
 1 

   

             

ලංසු කැඳවීම 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

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

කලාපය/ 
අංශය/ 
පළාත 

ලංසු යයාමු අංකය / අයිතම විස්තරය හා 
ප් රමායය 

ලංසු 
භාර ගන්නා 

අවසාන දිනය 
හා යේලාව 

සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

ලංසු යපාත් මිළදී ගත 
හැකි කාර්යාලය සහ 

අදාළ අංකය 

 
ලංසු 

යපායතහි 
මිල 

(රුපි.) 

ලංසු ඇපකරයේ 
වටිනාකම 

(රුපි.) 

ඉදිරිපත් කරන ලංසු භාරදිය 
යුතු කාර්යාලය 

ලංසු විවෘත කරන 
ස්ථානය 

යතාරතුරු 
පිටපතක 

මිල 
(රුපි.) 

ලංසු 
වර්ගය 
ICB/ 
NCB 

යතාරතුරු 
පිටපත 
භාගත 
කිරීම් 

අමු ද්රවය 

යබදා හැරිම් 
කලාප 01 

යකාළඹ නගරය 

 
DGM (CC)/EE (MM)/PPC/2022/010 

i). Jointing Kit - Straight Through H.S - 
LV/16sqmm/2C/XLPE/ 

SWA Cable (Without Socket) 
ii) Jointing Kit - Straight Through H.S - 

LV/95sqmm/4C/XLPE/ 
SWA Cable (Without Ferrules) 

iii) Jointing Kit - Straight Through H.S 
- LV/240sqmm/4C/XLPE/ 

SWA Cable (Without Ferrules) 
iv) Jointing Kit - Straight Through H.S 

- LV/35sqmm/4C/XLPE/ 
SWA Cable (Without Ferrules) 

v) Jointing Kit – Transition H.S - 
LV/240sqmm/4C/PILC-XLPE 

SWA (Without Ferrules) 
vi) End Termination Kit H.S. Indoor 

11Kv70sqmm/3C/ PILC / SWA 
UG Cable (w/o Socket) 

2022 
ඹකයතෝම්බර් 

මස 
26 වැනිදා 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(යකාළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  ලක්මන් 

යගාඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 

යකාළඹ 03මගින් 
2022.10.25 දිනට යපර 

දුක.011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

70,000.00 
 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(යකාළඹ නගරය) කාර්යාලය, 

සිේ වන මහල,  ලක්මන් 
යගාඩනැගිල්ල 340, ආර් ඒ ද 

යමල් මාවත, යකාළඹ 03හි තබා 
ඇති ලංසු යපට්ටටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි (යකාළඹ 
නගරය) කාර්යාලය 

- යේශීය Click Here 

යබදා හැරිම් 
කලාප 01 

යකාළඹ නගරය 

 
DGM(CC)/EE (MM)/PPC/2022/011 

i) Heat Shrinkable LV Insulation 
Tubing for 240mm2 

ii)  Insulating Bushing Boots for 
Switchgear Terminals, Straight -11kV 

70-240mm2 
iii)    Heat Shrinkable Breakouts for 

LV/35mm2/4C (Non Conductive) 
 
 

2022 
ඹකයතෝම්බර් 

මස 
26 වැනිදා 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(යකාළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  ලක්මන් 

යගාඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 

යකාළඹ 03මගින් 
2022.10.25 දිනට යපර 

දුක.011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 83,000.00 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(යකාළඹ නගරය) කාර්යාලය, 

සිේ වන මහල,  ලක්මන් 
යගාඩනැගිල්ල 340, ආර් ඒ ද 

යමල් මාවත, යකාළඹ 03හි තබා 
ඇති ලංසු යපට්ටටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි (යකාළඹ 
නගරය) කාර්යාලය 

- යේශීය Click Here 

https://www.dropbox.com/s/t9d96c9uvm06iki/DGM%28CC%29-EE%28MM%29-PPC-2022-010-WM.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a9m74mlc223v087/DGM%28CC%29-EE%28MM%29-PPC-2022-011-WM.pdf?dl=0
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යබදා හැරිම් 
කලාප 01 

යකාළඹ නගරය 

 
DGM(CC)/EE (MM)/PPC/2022/009 
i). End Termination Kit H.S. Indoor 

LV/35sqmm/ 
4C/PILC/SWA  UG Cable (w/o socket) 

ii) End Termination Kit H.S. Indoor 
LV/70sqmm/ 

4C/PILC/SWA UG Cable (w/o socket) 
iii)End Termination Kit H.S. Indoor 

LV/95sqmm/ 
4C/PILC/SWA UG Cable (w/o socket) 
iv)End Termination Kit H.S. Indoor 

LV/240sqmm 
/4C/PILC/SWA UG Cable (w/o socket) 

v)End Termination Kit H.S. Indoor 
LV/16sqmm/ 

2C/XLPE/SWA  UG Cable (w/o socket) 
vi) End Termination Kit H.S. Indoor 

LV/16sqmm 
/4C/PILC/SWA UG Cable (w/o socket) 

2022 
ඹකයතෝම්බර් 

මස 
26 වැනිදා 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(යකාළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  ලක්මන් 

යගාඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 

යකාළඹ 03මගින් 
2022.10.25 දිනට යපර 

දුක.011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

20,000.00 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(යකාළඹ නගරය) කාර්යාලය, 

සිේ වන මහල,  ලක්මන් 
යගාඩනැගිල්ල 340, ආර් ඒ ද 

යමල් මාවත, යකාළඹ 03හි තබා 
ඇති ලංසු යපට්ටටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි (යකාළඹ 
නගරය) කාර්යාලය 

- යේශීය Click Here 

යබ. අ. 1 
(වයාපෘති හා 
බැර නඩත්තු) 

DGM(P&HM)DD1/T/PM/2022/01 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි (වයාපෘති හා බැර 

නඩත්තු) යබ.අ.1 ශාඛාව සඳහා ආරකිත 
ඇදුම් සැපයීම හා යගනවිත් භාරදීම. 

 

2022-10-27 
ප.ව. 2.00 

දකවා 

 
 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(වයාපෘති හා 
බැර නඩත්තු) 
යබදාහැරීම් 

අංශය 1 
 
 
 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(වයාපෘති හා බැර නඩත්තු) 

යබදාහැරීම් අංශය 1,       
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනා.288, නුවර පාර,         
කුරුයෑගල, 

 
037- 2229151 

1,000.00 30,000.00 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(වයාපෘති හා බැර නඩත්තු) 

යබදාහැරීම් අංශය 1,       ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, යනා.288, 

නුවර පාර,         කුරුයෑගල, 
දු.ක.: 037- 2229151, 
2230483, 2230484                    
ෆැකස් 037-2229151 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි (වයාපෘති 

හා බැර නඩත්තු) 
යබදාහැරීම් අංශය 1,       

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.288, නුවර පාර,         

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

අදාල නැත යේශීය click here 

යබදාහැරීම් 
කලාප 02 - 
නැයගනහිර 

පලාත 

 
DGM(E)/QPPC/22/094 

අම්පාර පළාත් උප ගබඩායේ තියබන 
භාවිතයයන් ඉවත් කළ අයිතම විකිණීම 

2022-10-19  
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර) 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය 
026-2222666 

500.00 
ඉදිරිපත් කරන 

සම්ූර්ය මියලන් 
2%ක අගය 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය) 
නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click Here 

යබදාහැරීම් 
කලාප 02 - 
නැයගනහිර 

පලාත 

DGM(E)/QPPC/22/095 
මඩකලපුව පළාත් උප ගබඩායේ තියබන 
භාවිතයයන් ඉවත් කළ අයිතම විකිණීම 

2022-10-19  
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර) 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය 
026-2222666 

500.00 

ඉදිරිපත් කරන 
සම්ූර්ය මියලන් 

2%ක අගය 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය) 
නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click Here 

යබදාහැරීම් 
කලාප 02 - 
නැයගනහිර 

පලාත 

DGM(E)/QPPC/22/096 
ත්රීකුයාමලය පළාත් ගබඩායේ තියබන 
භාවිතයයන් ඉවත් කළ අයිතම විකිණීම 

2022-10-19  
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර) 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය 
026-2222666 

