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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 
ජනන 

ලක්ෂපාන 
සංකීර්යය 

LC/CME/PROC/TOOLS/2022/08 
 

ලක්ෂපාන සංකීර්යය සඳහා 
අවශයහයි යරාලික් ජැක් යන්රයක් හා 

යාන්ික කපකරය මිලදි ගැමම. 

2022/11/02 
දින 

 
14.00පැය 

දක්වා 

 
ලක්ෂපාන 
සංකීර්ය 

ප්රසම් පාදන 
කමිටුව 

නිය ෝජ්ය 
සාමාන්යාධිකාරා  

රාර් ාල , 
ලක්ෂපාන් සංකීර්ණ , 

ලංරා විදුලි බල 
මණ්ඩල , 
ලක්ෂපාන්. 

දු.ර. :    051-2232085 
051-2232084 

ෆැක්් : 051-2232211 
 

2022/11/01දින ප.ව. 
0400 දක්වා යටන්ඩර් 

පත් මිල දී ගත හැක 
 

රු.2,000කමු
දල 

සාමානයාධි
කාරි 

ලංකාවිදුලිබ
ලමණ්ඩලය
නමින්සාමා
නයාධිකාරී 

නමට 
මහජන 

බැංකුව - 
මූලස්ථාන 
ශාඛායේ 

ගිණුම් අංක 
204200320

085134ට 
බැරවන යස් 
යගවා (බැංකු 

ලදුපයත් 
ලංසු අංකය 
පැහැදිලිව 

සදහන් කළ 
යුතුය ) යහෝ 
ලක්ෂපාන 
සංකීර්ය 
කාර්යාල 

ලංවීම මුදල් 
කවුන්ටරයක

ට යගවා 
ලදුපත 

ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය. 

රු50,000/- මයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය, 

ලක්ෂපාන සංකීර්යය, 
ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය, 

ලක්ෂපාන. 

මයයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 
ලක්ෂපාන සංකීර්යය, 

ලංකා විදුලි බල 
මණ්ඩලය, 
ලක්ෂපාන. 

ලංවිම යවබ් 
අඩවියයන් 

ලබාගත හැක. 

 
NCB 

Click 
here. 

 

https://www.dropbox.com/s/553315gdvf5aq2b/ENG-GEN-LC-CME-PROC-TOOL-2022-08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/553315gdvf5aq2b/ENG-GEN-LC-CME-PROC-TOOL-2022-08.pdf?dl=0
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යබ.අ. 01 
(යකාළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/EE(MM)/C/PPC/2022/0
02 

ම.ස (යකා.න) යටයත් ඇති ඒකක වලට 
අයත් අබලි මනු විකිණිම 

2022 
යනාවැම්බර් 

09 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

මයයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(යකාළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

සිේවන මහල,  ලක්්මන් 
යගාඩනැගිල්ල 340, 

ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 
යකාළඹ 03මගින් 

2022-11-08 දිනට යපර 
දුක.011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 
යලාට් අංක 01 

12,000.00 
යලාට් අංක 02 

11,000.00 
යලාට් අංක 03 

6,000.00 
යලාට් අංක 04 

3,000.00 
යලාට් අංක 05 

2,000.00 
 
 
 

මයයෝජයසාමානයාධිකාරි 
(යකාළඹනගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවනමහල,  

ලක්්මන්යගාඩනැගිල්ල34
0, ආර්ඒදයමල්මාවත, 

යකාළඹ03හිතබාඇතිලංසු
යපට්ටිය 

සමුළුකාමරය, 
මයයෝජයසාමානයාධි
කාරි (යකාළඹනගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය Click 
Here 

යබ.අ. 01 
(යකාළඹ 
නගරය) 

DGM 
(CC)/EE(MM)/PPC/2022/021 

i) Steel Box For Housing Direct 
Connected 3Phase Meters 

ii) Steel Box For Housing Direct 
Connected 3Phase Meters (Vertical 

Type) 
iii) Bus Bar Unit For Multiple 

Service Connection (30A/60A 3PH) 
iv) Cubical Enclosure For Power 

Supply Units And Batteries. 
 

2022 
යනාවැම්බර් 

09 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

මයයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(යකාළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

සිේවන මහල,  ලක්්මන් 
යගාඩනැගිල්ල 340, 

ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 
යකාළඹ 03මගින් 

2022-11-08 දිනට යපර 
දුක.011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

93,000.00 
 

මයයෝජයසාමානයාධිකාරි 
(යකාළඹනගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවනමහල,  

ලක්්මන්යගාඩනැගිල්ල34
0, ආර්ඒදයමල්මාවත, 

යකාළඹ03හිතබාඇතිලංසු
යපට්ටිය 

සමුළුකාමරය, 
මයයෝජයසාමානයාධි
කාරි (යකාළඹනගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය 
Click 
Here 

යබ.අ. 01 
(යකාළඹ 
නගරය) 

 
DGM (CC)/EE 

(MM)/PPC/2022/022 
End Termination Kit (Indoor) for 

11kV/400Sqmm/Cu./1C/XLPE/Lea
d Sheath/PVC Cable  (With Socket) 

 

2022 
යනාවැම්බර් 

09 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

මයයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(යකාළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

සිේවන මහල,  ලක්්මන් 
යගාඩනැගිල්ල 340, 

ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 
යකාළඹ 03මගින් 

2022-11-08 දිනට යපර 
දුක.011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

28,500.00 
 

මයයෝජයසාමානයාධිකාරි 
(යකාළඹනගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවනමහල,  

ලක්්මන්යගාඩනැගිල්ල34
0, ආර්ඒදයමල්මාවත, 

යකාළඹ03හිතබාඇතිලංසු
යපට්ටිය 

සමුළුකාමරය, 
මයයෝජයසාමානයාධි
කාරි (යකාළඹනගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය 
Click 
Here 

යබ.අ. 01 
(යකාළඹ 
නගරය) 

 
DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2022/023 

Supply & Delivery of End 
Terminations for GIS Panels 

(Cable size: 400Sqmm/1C/11kV) – 
Plugin Type 

 

2022 
යනාවැම්බර් 

09 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

මයයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(යකාළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

සිේවන මහල,  ලක්්මන් 
යගාඩනැගිල්ල 340, 

ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 
යකාළඹ 03මගින් 

2022-11-08 දිනට යපර 
දුක.011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

70,000.00 
 

මයයෝජයසාමානයාධිකාරි 
(යකාළඹනගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවනමහල,  

ලක්්මන්යගාඩනැගිල්ල34
0, ආර්ඒදයමල්මාවත, 

යකාළඹ03හිතබාඇතිලංසු
යපට්ටිය 

සමුළුකාමරය, 
මයයෝජයසාමානයාධි
කාරි (යකාළඹනගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/tkssfyugwhllkuq/8.%20DGM%28CC%29-EE%28MM%29-C-PPC-2022-002.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tkssfyugwhllkuq/8.%20DGM%28CC%29-EE%28MM%29-C-PPC-2022-002.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c2c8uvazxscukhl/10.%20DGM%28CC%29-EE%28MM%29-PPC-2022-021.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c2c8uvazxscukhl/10.%20DGM%28CC%29-EE%28MM%29-PPC-2022-021.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hunwsuy5675hehu/11.%20DGM%28CC%29-EE%28MM%29-PPC-2022-022.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hunwsuy5675hehu/11.%20DGM%28CC%29-EE%28MM%29-PPC-2022-022.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/utpndgel9cd4dc1/12.%20DGM%28CC%29-EE%28MM%29-PPC-2022-023.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/utpndgel9cd4dc1/12.%20DGM%28CC%29-EE%28MM%29-PPC-2022-023.pdf?dl=0
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යබ.අ. 01 
(යකාළඹ 
නගරය) 

 
DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2022/024 

Supply & Delivery of 
Ferrules Aluminum Crimp Type 

LV/16sqmm 
Ferrules Aluminum Crimp Type 

LV/70sqmm 
Ferrules Aluminum Crimp Type 

LV/95sqmm 
Ferrules Aluminum Crimp Type 

LV/240sqmm 
Ferrules Cu. Crimp Type -

LV/95Sqmm 
Ferrules Bimetallic Crimp Type 

AL/CU. - LV/95 -70sqmm 

2022 
යනාවැම්බර් 

09 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

මයයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(යකාළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

සිේවන මහල,  ලක්්මන් 
යගාඩනැගිල්ල 340, 

ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 
යකාළඹ 03මගින් 

2022-11-08 දිනට යපර 
දුක.011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

13,600.00 
 

මයයෝජයසාමානයාධිකාරි 
(යකාළඹනගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවනමහල,  

ලක්්මන්යගාඩනැගිල්ල34
0, ආර්ඒදයමල්මාවත, 

යකාළඹ03හිතබාඇතිලංසු
යපට්ටිය 

සමුළුකාමරය, 
මයයෝජයසාමානයාධි
කාරි (යකාළඹනගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(ක.මැ.ප.) 

ඩීජීඑම්/එන්ීපී/ීඊ(යකාම්)/ී4/2022/
29/ආර්.සි 

8.3m/100kg වරකැවූ කණු 1000 
ප්රමායදයක් සැපීමම හා යබදාහැරීම 

(පළාත් ගබඩාව කලෑත්තෑව) 
 
 
 

2022.11.17 
1500 පැයට 

 
 
 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් කමිටුව 

 

මයයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

යස්නානායක මාවත, 

අනුරාධපුර. 

