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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 

බෙදා හැරිම් 
කලාප 01 
බකාළඹ 
නගරය 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2022/019 
HT Cable Covering Tile 

 

2022 
අබගෝස්තු 

31 
බප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නිබයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(බකාළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

සිව්වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
බගාඩනැගිල්ල 340, 

ආර්. ඒ. ද බමල් මාවත, 
බකාළඹ 03 2022.08.30 

දිනට බපර 
දුක.011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

107,100.00 
 

නිබයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(බකාළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිව් වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 

බගාඩනැගිල්ල 340, ආර් ඒ ද 
බමල් මාවත, බකාළඹ 03 හි 

තො ඇති ලංසු බපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නිබයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(බකාළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- බේශීය 
Click 
Here 

බෙ. අ. 1 
(වයාපිති හා 
ෙැර නඩත්ු) 

DGM(P&HM)DD1/T/US/2022/01 
 

නි.සා. (වයාපිති හා ෙැර නඩත්ු) 
ශාඛාබව් බහයියන්ුඩුව ගොඩාවට අයත් 

භාවිතයට ගත බනාහැකි අයිතමයන් 
අබලවි කිරීම. 

2022/09/08 
ප.ව. 2.00 

දක්ෂවා 

කලාපීය 
සපයා 

ගැනීබම් 
කමිටුව 

(බෙ.අ.1) 

නිබයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(වයාපිති හා ෙැර 
නඩත්ු) බෙදාහැරීම් 
අංශය 01,       ලංකා 
විදුලිෙල මණ්ඩලය, 

බනා.288, නුවර පාර,         
කුරුණෑගල, 

 
037- 2229151 

1,000.00 

බලාට්ට අංක  01 
5,000.00 

 
බලාට්ට අංක  02 

5,000.00 

 
නිබයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(වයාපිති හා ෙැර නඩත්ු) 

බෙදාහැරීම් අංශය 01,       
ලංකා විදුලිෙල මණ්ඩලය, 

බනා.288, නුවර පාර,         
කුරුණෑගල, 

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

 

නිබයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(වයාපිති හා ෙැර 
නඩත්ු) බෙදාහැරීම් 
අංශය 01,       ලංකා 
විදුලිෙල මණ්ඩලය, 

බනා.288, නුවර පාර,         
කුරුණෑගල, 

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

අදාල නැත බේශීය Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/jek71ku2a9sss3s/DGM%28CC%29-EE%28MM%29-PPC-2022-019-WM.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jek71ku2a9sss3s/DGM%28CC%29-EE%28MM%29-PPC-2022-019-WM.pdf?dl=0
../../Dropbox/Distribution%20Division%2001/2022-08-11/DD1-PHM-US-2022-01.pdf
../../Dropbox/Distribution%20Division%2001/2022-08-11/DD1-PHM-US-2022-01.pdf
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බෙදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/C1/ 
2K22/072 

ඌව පළාත සඳහා මීටර් 8.3/කි.ග්රෑ.100 
බපරැදි ෙමන ලද බකාන්ීට්ට ක  500ක්ෂ 

මිල දී ගැනීම සහ සැපයීම. (CEB 
Spec:44-2:1997) 

 

31/08/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

 
නිබයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජිබන්රු (වාණිජ්) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිෙල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්තරංවැලි පාර, 
හිඳ බගාඩ, ෙදුල්ල. 

දු.ක : 0552222474 

3,500.00 181,000.00 

 
නිබයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජිබන්රු (වාණිජ්) ඒකකය 

ලංකා විදුලිෙල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්තරංවැලි පාර, 

හිඳ බගාඩ,ෙදුල්ල. 

 
නිබයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජිබන්රු (වාණිජ්) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිෙල 
මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්තරංවැලි පාර, 
හිඳ බගාඩ, ෙදුල්ල 

 
- 

බේශීය 

 
බමතැනින් 

ොගත 
කරන්න 

බෙදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/C1/PS/2K22
/074 

ඌව පළාත සඳහා මීටර් 11/කි.ග්රෑ.850 
බපරැදි ෙමන ලද බකාන්ීට්ට ක  100ක්ෂ 

මිල දී ගැනීම සහ සැපයීම. (CEB 
Spec:44-2:1997) 

 

31/08/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

 
නිබයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජිබන්රු (වාණිජ්) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිෙල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්තරංවැලි පාර, 
හිඳ බගාඩ, ෙදුල්ල. 

දු.ක : 0552222474 

3,500.00 109,000.00 

 
නිබයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජිබන්රු (වාණිජ්) ඒකකය 

ලංකා විදුලිෙල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්තරංවැලි පාර, 

හිඳ බගාඩ,ෙදුල්ල. 

 
නිබයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජිබන්රු (වාණිජ්) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිෙල 
මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්තරංවැලි පාර, 
හිඳ බගාඩ, ෙදුල්ල 

 
- 

බේශීය 

බමතැනින් 
ොගත 

කරන්න 

බෙදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/C1/ 
RC/2K22/075 

ඌව පළාත සඳහා 8.3m/100kg  
සැහැල්ු වැරකැවූ බකාන්ීට්ට ක  

500ක්ෂ මිල දී ගැනීම සහ සැපයීම. (CEB 
Spec:44-5:2017) 

 

31/08/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

 
නිබයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජිබන්රු (වාණිජ්) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිෙල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්තරංවැලි පාර, 
හිඳ බගාඩ, ෙදුල්ල. 

දු.ක : 0552222474 

3,500.00 124,000.00 

 
නිබයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජිබන්රු (වාණිජ්) ඒකකය 

ලංකා විදුලිෙල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්තරංවැලි පාර, 

හිඳ බගාඩ,ෙදුල්ල. 
 

 
නිබයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජිබන්රු (වාණිජ්) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිෙල 
මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්තරංවැලි පාර, 
හිඳ බගාඩ, ෙදුල්ල 

 
- 

බේශීය 

 
බමතැනින් 

ොගත 
කරන්න 

https://www.dropbox.com/s/fslhv785anuorzt/72.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fslhv785anuorzt/72.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fslhv785anuorzt/72.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/irf8g558ehtuqem/074.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/irf8g558ehtuqem/074.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/irf8g558ehtuqem/074.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/an5ghzjpbyj5fyk/075.docx.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/an5ghzjpbyj5fyk/075.docx.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/an5ghzjpbyj5fyk/075.docx.pdf?dl=0
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බෙදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

 
DGM(UVA)/CE(COM)/C1/ 

RC/2K22/076 
ඌව පළාත සඳහා 6m/50kg සැහැල්ු 
වැරකැවූ බකාන්ීට්ට ක  500ක්ෂ මිල දී 
ගැනීම සහ සැපයීම (CEB Spec:44-

5:2017) 
 

 
31/08/2022 

15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

 
නිබයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජිබන්රු (වාණිජ්) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිෙල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්තරංවැලි පාර, 
හිඳ බගාඩ, ෙදුල්ල. 

දු.ක : 0552222474 

 
3,500.00 

 
80,000.00 

 
නිබයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජිබන්රු (වාණිජ්) ඒකකය 

ලංකා විදුලිෙල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්තරංවැලි පාර, 

හිඳ බගාඩ,ෙදුල්ල. 

 
නිබයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජිබන්රු (වාණිජ්) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිෙල 
මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්තරංවැලි පාර, 
හිඳ බගාඩ, ෙදුල්ල 

 
- 

බේශීය 

 
බමතැනින් 

ොගත 
කරන්න 

බෙදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/C1/ 
M7/2K22/077 

ඌව පළාත සඳහා බතකලා ම රු වාබන් 
බපට්ටි 300ක්ෂ මිල දී ගැනීම හා සැපයීම 

31/08/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

 
නිබයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජිබන්රු (වාණිජ්) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිෙල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්තරංවැලි පාර, 
හිඳ බගාඩ, ෙදුල්ල. 

දු.ක : 0552222474 

1,000.00 33,750.00 

නිබයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජිබන්රු (වාණිජ්) ඒකකය 
ලංකා විදුලිෙල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්තරංවැලි පාර, 

හිඳ බගාඩ,ෙදුල්ල. 

 
නිබයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජිබන්රු (වාණිජ්) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිෙල 
මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්තරංවැලි පාර, 
හිඳ බගාඩ, ෙදුල්ල 

 
- 

බේශීය 

බමතැනින් 
ොගත 

කරන්න 

බෙදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(ෙපද - 1) 

ඩබ්පපීඑස්ත-1/පීපීසී/ටී/2022/63 
පහත සඳහන් ද්රවයය සපයා බගනවිත් 

භාරදීම 
a) Terminal Kit Heat Shrinkable 

XLPE 11kV/ 3c 95sqmm - 
Outdoor - 05 Nos 

b) End Termination Kit HS 
Outdoor - 

11kV/240sqmm/3C/XLPE/SWA 
UG Cable (Without Socket) - 05 

Nos 

c) Insulation Tubing HS for 33kV 
185sqmm - 40 Nos 

2022.09.01 
බප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නිබයාජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි ( 

ෙස්තනාහිර පළාත දකුණ-
1) කාර්යාලය, 

බෙදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්තථානය, 3වන මහල, 

ලංකා විදුලිෙල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 

බදහිවල. 
011-2638852 

1,500.00 6,000.00 

ප්රධාාන ඉංජිබන්රු (වාණිජ්), 
නිබයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී 
(ෙස්තනාහිර පළාත දකුණ-1) 

කාර්යාලය,  බෙදාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්තථානය, 3වන 

මහල, ලංකා විදුලිෙල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටුමඟ, බදහිවල. 

ප්රධාාන ඉංජිබන්රු 
(වාණිජ්), නිබයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(ෙස්තනාහිර පළාත 

දකුණ-1) කාර්යාලය,  
බෙදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්තථානය, 3වන 

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

බදහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/x98o6bz9emvs5pb/76.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x98o6bz9emvs5pb/76.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x98o6bz9emvs5pb/76.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ng1fneg9z16d7ed/77.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ng1fneg9z16d7ed/77.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ng1fneg9z16d7ed/77.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s9z5rwbfn5ae9il/PPC_T_2022_63%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s9z5rwbfn5ae9il/PPC_T_2022_63%20-%20watermark.pdf?dl=0
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බෙදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප-2) 

 
 

SP2/CE(C&CS)/T/2022/55 
බකාන්ීට්ට බපරැදි ෙමන ලද මීටර් 

8.3/ක්රි.ග්රෑ.100 ක  1000 ක්ෂ සපයා 
ප්රවාහනය කිරීම. 

 

31.08.2022 
 

14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-2) 

නිබයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප.02) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජිබන්රු (වාණිජ්) 

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

තංගල්ල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්ෂස්ත : 047-2241806 

5,000.00 400,000.00 

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

ඉංජිබන්රු (වාණිජ්) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., බනා. 61/1A, මුහුදු 

මාවත, තංගල්ල. 

