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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 

(මහවැලි 
සංකීර්යය) 

MC/VIC/OP/2021/04 
 

විකයටෝරියා විදුලි බලස්ථානය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය සදහා Energy 

Meters සැපයීම. 

2023/01/11 
බදාදා යප.ව. 

10.00 ට 

මහවැලි 
සංකීර්ය 

සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(මහවැලි සංකීර්යය) 
40/20, අම්පිටිය පාර, 

මහනුවර. 
දුරකථන:+94 81 

4953839 
+94 81 2224568 

ෆැක්ස්:+94 81 2232802 

රු.1000/= 
සෑම 

යගවීමකම 
ඕනෑම 
මහජන 
බැංකු 

ශාඛාවක 
මගින් 

මහජන 
බැංකුයේ 

(මුලස්ථාන 
ශාඛායේ) 

ගිණුම් අංක 
204-2002-
30085-134 

බැරයවන 
යස් යගවා 

බැංකු ලදුපත 
ඉදිරිපත් කල 

යුතුය. 

රු.30,000/= 
 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(මහවැලි සංකීර්යය) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(මහවැලි සංකීර්යය) 

- ICB 
 

Click 
here 

https://www.dropbox.com/s/bxoz2ejbu5tzx24/ENG-GEN-MC-VIC-OP-2021-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bxoz2ejbu5tzx24/ENG-GEN-MC-VIC-OP-2021-04.pdf?dl=0
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යබදා හැරිම් 
කලාප 01 
යකාළඹ 
නගරය 

 
DGM (CC)/EE(MM)/PPC/2022/002 

Supply & Delivery Of Numerical 
Protection Relays For 11kV Feeders 

Of Ring/ Radial Substations 

2022 
යදසැම්බර් 

මස 
28 වැනිදා 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(යකාළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

සිේවන මහල,  ලක්මන් 
යගාඩනැගිල්ල 340, 

ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 
යකාළඹ 03මගින් 

2022.12.27 දිනට යපර 
දුක.011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

200,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(යකාළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  ලක්මන් 

යගාඩනැගිල්ල 340, ආර් ඒ ද 
යමල් මාවත, යකාළඹ 03හි 

තබා ඇති ලංසු යපට්ටටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(යකාළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- වියේශීය Click 
Here 

යබදා හැරිම් 
කලාප 01 
යකාළඹ 
නගරය 

ලංසු අංක 
DGM(CC)/EE(MM)/C/PPC/2022/0

25 යටයත් 2022-11-03 දින ප්රකාශයට 
පත් කරන ලද දැන්වීම පහත පරිදි නිවැරදි 

කරනු ලැයේ. 
 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2022/025 
supply & delivery of 

i)Feeder Pillar 8 Way (Fiberglass) 
ii)Mini Feeder Pillar with Fuse 8 

Way (Fiberglass) 
 

2022 
යදසැම්බර් 

මස 
14 වැනිදා 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(යකාළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

සිේවන මහල,  ලක්මන් 
යගාඩනැගිල්ල 340, 

ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 
යකාළඹ 03මගින් 

2022.12.13 දිනට යපර 
දුක.011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

1,000,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(යකාළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  ලක්මන් 

යගාඩනැගිල්ල 340, ආර් ඒ ද 
යමල් මාවත, යකාළඹ 03හි 

තබා ඇති ලංසු යපට්ටටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(යකාළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- වියේශීය Click 
Here 

යබදා හැරිම් 
කලාප 01 
යකාළඹ 
නගරය 

ලංසු අංක 
DGM(CC)/EE(MM)/C/PPC/2022/0

26 යටයත් 2022-11-03 දින ප්රකාශයට 
පත් කරන ලද දැන්වීම පහත පරිදි නිවැරදි 

කරනු ලැයේ. 
 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2022/026 
Supply and Delivery of 

Remotely Operated 11kV Hydraulic 
Cable Spiker Units 

 

2022 
යනාවැම්බර් 

මස 
23 වැනිදා 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(යකාළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

සිේවන මහල,  ලක්මන් 
යගාඩනැගිල්ල 340, 

ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 
යකාළඹ 03මගින් 

2022.11.22 දිනට යපර 
දුක.011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

15,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(යකාළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  ලක්මන් 

යගාඩනැගිල්ල 340, ආර් ඒ ද 
යමල් මාවත, යකාළඹ 03හි 

තබා ඇති ලංසු යපට්ටටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(යකාළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/f9kvrqz266o1700/DGM%28CC%29-EE%28MM%29-PPC-2022-002.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f9kvrqz266o1700/DGM%28CC%29-EE%28MM%29-PPC-2022-002.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dqoa40iqlh06q7f/DGM%28CC%29-EE%28MM%29-PPC-2022-025.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dqoa40iqlh06q7f/DGM%28CC%29-EE%28MM%29-PPC-2022-025.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dbs3zf9uvhcfav1/DGM%28CC%29-EE%28MM%29-PPC-2022-026.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dbs3zf9uvhcfav1/DGM%28CC%29-EE%28MM%29-PPC-2022-026.pdf?dl=0
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යබදා හැරිම් 
කලාප 01 
යකාළඹ 
නගරය 

ලංසු අංක 
DGM(CC)/EE(MM)/C/PPC/2022/0

27 යටයත් 2022-11-03 දින ප්රකාශයට 
පත් කරන ලද දැන්වීම පහත පරිදි නිවැරදි 

කරනු ලැයේ. 
 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2022/027 
Supply and Delivery of 

Ferrules Cu. Crimp Type 
HV/400Sqmm 

 

2022 
යනාවැම්බර් 

මස 
23 වැනිදා 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(යකාළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

සිේවන මහල,  ලක්මන් 
යගාඩනැගිල්ල 340, 

ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 
යකාළඹ 03මගින් 

2022.11.22 දිනට යපර 
දුක.011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

3,500.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(යකාළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  ලක්මන් 

යගාඩනැගිල්ල 340, ආර් ඒ ද 
යමල් මාවත, යකාළඹ 03හි 

තබා ඇති ලංසු යපට්ටටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(යකාළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/2022/249 
තාප මුද්රක 300ක සැපයීම හා යබදාහැරීම 

සඳහා ලංසු කැඳවීම. 