500.00 

ඉදිරිපත් කරන 
සම්ූර්ය මියලන් 

2%ක අගය 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය) 
නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click Here 

https://www.dropbox.com/s/kerrbgt3e7c3kri/DGM%28CC%29-EE%28MM%29-PPC-2022-009-WM.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/30elgnmgapqk7xm/DD1-PHM-T-2022-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/evdgo7exk1vnr0r/Eng-DD2-EP-094%20Sale%20of%20Unserviceable%20items%20-%20Ampara.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t7idhkkv87g4hcg/Eng-DD2-EP-095%20Sale%20of%20Unserviceable%20items%20-%20Batticaloa.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/89lttrr6tpjlwa1/Eng-DD2-EP-096%20Sale%20of%20Unserviceable%20items%20-%20Trincomalee.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
කලාප 02 - 
නැයගනහිර 

පලාත 

DGM(E)/QPPC/22/097 
අම්පාර පළාත් උප ගබඩායේ තියබන නිකුත් 

යනාවන, යසමින් නිකුත් වන සහ හානි වූ 
යතාග අයිතම විකිණීම 

2022-10-19  
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර) 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය 
026-2222666 

500.00 

ඉදිරිපත් කරන 
සම්ූර්ය මියලන් 

2%ක අගය 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය) 
නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click Here 

යබදාහැරීම් 
කලාප 02 - 
නැයගනහිර 

පලාත 

DGM(E)/QPPC/22/098 
මඩකලපුව පළාත් උප ගබඩායේ තියබන 

නිකුත් යනාවන, යසමින් නිකුත් වන සහ හානි 
වූ යතාග අයිතම විකිණීම 

2022-10-19  
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර) 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය 
026-2222666 

500.00 

ඉදිරිපත් කරන 
සම්ූර්ය මියලන් 

2%ක අගය 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය) 
නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click Here 

යබදාහැරීම් 
කලාප 02 - 
නැයගනහිර 

පලාත 

DGM(E)/QPPC/22/099 
ත්රීකුණාමලය   පළාත් ගබඩායේ තියබන නිකුත් 

යනාවන, යසමින් නිකුත් වන සහ හානි වූ 
යතාග අයිතම විකිණීම 

2022-10-19  
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර) 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය 
026-2222666 

500.00 
ඉදිරිපත් කරන 

සම්ූර්ය මියලන් 
2%ක අගය 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය) 
නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click Here 

යබදාහැරීම් 
කලාප 02 - 
නැයගනහිර 

පලාත 

DGM(E)/QPPC/22/120 
ලං.වි.ම. නැයගනහිර පළාත සඳහා විදුලි 

බිල්පත් පැකට්ට 7200ක (සෑම පැකට්ටටුවක 
තුළම බිල්පත් 1000ක අඩංගු වන පරිදි)  

සැපයීම හා යබදාහැරීම. 

2022-10-19  
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර) 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය 
026-2222666 

1,500.00 890,000.00 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය) 
නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 (ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/C1/RC/2K22/09
1 

ඌව පළාත සඳහා මීටර් 6/කියලෝ ග්රෑම් 50 
වැරකැවූ සැහැල්ු යකාන්ීට්ට ක 1 1000ක 

මිල දී ගැනීම හා සැපයීම 

26/10/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 

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

හිඳ යගාඩ, බදුල්ල. 
දු.ක : 0552222474 

3,500.00 160,000.00 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ්) ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගාඩ,බදුල්ල. 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංජියන්රු 

(වාණිජ්) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක . 04, 
ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගාඩ, බදුල්ල 

 
- 

යේශීය 

 
යමතැනින් 

බාගත 
කරන්න 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 (ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/C1/2K22/092 
බුත්තල පාරියභෝගික යස්වා මධායස්ථානය 
සඳහා වායු සමීකරය යන්ර මිල දී ගැනීම, 

ස්ථාපිත කිරීම හා වසර 05ක සඳහා නඩත්තු 
කිරීම. 

26/10/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ්) ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගාඩ, බදුල්ල. 
දු.ක : 0552222474 

500.00 6,150.00 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ්) ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගාඩ,බදුල්ල. 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංජියන්රු 

(වාණිජ්) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක . 04, 
ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගාඩ, බදුල්ල 

 
- 

යේශීය 

 
යමතැනින් 

බාගත 
කරන්න 

https://www.dropbox.com/s/v3sme3641yct0ji/Eng-DD2-EP-097%20SM%20NM%20D%20Stock%20Items%20Ampara.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tf7hws15jfvo660/Eng-DD2-EP-098%20Sale%20of%20NM%20SM%20D%20items%20Batticaloa.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kf561o98lfrmewz/Eng-DD2-EP-099%20Sale%20of%20NM%20SM%20D%20items.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lbjje8mpphfan6o/Eng-DD2-EP-120%20Consumer%20Electricity%20Bills%207200%20Pkts.%20Blank.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vsi4gu3uj0daazn/91.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vsi4gu3uj0daazn/91.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vsi4gu3uj0daazn/91.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dybjflptakymppz/092.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dybjflptakymppz/092.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dybjflptakymppz/092.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/ීීසී/ටී/2022/90 
ක 1 - යකාන්ීට්ට යප රැඳි මීටර් 11 කි.ග්රෑ. 1200 

(Poles Concrete Pre-Stressed 11m 
1200kg) සාදා, සපයා, යගනවිත් භාරදීම 

20 එකු 

2022.10.27 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නියයාජ්ය සාමානයාධිකාකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 

කාර්යාලය, යබදාහැරීම් අංශ 
- 4 මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටුමඟ, යදහිවල. 
011-2124900 

1,500.00 23,000.00 

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

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

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, අංක: 
25, නගරසභා පටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ්), නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-

1) කාර්යාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 

මූලස්ථානය, 3වන මහල, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක: 25, නගරසභා 
පටුමඟ, යදහිවල. 

 NCB Click here 
 

යබදාහැරීම් අංශය - 4 (බපද - 1)ලංසු යපාත් මිලදී ගැනීමට ප්රථමව ලංසු යයාමු අංකය, ඔයබ්ප ආයතනයේ නම, වයාපාර ලියාපදිං අ අංකය,  සහ ලිපිනය යකටි පනිවිඩයක මාර්ගයයන් 0702516069 යන අංකයට දැනුම් යදන්න. 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/T/2022/76 
Stay Wire – G.S. 7/3.25 mm – (Grade – 

700)- 5000 kgsසප ල ප්රවාලනය  ිරීමය  

26.10.2022 
 

14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-2) 

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

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

තංගල්ල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැකස් : 047-2241806 

2,000.00 100,000.00 

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

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

මාවත, තංගල්ල. 

නියයෝජ්ය  
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප.02) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංජියන්රු 

(වාණිජ්) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනා. 61/1A, 
මුහුදු මාවත, තංගල්ල 

-- යේශීය Click Here 

ඉදිිරීමම් 

            

යස්වා 

ජ්නන 
ලකෂපාන 
සංකීර්යය 

LC/CEM/PROC/2022/13 
ලක්ෂපාන සංකීර්යය සඳහා ඉන්ධාන සහ 

රියදුරු සහිතව යමෝටර් කාර් රථ 01 ක සැපයීම 
(Wet Leased). 

2022/10/20දි
න 
 

14.00පැය 
දකවා 

කනි්ඨ ප්රසම්පා
දන කමිටුව 
(ලකෂපාන 
සංකීර්යය) 

නිය ෝජ්ය සලයලයයලධිකාරල  
රලර් ල  , 

 ක්ෂපලය සංකීර්ම , 
 ංරල විදුලි බ  යණ්ඩ  , 

 ක්ෂපලය  
දු ර  :    051-2232085 

051-2232084 
ෆැක්් : 051-2232211 

 
2022/10/19දින ප.ව. 

0400 දකවා යටන්ඩර් පත් 
මල දී ගත හැක 

 

රු.2,000 ක 
මුදල 

සාමානයාධිකාකා
රි ලංකා විදුලි 
බල මණ්ඩලය 

නමින් 
සාමානයාධිකාකා
රීනමට මහජ්න 

බැංකුව - 
මූලස්ථාන 

ශාඛායේ ගි 1ම් 
අංක 

20420032008
5134 ට 

රු.10,000/- 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරිකාර්යාලය, 

ලකෂපාන සංකීර්යය, 
ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය, 

ලකෂපාන. 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය, 

ලකෂපාන සංකීර්යය, 
ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය, 

ලකෂපාන. 