දු:අ: 025-2222552 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1,500.00 

 
 
 
 
 
 

350,000.00 

 

 

මයයෝජය සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල යස්නානායක 

මාවත, අනුරාධපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 

 

මයයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

යස්නානායක මාවත, 

අනුරාධපුර. 

 

 
 
 
 
 

අදාළ නැත 

යේශීය 
තරඟකාරී 

ලංසු 

click 
here 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(ක.මැ.ප.) 

ඩීජීඑම්/එන්ීපී/ීඊ(යකාම්)/ී4/2022/
30/ආර්.සි 

8.3m/100kg වරකැවූ කණු 400 
ප්රමායදයක් සැපීමම හා යබදාහැරීම 

(යපායළාන්නරුව පා.යස්.ම.) 
 

2022.11.17 
1500 පැයට 

 
 
 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් කමිටුව 

 

මයයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

යස්නානායක මාවත, 

අනුරාධපුර. 

දු:අ: 025-2222552 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1,500.00 

 
 
 
 
 
 

150,000.00 

 

 

මයයෝජය සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල යස්නානායක 

මාවත, අනුරාධපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 

මයයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

යස්නානායක මාවත, 

අනුරාධපුර. 

 
 
 
 
 

අදාළ නැත 

යේශීය 
තරඟකාරී 

ලංසු 

click 
here 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(ක.මැ.ප.) 

ඩීජීඑම්/එන්ීපී/ීඊ(යකාම්)/ී4/2022/
31/ආර්.සි 

8.3m/100kg වරකැවූ කණු 400 
ප්රමායදයක් සැපීමම හා යබදාහැරීම 

(හිඟුරක්යගාඩ පා.යස්.ම.) 
 

2022.11.17 
1500 පැයට 

  

මයයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

යස්නානායක මාවත, 

අනුරාධපුර. 

දු:අ: 025-2222552 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1,500.00 

 
 
 
 
 
 

150,000.00 

 

 

මයයෝජය සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල යස්නානායක 

මාවත, අනුරාධපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 

 

මයයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

යස්නානායක මාවත, 

අනුරාධපුර. 

 

 
 
 
 
 

අදාළ නැත 

යේශීය 
තරඟකාරී 

ලංසු 

click 
here 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(ක.මැ.ප.) 

ඩීජීඑම්/එන්ීපී/ීඊ(යකාම්)/ී4/2022/
32/ආර්.සි 

8.3m/100kg වරකැවූ කණු 400 
ප්රමායදයක් සැපීමම හා යබදාහැරීම 

(මන්ම්පිටිය පා.යස්.ම.) 
 

2022.11.17 
1500 පැයට 

  

මයයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

යස්නානායක මාවත, 

අනුරාධපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 
 
 
 
 
 

1,500.00 

 
 
 
 
 
 

150,000.00 

 

 

මයයෝජය සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල යස්නානායක 

මාවත, අනුරාධපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 

මයයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

යස්නානායක මාවත, 

අනුරාධපුර. 

 
 
 
 
 

අදාළ නැත 

යේශීය 
තරඟකාරී 

ලංසු 

click 
here 

https://www.dropbox.com/s/b10e43n7t4sfsyg/14.%20DGM%28CC%29-EE%28MM%29-PPC-2022-024.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b10e43n7t4sfsyg/14.%20DGM%28CC%29-EE%28MM%29-PPC-2022-024.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2h55vx80tfpj658/2022-29-RC.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2h55vx80tfpj658/2022-29-RC.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/68xwg3as4oponed/2022-30-RC.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/68xwg3as4oponed/2022-30-RC.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cei2qrluzyu7nt1/2022-31-RC.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cei2qrluzyu7nt1/2022-31-RC.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/50okb6vdo1dc7oy/2022-32-RC.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/50okb6vdo1dc7oy/2022-32-RC.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(ක.මැ.ප.) 

ඩීජීඑම්/එන්ීපී/ීඊ(යකාම්)/ී4/2022/
33/ආර්.සි 

8.3m/100kg වරකැවූ කණු 400 
ප්රමායදයක් සැපීමම හා යබදාහැරීම 

(මැදවච්චිය පා.යස්.ම.) 
 

2022.11.17 
1500 පැයට 

  

මයයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

යස්නානායක මාවත, 

අනුරාධපුර. 

දු:අ: 025-2222552 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1,500.00 

 
 
 
 
 
 

150,000.00 

 

 

මයයෝජය සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල යස්නානායක 

මාවත, අනුරාධපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 

 

මයයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

යස්නානායක මාවත, 

අනුරාධපුර. 

 

 
 
 
 
 

අදාළ නැත 

යේශීය 
තරඟකාරී 

ලංසු 

click 
here 

 
 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(ක.මැ.ප.) 

ඩීජීඑම්/එන්ීපී/ීඊ(යකාම්)/ී4/2022/
34/ආර්.සි 

8.3m/100kg වරකැවූ කණු 400 
ප්රමායදයක් සැපීමම හා යබදාහැරීම 

(පදවිය  පා.යස්.ම.) 
 

2022.11.17 
1500 පැයට 

  

මයයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

යස්නානායක මාවත, 

අනුරාධපුර. 

දු:අ: 025-2222552 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1,500.00 

 
 
 
 
 
 

150,000.00 

 

 

මයයෝජය සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල යස්නානායක 

මාවත, අනුරාධපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 

මයයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

යස්නානායක මාවත, 

අනුරාධපුර. 

 
 
 
 
 

අදාළ නැත 
යේශීය 

තරඟකාරී 
ලංසු 

click 
here 

 
 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(ක.මැ.ප.) 

ඩීජීඑම්/එන්ීපී/ීඊ(යකාම්)/ී4/2022/
35/ආර්.සි 

8.3m/100kg වරකැවූ කණු 400 
ප්රමායදයක් සැපීමම හා යබදාහැරීම 

(මිහින්තයල්  පා.යස්.ම.) 
 
 

2022.11.17 
1500 පැයට 

  

මයයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

යස්නානායක මාවත, 

අනුරාධපුර. 

දු:අ: 025-2222552 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1,500.00 

 
 
 
 
 
 

150,000.00 

 

 

මයයෝජය සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල යස්නානායක 

මාවත, අනුරාධපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 

 

මයයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

යස්නානායක මාවත, 

අනුරාධපුර. 

 

 
 
 
 
 

අදාළ නැත 
යේශීය 

තරඟකාරී 
ලංසු 

click 
here 

 
 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(ක.මැ.ප.) 

ඩීජීඑම්/එන්ීපී/ීඊ(යකාම්)/ී4/2022/
36/ආර්.සි 

8.3m/100kg වරකැවූ කණු 400 
ප්රමායදයක් සැපීමම හා යබදාහැරීම 

(යනාච්චියාගම පා.යස්.ම.) 
 

2022.11.17 
1500 පැයට 

  

මයයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

යස්නානායක මාවත, 

අනුරාධපුර. 

දු:අ: 025-2222552 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1,500.00 

 
 
 
 
 
 

150,000.00 

 

 

මයයෝජය සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල යස්නානායක 

මාවත, අනුරාධපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 

මයයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

යස්නානායක මාවත, 

අනුරාධපුර. 

 
 
 
 
 

අදාළ නැත 
යේශීය 

තරඟකාරී 
ලංසු 

click 
here 

https://www.dropbox.com/s/jgbxwmq65i50pi4/2022-33-RC.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jgbxwmq65i50pi4/2022-33-RC.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f6cfrg3vtopzued/2022-34-RC.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f6cfrg3vtopzued/2022-34-RC.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qhlo9d2jj3mn0yp/2022-35-RC.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qhlo9d2jj3mn0yp/2022-35-RC.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hc3p61w6jih9am4/2022-36-RC.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hc3p61w6jih9am4/2022-36-RC.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(ක.මැ.ප.) 

ඩීජීඑම්/එන්ීපී/ීඊ(යකාම්)/ී4/2022/
37/ආර්.සි 

8.3m/100kg වරකැවූ කණු 400 
ප්රමායදයක් සැපීමම හා යබදාහැරීම 

(තඹුත්යත්ගම පා.යස්.ම.) 
 
 

2022.11.17 
1500 පැයට 

  

මයයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

යස්නානායක මාවත, 

අනුරාධපුර. 

දු:අ: 025-2222552 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1,500.00 

 
 
 
 
 
 

150,000.00 

 

 

මයයෝජය සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල යස්නානායක 

මාවත, අනුරාධපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 

මයයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

යස්නානායක මාවත, 

අනුරාධපුර. 

 
 
 
 
 

අදාළ නැත 
යේශීය 

තරඟකාරී 
ලංසු 

click 
here 

 
 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(ක.මැ.ප.) 

ඩීජීඑම්/එන්ීපී/ීඊ(යකාම්)/ී4/2022/
38/ආර්.සි 

8.3m/100kg වරකැවූ කණු 400 
ප්රමායදයක් සැපීමම හා යබදාහැරීම 

(කැකිරාව පා.යස්.ම.) 
 