2022-11-30 
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 15,000.00 

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 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/C1/2K22/10
1 

වැල්ලවාය විදුලි ඉංජියන්රු කාර්යාලය 
සඳහා වායු සමීකරය යන්ර (24,000 

BTU -6, 12,000 BTU -4 ) මිල දී ගැනීම, 
ස්ථාපිත කිරීම හා වසර 5ක කාලයක 

සඳහා නඩත්තු කිරීම 

06/12/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගාඩ, බදුල්ල. 
දු.ක : 0552222474 

1000.00 84,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 

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

හිඳ යගාඩ,බදුල්ල. 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගාඩ, බදුල්ල 

 
- 

යේශීය 

 
Click 
Here 

යබ.අ.03 
(සබර) 

SAB/CE(COM)/LP/2022/22 
500 Nos. LT stay rods (Galvanized) 

500 Nos. LT stay plates 
(Galvanized) 

500 Nos. Nut with locking 
mechanism (Galvanized) 

08/12/2022 
 

14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම.යනා. 09, නව 
නගරය, රත්නපුර 

දු.අ. 045-2225891-95 
ෆැකස් : 045-2226084 

2,500.00 65,000.00 

නියයෝජය  සාමානයාධිකාකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.,යනා.09,නව 

නගරය, රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., යනා. 09.         
නව නගරය, රත්නපුර. 

-- යේශීය Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/vkr8tvy0viszqj0/DGM%28CC%29-EE%28MM%29-PPC-2022-027.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vkr8tvy0viszqj0/DGM%28CC%29-EE%28MM%29-PPC-2022-027.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w9mhe0y6rlct76t/WPN-NCB-2022-249.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w9mhe0y6rlct76t/WPN-NCB-2022-249.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wj5bqs9br6u06mc/101.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wj5bqs9br6u06mc/101.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l12ppdi6tdfgz32/SAB%3DCE%28COM%29-LP-2022-22.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l12ppdi6tdfgz32/SAB%3DCE%28COM%29-LP-2022-22.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/BUILDINGS
/DEO1/2K22/18 

විදුලි ඉංජියන්රු (දියතලාව) ඒකකයේ 
ඇල්ල පාරියභෝගික යස්වා මධායස්ථානය 

සඳහා ඇල්ල නගරය අවටින් 
යගාඩනැගිල්ලක බේදට ලබා ගැනීම 

06/12/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) දියතලාව ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, දියතලාව. 
Tel : 057-2229084 

500.00 28,800.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 

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

හිඳ යගාඩ,බදුල්ල. 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගාඩ, බදුල්ල 

 
- 

යේශීය 

 
Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩේීඑස්-1/ීීසී/ටී/2022/100 
යමයහයුම් රිටි (Rods Operating MV) 

සපයා, යගනවිත් භාරදීම 
20 එකු 

2022.12.08 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නියයාජය 
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 16,000.00 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු (වාණිජ), 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 

කාර්යාලය,  යබදාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

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) 

ඩේීඑස්-1/ීීසී/ටී/2022/101 
කණු - යකාන්ීට්ට යප රැඳි මීටර් 11 කි.ග්රෑ. 
350 (Poles Concrete Pre-Stressed 

11m 350kg) සාදා, සපයා, යගනවිත් 
භාරදීම. 
200 එකු 

(ලංසු මිල රු. මිලියන 5 ඉකමවන්යන් 
නම්ලංසු භාරගන්නා අවසාන දිනයට 

යපර PCAIII අවශයයේ.) 

2022.12.08 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නියයාජය 
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 67,000.00 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු (වාණිජ), 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 

කාර්යාලය,  යබදාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

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) 

ඩේීඑස්-1/ීීසී/ටී/2022/102 
කණු - යකාන්ීට්ට යප රැඳි මීටර් 11 කි.ග්රෑ. 
1200 (Poles Concrete Pre-Stressed 

11m 1200kg) සාදා, සපයා, යගනවිත් 
භාරදීම 
20 එකු 

2022.12.08 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නියයාජය 
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 (වාණිජ), 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 

කාර්යාලය,  යබදාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

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

යදහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/oxqdz2mmwrlqdes/2K22%2018%20CSC%20Ella.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oxqdz2mmwrlqdes/2K22%2018%20CSC%20Ella.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g1xm1q70cuj4392/PPC_T_2022_100%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g1xm1q70cuj4392/PPC_T_2022_100%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3dlra452g43t5bo/PPC_T_2022_101%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3dlra452g43t5bo/PPC_T_2022_101%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4lsqyalzjnitjx6/PPC_T_2022_102%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4lsqyalzjnitjx6/PPC_T_2022_102%20-%20watermark.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩේීඑස්-1/ීීසී/ටී/2022/103 
සජීවී පිරියවන අනාවරක(MV Live Line 
Detector with Rod) සපයා, යගනවිත් 

භාරදීම 
20 එකු 

2022.12.08 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නියයාජය 
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 11,000.00 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු (වාණිජ), 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 

කාර්යාලය,  යබදාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

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) 

ඩේීඑස්-1/ීීසී/ටී/2022/104 
පහත සඳහන් ද්රවයය සපයායගනවිත් 

භාරදීම 
a) මිහි ගැන්නුම් උපකරය (Earthing 

Equipment LV) 10Nos 
b) මිහි ගැන්නුම් උපකරය (Earthing 

Equipment MV (Pole Mounted)) 
15Nos (ලංසු මිල රු. මිලියන 5 

ඉකමවන්යන් නම් ලංසු භාරගන්නා 
අවසාන දිනයට යපර PCAIII 

අවශයයේ.) 

2022.12.08 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නියයාජය 
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 65,000.00 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු (වාණිජ), 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 

කාර්යාලය,  යබදාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

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, ඔයේ ආයතනයේ නම, වයාපාර ලියාපදිං අ අංකය,  සහ ලිපිනය යකටි පනිවිඩයක මාර්ගයයන් 0702516069 යන අංකයට දැනුම් යදන්න. 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප2) 

SP2/T/C11/TEN/2022/13 
 

තංගල්ල ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලයට අනුයුකතව යස්වය කරනු 
ලබන යස්වකයින් හට ආරක්ෂක නිල 

ඇඳුම් 330 ක මසා නිම කර සපයා 
ප්රවාහනය කිරීම 

2022.12.01 
 

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 15,000.00 

ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය. 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 
සැමුයවල් මාවත, 

තංගල්ල 

ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය. 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය 

සැමුයවල් මාවත, 
තංගල්ල 

-- යේශීය Click 
Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප2) 

SP2/CE(C&CS)/Tender/C03/2022/03 
 

පාරියභෝගික විලුලි බිල්පත් 2,000,000 
සැළසුම් කිරීම මුද්රයය කිරීම සහ සැපයීම 

08.12.2022 
 

14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(දප2) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ හා 
පාරියභෝගික යස්වා) 

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

තංගල්ල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැකස් : 047-2241806 

1,000.00 100,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ හා 

පාරියභෝගික යස්වා) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනා. 61/1ඒ, මුහුදු 

මාවත, තංගල්ල. 
 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප2) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ හා 
පාරියභෝගික යස්වා) 

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

තංගල්ල. 
. 
 
