නගරය, රත්නපුර 
 

නි්යෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) 
ශාඛාව,ප්රධාාන 

ඉංින්න්රු (වාණිජ) 
ඒකකය,්නා.09, 

ලංවිම, නව නගරය, 
රත්නපුර 

. 

- ්ේශිය 
Click 
here 

්බ.අ.04 
(දකුණු පළාත 

1) 

දප/ප්රඉ/අකු/ලි6/විදුලිය විසන්ධිකා කි ම හා 
යලි ඇමිණීම/2021/ 08 

අකුරැස්ස ප්රා්ේශීය විදුලි ඉංින්න්රු 
කාර්යාලයට අයත්  ් දනියාය,  ් මාරවක 

සහ පස් ් ගාඩ ප්ර්ේශයන් තුල වසර 01ක 
කාලයක සඳහා විදුලිය විසන්ධිකා කි ම හා 

 
 

26/11/2021 
14.00 පැය 

 
 
 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

 
 
 

 
 

ප්රධාාන ඉංින්න්රු, 
ප්රා්ේශීය ප්රධාාන විදුලි 
ඉංින්න්රු කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය,අංක.08,යාක

500.00 5,000.00  
 

ප්රධාාන ඉංින්න්රු, ප්රා්ේශීය 
ප්රධාාන විදුලි ඉංින්න්රු 

කාර්යාලය, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය,අංක.08,යාකබැ

ේද පාර, අකුරැස්ස. දු.ක.    

  
 
- 

 
 

NCB 
 

 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/h68e3kelsx104u9/Eng-DD2-EP-347%20Rent%20a%20building%20for%20the%20use%20as%20ECSC%20at%20Hingurana.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h68e3kelsx104u9/Eng-DD2-EP-347%20Rent%20a%20building%20for%20the%20use%20as%20ECSC%20at%20Hingurana.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b8utryil9gpchuc/Eng-DD2-EP-348%20Rent%20a%20house%20for%20the%20use%20as%20ES%20%28Mahaoya%20ECSC%29%20Quarters.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b8utryil9gpchuc/Eng-DD2-EP-348%20Rent%20a%20house%20for%20the%20use%20as%20ES%20%28Mahaoya%20ECSC%29%20Quarters.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wp11kcc6hq2sli9/SAB-CE%28COM%29-RE-CEE-2022.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wp11kcc6hq2sli9/SAB-CE%28COM%29-RE-CEE-2022.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gtr371r8ibnx9dp/Sin-DD4-SP1-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB.%E0%B6%89-%E0%B6%85%E0%B6%9A%E0%B7%94-%E0%B6%BD%E0%B7%926-%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%20%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%20%E0%B7%84%E0%B7%8F%20%E0%B6%BA%E0%B7%85%E0%B7%92%20%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%AB%E0%B7%93%E0%B6%B8-2021-08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gtr371r8ibnx9dp/Sin-DD4-SP1-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB.%E0%B6%89-%E0%B6%85%E0%B6%9A%E0%B7%94-%E0%B6%BD%E0%B7%926-%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%20%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%20%E0%B7%84%E0%B7%8F%20%E0%B6%BA%E0%B7%85%E0%B7%92%20%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%AB%E0%B7%93%E0%B6%B8-2021-08.pdf?dl=0
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යලි ඇමිණීම.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

බැේද පාර, අකුරැස්ස. 
දු.ක.    041 – 2250344 
ෆැකස් 041 – 2250285 

 
 
 
 
 
 

041 – 2250344 ෆැකස් 
041 – 2250285 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
්බ.අ.04 
(දකුණු 

පළාත1) 

 
නිසා (දප1)/ලි6/2021/39 

මංවර ්හලි කි ම 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩල්ේ දකුණු පළාත 
තුල වැඩිසැර/අඩු සැර විදුලි මාර්ගයන්ට 

අවහිර මංවර ්හලි ්ප්හලි කි ්ම් 
්කාන්රාත්තුව - 2022 

 
17/12/2021 
14.00 පැය 

 
පළාත් සපයා 

ගැනී්ම් 
කමිටුව 

 
නි්යෝජය 

සාමානයාධිකාකා  (දප1) 
කාර්යාලය, අංක 167, 

මාතර පාර, ගාල්ලල 
 

දු.අං. 091-2232095 
091-2232058 

 
500.00 

 
- 

 
නි්යෝජය සාමානයාධිකාකා  

(දප1) කාර්යාලය, අංක 167, 
මාතර පාර, ගාල්ලල 

 
 

  
 