2022.11.17 
1500 පැයට 

  

මයයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

යස්නානායක මාවත, 

අනුරාධපුර. 

දු:අ: 025-2222552 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1,500.00 

 
 
 
 
 
 

150,000.00 

 

 

මයයෝජය සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල යස්නානායක 

මාවත, අනුරාධපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 

මයයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

යස්නානායක මාවත, 

අනුරාධපුර. 

 
 
 
 
 

අදාළ නැත 
යේශීය 

තරඟකාරී 
ලංසු 

click 
here 

 
 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(ක.මැ.ප.) 

ඩීජීඑම්/එන්ීපී/ීඊ(යකාම්)/ී4/2022/
39/පි.එස් 

10m/225Kg යපරසවි කණු 200 
ප්රමායදයක් සැපීමම හා යබදාහැරීම 

(කළැත්තෑව පා.යස්.ම.) 
 

2022.11.17 
1500 පැයට 

  

මයයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

යස්නානායක මාවත, 

අනුරාධපුර. 

දු:අ: 025-2222552 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1,500.00 

 
 
 
 
 
 

140,000.00 

 

 

මයයෝජය සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල යස්නානායක 

මාවත, අනුරාධපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 

මයයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

යස්නානායක මාවත, 

අනුරාධපුර. 

 
 
 
 
 

අදාළ නැත 
යේශීය 

තරඟකාරී 
ලංසු 

click 
here 

 
 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(ක.මැ.ප.) 

ඩීජීඑම්/එන්ීපී/ීඊ(යකාම්)/ී4/2022/
40/පි.එස් 

11m/350Kg යපරසවි කණු 400 
ප්රමායදයක් සැපීමම හා යබදාහැරීම 

(කළැත්තෑව පා.යස්.ම.) 
 

2022.11.17 
1500 පැයට 

  

මයයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

යස්නානායක මාවත, 

අනුරාධපුර. 

දු:අ: 025-2222552 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1,500.00 

 
 
 
 
 
 

400,000.00 

 

 

මයයෝජය සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල යස්නානායක 

මාවත, අනුරාධපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 

මයයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

යස්නානායක මාවත, 

අනුරාධපුර. 

 
 
 
 
 

අදාළ නැත 
යේශීය 

තරඟකාරී 
ලංසු 

click 
here 

https://www.dropbox.com/s/w9i9imdf78k2bmt/2022-37-R.C.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w9i9imdf78k2bmt/2022-37-R.C.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b6mopkxjux78pmj/2022-38-RC.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b6mopkxjux78pmj/2022-38-RC.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u8zhkqe49vrd2fi/2022-39-PS.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u8zhkqe49vrd2fi/2022-39-PS.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x8tmmh7gkjim88v/2022-40-PS.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x8tmmh7gkjim88v/2022-40-PS.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(ක.මැ.ප.) 

ඩීජීඑම්/එන්ීපී/ීඊ(යකාම්)/ී4/2022/
41/පි.එස් 

11m/500Kg යපරසවි කණු 100 
ප්රමායදයක් සැපීමම හා යබදාහැරීම 

(කළැත්තෑව පා.යස්.ම.) 
 

2022.11.17 
1500 පැයට 

  

මයයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

යස්නානායක මාවත, 

අනුරාධපුර. 

දු:අ: 025-2222552 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1,500.00 

 
 
 
 
 
 

120,000.00 

 

 

මයයෝජය සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල යස්නානායක 

මාවත, අනුරාධපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 

මයයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

යස්නානායක මාවත, 

අනුරාධපුර. 

 
 
 
 
 

අදාළ නැත 
යේශීය 

තරඟකාරී 
ලංසු 

click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/C1/M4/2K2
2/097 

ඌව පළාත සඳහා ආරක්ෂිත පාවහන් 
යුගල 580ක් මිල දී ගැනීම හා සැපීමම 

(CEB spec:67-8B:2019) 

09/11/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැමම් කමිටුව 

(ඌව) 

මයයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගාඩ, බදුල්ල. 
දු.ක : 0552222474 

1,000.00 29,000.00 

 
මයයෝජය සාමානයාධිකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගාඩ,බදුල්ල. 

 
මයයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගාඩ, බදුල්ල 

 
- 

යේශීය 

 
යමතැමන් 

බාගත 
කරන්න 

යබ.අ.04 
(දකුණු පළාත 

1) 

දප1/බේයේ/ලි4/පවිරතා/2023 
විදුලි ඉංජියන්රු බේයේගම කාර්යාලයට 

අයත් විදුලිඉංජියන්රු - 
බේයේගමකාර්යාලය, බේයේගම, 

යගෝනපීනුවල, වඳුරඹ හා 
තල්ගස්වලයනපාරියභෝගිකයස්වාමධය

ස්ථානයන් හා හික්කඩුව ප්රාථමික 
කපයපාල සඳහා පවිරතා යස්වාවක් 

සපයා ගැනීම. 

03/11/2022 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 

ලං.වි.ම.හාමුයගාඩ පාර, 
කුම්යම්, 

බේයේගම.දු.අං.091-
2292099 

1,000.00 25,000.00 ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංජියන්රුප්රායේශීය විදුලි 

ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම.හාමුයගාඩ පාර, 

කුම්යම්, බේයේගම. 

 අදාලයනායේ. NCB 
 

Click 
Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප. 2) 

SP2/H/T/2022/08 

ජ්ංගම දුරරථන් 10ක් (Smart phone) 
සැපයීම.හම්බන්යතාට ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ පාරියභෝගික 

සම්බන්ීකාරකවරුන්ට හා විදුලිය විසංධි 
කිරීයම් කණ්ඩායම් සඳහා ජංගම දුරකථන 

10ක් (Smart phone) සැපීමම. 

2022.11.02 
 

14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(දප2) 

ප්රායේශීය විදුලිඉංජියන්රු 
කාර්යාලය. 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලයසිරියබෝපුර, 

හම්බන්යතාට.දු.අංකය - 
047-2256288 

1,000.00 10,000.00 

ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය. 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 
සිරියබෝපුර, හම්බන්යතාට 

ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය. 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය 

සිරියබෝපුර, 
හම්බන්යතාට 

-- යේශීය 
Click 
Here 

ඉදිකිරීම් 

https://www.dropbox.com/s/mvbz7owp3ab4cl6/2022-41-PS.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mvbz7owp3ab4cl6/2022-41-PS.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dp4n99hjo8s50pf/97.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dp4n99hjo8s50pf/97.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dp4n99hjo8s50pf/97.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h1i82o4ldqoba0t/Sin-DD4-SP1-SP1-BG-C4-Cleaning-2023.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h1i82o4ldqoba0t/Sin-DD4-SP1-SP1-BG-C4-Cleaning-2023.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c1uy40p8u4eihfg/SP-H-T-2022-08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c1uy40p8u4eihfg/SP-H-T-2022-08.pdf?dl=0
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ජනන 
(ලක්ෂපාන 
සංකීර්යය) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

විමලසුයර්න්ද්ර බලාගාර පරි්රය තුළ ගල් 
බැම්ම ඉදිකිරීම (PVC Coated Gabion 

Wall) 
 

DGM/LC/Civil/Ten 2022 – 09 
 
 

යෙන්ඩර් ලි ාපදිංචි  
ICTAD M6 / C-7ය ෝ ඊෙ වැඩි. –  

යගාඩන්ැගිලි ඉදිකිරීම 
 
 

යගාඩන්ැගිලි ඉදිකිරීම 
පිළිබඳ වසර 05 ර අවම පළපුරුද්ද 

අනිවාර්  යේ. 
 

2022/11/1
0 වන දින 
ප.ව.2.00 

 
 
 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව.ලක්ෂ

පාන 
සංකීර්යය. 

 
මයයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
කාර්යාලය, ලක්ෂපාන 

සංකීර්යය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, ලක්ෂපාන. 
දුරකථන- 051 2232085 

051 3502387 
ෆැක්ස්- 0512232211 

 
 

2022 /11/09දින 
ප.ව. 4.00 දක්වා 

පමයක් යටන්ඩර්පත් 
මකුත් කරණු ඇත. 

 
 

රු.1000 / = 
(සෑම 

යගවීමක්ම 
ඕනැම 

මහජන බැංකු 
ශාඛාවකින් 
මූලස්ථාන 
ශාඛායේ  

ගිණුම් අංක 
204 

200320085
134 බැරවන 

යස් යගවා 
(බැංකු 

ලදුපයත් ලංසු 
අංකය 

පැහැදිලිව 
සදහන් කළ 
යුතුය ) යහෝ 
ලක්ෂපාන 
සංකීර්ය 
කාර්යාල 

ලංවීම මුදල් 
කවුන්ටරයක

ට යගවා 
ලදුපත 

ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය. ) 

 
 

රු. 50,000.00 

මයයෝජය සාමානයාධිකාරී 
කාර්යාලය,ලක්ෂපාන 

සංකීර්යය,ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, ලක්ෂපාන. 

 

මයයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

කාර්යාලය,ලක්ෂපාන
සංකීර්යය, 

ලංකාවිදුලිබල 
මණ්ඩලය, ලක්ෂපාන. 