 

-- යේශීය 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/e23n4gy8v656z17/PPC_T_2022_103%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e23n4gy8v656z17/PPC_T_2022_103%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/952novoy8thseix/PPC_T_2022_104%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/952novoy8thseix/PPC_T_2022_104%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/eyaupnob98xbpw5/SP2-T-C11-TEN-2022-13.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/eyaupnob98xbpw5/SP2-T-C11-TEN-2022-13.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jx0ubh3otewssvd/SP2-CE%28C%26CS%29-Tender-C03-2022-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jx0ubh3otewssvd/SP2-CE%28C%26CS%29-Tender-C03-2022-03.pdf?dl=0
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යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප2) 

SP2/CE(C&CS)/T/2022/16 
 

පාරියභෝගික විලුලි බිල්පත් 2,000,000 
සැළසුම් කිරීම මුද්රයය කිරීම සහ සැපයීම 

08.12.2022 
 

14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(දප2) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ හා 
පාරියභෝගික යස්වා) 

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

තංගල්ල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැකස් : 047-2241806 

1,000.00 100,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ හා 

පාරියභෝගික යස්වා) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනා. 61/1ඒ, මුහුදු 

මාවත, තංගල්ල. 
 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප2) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ හා 
පාරියභෝගික යස්වා) 

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

තංගල්ල. 
. 
 
 

-- යේශීය Click 
Here 

ඉදිකිරීම් 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 

 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2022/269 

 
ගයකාධිකාකාරී (වියදම්) මධායම පළාත -01 

කාර්යාලයේ යල්ඛයාගාරයක සකස් කිරීම 
සඳහා  යබදා යවන් කිරීම. 

 

 
 

2022-12-
08 දින 

ප.ව. 2. 00ට 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
 
 
 
 

-එම- 

 
 
 

1000/= 

 
 

7,500/= 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-එම- 

 
 

-එම- 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

Click 
Here 

 

යස්වා 

ජනන 
(ලකෂපාන 
සංකීර්යය) 

 
යනෝටන් යේල්ල අවට ස්ථානවලට වැවී 

ඇති කැලය ඉවත් කිරීයම් යකාන්රාත්තුව. 
 

DGM/LC/Civil/Ten2022 – 10 
 

ටෙන්ඩර් ලියාපදිිංචිය 
ICTADC-9 ට ෝ ඊෙ වැඩි. 

 
ට ෝ 

 
රජටේ ලියාපදිිංචිට ාන්රාත් ක  වනවන් යය 

යුතුය. 
 
 

2022/ 12/08 
වන දින 

ප.ව.2.00 
 
 
 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

ලකෂපාන 
සංකීර්යය 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී 
කාර්යාලය, ලකෂපාන 

සංකීර්යය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, ලකෂපාන. 
දුරකථන- 051 2232085 

051 3502387 
ෆැකස්- 0512232211 

 
 

2022/12/06 දින 
ප.ව. 4.00 දකවා 

පමයක යටන්ඩර්පත් 
නිකුත් කරණු ඇත. 

 
(වැඩබිම් පරීකෂාව - 
2022/11/30යප.ව. 

10.00 ට ) 

රු.1000 / = 
(සෑම 

යගවීමකම 
ඕනැම 

මහජන බැංකු 
ශාඛාවකින් 
මූලස්ථාන 
ශාඛායේ  

ලකෂපාන 
සංකීර්යයේ 
ගිණුම් අංක 

204 
2003200851

34 බැරවන 
යස් යගවා 

(බැංකු 
ලදුපයත් ලංසු 

අංකය 
පැහැදිලිව 

සදහන් කළ 
යුතුය ) යහෝ 
ලකෂපාන 
සංකීර්ය 

රු. 7,500.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
කාර්යාලය,ලකෂපාන 

සංකීර්යය,ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, ලකෂපාන. 

 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

කාර්යාලය,ලකෂපාන
සංකීර්යය, 

ලංකාවිදුලිබල 
මණ්ඩලය, ලකෂපාන. 

 

- NCB 

 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/lviaw33vc9ykp15/SP2-CE%28C%26CS%29-Tender-C03-2022-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lviaw33vc9ykp15/SP2-CE%28C%26CS%29-Tender-C03-2022-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dhwvihngf8vegd7/Eng-DD2-CP1-PPC-2022-269.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dhwvihngf8vegd7/Eng-DD2-CP1-PPC-2022-269.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hb0d9y5vj42jdde/%E0%B6%A7%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B6%BB%E0%B7%8A%20%E0%B6%AF%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%20%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A_%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80%20%20NortonDam%202022.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hb0d9y5vj42jdde/%E0%B6%A7%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B6%BB%E0%B7%8A%20%E0%B6%AF%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%20%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A_%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80%20%20NortonDam%202022.pdf?dl=0
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කාර්යාල 
ලංවීම මුදල් 

කවුන්ටරයක
ට යගවා 
ලදුපත 

ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය. ) 

 
 

ජනන 
(සමනළ 

සංකීර්යය) 

SC/DGM/BID/SC/2022/07 
සමනළ සංකීර්ය කාර්යාලයේ විධාායක 

නිලධාාරීන්  සඳහා මාසික කුලී පදනම මත 
නිවසක ලබාගැනීම. 

 
(රත්නපුර නවනගරයේ සිට 7km දුරක 

තුළ) 
 
 

08/12/2022 
14:00 පැය 

සමනළ 
සංකීර්ය 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(සමනළ සංකීර්යය) 
කාර්යාලය, නව නගරය, 
රත්නපුර, ශ්රී ලංකාව. දු. 

ක. +94 045-
225002/03 ෆැකස් +94 

045- 225005 
 

ලංසු 
යපාත 

යනාමිලයේ 
ලබාගත හැක. 

5,000/- 
 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(සමනළ සංකීර්යය) 

කාර්යාලය, නව නගරය, 
රත්නපුර, ශ්රී ලංකාව. දු. ක. 