ලංවිම යවබ්ප 
අඩවියයන් 

ලබාගත හැක. 

 
NCB 

Click Here 
 

https://www.dropbox.com/s/rk44maablomav51/PPC_T_2022_90%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4ft2ufloj6f1dm3/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2022-76.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/09ezj6lyiwpkxg1/ENG-GEN-LC-CME-PROC-2022-13.pdf?dl=0
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බැරවන යස් 
යගවා (බැංකු 
ලදුපයත් ලංසු 

අංකය 
පැහැදිලිව 

සදහන් කළ 
යුතුය ) යහෝ 
ලකෂපාන 
සංකීර්ය 

කාර්යාල ලංවීම 
මුදල් 

කවුන්ටරයකට
යගවා ලදුපත 
ඉදිරිපත් කළ 

යුතුය.. 
 

ලකවිජ්යවිදුලිබ
ලාගාරය 

 
LV/T/2022/0161 

විදුලිබල මණ්ඩල නිවාස සංකීර්යවල වායු 
සමීකරය යස්වා සහ නඩත්තු ලබා ගැනීම 

 
19/10/2022 

දින 
14.00 පැයට 

 
 

 
ලකවිජ්යවිදුලිබ

ලාගාරය - 
කණි්ඨ 

සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

 
ප්රසම්පාදන 

අංශය, 
4වනමහල,බලස්ථානකළම

යාකරු 
(ලකවිජ්යවිදුලිබලාගාරය) 

ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩලය,නා
රකකල්ලිය,යනායරාචයචෝ

යල් 
TP : 032 226 8964/77 

Fax: 032 226 8980 
 

Mob 0715777171 

රු 5,000.00 
(නැවතයනා

යගවනයටන්ඩ
ර්තැන්පතුව) 

සාමානයාධිකාකා
රීලංකාවිදුලිබල
මණ්ඩලයනමි

න්මහජ්නබැංකු
යේගි 1ම්අංක: 
20420014008

5134 
යවතබැරකල

හැක 

 
200,000.00 

 
 

 
ප්රසම්පාදනඅංශය, 4 වනමහල, 

පරිපාලනයගාඩනැගිල්ල, 
ලකවිජ්යවිදුලිබලාගාරය, 
ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩලය, 

නාරකකල්ලිය, 
යනායරාචචයලයි 61342, 

ශ්රීලංකාව. 
 

TP : 032 226 8964/977 
Fax: 032 226 8980 

 
ප්රසම්පාදනඅංශය, 4 

වනමහල, 
පරිපාලනයගාඩනැගිල්ල, 
ලකවිජ්යවිදුලිබලාගාරය, 
ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩලය, 

නාරකකල්ලිය, 
යනායරාචචයලයි 61342. 

 

 
http://www.c
eb.lk/tenders

/ 
යවතින්යනාමි
යල්බාගතකරග

තහැක 
 

 
NCB 

 
Click Here 

ජ්නන අංශය 
(මහවැලි 

සංකීරයය) 

එම්සී/නිල්/බිඩ්සස්/2022/002 
නිල්ලඹ විදුලි බලස්ථානයට අයත් නිල නිවාස 
සංකීර්යය අවට භූමි ප්රයේශ අලංකාර යලස 
පිරිසිදුව පවත්වායගන යාම සහ අයනකුත් 

යස්වාවන් සැපයීම. 
 

2022.10.27             
දින ප.ව. 2.00 

ට 

මහවැලි 
සංකීර්යය 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු, 
යකාත්මයල් විදුලි 

බලස්ථානය, ලංකා 
විදුලිබල  මණ්ඩලය, 

මාවතුර. 
 

දුරකථන : 081-4950690 
ෆැකස් : 081-7429330 

විදුත් : 
cekotmc.gen@ceb.lk 

 

රු.1000/- ක 
සෑම 

යගවීමකම 
ඕනෑම මහජ්න 
බැංකු ශාඛාවක 
මගින් මහජ්න 

බැංකුයේ 
(මුලස්ථාන 
ශාඛායේ) 

ගි 1ම් අංක 
204-2002-
30085-134 

බැරයවන යස් 
යගවා බැංකු 

ලදුපත ඉදිරිපත් 
කල යුතුය. 

රු.32,400/- ප්රධාාන ඉංජියන්රු, 
යකාත්මයල් විදුලි බලස්ථානය, 

ලංකා විදුලිබල  මණ්ඩලය, 
මාවතුර. 

 

යකාත්මයල් විදුලි 
බලස්ථානය, ලංකා 
විදුලිබල  මණ්ඩලය, 

මාවතුර. 
 

යකාත්මයල් 
විදුලි 

බලස්ථානය. 
ලංකා විදුලි බල 

මණ්ඩලය, 
මාවතුර 

කාර්යාලයේදී 
කියවීම සදහා 

යනාමියල් ලබා 
ගත හැක. 

NCB 
 

 
Click here 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/tk1rit103msf942/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0161.pdf?dl=0
mailto:cekotmc.gen@ceb.lk
https://www.dropbox.com/s/c1v7fzlpy67fvpm/SIN-GEN-MC-NIL-BIDS-2022-002.pdf?dl=0
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ජ්නන අංශය 
(මහවැලි 

සංකීර්යය) 

එම්සි/නිල්/බිඩ්සස්/2022/001 
නිල්ලඹ විදුලි බලස්ථානයේ සනීපාරකෂක 
කටයුතු, බලස්ථාන යගාඩනැගිල්ල පිරිසිදු 

කිරීයම් කටයුතු සහ උදයාන  නඩත්තු කටයුතු 
පවත්වා යගන යාම. 

 

2022.10.27   
දින  ප.ව. 2.00 

ට 
 

මහවැලි 
සංකිර්යය  
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු, 
යකාත්මයල් විදුලි 

බලස්ථානය, ලංකා 
විදුලිබල  මණ්ඩලය, 

මාවතුර. 
 

දුරකථන : 081-4950690 
ෆැකස් : 081-7429330 

විදුත් : 
cekotmc.gen@ceb.lk 

 

රු.1000/- ක 
සෑම 

යගවීමකම 
ඕනෑම මහජ්න 
බැංකු ශාඛාවක 
මගින් මහජ්න 

බැංකුයේ 
(මුලස්ථාන 
ශාඛායේ) 

ගි 1ම් අංක 
204-2002-
30085-134 

බැරයවන යස් 
යගවා බැංකු 

ලදුපත ඉදිරිපත් 
කල යුතුය. 

රු.14,450/- ප්රධාාන ඉංජියන්රු, 
යකාත්මයල් විදුලි බලස්ථානය, 

ලංකා විදුලිබල  මණ්ඩලය, 
මාවතුර. 

 

යකාත්මයල් විදුලි 
බලස්ථානය, ලංකා 
විදුලිබල  මණ්ඩලය, 

මාවතුර. 
 

යකාත්මයල් 
විදුලි 

බලස්ථානය, 
ලංකා විදුලිබල  

මණ්ඩලය, 
මාවතුර, 

කාර්යාලයේදී 
කියවීම සදහා 

යනාමියල් ලබා 
ගත හැක. 

