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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/2022/01 
වික්ටෝරිය විදුලි බලාස්ථානය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය සදහා 
220kV,Outdoor Dead Tank Current 

Transformers           සැපයීම. 

2022/07/20 
බදාදා 

්ප.ව. 10.00 
ට 

මහවැලි 
සංකීර්ණ 

සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

නි්යෝජය 
සාමානයාධිකාකා ( (ම. සං.) 

40/20, අම්ිටිය පාර, 
මහනුවර. 

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

Fax:  +94-81-2232802 
 

රු5000/= 
මහජන 

බැංකු්ේ 
මූලස්ථාන 
ශාඛා්ේ 
මහවැලි 

සංකීර්ණ 
ගිණුම් අංක 
204-2002-
30085-134 
ට බැර්වන 
්ස් ්ගවා 

බැංකු ලදුපත 
ඉදිරිපත් කල 

යුතුය. 

රු. 250,000/= 
 

නි්යෝජය සාමානයාධිකාකා ( 
(ම. සං.) 40/20, අම්ිටිය 

පාර, මහනුවර. 
 

නි්යෝජය 
සාමානයාධිකාකා ( (ම. 

සං.) 40/20, අම්ිටිය 
පාර, මහනුවර. 

 

- ICB Click 
here 

https://www.dropbox.com/s/pgf50e4x43823we/ENG-GEN-MC-MC-VIC-OP-2022-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pgf50e4x43823we/ENG-GEN-MC-MC-VIC-OP-2022-01.pdf?dl=0
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ලකවිජය විදුලි 

බලාගාරය 

 
LV/T/2022/0056 

 
මධ්යම ම්ට්ම් කාර්මික කාර්ය 

මණ්ඩලය සඳහා නිල ඇදුම් මිලදී ගැනීම 
හා සැපයීම 

 
15/06/2022 

දින 
ප.ව.14.00 

 
 

 
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 2,000.00 

(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 8964/977 
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/dsrzfzjkq7350rz/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0056.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dsrzfzjkq7350rz/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0056.pdf?dl=0
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ලකවිජය විදුලි 

බලාගාරය 

 
LV/T/2022/0105 

 
Supply and Delivery of paint for 

Daluwa Housing Complex 
Lakvijaya Power Palnt 

 
08/06/2022 

දින 
ප.ව.14.00 

 
 

 
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 1,000.00 

(නැවත 
්නා්ගවන 

්ටන්ඩර් 
තැන්පතුව) 
සාමානයාධිකා
කා ( ලංකා 

විදුලිබල 
මණ්ඩලය 

නමින් 
මහජන 

බැංකු්ේ 
ගිණුම් අංක: 
204200140

085134 
්වත බැර 
කල හැක 

 
50,000.00 

 
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 

 

සම්්ේෂණ 
(්මහාන 

දකුණ) 

ලංසු බාර ගන්නා අවසන් දිනය වවනස් 
කිරරම 

TR/O&M/S/NCB/2021/055/D 
Supply and Delivery of Insulation 

Resistance Testers (5kV) with 
Accessories– 03 Nos. 

2022 ජුනි 08 
වන බදාදා 

10.00 
පැය 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව - 

සම්්ේෂණ 

ප්රධ්ාන ඉංීන්න්රු 
(සම්.්මහාන -බටහිර 
මධ්යම), ්කන්් පාර, 

්කාළඹ 09 
Tel: 011-2056702 
Fax: 011-2056710 

2,000.00 60,000.00 නි්යෝජය සාමානයධිකාකා ( 
(සම්.්ම.හා.න. ද) 

කාර්යාලය, 
්කන්් පාර, ්කාළඹ 09 

Tel: 011-2056702 
Fax: 011-2056710 

නි්යෝජය 
සාමානයධිකාකා ( 

(සම්.්ම.හා.න. ද) 
කාර්යාලය, 

්කන්් පාර, ්කාළඹ 
09 

Tel: 011-2056702 
Fax: 011-2056710 

- NCB 
 

Click 
Here 

්බදා හැරිම් 
කලාප 01 
්කාළඹ 
නගරය 

 
DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2021/029 

supply & delivery of 
Feeder Pillar 8 Way (Fiberglass) 

Mini Feeder Pillar with Fuse 8 Way 
(Fiberglass) 2022 

ජුලි මස 
06 

්ප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නි්යෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(්කාළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

සිේවන මහල,  ලකෂ්මන් 
්ගාඩනැගිල්ලල 340, 

ආර්. ඒ. ද ්මල්ල මාවත, 
්කාළඹ 03මගින් 

2022.07.05 දිනට ්පර 
දුක.011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

1,000,000.00 
 
 

නි්යෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(්කාළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  ලකෂ්මන් 

්ගාඩනැගිල්ලල 340, ආර් ඒ ද 
්මල්ල මාවත, ්කාළඹ 03 හි 

තබා ඇති ලංසු ්ප්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නි්යෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(්කාළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- වි්ේශීය 
Click 
Here 

්බදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/C1/2K22/03
4 

බුත්තල පා.්ස්.ම. සඳහා වායුසමීකරණ 
යන්ර මිලදී ගැනීම, ස්ථාිත කි (ම හා 

වසර 5ක සඳහා නඩත්තු කි (ම. 

 
 
 

15/06/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

නි්යෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජි්න්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ ් ගාඩ, බදුල්ලල. 
දු.ක : 0552222474 

500.00 6,150.00 

නි්යෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 

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

හිඳ ් ගාඩ, 
බදුල්ලල. 

නි්යෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජි්න්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ ් ගාඩ, බදුල්ලල 

 
- ්ේශීය 

 
්මතැනින් 

බාගත 
කරන්න 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/h1wiwz9505imh1u/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0105.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h1wiwz9505imh1u/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0105.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kvr5d4et6k8vr0o/Eng-TRA-O%26MS-NCB-2021-055-D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kvr5d4et6k8vr0o/Eng-TRA-O%26MS-NCB-2021-055-D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o4i40q6d93hzk4u/DGM%28CC%29-EE%28MM%29-PPC-2021-029-Publish.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o4i40q6d93hzk4u/DGM%28CC%29-EE%28MM%29-PPC-2021-029-Publish.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cyyxmzhler7ty3z/034.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cyyxmzhler7ty3z/034.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cyyxmzhler7ty3z/034.doc.pdf?dl=0
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්බදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/C1/M07/2K
22/036 

ඌව පළාත සඳහා මීටර් ්ප්ටි (වා්න්) 
300ක මිලදී ගැනීම සහ සැපයීම 

 
 
 

15/06/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

නි්යෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජි්න්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ ් ගාඩ, බදුල්ලල. 
දු.ක : 0552222474 

1000.00 33,750.00 

නි්යෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 

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

හිඳ ් ගාඩ, 
බදුල්ලල. 

 

නි්යෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජි්න්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ ් ගාඩ, බදුල්ලල 

 
- 

්ේශීය 

්මතැනින් 
බාගත 

කරන්න 

්බදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/C1/M01/2K2
2/037 

ඌව පළාත සඳහා Weld Metal tube 
200ක මිලදී ගැනීම සහ සැපයීම 

 
 
 

15/06/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

නි්යෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජි්න්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ ් ගාඩ, බදුල්ලල. 
දු.ක : 0552222474 

500.00 - 

නි්යෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 

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

හිඳ ් ගාඩ, 
බදුල්ලල. 

 

නි්යෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජි්න්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ ් ගාඩ, බදුල්ලල 

 
- 

්ේශීය 

්මතැනින් 
බාගත 

කරන්න 

්බදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/C1/PS/2K22
/038 

ඌව පළාත සඳහා මීටර් 13/කි. ග්රෑ. 850 
්පරැදි කණු 200ක මිලදී ගැනීම සහ 
සැපයීම  (ලං.වි.ම. ිරිවිතර : 044-

2:1997) 

 
 
 

15/06/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

නි්යෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජි්න්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ ් ගාඩ, බදුල්ලල. 
දු.ක : 0552222474 

3500.00 206,000.00 

නි්යෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 

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

හිඳ ් ගාඩ, 
බදුල්ලල. 

නි්යෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජි්න්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ ් ගාඩ, බදුල්ලල 

 
- 

්ේශීය 

්මතැනින් 
බාගත 

කරන්න 

ඉදිකිරීම් 

 
්බ.අ.02 

 
PHM DD2/DGM/CE(SCM)/ 

DPC/2022/06 
 

දුම්රිය ආරකෂක දැල්ල සවි කි (ම සඳහා 
අවශය කුළුණු පාදම් ඉදිකි (ම. 

්ේයන්්ගාඩ, ්ේයන්්ගාඩ නි්ටඹුව 
ේවිත්ව රැහැන් මාර්ගය සහ වල්ල්පාල, 
ග්න්මුල්ලල බටුවත්ත ේවිත්ව රැහැන් 

මාර්ගය. (සිවිල්ල වැඩ පමණි)  (ICTAD  C-
8 ්හෝ ඊට වැඩි) 

 

2022/06/1
5 

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 

 
0812222287 

2000.00 26,500.00 

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

්බදාහැ (ම් අංශය 2, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

තැ.්ප.18, 
ළමාගාරය පාර, 

මහනුවර 
 

081-2222287 
081-2204298 

 

 
නි්යෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(වයා.හා අ.සැ..න.) 