+94 045-225002/03 
ෆැකස් +94 045- 225005 

 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(සමනළ සංකීර්යය) 
කාර්යාලය, නව 

නගරය, රත්නපුර, ශ්රී 
ලංකාව. දු. ක. +94 
045-225002/03 
ෆැකස් +94 045- 

225005 
 

N/A NCB Click 
Here 

 

ජනන 

 
SPS/CC/17/2022/1 

 
සපුගස්කන්ද විදුලි බලස්ථානයේ 

භාවිතයයන් ඉවත් කරන ලද අබලි ද්රවය 
විකිණීම. 

 
2022-12-08 

දින 
10.00 පැයට 

 
සපයා ගැනීම් 

කමිටුව 
(තාපබල 

සංකීර්යය) 

 
නිටයෝජය 

සාමාන්යාධිකා ාරී    
තාපබල සිංකීර්ණය)  

ලිංයම 
ජන්න් මූලස්ථාන්ය,       
න්ව  ැළණි පාලම, 

10600       
ට ාටලාන්න්ාව      
දුර තන් අිං ය 
011 2423897 

 

1,000/= 25,000/= 

නිටයෝජය සාමාන්යාධිකා ාරී   
තාපබල සිංකීර්ණය)  ලිංයම 
ජන්න් මූලස්ථාන්ය,       න්ව 

 ැළණි පාලම, 
10600 ට ාටලාන්න්ාව 

දුර තන් අිං ය 
011 2423897 

 

නිටයෝජය 
සාමාන්යාධිකා ාරී 

 තාපබල සිංකීර්ණය)  
ලිංයම 

ජන්න් මූලස්ථාන්ය,   
න්ව  ැළණි පාලම, 

10600 
ට ාටලාන්න්ාව 
දුර තන් අිං ය 
011 2423897 

 

ලංවිම වෙබ් 
අඩවිවෙන් 

ලබා ගත හැක 
යේශීය 

Click 
Here 

යබදා හැරිම් 
කලාප 01 
යකාළඹ 
නගරය 

DGM(CC)/CE(CS)/PPC/2022/010 
නි.සා (යකා.න) අනියුකත ප්ර.ඉ(යකාළඔ 

දකුය) ඒකකය සදහා කුලි පදනම මත කෘ 
කැේ රථයක ලබා ගැනිම (වසර 02 ක 

සදහා) 
 

2022 
යදසැම්බර් 

මස 
14 වැනිදා 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(යකාළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

සිේවන මහල,  ලක්මන් 
යගාඩනැගිල්ල 340, 

ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 
යකාළඹ 03මගින් 

2022.12.13 දිනට යපර 
දුක.011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

එක කෘ කැේ 
රථයකට රු. 

15,000.00 බැගින් 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(යකාළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  ලක්මන් 

යගාඩනැගිල්ල 340, ආර් ඒ 
ද යමල් මාවත, යකාළඹ 

03හි තබා ඇති ලංසු 
යපට්ටටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(යකාළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/9m1u59ruk7ua0l0/Eng-GEN-SC-SC-2022-07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9m1u59ruk7ua0l0/Eng-GEN-SC-SC-2022-07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/osu8gz4vm654fqc/ENG-GEN-TC-SPSCC1720221.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/osu8gz4vm654fqc/ENG-GEN-TC-SPSCC1720221.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8jptav6w5tbrbmq/DGM%28CC%29-CE%28CS%29-PPC-2022-010.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8jptav6w5tbrbmq/DGM%28CC%29-CE%28CS%29-PPC-2022-010.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(උ.මැ.ප.) 

 
 
 

ඩීජීඑම්/එන්සීී/සීඕඑම්/සී1/එච්වවී/2022
/052 

ප්රධාානඉංජියන්රු (මින්යන්රිය) යටයත් 
විදුලි අධිකාකාරී(වාණිජ)යේ   රාජකාරී 
කටයුතු සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් 
රථයක ලබා ගැනීම. වර්ෂ 02 කාල 

සීමාවක සඳහා 
 
 
 

2022.12.01 
1500 පැයට 

  

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

යස්නානායක මාවත, 

අනුරාධාපුර. 

දු:අ: 025-2222552 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

500.00 

 
 
 
 
 
 

10,000.00 

 

 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල යස්නානායක 

මාවත, අනුරාධාපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 

 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

යස්නානායක මාවත, 

අනුරාධාපුර. 

 

 
 
 
 
 

අදාළ නැත 

යේශීය 
තරඟකාරී 

ලංසු 

click 
here 

 
 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(උ.මැ.ප.) 

 
 
 

ඩීජීඑම්/එන්සීී/සීඕඑම්/සී1/එච්වවී/2022
/053 

ප්රධාානඉංජියන්රු (මින්යන්රිය) යටයත් 
විදුලි අධිකාකාරී(මූලස්ථාන)යේ   රාජකාරී 

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

සීමාවක සඳහා 
 
 
 

2022.12.01 
1500 පැයට 

  

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

යස්නානායක මාවත, 

අනුරාධාපුර. 

දු:අ: 025-2222552 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

500.00 

 
 
 
 
 
 

10,000.00 

 

 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල යස්නානායක 

මාවත, අනුරාධාපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

යස්නානායක මාවත, 

අනුරාධාපුර. 

 
 
 
 
 

අදාළ නැත 

යේශීය 
තරඟකාරී 

ලංසු 

click 
here 

 
 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(උ.මැ.ප.) 

 
 
 

ඩීජීඑම්/එන්සීී/සීඕඑම්/සී1/එච්වවී/2022
/054 

ප්රධාානඉංජියන්රු (මින්යන්රිය) යටයත් 

2022.12.01 
1500 පැයට 

  

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 

 

 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 

 
 
 
 
 

අදාළ නැත 

යේශීය 
තරඟකාරී 

ලංසු 

click 
here 

https://www.dropbox.com/s/ngbiaham6ya1q4u/Sin-DD1-NCP--HV-2022-052.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ngbiaham6ya1q4u/Sin-DD1-NCP--HV-2022-052.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/16gtvkp6j92tm5s/Sin-DD1-NCP--HV-2022-053.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/16gtvkp6j92tm5s/Sin-DD1-NCP--HV-2022-053.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v8ussr8c6ff0rft/Sin-DD1-NCP--HV-2022-054.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v8ussr8c6ff0rft/Sin-DD1-NCP--HV-2022-054.pdf?dl=0
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විදුලි අධිකාකාරී(කාර්යාල)යේ   රාජකාරී 
කටයුතු සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් 
රථයක ලබා ගැනීම. වර්ෂ 02 කාල 

සීමාවක සඳහා 
 
 
 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

යස්නානායක මාවත, 

අනුරාධාපුර. 

දු:අ: 025-2222552 
 
 
 

500.00 10,000.00 ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල යස්නානායක 

මාවත, අනුරාධාපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

යස්නානායක මාවත, 

අනුරාධාපුර. 