 

- NCB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Click 
here. 

 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/265 
මල්ලඹ පළාත් ගබඩායේ මායිම් බිත්තිය 

ඉදිකිරීම. 
 

Pre-Bid meeting: - 2022-11-11 දින්, 
ප.ව. 3.00 ෙ 

ස්ථානය: -  මල්ලඹ පළාත් ගබඩාව, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය,  ගුරුකැයල් පාර,  

මල්ලඹ. 

16/11/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

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

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.431, යකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 
දු.අ. 081-2270070 

1000.00 

 
 
 

87,000.00 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

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

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.431, යකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

Click 
Here 

 

යස්වා 

https://www.dropbox.com/s/65uhuvxiv898v2m/Eng-gen-LC-DGM-LC-Civil-Ten-2022-09.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/65uhuvxiv898v2m/Eng-gen-LC-DGM-LC-Civil-Ten-2022-09.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pi269dljl4b6ecg/COnstruction%20of%20boundary%20wall%20at%20Nillambe%20Provincial%20Stores%20ware%20house%20%28%20CP%2002%20%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pi269dljl4b6ecg/COnstruction%20of%20boundary%20wall%20at%20Nillambe%20Provincial%20Stores%20ware%20house%20%28%20CP%2002%20%29.pdf?dl=0
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ජනන 
(මහවැලි 

සංකීර්යය) 

MC/VIC/2022/275 
 

වික්යටෝරියා විදුලි බලාගාරයේ රාජකාරි 
ප්රවාහන කටයුතු සදහා ආසන 14 ක මී 

වෑන් රථ 
03 ක් කුලී පදනම යටයත් (රියදුයරකු සහ 
ඉන්ධන සමග) අවුරුේදක කාලීමාවක් 

සදහා කුලියට ලබාගැනීම. 

2022.11.10      
14.30 පැයට 

මහවැලි 
සංකීර්ය 

සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

වික්යටෝරියා විදුලි 
බලාගාරය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය 

අධිකාරිගම 
 

Tel: 081-4950688 
081-2202305 

Fax:081-2202304 

එක් 
වාහනයක් 
සඳහා රු. 
3,000/= 

සෑම 
යගවීමක්ම 

ඕනෑම 
මහජන බැංකු 

ශාඛාවක් 
මගින් මහජන 

බැංකුයේ 
(මුලස්ථාන 
ශාඛායේ) 

ගිණුම් අංක 
204-2002-
30085-134 

බැරයවන යස් 
යගවා බැංකු 

ලදුපත 
ඉදිරිපත් කල 

යුතුය. 

එක් වාහනයක් 
සදහා 

රු.15,000/= 
 

වික්යටෝරියා විදුලි 
බලාගාරය, 
අධිකාරිගම. 

වික්යටෝරියා විදුලි 
බලාගාරය, 
අධිකාරිගම 

- NCB 
 

Click 
here 

 
ජනන 

(මහවැලි 
සංකීර්යය) 

MC/VIC/2022/270 
ලං.වි.ම. වික්යටෝරියා විදුලි බලාගාරයේ 

ආරක්ෂක රාජකාරි කිරීම සදහා 
යපෞේගලික ආරක්ෂක යස්වාව සැපයිම. 

 
2022.11.10      

බ්රහස්පතින්දා  
ප.ව. 14.30 ට. 

 
මහවැලි 

සංකීර්ය 
සපයාගැනීම් 

කමිටුව 

 
වික්යටෝරියා විදුලි 

බලාගාරය, අධිකාරිගම. 
 

Tel:  081-2200465 
081-2202305 

 

 
රු. 3,000/= 

 
සෑම 

යගවීමක්ම 
ඕනෑම 

මහජන බැංකු 
ශාඛාවක් 

මගින් මහජන 
බැංකුයේ 

(මුලස්ථාන 
ශාඛායේ) 

ගිණුම් අංක 
204-2002-
30085-134 

බැරයවන යස් 
යගවා බැංකු 

ලදුපත 
ඉදිරිපත් කල 

යුතුය. 

 
රු.25,000/= 

 

 
වික්යටෝරියා විදුලි 

බලාගාරය, අධිකාරිගම. 
 

 
වික්යටෝරියා විදුලි 

බලාගාරය, අධිකාරිගම. 
 

-  
NCB 

Click 
here 

https://www.dropbox.com/s/l5kdfju1q6gh9nh/ENG-GEN-MC-MC-VIC-2022-275.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l5kdfju1q6gh9nh/ENG-GEN-MC-MC-VIC-2022-275.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qrvjm5inxg50wk2/ENG-GEN-MC-MC-VIC-2022-270.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qrvjm5inxg50wk2/ENG-GEN-MC-MC-VIC-2022-270.pdf?dl=0
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ලක්විජයවිදුලි

බලාගාරය 

LV/T/2022/0239 
වසර 1 කාලයක් සදහා ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරයේ අළු අංගනයේ යමයහයුම් 

කටයුතු සදහා කුළී පදනම යටයත් 
යන්යරෝපකරය සහ යස්වා සැපීමම. 

 
09/11/2022 

දින 
14.00 පැයට 

 
 

 
ලක්විජයවිදුලි
බලාගාරය - 

කණි්ඨ 
සපයාගැනීම් 

කමිටුව 

 
ප්රසම්පාදන 

අංශය, 
4වනමහල,බලස්ථානක

ළමයාකරු 
(ලක්විජයවිදුලිබලාගාර

ය) 
ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩලය,
නාරක්කල්ලිය,යනායරා

ච්චයචෝයල් 
TP : 032 226 8964/77 

Fax: 032 226 8980 
 

Mob 0715777171 

 
රු 5,000.00 
(නැවතයනා
යගවනයට

න්ඩර්තැන්ප
තුව) 

සාමානයාධි
කාරීලංකාවිදු
ලිබලමණ්ඩල
යනමින්මහජ
නබැංකුයේගි

ණුම්අංක: 
2042001400

85134 
යවතබැරකල

හැක 

 
500,000.00 

 
 

 
ප්රසම්පාදනඅංශය, 4 

වනමහල, 
පරිපාලනයගාඩනැගිල්ල, 
ලක්විජයවිදුලිබලාගාරය, 
ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 
යනායරාච්චචයලයි 61342, 

ශ්රීලංකාව. 
 

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

 
ප්රසම්පාදනඅංශය, 4 

වනමහල, 
පරිපාලනයගාඩනැගි

ල්ල, 
ලක්විජයවිදුලිබලාගාර

ය, 
ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩල

ය, නාරක්කල්ලිය, 
යනායරාච්චචයලයි 

61342. 
 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 

යනාමියල් 
බාගත 

කරගතහැක 
 

 
NCB 

 
Click 
Here 

 
ලක්විජයවිදුලි

බලාගාරය 

LV/T/2022/0239 
වසර 1 කාලයක් සදහා ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරයේ අළු අංගනයේ යමයහයුම් 

කටයුතු සදහා කුළී පදනම යටයත් 
යන්යරෝපකරය සහ යස්වා සැපීමම. 

 
09/11/2022 

දින 
14.00 පැයට 

 
 

 
ලක්විජයවිදුලි
බලාගාරය - 

කණි්ඨ 
සපයාගැනීම් 

කමිටුව 

 
ප්රසම්පාදන 

අංශය, 
4වනමහල,බලස්ථානක

ළමයාකරු 
(ලක්විජයවිදුලිබලාගාර

ය) 
ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩලය,
නාරක්කල්ලිය,යනායරා

ච්චයචෝයල් 
TP : 032 226 8964/77 

Fax: 032 226 8980 
 

Mob 0715777171 

 
රු 5,000.00 
(නැවතයනා
යගවනයට

න්ඩර්තැන්ප
තුව) 

සාමානයාධි
කාරීලංකාවිදු
ලිබලමණ්ඩල
යනමින්මහජ
නබැංකුයේගි

ණුම්අංක: 
2042001400

85134 
යවතබැරකල

හැක 

 
500,000.00 

 
 

 
ප්රසම්පාදනඅංශය, 4 

වනමහල, 
පරිපාලනයගාඩනැගිල්ල, 
ලක්විජයවිදුලිබලාගාරය, 
ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 
යනායරාච්චචයලයි 61342, 

ශ්රීලංකාව. 
 

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

 
ප්රසම්පාදනඅංශය, 4 

වනමහල, 
පරිපාලනයගාඩනැගි

ල්ල, 
ලක්විජයවිදුලිබලාගාර

ය, 
ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩල

ය, නාරක්කල්ලිය, 
යනායරාච්චචයලයි 

61342. 
 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින්යනාමි
යල්බාගතකර

ගතහැක 
 

 
NCB 

 
Click 
Here 

ජනන 
(මහවැලි 

සංකීර්යය) 

MC/BOW/BIDS/2022/05 
යබෝවතැන්න විදුලි බලස්ථානයට අයත් 

නාකල මවාස යපයදස සහ යබෝවතැන්න 
විදුලි බලස්ථානයසඳහා යපෞේගලික 

ආරක්ෂක යස්වාව ලබාගැනීම. 
(එක් දිනකට යස්වා මුර 02 ක් සදහා 

ආරක්ෂකමයාමකයින් 10යදයනකුයේ 
යස්වය ලබාගැනීම) 

2022/11/09 
11. 00 පැයට 

මහවැලි 
සංකීර්ය 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

යබෝවතැන්න විදුලි 
බලස්ථානය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

නාකල. 
 