්බදාහැ (ම් අංශය 2, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, තැ.්ප.18, 
ළමාගාරය පාර, 

මහනුවර 
 

 
- 

 
NCB 

Click 
here 

යස්වා 

https://www.dropbox.com/s/ipts5121s1dsxjd/36.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ipts5121s1dsxjd/36.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ipts5121s1dsxjd/36.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/394o16dv8bs33eh/2k22%20037.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/394o16dv8bs33eh/2k22%20037.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/394o16dv8bs33eh/2k22%20037.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zwqrjbsdykt8fnj/2k22%20038.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zwqrjbsdykt8fnj/2k22%20038.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zwqrjbsdykt8fnj/2k22%20038.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/di3n6fryyjnjwye/PHM%20DD2DGMCE%28LCM%29DPC202206.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/di3n6fryyjnjwye/PHM%20DD2DGMCE%28LCM%29DPC202206.pdf?dl=0
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ලකවිජය විදුලි 

බලාගාරය 

 
LV/T/2022/0122 

 
අවුරුේදක කාල සීමාවක සඳහා සිවිල්ල 

අංශය සඳහා යාන්ික සහයක ්ස්වය 
ලබා ගැනීම 

 
08/06/2022 

14.00 hrs 
 

Pre Bid 
meeting 

01/06/2022 
10.00 hrs 

 
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 3,500.00 

(නැවත 
්නා්ගවන 

්ටන්ඩර් 
තැන්පතුව) 
සාමානයාධිකා
කා ( ලංකා 

විදුලිබල 
මණ්ඩලය 

නමින් 
මහජන 

බැංකු්ේ 
ගිණුම් අංක: 

2042001400
85134 ්වත 

බැර කල හැක 

 
60,000.00 

 
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 

 
 
 

්බදාහැ (ම් 
අංශය - 1 
(උ.මැ.ප.) 

 
 

ඩීීනඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එචී/2022
/019 

 
ප්රධ්ාන ඉංජි්න්රු (මින්්න්රිය) යට්ත් 

මනම්ිටිය පාරි් ෝගික ්ස්වා 
මධ්යස්ථාන්   රාජකා ( කටයුතු සඳහා 
කුලී පදනම මත ත්රී ්රෝද  රථයක ලබා 
ගැනීම. වර්ෂයක කාල සීමාවක සඳහා. 

 
 
 
 

2022.06.09 
1500 පැයට 

 
 
 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් කමිටුව 

 

නි්යෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

්ස්නානායක මාවත, 

අනුරාධ්පුර. 

දු:අ: 025-2222552 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

500.00 

 
 
 
 
 
 

5,000.00 

 

 

නි්යෝජය සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල ්ස්නානායක 

මාවත, අනුරාධ්පුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 

නි්යෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

්ස්නානායක මාවත, 

අනුරාධ්පුර. 

 
 
 
 
 

අදාළ නැත 

්ේශීය 
තරඟකා ( 

ලංසු 

click 
here 

 
 
 

්බදාහැ (ම් 
අංශය - 1 
(උ.මැ.ප.) 

 
 
 
 

ඩීීනඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එචී/2022
/020 

 

2022.06.09 
1500 පැයට 

 
 
 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් කමිටුව 

 

නි්යෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

 
 
 
 
 
 

500.00 

 
 
 
 
 
 

10,000.00 

 

 

නි්යෝජය සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

 

 

නි්යෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 

 
 
 
 
 

අදාළ නැත 

්ේශීය 
තරඟකා ( 

ලංසු 

click 
here 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/uh0hm1vyahtz5s1/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0122.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uh0hm1vyahtz5s1/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0122.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j2x0jae3zp7tt6m/Sin-DD1-NCP--HV-2022-019.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j2x0jae3zp7tt6m/Sin-DD1-NCP--HV-2022-019.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/duupoq8tbh9gf9q/Sin-DD1-NCP--HV-2022-020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/duupoq8tbh9gf9q/Sin-DD1-NCP--HV-2022-020.pdf?dl=0
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ප්රධ්ාන ඉංජි්න්රු (මින්්න්රිය) යට්ත් 
මාණ්ඩලික සම්බන්ීකාරක්ේ  රාජකා ( 

කටයුතු සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් 
රථයක ලබා ගැනීම. වර්ෂ 02 කාල 

සීමාවක සඳහා. 
 
 
 
 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

්ස්නානායක මාවත, 

අනුරාධ්පුර. 

දු:අ: 025-2222552 
 
 
 
 
 

මමත්රීපාල ්ස්නානායක 

මාවත, අනුරාධ්පුර. 

දු:අ: 025-2222552 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

්ස්නානායක මාවත, 

අනුරාධ්පුර. 

 

 
 
 

්බදාහැ (ම් 
අංශය - 1 
(උ.මැ.ප.) 

 
 

ඩීීනඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එචී/2022
/021 

 
ගණකාධිකාකා ((වියදම්) උමැ ්ේ  රාජකා ( 

කටයුතු සඳහා කුලී පදනම මත කාර් 
රථයක ලබා ගැනීම. වර්ෂ 02 කාල 

සීමාවක සඳහා. 
 
 
 
 

2022.06.09 
1500 පැයට 

 
 
 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් කමිටුව 

 

නි්යෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

්ස්නානායක මාවත, 

අනුරාධ්පුර. 

දු:අ: 025-2222552 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

500.00 

 
 
 
 
 
 

10,000.00 

 

 

නි්යෝජය සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල ්ස්නානායක 

මාවත, අනුරාධ්පුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 

නි්යෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

්ස්නානායක මාවත, 

අනුරාධ්පුර. 

 
 
 
 
 

අදාළ නැත 

්ේශීය 
තරඟකා ( 

ලංසු 

click 
here 

 
 
 
 

්බදාහැ (ම් 
අංශය - 1 
(උ.මැ.ප.) 

 
 
 

ඩීීනඑම්/එන්සීපී/සීඊ(්කාම්)/සී4/2022/
007/ඊබිල්ල 

 
නි්යෝජය සාමානයාධිකාකා ((උමැ) පළාතට 

අවශය විදුලි බිල්ලපත් 1,500,000 
ප්රමාණයක සැපයීම හා ්බදාහැ (ම 

 
 
 

2022.06.09 
1500 පැයට 

 
 
 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් කමිටුව 

 

නි්යෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

්ස්නානායක මාවත, 

 
 
 
 
 
 

1,000.00 

 
 
 
 
 
 

150,000.00 

 

 

නි්යෝජය සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල ්ස්නානායක 

මාවත, අනුරාධ්පුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 

නි්යෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

්ස්නානායක මාවත, 

 
 
 
 
 

අදාළ නැත ්ේශීය 
තරඟකා ( 

ලංසු 

click 
here 

https://www.dropbox.com/s/sz8u8vzj514sc9t/Sin-DD1-NCP--HV-2022-0021.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sz8u8vzj514sc9t/Sin-DD1-NCP--HV-2022-0021.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gmw59xri1qtem3c/DGM-NCP-CE%28COM-C4-2022-007-EBILL%2011%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gmw59xri1qtem3c/DGM-NCP-CE%28COM-C4-2022-007-EBILL%2011%20.pdf?dl=0
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අනුරාධ්පුර. 

දු:අ: 025-2222552 
 
 
 
 
 

අනුරාධ්පුර. 

්බදාහැ (ම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීීනඑම්/එන්ඩබ්පපී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2022/1
59 

හලාවත පාරි් ෝගික ්ස්වා මධ්යස්ථානය 
සඳහා කුලී පදනම මත කෲ කැබ්ප රථයක 

ලබා ගැනීම 
 

2021 ජුනි 15 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව 

ප්රධ්ාන විදුලි ඉංජි්න්රු 
(වාණිජ) කාර්යාලය, 

නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාිටිය. 

037 - 2281892 

1,000.00 35,000.00 

නි්යෝජය සාමානයාධිකාකා ( 
(වයඹ-1) කාර්යාලය 

නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාිටිය. 

නි්යෝජය 
සාමානයාධිකාකා ( (වයඹ-

1) කාර්යාලය , 
නාරම්මල පාර, 

ඇස්සැේදුම, 
කුලියාිටිය. 

 NCB 
Click 
Here 

 

්බදාහැ (ම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

 
ඩීීනඑම්/එන්ඩබ්පපී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2022/1

60 
බිංගිරිය කම්බිමාර්ගකරු ඩි්පෝව සඳහා 
කුලී පදනම මත කෲ කැබ්ප රථයක ලබා 

ගැනීම. 
 

2021 ජුනි 15 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව එම 1,000.00 35,000.00 එම එම  NCB 

Click 
Here 

 

්බදාහැ (ම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

 
ඩීීනඑම්/එන්ඩබ්පපී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2022/1

80 
ප්රධ්ාන විදුලි ඉංජි්න්රු (තැනීම්) 

ඒකකයට අයත් විදුලි අධිකාකා ( (පුත්තලම 
හා ආණමඩුව පාරි් ෝගික ්ස්වා 

මධ්යස්ථාන) සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් 
රථයක ලබා ගැනීම. 