අදාල්නා්ේ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NCB 
 

 
Click 
Here 

 
්බ.අ.04 
(දකුණු 

පළාත1) 

 
නිසා (දප1)/ලි6/2021/40 

නව ්ස්වා සැපයුම් 
 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩල්ේ, දකුණු පළාත 
තුල නව ්ස්වා සැපයුම් ්කාන්රාත්තුව - 

2022 

 
17/12/2021 
14.00 පැය 

 
 

 
පළාත් සපයා 

ගැනී්ම් 
කමිටුව 

 
නි්යෝජය 

සාමානයාධිකාකා  (දප1) 
කාර්යාලය, අංක 167, 

මාතර පාර, ගාල්ලල 
 

දු.අං. 091-2232095 
091-2232058 

 
 

 
500.00 

 
- 

 
නි්යෝජය සාමානයාධිකාකා  

(දප1) කාර්යාලය, අංක 167, 
මාතර පාර, ගාල්ලල 

 
 

  
 

අදාල්නා්ේ. 

 
 

NCB 
 

 
Click 
Here 

්බ.අ.04 
(දකුණු 

පළාත1) 

දප/ප්රඉ/අකු/ලි6/නිල ඇුමම්/2021/ 09 
අකුරැස්ස ප්රා්ේශීය විදුලි ඉංින්න්රු 

කාර්යාල්ේ ්ස්වක මණ්ඩලය සඳහා 
නිල ඇුමම් මසා නිමකර සැපයීම. 

25/11/2021 
14 .00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් කමිටුව 

ප්රධාාන ඉංින්න්රු, 
ප්රා්ේශීය ප්රධාාන විදුලි 
ඉංින්න්රු කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය,අංක.08,යාක

බැේද පාර, අකුරැස්ස. 
දු.ක.    041 – 2250344 
ෆැකස් 041 – 2250285 

 

1,000.00 5,000.00 ප්රධාාන ඉංින්න්රු, ප්රා්ේශීය 
ප්රධාාන විදුලි ඉංින්න්රු 

කාර්යාලය, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය,අංක.08, 

යාකබැේද පාර, අකුරැස්ස 

  
 

අදාල්නා්ේ. 

 
 

NCB 
 

 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/igdxjwrj6u5llhs/Sin-DD4-SP1-%E0%B6%B1%E0%B7%92.%E0%B7%83%E0%B7%8F.%28%E0%B6%AF%E0%B6%B41%29-%E0%B6%BD%E0%B7%926-2021-39.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/igdxjwrj6u5llhs/Sin-DD4-SP1-%E0%B6%B1%E0%B7%92.%E0%B7%83%E0%B7%8F.%28%E0%B6%AF%E0%B6%B41%29-%E0%B6%BD%E0%B7%926-2021-39.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/js1yyfxwfasgz4v/Sin-DD4-SP1-%E0%B6%B1%E0%B7%92.%E0%B7%83%E0%B7%8F.%28%E0%B6%AF%E0%B6%B41%29-%E0%B6%BD%E0%B7%926-2021-40.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/js1yyfxwfasgz4v/Sin-DD4-SP1-%E0%B6%B1%E0%B7%92.%E0%B7%83%E0%B7%8F.%28%E0%B6%AF%E0%B6%B41%29-%E0%B6%BD%E0%B7%926-2021-40.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3u1ck7si3txik83/Sin-DD4-SP1-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%89-%E0%B6%85%E0%B6%9A%E0%B7%94-%E0%B6%BD%E0%B7%926-%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B6%87%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A-2021-09.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3u1ck7si3txik83/Sin-DD4-SP1-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%89-%E0%B6%85%E0%B6%9A%E0%B7%94-%E0%B6%BD%E0%B7%926-%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B6%87%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A-2021-09.pdf?dl=0
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්බදාහැ  ම් 
අංශය -04 

(ද.ප2) 

. දප/ත/ලි11/ඕව්රෝල්ල/2021/07 
තංගල්ලල ප්ර්ේශිය විදුලි ඉංින්න්රු 

කාර්යාලයට අනුයුකතව ්ස්වය කරනු 
ලබන ්ස්වකයින්හට ඕව්රෝල්ල 300 මසා 

නිම කර සැපයීම 

25/11/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-2) 

ප්රධාාන ඉංින්න්රු, 
ප්රා්ේශිය විදුලි 

ඉංින්න්රු කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
සැමු්වල්ල මාවත, 

තංගල්ලල. 
දු.ක. 047-2241772 

ෆැකස් 047-2241772 

1000.00 15,000.00 

ප්රධාාන ඉංින්න්රු, 
ප්රා්ේශිය විදුලි ඉංින්න්රු 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

සැමු්වල්ල මාවත, 
තංගල්ලල. 