දුරකථන : 
066 4928783 

රු.2000.00 
මහජන 
බැංකුව 

මූලස්ථාන 
ශාඛාව 

ගිණුම් අංක: 
204-2002-

30085-
134ගිණුමට 

රු.40,000.00 
මහජන බැංකුව 

මූලස්ථාන ශාඛාව 
ගිණුම් අංක: 
204-2002-

30085-
134ගිණුමට බැර 

කර ලදුපත 
ඉදිරිපත් කළ 

විදුලි ඉංජියන්රු, 
යබෝවතැන්න විදුලි 

බලස්ථානය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාකල. 

යබෝවතැන්න විදුලි 
බලස්ථානය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

නාකල. 
 

අදාළ යනායේ. NCB 
 

 
Click 
here 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/vci7mzztfq957bo/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0239.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vci7mzztfq957bo/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0239.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/vci7mzztfq957bo/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0239.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vci7mzztfq957bo/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0239.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rn3zn4oerxwuaml/SIN-GEN-MC-BOW-2022-05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rn3zn4oerxwuaml/SIN-GEN-MC-BOW-2022-05.pdf?dl=0
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066 4928750 
ෆැක්ස් : 

066 4935599 
 

බැර කර 
ලදුපත 

ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය. 

යුතුය. 
 

ජනන 

 
SPS/CE/CAN.TENDER/2022-III 

2022 යනාවැම්බර් මස සිට වසරක 
කාලයක් සඳහා සපුගස්කන්ද විදුලි 

බලස්ථාන ආපන ශාලාව පවත්වායගන 
යෑම. 

2022.11.10 
14.00 පැයට 

 
අදාල නැත 

නිය ෝජ්ය සාමාන්ය 
අධිකාරාරී ( තාපබල 

සංකීර්ණ )  ලංවිම 
ජ්න්න් මූල්ථාන් , න්ව 

රැළණි පාලම, 
10600 යරායලාන්න්ාව 

දුරරතන් අංර  
2437426, 2423897 

 

200.00 1,000.00 

ප්රධාාන් ඉංිනයන්රු        රාර් 
 ාල , සපුග්රන්ද විදුලි 

බල්ථාන් , ලංරා විදුලිබල 
මණ්ඩල , මාබිම පාර, 
11618 ය යි න්ුඩුව 

දුරරතන් අංර  
2400356, 2400422 

ප්රධාාන් ඉංිනයන්රු        
රාර්  ාල , 

සපුග්රන්ද විදුලි 
බල්ථාන් , ලංරා 
විදුලිබල මණ්ඩල , 

මාබිම පාර, 
11618 ය යි න්ුඩුව 

දුරරතන් අංර  
2400356, 2400422 

අදාල නැත යේශීය 
Click 
Here 

යබ.අ. 01 
(යකාළඹ 
නගරය) 

DD1/CC/C.ENG/2023 
Registration of Chartered 

Electrical Engineers – 2023 for 
Issuance of Completion and 
inspection Certificates – for 

Internal Electrical Installations in 
Colombo City 

2022 
යනාවැම්බර් 

30 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

මයයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(යකාළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

සිේවන මහල,  ලක්්මන් 
යගාඩනැගිල්ල 340, 

ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 
යකාළඹ 03මගින් 

2022-11-29 දිනට යපර 
දුක.011-2575930 

- - 

මයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(යකාළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  ලක්්මන් 

යගාඩනැගිල්ල 340, ආර් ඒ 
ද යමල් මාවත, යකාළඹ 

03හි තබා ඇති ලංසු 
යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
මයයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(යකාළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය 

 
 
 

Click 
Here 

 
 

යබ.අ. 01 
(යකාළඹ 
නගරය) 

 
DGM(CC)/CE(EM)/PPC/2022/002 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ රජයේ පිහිටුම් 
(යකාළඹ නගර) ඒකකයට අයත් විදුලි 

අධිකාරි (යරෝහල් යපයදස) මල මවාස 
සඳහා යකාළඹ නගරය තුල මවසක් කුලී 

යහෝ බදු පදනමමතවසර යදකක 
කාලයකට ලබාගැනීම 

2022 
යනාවැම්බර් 

09 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

මයයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(යකාළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

සිේවන මහල,  ලක්්මන් 
යගාඩනැගිල්ල 340, 

ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 
යකාළඹ 03මගින් 

2022-11-08 දිනට යපර 
දුක.011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 25,000.00 

මයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(යකාළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  ලක්්මන් 

යගාඩනැගිල්ල 340, ආර් ඒ 
ද යමල් මාවත, යකාළඹ 

03හි තබා ඇති ලංසු 
යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
මයයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(යකාළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය 
Click 
Here 

 

යබ.අ. 01 
(යකාළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(CN)/PPC/2022/002 
ම.සා (යකා.න) අමයුක්ත ප්ර.ඉ(යකාළඔ 
කතුර) ඒකකය සදහා කුලි පදනම වෑන් 
රථයක් ලබා ගැමම (වසර 02 ක් සදහා) 

 

2022 
යනාවැම්බර් 

09 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

මයයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(යකාළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

සිේවන මහල,  ලක්්මන් 
යගාඩනැගිල්ල 340, 

ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 
යකාළඹ 03මගින් 

2022-11-08 දිනට යපර 
දුක.011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

එක් වෑන් රථයකට 
15,000.00 බැගින් 

 

මයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(යකාළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  ලක්්මන් 

යගාඩනැගිල්ල 340, ආර් ඒ 
ද යමල් මාවත, යකාළඹ 

03හි තබා ඇති ලංසු 
යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
මයයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(යකාළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය 
Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/68a0dkq133olorz/SIN-GEN-SPS-CE-CAN.%20TENDER-2022.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/68a0dkq133olorz/SIN-GEN-SPS-CE-CAN.%20TENDER-2022.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t35ww9543lsytx1/13.%20DD1-CC-C.ENG-2023.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t35ww9543lsytx1/13.%20DD1-CC-C.ENG-2023.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mluoriwoc82unty/6.%20DGM%28CC%29-CE%28EM%29-PPC-2022-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mluoriwoc82unty/6.%20DGM%28CC%29-CE%28EM%29-PPC-2022-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1wt9i0or3ftqz5o/1.%20DGM%28CC%29-CE%28CN%29-PPC-2022-002.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1wt9i0or3ftqz5o/1.%20DGM%28CC%29-CE%28CN%29-PPC-2022-002.pdf?dl=0
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යබ.අ. 01 
(යකාළඹ 
නගරය) 

 
DGM(CC)/EE(MM)/C/PPC/2022/0

03 
ම.ස (යකා.න)ලක්්මන් 

යගාඩනැගිල්ල340, ආර් ඒ.ද යමල් මාවත 
යකාළඹ03 හා සම්බන්ධ මහල් 03,04 හා 
05 සදහා පිරිසිදු කිරිම හා සමපාරක්ෂක 

යස්වාව සපයා ගැමම 

2022 
යනාවැම්බර් 

09 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

මයයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(යකාළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

සිේවන මහල,  ලක්්මන් 
යගාඩනැගිල්ල 340, 

ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 
යකාළඹ 03මගින් 

2022-11-08 දිනට යපර 
දුක.011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

100,000.00 
 

මයයෝජයසාමානයාධිකාරි 
(යකාළඹනගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවනමහල,  

ලක්්මන්යගාඩනැගිල්ල34
0, ආර්ඒදයමල්මාවත, 

යකාළඹ03හිතබාඇතිලංසු
යපට්ටිය 

සමුළුකාමරය, 
මයයෝජයසාමානයාධි
කාරි (යකාළඹනගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය 
Click 
Here 

 

යබ.අ. 01 
(යකාළඹ 
නගරය) 

 
 

DGM(CC)/CE(P&D)/PPC/2022/007 
යකාළඹ නගර කාර්යාලයේ තැනීම් 

ඒකකයයහි, විදුලි අධිකාරි (තැනීම් ඩියපෝ 
04) සදහා මල මවසක් කුලියටයහෝ 

බේදට ලබා ගැමම 
 ප්රයේශය - යකාළඹ නගර 

සිමායවන් 
 බිම් ප්රමායය - 800 sqft 
 එක් වාහනයක් නැවතීයම් 

හැකියාව 
 විදුලිය හා නල ජලය අවශයයි 
 වසර 02 ක බදු පදනම මත 

 
 

2022 
යනාවැම්බර් 

09 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

ලංසු යපාත් මකුත් 
යනායකයර්. 