NCB 
 

 
Click here 

යබදා හැරිම් 
කලාප 01 

යකාළඹ නගරය 

DGM(CC)/CE(CW)/PPC/2022/005 
නි.ස (යකා.න) අනියුකත ප්ර.ඉ 

(යකා.බ)ඒකකයේ පාරියභෝගික යස්වා 
මධායස්ථාන අංක 01 සදහා කුි  වෑන් රථ/ 
කෘකැබ්ප රථ 01 ක ලබා ගැනිම (වසර 02 ක 

සදහා) 
 

2022 
ඹකයතෝම්බර් 

මස 
26 වැනිදා 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(යකාළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  ලක්මන් 

යගාඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 

යකාළඹ 03මගින් 
2022.10.25 දිනට යපර 

දුක.011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

එක වෑන් රථයකට 
15,000.00 බැගින් 

 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(යකාළඹ නගරය) කාර්යාලය, 

සිේ වන මහල,  ලක්මන් 
යගාඩනැගිල්ල 340, ආර් ඒ ද 
යමල් මාවත, යකාළඹ 03හි 

තබා ඇති ලංසු යපට්ටටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 

(යකාළඹ නගරය) 
කාර්යාලය 

- යේශීය Click Here 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2022/222 
ප්රධාාන විදුලි ඉංජියන්රු (යබදාහැරීම් නඩත්තු) 

ඒකකයට අයත් කුලියාපිටිය නඩත්තු උප 
ඒකකය - ∏ සඳහා කුලී පදනම මත කෲ කැබ්ප 

රථයක ලබා ගැනීම 

2022 
ඔකයතෝම්බර් 

26 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව 

ප්රධාාන විදුලි ඉංජියන්රු 
(වාණිජ්) කාර්යාලය, 

නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 

037 - 2281892 

3,000.00 80,000.00 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී 
(වයඹ-1) කාර්යාලය නාරම්මල 

පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී 
(වයඹ-1) කාර්යාලය , 

නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 

 NCB Click Here 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2022/223 
ප්රධාාන විදුලි ඉංජියන්රු (තැනීම්) ඒකකය 

සදහා කුලී පදනම මත සදහා කුලී පදනම මත 
වෑන් රථයක ලබා ගැනීම. 

2022 
ඔකයතෝම්බර් 

26 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව 

එම 3,000.00 70,000.00 එම එම  NCB Click Here 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2022/226 
යනායරාචයවෝයල් සහ මදුරන්කුලිය 

පාරියභෝගික යස්වා මධායස්ථානය විමර්ශයය 
කිරීම සඳහා ප්රධාාන විදුලි ඉංජියන්රු (තැනීම්) 
ඒකකයට අයත් විදුලි අධිකාකාරි (තැනිම්) සඳහා 

කුලී පදනම මත වෑන් රථයක ලබා ගැනීම. 

2022 
ඔකයතෝම්බර් 

26 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව 

එම 3,000.00 70,000.00 එම එම  NCB Click Here 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2022/228 
බිංගිරිය කම්බිමාර්ගකරු ඩියපෝව සඳහා කුලී 

පදනම මත කෲ කැබ්ප රථයක ලබා ගැනීම. 

2022 
ඔකයතෝම්බර් 

26 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව 

එම 3,000.00 72,000.00 එම එම  NCB Click Here 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී1/සීඊඊසීඑම්/RCEng./2023 
2023 වර්ෂය සඳහා වයඹ පළාත -1 සඳහා 

වරලත් විදුලි ඉංජියන්රුවන් ලියාපදිං අ කිරීම. 

2022 
ඔකයතෝම්බර් 

26 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව 

එම 2,000.00 - එම එම  NCB 
Click Here 

 

mailto:cekotmc.gen@ceb.lk
https://www.dropbox.com/s/17evpl8p1bd83md/SIN-GEN-MC-NIL-BIDS-2022-001.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/klft4s72bumvd3x/DGM%28CC%29-CE%28CW%29-PPC-2022-005-WM.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/klft4s72bumvd3x/DGM%28CC%29-CE%28CW%29-PPC-2022-005-WM.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y7z4oj765ny5ce1/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2022-222.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y101zpf8zhzkaex/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2022-223.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vzn2c8ue78wcnhv/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2022-226.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/deu09o2kjlxdf8p/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2022-228.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/srhhk5myk23am8n/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-RCEng-2023.pdf?dl=0


 7 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2022/239 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී (වයඹ-1) 

කාර්යාලයට අයත් පළාත් ගබඩාව වයඹ1හි 
ඇති පිි සකර කළ යනාහැකි තරාපැවි විකිණීම 

2022 
ඔකයතෝම්බර් 

26 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව 

එම 3,000.00 250,000.00 එම එම  NCB Click Here 
 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/22/0177 
හි පිටි  විදුලි පල ය ෝගිර ය්වාල 

යධ්ය්ාලය  සහනල ත්රී යයෝර යා ක් කුණා  
පරයය යත  බල ගැනීය. 

2022-10-27 
යප.ව.10.00 ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජ්පිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැකස්: 037- 2065497 

2,000.00 30,000.00 නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජ්පිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැකස්: 037- 2065497 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජ්පිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැකස්: 037- 2065497 

- යේශීය Download 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/22/0178 
විදුලි ඉංජියේරු (යනවා) සහනල යලජ්රල  
රටයුතු යවානුයවාේ යයෝටර් යා ක් කුණා  

පරයය යත  බල ගැනීය. 

2022-10-27 
යප.ව.10.00 ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජ්පිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැකස්: 037- 2065497 

2,000.00 65,000.00 නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජ්පිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැකස්: 037- 2065497 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජ්පිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැකස්: 037- 2065497 

- යේශීය Download 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/22/0179 
යනවා ප්රලයීය   විදුලි ඉංජියේරු රලර් ල  ය  
විදුලි අධිකාරල  (යඩත්තතු)   යවානුයවාේ යලජ්රල  
රටයුතු සහනල වාෑේ යා ක් කුණා  පරයය යත 

 බල ගැනීය. 

2022-10-27 
යප.ව.10.00 ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජ්පිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැකස්: 037- 2065497 

2,000.00 65,000.00 නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජ්පිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැකස්: 037- 2065497 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජ්පිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැකස්: 037- 2065497 

- යේශීය Download 

යබ අ 02 

PHM DD2/DGM/CE 
(LCM)/QDC/2022/25 

ඉදිිරීමම් වාැඩ රණ්ඩල ය(වායලපි හ නල අධිකාසැය 
යඩත්තතු - යබ අ 02) සහනල නිවාසක් බීරට 

ගැනීය 
(නිට්ටඹුවාවාතුපිටිවා ප් ල යනෝඅවාටප්රයීශ) 

2022. 10.12 
1400 පැය 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(වයා.හා 
අ.සැ.න.) 

යබදාහැරීම් 
අංශය 2 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි(වයා.හා 

අ.සැ.න.)යබදාහැරීම් අංශය 
2 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය,   
තැ.යප. 18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

0812222287 

500.00 12,000 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(වයා.හා අ.සැ.න.) 
යබදාහැරීම් අංශ2, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

081-2222287 
081-2204298 

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

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

- NCB Click here 

 
යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 

 

CP1/CE(COM)/PPC/2022/233 
ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු (දල්ල්ල )   බල 
ප්රයේශයට අයත් නාඋල විදුලි පාරියභෝගික 

යස්වා මධායස්ථානය සඳහා කුලී පදනම මත 
වසර 02ක කාලයකට  වෑන්  රථයක  ලබා 

ගැනීම. 

 
2022-10-26 

දින 
ප.ව. 2. 00ට 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීයම් කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 
දු අ   081-2234324 

 
1000/= 

 
 

16,000/= 

 
ප්ර.ඉ. (වාණිජ්-මප1) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, අංක 

04, අස්ගිරිය පාර, මහනුවර. 
. 

 
ප්ර.ඉ. (වාණිජ්-මප1) 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

Click Here 
 

https://www.dropbox.com/s/4a9mkmywfh0lv33/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2022%20-239%20%281%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xdm1n4hhm37bhm3/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0177.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pmct21zlvemuf9b/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0178.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jaazhjh9lm804ux/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0179.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t1z378eq57b8tci/ENG-DD2-PHM-PHM-DD2-DGM-CE%20%28LCM%29-QDC-2022-25.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xme3lgdntpoe9lr/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-233.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 

 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2022/237 

 
ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු (කුණ්ඩසායල් )  
ඒකකයේ  වාණිජ් උප ඒකකය සඳහා කුලී 
පදනම මත වසර 01ක කාලයකට  ත්රී වීලර්  

රථයක  ලබා ගැනීම. 
 

 
 

2022-10-26 
දින 

ප.ව. 2. 00ට 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් කමිටුව 

 
 
 
 
 

-එම- 

 
 
 

500/= 

 
 

5,000/= 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-එම- 

 
 

-එම- 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

Click Here 
 

 
යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 

 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2022/238 

 
ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු (කටුගස්යතාට )   

බල ප්රයේශයට අයත් වත්යත්ගම විදුලි 
පාරියභෝගික යස්වා මධායස්ථානය සඳහා කුලී 
පදනම මත වසර 02ක කාලයකට  සැහැල්ු 

යලාරි  රථයක  ලබා ගැනීම. 
 