2021 ජුනි 15 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව එම 1,000.00 35,000.00 එම එම  NCB 

Click 
Here 

 

්බදාහැ (ම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

 
ඩීීනඑම්/එන්ඩබ්පපී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2022/1

85 
විදුලි අධිකාකා ( (පුත්තලම) පාරි් ෝගික 
්ස්වා මධ්යස්ථානය සඳහා කුලී පදනම 

මත වෑන් රථයක ලබා ගැනීම 

2021 ජුනි 15 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව 

එම 1,000.00 35,000.00 එම එම  NCB 
Click 
Here 

 

්බදාහැ (ම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීීනඑම්/එන්ඩබ්පපී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2022/1
56 

ප්රධ්ාන විදුලි ඉංජි්න්රු ්බදාහැ (ම් 
නඩත්තු ඒකකයට අයත් ගල්ලමුරුව 

නඩත්තු උප ඒකකය  සඳහා කුලී පදනම 
මත කෲ කැබ්ප රථයක ලබා ගැනීම 

 

2021 ජුනි 15 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව එම 1,000.00 35,000.00 එම එම  NCB 

Click 
Here 

 

්බදාහැ (ම් 
අංශය - 1 

ඩීීනඑම්/එන්ඩබ්පපී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2022/1
57 

2021 ජුනි 15 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව එම 1,000.00 35,000.00 එම එම  NCB 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/su1gj1lanouar3j/ENG-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2022-159.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/su1gj1lanouar3j/ENG-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2022-159.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nhdcqelw6690aq0/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2022-160.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nhdcqelw6690aq0/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2022-160.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/34lsm1s4053s1a7/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2022-180.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/34lsm1s4053s1a7/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2022-180.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sp0gsmo60tf2gxi/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2022-185.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sp0gsmo60tf2gxi/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2022-185.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0tfsj7odyw22ucn/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2022-156.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0tfsj7odyw22ucn/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2022-156.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h42q597yn534uah/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2022-157.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h42q597yn534uah/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2022-157.pdf?dl=0
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(වයඹ-1) ප්රධ්ාන විදුලි ඉංජි්න්රු ්බදාහැ (ම් 
නඩත්තු ඒකකයට අයත් කුලියාිටිය 
නඩත්තු උප ඒකකය - ∏ සඳහා කුලී 

පදනම මත කෲ කැබ්ප රථයක ලබා ගැනීම 
 

 

්බදාහැ (ම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

 
ඩීීනඑම්/එන්ඩබ්පපී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2022/1

58 
ප්රධ්ාන විදුලි ඉංජි්න්රු (්බදාහැ (ම් 

නඩත්තු) ඒකකයට අයත් රැහැන් මාර්ග 
උපාංග නඩත්තු ඒකකය සඳහා කුලී 

පදනම මත කෲ කැබ්ප රථයක ලබා ගැනීම. 
 

2021 ජුනි 15 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව 

එම 1,000.00 35,000.00 එම එම  NCB 
Click 
Here 

 

්බදාහැ (ම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

 
ඩීීනඑම්/එන්ඩබ්පපී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2022/1

79 
ප්රධ්ාන විදුලි ඉංජි්න්රු (බලශකති 
කළමනාකරණ) ඒකකය සඳහා කුලී 

පදනම මත වෑන් රථයක ලබා ගැනීම 

2021 ජුනි 15 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව එම 1,000.00 35,000.00 එම එම  NCB 

Click 
Here 

 

්බ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/LB/22/0105 
කුරුණෑගල නගර පාරි් ෝගික ්ස්වා 

මධ්යස්ථාන්  විදුලි අධිකාකාරි නිල නිවස 
සඳහා ්ගාඩනැගිල්ලලක බදු පදනම මත 

ලබා ගැනීම. 

2022-06-16 
්ප.ව.10.00 

ට 

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 20,000.00 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 Downloa
d 

්බ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/22/0106 
මහව විදුලි  ඉංජි්න්රු කාර්යාල්  විදුලි 
අධිකාකාරි (කාර්යාල) ්වනු්වන් රාජකාරි 
කටයුතු සඳහා වෑන් රථයක කුලී පදනම 

මත ලබා ගැනීම. 

2022-06-16 
්ප.ව.10.00 

ට 

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 

2,000.00 50,000.00 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 Downloa
d 

්බ.අ. 01 CEB/NWP2/NCB/HV/22/0107 2022-06-16 පළාත් නි්යෝජය 2,000.00 50,000.00 නි්යෝජය සාමානයාධිකාකාරි නි්යෝජය - ්ේශීය Downloa

https://www.dropbox.com/s/ghpvz7ek2lgh999/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2022-158.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ghpvz7ek2lgh999/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2022-158.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/10a90hdz65yfjtx/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2022-179.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/10a90hdz65yfjtx/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2022-179.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nq2jvq7cli5ipn4/CEB-NWP2-NCB-LB-22-0105.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nq2jvq7cli5ipn4/CEB-NWP2-NCB-LB-22-0105.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/argcn65putmefuq/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0106.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/argcn65putmefuq/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0106.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b0gwxj9ifuwvhwj/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0107.pdf?dl=0
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(වයඹ -02) නාරම්මල විදුලි  ඉංජි්න්රු කාර්යාල්  
විදුලි අධිකාකාරි 

(වාණිජ - II) සඳහා වෑන් රථයක කුලී 
පදනම මත ලබා ගැනීම. 

්ප.ව.10.00 
ට 

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 

d 

්බ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/22/0108 
තැනීම් ඒකක්  විදුලි අධිකාකාරි (III) 

සඳහා වෑන් රථයක කුලී පදනම මත ලබා 
ගැනීම. 

2022-06-16 
්ප.ව.10.00 

ට 

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 

2,000.00 50,000.00 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 Downloa
d 

්බ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/22/0110 
විදුලි ඉංජිවන්රු (නාරම්මල) වවනුවවන් 
රාජකාරි කටයුතු සඳහා වමෝටර් රථයක් 

කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

2022-06-16 
්ප.ව.10.00 

ට 

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 

2,000.00 50,000.00 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 Downloa
d 

 
්බ.අ 

02 

 
PHMDD2/DGM/DPC/CE(LCM)/Q

D/2022/07 
 

ප්රධාාන ඉංජිවන්රු (ැහහැන් මාර්ග තැනීම් 
හා නඩත්තතු) වයාපි හ හා අසැසැර නඩත්තතු 
- වබ.අ. 02 වැඩබිම් කාර්යාලයක් සඳහා 
නිවසක් වසරක කාලයකට බද්දට ගැනීම 

ගම්පහ ප්ර්ේශය 

2022.06.15 
14.00 පැය 

 
නි්යෝජය 

සාමානයාධිකාකා
රි(වයා.හා 
අ.සැ.න.) 

්බදාහැ (ම් 
අංශය 2 

 

නි්යෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි(වයා.හා 

අ.සැ.න.)්බදාහැ (ම් 
අංශය 2 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය,   
තැ.්ප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

 
500.00 

 
5,000.00 

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

්බදාහැ (ම් අංශය 2, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

තැ.්ප.18, 
ළමාගාරය පාර, 

මහනුවර 
 

081-2222286 

 
නි්යෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(වයා.හා අ.සැ..න.) 

්බදාහැ (ම් අංශය 2, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, තැ.්ප.18, 
ළමාගාරය පාර, 

මහනුවර 

 
 

NCB -Click 
Here-- 

https://www.dropbox.com/s/b0gwxj9ifuwvhwj/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0107.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/atnjeuo8j76f1no/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0108.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/atnjeuo8j76f1no/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0108.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lhty1wt8j7lnqas/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0110.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lhty1wt8j7lnqas/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0110.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mm7vejuedzopu4i/SIN-DD2-PHM-PHM-DD2-DGM-CE%20%28LCM%29-QD-2022-07%20pdf..pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mm7vejuedzopu4i/SIN-DD2-PHM-PHM-DD2-DGM-CE%20%28LCM%29-QD-2022-07%20pdf..pdf?dl=0
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0812222286 

081-2204298 
 

081-2222286 
081-2204298 

 
 
 

්බදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම)-1 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2022/108 

 
ප්රධාාන ඉංජිවන්රු ( වබදාහැරීම් නඩත්තතු )  

මධායම පාාත -01 ඒකකය  සඳහා කුලී 
පදනම මත වසර 02ක කාලයකට  4WD 

ඩබල් කැබ්  රථයක් ලබා ගැනීම. 
. 

 
 

2022-06-15  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

 
පළාත් සපයා 

ගැනී්ම් 
කමිටුව 

 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක 04, 

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

 

 
 
 

1000/= 

 
 

20,000/= 

 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 
. 

 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, මහනුවර. 
 

 
අදාල නැත. 

 
්ේශීය 

Click 
Here 

 

්බ. අ. 02 
(මප2) 

 
CP2/CE(COM)/PPC/2022/136 

 
ප්රධ්ාන විදුලි ඉංජි්න්රු(සැ. හා සං.)  

(මධ්යම පළාත 2) සඳහා වසර ්දකක 
කාලයකට කුලී පදනම යට්ත් ්මෝටර් 

කාර් රථයක ලබා ගැනීම. 

22/06/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

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

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
්නා.431, ්කාළඹ පාර, 

ිළිමතලාව. 
දු.අ. 081-2270070 

1000.00 

 
 
 

20,000.00 
 

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/2022/137 

 
ප්රා්ේශීය විදුලි ඉංජි්න්රු(කෑගල්ලල)  
ඒකකයට අයත්  පා.්ස්.ම. කෑගල්ලල  
සඳහා වසර ්දකක කාලයකට කුලී 
පදනම යට්ත් කෘකැබ්ප රථයක ලබා 

ගැනීම. 
 

22/06/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

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

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
්නා.431, ්කාළඹ පාර, 

ිළිමතලාව. 
දු.අ. 081-2270070 

1000.00 

 
 
 
 

16,000.00 
 

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/2022/138 

(මධ්යම පළාත 2) - ප්රධ්ාන විදුලි 
ඉංජි්න්රු(්බ. නඩ.)  ඒකකයට අයත් 

්ේරා්දණිය වැඩ බිම් කාර්යාලය සඳහා  
පහත සඳහන් අවශයතාවන් සහිත 

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

 
සපුරාලිය යුතු අවශයතා: 

1. ්ේරා්දණිය නගරය ආසන්න්  
ිහිටිම. 