නිබයෝජ්ය  
සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප.02) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංජිබන්රු 
(වාණිජ්) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., බනා. 61/1A, 
මුහුදු මාවත, තංගල්ල 

-- බේශීය Click 
Here 

ඉදිකිරීම් 

බෙදාහැරිම් 
අංශ 02 
(ෙපඋ) 

WPN/NCB/2022/140 
මීරිගම පාරිබභෝගික බස්තවා මධායස්තථානබ  

දැනට පිහිි බගාඩනැගිල්ලට අළුතින් 
බකාටසක්ෂ එකු කිරීම හා බවනස්ත කිරීමට 

අදාල ඉදිකිරීම් 
සුදුසුකම් : 

CIDA(ICTAD) බේණිබ  C5 බහෝ ඊට 
වැඩි බගාඩනැගිලි ඉදිකිරීම් 

2022-08-
31 ප.ව 2.00 

දක්ෂවා 

පළාත් සපයා 
ගැනීබම් 
කමිටුව 

නි.සා. (ෙපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

බනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිෙත්බගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

5,000.00 300,000.00 

නි.සා. (ෙපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., බනා. 280, නුවර 

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

නි.සා. (ෙපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

බනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිෙත්බගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

යස්වා 

ජ්නන 
(ලක්ෂෂපාන 
සංකීර්ණය) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

බනෝටන් බව්ල්බල් මඩ බසාබරාව්ව 
අවහිරව ඇති මඩ, වැලි හා අබනකුත් දෑ 

ඉවත් කිරීම 
 

DGM/LC/Civil/Ten 2022 – 05 
 
 

ජලය තුළ අලුත් වැඩියාවන් සිදු කිරීම 
පිළිබඳ (Under water repairing) වසර 

06 ක අවම පළපුරුද්ද අනිවාර්ය වේ. 2022/ 08/25 
වන දින 

ප.ව.2.00 
 
 
 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව. 

ලක්ෂෂපාන 
සංකීර්ණය. 

 
නිබයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරී 
කාර්යාලය, ලක්ෂෂපාන 

සංකීර්ණය, 
ලංකා විදුලිෙල 

මණ්ඩලය, ලක්ෂෂපාන. 
දුරකථන- 051 2232085 

051 3502387 
ෆැක්ෂස්ත- 051 2232211 

 
 

2022 /08/ 24දින 
ප.ව. 4.00 දක්ෂවා 

පමණක්ෂ බටන්ඩර්පත් 
නිකුත් කර  ඇත. 

 
 

රු.1000 / = 
(සෑම 

බගවීමක්ෂම 
ඕනැම 

මහජ්න ෙැංකු 
ශාඛාවකින් 
මූලස්තථාන 
ශාඛාබව්  

ගි ම් අංක 
204 

2003200851
34 ෙැරවන 
බස්ත බගවා 

(ෙැංකු 
ලදුපබත් ලංසු 

අංකය 
පැහැදිලිව 

සදහන් කළ 
යුුය ) බහෝ 
ලක්ෂෂපාන 
සංකීර්ණ 
කාර්යාල 

ලංවීම මුදල් 

රු. 50,000.00 

නිබයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී 
කාර්යාලය, ලක්ෂෂපාන 

සංකීර්ණය,ලංකා විදුලිෙල 
මණ්ඩලය, ලක්ෂෂපාන. 

 

නිබයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 

කාර්යාලය, ලක්ෂෂපාන 
සංකීර්ණය, 

ලංකා විදුලිෙල 
මණ්ඩලය, ලක්ෂෂපාන. 

 

- NCB 
Click 
Here. 

 

https://www.dropbox.com/s/hxld220bqewum8d/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2022-55.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hxld220bqewum8d/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2022-55.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u9ynzeuk9h4g3si/Draft%20Tender%20-%20%20part%201.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u9ynzeuk9h4g3si/Draft%20Tender%20-%20%20part%201.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kcvuwfo77p2100r/Eng-Gen-LC-DGM-LC-Civil-Ten-2022-05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kcvuwfo77p2100r/Eng-Gen-LC-DGM-LC-Civil-Ten-2022-05.pdf?dl=0
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කවුන්ටරයක
ට බගවා 
ලදුපත 

ඉදිරිපත් කළ 
යුුය. ) 

 
 

ජ්නන 
(ලක්ෂෂපාන 
සංකීර්ණය) 

ලක්ෂෂපාන  බව්ල්බල් මඩ බසාබරාව්ව 
අවහිරව ඇති මඩ, වැලි හා අබනකුත් දෑ 

ඉවත් කිරීම 
 

DGM/LC/Civil/Ten 2022 – 06 
ජලය තුළ අලුත් වැඩියාවන් සිදු කිරීම 

පිළිබඳ (Under water repairing) වසර 
06 ක අවම පළපුරුද්ද අනිවාර්ය වේ. 

 
PCA 3 වපෝරමය පුරවා එවිය යුතුය. 

2022/ 08/25 
වන දින 

ප.ව.2.00 
 
 
 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව. 

ලක්ෂෂපාන 
සංකීර්ණය. 

 
නිබයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරී 
කාර්යාලය, ලක්ෂෂපාන 

සංකීර්ණය, 
ලංකා විදුලිෙල 

මණ්ඩලය, ලක්ෂෂපාන. 
දුරකථන- 051 2232085 

051 3502387 
ෆැක්ෂස්ත- 051 2232211 

 
 

2022 /08/ 24 දින 
ප.ව. 4.00 දක්ෂවා 

පමණක්ෂ බටන්ඩර්පත් 
නිකුත් කර  ඇත. 

 
 

රු.1000 / = 
(සෑම 

බගවීමක්ෂම 
ඕනැම 

මහජ්න ෙැංකු 
ශාඛාවකින් 
මූලස්තථාන 
ශාඛාබව්  

ගි ම් අංක 
204 

2003200851
34 ෙැරවන 
බස්ත බගවා 

(ෙැංකු 
ලදුපබත් ලංසු 

අංකය 
පැහැදිලිව 

සදහන් කළ 
යුුය ) බහෝ 
ලක්ෂෂපාන 
සංකීර්ණ 
කාර්යාල 

ලංවීම මුදල් 
කවුන්ටරයක

ට බගවා 
ලදුපත 

ඉදිරිපත් කළ 
යුුය. ) 

 
 

රු. 75,000.00 

නිබයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී 
කාර්යාලය, ලක්ෂෂපාන 

සංකීර්ණය,ලංකා විදුලිෙල 
මණ්ඩලය, ලක්ෂෂපාන. 

 

නිබයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 

කාර්යාලය, ලක්ෂෂපාන 
සංකීර්ණය, 

ලංකා විදුලිෙල 
මණ්ඩලය, ලක්ෂෂපාන. 

 

- NCB 
Click 
here. 

 

ජ්නන 
(ලක්ෂෂපාන 
සංකීර්ණය) 

පැරණි ලක්ෂෂපාන  උමං 
පිවිසුම්  බගාඩනැගිල්බල් බකාන්ීට්ට 

වහලය දියවරනය කිරීම. 
 

DGM/LC/Civil/Ten 2022 – 07 
 
 

2022/ 09/01 
වන දින 

ප.ව.2.00 
 
 
 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව. 

ලක්ෂෂපාන 
සංකීර්ණය. 

 
නිබයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරී 
කාර්යාලය, ලක්ෂෂපාන 

සංකීර්ණය, 
ලංකා විදුලිෙල 

මණ්ඩලය, ලක්ෂෂපාන. 

රු.1000 / = 
(සෑම 

බගවීමක්ෂම 
ඕනැම 

මහජ්න ෙැංකු 
ශාඛාවකින් 
මූලස්තථාන 

රු. 69,000.00 

නිබයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී 
කාර්යාලය, ලක්ෂෂපාන 

සංකීර්ණය,ලංකා විදුලිෙල 
මණ්ඩලය, ලක්ෂෂපාන. 

 

නිබයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 

කාර්යාලය, ලක්ෂෂපාන 
සංකීර්ණය, 

ලංකා විදුලිෙල 
මණ්ඩලය, ලක්ෂෂපාන. 

 

- NCB 
Click 
here. 

 

https://www.dropbox.com/s/i85gvejeku0y1e0/Eng-Gen-LC-DGM-LC-Civil-Ten-2022-06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i85gvejeku0y1e0/Eng-Gen-LC-DGM-LC-Civil-Ten-2022-06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l6i5d6swblyfjyg/Eng-Gen-LC-DGM-LC-Civil-Ten-2022-07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l6i5d6swblyfjyg/Eng-Gen-LC-DGM-LC-Civil-Ten-2022-07.pdf?dl=0
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දියවරන කටයුතු සිදු කිරීම 
පිළිබඳ (WATER PROOFING WORK) 
වසර 10 ක අවම පළපුරුද්ද අනිවාර්ය වේ. 

PCA 3 වපෝරමය පුරවා එවිය යුතුය. 

දුරකථන- 051 2232085 
051 3502387 

ෆැක්ෂස්ත- 051 2232211 
 
 

2022 /08/ 31 දින 
ප.ව. 4.00 දක්ෂවා 

පමණක්ෂ බටන්ඩර්පත් 
නිකුත් කර  ඇත. 

 
 

ශාඛාබව්  
ගි ම් අංක 

204 
2003200851

34 ෙැරවන 
බස්ත බගවා 

(ෙැංකු 
ලදුපබත් ලංසු 

අංකය 
පැහැදිලිව 

සදහන් කළ 
යුුය ) බහෝ 
ලක්ෂෂපාන 
සංකීර්ණ 
කාර්යාල 

ලංවීම මුදල් 
කවුන්ටරයක

ට බගවා 
ලදුපත 

ඉදිරිපත් කළ 
යුුය. ) 

 
 

ජ්නන 
(මහවැලි 

සංකීර්ණය) 

MC/UKTPS/TEN/CVL/2022-093 
 

ඉහළ වකාත්මවේ බලාගාරය, බලාගාර 
පිවිසුම් මාර්ගය, අරුස්සැේල නිල නිවාස 
සංකීර්ණය හා බලාගාරයට අයත් වසසු 
ප්රවද්යයන් දදයාන න්ත්තු වස්වා ලබා 

ගැනීම ස දහා  වටන්්ර් කැඳවීම 

2022.08.31 
වන දින පැය 
14:30 දක්ෂවා. 

මහවැලි 
සංකීර්ණ 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

ප්රධාාන ඉංජිබන්රු, 
ඉහළ බකාත්මබල් විදුලි 

ෙලාගාරය, 
ලංකා විදුලි ෙල 

මණ්ඩලය, 
ඉංජිබන්රු ශවීන්ද්රනාත්  

ප්රනාන්දු මාවත, 
නියම්ගම්බදාර, 

බකාත්මබල්. 
 

දුරකථන 
0512233211 
0777253216 
0777253098 

ෆැක්ෂස්ත : 
0512233168 

 

1,000.00 
සියුම 
බගවීම් 

මහවැලි 
සංකීර්ණය 
රැස්තකිරීබම් 

ගි ම - 
මහජ්න 

ෙැංකුබව් 
මූලස්තථාන 
ශාඛාබව් 

ගි ම් අංක 
204-2002-
30085-134 
ගි මට ෙැර 

කර අදාල 
රිසිට්ටපත 
ඉදිරිපත් 

කිරීබමන් 
2022.08.30 

දින දක්ෂවා 

60,000.00 ප්රධාාන ඉංජිබන්රු, 
ඉහළ බකාත්මබල් විදුලි 

ෙලාගාරය, 
ලංකා විදුලි ෙල මණ්ඩලය, 

ඉංජිබන්රු ශවීන්ද්රනාත්  
ප්රනාන්දු මාවත, 
නියම්ගම්බදාර, 

බකාත්මබල්. 
 

ප්රධාාන ඉංජිබන්රු, 
ඉහළ බකාත්මබල් විදුලි 

ෙලාගාරය, 
ලංකා විදුලි ෙල 

මණ්ඩලය, 
ඉංජිබන්රු ශවීන්ද්රනාත්  

ප්රනාන්දු මාවත, 
නියම්ගම්බදාර, 

බකාත්මබල්. 
 