 
 

2022-10-26 
දින 

ප.ව. 2. 00ට 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් කමිටුව 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-එම- 

 
 
 

1000/= 

 
 

16,000/= 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-එම- 

 
 

-එම- 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

Click Here 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 

 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2022/239 

 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු (මහනුවර නගරය )   බල 

ප්රයේශයේ යමයහයුම් උප ඒකකය  සඳහා කුලී 
පදනම මත වසර 02ක කාලයකට  වෑන්  

රථයක  ලබා ගැනීම. 
 

 
 

2022-10-26 
දින 

ප.ව. 2. 00ට 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් කමිටුව 

 
 

-එම- 

 
 
 

1000/= 

 
 

16,000/= 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-එම- 

 
 

-එම- 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

Click Here 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 

 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2022/240 

 
ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු (මාතයල් )   බල 

ප්රයේශයට අයත් පල්යල්යපාළ විදුලි 
පාරියභෝගික යස්වා මධායස්ථානය සඳහා කුලී 

පදනම මත වසර 02ක කාලයකට  වෑන්  
රථයක  ලබා ගැනීම. 

 

 
 

2022-10-26 
දින 

ප.ව. 2. 00ට 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් කමිටුව 

 
 

-එම- 

 
 
 

1000/= 

 
 

16,000/= 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-එම- 

 
 

-එම- 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

Click Here 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 

 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2022/241 

 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු (තැනීම් )   මධායම පළාත 01  
සඳහා කුලී පදනම මත වසර 02ක කාලයකට  

යමෝටර් කාර්  රථයක  ලබා ගැනීම. 
 

 
 

2022-10-26 
දින 

ප.ව. 2. 00ට 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් කමිටුව 

 
 

-එම- 

 
 
 

1000/= 

 
 

20,000/= 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

-එම- 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

Click here 
 

https://www.dropbox.com/s/60chhakmwf1rrmj/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-237.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c68647291s9cj07/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-238.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y0twpcirwfj0bym/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-239.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gdic3iyemrzsagn/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-240.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mgfrkgz3r5b6vfk/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-241.pdf?dl=0
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-එම- 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 

 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2022/244 

 
ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු (යබදාහැරීම් 

නඩත්තු ) මධායම පළාත 01  ඒකකය සඳහා 
කුලී පදනම මත වසර 02ක කාලයකට  වෑන්  

රථයක  ලබා ගැනීම. 
 

 
 

2022-10-26 
දින 

ප.ව. 2. 00ට 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් කමිටුව 

 
 

-එම- 

 
 
 

1000/= 

 
 

16,000/= 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-එම- 

 
 

-එම- 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

Click Here 
 

 
යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 

 

CP1/CE(COM)/PPC/2022/247 
ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු (දල්ල්ල )   බල 

ප්රයේශයට අයත් ගයල්යවළ විදුලි පාරියභෝගික 
යස්වා මධායස්ථානය සඳහා කුලී පදනම මත 
වසර 02ක කාලයකට  වෑන්  රථයක  ලබා 

ගැනීම. 
 

 
 

2022-10-26 
දින 

ප.ව. 2. 00ට 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් කමිටුව 

 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 
දු අ   081-2234324 

 

 
 
 

1000/= 

 
 

16,000/= 

 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්-මප1) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, අංක 

04, අස්ගිරිය පාර, මහනුවර. 
. 

 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 
 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

Click Here 
 

 
යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 

 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2022/232 

 
කුණ්ඩසායල්  ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු බල 

ප්රයේශයට අයත් ගුරුයදණිය විදුලි පාරියභෝගික 
යස්වා මධායස්ථානය භාර විදුලි අධිකාකාරි නිල 

නිවස සඳහා බදු / කුලී පදනම මත පහත 
සඳහන් පහසුකම් සහිත යගාඩනැගිල්ලක වසර 

02ක කාලයකට ලබා ගැනීම.   

සපුයලලි  යුතු අවාශයතල   

1 ගුරුයදනිය ප්රයේශය ආ්රිත විය යුතුය. 

2.යගාඩනැඟිල්යල් ප්රමායය ව.අ. 1800ක 
පමය වීම. 

3.වාහන ගමන් කල හැකි මාර්ග පහසුකම් හා 
වාහන නවතා තැබීයම් හැකියාව තිබිය යුතුය. 

4.ජ්ලය, විදුලිය, දුරකථන පහසුකම් තිබිය 
යුතුය. 

5.ප්රධාාන මාර්ගයකට යාබදව තිබිය යුතුය. 

 

 
 

2022-10-26 
දින 

ප.ව. 2. 00ට 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් කමිටුව 

 
 
 

තමා විසින් සකස් කරගත් 
අයදුම්පතක 

බලායපායරාත්තු වන කුලිය 
සහ යගාඩනැගිල්යල් සියු 

විස්තර සඳහන් කර 
එවන්න. 

දු අ    081-4949230 
081-2234324 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-එම- 

 
 
 
 
 
 
 

-එම- 

 
 
 
 
 
 

අදාල නැත. 

 
 
 
 
 
 
 

යේශීය 

 

යබදාහැරිම්            

https://www.dropbox.com/s/ik675ub83ueshve/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-244.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5dsii662wcyjame/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-247.pdf?dl=0
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අංශය - 02 
(මධායම)-1 

 

CP1/CE(COM)/PPC/2022/246 
 

දල්ල්ල   ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු  බල   
ප්රයේශයට අයත් ගයල්යවල  

වි.පා.යස්.මධායස්ථානයේ විදුලි අදිකාරි සඳහා  
පහත සඳහන් අවශයතාවන් සහිත නිවසක 
කුලී/බදු පදනම මත වසර 02ක කාලයකට 

ලබා ගැනීම. සපුයලලි  යුතු අවාශයතල  
1.යගාඩනැගිල්ල අවම වශයයන් වර්ග අඩි 
1500ක පමය විය යුතුය. 2.යගාඩනැගිල්ල 

ගයල්යවල උප ඒකකයට   ආසන්නයේ පිහිටා 
තිබිය යුතුය. 3.ජ්ලය, විදුලිය, ස්ථාවර දුරකථන 
පහසුකම්  සහ සනීපාරක්ෂක පහසුකම් තිබිය 

යුතුය.4. වාහන ගමන් කළ  හැකි මාර්ග 
පහසුකම් හා  වාහන 2ක  නවතා තැබීයම් 

පහසුකම් තිබිය යුතුය. 
 

 
2022-10-26 

දින 
ප.ව. 2. 00ට 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීයම් කමිටුව 

තමා විසින් සකස් කරගත් 
අයදුම්පතක 

බලායපායරාත්තු වන 
මාසික කුි ය සහ ඉඩයම්  
සියු විස්තර සඳහන් කර 

එවන්න. 
 

දු අ   081-2234324 
081-2283442 

 

 
 
 
 
 
- 

 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-එම- 

 
 
 

-එම- 

 
 
 

අදාල නැත. 

 
 
 
 

යේශීය 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 

 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2022/248 

 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු (යබදාහැරිම් නඩත්තු) 

ඒකකය සඳහා  වැඩබිම් කාර්යාලය 
පවත්වායගන යාම සඳහා මාතයල් නගරයයන් 
කුළී/බදු  පදනම මත පහත සඳහන් පහසුකම් 

සහිතව වසර 02ක කාලයකට 
යගාඩනැගිල්ලක  ලබා ගැනීම. සපුයලලි  යුතු 

අවාශයතල   1). වර්ග අඩි 1500කට ආසන්න 
යගාඩනැගිල්ලක වීම. 2).යලාරි රථ 02ක 
නවතා තැබීමට හැකි ඉඩ කඩ සහිත වීම. 

3).මාතයල් නගරයයන් යහෝ නගරයට 
පහසුයවන් ලඟාවියහැකි ස්ථානයක වීම. 

4).ජ්ලය, විදුලිය, හා සනීපාරකෂක පහසුකම් 
සහිත වීම. 

 

 
 

2022-10-26 
දින 

ප.ව. 2. 00ට 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් කමිටුව 

 
තමා විසින් සකස් කරගත් 

අයදුම්පතක 
බලායපායරාත්තු වන 

මාසික කුි ය සහ ඉඩයම්  
සියු විස්තර සඳහන් කර 

එවන්න. 
දු අ   081-2234324 

081-4953235 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-එම- 

 
 
 
 
 
 
 

-එම- 

 
 
 
 
 
 

අදාල නැත. 