2. ්ගාඩනැඟිල්ලල අවම වශ්යන් 
ව.අ.1500කට   ්නාඅඩු විය යුතුය. 

3. සැහැල්ලු වාහන 02ක නවතා තැබි්ම් 

22/06/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

තමා බලා්පා්රාත්තු 
වන මාසික කුළිය සහ 
ඉඩ්ම් සියු විස්තර 

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

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

02 කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

්නා.431, ්කාළඹ පාර, 
ිළිමතලාව ්වත 

්ගනවිත් ්හෝ 
ලියාපදිංචි තැපෑ්ලන් 

එවිය යුතුය. 

- 

 
 
 
 
 
 
- 
 

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/liklzx5iu645ete/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-108%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/liklzx5iu645ete/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-108%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jahwv6x3lmrjc6p/PPC-2022-136%20%20Car%20CE%20P%26D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jahwv6x3lmrjc6p/PPC-2022-136%20%20Car%20CE%20P%26D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h7eynlkmyp82sag/PPC-2022-137%20Crew%20Cab%20%20ECSC%20Kegalle.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h7eynlkmyp82sag/PPC-2022-137%20Crew%20Cab%20%20ECSC%20Kegalle.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j73gkpwa3lyf1qw/Land_Building%20Rent_Lease%20Format%20CP2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j73gkpwa3lyf1qw/Land_Building%20Rent_Lease%20Format%20CP2.pdf?dl=0
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හැකියාව තිබිය යුතුය. 
4. නල ජලය, විදුලිය සහ සනීපාරක්ෂක 

පහසුකම් තිබිය යුතුය. 

ඉඩම සම්බන්ධ්ව 
්තාරතුරු සඳහා - දු.අ. 

081-2386450 
ලංසුව  ාරදීම ිළිබඳ 

වැඩි විස්තර සඳහා - දු.අ.  
081-2270070 

්බ. අ. 02 
(මප2) 

 
CP2/CE(COM)/PPC/2022/139 

 
ප්රා්ේශීය විදුලි  ඉංජි්න්රු (මාවනැල්ලල) 

ඒකක්  පා.්ස්.ම. දිේිටිය සඳහා  වසර 
්දකක කාලයකට  කුලී පදනම මත 
සැහැල්ලු ්ලාරි රථයක ලබා ගැනීම 

22/06/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

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

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
්නා.431, ්කාළඹ පාර, 

ිළිමතලාව. 
දු.අ. 081-2270070 

1000.00 

 
 
 
 

16,000.00 
 

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/2022/141 

 
කුලී  පදනම මත වාහන ලබා ගැනීම ලං. 
වි.ම. (මධ්යම පළාත 02)- ප්රා්ේශීය විදුලි 
ඉංජි්න්රු (මාවනැල්ලල) බල ප්ර්ේශයට 

අයත් පා.්ස්.ම. ්හම්මාතගම සඳහා  
වසර ්දකක කාලයකට ඩබල්ල කැබ්ප 

රථයක ලබා ගැනීම. 

22/06/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

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

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
්නා.431, ්කාළඹ පාර, 

ිළිමතලාව. 
දු.අ. 081-2270070 

1000.00 

 
 
 
 

20,000.00 
 

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/2022/143 

 
ප්රධ්ාන ඉංජි්න්රු (බලශකති 

කළමනාකරණ)  - මධ්යම පළාත 2 
ඒකක්  විදුලි ඉංජි්න්රු (බලශකති 
කළමනාකරණ 1) සඳහා වසර ්දකක 
කාලයකට කුලී පදනම යට්ත් ්මෝටර් 

කාර් රථයක ලබා ගැනීම 

22/06/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

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

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
්නා.431, ්කාළඹ පාර, 

ිළිමතලාව. 
දු.අ. 081-2270070 

1000.00 

 
 
 
 

20,000.00 
 

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 

 

්බදාහැ (ම් 
කළාප 02-

නැ්ගනහිර 
පළාත 

DGM [E]/QPPC/22/044 
 

ප්රා්ේශීය ප්රධ්ාන විදුලි ඉංජි්න්රු 
කාර්යාලය (ිකුණාමලය), පළාත් 

ගබඩාව, නිවාස සංකීර්ණය, ්බදාහැ (ම් 
නඩත්තු හා ්බදාහැ (ම් තැනීම් අංගනය, 
නි්යෝජය සාමානයාධිකාකාරි (නැ්ගනහිර) 

කාර්යාල සංකීර්ණය සඳහා ආරකෂක 
්සවාව සැපයීම. 

2022-06-15 
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැ්ගනහිර) 

නි්යෝජය 
සාමානයාධිකාකා ( 

(නැ්ගනහිර 
කාර්යාලය) 

ිකුණාමලය 
026-2222666 
026-2221030 

7,000.00 504,000.00 

නි්යෝජය සාමානයාධිකාකා ( 
(නැ්ගනහිර කාර්යාලය), 

නිලා්වලි පාර, 
ිකුණාමලය 

නි්යෝජය 
සාමානයාධිකාකා ( 

(නැ්ගනහිර 
කාර්යාලය) 

නිලා්වලි පාර 
ිකුණාමලය 

- NCB Click 
Here 

්බදාහැ (ම් 
කළාප 02-

නැ්ගනහිර 

DGM [E]/QPPC/22/045 
 

ප්රා්ේශීය ප්රධ්ාන විදුලි ඉංජි්න්රු 

2022-06-15 
වන දා 
පස්වරු 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්රා්ේශීය ප්රධ්ාන විදුලි 
ඉංජි්න්රු කාර්යාලය 

(ිකුණාමලය) 
7,000.00 534,000.00 

නි්යෝජය සාමානයාධිකාකා ( 
(නැ්ගනහිර කාර්යාලය), 

නිලා්වලි පාර, 

නි්යෝජය 
සාමානයාධිකාකා ( 

(නැ්ගනහිර 

- NCB Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/ad6g4l2db0wfz9m/PPC-2022-139%20Light%20Lorry%20Dippitiya.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ad6g4l2db0wfz9m/PPC-2022-139%20Light%20Lorry%20Dippitiya.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k05pqm8aw1w26io/PPC-2022-141%20%20Double%20Cab%20ecsc%20Hemmathagama.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k05pqm8aw1w26io/PPC-2022-141%20%20Double%20Cab%20ecsc%20Hemmathagama.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/07k048hzdhtjql6/PPC-2021-143%20%20EE%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/07k048hzdhtjql6/PPC-2021-143%20%20EE%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bhw1ju6i9aaxqvj/Eng-DD2-EP-044%20Security%20Service%20DGM%20Complex%20SS%2022.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bhw1ju6i9aaxqvj/Eng-DD2-EP-044%20Security%20Service%20DGM%20Complex%20SS%2022.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wiu9at1pf26qgrx/Eng-DD2-EP-045%20Security%20Service%20Trincomalee%20ECSC%2022.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wiu9at1pf26qgrx/Eng-DD2-EP-045%20Security%20Service%20Trincomalee%20ECSC%2022.pdf?dl=0
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පළාත කාර්යාලය (ිකුණාමලය) යට්ත් 
පවතින විදුලි පාරි් ෝගික ්ස්වා 

මධ්යස්ථාන (කින්නියා, ්ස්රුනුවර, 
කන්ත්ල්ල, මූතූර්, ්ගෝමරංකඩවල, 

නිලාවැලි, ිකුණාමලය නගරය) සහ උප 
විදුලි පාරි් ෝගික ්ස්වා මධ්යස්ථාන 

(තඹලගමුව, ්තෝපූර්, පුල්ලමු්ේ,) සඳහා 
ආරකෂක ්සවාව සැපයීම. 

 

2.00 (නැ්ගනහිර) 026-2222301 
්හෝ 

නි්යෝජය 
සාමානයාධිකාකා ( 

(නැ්ගනහිර 
කාර්යාලය) 

ිකුණාමලය 
026-2222666 
026-2221030 

ිකුණාමලය කාර්යාලය) 
නිලා්වලි පාර 
ිකුණාමලය 

්බදාහැ (ම් 
කළාප 02-

නැ්ගනහිර 
පළාත 

DGM [E]/QPPC/22/046 
 

ප්රා්ේශීය ප්රධ්ාන විදුලි ඉංජි්න්රු 
කාර්යාලය (මඩකළපුව), විදුලි 

පාරි් ෝගික ්ස්වා මධ්යස්ථාන 
(මඩකළපුව නගරය, කුවන්චිකුඩි, 

කාත්තන්කුඩි) සඳහා ආරකෂක ්සවාව 
සැපයීම. 

2022-06-15 
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැ්ගනහිර) 

ප්රා්ේශීය ප්රධ්ාන විදුලි 
ඉංජි්න්රු කාර්යාලය 

(මඩකළපුව) 
065-2222639 

්හෝ 
නි්යෝජය 

සාමානයාධිකාකා ( 
(නැ්ගනහිර 
කාර්යාලය) 

ිකුණාමලය 
026-2222666 
026-2221030 

4,000.00 248,000.00 

නි්යෝජය සාමානයාධිකාකා ( 
(නැ්ගනහිර කාර්යාලය), 

නිලා්වලි පාර, 
ිකුණාමලය 

නි්යෝජය 
සාමානයාධිකාකා ( 

(නැ්ගනහිර 
කාර්යාලය) 

නිලා්වලි පාර 
ිකුණාමලය 

- NCB Click 
Here 

්බදාහැ (ම් 
කළාප 02-

නැ්ගනහිර 
පළාත 

DGM [E]/QPPC/22/047 
 

ප්රා්ේශීය ප්රධ්ාන විදුලි ඉංජි්න්රු 
කාර්යාලය (වාලච්චනයි) විදුලි 

පාරි් ෝගික ්ස්වා මධ්යස්ථාන (එරාූරර්, 
වාලච්චනයි, වාක්ර්, කිරාන්) සඳහා 

ආරකෂක ්සවාව සැපයීම. 