 

 
 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(උ.මැ.ප.) 

 
 
 

ඩීජීඑම්/එන්සීී/සීඕඑම්/සී1/එච්වවී/2022
/055 

ප්රධාානඉංජියන්රු (මින්යන්රිය) යටයත් 
විදුලි අධිකාකාරී(ප්රා.න.ඒ)යේ   රාජකාරී 
කටයුතු සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් 
රථයක ලබා ගැනීම. වර්ෂ 02 කාල 

සීමාවක සඳහා 
 
 
 

2022.12.01 
1500 පැයට 

  

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

යස්නානායක මාවත, 

අනුරාධාපුර. 

දු:අ: 025-2222552 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

500.00 

 
 
 
 
 
 

10,000.00 

 

 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල යස්නානායක 

මාවත, අනුරාධාපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

යස්නානායක මාවත, 

අනුරාධාපුර. 

 
 
 
 
 

අදාළ නැත 

යේශීය 
තරඟකාරී 

ලංසු 

click 
here 

 
 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(උ.මැ.ප.) 

 
 
 

ඩීජීඑම්/එන්සීී/සීඕඑම්/සී1/එච්වවී/2022
/056 

ප්රධාානඉංජියන්රු (මින්යන්රිය) යටයත් 
විදුලි අධිකාකාරී(යපායළාන්නරුව)යේ   

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

සීමාවක සඳහා 
 
 
 

2022.12.01 
1500 පැයට 

  

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

යස්නානායක මාවත, 

අනුරාධාපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 
 
 
 
 
 

500.00 

 
 
 
 
 
 

10,000.00 

 

 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල යස්නානායක 

මාවත, අනුරාධාපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 

 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

යස්නානායක මාවත, 

අනුරාධාපුර. 

 
 
 
 
 

අදාළ නැත 
යේශීය 

තරඟකාරී 
ලංසු 

click 
here 

https://www.dropbox.com/s/gm08vy10rnafw9l/Sin-DD1-NCP--HV-2022-055.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gm08vy10rnafw9l/Sin-DD1-NCP--HV-2022-055.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/katm4vtij9u6oyq/Sin-DD1-NCP--HV-2022-056.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/katm4vtij9u6oyq/Sin-DD1-NCP--HV-2022-056.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(උ.මැ.ප.) 

 
 
 

ඩීජීඑම්/එන්සීී/සීඕඑම්/සී1/එච්වවී/2022
/057 

ප්රධාානඉංජියන්රු (මින්යන්රිය) යටයත් 
විදුලි අධිකාකාරී(මනම්පිටිය)යේ   රාජකාරී 

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

සීමාවක සඳහා 
 
 
 

2022.12.01 
1500 පැයට 

  

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

යස්නානායක මාවත, 

අනුරාධාපුර. 

දු:අ: 025-2222552 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

500.00 

 
 
 
 
 
 

10,000.00 

 

 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල යස්නානායක 

මාවත, අනුරාධාපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

යස්නානායක මාවත, 

අනුරාධාපුර. 

 
 
 
 
 

අදාළ නැත 

යේශීය 
තරඟකාරී 

ලංසු 

click 
here 

 
 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(උ.මැ.ප.) 

 
 
 

ඩීජීඑම්/එන්සීී/සීඕඑම්/සී1/එච්වවී/2022
/058 

ප්රධාානඉංජියන්රු (මින්යන්රිය) යටයත්  
මාණ්ඩලික සම්බන්ීකාරකයේ   රාජකාරී 

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

සීමාවක සඳහා 
 
 
 

2022.12.01 
1500 පැයට 

  

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

යස්නානායක මාවත, 

අනුරාධාපුර. 

දු:අ: 025-2222552 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

500.00 

 
 
 
 
 
 

10,000.00 

 

 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල යස්නානායක 

මාවත, අනුරාධාපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

යස්නානායක මාවත, 

අනුරාධාපුර. 

 
 
 
 
 

අදාළ නැත 

යේශීය 
තරඟකාරී 

ලංසු 

click 
here 

https://www.dropbox.com/s/ybfrt4rfhd10fdc/Sin-DD1-NCP--HV-2022-057.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ybfrt4rfhd10fdc/Sin-DD1-NCP--HV-2022-057.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9tctttjwrp0t6ll/Sin-DD1-NCP--HV-2022-058.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9tctttjwrp0t6ll/Sin-DD1-NCP--HV-2022-058.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2022/2
57 

මනුරු වායන් යපට්ටටි යතකලා සපයා 
යබදාහැරීම සඳහා. 

 

2022 
යදසැම්බර් 14 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව 

ප්රධාාන විදුලි ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) කාර්යාලය, 

නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 

037 - 2281892 

3,000.00 30,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(වයඹ-1) කාර්යාලය 

නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී (වයඹ-

1) කාර්යාලය , 
නාරම්මල පාර, 

ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 

 NCB 
Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2022/2
40 

හලාවත ප්රායේය ය කාර්යාලය, ප්රායේය ය 
නඩත්තු ඒකකය, සියළුම පාරියභෝගික 

යස්වා මධායස්ථාන (මාදම්යප, හලාවත, 
කීරියන්කල්ලිය), බිංගිරිය කම්බි මාර්ගකරු 
උප ඩිප හා හලාවත අබලි භාණ්ඩ ගබඩාව  
සඳහා පුේගලිකආරකෂක යස්වය සැපයීම 

2022 
යදසැම්බර් 14 

ප.ව 02.00 
එම එම 5,000.00 250,000.00 එම එම  NCB 

Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2022/2
42 

වයඹ1- බලශකති කළමනාකරය 
ඒකකයට අයත් වැඩබිම් දිත්වය සඳහා 

පුේගලිකආරකෂක යස්වය සැපයීම 

2022 
යදසැම්බර් 14 

ප.ව 02.00 
එම එම 3,000.00 50,000.00 එම එම  NCB 

Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2022/2
56 

විදුලි ඉංජියන්රු (යවන්නප්පපුව) සදහා 
කුලී පදනම මත යමෝටර් රථයක ලබා 

ගැනීම. 

2022 
යදසැම්බර් 14 

ප.ව 02.00 
එම එම 3,000.00 70,000.00 එම එම  NCB 

Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2022/2
55 

විදුලි ඉංජියන්රු (කුලියාපිටිය) කාර්යාලය, 
එයට අයත් කුලියාපිටිය, පන්නල, 
පඬුවස්නුවර පාරියභෝගික යස්වා 

මධායස්ථාන හා ප්රායේය ය නඩත්තු ඒකකය 
පිරිසිදුකිරීම හා නඩත්තු යස්වා 

පවත්වායගන යාම. 