 
 
 
 
 
 
 

යේශීය 

 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

 
CP2/CE(COM)/PPC/2022/306 

 
ප්රධාාන  ඉංජියන්රු (යබදාහැරීම් නඩත්තු)  

ඒකකය- මප  02 හි විදුලි අධිකාකාරි 01 සඳහා  
වසර යදකක කාලයකට වෑන් රථයක ලබා 

ගැනීම 

02/11/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිි මතලාව. 

දු.අ. 081-2270070 

1000.00 

 
 
 

16,000.00 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, යකාළඹ 
පාර, පිි මතලාව. 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිි මතලාව. 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

Click Here 
 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/307 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු (යබදාහැරීම් නඩත්තු)  - 

මධායම පළාත 2 සඳහා වසර යදකක කාලයකට 
කුලී පදනම යටයත් යමෝටර් කාර් රථයක ලබා 

ගැනීම. 

02/11/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිි මතලාව. 

දු.අ. 081-2270070 

1000.00 

 
 
 
 

20,000.00 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, යකාළඹ 
පාර, පිි මතලාව. 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිි මතලාව. 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

Click Here 
 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/308 
ප්රධාාන  ඉංජියන්රු (යබදාහැරීම් නඩත්තු)  

02/11/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02 
කාර්යාලය, ලංකා විදුලිබල 1000.00 

 
 

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

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

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

Click Here 
 

https://www.dropbox.com/s/dbvllcj1z6st3a4/PPC-2022-306%20Van%20DM%20ES%201.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xqw1cvrx455ipel/PPC-2022-307%20CE%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ukvdwgte13h68d6/PPC-2022-308%20Van%20DM%20ES%203.pdf?dl=0
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ඒකකය- මප  02 හි විදුලි අධිකාකාරි 03 සඳහා  
වසර යදකක කාලයකට වෑන් රථයක ලබා 

ගැනීම 

කමිටුව-මප2 මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිි මතලාව. 

දු.අ. 081-2270070 

 
 

16,000.00 

මණ්ඩලය, යනා.431, යකාළඹ 
පාර, පිි මතලාව. 

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිි මතලාව. 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/309 
ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු (හරනරන්යකත)  
කාර්යාලය සඳහා වසර යදකක කාලයකට 

වෑන් රථයක ලබා ගැනීම. 

02/11/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිි මතලාව. 

දු.අ. 081-2270070 

1000.00 

 
 
 
 

16,000.00 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, යකාළඹ 
පාර, පිි මතලාව. 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිි මතලාව. 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

Click Here 
 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/310 
ප්රධාාන විදුලි ඉංජියන්රු(සැ. හා සං.)  - මධායම 

පළාත 2 ඒකකයේ විදුලි ඉංජියන්රු 
(සංවර්ධාන) සඳහා වසර යදකක කාලයකට 

කුලී පදනම යටයත් යමෝටර් කාර් රථයක ලබා 
ගැනීම 

02/11/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිි මතලාව. 

දු.අ. 081-2270070 

1000.00 

 
 
 
 

20,000.00 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, යකාළඹ 
පාර, පිි මතලාව. 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිි මතලාව. 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

Click Here 
 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/311 
ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු (නාවලපිටිය) 

ඒකකයට අයත් පාරයදක උප විදුලි 
පාරියභෝගික මධායස්ථානය සඳහා  පහත 

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

 
සපුරාලිය යුතු අවශයතා: 

 
1. පාරයදක හා පුස්සැල්ලාව නගර අතර 
ප්රධාාන මාර්ගයට ආසන්නයේ පිහිටිම. 

2. අවම වශයයන් ව.අ.1500කට යනාඅඩු හා 
කාමර යදකක සහිත නිවසක විය යුතුය. 
3. සැහැල්ු වාහනයක හා යලාරි රථයක 

නවතා තැබිය හැකි ගරාජ්යක  තිබිය යුතුය. 
4. නල ජ්ලය, විදුලිය සහ සනීපාරක්ෂක 

පහසුකම් තිබිය යුතුය. 
5. ඉඩම පිහිටි භූමිය පර්චස් 15ක පමය 

සමතලා බිමක සහිත විය යුතුය. 

02/11/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිි මතලාව. 

දු.අ. 081-2270070 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, යකාළඹ 
පාර, පිි මතලාව. 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිි මතලාව. 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

Click Here 
 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/312 
ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු(මාවනැල්ල)  බල 
ප්රයේශයට අයත්  පා.යස්.ම. දි්පිටිය  සඳහා 
වසර යදකක කාලයකට කුලී පදනම යටයත් 

කෘකැබ්ප රථයක ලබා ගැනීම 

02/11/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිි මතලාව. 

දු.අ. 081-2270070 

1000.00 

 
 
 
 

16,000.00 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, යකාළඹ 
පාර, පිි මතලාව. 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිි මතලාව. 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

Click Here 
 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/313 
ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු (හරනරන්යකත)  

කාර්යාලයේ වාණිජ් උප ඒකකය සඳහා වසර 
යදකක කාලයකට වෑන් රථයක ලබා ගැනීම. 

02/11/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිි මතලාව. 

දු.අ. 081-2270070 

1000.00 

 
 
 
 

16,000.00 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, යකාළඹ 
පාර, පිි මතලාව. 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිි මතලාව. 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

Click Here 
 

https://www.dropbox.com/s/40d12h32bs2i2yx/PPC-2022-309%20%20%20Van%20Office.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/77vqz91ncgy1wm6/PPC-2022-310%20%20Car%20EE%20Planing.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rdyya2d9jdx8pi0/Land_Building%20Rent_Lease%20Format%20CP2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h1m6vk1j3b0dwos/PPC-2022-312%20Crew%20Cab%20%20ECSC%20Dippitiya.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ft10ws2i0zh52i8/PPC-2022-313%20%20%20Van%20Com.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
කලාප 02 - 
නැයගනහිර 

පලාත 

DGM(E)/QPPC/22/131 
ප්රධාාන විදුලි ඉංජියන්රු (වාණිජ්)ය  රාජ්කාරී 
කටයුතු සඳහා කාර් රථයක  වසර 02ක සඳහා 

කුලියට ලබා ගැනීම. 

2022-10-19  
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර) 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය 
026-2222666 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click Here 

යබදාහැරීම් 
කලාප 02 - 
නැයගනහිර 

පලාත 

DGM(E)/QPPC/22/132 
ප්රායේශීය ප්රධාාන විදුලි ඉංජියන්රු (අම්පාර)ය  

රාජ්කාරී කටයුතු සඳහා කාර් රථයක  වසර 
02ක සඳහා කුලියට ලබා ගැනීම. 

2022-10-19  
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර) 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය 
026-2222666 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click Here 

යබදාහැරීම් 
කලාප 02 - 
නැයගනහිර 

පලාත 

DGM(E)/QPPC/22/133 
විදුලි අධිකාකාරී (අකකයරයිපත්තුව විදුලි 

පාරියභෝගික යස්වා මධායස්ථානය- අම්පාර) 
ය  රාජ්කාරී කටයුතු සඳහා වෑන් රථයක  වසර 

02ක සඳහා කුලියට ලබා ගැනීම. 