යගාඩනැගිල්යල් මුල් 
අයිතිකරුවන් සියලු 

විස්තර සහිතව තමාම 
ලංසු ලිඛිතව  ඉදිරිපත් 

කල යුතුය 
දුක. 011-2575930 

 

- - 

මයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(යකාළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  ලක්්මන් 

යගාඩනැගිල්ල 340, ආර් ඒ 
ද යමල් මාවත, යකාළඹ 

03හි තබා ඇති ලංසු 
යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
මයයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(යකාළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය  

යබ.අ. 01 
(යකාළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(CS)/PPC/2022/006 
ම.සා (යකා.න) අමයුක්ත ප්ර.ඉ(යකාළඔ 
දකුය) ඒකකය සදහා කුලි පදනම වෑන් 
රථයක් ලබා ගැමම (වසර 02 ක් සදහා) 

 

2022 
යනාවැම්බර් 

09 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

මයයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(යකාළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

සිේවන මහල,  ලක්්මන් 
යගාඩනැගිල්ල 340, 

ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 
යකාළඹ 03මගින් 

2022-11-08 දිනට යපර 
දුක.011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

එක් වෑන් රථයකට 
15,000.00 බැගින් 

 

මයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(යකාළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  ලක්්මන් 

යගාඩනැගිල්ල 340, ආර් ඒ 
ද යමල් මාවත, යකාළඹ 

03හි තබා ඇති ලංසු 
යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
මයයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(යකාළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය 
Click 
Here 

 

යබ.අ. 01 
(යකාළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(CS)/PPC/2022/007 
ම.සා (යකා.න) අමයුක්ත ප්ර.ඉ(යකාළඔ 
දකුය) ඒකකය සදහා කුලි පදනම වෑන් 
රථයක් ලබා ගැමම (වසර 02 ක් සදහා) 

 

2022 
යනාවැම්බර් 

09 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

මයයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(යකාළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

සිේවන මහල,  ලක්්මන් 
යගාඩනැගිල්ල 340, 

ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 

1,000.00 
(මුදලින්) 

එක් වෑන් රථයකට 
15,000.00 බැගින් 

 

මයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(යකාළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  ලක්්මන් 

යගාඩනැගිල්ල 340, ආර් ඒ 
ද යමල් මාවත, යකාළඹ 

03හි තබා ඇති ලංසු 

සමුළු කාමරය, 
මයයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(යකාළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය 
Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/mmlx7qf0g52z26j/9.%20DGM%28CC%29-EE%28MM%29-C-PPC-2022-003.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mmlx7qf0g52z26j/9.%20DGM%28CC%29-EE%28MM%29-C-PPC-2022-003.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pf1fgsz8yefh87y/2.%20DGM%28CC%29-CE%28CS%29-PPC-2022-006.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pf1fgsz8yefh87y/2.%20DGM%28CC%29-CE%28CS%29-PPC-2022-006.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dhjc470qxau91bo/3.%20DGM%28CC%29-CE%28CS%29-PPC-2022-007.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dhjc470qxau91bo/3.%20DGM%28CC%29-CE%28CS%29-PPC-2022-007.pdf?dl=0
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යකාළඹ 03මගින් 
2022-11-08 දිනට යපර 

දුක.011-2575930 

යපට්ටිය 

යබ.අ. 01 
(යකාළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(CE)/PPC/2022/006 
ම.සා (යකා.න) අමයුක්ත ප්ර.ඉ(යකාළඔ 
නැයගනහිර) ඒකකය සදහා කුලි පදනම 

වෑන් රථයක් ලබා ගැමම (වසර 02 ක් 
සදහා) 

 

2022 
යනාවැම්බර් 

09 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

මයයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(යකාළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

සිේවන මහල,  ලක්්මන් 
යගාඩනැගිල්ල 340, 

ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 
යකාළඹ 03මගින් 

2022-11-08 දිනට යපර 
දුක.011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

එක් වෑන් රථයකට 
15,000.00 බැගින් 

 

මයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(යකාළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  ලක්්මන් 

යගාඩනැගිල්ල 340, ආර් ඒ 
ද යමල් මාවත, යකාළඹ 

03හි තබා ඇති ලංසු 
යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
මයයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(යකාළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය 
Click 
Here 

 

යබ.අ. 01 
(යකාළඹ 
නගරය) 

 
DGM(CC)/CE(CS)/PPC/2022/008 

ප්ර.ඉ. (යකාළඔ දකුය) ඒකකයට අයත් 
අඩුසැර නඩත්තු II ඒකකය පවත්වා යගන 

යාම සඳහා යකාළඹ නගරය තුල 
යගාඩනැගිල්ලක් කුලියටයහෝ බේදට ලබා 

ගැමම(වසර 02 ක් සදහා) 

2022 
යනාවැම්බර් 

09 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

මයයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(යකාළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

සිේවන මහල,  ලක්්මන් 
යගාඩනැගිල්ල 340, 

ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 
යකාළඹ 03මගින් 

2022-11-08 දිනට යපර 
දුක.011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

500,000.00 
 

මයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(යකාළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  ලක්්මන් 

යගාඩනැගිල්ල 340, ආර් ඒ 
ද යමල් මාවත, යකාළඹ 

03හි තබා ඇති ලංසු 
යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
මයයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(යකාළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය 
Click 
Here 

 

යබ.අ. 01 
(යකාළඹ 
නගරය) 

 
DGM(CC)/EE(MM)/C/PPC/2022/0

01 
 

ම.සා. (යකා.න) කාර්යාලයට අමයුක්ත 
යතාරතුරු තාක්ෂය ඒකකය සදහා කුළි 

වෑන් රථයක් ලබා ගැමම(වසර 02 ක් 
සදහා) (වාහන අංක I/II) 

 

2022 
යනාවැම්බර් 

09 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

මයයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(යකාළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

සිේවන මහල,  ලක්්මන් 
යගාඩනැගිල්ල 340, 

ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 
යකාළඹ 03මගින් 

2022-11-08 දිනට යපර 
දුක.011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

එක් වෑන් රථයකට 
15,000.00 බැගින් 

 

මයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(යකාළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  ලක්්මන් 

යගාඩනැගිල්ල 340, ආර් ඒ 
ද යමල් මාවත, යකාළඹ 

03හි තබා ඇති ලංසු 
යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
මයයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(යකාළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය Click 
Here 

 
යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම)-1 

 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2022/175 

 
ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු (කුණ්ඩසායල් )   

බල ප්රයේශයට අයත් කඩදුම්බර විදුලි 
පාරියභෝගික යස්වා මධයස්ථානය සඳහා 
කුලී පදනම මත වසර 02ක කාලයකට  
සැහැල්ලු  යලාරි   රථයක්  ලබා ගැනීම. 

 

 
 

2022-11-09 
දින 

ප.ව. 2. 00ට 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක 04, 

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

 

 
 
 

1000/= 

 
 

16,000/= 

 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 
. 

 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, මහනුවර. 
 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/stc260wbgy6nb2b/5.%20DGM%28CC%29-CE%28CE%29-PPC-2022-006.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/stc260wbgy6nb2b/5.%20DGM%28CC%29-CE%28CE%29-PPC-2022-006.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fqqr3vsx341d0h3/4.%20DGM%28CC%29-CE%28CS%29-PPC-2022-008.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fqqr3vsx341d0h3/4.%20DGM%28CC%29-CE%28CS%29-PPC-2022-008.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y604si3u78l5dur/7.%20DGM%28CC%29-EE%28MM%29-C-PPC-2022-001.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y604si3u78l5dur/7.%20DGM%28CC%29-EE%28MM%29-C-PPC-2022-001.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sn2d4r2nm271wsa/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-175.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sn2d4r2nm271wsa/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-175.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම)-1 

 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2022/224 

 
ප්රධාන ඉංජියන්රු (වාණිජ )  මධයම 

පළාත 01 ඒකකය සඳහා කුලී පදනම මත 
වසර 02ක කාලයකට  යමෝටර් කාර්   

රථයක්  ලබා ගැනීම. 
 

 
 

2022-11-09 
දින 

ප.ව. 2. 00ට 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
 
 
 
 

-එම- 

 
 
 

1000/= 

 
 

20,000/= 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-එම- 

 
 

-එම- 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

Click 
Here 

 

 
යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම)-1 

 

 
 

CP1/CE(COM)/PPC/2022/234 
 

ප්රධාන ඉංජියන්රු (වාණිජ )  මධයම 
පළාත 01 ඒකකයට අයත් විදුලි ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) මධයම පළාත 01 කප ඒකකයේ 
විමර්ශන කටයුතු සඳහා කුලී පදනම මත 

වසර 02ක කාලයකට  (4WD) ඩබල් කැබ්  
රථයක්  ලබා ගැනීම. 

 

 
 

2022-11-09 
දින 

ප.ව. 2. 00ට 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-එම- 

 
 
 

1000/= 

 
 

20,000/= 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-එම- 

 
 

-එම- 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම)-1 

 

 
 

CP1/CE(COM)/PPC/2022/245 
 

ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු (දඹුල්ල)   
ඒකකයේ  ප්රායේශීය නඩත්තු කප ඒකකය 

සඳහා  කුලී පදනම මත වසර 02ක 
කාලයකට  වෑන්   රථයක්  ලබා ගැනීම. 

 

 
 

2022-11-09 
දින 

ප.ව. 2. 00ට 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
 

-එම- 

 
 
 

1000/= 

 
 

16,000/= 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-එම- 

 
 

-එම- 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

Click 
Here 

 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/22/0176 
ප්රධාන ඉංජියන්රු සැලසුම් හා සංවර්ධන 
ඒකකයේ විදුලි අධිකාරි II යේ රාජකාරි 
කටයුතු සඳහා වෑන් රථයක් කුලී පදනම 

මත ලබා ගැනීම. 