2022-06-15 
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැ්ගනහිර) 

ප්රා්ේශීය විදුලි 
ඉංජි්න්රු කාර්යාලය 

(වාලච්චනයි) 
065-2225882 

්හෝ 
නි්යෝජය 

සාමානයාධිකාකා ( 
(නැ්ගනහිර 
කාර්යාලය) 

ිකුණාමලය 
026-2222666 

5,000.00 309,000.00 

නි්යෝජය සාමානයාධිකාකා ( 
(නැ්ගනහිර කාර්යාලය), 

නිලා්වලි පාර, 
ිකුණාමලය 

නි්යෝජය 
සාමානයාධිකාකා ( 

(නැ්ගනහිර 
කාර්යාලය) 

නිලා්වලි පාර 
ිකුණාමලය 

- NCB Click 
Here 

්බදාහැ (ම් 
කළාප 02-

නැ්ගනහිර 
පළාත 

DGM [E]/QPPC/22/048 
 

ප්රා්ේශීය ප්රධ්ාන විදුලි ඉංජි්න්රු 
කාර්යාලය (අම්පාර), විදුලි පාරි් ෝගික 

්ස්වා මධ්යස්ථාන (අම්පාර, ඉඟිනියාගල, 
ීර්ගාඩ, අකක්රයිපත්තු, 

්දහිඅත්තකණ්ඩිය, ්පාතුවිල්ල, මහඔය,  
හිඟුරාන, උහණ) සහ උප විදුලි 
පාරි් ෝගික ්ස්වා මධ්යස්ථාන 

(තිරු්කෝවිල්ල, සියඹලාණ්ඩුව) සඳහා 
ආරකෂක ්සවාව සැපයීම. 

 

2022-06-15 
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැ්ගනහිර) 

ප්රා්ේශීය ප්රධ්ාන විදුලි 
ඉංජි්න්රු කාර්යාලය 

(අම්පාර) 
063-2222387 

්හෝ 
නි්යෝජය 

සාමානයාධිකාකා ( 
(නැ්ගනහිර 
කාර්යාලය) 

ිකුණාමලය 
026-2222666 

 

8,000.00 706,000.00 

නි්යෝජය සාමානයාධිකාකා ( 
(නැ්ගනහිර කාර්යාලය), 

නිලා්වලි පාර, 
ිකුණාමලය 

නි්යෝජය 
සාමානයාධිකාකා ( 

(නැ්ගනහිර 
කාර්යාලය) 

නිලා්වලි පාර 
ිකුණාමලය 

- NCB Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/uu9cdctpilrhix7/Eng-DD2-EP-046%20Security%20Service%20Batticaloa%2022.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uu9cdctpilrhix7/Eng-DD2-EP-046%20Security%20Service%20Batticaloa%2022.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/svvvft3qbazug0m/Eng-DD2-EP-047%20Security%20Service%20Valaichenai%2022.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/svvvft3qbazug0m/Eng-DD2-EP-047%20Security%20Service%20Valaichenai%2022.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pnxrc7ta0k14862/Eng-DD2-EP-048%20Security%20Service%20Ampara%202022.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pnxrc7ta0k14862/Eng-DD2-EP-048%20Security%20Service%20Ampara%202022.pdf?dl=0
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්බදාහැ (ම් 
කළාප 02-

නැ්ගනහිර 
පළාත 

DGM [E]/QPPC/22/049 
 

ප්රා්ේශීය ප්රධ්ාන විදුලි ඉංජි්න්රු 
කාර්යාලය (කල්ලමු්ණ්), විදුලි 

පාරි් ෝගික ්ස්වා මධ්යස්ථාන 
(කල්ලමු්ණ්, සම්මන්තු්ර්, නින්තූරර්, 

සයින්දමරුදු)  සහ අ්ටාලයිච්චනයි උප 
විදුලි පාරි් ෝගික ්ස්වා මධ්යස්ථානය 

සඳහා ආරකෂක ්සවාව සැපයීම. 

2022-06-15 
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැ්ගනහිර) 

ප්රා්ේශීය ප්රධ්ාන විදුලි 
ඉංජි්න්රු කාර්යාලය 

(කල්ලමු්ණ්) 
063-2222387 

්හෝ 
නි්යෝජය 

සාමානයාධිකාකා ( 
(නැ්ගනහිර 
කාර්යාලය) 

ිකුණාමලය 
026-2222666 

 

5,000.00 398,000.00 

නි්යෝජය සාමානයාධිකාකා ( 
(නැ්ගනහිර කාර්යාලය), 

නිලා්වලි පාර, 
ිකුණාමලය 

නි්යෝජය 
සාමානයාධිකාකා ( 

(නැ්ගනහිර 
කාර්යාලය) 

නිලා්වලි පාර 
ිකුණාමලය 

- NCB Click 
Here 

්බදාහැ (ම් 
කළාප 02-

නැ්ගනහිර 
පළාත 

DGM [E]/QPPC/22/050 
 

පළාත් උප ගබඩාව (අම්පාර), පළාත් උප 
ගබඩාව (මඩකළපුව), වලතාිටිය කණු 

අංගනය සඳහා ආරකෂක ්සවාව 
සැපයීම. 

2022-06-15 
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැ්ගනහිර) 

නි්යෝජය 
සාමානයාධිකාකා ( 

(නැ්ගනහිර 
කාර්යාලය) 

ිකුණාමලය 
026-2222666 

 

3,500.00 221,300.00 

නි්යෝජය සාමානයාධිකාකා ( 
(නැ්ගනහිර කාර්යාලය), 

නිලා්වලි පාර, 
ිකුණාමලය 

නි්යෝජය 
සාමානයාධිකාකා ( 

(නැ්ගනහිර 
කාර්යාලය) 

නිලා්වලි පාර 
ිකුණාමලය 

- NCB Click 
Here 

්බදාහැ (ම් 
කළාප 02-

නැ්ගනහිර 
පළාත 

DGM [E]/QPPC/22/051 
 

්බදාහැ (ම් තැනීම් ඉංජි්න්රු කාර්යාලය 
(අම්පාර), ්බදාහැ (ම් තැනීම් ඉංජි්න්රු 
කාර්යාලය (මඩකළපුව) සඳහා ආරකෂක 

්සවාව සැපයීම. 

2022-06-15 
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැ්ගනහිර) 

නි්යෝජය 
සාමානයාධිකාකා ( 

(නැ්ගනහිර 
කාර්යාලය) 

ිකුණාමලය 
026-2222666 

 

1,000.00 68,000.00 

නි්යෝජය සාමානයාධිකාකා ( 
(නැ්ගනහිර කාර්යාලය), 

නිලා්වලි පාර, 
ිකුණාමලය 

නි්යෝජය 
සාමානයාධිකාකා ( 

(නැ්ගනහිර 
කාර්යාලය) 

නිලා්වලි පාර 
ිකුණාමලය 

- NCB Click 
Here 

්බදාහැ (ම් 
කළාප 02-

නැ්ගනහිර 
පළාත 

DGM [E]/QPPC/22/052 
 

්බදාහැ (ම් නඩත්තු කාර්යාලය (අම්පාර), 
්බදාහැ (ම් නඩත්තු කාර්යාලය 

(මඩකළපුව) සහ ්න්වාසිකාගාරය 
(අම්පාර) සඳහා ආරකෂක ්සවාව 

සැපයීම. 
 

2022-06-15 
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැ්ගනහිර) 

නි්යෝජය 
සාමානයාධිකාකා ( 

(නැ්ගනහිර 
කාර්යාලය) 

ිකුණාමලය 
026-2222666 

3,000.00 164,000.00 

නි්යෝජය සාමානයාධිකාකා ( 
(නැ්ගනහිර කාර්යාලය), 

නිලා්වලි පාර, 
ිකුණාමලය 

නි්යෝජය 
සාමානයාධිකාකා ( 

(නැ්ගනහිර 
කාර්යාලය) 

නිලා්වලි පාර 
ිකුණාමලය 

- NCB Click 
Here 

්බදාහැ (ම් 
කළාප 02-

නැ්ගනහිර 
පළාත 

DGM [E]/QPPC/22/071 
 

ප්රධ්ාන ේදුලි ඉංජි්න්රු (කල්ලමු්ණ්)  ්ේ 
රාජකා ( කටයුතු සඳහා ්මෝටර් කාර් 

රථයක   වසර 02 ක සඳහා කුලියට ලබා 
ගැනීම. 