2022-10-19  
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර) 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය 
026-2222666 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click Here 

යබදාහැරිම් අංශ 
02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/K-V66/2022/179 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක ලබා ගැනීම, 

පාරියභෝගික යස්වා මධායස්ථානය 
(යදල්යගාඩ) - ප්රධාාන ඉංජියන්රු (කැලණිය) 

ඒකකය 

2022.10.19 
ප.ව 2.00 

දකවා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් කමිටුව 

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

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

1,000.00 20,000.00 

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

කිරිබත්යගාඩ.                දු.ක. 
011-2911071/72 

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

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

- NCB 
Click Here 

යබදාහැරිම් අංශ 
02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/V-V64/2022/195 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක ලබා ගැනීම, 

ප්රායේශීය නඩත්තු ඒකකය - ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(යේයන්යගාඩ) ඒකකය 

2022.10.19 
ප.ව 2.00 

දකවා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් කමිටුව 

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

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

1,000.00 20,000.00 

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

කිරිබත්යගාඩ.                දු.ක. 
011-2911071/72 

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

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

- NCB 
Click Here 

යබදාහැරිම් අංශ 
02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/P&D-V159/2022/200 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක ලබා ගැනීම, 
සංවර්ධාන උප ඒකකය - ප්රධාාන ඉංජියන්රු 

(සැලසුම් හා සංවර්ධාන) ඒකකය - බපඋ 

2022.10.19 
ප.ව 2.00 

දකවා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් කමිටුව 

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

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

1,000.00 20,000.00 

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

කිරිබත්යගාඩ.                දු.ක. 
011-2911071/72 

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

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

- NCB 
Click Here 

යබදාහැරිම් අංශ 
02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/SEC/DGM/2022/235 
යපෞේගලික ආරකෂක යස්වය සපයා ගැනීම,  

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි (බපඋ) කාර්යාලය 
සංකීර්යය හා යකාටුයගාඩ පළාත් ගබඩාව. 

2022.10.19 
ප.ව 2.00 

දකවා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් කමිටුව 

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

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

1,000.00 100,000.00 

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

කිරිබත්යගාඩ.                දු.ක. 
011-2911071/72 

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

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

- NCB 
Click Here 

යබදාහැරිම් අංශ 
02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/SEC/CON/2022/236 
යපෞේගලික ආරකෂක යස්වය සපයා ගැනීම,  
ප්රධාාන ඉංජියන්රු (තැනීම්) කාර්යාලය හා ඊට 

අයත් උප ඒකකයන්. 

2022.10.19 
ප.ව 2.00 

දකවා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් කමිටුව 

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

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

1,000.00 50,000.00 

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

කිරිබත්යගාඩ.                දු.ක. 
011-2911071/72 

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

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

- NCB 
Click Here 

යබදාහැරිම් අංශ 
02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/J-V130/2022/237 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක ලබා ගැනීම, 

ප්රායේශීය නඩත්තු ඒකකය I - ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (ජ්ා-ඇල) ඒකකය 

2022.10.19 
ප.ව 2.00 

දකවා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් කමිටුව 

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

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

1,000.00 20,000.00 

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

කිරිබත්යගාඩ.                දු.ක. 
011-2911071/72 

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

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

- NCB 
Click Here 

යබදාහැරිම් අංශ 
02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/G-V60/2022/238 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක ලබා ගැනීම, 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු කාර්යාලය (ගම්පහ) 

2022.10.19 
ප.ව 2.00 

දකවා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් කමිටුව 

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

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

1,000.00 20,000.00 

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

කිරිබත්යගාඩ.                දු.ක. 
011-2911071/72 

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

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

- NCB 
Click Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

නි.සා (සබර) 

SAB/CE(CON)/C1/Building/2022/T/02 
ප්රධ්ලය ඉංජියේරු තැනීම් කරර ට අ ත්ත අංර 

V වාැඩ රණ්ඩල යම්  ලණ්ඩ ගබඩල ිරීමය 
සහනල යගලඩයැගිල් ක් සහිත ඉඩයක් වාසය 

02 ර රල  රට කුණා  පරයය යත කුණාරුවිට යනෝ 
ඇනැලි යගලඩ යගය ට ආසේයය ේ  බල 

2022/10/26 
14.00 පැය 

 

පළාත් 
මිළදී ගැනීම් 

කමිටුව (සබර) 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජියන්රු (තැනීම්) 
ඒකකය, 

ලං.වි.ම.  යනා. 09, 
නව නගරය, රත්නපුර 

1,000.00 - 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු (තැනීම්) 
ඒකකය, ලං.වි.ම.යනා. 09, 

නව නගරය, රත්නපුර 
දු.ක. 045-222 5891 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(තැනීම්) ඒකකය, ලං.වි.ම. 

යනා. 09, 
නව නගරය, රත්නපුර 

-- යේශීය Click Here 

https://www.dropbox.com/s/qj3f38h4rrwsnd7/Eng-DD2-EP-131%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20I%20DM%20Trincomalee.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qtt8ysigzxemfs3/Eng-DD2-EP-132%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20II%20DM%20%20Trincomalee.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e0nkg04s41oszj3/Eng-DD2-EP-133%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20%28Planning%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q7g1s9p8idm706h/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V66-2022-179%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1qy0w3huu8pr3j7/Eng-DD2-WPN-NCB-V-V64-2022-195%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/blb64z7d7lxlj3s/Eng-DD2-WPN-NCB-P%26D-V159-2022-200%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jcs1447fsq2x1no/Eng-DD2-WPN-NCB-SEC-DGM-2022-235.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vnu5t5uu3rgsod6/Eng-DD2-WPN-NCB-SEC-CON-2022-236.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/omu02qkcq3p0mgz/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V130-2022-237%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c1mq5uaqo47xxcp/Eng-DD2-WPN-NCB-G-V60-2022-238%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g9b8lkazczy4kug/Tender%20Book%20for%20Mail.pdf?dl=0
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ගැනීය  දු.ක. 045-222 5891 දු.ක. 045-222 5891 

යබ.අ. 03 
(සබර) 

 
 

SAB/RUW/EE/BUILDING/GONAGALD
ENIYA C.S.C. /2023 

යගෝනගල්යදණිය පාරියභෝගික යස්වා 
මධායස්ථානය සඳහා වසර යදකක කාලයකට, 

යගෝනගල්යදණිය නගරයේ සිට 
කියලෝමීටරයක  ඇතුලත පිහිටි වර්ග අඩි 1500 

කට යනාඅඩු යගාඩනැගිල්ලක  කුලී පදනම 
මත ලබා ගැනීම. 

 
 

2022/10/20 
ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

විදුලි ඉංජියන්රු කාර්යාලය 
(රුවන්වැල්ල)       යනා. ඊ 

184/1, අටුුගම, 
යදහිඕවිට. 

 

1,000.00 - 

විදුලි ඉංජියන්රු කාර්යාලය 
(රුවන්වැල්ල) යනා. ඊ 184/1, 

අටුුගම, යදහිඕවිට. 
 

විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය (රුවන්වැල්ල) 
යනා. ඊ 184/1, අටුුගම, 

යදහිඕවිට. 
 

- යේශීය 

 
 

Click Here 
- 

යබ.අ.03 
(සබර) 

SAB/CE(COM)/RE/CEE/2023 
සබරගමුව පළාත සඳහා 2023 වර්ෂයට වරලත් 

විදුලි ඉංජියන්රුවරුන් ලියාපදිං අ කිරීම. 
(2023 වසයර් ලියාපදිං අය අය්කෂා කරන 

යම් වන විටත් 2022 සඳහා ලියාපදං අ වී ඇති 
වරලත් විදුලි ඉංජියන්රුවරුන්, ඔවුන්ය  
කැමැත්ත සඳහන් ලිපියක හා 2023 වසර  
සඳහා ශ්රී ලංකා ඉංජියන්රු ආයතනයේ 

සාමාජික ගාස්තු යගවු රිසිට්ට පතක පිටපතක 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු(වාණිජ්) යවත එවීම 

ප්රමායවත්ය.) 

26/10/2022 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව,ප්රධාාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ්) 
ඒකකය,යනා.09, ලංවිම, 

නව නගරය, රත්නපුර 
045 -222 5891 -5 

045-2226084 

500.00 - 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව,ප්රධාාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ්) 
ඒකකය,යනා.09, ලංවිම,නව 

නගරය, රත්නපුර 
 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(සබරගමුව) 

ශාඛාව,ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ්) ඒකකය,යනා.09, 

ලංවිම, නව නගරය, 
රත්නපුර 

. 

- යේශිය Click Here 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/ීීසී/ටී/වී/2022/79 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 මතුගමට අයත් 

අගලවත්ත පාරියභෝගික යස්වා මධායස්ථානය 
සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක 

ලබාගැනීම සඳහා වූ යටන්ඩරය. 
 

2022.10.27 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නියයාජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
( බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය, යබදාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 

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

යදහිවල. 
011-2124900 

500.00 15,000.00 

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

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

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, අංක: 
25, නගරසභා පටුමඟ, 

යදහිවල. 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ්), නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-

1) කාර්යාලය,  යබදාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 

3වන මහල, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, අංක: 

25, නගරසභා පටුමඟ, 
යදහිවල. 