2022-11-10 
යප.ව.10.00 

ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

මයයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

2,000.00 65,000.00 මයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

මයයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

- යේශීය Downloa
d 

https://www.dropbox.com/s/t9p0han7vgr19f4/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-224.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t9p0han7vgr19f4/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-224.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2sebn057zykpamg/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-234.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2sebn057zykpamg/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-234.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ap6y9zxu8as13ip/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-245.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ap6y9zxu8as13ip/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-245.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kdlomfbf9t1z4og/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0176.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kdlomfbf9t1z4og/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0176.pdf?dl=0
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යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/22/0185 
ප්රධාන ඉංජියන්රු සැලසුම් හා සංවර්ධන 

ඒකකයේ විදුලි අධිකාරි I යේ රාජකාරි 
කටයුතු සඳහා වෑන් රථයක් කුලී පදනම 

මත ලබා ගැනීම. 

2022-11-10 
යප.ව.10.00 

ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

මයයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

2,000.00 65,000.00 මයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

මයයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

- යේශීය Downloa
d 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/22/0190 
වාරියයපාල ප්රධාන ඉංජියන්රු 

කාර්යාලයේ විදුලි අධිකාරි  (වාණිජ III) 
යේ රාජකාරි කටයුතු යවනුයවන් වෑන් 
රථයක් කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

2022-11-10 
යප.ව.10.00 

ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

මයයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

2,000.00 65,000.00 මයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

මයයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

- යේශීය Downloa
d 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/22/139 
 

ගයකාධිකාරී ( ආදායම් - නැයගනහිර) 
යේ රාජකාරී කටයුතු සඳහා කාර් රථයක් 
වසර 02 ක් සඳහා  කුලියට ලබා ගැනීම. 

2022-11-09 
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර) 

මයයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

ිකුයාමලය 
026-2222666 / 026-

2221030 

 
1000.00 

 
20,000.00 

මයයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය), 

මලායවලි පාර, 
ිකුයාමලය 

මයයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

මලායවලි පාර 
ිකුයාමලය 

 
 
 
- NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/22/140 
 

විදුලි අධිකාරී (ප්රායේශීය නඩත්තු ඒකකය 
- කල්මුයණ්)යේ රාජකාරී කටයුතු සඳහා 
වෑන් රථයක් වසර 02 ක් සඳහා කුලියට 

ලබා ගැනීම. 

2022-11-09 
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර) 

ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු   
(කල්මුයණ් )කාර්යාලය 

067-2229276 
යහෝ 

මයයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

ිකුයාමලය 
026-2222666 
026-2221030 

 
1000.00 

 
20,000.00 

මයයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය), 

මලායවලි පාර, 
ිකුයාමලය 

මයයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

මලායවලි පාර 
ිකුයාමලය 

 
 
 
- 

NCB 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/sw1pj8ryo5b8ody/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0185.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sw1pj8ryo5b8ody/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0185.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mesz7p9bvzv11uj/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0190.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mesz7p9bvzv11uj/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0190.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fmk8xh8j1jrzdla/Eng-DD2-EP-139%20Hiring%20of%20motor%20Car%20Acct%20-Rev.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fmk8xh8j1jrzdla/Eng-DD2-EP-139%20Hiring%20of%20motor%20Car%20Acct%20-Rev.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y9lkaqfxa9683e0/Eng-DD2-EP-140%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20%28AMU%29%20KAlmunai.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y9lkaqfxa9683e0/Eng-DD2-EP-140%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20%28AMU%29%20KAlmunai.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/22/141 
 

විදුලි ඉංජියන්රු (යබදාහැරීම් තැනීම් - 
ිකුයාමලය) යේ රාජකාරී කටයුතු සඳහා 

යමෝටර් කාර් රථයක්  වසර 02 ක් සඳහා 
කුලියට ලබා ගැනීම. 

2022-11-09 
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර) 

මයයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

ිකුයාමලය 
026-2222666 
026-2221030 

 
1000.00 

 
20,000.00 

මයයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය), 

මලායවලි පාර, 
ිකුයාමලය 

මයයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

මලායවලි පාර 
ිකුයාමලය 

 
 
 
- NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/22/142 
 

විදුලි අධිකාරී (සංවර්ධන), මයයෝජය 
සාමානයාධිකාරී  කාර්යාලය ත්රීකුයාමලය 
යේ රාජකාරී කටයුතු සඳහා වෑන් රථයක්   
වසර 02 ක් සඳහා කුලියට ලබා ගැනීම. 

 

2022-11-09 
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර) 

මයයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

ිකුයාමලය 
026-2222666 
026-2221030 

 
1000.00 

 
20,000.00 

මයයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය), 

මලායවලි පාර, 
ිකුයාමලය 

මයයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

මලායවලි පාර 
ිකුයාමලය 

 
 
 
- NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/22/143 
 

විදුලි අධිකාරී (කිරාන් විදුලි පාරියභෝගික 
මධයස්ථානය) -වාලච්චයච්චන යේ රාජකාරී 
කටයුතු සඳහා වෑන් රථයක් වසර 02 ක් 

සඳහා කුලියට ලබා ගැනීම. 

2022-11-09 
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර) 

ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංජියන්රු   

(වාලච්චයච්චන )කාර්යාලය 
065-2258882 

යහෝ 
මයයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

ිකුයාමලය 
026-2222666 
026-2221030 

 
1000.00 

 
20,000.00 

මයයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය), 

මලායවලි පාර, 
ිකුයාමලය 

මයයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

මලායවලි පාර 
ිකුයාමලය 

 
 
 
- 

NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/22/144 
 

විදුලි අධිකාරී (යබදාහැරීම් නඩත්තු - 
ත්රීකුයාමලය) යේ රාජකාරී කටයුතු සඳහා 

4WD ඩබල් කැබ් රථයක්   වසර 02 ක් 
සඳහා කුලියට ලබා ගැනීම. 

 

2022-11-09 
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර) 

මයයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

ිකුයාමලය 
026-2222666 
026-2221030 

 
1000.00 

 
20,000.00 

මයයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය), 

මලායවලි පාර, 
ිකුයාමලය 

මයයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

මලායවලි පාර 
ිකුයාමලය 

 
 
 
- NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපක) 

WPN/NCB/DM-V143/2022/19 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම, 

වැඩබිම් රාර් ාල  (යේ න්යගාඩ) - 
ප්රධාාන් ඉංිනයන්රු (යබදා ැරීම්  ා 

න්ඩත්තු) ඒරර  

2022-11-02 
ප.ව 2.00 

දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ම.සා. (බපක) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

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

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

ම.සා. (බපක) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපක) 

WPN/NCB/K-V99/2022/52 
කුලී පදනම මත කෘ කැබ් රථයක් ලබා 

ගැනීම, පා ය ෝගිර ය්වා මධාය්ථාන්  
(යදලයගාඩ) - ප්රධාාන් ඉංිනයන්රු 

(රැළණි ) ඒරර  

2022-11-02 
ප.ව 2.00 

දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ම.සා. (බපක) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

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

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

ම.සා. (බපක) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/zdsafwv1x1o07sh/Eng-DD2-EP-141%20Hiring%20of%20motor%20Car%20EE%20Const.%20trincomalee.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zdsafwv1x1o07sh/Eng-DD2-EP-141%20Hiring%20of%20motor%20Car%20EE%20Const.%20trincomalee.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7ipc3jsqruz2s98/Eng-DD2-EP-142%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20%28Dev%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7ipc3jsqruz2s98/Eng-DD2-EP-142%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20%28Dev%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/71aihh081r4hwui/Eng-DD2-EP-143%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20%28kiran%29%20Bco.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/71aihh081r4hwui/Eng-DD2-EP-143%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20%28kiran%29%20Bco.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a2oofypcksfz6p0/Eng-DD2-EP-144%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20III%20DM%20%20Trincomalee.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a2oofypcksfz6p0/Eng-DD2-EP-144%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20III%20DM%20%20Trincomalee.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y6n36wt0muxktl6/Eng-DD2-WPN-NCB-DM-V143-2022-19%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y6n36wt0muxktl6/Eng-DD2-WPN-NCB-DM-V143-2022-19%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vt4d6ayowqw29lv/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V99-2022-52-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vt4d6ayowqw29lv/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V99-2022-52-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපක) 

WPN/NCB/P&D-V49/2022/190 
කුලී පදනම මත යමෝටර් රථයක් ලබා 

ගැනීම, විදුලි ඉංිනයන්රු (යමය යුම්) - 
සැලසුම්  ා සංවර්ධාන් ඒරර  

2022-11-02 
ප.ව 2.00 

දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ම.සා. (බපක) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

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

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

ම.සා. (බපක) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපක) 

WPN/NCB/DM-V111/2022/248 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම, 
වැඩබිම් රාර් ාල  (මීග වත්තත) - ප්රධාාන් 

ඉංිනයන්රු (යබදා ැරීම්  ා න්ඩත්තු) 
ඒරර  

2022-11-02 
ප.ව 2.00 

දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ම.සා. (බපක) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

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

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

ම.සා. (බපක) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

යබ.අ.03 
(සබර) 

SAB/RUW/EE/CLEANING 
SERVICE/2023 

 
රුවන්වැල්ල විදුලි ඉංජියන්රු කාර්යාලය 

හා කරවනැල්ල, යකාටියාකුඹුර, 
දැරණියගල, 

බුලත්යකාහුපිටිය, යගෝනගල්යදණිය 
පාරියභෝගික යස්වා මධයස්ථාන සහ 

ගලපිටමඩ හා  කිතුල්ගල කප පාරියභෝගික 
යස්වා මධයස්ථාන    වසරක කාලයක් 

සඳහා සනීපාරක්ෂක යස්වාව 
පවත්වායගන යාම සඳහා 

 
 

04/11/2022 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය 

(රුවන්වැල්ල)       යනා. 
ඊ 184/1, අටුලුගම, 

යදහිඕවිට. 
 