2022.08.31 දින 
පැය 14:30 

අදාල නැත. බේශීය 
තරඟකාරි 

ලංසු. 
(NCB) 

 
Click 
here 

https://www.dropbox.com/s/z7pwfkjenrpsfy7/SIN-GEN-%20MC-UKTPS-TEN-CVL-2022-093.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z7pwfkjenrpsfy7/SIN-GEN-%20MC-UKTPS-TEN-CVL-2022-093.pdf?dl=0
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සතිබ  වැඩ 
කරන 

දිනයකදී 
9:00 පැය සිට 

15:00 පැය 
ලො ගත 

හැක. 
සම්බේෂණ 

අංශය 
(බමබහයුම් හා 

නඩත්ු 
බස්තවා) උුරු 

මැ ද 

TR/O&M/N/NCB/2022/066/D 
 

අනුරා ධාපුර  නගර සභා සීමා ව ුලින් කුලී 
පදනම මත අවුරුේදක කා ල 

සීමා වක්ෂ සඳහා  වර්ග අඩි 1000ක (අවම), 
වා හන ගා ල් කිරීමට හැ කි විදුලිය, ජ්ලය 

හා  දුරකතන පහසුකම් සහිතව විදුලි 
අධිකාකා රි සඳහා  නිල නිවසක්ෂ සපයා  ගැ 

නීම. 
 

මිළ ගණන් ෙහා ලන ලියුම් කවරබ  ඉහළ 
වම් බකලවබර් 

“TR/O&M/N/NCB/2022/066/D” 
යනුබවන් ඉදිරිපත් කරන්න. 

2022/08/24 
බප.ව. 10.00 

නිබයෝ ජ්ය 
සා මා නයා 

ධිකාකා රි 
(සම්බේෂණ  

බමබහයුම් හා 
නඩත්ු - 

උුර) 

ප්ර ප්රධාාන ඉංජිබන්රු 
(බම. හා න. බස්තවා ) 
උුරු මැ ද, ලංකා 

විදුලිෙල මණ්ඩලය, 
ෙණ්ඩා රනා යක මා වත, 

අනුරා ධාපුර. 
 

දු.අං.025-2235269 
025-2225922 

 

250.00 
 

- ප්රධාා න ඉංජිබන්රු 
(බම. හා න. බස්තවා ) උුරු 

මැ ද, ලංකා  විදුලිෙල 
මණ්ඩලය, 

ෙණ්ඩා රනා යක මා වත, 
අනුරා ධාපුර. 

 
දු.අං.025-2235269 

025-2225922 
 
 

 
ප්ර.ඉ.(බම. හා න. බස්තවා 
) - උුරු මැ ද කා ර්යා 

ලය, ලං.වි.ම., 
ෙණ්ඩාරනා යක මා වත, 

අනුරාධාපුර. 
 
 

- NCB Click 
Here 

සම්බේෂණ / 
(සම්.මෙ.හා. 

න- උුර) 

TR/O&M/N/NCB/2022/067/D 
 

ප්රධාාන ඉංජිබන්රු (සම්බේෂණ, 
බමබහයුම් හා නඩත්ු - උුරු මැද ) 
ඒකකය සදහා බමෝටර් වෑන් රථයක් 

ඉන්ධන හා රියදුරු සෙග. කුලියට ලබා 
ගැනීෙ (හෙරණ) 

2022.08.31
මෙ.ව. 10.00 

ෙැයට 

සම්බේෂණ -  
ප්රසම්ොනන 

මටන්ඩර් 
ෙණ්ඩලය 

ප්ර.ඉ.(සම්.බම.හා න.) 
උුරු මැද, 

ලංකා විදුලිෙල 
මණ්ඩලය 

ෙණ්ඩාරනායක මාවත, 
අනුරාධාපුර. 

 
 

දු.අ./ෆැක්ෂස්ත: 
025-2235269 

200.00 
50,000.00 

(එක්ෂ වාහනයක්ෂ 
සදහා) 

ප්ර.ඉ..(සම්.බම.හා න.) උුරු 
මැද, 

ලංකා විදුලිෙල මණ්ඩලය 
ෙණ්ඩාරනායක මාවත, 

අනුරාධාපුර. 
 
 
 

දු.අ./ෆැක්ෂස්ත: 
025-2235269 

ප්ර.ඉ..(සම්.බම.හා න.) 
උුරු මැද, 

ලංකා විදුලිෙල 
මණ්ඩලය 

ෙණ්ඩාරනායක මාවත, 
අනුරාධාපුර. 

 
 
 

දු.අ./ෆැක්ෂස්ත: 
025-2235269 

- NCB 

 
වයාමුව 

 
 

බෙදා හැරිම් 
කලාප 01 
බකාළඹ 
නගරය 

 
DGM(CC)/CE(CW)/PPC/2022/005 
නි.ස (වකා.න) අනියුක්ත ප්ර .ඉ (වකා.බ) 

ඒකකවේ පාරිව ෝගික වස්වා මධ්යස්ාාන 
අංක 01 සදහා කුළි වෑන් රා 01 ක් ලබා 

ගැනිම (වසර 02 ක් සදහා) 
 

2022 
අබගෝස්තු 

31 
බප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නිබයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(බකාළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

සිව්වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
බගාඩනැගිල්ල 340, 

ආර්. ඒ. ද බමල් මාවත, 
බකාළඹ 03මගින් 

2022-08-30 දිනට බපර 
දුක.011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

එක්ෂ වෑන් රථයකට 
15,000.00 ෙැගින් 

 

නිබයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(බකාළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිව් වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 

බගාඩනැගිල්ල 340, ආර් ඒ 
ද බමල් මාවත, බකාළඹ 03 
හි තො ඇති ලංසු බපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නිබයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(බකාළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- බේශීය 
Click 
Here 

බෙ.අ. 02  
PHMDD2/DGM/CE(LCM)/DPC 

2022.08.31 
14.00 පැය 

බෙදාහැරීම් 
අංශ 

නිබයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි(වයා.හා 

 
500.00 

 
36,000.00 

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

 
නිබයෝජ්ය 

 
NA 

NCB -Click 
Here-- 

https://www.dropbox.com/s/8drk5g2d1e48j9b/Eng-TRA-O%26M-TRO%26MNNCB%202022066%20D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8drk5g2d1e48j9b/Eng-TRA-O%26M-TRO%26MNNCB%202022066%20D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0gmm2tigi9tme0h/Eng-TRA-O%26M-TRO%26MNNCB%202022067D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/845ev6pawxae2sl/DGM%28CC%29-CE%28CW%29-PPC-2022-005-WM.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/845ev6pawxae2sl/DGM%28CC%29-CE%28CW%29-PPC-2022-005-WM.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xchl1a6fyyem6jl/ENG-DD2-PHM-PHM-DD2-DGM-CE%20%28LCM%29-DPC-2021-39%20-%20Copy.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xchl1a6fyyem6jl/ENG-DD2-PHM-PHM-DD2-DGM-CE%20%28LCM%29-DPC-2021-39%20-%20Copy.pdf?dl=0


 8 

/2021/39 
 

ප්රධාන ඉංජිමන්රු (රැහැන් ොර්ග තැනීම් 
සහ නඩත්තු) මබ.අං 2 ඒකකය සනහා බදු 

ෙනනෙ ෙත වෑන් රථයක් අවුරුදු 02ක 
කාලයකට  ලබා ගැනීම් (රියදුරු සහිත) 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

බෙ.අ.02 

අ.සැ.න.)බෙදාහැරීම් 
අංශය 2 

ලංකා විදුලිෙල 
මණ්ඩලය,   
තැ.බප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

 
0812222287 
0812204298 

 

බෙදාහැරීම් අංශය 2, 
ලංකා විදුලිෙල මණ්ඩලය, 

තැ.බප.18, 
ළමාගාරය පාර, 

මහනුවර 
 

081-2222287 
081-2204298 

 

සාමානයාධිකාකාරි 
(වයා.හා අ.සැ..න.) 

බෙදාහැරීම් අංශය 2, 
ලංකා විදුලිෙල 

මණ්ඩලය, තැ.බප.18, 
ළමාගාරය පාර, 

මහනුවර 
 

081-2222287 
081-2204298 

බෙ.අංශ 02 PHM DD2/ DGM/DPC/2021/44/R 
නිබයෝජ්ය සාමානයාධීකාරී ( වයාපිති හා 
අධිකාසැර නඩත්ු - බෙ.අ.02) කාර්යාලය   

සඳහා වසර බදකක 
කාලයකට රියදුවරකු සහිත වමෝටර් 

රායක් කුලියට ගැනීම. 

 
2022/08/31 

 
14.00 පැය 

 
 

බෙදාහැරීම් 
අංශ 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

බෙ.අ.02 

 
නිබයෝජ්ය 

සාමානයාධීකාරී ( 
වයාපිති හා අධිකාසැර 
නඩත්ු - බෙ.අ.02)  

ලංකා විදුලිෙල 
මණ්ඩලය. අංක 

18,ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර. 

 
081-2222287 
081-2204298 

 
 

500.00 

 
80,000.00 

 
නිබයෝජ්ය සාමානයාධීකාරී ( 

වයාපිති හා අධිකාසැර 
නඩත්ු - බෙ.අ.02)  ලංකා 

විදුලිෙල මණ්ඩලය. අංක 
18,ළමාගාරය පාර, 

මහනුවර. 
 

081-2222287 
081-2204298 

 
නිබයෝජ්ය 

සාමානයාධීකාරී ( 
වයාපිති හා අධිකාසැර 
නඩත්ු - බෙ.අ.02)  

ලංකා විදුලිෙල 
මණ්ඩලය. අංක 

18,ළමාගාරය 
පාර,මහනුවර. 

 
081-2222287 
081-2204298 

 
 
- 

 
 

NCB 

 
Click 
here 

 
 
 
 

බෙ.අංශ 02 

 
PHM/DD2/DGM/CE(LCM)/DPC/2

022/19 
 

නිබයෝජ්ය සාමානයාධීකාරී ( වයාපිති හා 
අධිකාසැර නඩත්ු -බෙ.අ.02 )කාර්යාලය 
සඳහා වසරබදකක කාලයකට රියදුවරකු 

සහිත වමෝටර් රායක් කුලියට ගැනීම 

 
2022/08/31 

 
14.00 පැය 

 
 

බෙදාහැරීම් 
අංශ 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

බෙ.අ.02 

 
නිබයෝජ්ය 

සාමානයාධීකාරී 
(වයාපිති හා අධිකාසැර 
නඩත්ු - බෙ.අ.02)  

ලංකා විදුලිෙල 
මණ්ඩලය. 

අංක 18,ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර. 

 
081-2222287 
081-2204298 

 
 

500.00 

 
 

80,000.00 

 
නිබයෝජ්ය සාමානයාධීකාරී 

(වයාපිති හා අධිකාසැර 
නඩත්ු - බෙ.අ.02)  ලංකා 

විදුලිෙල මණ්ඩලය. 
අංක 18,ළමාගාරය පාර, 

මහනුවර. 
 

081-2222287 
081-2204298 

 
නිබයෝජ්ය 

සාමානයාධීකාරී 
(වයාපිති හා අධිකාසැර 
නඩත්ු - බෙ.අ.02)  

ලංකා විදුලිෙල 
මණ්ඩලය. 