 NCB Click here 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/ීීසී/ටී/වී/2022/80 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 රත්මලාන ප්රධාාන 

විදුලි ඉංජියන්රු කාර්යාලයට අයත් 
යබාරලැස්ගමුව පාරියභෝගික යස්වා 

මධායස්ථානය සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් 
රථයක ලබාගැනීම සඳහා වූ යටන්ඩරය. 

 

2022.10.27 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නියයාජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
( බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය, යබදාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 

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

යදහිවල. 
011-2124900 

500.00 15,000.00 

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

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

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, අංක: 
25, නගරසභා පටුමඟ, 

යදහිවල. 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ්), නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-

1) කාර්යාලය,  යබදාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 

3වන මහල, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, අංක: 

25, නගරසභා පටුමඟ, 
යදහිවල. 

 NCB Click here 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/ීීසී/ටී/2022/93 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු රත්මලාන කාර්යාලය සහ 

ඊට අයත් පාරියභෝගික යස්වා මධායස්ථාන, 
උපයපාල සඳහා පිරිසිදු කිරීයම් යස්වා ලබා 

2022.10.27 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නියයාජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
( බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය, යබදාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 

500.00 56,000.00 

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

කාර්යාලය,  යබදාහැරීම් අංශ - 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ්), නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-

 NCB Click here 
 

https://www.dropbox.com/s/760e3706coil0zv/%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B7%83%E0%B7%94%20%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%AD%20%20%E0%B6%9C%E0%B7%9D%E0%B6%B1%E0%B6%9C%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%AB%E0%B7%92%E0%B6%BA%20%E0%B6%B4%E0%B7%8F.%E0%B7%83%E0%B7%9A.%25E
https://www.dropbox.com/s/tga2kahgsdqd54o/SAB-CE%28COM%29-RE-CEE-2023.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j2ax1faxmpxhunb/WPS1_PPC_T_V_2022_79.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jvuunah47cv1twj/WPS1_PPC_T_V_2022_80.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bgdg5xar1u14dah/PPC_T_2022_93%20-%20watermark.pdf?dl=0
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ගැනීම සඳහා වූ යටන්ඩරය 
(ලංසු මිල රු. මිලියන 5 ඉකමවන්යන් 

නම්ලංසු භාරගන්නා අවසාන දිනයට යපර 
PCAIII අවශයයේ.) 

 

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

යදහිවල. 
011-2124900 

4 මූලස්ථානය, 3වන මහල, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, අංක: 

25, නගරසභා පටුමඟ, 
යදහිවල. 

1) කාර්යාලය,  යබදාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 

3වන මහල, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, අංක: 

25, නගරසභා පටුමඟ, 
යදහිවල. 

යබදාහැරීම් අංශය - 4 (බපද - 1) ලංසු යපාත් මිලදී ගැනීමට ප්රථමව ලංසු යයාමු අංකය, ඔයබ්ප ආයතනයේ නම, වයාපාර ලියාපදිං අ අංකය,  සහ ලිපිනය යකටි පනිවිඩයක මාර්ගයයන් 0702516069 යන අංකයට දැනුම් යදන්න. 

යබ.අ.04 
(දකු 1 පළාත 1) 

දප/අම්/ලි7/වි.වි./2022/06 

අම්බලන්යගාඩ ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලයට අයත්  යක්ර යස්වක මණ්ඩලය 
යවත ආරකිත පාවහන් 90 ක ලබා ගැනීම. 

 

20/10/2022 
15.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය, 

ලං.වි.ම.,11, මහාවිහාර පාර, 
අම්බලන්යගාඩ. 

1,000.00 10,000.00 
 

ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංජියන්රුකාර්යාලය,ලං.වි.ම.,1

1, මහා විහාර 
පාර,අම්බලන්යගාඩ.දු.අංක: 

091-2258254 

 අදාලයනායේ. NCB 
 

Click Here 

යබ.අ.04 
(දකු 1 පළාත 1) 

දප-1/ප්ර.ඉ.අකු/ලි6/ආරක්ෂිත පාවහන්/ 
2022/13 

අකුරැස්ස ප්රායේශීය ප්රධාාන විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලයට අනුයුකතව යස්වය කරනු ලබන 
යේර යස්වකයින් යවත ආරක්ෂිත පාවහන් 

(Safety Shoes) 96 ක මිලදී ගැනීම. 

26/10/2022 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු, 
ප්රායේශීය ප්රධාාන විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය,අංක.08,යාකබැ

ේද පාර, අකුරැස්ස. දු.ක.    
041 – 2250344 ෆැකස් 

041 – 2250285 
 

1,000.00 10,000.00 ප්රධාාන ඉංජියන්රු, ප්රායේශීය 
ප්රධාාන විදුලි ඉංජියන්රු 

කාර්යාලය, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය,අංක.08, යාකබැේද 

පාර, අකුරැස්ස 

 අදාලයනායේ. NCB 
 

Click Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප2) 

දප2/ත/ලි11/මිකඅ/2022/011 
මිේයදණිය පාරියභෝගික යස්වා මධායස්ථානයේ 
විදුලි ක 1 රැස් කර තැබීම පිණිස ඉඩමක කුලී 

පදනම මත ලබා ගැනීම 

2022.10.13 
 

14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(දප2) 

ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය. 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 
සැමුයවල් මාවත, 

තංගල්ල . 
දු.අංකය/ෆැකස් -047-

2241771 
 

1,000.00 - 

ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය. 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 
සැමුයවල් මාවත, 

තංගල්ල 

ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය. 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 
සැමුයවල් මාවත, 

තංගල්ල 

-- යේශීය Click Here 

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

 
 

අය්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන්ට යහෝ ඔවුන්ය  බලයලත් නියයෝජිතයන්ට පමයක ලංසු යපාත් නිකුත් කරනු ලැයබ්ප. අවශය වු විටක ඔවුන් 1987 අංක 3 දරය යපාදු යකාන්් රාත් පනතට අනුකූලව ලියාපදිං අ විය යුතුය. 
 

 

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

 

වියේශීය තානාපති කාර්යාල /යවළ`ද යකාමිෂන්වලට, ලංසු යපාත්වල යතාරතුරු පිටපත් ලිිතත අයදුම්පතක ඉදිරිපත් කිරීයමන් අදාල නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී/ප් රධාාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනාමියල් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපාත් අය්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් හා 
ඔවුන්ය  නියයෝජිතයින්ට අදාල නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී/ප් රධාාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනාමියල් පරීක්ෂා කල හැක. 
 

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ඔවුන්ය  අනුමැතිය ලත් නියයෝජිතයින් ඉදිරිපිටදී ඉහත තීරු අංක 9 හි සදහන් ස්ථානයන්හිදී ලංසු භාරගැනීම අවසන් කරන යේලායේදීම, එයස් ඉදිරිපත් කරන ලද සියුම ලංසු විවෘත කරනු ලබන අතර ප් රමාදව ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලංසු ප් රතියේප කරනු 
ලැයබ්ප. 
 
මීට අදාල සියු විස්තර හා පැහැදිලි කිරීම් විමසිය යුත්යත් ලංසු යපාත් නික`ත් කරනු ලබන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී/ ප් රධාාන ඉංජියන්රු යවතිනි. 
 

 

https://www.dropbox.com/s/9t15bb68907mjv3/Sin-DD4-SP1-SP-AM-C7-Safty%20shoes-2022-06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fca1lxwi2ku4eky/Sin-DD4-SP1-%E0%B6%AF%E0%B6%B41-%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB.%E0%B6%89.%28%E0%B6%85%E0%B6%9A%E0%B7%94%29-%E0%B6%BD%E0%B7%926-%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B7%92%E0%B6%AD%20%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B7%8A-2022-13.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fn9gbe9k5hcryso/%E0%B6%AF%E0%B6%B42-%E0%B6%AD-%E0%B6%BD%E0%B7%9211-%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%85-2022-11.pdf?dl=0
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 ICB ) අන්තර්ජ්ාතික තර`ගකාරී ලංසු “  NCB ) යේශීය තර`ගකාරී ලංසු 

 

        සලයලයයලධිකාරලීම                      
                                     