 

ප්රධාාන ඉංින්න්රු, 
ප්රා්ේශිය විදුලි 

ඉංින්න්රු කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
සැමු්වල්ල මාවත, 

තංගල්ලල. 
 

-- ්ේශීය 
Click 
Here 

්බදාහැ  ම් 
අංශය -04 

(ද.ප-2) 

දප/ත/ලි11/්බකඅ/2021/05 
තංගල්ලල ප්රා්ේශිය විදුලි ඉංින්න්රු 

කාර්යාලයට අයත් ්බලිඅත්ත 
පාරි්භෝගික ්ස්වා මධායස්ථානය සඳහා 
විදුලි කණු රැස් කර තැබිමට කුලී පදනම 

මත ඉඩමක ලබා ගැනිම. 

25/11/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-2) 

ප්රධාාන ඉංින්න්රු, 
ප්රා්ේශිය විදුලි 

ඉංින්න්රු කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
සැමු්වල්ල මාවත, 

තංගල්ලල. 
දු.ක. 047-2241772 

ෆැකස් 047-2241772 

1000.00 - 

ප්රධාාන ඉංින්න්රු, 
ප්රා්ේශිය විදුලි ඉංින්න්රු 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

සැමු්වල්ල මාවත, 
තංගල්ලල. 

 

ප්රධාාන ඉංින්න්රු, 
ප්රා්ේශිය විදුලි 

ඉංින්න්රු කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
සැමු්වල්ල මාවත, 

තංගල්ලල. 
 

-- ්ේශීය 
Click 
Here 

්බදාහැ  ම් 
අංශය -04 

(ද.ප2) 

 
 

SP2/CE(C&CS)/CIVIL 
WORKS/2021/02 

නි්යෝජය සාමානයාධිකාකා  (ද.ප.02) 
කාර්යාලයට අයත් ්බලිඅත්ත පළාත් 

ගබඩා්ේ ඇතුලත මාර්ග්ේ ABC 
ඇතිරිම, ප්රධාාන ්ගාඩනැගිල්ල්ල්ල ්පාළව 

්කාන්ිට් කිරිම හා කාණු පේධාතිය 
ඉදිකිරිම. 

 

01/12/2021 
14.00 පැය 

 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව  

(ද.ප2) 

නි්යෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංින්න්රු (වාණිජ හා 
පාරි්භෝගික ්ස්වා) 

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

තංගල්ලල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැකස් : 047-2241806 

2,000.00 50,000.00 

නි්යෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංින්න්රු (වාණිජ හා 
පාරි්භෝගික ්ස්වා) 

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

තංගල්ලල. 

නි්යෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංින්න්රු (වාණිජ හා 
පාරි්භෝගික ්ස්වා) 

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

තංගල්ලල. 

-- ්ේශීය 
Click 
Here 

්බදාහැ  ම් 
අංශය -04 

(ද.ප2) 

 
 

SP2/CE(C&CS)/T/2021/50 
ඇහැසි ්පාදි බහන් ඇළුමිනියම්  

(70x3+54.6+16 mm2) සහ උපාංග 
සඳහා වන ආයුධා  සපයා ප්රවාහනය කි ම. 

01/12/2021 
14.00 පැය 

 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව  

(ද.ප2) 

නි්යෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංින්න්රු (වාණිජ හා 
පාරි්භෝගික ්ස්වා) 

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

තංගල්ලල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැකස් : 047-2241806 

2,000.00 200,000.00 

නි්යෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංින්න්රු (වාණිජ හා 
පාරි්භෝගික ්ස්වා) 

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

තංගල්ලල. 

නි්යෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංින්න්රු (වාණිජ හා 
පාරි්භෝගික ්ස්වා) 

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

තංගල්ලල. 

-- ්ේශීය 
Click 
Here 

්බදාහැ  ම් 
අංශය -04 

(ද.ප-2) 

SP02/CE(C&CS)/VEHICLE/V112/20
21/112 

නි්යෝජය සාමානයාධිකාකා  (ද.ප.02) 
කාර්යාලයට අයත් ප්රධාාන ඉංින්න්රු 

(ශකති කළමණාකරන) ඒකක්ේ විදුලි 

01/12/2021 
14.00 පැය 

 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-2) 

නි්යෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංින්න්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.වි.ම.්නා. 

1000.00 20,000.00 

නි්යෝජය  සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංින්න්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.වි.ම., ්නා. 