අංක 18,ළමාගාරය 
පාර,මහනුවර. 
081-2222287 
081-2204298 

 
 
- 

 
 

NCB 

 
Click 
here 

වබ.අ. 02 

PHMDD2/DGM/CE(LCM)/QD/202
2/19 

නඩත්ු වැඩ කණ්ඩායම (වයාපිති හා 
අධිකාසැර නඩත්ු - බෙ.අ.02)  වසර 

බදකක්ෂ සඳහා නිවසක්ෂ ෙේදට ගැනීම 
(ගම්පහ, උඩුගම්බපාල බහෝ අවට ප්රබේශ) 

2022.08.31 
1400 පැය 

නිබයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකා

රි (වයා.හා 
අ.සැ.න.) 

බෙදාහැරීම් 
අංශය 2 

නිබයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි (වයා.හා 

අ.සැ.න.) බෙදාහැරීම් 
අංශය 2 

ලංකා විදුලිෙල 
මණ්ඩලය,   
තැ.බප. 18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

500.00 12,000 

 
නිබයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 

(වයා.හා අ.සැ.න.) 
බෙදාහැරීම් අංශ 2, 

ලංකා විදුලිෙල මණ්ඩලය, 
තැ.බප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

081-2222287 

 
නිබයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(වයා.හා අ.සැ.න.) 
බෙදාහැරීම් අංශ 2, 

ලංකා විදුලිෙල 
මණ්ඩලය, තැ.බප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

- NCB Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/am2n8m907noqk5f/ENG-DD2-PHM-PHM-DD2-DGM-DPC-2021-44%20R.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/am2n8m907noqk5f/ENG-DD2-PHM-PHM-DD2-DGM-DPC-2021-44%20R.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t5dqrjpvzp7o685/ENG-DD2-PHM-PHM-DD2-DGM-CE%20%28LCM%29-DPC-2022-19.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t5dqrjpvzp7o685/ENG-DD2-PHM-PHM-DD2-DGM-CE%20%28LCM%29-DPC-2022-19.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qadzdrhanvbmau2/ENG-DD2-PHM-PHM-DD2-DGM-CE%20%28LCM%29-QD-2022-19%20pdf..pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qadzdrhanvbmau2/ENG-DD2-PHM-PHM-DD2-DGM-CE%20%28LCM%29-QD-2022-19%20pdf..pdf?dl=0
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0812222287 081-2204298 
බෙ.අ.02  

PHM 
DD2/DGM/CE(LC&M)/DPC/2022/

01 
ප්ර.ඉං.( ැ..මා.තැ.හා න.) වයා. හා අ.සැ.න.- 
වබ.අ. 02 කාර්යාලය  සඳහා වසර වදකට 

කුලි පදනම මත 
(වතත් බදු - රියදුරු සහිතව) වෑන් රායක් 

ලබාගැනීම. 
(වැඩිපුර ධ්ාවනය වන්වන් තඹලගමුව 

කප්පේතුවර් ප්රවද්යයන් වලයි) 

2022/08/31 
14.00 පැය 

බෙදාහැරීම් 
අංශ 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

බෙ.අ.02 

නිබයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි (වයා.හා 

අ.සැ.න.) බෙදාහැරීම් 
අංශය 2 

ලංකා විදුලිෙල 
මණ්ඩලය,   
තැ.බප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

 
0812222287 

500.00 80,000.00 

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

බෙදාහැරීම් අංශය 2, 
ලංකා විදුලිෙල මණ්ඩලය, 

තැ.බප.18, 
ළමාගාරය පාර, 

මහනුවර 
 

081-2222287 
081-2204298 

 

 
නිබයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(වයා.හා අ.සැ..න.) 

බෙදාහැරීම් අංශය 2, 
ලංකා විදුලිෙල 

මණ්ඩලය, තැ.බප.18, 
ළමාගාරය පාර, 

මහනුවර 
 

 
- 

 
NCB 

Click 
here 

 
බෙ.අ.  02 

PHMDD2/DGM/CE(LCM)/DPC 
/2022/17 

 
ප්රධාන ඉංජිමන්රු (රැහැන් ොර්ග තැනීම් 
සහ නඩත්තු) මබ.අං 2 ඒකකය සනහා බදු 

ෙනනෙ ෙත කාර් රථයක් අවුරුදු 02ක 
කාලයකට  ලබා ගැනීම් (රියදුරු සහිත) 

2022/08/31 
14.00 පැය 

බෙදාහැරීම් 
අංශ 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

බෙ.අ.02 

නිබයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි(වයා.හා 

අ.සැ.න.)බෙදාහැරීම් 
අංශය 2 

ලංකා විදුලිෙල 
මණ්ඩලය,  
තැ.බප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

 
0812222287 

500.00 80,000.00 

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

බෙදාහැරීම් අංශය 2, 
ලංකා විදුලිෙල මණ්ඩලය, 

තැ.බප.18, 
ළමාගාරය පාර, 

මහනුවර 
 

081-2222287 
081-2204298 

 

නිබයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලංකා විදුලිෙල 
මණ්ඩලය, තැ.බප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

081-2222287 
081-2204298 

N/A NCB Click 
Here-- 

බෙ.අ. 02 

PHMDD2/DGM/CE(LCM)/DPC 
/2022/16 

 
ප්රධාන ඉංජිමන්රු (රැහැන් ොර්ග තැනීම් 
සහ නඩත්තු) මබ.අං 2 ඒකකය සනහා බදු 

ෙනනෙ ෙත වෑන් රථයක් අවුරුදු 02ක 
කාලයකට  ලබා ගැනීම් (රියදුරු සහිත) 

2022/08/31 
14.00 පැය 

බෙදාහැරීම් 
අංශ 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

බෙ.අ.02 
 

නිබයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි(වයා.හා 

අ.සැ.න.)බෙදාහැරීම් 
අංශය 2 

ලංකා විදුලිෙල 
මණ්ඩලය,   
තැ.බප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

 
0812222287 

500.00 80,000.00 

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

බෙදාහැරීම් අංශය 2, 
ලංකා විදුලිෙල මණ්ඩලය, 

තැ.බප.18, 
ළමාගාරය පාර, 

මහනුවර 
 

081-2222287 
081-2204298 

 

නිබයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලංකා විදුලිෙල 
මණ්ඩලය, තැ.බප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

081-2222287 
081-2204298 

N/A NCB 
Click 

Here-- 

 
DD 02 

 
PHMDD2/DGM/CE(SC&M)/DPC/2

022/03/R 
ප්රධාාන ඉංජිබන්රු (උපබපාලතැනීම් හා 

නඩත්ු) 
කාර්යාලය, වයාපි හ හා අසැසැර න්ත්තු - 
වබ.අ.02  සඳහා වසර වදකක කාලයකට 

රියදුවරකු සහිත වෑන් රායක් කුලියට 
ගැනීම. 

 
2022/08/31 

14.00 පැය 

 
DPC-DD2 

 

 
නිබයෝජ්ය 

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

අංශය 2 
ලංකා විදුලිෙල 

මණ්ඩලය,   
තැ.බප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

 
 
 

1000.00 

 
 
 

80,000.00 

 
නිබයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලංකා විදුලිෙල මණ්ඩලය, 
තැ.බප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

 
081-2222287 

 
නිබයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(වයා.හා අ.සැ..න.) 

බෙදාහැරීම් අංශය 2, 
ලංකා විදුලිෙල 

මණ්ඩලය, තැ.බප.18, 
ළමාගාරය පාර, 

මහනුවර 
 

 
 
- 

 
 

NCB 

 
 
 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/opclegy7pq5xqez/ENG-DD2-PHM-PHM-DD2-DGM-CE%20%28LCM%29-DPC-2022-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/opclegy7pq5xqez/ENG-DD2-PHM-PHM-DD2-DGM-CE%20%28LCM%29-DPC-2022-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/caa6l2dw3hn64db/ENG-DD2-PHM-PHM-DD2-DGM-CE%20%28LCM%29-DPC-2022-17.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/caa6l2dw3hn64db/ENG-DD2-PHM-PHM-DD2-DGM-CE%20%28LCM%29-DPC-2022-17.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ce8j2g4rv3g3l28/ENG-DD2-PHM-PHM-DD2-DGM-CE%20%28LCM%29-DPC-2022-16.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ce8j2g4rv3g3l28/ENG-DD2-PHM-PHM-DD2-DGM-CE%20%28LCM%29-DPC-2022-16.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9attx5gmp7e4994/ENG-DD2-PHM-PHM-DD2-DGM-CE%20%28SCM%29-DPC-2022-03%20R.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9attx5gmp7e4994/ENG-DD2-PHM-PHM-DD2-DGM-CE%20%28SCM%29-DPC-2022-03%20R.pdf?dl=0
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0812222287 

081-2204298 

බෙ. අ. 02 
(මප2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/226 
 

ප්රධාාන විදුලි ඉංජිබන්රු(බරරාබදණිය) 
ෙල ප්රබේශයට අයත් යිනුවර 

පාරිබභෝගික බස්තවා මධායස්තථානය  සඳහා 
වසරක කාලයකට ත්රී බරෝද රථයක්ෂ ලො 

ගැනීම 

07/09/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

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

විදුලිෙල මණ්ඩලය, 
බනා.431, බකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 
දු.අ. 081-2270070 

500.00 

 
 
 
 

5,000.00 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 
කාර්යාලය, ලංකා විදුලිෙල 

මණ්ඩලය, බනා.431, 
බකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

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

විදුලිෙල මණ්ඩලය, 
බනා.431, බකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

 
අදාල නැත. 

 
බේශීය 

Click 
Here 

 

බෙ. අ. 02 
(මප2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/227 
 

ප්රධාාන විදුලි ඉංජිබන්රු(බරරාබදණිය) 
ෙල ප්රබේශයට අයත් දවුලගල 

පාරිබභෝගික බස්තවා මධායස්තථානය  සඳහා 
වසර බදකක කාලයකට ත්රී බරෝද රථයක්ෂ 

ලො ගැනීම 

07/09/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

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

විදුලිෙල මණ්ඩලය, 
බනා.431, බකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 
දු.අ. 081-2270070 

1000.00 

 
 
 
 

10,000.00 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 
කාර්යාලය, ලංකා විදුලිෙල 

මණ්ඩලය, බනා.431, 
බකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 

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

විදුලිෙල මණ්ඩලය, 
බනා.431, බකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 
 

 
අදාල නැත. 

 
බේශීය 

Click 
Here 

 

බෙ. අ. 02 
(මප2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/228 
 

ප්රධාාන විදුලි ඉංජිබන්රු(බරරාබදණිය) 
ෙල ප්රබේශයට අයත් වාණිජ් උප ඒකකය  
සඳහා වසරක කාලයකට ත්රී බරෝද රථයක්ෂ 

ලො ගැනීම 

07/09/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

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

විදුලිෙල මණ්ඩලය, 
බනා.431, බකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

දු.අ. 081-2270070 

500.00 

 
 
 
 

5,000.00 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 
කාර්යාලය, ලංකා විදුලිෙල 

මණ්ඩලය, බනා.431, 
බකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 

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

විදුලිෙල මණ්ඩලය, 
බනා.431, බකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 
 

 
අදාල නැත. 

 
බේශීය 

Click 
Here 

 

බෙ. අ. 02 
(මප2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/229 
 

ප්රධාාන ඉංජිබන්රු (ෙලශක්ෂති 
කළමනාකරණ)  - මධායම පළාත 2 සඳහා 

වසර බදකක කාලයකට කුලී පදනම 
යටබත් බමෝටර් කාර් රථයක්ෂ ලො ගැනීම 

07/09/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

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

විදුලිෙල මණ්ඩලය, 
බනා.431, බකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 
දු.අ. 081-2270070 

1000.00 

 
 
 
 

20,000.00 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 
කාර්යාලය, ලංකා විදුලිෙල 

මණ්ඩලය, බනා.431, 
බකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

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

විදුලිෙල මණ්ඩලය, 
බනා.431, බකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

 
අදාල නැත. 