2022-06-15 
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැ්ගනහිර) 

ප්රා්ේශීය ප්රධ්ාන විදුලි 
ඉංජි්න්රු කාර්යාලය 

(කල්ලමු්ණ්) 
063-2222387 

්හෝ 
නි්යෝජය 

සාමානයාධිකාකා ( 
(නැ්ගනහිර 
කාර්යාලය) 

ිකුණාමලය 

1,000.00 20,000.00 

නි්යෝජය සාමානයාධිකාකා ( 
(නැ්ගනහිර කාර්යාලය), 

නිලා්වලි පාර, 
ිකුණාමලය 

නි්යෝජය 
සාමානයාධිකාකා ( 

(නැ්ගනහිර 
කාර්යාලය) 

නිලා්වලි පාර 
ිකුණාමලය 

- NCB Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/kmhy4qadwb5nyvf/Eng-DD2-EP-049%20Security%20Service%20Kalmunai-22.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kmhy4qadwb5nyvf/Eng-DD2-EP-049%20Security%20Service%20Kalmunai-22.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kjx75u8kunyyyks/Eng-DD2-EP-050%20Security%20Service%20Stores%20Pole%20yard%2022.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kjx75u8kunyyyks/Eng-DD2-EP-050%20Security%20Service%20Stores%20Pole%20yard%2022.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v9ugoi68l5ecs4w/Eng-DD2-EP-051%20Security%20Service%20Construction%20Unit%2022.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v9ugoi68l5ecs4w/Eng-DD2-EP-051%20Security%20Service%20Construction%20Unit%2022.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4s9o36daxc9nqz9/Eng-DD2-EP-052%20Security%20Service%20DM%20Unit%2022.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4s9o36daxc9nqz9/Eng-DD2-EP-052%20Security%20Service%20DM%20Unit%2022.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gekmjfu55bky9ch/Eng-DD2-EP-071%20Hiring%20of%20motor%20Car%20ACE%20Kalmunai.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gekmjfu55bky9ch/Eng-DD2-EP-071%20Hiring%20of%20motor%20Car%20ACE%20Kalmunai.pdf?dl=0
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026-2222666 
 

්බදාහැ (ම් 
කළාප 02-

නැ්ගනහිර 
පළාත 

DGM [E]/QPPC/22/072 
 

්තාරතුරු තාකෂණ නිළධ්ා ( 
(ත්රීකුණාමලය) ්ේ රාජකා ( කටයුතු 

සඳහා වෑන් රථයක වසර 02 ක සඳහා 
කුලීපදනම මත ලබා ගැනීම. 

 

2022-06-15 
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැ්ගනහිර) 

නි්යෝජය 
සාමානයාධිකාකා ( 

(නැ්ගනහිර 
කාර්යාලය) 

ිකුණාමලය 
026-2222666 

1,000.00 20,000.00 

නි්යෝජය සාමානයාධිකාකා ( 
(නැ්ගනහිර කාර්යාලය), 

නිලා්වලි පාර, 
ිකුණාමලය 

නි්යෝජය 
සාමානයාධිකාකා ( 

(නැ්ගනහිර 
කාර්යාලය) 

නිලා්වලි පාර 
ිකුණාමලය 

- NCB Click 
Here 

්බදාහැ (ම් 
කළාප 02-

නැ්ගනහිර 
පළාත 

DGM [E]/QPPC/22/073 
 

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

02 ක සඳහා කුලියට ලබා ගැනීම. 

2022-06-15 
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැ්ගනහිර) 

ප්රා්ේශීය ප්රධ්ාන විදුලි 
ඉංජි්න්රු කාර්යාලය 

(මඩකළපුව) 
065-2222639 

්හෝ 
නි්යෝජය 

සාමානයාධිකාකා ( 
(නැ්ගනහිර 
කාර්යාලය) 

ිකුණාමලය 
026-2222666 
026-2221030 

1,000.00 20,000.00 

නි්යෝජය සාමානයාධිකාකා ( 
(නැ්ගනහිර කාර්යාලය), 

නිලා්වලි පාර, 
ිකුණාමලය 

නි්යෝජය 
සාමානයාධිකාකා ( 

(නැ්ගනහිර 
කාර්යාලය) 

නිලා්වලි පාර 
ිකුණාමලය 

- NCB Click 
Here 

්බදාහැ (ම් 
කළාප 02-

නැ්ගනහිර 
පළාත 

DGM [E]/QPPC/22/074 
 

විදුලි අධිකාකා ( (ප්රා්ේශීය නඩත්තු 
ඒකකය)-මඩකලපුව ්ේ රාජකා ( කටයුතු 

සඳහා වෑන් රථයක වසර 02 ක සඳහා 
කුලියට ලබා ගැනීම. 

 

2022-06-15 
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැ්ගනහිර) 

ප්රා්ේශීය ප්රධ්ාන විදුලි 
ඉංජි්න්රු කාර්යාලය 

(මඩකළපුව) 
065-2222639 

්හෝ 
නි්යෝජය 

සාමානයාධිකාකා ( 
(නැ්ගනහිර 
කාර්යාලය) 

ිකුණාමලය 
026-2222666 
026-2221030 

1,000.00 20,000.00 

නි්යෝජය සාමානයාධිකාකා ( 
(නැ්ගනහිර කාර්යාලය), 

නිලා්වලි පාර, 
ිකුණාමලය 

නි්යෝජය 
සාමානයාධිකාකා ( 

(නැ්ගනහිර 
කාර්යාලය) 

නිලා්වලි පාර 
ිකුණාමලය 

- NCB Click 
Here 

්බදාහැ (ම් 
කළාප 02-

නැ්ගනහිර 
පළාත 

DGM [E]/QPPC/22/075 
විදුලි අධිකාකා ( (කල්ලමු්ණ් විදුලි 

පාරි් ෝගික ්ස්වා මධ්යස්ථානය - 
කල්ලමු්ණ්)්ේ රාජකා ( කටයුතු සඳහා 
වෑන් රථයක වසර 02 ක සඳහා කුලියට 

ලබා ගැනීම. 
 

2022-06-15 
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැ්ගනහිර) 

ප්රා්ේශීය ප්රධ්ාන විදුලි 
ඉංජි්න්රු කාර්යාලය 

(කල්ලමු්ණ්) 
063-2222387 

්හෝ 
නි්යෝජය 

සාමානයාධිකාකා ( 
(නැ්ගනහිර 
කාර්යාලය) 

ිකුණාමලය 
026-2222666 

1,000.00 20,000.00 

නි්යෝජය සාමානයාධිකාකා ( 
(නැ්ගනහිර කාර්යාලය), 

නිලා්වලි පාර, 
ිකුණාමලය 

නි්යෝජය 
සාමානයාධිකාකා ( 

(නැ්ගනහිර 
කාර්යාලය) 

නිලා්වලි පාර 
ිකුණාමලය 

- NCB Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/isbrz5rq66rtv3e/Eng-DD2-EP-072%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20IT%20East%20at%20DGM%28East%29%20Office.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/isbrz5rq66rtv3e/Eng-DD2-EP-072%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20IT%20East%20at%20DGM%28East%29%20Office.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/heovek9w9n7c8fe/Eng-DD2-EP-073%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%28Commercial%29-BAtticaloa.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/heovek9w9n7c8fe/Eng-DD2-EP-073%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%28Commercial%29-BAtticaloa.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tgvugqgq5yroq9s/Eng-DD2-EP-074%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%28AMU%29-Batticaloa.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tgvugqgq5yroq9s/Eng-DD2-EP-074%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%28AMU%29-Batticaloa.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9ygdviwqdw3god5/Eng-DD2-EP-075%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20Kalmunai.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9ygdviwqdw3god5/Eng-DD2-EP-075%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20Kalmunai.pdf?dl=0
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්බදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
129/DM-18/2K22/40 

ප්රධ්ාන ඉංජි්න්රු (්බදාහැ (ම් නඩත්තු -
 ඌව) ඒකක්  තරාපැවි නඩත්තු ii ්වත 

වසර ්දකක සඳහා කුලී පදනම මත කෘ 
කැබ්ප රථයක ලබාගැනීම 

 

 
15/06/2022 
15.00 පැය 

 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

නි්යෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජි්න්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ ් ගාඩ, බදුල්ලල. 
දු.ක : 0552222474 

1000.00 47,000.00 

නි්යෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 

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

හිඳ ් ගාඩ, 
බදුල්ලල. 

නි්යෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජි්න්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ ් ගාඩ, බදුල්ලල 

 
- 

්ේශීය 

්මතැනින් 
බාගත 

කරන්න 

්බදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
128/DI-13/2K22/41 

විදුලි ඉංජි්න්රු (දියතලාව) ඒකක්  
බණ්ඩාර්වල පා.්ස්.ම. ්වත වසර 
්දකක සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් 

රථයක ලබාගැනීම 
 
 

 
15/06/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

නි්යෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජි්න්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ ් ගාඩ, බදුල්ලල. 
දු.ක : 0552222474 

1000.00 44,000.00 

නි්යෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 

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

හිඳ ් ගාඩ, 
බදුල්ලල. 

නි්යෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජි්න්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ ් ගාඩ, බදුල්ලල 

 
- 

්ේශීය 

්මතැනින් 
බාගත 

කරන්න 

්බදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
109/DM-16/2K22/42 

ප්රධ්ාන ඉංජි්න්රු (්බදාහැ (ම් නඩත්තු -
 ඌව) ඒකක්  ්මාණරාගල උප ඒකකය 
්වත වසර ්දකක සඳහා කුලී පදනම මත 

කෘ කැබ්ප රථයක ලබාගැනීම 

 
15/06/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

නි්යෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජි්න්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ ් ගාඩ, බදුල්ලල. 
දු.ක : 0552222474 

1000.00 47,000.00 

නි්යෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 

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

හිඳ ් ගාඩ, 
බදුල්ලල. 

නි්යෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජි්න්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ ් ගාඩ, බදුල්ලල 

 
- 

්ේශීය 

්මතැනින් 
බාගත 

කරන්න 

්බදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
42/CONS-09/2K22/43 

ප්රධ්ාන ඉංජි්න්රු (තැනීම් - ඌව) 
ඒකක්  විදුලි අධිකාකාරි IV ්වත වසර 

්දකක සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් 
රථයක ලබාගැනීම 

 
 

 
 
 

15/06/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

නි්යෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජි්න්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ ් ගාඩ, බදුල්ලල. 
දු.ක : 0552222474 

1000.00 44,000.00 

නි්යෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 

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

හිඳ ් ගාඩ, 
බදුල්ලල. 