61/1A, මුහුදු මාවත, 

නි්යෝජය  
සාමානයාධිකාකාරි 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංින්න්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.වි.ම., ්නා. 

-- ්ේශීය 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/k1gluqw7zdazhir/SP2-T-C11-OVERALL-2021-07%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k1gluqw7zdazhir/SP2-T-C11-OVERALL-2021-07%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ly6nisgwo8f7d52/SP2-C%26CS-CIVILWORKS-2021-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ly6nisgwo8f7d52/SP2-C%26CS-CIVILWORKS-2021-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ly6nisgwo8f7d52/SP2-C%26CS-CIVILWORKS-2021-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ly6nisgwo8f7d52/SP2-C%26CS-CIVILWORKS-2021-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7jakibqpsvj8m78/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2021-50.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7jakibqpsvj8m78/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2021-50.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vzqelk28zge5a04/SP2-CE-%28C%26CS%29-V112-2021-112.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vzqelk28zge5a04/SP2-CE-%28C%26CS%29-V112-2021-112.pdf?dl=0
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අධිකාකා  (කණ්ඩායම් D)  රාජකාරි කටයුතු  
සඳහා ේවිත්ව කාර්යය වෑන් රථයක බදු 

පදනම මත ලබා ගැනිම 

61/1A, මුහුදු මාවත, 
තංගල්ලල. 

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

තංගල්ලල. 61/1A, මුහුදු මාවත, 
තංගල්ලල 

 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය යවනුයවන් සපයාගැනීම් කමිටුයේ සභාපති විසින් හැකියාවැති සැපයුම්කරුවන් යවතින්, ජාතයන්තර/ජාතික තර`ගකාරී ලංසු ඉදිරිපත් කිරීයම් පදනම මත මුද්රා තබන ලද ලංසු කැ`දවන අතර, එම ලංසු ඉදිරිපත් කළ යුත්යත් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 
යවතින් මිළදී ගන්නා ලද ලංසු යපාත් පමයක් උපයයෝගී කරයගනය. 

 
 

අයේක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන්ට යහෝ ුන්න්යබ බලයලත් යෝයයෝතයතයන්ට පමයක් ලංසු යපාත් යෝකුත් කරනු ලැයේ. අවශය න් විටක ුන්න් 1987 අංක 3 දරය යපාදු යකාන්ත රාත් පනතට අනුලවලව ලියාපදිං ව විය යුතුය. 
 

 

ලංසු භාර ගන්නා අවසාන දිනයට කලින් දින දක්වා සෑම ලංසු යපාතක් යවනුයවන්ම ඉහත 6 වන තීරුයේ ස`දහන් මුදල යගවා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල යෝයයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප රධාාන ඉංතයයන්රු යවත ලිිතතව ඉදිරිපත් කරන ලද ඉ්ලීමමක් මිනන්  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`ිනන් යහෝ මුද් ම`ිනන් යහෝ යගවිය හැක. 
 

 

වියේශීය තානාපති කායයාල /යවළ`ද යකාමිෂන්වලට, ලංසු යපාත්වල යතාරතුරු පිටපත් ලිිතත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීයමන් අදාල යෝයයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප රධාාන ඉංතයයන්රු කායයාලයේ දී යනාමිය් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපාත් අයේක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ුන්න්යබ යෝයයෝතයතයින්ට අදාල යෝයයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප රධාාන ඉංතයයන්රු කායයාලයේ දී යනාමිය් පරී්ා කල හැක. 
 

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ුන්න්යබ අනුමැතිය ලත් යෝයයෝතයතයින් ඉදිරිපිටදී ඉහත තීරු අංක 9 හි සදහන් ස්ථානයන්හිදී ලංසු භාරගැනීම අවසන් කරන යේලායේදීම, එයස් ඉදිරිපත් කරන ලද සියලුම ලංසු විවෘත කරනු ලබන අතර ප රමාදව ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලංසු 
ප රතිය්්ප කරනු ලැයේ. 
 

මීට අදාල සියලු විස්තර හා පැහැදිලි කිරීම් විමසිය යුත්යත් ලංසු යපාත් යෝක`ත් කරනු ලබන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල යෝයයෝජය සාමානයාධිකාරී/ ප රධාාන ඉංතයයන්රු යවතියෝ. 
 

 

 
 ICB ) අන්තජයාතික තර`ගකාරී ලංසු “  NCB ) යේශීය තර`ගකාරී ලංසු 

 

        සාමාන්යාධිකාරාරී                      
                                     