 
බේශීය 

Click 
Here 

 

බෙ. අ. 02 
(මප2) 

 
CP2/CE(COM)/PPC/2022/230 

 
ප්රාබේශීය විදුලි ඉංජිබන්රු (ගිනිගත්බ)න) 

ඒකකයට අයත් විදුලි අධිකාකාරි 
(බනෝර්ටන්ිජ්) ) සඳහා  නිවසක්ෂ කුලී/ෙදු 

පදනම මත වසරක කාලයකට ලො 
ගැනීම. 

07/09/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

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

විදුලිෙල මණ්ඩලය, 
බනා.431, බකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 
දු.අ. 081-2270070 

- 

 
 
 
 
- 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 
කාර්යාලය, ලංකා විදුලිෙල 

මණ්ඩලය, බනා.431, 
බකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

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

විදුලිෙල මණ්ඩලය, 
බනා.431, බකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

 
අදාල නැත. 

 
බේශීය 

Click 
Here 

 

බෙ. අ. 02 
(මප2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/232 
 

ප්රාබේශීය විදුලි ඉංජිබන්රු(බරරාබදණිය)  
ෙල ප්රබේශබ  නඩත්ු උප ඒකකය සඳහා 
වසර බදකක කාලයකට වෑන් රථයක්ෂ ලො 

07/09/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

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

විදුලිෙල මණ්ඩලය, 
බනා.431, බකාළඹ පාර, 

1000.00 

 
 
 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 
කාර්යාලය, ලංකා විදුලිෙල 

මණ්ඩලය, බනා.431, 
බකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

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

විදුලිෙල මණ්ඩලය, 
බනා.431, බකාළඹ පාර, 

 
අදාල නැත. 

 
බේශීය 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/uiqpcgz739zvpal/PPC-2022-226%20Three%20Wheeler-%20Yatinuwara.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uiqpcgz739zvpal/PPC-2022-226%20Three%20Wheeler-%20Yatinuwara.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s8qh4amvr57hc4v/PPC-2022-227%20Three%20Wheeler-%20Daulagala.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s8qh4amvr57hc4v/PPC-2022-227%20Three%20Wheeler-%20Daulagala.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dc2jh4amrl1sgax/PPC-2022-228%20Three%20Wheeler-%20Commecial.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dc2jh4amrl1sgax/PPC-2022-228%20Three%20Wheeler-%20Commecial.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kzalolujnei6og3/PPC-2022-229%20%20CE%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kzalolujnei6og3/PPC-2022-229%20%20CE%20Car.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
https://www.dropbox.com/s/wenlnciq5qihg49/PPC-2022-232%20%20%20Van%20Peradeniya.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wenlnciq5qihg49/PPC-2022-232%20%20%20Van%20Peradeniya.pdf?dl=0
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ගැනීම. පිළිමතලාව. 
දු.අ. 081-2270070 

16,000.00 
 

පිළිමතලාව. 

බෙ. අ. 02 
(මප2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/233 
 

ප්රධාාන විදුලි ඉංජිබන්රු(බරරාබදණිය) 
ෙල ප්රබේශයට අයත් ඊරියගම පාරිබභෝගික 

බස්තවා මධායස්තථානය  සඳහා වසරක 
කාලයකට ත්රී බරෝද රථයක්ෂ ලො ගැනීම 

07/09/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

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

විදුලිෙල මණ්ඩලය, 
බනා.431, බකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 
දු.අ. 081-2270070 

500.00 

 
 
 
 

5,000.00 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 
කාර්යාලය, ලංකා විදුලිෙල 

මණ්ඩලය, බනා.431, 
බකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

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

විදුලිෙල මණ්ඩලය, 
බනා.431, බකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

 
අදාල නැත. 

 
බේශීය 

Click 
Here 

 

බෙ. අ. 02 
(මප2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/235 
 

ප්රධාාන ඉංජිබන්රු (තැනීම්)  - මධායම 
පළාත 02 ඒකකයට අයත් ලං.වි.ම වැඩ 

කණ්ඩායම්වල භාණ්ඩ ගෙඩා කිරීමට හා 
මණ්ඩලීය වාහන නවතා තැබීම සදහා 

කුලී/ෙදු පදනම පහත සදහන් පහසුකම් 
සහිතබගාඩනැගිල්ලක්ෂ සහිත ඉඩමක්ෂ  

වසර 02ක කාලයකට ලො ගැනීම. 
1. බරරාබදණිය හා බගලිඔය නගරවලට 

ආසන්න විය යුුයි. 
2. බගාඩනැගිල්ල වර්ග අඩි 1500 පමණ  

විය යුුයි. 
3.  නල ජ්ලය, විදුලිය සහ සනීපාරක්ෂක 

පහසුකම් තිබිය යුුය. 
4. බලාරි රථ හා බරේන් රථ 08ක්ෂ පමණ 

ගාල් කීරීමට, ඇුල් කිරීමට හා හැරවීමට 
පහසුකම් තිබිය යුුය. 

5.ආරක්ෂිත වැටක්ෂ හා පිවිසුම් බදාරටුවක්ෂ 
තිබිය යුුය. 

07/09/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

තමා ෙලාබපාබරාත්ු 
වන මාසික කුළිය සහ 
ඉඩබම් සියු විස්තතර 

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

ආකිති පත්රබ  සඳහන් 
කර ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 

02 කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිෙල මණ්ඩලය, 

බනා.431, බකාළඹ පාර, 
පිළිමතලාව බවත 

බගනවිත් බහෝ 
ලියාපදිංචි තැපෑබලන් 

එවිය යුුය. 
ඉඩම සම්ෙන්ධාව 

බතාරුරු සඳහා - දු.අ. 
081-4949164 

ලංසුව භාරදීම පිළිෙඳ 
වැඩි විස්තතර සඳහා - දු.අ.  

081-2270070 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 
කාර්යාලය, ලංකා විදුලිෙල 

මණ්ඩලය, බනා.431, 
බකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

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

විදුලිෙල මණ්ඩලය, 
බනා.431, බකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

 
අදාල නැත. 

 
බේශීය 

Click 
Here 

 

බෙ. අ. 02 
(මප2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/236 
 

ප්රධාාන ඉංජිබන්රු (තැනීම්)  - මධායම 
පළාත 02 ඒකකයට අයත් ලං.වි.ම වැඩ 

කණ්ඩායම්වල භාණ්ඩ ගෙඩා කිරීමට හා 
මණ්ඩලීය වාහන නවතා තැබීම සදහා 

කුලී/ෙදු පදනම පහත සදහන් පහසුකම් 
සහිතබගාඩනැගිල්ලක්ෂ සහිත ඉඩමක්ෂ  

වසර 02ක කාලයකට ලො ගැනීම. 
1. කෑගල්ල හා මාවනැල්ල නගරවලට 

ආසන්න විය යුුයි. 
2. බගාඩනැගිල්ල වර්ග අඩි 1000 -1500 

පමණ  විය යුුයි. 
3.  නල ජ්ලය, විදුලිය සහ සනීපාරක්ෂක 

පහසුකම් තිබිය යුුය. 

07/09/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

තමා ෙලාබපාබරාත්ු 
වන මාසික කුළිය සහ 
ඉඩබම් සියු විස්තතර 

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

ආකිති පත්රබ  සඳහන් 
කර ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 

02 කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිෙල මණ්ඩලය, 

බනා.431, බකාළඹ පාර, 
පිළිමතලාව බවත 

බගනවිත් බහෝ 
ලියාපදිංචි තැපෑබලන් 

එවිය යුුය. 

- 

 
 
 
 
- 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 
කාර්යාලය, ලංකා විදුලිෙල 

මණ්ඩලය, බනා.431, 
බකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

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

විදුලිෙල මණ්ඩලය, 
බනා.431, බකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

 
අදාල නැත. 

 
බේශීය 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/qac3d9lmqzcwsoc/PPC-2022-233%20Three%20Wheeler-%20Eriyagama.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qac3d9lmqzcwsoc/PPC-2022-233%20Three%20Wheeler-%20Eriyagama.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
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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4. බලාරි රථ හා බරේන් රථ 03ක්ෂ පමණ 
ගාල් කීරීමට, ඇුල් කිරීමට හා හැරවීමට 

පහසුකම් තිබිය යුුය. 
5.ආරක්ෂිත වැටක්ෂ හා පිවිසුම් බදාරටුවක්ෂ 

තිබිය යුුය. 

ඉඩම සම්ෙන්ධාව 
බතාරුරු සඳහා - දු.අ. 

081-4949164 
ලංසුව භාරදීම පිළිෙඳ 

වැඩි විස්තතර සඳහා - දු.අ.  
081-2270070 

බෙ. අ. 02 
(මප2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/238 
 

ප්රධාාන ඉංජිබන්රු (බෙදාහැරීම් නඩත්ු)  
- මධායම පළාත 2 සඳහා වසර බදකක 

කාලයකට කුලී පදනම යටබත් බමෝටර් 
කාර් රථයක්ෂ ලො ගැනීම. 

07/09/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

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

විදුලිෙල මණ්ඩලය, 
බනා.431, බකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 
දු.අ. 081-2270070 

1000.00 

 
 
 
 

20,000.00 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 
කාර්යාලය, ලංකා විදුලිෙල 

මණ්ඩලය, බනා.431, 
බකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

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

විදුලිෙල මණ්ඩලය, 
බනා.431, බකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

 
අදාල නැත. 

 
බේශීය 

Click 
Here 

 

බෙ. අ. 02 
(මප2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/240 
 

ප්රධාාන ඉංජිබන්රු (ෙලශක්ෂති 
කළමනාකරණ)  - මධායම පළාත 2 

ඒකකබ  විදුලි ඉංජිබන්රු (ෙලශක්ෂති 
කළමනාකරණ 1) සඳහා වසර බදකක 
කාලයකට කුලී පදනම යටබත් බමෝටර් 

කාර් රථයක්ෂ ලො ගැනීම 

07/09/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

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

විදුලිෙල මණ්ඩලය, 
බනා.431, බකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 
දු.අ. 081-2270070 

1000.00 

 
 
 
 

20,000.00 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 
කාර්යාලය, ලංකා විදුලිෙල 

මණ්ඩලය, බනා.431, 
බකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

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

විදුලිෙල මණ්ඩලය, 
බනා.431, බකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

 
අදාල නැත. 

 
බේශීය 

Click 
Here 

 

බෙ. අ. 02 
(මප2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/241 
 

ප්රාබේශීය විදුලි  ඉංජිබන්රු(ගිනිගත්බ)න) 
ඒකකයට අයත් පා.බස්ත.ම. මස්තබකළිය 

සඳහා  වසර බදකක කාලයකට සැහැල්ු 
බලාරි රථයක්ෂ ලො ගැනීම. 

07/09/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

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

විදුලිෙල මණ්ඩලය, 
බනා.431, බකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 
දු.අ. 081-2270070 

1000.00 

 
 
 
 

16,000.00 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 
කාර්යාලය, ලංකා විදුලිෙල 

මණ්ඩලය, බනා.431, 
බකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

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

විදුලිෙල මණ්ඩලය, 
බනා.431, බකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

 
අදාල නැත. 