නි්යෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජි්න්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ ් ගාඩ, බදුල්ලල 

 
- 

්ේශීය 

්මතැනින් 
බාගත 

කරන්න 

්බදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
52/MON-03/2K22/44 

විදුලි ඉංජි්න්රු (්මාණරාගල) ඒකක්  
තණමල්ලවිල පා.්ස්.ම. ්වත වසර ්දකක 

 
 

15/06/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

නි්යෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජි්න්රු (වාණිජ) 

1000.00 44,000.00 

නි්යෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 

ඉංජි්න්රු (වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නි්යෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජි්න්රු (වාණිජ) 

 
- ්ේශීය 

්මතැනින් 
බාගත 

කරන්න 

https://www.dropbox.com/s/hdifvlslld7kr5l/40.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hdifvlslld7kr5l/40.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hdifvlslld7kr5l/40.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ydvnjezrayxvkhv/41.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ydvnjezrayxvkhv/41.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ydvnjezrayxvkhv/41.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zl927jf16fpjzmv/42-CREW%20CAB.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zl927jf16fpjzmv/42-CREW%20CAB.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zl927jf16fpjzmv/42-CREW%20CAB.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/irwwr2n0ak3cwik/43.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/irwwr2n0ak3cwik/43.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/irwwr2n0ak3cwik/43.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wfed89twtxxazih/44.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wfed89twtxxazih/44.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wfed89twtxxazih/44.pdf?dl=0
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සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක 
ලබාගැනීම 

 

(ඌව) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ ් ගාඩ, බදුල්ලල. 
දු.ක : 0552222474 

අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ ් ගාඩ, 

බදුල්ලල. 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ ් ගාඩ, බදුල්ලල 

්බදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
124DI-10/2K22/45 

විදුලි ඉංජි්න්රු (දියතලාව) ඒකක්  
ඇල්ලල පා.්ස්.ම. ්වත වසර ්දකක 
සඳහා කුලී පදනම මත ්ලාරි රථයක 

ලබාගැනීම 
 

 
 

15/06/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

නි්යෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජි්න්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ ් ගාඩ, බදුල්ලල. 
දු.ක : 0552222474 

1000.00 47,000.00 

නි්යෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 

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

හිඳ ් ගාඩ, 
බදුල්ලල. 

නි්යෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජි්න්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ ් ගාඩ, බදුල්ලල 

 
- 

්ේශීය 

්මතැනින් 
බාගත 

කරන්න 

්බදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
122DI-08/2K22/46 

විදුලි ඉංජි්න්රු (දියතලාව) ඒකක්  
ඇල්ලල පා.්ස්.ම. ්වත වසර ්දකක 

සඳහා කුලී පදනම මත කෘ කැබ්ප රථයක 
ලබාගැනීම 

 
 

15/06/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

නි්යෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජි්න්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ ් ගාඩ, බදුල්ලල. 
දු.ක : 0552222474 

1000.00 47,000.00 

නි්යෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 

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

හිඳ ් ගාඩ, 
බදුල්ලල. 

නි්යෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජි්න්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ ් ගාඩ, බදුල්ලල 

 
- 

්ේශීය 

්මතැනින් 
බාගත 

කරන්න 

්බදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
81/DGM-18/2K22/47 

ප්රධ්ාන ඉංජි්න්රු (සැලසුම් හා සංවර්ධ්න 
- ඌව) ඒකක්  විදුලි අධිකාකාරි - ඇමතුම් 

මධ්යස්ථානය II ්වත වසර ්දකක සඳහා 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක ලබාගැනීම 

 

 
 
 

15/06/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

නි්යෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජි්න්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ ් ගාඩ, බදුල්ලල. 
දු.ක : 0552222474 

1000.00 44,000.00 

නි්යෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 

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

හිඳ ් ගාඩ, 
බදුල්ලල. 

නි්යෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජි්න්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ ් ගාඩ, බදුල්ලල 

 
- 

්ේශීය 

්මතැනින් 
බාගත 

කරන්න 

්බ.අ.04 
(දකුණු පළාත 

1) 

SP/BDG/C5/T/2022/01 
බේ්ේගම ප්රා්ේශීය විදුලි ඉංජි්න්රු 

ඒකකයට අනුයුකතව ්ස්වය කරනු ලබන 
්ේර ්ස්වකයින් සදහා අවශය ආරක්ෂිත 

නිල ඇදුම් 213ක සපයා ගැනීම. 

16/06/2022 
14.00 පැය 

 
 
 
 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

 
 
 
 
 
 

ප්රා්ේශීය විදුලි 
ඉංජි්න්රු කාර්යාලය, 

ලං.වි.ම.හාමු්ගාඩ පාර, 
කුම්්ම්, 

බේ්ේගම.දු.අං.091-
2292099 

 
 

500.00 
 
 
 
 
 
 
 

15,000.00 ප්රා්ේශීය විදුලි ඉංජි්න්රු 
කාර්යාලය, 

ලං.වි.ම.හාමු්ගාඩ පාර, 
කුම්්ම්, බේ්ේගම. 

 
 
 
 

 අදාල්නා්ේ. NCB 
 

්තාරතුරු 
ිටපර 

https://www.dropbox.com/s/4fnz7i3uwmh28zg/45-Lorry.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4fnz7i3uwmh28zg/45-Lorry.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4fnz7i3uwmh28zg/45-Lorry.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i4zlq0a3gpsdmq6/46-CREW%20CAB.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i4zlq0a3gpsdmq6/46-CREW%20CAB.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i4zlq0a3gpsdmq6/46-CREW%20CAB.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/esygihpc699xikr/47.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/esygihpc699xikr/47.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/esygihpc699xikr/47.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s5gyirkywomnpvu/Sin-DD4-SP1-SP-BDG-C5-T-2022-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s5gyirkywomnpvu/Sin-DD4-SP1-SP-BDG-C5-T-2022-01.pdf?dl=0
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්බ.අ.04 
(දකුණු පළාත 

1) 

SP1/DGM/CE/C4/POLEYARD/202
2/30 

විදුලි කණු රැස් කර තැබීම ිණිස ඉඩමක 
බේදට ගැනීම.ගාල්ලල සිට කි.මී. 15 කට 

නුදුරින් අකකර 01ක පමණ තැනිතලා හා 
තද ්පා්ලාවකින් යුතු ආරකිත 

වැටකින් සමන්විත ඉඩමක විය යුතුය. 
ප්රධ්ාන මාර්ග්  සිට ඉඩම දකවා බර 

වාහන ගමන් කි (මට හැකියාව ද තිබිය 
යුතුය. එම ඉඩ්මහි ඔේපුවට අදාල 

පත්තිරු සමඟ ිඹුරුපත ද ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය. 

15/06/2022 
14.00 පැය 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

නි්යෝජය 
සාමානයාධිකාකා ( (දකුණු 

පළාත 1), ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක. 167, 

මාතර පාර, ගාල්ලල. 
091-2232095 

 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- නි්යෝජය සාමානයාධිකාකා ( 
(දකුණු පළාත 1), ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, අංක. 
167, මාතර පාර, ගාල්ලල. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 අදාල්නා්ේ. NCB 
 

්තාරතුරු 
ිටපර 

්බ.අ.04 
(දකුණු පළාත 

1) 

දප1/ප්රඉ/අකු/ලි6/කුලී්ගාඩනැගිලි/202
2/ 05 

ප්රා්ේශීය නඩත්තු ඒකකය සඳහා 
්ගාඩනැගිල්ලලක කුලියට ලබා ගැනීම . 

අකුරැස්ස ප්රා්ේශීය ප්රධ්ාන විදුලි 
ඉංජි ් න්රු කාර්යාලයට අයත් ප්රා්ේශීය 
නඩත්තු ඒකකය සඳහා වසර 02ක කාල 
සීමාවකට දම්පැල්ලල, ්තලිජ්ජවිල සහ 
පරදූව යන ප්ර්ේශ අවට ප්රධ්ාන මාර්ගය 
ආසන්න්  ව.අ.750 ක ්හෝ ඊට වැඩි  
ප්රමාණ ්    ් ගාඩනැගිල්ලලක විය යුතු 

අතර, වාහන 04 ක පමණ නවතා තැබිය 
හැකි  ් තකලා විදුලිය, ජලය, දුරකතන, 
අනිකුත් පහසුකම් සහ ප්ර්ේශ මාර්ගයට 
්ේ්ටුවක සහිත තාේපයක/ වැටකින් 
සමන්විත ්ගාඩනැගිල්ලලක විය යුතුය. 

08/06/2022 
14.00පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

 

ප්රධ්ාන 
ඉංජි්න්රු,ප්රා්ේශීය 

ප්රධ්ාන විදුලි ඉංජි්න්රු 
කාර්යාලය,ලංකා 

විදුලිබල 
මණ්ඩලය,අකුරැස්ස. 

දු.ක.    041 – 2250344 
ෆැකස් 041 - 2250285 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ප්රධ්ාන ඉංජි්න්රු,ප්රා්ේශීය 
ප්රධ්ාන විදුලි ඉංජි්න්රු 

කාර්යාලය,ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය,අකුරැස්ස. 

 
 
 

 අදාල්නා්ේ. NCB 
 

්තාරතුරු 
ිටපර 

්බදාහැ ( ම් 
අංශය -04 

(ද.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V11/2022
/22 

නි්යෝජය සාමානයාධිකාකා ( (ද.ප.02) 
කාර්යාලයට අයත් ප්රධ්ාන ඉංජි්න්රු 

(වාණිජ හා පාරි.්ස්වා ) ඒකක් , විදුලි 
අධිකාකා ( (කාර්යාල) සදහා ේවිත්ව කාර්යය 

වෑන් රථ  01ක කුලී පදනම මත සපයා 
ගැනීම. 