1,000.00 - 

විදුලි ඉංජියන්රු කාර්යාලය 
(රුවන්වැල්ල) යනා. ඊ 

184/1, අටුලුගම, යදහිඕවිට. 
 

විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය 

(රුවන්වැල්ල) යනා. ඊ 
184/1, අටුලුගම, 

යදහිඕවිට. 
 

- 
යේශීය 

තරඟකාරී 
ලංසු 

Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීී/ටී/වී/2022/92 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 මතුගම ප්රධාන 

විදුලි ඉංජියන්රු කාර්යාලයට අයත් 
මතුගම පා.යස්.ම.  සඳහා කුලී පදනම මත 

වෑන් රථයක් ලබාගැනීම සඳහා වූ 
යටන්ඩරය. 

 

2022.11.10 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

මයයාජය 
සාමානයාධිකාරි ( 

බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය, 

යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 

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

යදහිවල. 
011-2638852 

500.00 15,000.00 

ප්රධාන ඉංජියන්රු (වාණිජ), 
මයයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 

කාර්යාලය,  යබදාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), මයයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(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/පීපීී/ටී/වී/2022/93 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 බලශක්ති 

කළමයාකරන ඒකකය සඳහා කුලී පදනම 
මත කාර්රථයක් ලබාගැනීම සඳහා වූ 

යටන්ඩරය. 
 

2022.11.10 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

මයයාජය 
සාමානයාධිකාරි ( 

බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය, 

යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 

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

500.00 15,000.00 

ප්රධාන ඉංජියන්රු (වාණිජ), 
මයයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 

කාර්යාලය,  යබදාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), මයයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

 NCB Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/spck6ksqu41zpyb/Eng-DD2-WPN-NCB-P%26D-V49-2022-190%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/spck6ksqu41zpyb/Eng-DD2-WPN-NCB-P%26D-V49-2022-190%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/33zxcac03dr97ui/Eng-DD2-WPN-NCB-DM-V111-2022-248%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/33zxcac03dr97ui/Eng-DD2-WPN-NCB-DM-V111-2022-248%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/thk9dpiyxwawkdh/SAB-RUW-EE-Cleaning%20Service%202023%20-2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/thk9dpiyxwawkdh/SAB-RUW-EE-Cleaning%20Service%202023%20-2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sydoecwn0ai0dp5/WPS1_PPC_T_V_2022_92.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sydoecwn0ai0dp5/WPS1_PPC_T_V_2022_92.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/azrfu87ux9xrswr/WPS1_PPC_T_V_2022_93.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/azrfu87ux9xrswr/WPS1_PPC_T_V_2022_93.pdf?dl=0
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යදහිවල. 
011-2638852 

නගරසභා පටුමඟ, 
යදහිවල. 

වත්කම් 
කළමනාකර

ය 

DGM(Tr)/Services/T/2022-02 
භූමි පරි්ර පවිරතා හා නඩත්තු යස්වාව 

සැපීමම 
 

ලංවිම පුහුණු 
මධයස්ථානය පිළියන්දල 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

ශ්රී යේවානන්ද පාර, 
පිළියන්දල 

2022-11-09 
පැය .10.00 

 
 

යපර ලංසු 
රැස්වීම, දිනය 
සහ යේලාව 
2022-11-02 
පැය.10.00 

ලංවිම පුහුණු 
මධයස්ථානය 

පිළියන්දල 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

 
වත්කම් 

කළමනාකර
ය  අංශය 

මයයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(පුහුණුකිරීම්) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය 

ශ්රී යේවානන්ද පාර, 
පිළියන්දල 

 
011 2614468 

1,000.00 50,000.00 මයයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(පුහුණුකිරීම්) 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

ශ්රී යේවානන්ද පාර, 
පිළියන්දල 

මයයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(පුහුණුකිරීම්) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය 

ශ්රී යේවානන්ද පාර, 
පිළියන්දල 

අදාල යනායේ. NCB  

 
වත්කම් 

කළමනාකර
ය 

(වැඩපල හා 
කපකාරක 

යස්වා) 

 
DGM/WAS/T/2K22/JS/01 

 
පවිරතා හා සනීපාරක්ෂක යස්වාව  සදහා 

මිළ ගයන් කැඳවීම. මයයෝජය 
සාමානයාධිකාරී (වැඩපල හා කපකාරක 
යස්වා) කාර්යාල  පරි්රය පිරිසිදු කිරිම 
2023.01.01 සිට 2023.12.31 දක්වා 

 
2022-11-10 

දින 
පැය. 10:00 

පැයට අවසන් 
කරනු  ලැයබ්. 

 
 
 

 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(වැඩපල හා 
කපකාරක 

යස්වා) 

 
මයයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(වැඩපල හා කපකාරක 

යස්වා) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
මීයතාටමුල්ල පාර, 
යකායළාන්නාව. 

 
දු.අ. 011 242 1050 

 
 

 
500.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10,000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
මයයෝජය සාමානයාධිකාරි 

(වැඩපල හා කපකාරක 
යස්වා) කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
මීයතාටමුල්ල පාර, 
යකායළාන්නාව. 

 
දු.අ. 011 242 1050 

 

 
මයයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(වැඩපල හා කපකාරක 

යස්වා) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
මීයතාටමුල්ල පාර, 
යකායළාන්නාව. 

 
 

දු.අ. 011 242 1050 
 

 
අදාල යනායේ. 

 
NCB 

 
 

 
Click 
here 

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

 
 

අයේක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන්ට යහෝ ඔවුන්යේ බලයලත් මයයෝජිතයන්ට පමයක් ලංසු යපාත් මකුත් කරනු ලැයබ්. අවශය වු විටක ඔවුන් 1987 අංක 3 දරය යපාදු යකාන්් රාත් පනතට අනුලවලව ලියාපදිංි විය යුතුය. 
 

 

ලංසු භාර ගන්නා අවසාන දිනයට කලින් දින දක්වා සෑම ලංසු යපාතක් යවනුයවන්ම ඉහත 6 වන තීරුයේ ස`දහන් මුදල යගවා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල මයයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප් රධාන ඉංජියන්රු යවත ලිඛිතව ඉදිරිපත් කරන ලද ඉල්ලීමක් මගින්  0900 පැය සිට 1500 පැය දක්වා 
සාමානය වැඩ කරන දිනයන් තුළ මිලදී ගත හැක. යම් ස`දහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සාමානයාධිකාරී නමින් ලියන ලද බැංකු අයකරයක් ම`ගින් යහෝ මුදල් ම`ගින් යහෝ යගවිය හැක. 
 

 

වියේශීය තානාපති කාර්යාල /යවළ`ද යකාමිෂන්වලට, ලංසු යපාත්වල යතාරතුරු පිටපත් ලිඛිත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීයමන් අදාල මයයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප් රධාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනාමියල් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපාත් අයේක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් හා 
ඔවුන්යේ මයයෝජිතයින්ට අදාල මයයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප් රධාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනාමියල් පරීක්ෂා කල හැක. 
 

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ඔවුන්යේ අනුමැතිය ලත් මයයෝජිතයින් ඉදිරිපිටදී ඉහත තීරු අංක 9 හි සදහන් ස්ථානයන්හිදී ලංසු භාරගැනීම අවසන් කරන යේලායේදීම, එයස් ඉදිරිපත් කරන ලද සියලුම ලංසු විවෘත කරනු ලබන අතර ප් රමාදව ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලංසු ප් රතියෂේප කරනු 
ලැයබ්. 
 
මීට අදාල සියලු විස්තර හා පැහැදිලි කිරීම් විමසිය යුත්යත් ලංසු යපාත් මක`ත් කරනු ලබන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල මයයෝජය සාමානයාධිකාරී/ ප් රධාන ඉංජියන්රු යවතිම. 
 

 

 

https://www.dropbox.com/s/cp2whdf192iccg1/Sin-AM-WAS-DGM-WAS-T-2K22-JS-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cp2whdf192iccg1/Sin-AM-WAS-DGM-WAS-T-2K22-JS-01.pdf?dl=0
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 ICB ) අන්තර්ජාතික තර`ගකාරී ලංසු “  NCB ) යේශීය තර`ගකාරී ලංසු 
 

        සාමාන්යාධිකාරාරී                      
                                     