 
බේශීය 

Click 
Here 

 

බෙදාහැරිම් 
අංශ 02 
(ෙපඋ) 

WPN/NCB/D-V61/2022/21 
කුලී පදනම මත  කි කැබ්ප රථයක්ෂ ලො 

ගැනීම.  පාරිබභෝගික බස්තවා මධායස්තථානය 
- දිවුලපිිය 

2022-08-24 
ප.ව 2.00 

දක්ෂවා 

පළාත් සපයා 
ගැනීබම් 
කමිටුව 

නි.සා. (ෙපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

බනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිෙත්බගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

 
1,000.00 

 
20,000.00 

නි.සා. (ෙපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., බනා. 280, නුවර 

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

නි.සා. (ෙපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

බනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිෙත්බගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

බෙදාහැරිම් 
අංශ 02 
(ෙපඋ) 

WPN/NCB/N-V162/2022/26 
කුලී පදනම මත  කි කැබ්ප රථයක්ෂ ලො 

ගැනීම.  පාරිබභෝගික බස්තවා මධායස්තථානය 
- කටාන 

2022-08-24 
ප.ව 2.00 

දක්ෂවා 

පළාත් සපයා 
ගැනීබම් 
කමිටුව 

නි.සා. (ෙපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

බනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිෙත්බගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

 
1,000.00 

 
20,000.00 

නි.සා. (ෙපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., බනා. 280, නුවර 

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

නි.සා. (ෙපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

බනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිෙත්බගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

බෙදාහැරිම් 
අංශ 02 
(ෙපඋ) 

WPN/NCB/KR-V179/2022/79 
කුලී පදනම මත  බමෝටර් කා රථයක්ෂ ලො 

ගැනීම.  විදුලි ඉංජිබන්රු - කිරිඳිවැල 

2022-08-24 
ප.ව 2.00 

දක්ෂවා 

පළාත් සපයා 
ගැනීබම් 
කමිටුව 

නි.සා. (ෙපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

බනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිෙත්බගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

 
1,000.00 

 
20,000.00 

නි.සා. (ෙපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., බනා. 280, නුවර 

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

නි.සා. (ෙපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

බනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිෙත්බගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/dvgsfj7bduge6jg/PPC-2022-238%20SE1%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dvgsfj7bduge6jg/PPC-2022-238%20SE1%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4hrilif0d1clp5z/PPC-2021-240%20%20EE%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4hrilif0d1clp5z/PPC-2021-240%20%20EE%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zz6pmdhbn14b6t2/PPC-2022-%20241%20Light%20Lorry%20%20Maskeliya.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zz6pmdhbn14b6t2/PPC-2022-%20241%20Light%20Lorry%20%20Maskeliya.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8biqhdaykcpe1an/Eng-DD2-WPN-NCB-D-V61-2022-21-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8biqhdaykcpe1an/Eng-DD2-WPN-NCB-D-V61-2022-21-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jbrdqpekjcyzl39/Eng-DD2-WPN-NCB-N-V162-2022-26%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jbrdqpekjcyzl39/Eng-DD2-WPN-NCB-N-V162-2022-26%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g9i0nxryxaux1oh/WPN-NCB-KR-V179-2022-79%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g9i0nxryxaux1oh/WPN-NCB-KR-V179-2022-79%20Car.pdf?dl=0
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බෙදාහැරිම් 
අංශ 02 
(ෙපඋ) 

WPN/NCB/G-V56/2022/80 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක්ෂ ලො ගැනීම.  

ප්රධාාන විදුලි ඉංජිබන්රු - ගම්පහ 

2022-08-24 
ප.ව 2.00 

දක්ෂවා 

පළාත් සපයා 
ගැනීබම් 
කමිටුව 

නි.සා. (ෙපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

බනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිෙත්බගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

 
1,000.00 

 
20,000.00 

නි.සා. (ෙපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., බනා. 280, නුවර 

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

නි.සා. (ෙපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

බනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිෙත්බගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

බෙදාහැරිම් 
අංශ 02 
(ෙපඋ) 

WPN/NCB/J-V76/2022/88 
කුලී පදනම මත  වෑන් රථයක්ෂ ලො 

ගැනීම.  ප්රධාාන විදුලි ඉංජිබන්රු 
කාර්යාලය - ජ්ා ඇල 

2022-08-24 
ප.ව 2.00 

දක්ෂවා 

පළාත් සපයා 
ගැනීබම් 
කමිටුව 

නි.සා. (ෙපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

බනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිෙත්බගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

 
1,000.00 

 
20,000.00 

නි.සා. (ෙපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., බනා. 280, නුවර 

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

නි.සා. (ෙපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

බනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිෙත්බගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

බෙදාහැරිම් 
අංශ 02 
(ෙපඋ) 

WPN/NCB/N-V41/2022/91 
කුලී පදනම මත  වෑන් රථයක්ෂ ලො 

ගැනීම.  ප්රාබේශීය නඩත්ු ඒකකය II -  
මීගමුව 

2022-08-24 
ප.ව 2.00 

දක්ෂවා 

පළාත් සපයා 
ගැනීබම් 
කමිටුව 

නි.සා. (ෙපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

බනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිෙත්බගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

 
1,000.00 

 
20,000.00 

නි.සා. (ෙපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., බනා. 280, නුවර 

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

නි.සා. (ෙපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

බනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිෙත්බගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

බෙදාහැරිම් 
අංශ 02 
(ෙපඋ) 

WPN/NCB/DGM-V163/2022/146 
කුලී පදනම මත  වෑන් රථයක්ෂ ලො 

ගැනීම.  ප්රධාාන ඉංජිබන්රු කාර්යාලය 
(තැනීම්) - ෙපඋ 

2022-08-24 
ප.ව 2.00 

දක්ෂවා 

පළාත් සපයා 
ගැනීබම් 
කමිටුව 

නි.සා. (ෙපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

බනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිෙත්බගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

 
1,000.00 

 
20,000.00 

නි.සා. (ෙපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., බනා. 280, නුවර 

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

නි.සා. (ෙපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

බනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිෙත්බගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

බෙදාහැරිම් 
අංශ 02 
(ෙපඋ) 

WPN/NCB/CON-V30/2022/147 
කුලී පදනම මත  වෑන් රථයක්ෂ ලො 

ගැනීම.  ප්රධාාන ඉංජිබන්රු කාර්යාලය 
(තැනීම්) - ෙපඋ 

2022-08-24 
ප.ව 2.00 

දක්ෂවා 

පළාත් සපයා 
ගැනීබම් 
කමිටුව 

නි.සා. (ෙපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

බනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිෙත්බගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

 
1,000.00 

 
20,000.00 

නි.සා. (ෙපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., බනා. 280, නුවර 

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

නි.සා. (ෙපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

බනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිෙත්බගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

බෙදාහැරිම් 
අංශ 02 
(ෙපඋ) 

WPN/NCB/K-V65/2022/148 
කුලී පදනම මත  වෑන් රථයක්ෂ ලො 

ගැනීම.  ප්රාබේශීය නඩත්ු ඒකකය II -  
කැළණිය 

2022-08-24 
ප.ව 2.00 

දක්ෂවා 

පළාත් සපයා 
ගැනීබම් 
කමිටුව 

නි.සා. (ෙපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

බනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිෙත්බගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

 
1,000.00 

 
20,000.00 

නි.සා. (ෙපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., බනා. 280, නුවර 

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

නි.සා. (ෙපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

බනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිෙත්බගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

බෙදාහැරිම් 
අංශ 02 
(ෙපඋ) 

WPN/NCB/G-V101/2022/149 
කුලී පදනම මත  කි කැබ්ප රථයක්ෂ ලො 

ගැනීම.  පාර්බභෝගික බස්තවා මධායස්තථානය 
- යක්ෂකල 

2022-08-24 
ප.ව 2.00 

දක්ෂවා 

පළාත් සපයා 
ගැනීබම් 
කමිටුව 

නි.සා. (ෙපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

බනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිෙත්බගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

 
1,000.00 

 
20,000.00 

නි.සා. (ෙපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., බනා. 280, නුවර 

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

නි.සා. (ෙපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

බනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිෙත්බගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

බෙදාහැරිම් 
අංශ 02 
(ෙපඋ) 

WPN/NCB/K-V149/2022/162 
කුලී පදනම මත  කි කැබ්ප රථයක්ෂ ලො 

ගැනීම.  පාර්බභෝගික බස්තවා මධායස්තථානය 
- කිරිල්ලවල 

2022-08-24 
ප.ව 2.00 

දක්ෂවා 

පළාත් සපයා 
ගැනීබම් 
කමිටුව 

නි.සා. (ෙපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

බනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිෙත්බගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

 
1,000.00 

 
20,000.00 

නි.සා. (ෙපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., බනා. 280, නුවර 

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

නි.සා. (ෙපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

බනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිෙත්බගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

බෙදාහැරිම් 
අංශ 02 
(ෙපඋ) 

WPN/NCB/K-V35/2022/163 
කුලී පදනම මත  බමෝටර් රථයක්ෂ ලො 
ගැනීම.  විදුලි ඉංජිබන්රු - කැළණිය 

 

2022-08-24  
ප.ව 2.00 

දක්ෂවා 

පළාත් සපයා 
ගැනීබම් 
කමිටුව 

නි.සා. (ෙපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

බනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිෙත්බගාඩ.                

 
1,000.00 

 
20,000.00 

නි.සා. (ෙපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., බනා. 280, නුවර 

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

නි.සා. (ෙපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

බනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිෙත්බගාඩ.                

- NCB 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/k843r82ftv3ets8/WPN-NCB-G-V56-2022-80%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k843r82ftv3ets8/WPN-NCB-G-V56-2022-80%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d1bp7k0qxxo6wln/WPN-NCB-J-V76-2022-88%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d1bp7k0qxxo6wln/WPN-NCB-J-V76-2022-88%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qplhy103oub0tf8/WPN-NCB-N-V41-2022-91%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qplhy103oub0tf8/WPN-NCB-N-V41-2022-91%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/eew2h1b90nvtd6q/WPN-NCB-DGM-V163-2022-146%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/eew2h1b90nvtd6q/WPN-NCB-DGM-V163-2022-146%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l3ugorrnldq6j0b/WPN-NCB-CON-V30-2022-147%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l3ugorrnldq6j0b/WPN-NCB-CON-V30-2022-147%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h9eyad1ttu22icr/WPN-NCB-K-V65-2022-148%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h9eyad1ttu22icr/WPN-NCB-K-V65-2022-148%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nygzcu954uo3gkt/Eng-DD2-WPN-NCB-G-V101-2022-149%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nygzcu954uo3gkt/Eng-DD2-WPN-NCB-G-V101-2022-149%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jbrdqpekjcyzl39/Eng-DD2-WPN-NCB-N-V162-2022-26%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jbrdqpekjcyzl39/Eng-DD2-WPN-NCB-N-V162-2022-26%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/semtfddb241h4ak/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V35-2022-163%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/semtfddb241h4ak/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V35-2022-163%20Car.pdf?dl=0
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දු.ක. 011-2911071/72 දු.ක. 011-2911071/72 

බෙදාහැරිම් 
අංශ 02 
(ෙපඋ) 

WPN/NCB/SEC-KIR/2022/143 
බපෞේගලික ආරක්ෂෂක බස්තවය සපයා 
ගැනීම.  විදුලි ඉංජිබන්රු (කිරිඳිවැල) 

කාර්යාලය 

2022-08-24 
ප.ව 2.00 

දක්ෂවා 

පළාත් සපයා 
ගැනීබම් 
කමිටුව 

නි.සා. (ෙපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

බනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිෙත්බගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