2022 
යදසැම්බර් 14 

ප.ව 02.00 
එම එම 3,000.00 30,000.00 එම එම  NCB 

Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2022/2
54 

තේයබෝමුල්ල පිහිටි වයඹ1- පළාත් 

2022 
යදසැම්බර් 14 

ප.ව 02.00 
එම එම 3,000.00 20,000.00 එම එම  NCB 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/ar1b9zmkzbizgkx/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2022-257.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ar1b9zmkzbizgkx/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2022-257.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/16yrz3oowe67m1q/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2022-240.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/16yrz3oowe67m1q/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2022-240.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ohs4f3lcda5kjzl/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2022-242.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ohs4f3lcda5kjzl/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2022-242.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ysvqizcjwhgh7h2/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2022-256.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ysvqizcjwhgh7h2/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2022-256.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6aghf375i89a0go/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2022-255.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6aghf375i89a0go/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2022-255.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g0t7shaupy8zh37/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2022-254.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g0t7shaupy8zh37/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2022-254.pdf?dl=0
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ගබඩාව පිරිසිදුකිරීම හා නඩත්තු යස්වා 
පවත්වායගන යාම. 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2022/2
53 

ප්රධාාන විදුලි ඉංජියන්රු (බලශකති 
කළමනාකරය) වයඹ1 ඒකකයට අයත් 

මනු පරීකෂය ඒකකය සදහා කුලී පදනම 
මත වෑන් රථයක ලබා ගැනීම. 

2022 
යදසැම්බර් 14 

ප.ව 02.00 
එම එම 3,000.00 70,000.00 එම එම  NCB 

Click 
Here 

 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/22/0203 
යබදාහැරීම් නඩත්තු ඒකකයේ විදුලි 
අධිකාකාරි (වාරියයපාල නඩත්තු උප 

ඒකකය) යවනුයවන් රාජකාරි කටයුතු 
සඳහා වෑන් රථයක කුලී පදනම මත ලබා 

ගැනීම. 

2022-12-08 
යප.ව.10.00 

ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැකස්: 037- 2065497 

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

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැකස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැකස්: 037- 2065497 

- යේශීය Downloa
d 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/22/0204 
යබදාහැරීම් නඩත්තු ඒකකයේ විදුලි 

අධිකාකාරි (කාර්යාල) යවනුයවන් රාජකාරි 
කටයුතු සඳහා වෑන් රථයක කුලී පදනම 

මත ලබා ගැනීම. 

2022-12-08 
යප.ව.10.00 

ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැකස්: 037- 2065497 

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

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැකස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැකස්: 037- 2065497 

- යේශීය Downloa
d 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/22/0205 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු (තැනීම්) ඒකකයේ 

විදුලි අධිකාකාරි II සඳහා වෑන් රථයක කුලී 
පදනම මත ලබා ගැනීම. 

2022-12-08 
යප.ව.10.00 

ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැකස්: 037- 2065497 

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

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැකස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැකස්: 037- 2065497 

- යේශීය Downloa
d 

https://www.dropbox.com/s/76x4ifnoj77xn41/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2022-253.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/76x4ifnoj77xn41/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2022-253.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fy5j2cb8gn34fbn/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0203.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fy5j2cb8gn34fbn/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0203.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q8kyo2gr7b5cclg/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0204.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q8kyo2gr7b5cclg/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0204.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vasjcha6kvw9qm5/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0205.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vasjcha6kvw9qm5/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0205.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 

 

CP1/CE(COM)/PPC/2022/223 
ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු (කටුගස්යතාට)   

කාර්යාලයේ  ප්රායේශීය නඩත්තු ඒකකය  
සඳහා කුලී පදනම මත වසර 02ක 

කාලයකට  කෲ කැේ (2WD-SWB) 
රථයක  ලබා ගැනීම. 

 

 
 

2022-12-08 
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 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 

 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2022/255 

 
ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු (දල්ල්ල)   බල 

ප්රයේශයට අයත් දල්ල්ල විදුලි පාරියභෝගික 
යස්වා මධායස්ථානය සඳහා කුලී පදනම 

මත වසර 02ක කාලයකට  වෑන්   රථයක  
ලබා ගැනීම. 

 

 
 

2022-12-08 
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/2022/258 
 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු (වාණිජ )  මධායම 
පළාත 01 ඒකකයට අයත් විදුලි ඉංජියන්රු 
(ද්රවය කළමයාකරය) මධායම පළාත 01 

සඳහා කුලී පදනම මත වසර 02ක 
කාලයකට  යමෝටර් කාර් රථයක  ලබා 

ගැනීම. 
 

 
 

2022-12-08 
දින 

ප.ව. 2. 00ට 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-එම- 

 
 
 

1000/= 

 
 

20,000/= 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-එම- 

 
 

-එම- 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 

 

 
 

CP1/CE(COM)/PPC/2022/259 
 

ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු (ගලයගදර)  
ඒකකය සඳහා  කුලී පදනම මත වසර 
02ක කාලයකට  වෑන්   රථයක  ලබා 

ගැනීම. 
 

 
 

2022-12-08 
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/2022/262 

 
ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු (කුණ්ඩසායල් )   

 
 

2022-12-08 
දින 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 

 
 
 
 

 
 
 

1000/= 

 
 

20,000/= 

 
 
 
 

 
 

-එම- 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/tlsbi85bixy1kf1/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-223.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tlsbi85bixy1kf1/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-223.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b7slusb4gzb3wfc/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-255.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b7slusb4gzb3wfc/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-255.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gp6y7kagjio3iax/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-258.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gp6y7kagjio3iax/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-258.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c9a8ld3063c7e34/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-259.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c9a8ld3063c7e34/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-259.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9mvu2ihiicj51fi/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-262.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9mvu2ihiicj51fi/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-262.pdf?dl=0
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බල ප්රයේශයට අයත් කරල්ලියේද  විදුලි 
පාරියභෝගික යස්වා මධායස්ථානය සඳහා 
කුලී පදනම මත වසර 02ක කාලයකට 

4WD    ඩබල් කැේ රථයක  ලබා ගැනීම. 
 

ප.ව. 2. 00ට කමිටුව  
-එම- 

 
 
 
 
 

-එම- 
යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 

 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2022/263 

 
ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු (කුණ්ඩසායල් )   

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

වෑන්   රථයක  ලබා ගැනීම. 
 