15-06-2022 
 

14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-2) 

නි්යෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජි්න්රු (වාණිජ) 

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

තංගල්ලල. 
දු.අ. 047-2200888 

1000.00 20,000.00 

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

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

61/1A, මුහුදු මාවත, 
තංගල්ලල. 

නි්යෝජය  
සාමානයාධිකාකාරි 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජි්න්රු (වාණිජ) 

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

තංගල්ලල 

-- ්ේශීය 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/5te4h9lccnh3bhe/Sin-DD4-SP1-DGM-CE-C4-POLE%20YARD-2022-30.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5te4h9lccnh3bhe/Sin-DD4-SP1-DGM-CE-C4-POLE%20YARD-2022-30.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i4wo8mcfcdes2i3/Sin-DD4-SP1-%E0%B6%AF%E0%B6%B41-%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%89-%E0%B6%85%E0%B6%9A%E0%B7%94-%E0%B6%BD%E0%B7%926-%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%A9%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92-2022-05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i4wo8mcfcdes2i3/Sin-DD4-SP1-%E0%B6%AF%E0%B6%B41-%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%89-%E0%B6%85%E0%B6%9A%E0%B7%94-%E0%B6%BD%E0%B7%926-%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%A9%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92-2022-05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cmh552c5k386z92/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V11-2021-22.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cmh552c5k386z92/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V11-2021-22.pdf?dl=0
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ෆැකස් : 047-2241806 

්බදාහැ ( ම් 
අංශය -04 

(ද.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V128/20
22/23 

නි්යෝජය සාමානයාධිකාකා ( (ද.ප.02) 
කාර්යාලයට අයත් ප්රධ්ාන ඉංජි්න්රු 

(හම්බන්්තාට) ඒකක් , විදුලි අධිකාකා ( 
(හම්බන්්තාට) රාජකාරි සදහා ේවිත්ව 

කාර්යය වෑන් රථ  01ක කුලී පදනම මත 
සපයා ගැනීම. 

15-06-2022 
 

14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-2) 

නි්යෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජි්න්රු (වාණිජ) 

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

තංගල්ලල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැකස් : 047-2241806 

1000.00 20,000.00 

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

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

61/1A, මුහුදු මාවත, 
තංගල්ලල. 

නි්යෝජය  
සාමානයාධිකාකාරි 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජි්න්රු (වාණිජ) 

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

තංගල්ලල 

-- ්ේශීය Click 
Here 

්බදාහැ ( ම් 
අංශය -04 

(ද.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V129/20
22/24 

නි්යෝජය සාමානයාධිකාකා ( (ද.ප.02) 
කාර්යාලයට අයත් ප්රධ්ාන ඉංජි්න්රු 

(හම්බන්්තාට) ඒකක් , විදුලි අධිකාකා ( 
(කතරගම) රාජකාරි සදහා ේවිත්ව කාර්යය 

වෑන් රථ  01ක කුලී පදනම මත සපයා 
ගැනීම. 

15-06-2022 
 

14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-2) 

නි්යෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජි්න්රු (වාණිජ) 

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

තංගල්ලල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැකස් : 047-2241806 

1000.00 20,000.00 

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

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

61/1A, මුහුදු මාවත, 
තංගල්ලල. 

නි්යෝජය  
සාමානයාධිකාකාරි 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජි්න්රු (වාණිජ) 

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

තංගල්ලල 

-- ්ේශීය 
Click 
Here 

්බදාහැ ( ම් 
අංශය -04 

(ද.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V15/202
2/25 

 
නි්යෝජය සාමානයාධිකාකා ( (ද.ප.02) 
කාර්යාලයට අයත් ප්රධ්ාන ඉංජි්න්රු 

(තංගල්ලල) ඒකක්  විදුලි අධිකාකා ( 
(තංගල්ලල) රාජකාරි කටයුතු  සඳහා ේවිත්ව 
කාර්යය වෑන් රථයක බදු පදනම මත ලබා 

ගැනිම 

15-06-2022 
 

14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-2) 

නි්යෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජි්න්රු (වාණිජ) 

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

තංගල්ලල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැකස් : 047-2241806 

1000.00 20,000.00 

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

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

61/1A, මුහුදු මාවත, 
තංගල්ලල. 

නි්යෝජය  
සාමානයාධිකාකාරි 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජි්න්රු (වාණිජ) 

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

තංගල්ලල 

-- ්ේශීය 
Click 
Here 

්බදාහැ ( ම් 
අංශය -04 

(ද.ප-2) 

SP/H/T/2021/02 
හම්බන්්තාට ප්රා්ේශීය  විදුලි ඉංජි්න්රු 
කාර්යාල්  ්ේර  ්ස්වකයින් සඳහා 

ආරක්ෂිත නිල ඇම්ම් (Overall)  මසා නිම 
කර සැපයීම 

15-06-2022 
 

14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-2) 

ප්රා්ේශීය  විදුලි 
ඉංජි්න්රු කාර්යාලය, 

සිරි්බෝපුර, 
හම්බන්්තාට. 

T.P. 047-2256288 

 
1,000.00 

 
20,000.00 

ප්රා්ේශීය  විදුලි ඉංජි්න්රු 
කාර්යාලය, සිරි්බෝපුර, 

හම්බන්්තාට. 

ප්රා්ේශීය  විදුලි 
ඉංජි්න්රු කාර්යාලය, 

සිරි්බෝපුර, 
හම්බන්්තාට. 

-- ්ේශීය 
Click 
Here 

්බදාහැ ( ම් 
අංශය -04 

(ද.ප-2) 

SP/H/T/2021/03 
හම්බන්්තාට ප්රා්ේශීය  විදුලි ඉංජි්න්රු 
කාර්යාල්  කාර්යාල   ්ස්වකයින් සඳහා 

නිල ඇම්ම් මසා නිම කර සැපයීම 

15-06-2022 
 

14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-2) 

ප්රා්ේශීය  විදුලි 
ඉංජි්න්රු කාර්යාලය, 

සිරි්බෝපුර, 
හම්බන්්තාට. 

T.P. 047-2256288 

 
1,000.00 

 
5,000.00 

ප්රා්ේශීය  විදුලි ඉංජි්න්රු 
කාර්යාලය, සිරි්බෝපුර, 

හම්බන්්තාට. 

ප්රා්ේශීය  විදුලි 
ඉංජි්න්රු කාර්යාලය, 

සිරි්බෝපුර, 
හම්බන්්තාට. 

-- ්ේශීය 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/3ljriaagqpcj7km/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V128-2022-23.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3ljriaagqpcj7km/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V128-2022-23.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jtonen10shampbn/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V129-2022-24.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jtonen10shampbn/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V129-2022-24.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/935t044vpfllarn/SPS-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V15-2022-25.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/935t044vpfllarn/SPS-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V15-2022-25.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qj71znf816rn7hm/SP-02-H-T-2022-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qj71znf816rn7hm/SP-02-H-T-2022-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n9kvjx3qrtnmgfs/SP-02-H-T-2022-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n9kvjx3qrtnmgfs/SP-02-H-T-2022-03.pdf?dl=0
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්බදාහැ ( ම් 
අංශය -04 

(ද.ප-2) 

දප2/මා/ලි10/නිල ඇම්ම්/2022/04 
මාතර ප්රා්ේශීය  විදුලි ඉංජි්න්රු 

කාර්යාල්  කාර්යාල   ්ස්වකයින් සඳහා 
නිල ඇම්ම් මසා නිම කර සැපයීම 

 
21-06-2022 

 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-2) 

ප්රා්ේශීය  විදුලි 
ඉංජි්න්රු කාර්යාලය, 

ලං.වි.ම., අංක 120,  
රාහුල පාර, මාතර. 

T.P. 041-2222322 

 
1,000.00 

 
10,000.00 

ප්රා්ේශීය  විදුලි ඉංජි්න්රු 
කාර්යාලය, ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, අංක 120,  රාහුල 
පාර, මාතර. 

 

ප්රා්ේශීය  විදුලි 
ඉංජි්න්රු කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක 120,  

රාහුල පාර, මාතර. 
 

-- ්ේශීය Click 
Here 

 

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

 
 

අයේක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන්ට යහෝ ුන්න්යබ බලයලත් යෝයයෝතයතයන්ට පමයක් ලංසු යපාත් යෝුත් 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 සාමානයාධිකාකාරී/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 සාමානයාධිකාකාරී නමින් ලියන ලද බැංු 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 සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාාන ඉංතයයන්රු කායයාලයේ දී යනාමිය් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපාත් අයේක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ුන්න්යබ යෝයයෝතයතයින්ට අදාල යෝයයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/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 සාමානයාධිකාකාරී/ ප රධාාන ඉංතයයන්රු යවතියෝ. 
 

 

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

 

        සාමාන්යාධිකාරාරී                      
                                     

https://www.dropbox.com/s/s0t0jkde6emr9x9/%E0%B6%AF%E0%B6%B42-%E0%B6%B8%E0%B7%8F-%E0%B6%BD%E0%B7%9210-%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%85%20%E0%B6%87%E0%B6%B3%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A-2022-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s0t0jkde6emr9x9/%E0%B6%AF%E0%B6%B42-%E0%B6%B8%E0%B7%8F-%E0%B6%BD%E0%B7%9210-%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%85%20%E0%B6%87%E0%B6%B3%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A-2022-04.pdf?dl=0