 
1,000.00 

 
20,000.00 

නි.සා. (ෙපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., බනා. 280, නුවර 

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

නි.සා. (ෙපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

බනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිෙත්බගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

බෙදාහැරිම් 
අංශ 02 
(ෙපඋ) 

WPN/NCB/SEC-NEG/2022/144 
බපෞේගලික ආරක්ෂෂක බස්තවය සපයා 

ගැනීම. ප්ර ධාාන විදුලි ඉංජිබන්රු (මීගමුව) 
කාර්යාලය 

2022-08-24 
ප.ව 2.00 

දක්ෂවා 

පළාත් සපයා 
ගැනීබම් 
කමිටුව 

නි.සා. (ෙපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

බනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිෙත්බගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

 
1,000.00 

 
20,000.00 

නි.සා. (ෙපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., බනා. 280, නුවර 

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

නි.සා. (ෙපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

බනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිෙත්බගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

බෙදාහැරිම් 
අංශ 02 
(ෙපඋ) 

WPN/NCB/SEC-KEL/2022/145 
බපෞේගලික ආරක්ෂෂක බස්තවය සපයා 

ගැනීම. ප්ර ධාාන විදුලි ඉංජිබන්රු 
(කැළණිය) කාර්යාලය 

2022-08-24 
ප.ව 2.00 

දක්ෂවා 

පළාත් සපයා 
ගැනීබම් 
කමිටුව 

නි.සා. (ෙපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

බනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිෙත්බගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

 
1,000.00 

 
20,000.00 

නි.සා. (ෙපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., බනා. 280, නුවර 

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

නි.සා. (ෙපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

බනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිෙත්බගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

බෙදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/BUILDINGS
/DEO1/2K22/10 

විදුලි ඉංජිබන්රු (වැල්ලවාය) නිළ නිවස 
සඳහා වැල්ලවාය නගරය අවින් වසර 
බදකක්ෂ සඳහා ෙදු පදනම මත නිවසක්ෂ 

ලො ගැනිම 

31/08/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

බමාණරාගල ප්රාබේශීය 
විදුලි ඉංජිබන්රු 

කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිෙල මණ්ඩලය, 

බමාණරාගල. 
Tel : 055-2277350 

500.00 9,600.00 

නිබයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජිබන්රු (වාණිජ්) ඒකකය 
ලංකා විදුලිෙල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්තරංවැලි පාර, 

හිඳ බගාඩ,ෙදුල්ල. 

නිබයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජිබන්රු (වාණිජ්) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිෙල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්තරංවැලි පාර, 
හිඳ බගාඩ, ෙදුල්ල 

 
- 

බේශීය 

බමතැනින් 
ොගත 

කරන්න 

බෙදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(ෙපද - 1) 

ඩබ්පපීඑස්ත-1/පීපීසී/ටී/වී/2022/58 
niakdysr m<d; ol=K 1 ys අගලවත්ත 
mdßfNda.sl fiajd uOHia:dkh i|yd 

l=,S moku u; වෑන් r:hla ,nd.eksu i|yd 
jQ fgkavrh 

 

2022.09.01 
බප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නිබයාජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි ( 

ෙස්තනාහිර පළාත දකුණ-
1) කාර්යාලය, 

බෙදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්තථානය, 3වන 

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

බදහිවල. 
011-2638852 

500.00 15,000.00 

ප්රධාාන ඉංජිබන්රු (වාණිජ්), 
නිබයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී 
(ෙස්තනාහිර පළාත දකුණ-1) 

කාර්යාලය,  බෙදාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්තථානය, 3වන 

මහල, ලංකා විදුලිෙල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටුමඟ, බදහිවල. 

ප්රධාාන ඉංජිබන්රු 
(වාණිජ්), නිබයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(ෙස්තනාහිර පළාත 

දකුණ-1) කාර්යාලය,  
බෙදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්තථානය, 3වන 

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

බදහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

බෙදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(ෙපද - 1) 

ඩබ්පපීඑස්ත-1/පීපීසී/ටී/වී/2022/59 
ෙස්තනාහිර පළාත දකුණ-1 මුගම ප්රධාාන 
විදුලි ඉංජිබන්රු කාර්යාලය සඳහා කුලී 

පදනම මත වෑන් රථයක්ෂ ලොගැනීම 
සඳහා වූ බටන්ඩරය. 

 

2022.09.01 
බප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නිබයාජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි ( 

ෙස්තනාහිර පළාත දකුණ-
1) කාර්යාලය, 

බෙදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්තථානය, 3වන 

මහල, ලංකා විදුලිෙල 

500.00 15,000.00 

ප්රධාාන ඉංජිබන්රු (වාණිජ්), 
නිබයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී 
(ෙස්තනාහිර පළාත දකුණ-1) 

කාර්යාලය,  බෙදාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්තථානය, 3වන 

මහල, ලංකා විදුලිෙල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

ප්රධාාන ඉංජිබන්රු 
(වාණිජ්), නිබයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(ෙස්තනාහිර පළාත 

දකුණ-1) කාර්යාලය,  
බෙදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්තථානය, 3වන 

 NCB Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/o1pks0rn6e01nzy/Eng-DD2-WPN-NCB-SEC-KIR-2022-143.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o1pks0rn6e01nzy/Eng-DD2-WPN-NCB-SEC-KIR-2022-143.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hvbxq4mxsthojhp/Eng-DD2-WPN-NCB-SEC-NEG-2022-144.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hvbxq4mxsthojhp/Eng-DD2-WPN-NCB-SEC-NEG-2022-144.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mas1m02dbkacc74/Eng-DD2-WPN-NCB-SEC-KEL-2022-145.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mas1m02dbkacc74/Eng-DD2-WPN-NCB-SEC-KEL-2022-145.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2pmz3pikld39cy0/EE%20Wellawaya%20Qtrs.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2pmz3pikld39cy0/EE%20Wellawaya%20Qtrs.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2pmz3pikld39cy0/EE%20Wellawaya%20Qtrs.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e7qm1oizcc386vm/WPS1_PPC_T_V_2022_58.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e7qm1oizcc386vm/WPS1_PPC_T_V_2022_58.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a0ejujumd6l84eu/WPS1_PPC_T_V_2022_59.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a0ejujumd6l84eu/WPS1_PPC_T_V_2022_59.pdf?dl=0
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මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 

බදහිවල. 
011-2638852 

නගරසභා පටුමඟ, බදහිවල. මහල, ලංකා විදුලිෙල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 

බදහිවල. 
බෙදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(ෙපද - 1) 

ඩබ්පපීඑස්ත-1/පීපීසී/ටී/වී/2022/60 
ෙස්තනාහිර පළාත දකුණ-1 ෙලශක්ෂති 
කළමණාකරණ ඒකකය සඳහා කුලී 

පදනම මත වෑන් රථයක්ෂ ලොගැනීම 
සඳහා වූ බටන්ඩරය. 

 

2022.09.01 
බප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නිබයාජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි ( 

ෙස්තනාහිර පළාත දකුණ-
1) කාර්යාලය, 

බෙදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්තථානය, 3වන 

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

බදහිවල. 
011-2638852 

500.00 15,000.00 

ප්රධාාන ඉංජිබන්රු (වාණිජ්), 
නිබයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී 
(ෙස්තනාහිර පළාත දකුණ-1) 

කාර්යාලය,  බෙදාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්තථානය, 3වන 

මහල, ලංකා විදුලිෙල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටුමඟ, බදහිවල. 

ප්රධාාන ඉංජිබන්රු 
(වාණිජ්), නිබයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(ෙස්තනාහිර පළාත 

දකුණ-1) කාර්යාලය,  
බෙදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්තථානය, 3වන 

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

බදහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

බෙදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(ෙපද - 1) 

ඩබ්පපීඑස්ත-1/පීපීසී/ටී/වී/2022/61 
ෙස්තනාහිර පළාත දකුණ-1 ප්රධාාන 

ඉංජිබන්රු මුගම පාරිබභෝගික බස්තවා 
මධායස්තථානය සඳහා  කුලී පදනම මත කිා 

කැබ්ප රථයක්ෂ ලොගැනීම සඳහා වූ 
බටන්ඩරය. 

 

2022.09.01 
බප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නිබයාජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි ( 

ෙස්තනාහිර පළාත දකුණ-
1) කාර්යාලය, 

බෙදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්තථානය, 3වන 

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

බදහිවල. 
011-2638852 

500.00 15,000.00 

ප්රධාාන ඉංජිබන්රු (වාණිජ්), 
නිබයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී 
(ෙස්තනාහිර පළාත දකුණ-1) 

කාර්යාලය,  බෙදාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්තථානය, 3වන 

මහල, ලංකා විදුලිෙල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටුමඟ, බදහිවල. 

ප්රධාාන ඉංජිබන්රු 
(වාණිජ්), නිබයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(ෙස්තනාහිර පළාත 

දකුණ-1) කාර්යාලය,  
බෙදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්තථානය, 3වන 

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

බදහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

බෙදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(ෙපද - 1) 

ඩබ්පපීඑස්ත-1/පීපීසී/ටී/වී/2022/62 
ෙස්තනාහිර පළාත දකුණ-1 ප්රධාාන 

ඉංජිබන්රු බදහිවල බෙදාහැරීම් නඩත්ු 
වැඩබිම සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් 

රථයක්ෂ ලොගැනීම සඳහා වූ බටන්ඩරය. 
 

2022.09.01 
බප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නිබයාජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි ( 

ෙස්තනාහිර පළාත දකුණ-
1) කාර්යාලය, 

බෙදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්තථානය, 3වන 

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

බදහිවල. 
011-2638852 

500.00 15,000.00 

ප්රධාාන ඉංජිබන්රු (වාණිජ්), 
නිබයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී 
(ෙස්තනාහිර පළාත දකුණ-1) 

කාර්යාලය,  බෙදාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්තථානය, 3වන 

මහල, ලංකා විදුලිෙල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටුමඟ, බදහිවල. 

ප්රධාාන ඉංජිබන්රු 
(වාණිජ්), නිබයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(ෙස්තනාහිර පළාත 

දකුණ-1) කාර්යාලය,  
බෙදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්තථානය, 3වන 

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

බදහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

බෙදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(ෙපද - 1) 

ඩබ්පපීඑස්ත-1/පීපීසී/ටී/වී/2022/63 
ෙස්තනාහිර පළාත දකුණ-1 ප්රධාාන 

ඉංජිබන්රු මුගමට අයත් මීගහතැන්න  
පා.බස්ත.ම සඳහා කිි කැබ්ප රථයක්ෂ 
ලොගැනීම සඳහා වූ බටන්ඩරය. 