 
 

2022-12-08 
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/2022/264 

ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු (කටුගස්යතාට 
) බල ප්රයේශයට අයත් වත්යත්ගම විදුලි 

පාරියභෝගික යස්වා මධායස්ථානය සඳහා 
කුලී පදනම මත වසර 02ක කාලයකට  

වෑන්   රථයක  ලබා ගැනීම. 
 

 
 

2022-12-08 
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/2022/265 

ප්රධාාන  ඉංජියන්රු (වාණිජ) මධායම පළාත 
1 ඒකකය   සඳහා කුලී පදනම මත වසර 
02ක කාලයකට  යමාටර් කාර්  රථයක  

ලබා ගැනීම. 
 

 
 

2022-12-08 
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/= 

 
 

20,000/= 

 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 
. 

 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, මහනුවර. 
 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 

 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2022/266 

ගයකාධිකාකාරී (වියදම්)  මධායම පළාත 1   
ඒකකය සඳහා කුලී පදනම මත වසර 02ක 

කාලයකට  යමාටර් කාර්  රථයක  ලබා 
ගැනීම. 

 

 
 

2022-12-08 
දින 

ප.ව. 2. 00ට 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
 
 
 
 

-එම- 

 
 
 

1000/= 

 
 

20,000/= 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

-එම- 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/47t8iljs5cw6u7u/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-263.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/47t8iljs5cw6u7u/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-263.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/konr4rigzptshea/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-264.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/konr4rigzptshea/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-264.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/konr4rigzptshea/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-264.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/konr4rigzptshea/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-264.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/js5cc3f5hld0rcd/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-266.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/js5cc3f5hld0rcd/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-266.pdf?dl=0
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-එම- 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 

 

CP1/CE(COM)/PPC/2022/261 
ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු (ගලයගදර ) 

බල ප්රයේශයට අයත් හතරලියේද 
වි.පා.යස්. මධායස්ථානය  පවත්වායගන 

යාම සඳහා  සුදුසු යගාඩනැගිල්ලක  වසර 
02ක කාලයක සඳහා බදු /කුලී පදනම මත 

ලබා ගැනීම. සපුරාලිය යුතු අවශ්යතා 1. 
හතරලියේද නගරයට ආසන්න විය යුතුය. 
2. වර්ග ප්රමායය ව.අ. 3000ක යහෝ ඊට 

ආසන්න ප්රමායයේ යගාඩනැගිල්ලක විය 
යුතුය. 3.යලාරි රථ 02ක සහ ේවිත්ව කාර්ය 

වාහනයක නවතා තැබීයම් හැකියාව 
තිබිය යුතුය. 4.ජලය, විදුලිය, දුරකථන 

පහසුකම් තිබිය යුතුය. 5. ප්රධාාන මාර්ගයට 
යාබදව පිහිටා තිබිය යුතුය. 

6.යගාඩනැගිල්ල වටා ආරකිත වැටක 
යහෝ තාප්පපයක ඉදිකර තිබිය යුතුය. 

 
 

2022-12-08 
දින 

ප.ව. 2. 00ට 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

තමා විසින් සකස් 
කරගත් අයදුම්පතක 

බලායපායරාත්තු වන 
මාසික කුළිය සහ ඉඩයම්  

සියලු විස්තර සඳහන් 
කර එවන්න. 

දු.අ.  081-2234324 
081-4945102 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-එම- 

 
 

-එම- 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

- 

 
යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 

 

CP1/CE(COM)/PPC/2022/260 
ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු (ගලයගදර ) 

බල ප්රයේශයට අයත් නුගයවල වි.පා.යස්. 
මධායස්ථානය  පවත්වායගන යාම සඳහා  

සුදුසු යගාඩනැගිල්ලක  වසර 02ක 
කාලයක සඳහා බදු /කුලී පදනම මත ලබා 

ගැනීම.  
සපුරාලිය යුතු අවශ්යතා 1. හෑයදනිය 

නගරයේ සිට නුගයවල දකවා ප්රයේශයට 
ආසන්න විය යුතුය. 2. වර්ග ප්රමායය ව.අ. 

3000ක යහෝ ඊට ආසන්න ප්රමායයේ 
යගාඩනැගිල්ලක විය යුතුය. 3.යලාරි රථ 

02ක සහ ේවිත්ව කාර්ය වාහනයක නවතා 
තැබීයම් හැකියාව තිබිය යුතුය. 4.ජලය, 

විදුලිය, දුරකථන පහසුකම් තිබිය යුතුය. 5. 
ප්රධාාන මාර්ගයට යාබදව පිහිටා තිබිය 

යුතුය. 6.යගාඩනැගිල්ල වටා ආරකිත 
වැටක යහෝ තාප්පපයක ඉදිකර තිබිය යුතුය. 

 

 
 

2022-12-08 
දින 

ප.ව. 2. 00ට 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
තමා විසින් සකස් 

කරගත් අයදුම්පතක 
බලායපායරාත්තු වන 

මාසික කුළිය සහ ඉඩයම්  
සියලු විස්තර සඳහන් 

කර එවන්න. 
දු.අ.  081-2234324 

081-4945102 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-එම- 

 
 

-එම- 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

- 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/362 
ගයකාධිකාකාරී(වියදම්) -මධායම පළාත 2 

සඳහා වසර යදකක කාලයකට කුලී 
පදනම යටයත් යමෝටර් කාර් රථයක ලබා 

ගැනීම 

14/12/2022 
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 

 
 
 

20,000.00 

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 

 

https://www.dropbox.com/s/m4t0yburu0kfsrh/PPC-2022-362%20%20Car%20Acc%20EXP.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m4t0yburu0kfsrh/PPC-2022-362%20%20Car%20Acc%20EXP.pdf?dl=0
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යබ. අ. 02 
(මප2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/363 
ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු(මාවනැල්ල)  
බල ප්රයේශයට අයත්  පා.යස්.ම. දිප්පපිටිය  

සඳහා වසර යදකක කාලයකට කුලී 
පදනම යටයත් කෘකැේ රථයක ලබා 

ගැනීම 

14/12/2022 
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 

 
 
 

16,000.00 

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 

 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

 
CP2/CE(COM)/PPC/2022/364 

 
ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු (හරනරන්යකත)  
කාර්යාලය සඳහා වසර යදකක කාලයකට 

වෑන් රථයක ලබා ගැනීම. 

14/12/2022 
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 

 
 
 

16,000.00 

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 

 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/365 
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. සැහැල්ලු වාහනයක හා යලාරි රථයක 

නවතා තැබිය හැකි ගරාජයක  තිබිය 
යුතුය. 