 

2022.09.01 
බප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නිබයාජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි ( 

ෙස්තනාහිර පළාත දකුණ-
1) කාර්යාලය, 

බෙදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්තථානය, 3වන 

මහල, ලංකා විදුලිෙල 

500.00 15,000.00 

ප්රධාාන ඉංජිබන්රු (වාණිජ්), 
නිබයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී 
(ෙස්තනාහිර පළාත දකුණ-1) 

කාර්යාලය,  බෙදාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්තථානය, 3වන 

මහල, ලංකා විදුලිෙල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

ප්රධාාන ඉංජිබන්රු 
(වාණිජ්), නිබයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(ෙස්තනාහිර පළාත 

දකුණ-1) කාර්යාලය,  
බෙදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්තථානය, 3වන 

 NCB Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/2meqbmsoj5b31du/WPS1_PPC_T_V_2022_60.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2meqbmsoj5b31du/WPS1_PPC_T_V_2022_60.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/amzsz8pmkvnx2v9/WPS1_PPC_T_V_2022_61.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/amzsz8pmkvnx2v9/WPS1_PPC_T_V_2022_61.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/eq3zhnl9ngx6t3q/WPS1_PPC_T_V_2022_62.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/eq3zhnl9ngx6t3q/WPS1_PPC_T_V_2022_62.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v0ds4z79i9eoutd/WPS1_PPC_T_V_2022_63.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v0ds4z79i9eoutd/WPS1_PPC_T_V_2022_63.pdf?dl=0
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මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 

බදහිවල. 
011-2638852 

නගරසභා පටුමඟ, බදහිවල. මහල, ලංකා විදුලිෙල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 

බදහිවල. 
බෙදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(ෙපද - 1) 

ඩබ්පපීඑස්ත-1/පීපීසී/ටී/වී/2022/64 
ෙස්තනාහිර පළාත දකුණ-1 නිබයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි, ෙ.ප.ද.-1ට අයත් 
සැලසුම් සහ සංවර්ධාන ශාඛාව සඳහා 

වෑන් රථයක්ෂ ලොගැනීම සඳහා වූ 
බටන්ඩරය. 

 

2022.09.01 
බප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නිබයාජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි ( 

ෙස්තනාහිර පළාත දකුණ-
1) කාර්යාලය, 

බෙදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්තථානය, 3වන 

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

බදහිවල. 
011-2638852 

500.00 15,000.00 

ප්රධාාන ඉංජිබන්රු (වාණිජ්), 
නිබයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී 
(ෙස්තනාහිර පළාත දකුණ-1) 

කාර්යාලය,  බෙදාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්තථානය, 3වන 

මහල, ලංකා විදුලිෙල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටුමඟ, බදහිවල. 

ප්රධාාන ඉංජිබන්රු 
(වාණිජ්), නිබයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(ෙස්තනාහිර පළාත 

දකුණ-1) කාර්යාලය,  
බෙදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්තථානය, 3වන 

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

බදහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

බෙදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(ෙපද - 1) 

ඩබ්පපීඑස්ත-1/පීපීසී/ටී/වී/2022/65 
ෙස්තනාහිර පළාත දකුණ-1 ප්රධාාන 

ඉංජිබන්රු කුතර කාර්යාලය සඳහා වෑන් 
රථයක්ෂ ලොගැනීම සඳහා වූ බටන්ඩරය. 

 

2022.09.01 
බප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නිබයාජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි ( 

ෙස්තනාහිර පළාත දකුණ-
1) කාර්යාලය, 

බෙදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්තථානය, 3වන 

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

බදහිවල. 
011-2638852 

500.00 15,000.00 

ප්රධාාන ඉංජිබන්රු (වාණිජ්), 
නිබයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී 
(ෙස්තනාහිර පළාත දකුණ-1) 

කාර්යාලය,  බෙදාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්තථානය, 3වන 

මහල, ලංකා විදුලිෙල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටුමඟ, බදහිවල. 

ප්රධාාන ඉංජිබන්රු 
(වාණිජ්), නිබයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(ෙස්තනාහිර පළාත 

දකුණ-1) කාර්යාලය,  
බෙදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්තථානය, 3වන 

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

බදහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

බෙදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(ෙපද - 1) 

ඩබ්පපීඑස්ත-1/පීපීසී/ටී/වී/2022/66 
ෙස්තනාහිර පළාත දකුණ-1 ප්රධාාන 

ඉංජිබන්රු තැනීම් කාර්යාලය සඳහා වෑන් 
රථයක්ෂ ලොගැනීම සඳහා වූ බටන්ඩරය. 

 

2022.09.01 
බප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නිබයාජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි ( 

ෙස්තනාහිර පළාත දකුණ-
1) කාර්යාලය, 

බෙදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්තථානය, 3වන 

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

බදහිවල. 
011-2638852 

500.00 15,000.00 

ප්රධාාන ඉංජිබන්රු (වාණිජ්), 
නිබයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී 
(ෙස්තනාහිර පළාත දකුණ-1) 

කාර්යාලය,  බෙදාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්තථානය, 3වන 

මහල, ලංකා විදුලිෙල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටුමඟ, බදහිවල. 

ප්රධාාන ඉංජිබන්රු 
(වාණිජ්), නිබයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(ෙස්තනාහිර පළාත 

දකුණ-1) කාර්යාලය,  
බෙදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්තථානය, 3වන 

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

බදහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

බෙදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(ෙපද - 1) 

ඩබ්පපීඑස්ත-1/පීපීසී/ටී/2022/73 
ප්රධාාන ඉංජිබන්රු (බෙදාහැරීම් නඩත්ු) 

විසින් බෙදාහැරීම් නඩත්ු ශාඛාබව් 
විබේෂ නඩත්ු ඒකකය සඳහා වැඩබිමක්ෂ 

පවත්වාබගන යාම සඳහා වසර 02ක 
කාලයකට කුලී / ෙදු පදනම මත 

බගාඩනැගිල්ලක්ෂ ලොගැනීම සඳහා වූ 

2022.08.25 
බප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නිබයාජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි ( 

ෙස්තනාහිර පළාත දකුණ-
1) කාර්යාලය, 

බෙදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්තථානය, 3වන 

මහල, ලංකා විදුලිෙල 

500.00 00.00 

ප්රධාාන ඉංජිබන්රු (වාණිජ්), 
නිබයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී 
(ෙස්තනාහිර පළාත දකුණ-1) 

කාර්යාලය,  බෙදාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්තථානය, 3වන 

මහල, ලංකා විදුලිෙල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

ප්රධාාන ඉංජිබන්රු 
(වාණිජ්), නිබයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(ෙස්තනාහිර පළාත 

දකුණ-1) කාර්යාලය,  
බෙදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්තථානය, 3වන 

 NCB Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/6guy387fwewnfgv/WPS1_PPC_T_V_2022_64.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6guy387fwewnfgv/WPS1_PPC_T_V_2022_64.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n7mwk2rm2hi508w/WPS1_PPC_T_V_2022_65.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n7mwk2rm2hi508w/WPS1_PPC_T_V_2022_65.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ijitdtuqj8bcms8/WPS1_PPC_T_V_2022_66.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ijitdtuqj8bcms8/WPS1_PPC_T_V_2022_66.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u69wo0riwpvhcwf/PPC_T_2022_73%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u69wo0riwpvhcwf/PPC_T_2022_73%20-%20watermark.pdf?dl=0
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බටන්ඩරය මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 

බදහිවල. 
011-2638852 

නගරසභා පටුමඟ, බදහිවල. මහල, ලංකා විදුලිෙල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 

බදහිවල. 

බෙදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V128/20
22/42 

නිබයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී (ද.ප.02) 
කාර්යාලයට අයත් ප්රධාාන ඉංජිබන්රු 

(හම්ෙන්බතාට) ඒකකබ , විදුලි අධිකාකාරී 
(හම්ෙන්බතාට) රාජ්කාරි සදහා ේවිත්ව 

කාර්යය වෑන් රථ  01ක්ෂ කුලී පදනම මත 
සපයා ගැනීම. 

 
 

31-08-2022 
 

14.00 පැය 
පළාත් මිළදී 

ගැනීම් කමිටුව 
(ද.ප-2) 

නිබයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජිබන්රු (වාණිජ්) 

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

තංගල්ල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්ෂස්ත : 047-2241806 

1000.00 20,000.00 

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

ඉංජිබන්රු (වාණිජ්) 
ඒකකය, ලං.වි.ම., බනා. 

61/1A, මුහුදු මාවත, 
තංගල්ල. 

නිබයෝජ්ය  
සාමානයාධිකාකාරි 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජිබන්රු (වාණිජ්) 

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

තංගල්ල 

-- බේශීය 
Click 
Here 

බෙදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප-2) 

SP/H/T/2021/11 
හම්ෙන්බතාට ප්රාබේය ය විදුලි ඉංජිබන්රු 

කාර්යාලයට අයත් අම්ෙලන්බතාට 
පාරිබභෝගික බස්තවා මධාස්තථානය සඳහා 

විදුලි ක  රැස්ත කිරිමට ෙදු පදනම 
මත ඉඩමක්ෂ ලො ගැනිම 

24-08-2022 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-2) 

ප්රධාාන ඉංජිබන්රු 
හම්ෙන්බතාට, ලංකා 

විදුලෙල 
මණ්ඩලය,ප්රබේය ය විදුලි 

ඉංජිබන්රු 
කාර්යාලය,පරිපාලන 

සංකීරිණය,සිරිබෙෝපුර, 
හම්ෙන්බතාට. 

දු.අ. 047-2256288 
ෆැක්ෂස්ත : 047-2256085 

1000.00 - 

ප්රධාාන ඉංජිබන්රු 
හම්ෙන්බතාට, ලංකා 

විදුලෙල මණ්ඩලය,ප්රබේය ය 
විදුලි ඉංජිබන්රු 

කාර්යාලය,පරිපාලන 
සංකීරිණය,සිරිබෙෝපුර, 

හම්ෙන්බතාට. 
 

ප්රධාාන ඉංජිබන්රු 
හම්ෙන්බතාට, ලංකා 

විදුලෙල 
මණ්ඩලය,ප්රබේය ය 

විදුලි ඉංජිබන්රු 
කාර්යාලය,පරිපාලන 

සංකීරිණය,සිරිබෙෝපුර, 
හම්ෙන්බතාට. 

 

-- බේශීය 
Click 
Here 

 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය යවුවයවන් සපයාගැනීම් කමිටුයේ සභාපි  විිනන් හැකියාවැි  සැපයුම්කරුවන් යවි න්, ජාතයන්තර/ජාි ක තර`ගකාරී ලංසු ඉදිරිපත් කිරීයම් පදනම මත මුද්රා තබන ලද ලංසු කැ`දවන අතර, එම ලංසු ඉදිරිපත් කළ යුත්යත් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 
යවි න් මිළදී ගන්නා ලද ලංසු යපාත් පමයක් උපයයෝගී කරයගනය. 

 
 

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

 

ලංසු භාර ගන්නා අවසාන දිනයට කලින් දින දක්වා ස ම ලංසු යපාතක් යවුවයවන්ම 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 
ිනට 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 තානාපි  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 අුවමැි ය ලත් යෝයයෝතයතයින් ඉදිරිපිටදී ඉහත තීරු අංක 9 හි සදහන් ස්ථානයන්හිදී ලංසු භාරගැනීම අවසන් කරන යේලායේදීම, එයස් ඉදිරිපත් කරන ලද ිනයලුම ලංසු විවෘත කරුව ලබන අතර ප රමාදව ඉදිරිපත් කරුව ලබන ලංසු 
ප රි ය්්ප කරුව ලැයේ. 
 

මීට අදාල ිනයලු විස්තර හා පැහැදිලි කිරීම් විමිනය යුත්යත් ලංසු යපාත් යෝක`ත් කරුව ලබන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල යෝයයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ ප රධාාන ඉංතයයන්රු යවි යෝ. 
 

 

 
 ICB ) අන්තජයාි ක තර`ගකාරී ලංසු “  NCB ) යේශීය තර`ගකාරී ලංසු 

 

        සාමාන්යාධිකාරාරී                      

https://www.dropbox.com/s/mrhtkrtsmn40xw6/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V128-2022-42.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mrhtkrtsmn40xw6/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V128-2022-42.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5qak8mm7y2u707b/SP-2-H-T-2021-11.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5qak8mm7y2u707b/SP-2-H-T-2021-11.pdf?dl=0
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