4. නල ජලය, විදුලිය සහ සනීපාරක්ෂක 
පහසුකම් තිබිය යුතුය. 

5. ඉඩම පිහිටි භූමිය පර්චස් 15ක පමය 
සමතලා බිමක සහිත විය යුතුය. 

14/12/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

තමා බලායපායරාත්තු 
වන මාසික කුළිය සහ 
ඉඩයම් සියලු විස්තර 

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

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

02 කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනා.431, යකාළඹ පාර, 
පිළිමතලාව යවත 

යගනවිත් යහෝ 
ලියාපදිං අ තැපෑයලන් 

එවිය යුතුය. 
ඉඩම සම්බන්ධාව 

යතාරතුරු සඳහා - දු.අ. 
054-2222363 

ලංසුව භාරදීම පිළිබඳ 
වැඩි විස්තර සඳහා - දු.අ.  

081-2270070 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

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 

 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/366 
ප්රධාාන  ඉංජියන්රු (යබදාහැරීම් නඩත්තු)  

ඒකකය- මප  02 හි විදුලි අධිකාකාරි 03 
සඳහා  වසර යදකක කාලයකට වෑන් 

රථයක ලබා ගැනීම 
 

14/12/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

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

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.431, යකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

1000.00 

 
 
 

16,000.00 

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 

 

https://www.dropbox.com/s/ixnca2x5lypeemf/PPC-2022-363%20Crew%20Cab%20%20ECSC%20Dippitiya.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ixnca2x5lypeemf/PPC-2022-363%20Crew%20Cab%20%20ECSC%20Dippitiya.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/62e7mkz5r9npkx7/PPC-2022-364%20%20Van%20Office.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/62e7mkz5r9npkx7/PPC-2022-364%20%20Van%20Office.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rdyya2d9jdx8pi0/Land_Building%20Rent_Lease%20Format%20CP2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rdyya2d9jdx8pi0/Land_Building%20Rent_Lease%20Format%20CP2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c9am93na4tem12a/PPC-2022-366%20Van%20DM%20ES%203.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c9am93na4tem12a/PPC-2022-366%20Van%20DM%20ES%203.pdf?dl=0
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දු.අ. 081-2270070 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

 
CP2/CE(COM)/PPC/2022/367 

ප්රායේශීය විදුලි  
ඉංජියන්රු(මාවනැල්ල)සඳහා වසර 

යදකක කාලයකට කුලී පදනම යටයත් 
යමෝටර් කාර් රථයක ලබා ගැනීම 

14/12/2022 
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 

 
 
 

20,000.00 

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 

 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/368 
 

ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු(නාවලපිටිය)  
බල ප්රයේශයේ  පා.යස්.ම. නාවලපිටිය  

සඳහා වසර යදකක කාලයකට කුලී 
පදනම යටයත් කෘකැේ රථයක ලබා 

ගැනීම. 

14/12/2022 
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 

 
 
 

16,000.00 

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 

 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/369 
 

ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු(කෑගල්ල)  
ඒකකයට අයත්  පා.යස්.ම. කෑගල්ල  
සඳහා වසර යදකක කාලයකට කුලී 
පදනම යටයත් කෘකැේ රථයක ලබා 

ගැනීම 

14/12/2022 
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 

 
 
 

16,000.00 

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 

 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/370 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු (යප්පරායදණිය)  

කාර්යාලය සඳහා වසර යදකක කාලයකට 
වෑන් රථයක ලබා ගැනීම. 

14/12/2022 
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 

 
 
 

16,000.00 

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 

 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/DM-V25/2022/254 
කුලී පදනම වෑන් රථයක ලබා ගැනීම, 

තාරාපැය න්ඩත් කතු උප  ාර්යාලය 
 ටේයන්ටගාඩ) - ප්රධාාන් ඉිංිනටන්වන 

 ටබදා. න්ඩත් කතු) ඒ  ය 

2022-11-30 
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/D-V09/2022/270 
කුලී පදනම යමාටර් රථයක ලබා ගැනීම, 

යදුලි ඉිංිනටන්වන  දිවුලපිටිය) ඒ  ය 

2022-11-30 
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 

https://www.dropbox.com/s/p54igotg2n7rvkk/PPC-2022-367%20Car%20EE.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p54igotg2n7rvkk/PPC-2022-367%20Car%20EE.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rtnedj90ugdgp7g/PPC-2022-368%20Crew%20Cab%20ecsc%20nw.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rtnedj90ugdgp7g/PPC-2022-368%20Crew%20Cab%20ecsc%20nw.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a59153723docjl6/PPC-2022-369%20Crew%20Cab%20%20ECSC%20Kegalle.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a59153723docjl6/PPC-2022-369%20Crew%20Cab%20%20ECSC%20Kegalle.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5jssgo4w5lzj0sb/PPC-2022-370%20%20Van%20Peradeniya.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5jssgo4w5lzj0sb/PPC-2022-370%20%20Van%20Peradeniya.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lk5pm8wo7wgo3x1/Eng-DD2-WPN-NCB-DM-V25-2022-254%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lk5pm8wo7wgo3x1/Eng-DD2-WPN-NCB-DM-V25-2022-254%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/53il8l3hhol5kxo/Eng-DD2-WPN-NCB-D-V09-2022-270%20-%20Motor%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/53il8l3hhol5kxo/Eng-DD2-WPN-NCB-D-V09-2022-270%20-%20Motor%20Car.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/D-V90/2022/250 
කුලී පදනම වෑන් රථයක ලබා ගැනීම, 

ප්රාටීය ය න්ඩත් කතු ඒ  ය - යදුලි 
ඉිංිනටන්වන  දිවුලපිටිය) ඒ  ය 

2022-11-30 
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/D-V134/2022/252 
කුලී පදනම වෑන් රථයක ලබා ගැනීම, 
යදුලි ඉිංිනටන්වන  දිවුලපිටිය) ඒ  ය 

2022-11-30 
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 

 
යබදාහැරීම් 
අංශය 03 
(බපද II) 

 

 
WPSII/T/2022/060 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 ක 
සඳහා වෑන් රථ 01ක 

විදුලි ඉංජියන්රු )යහාරය (සඳහා  

 
2022.11.30 

යප.ව. 10.00 
 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීම් කමිටුව 
(බපද 11) 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්ටයට්ට. 

 
රු. 1,000.00 

 
රු. 5,000.00 

 
නි. සා. (බපද II ) කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
යනා. 644,  ශ්රී ජයවර්ධානපුර 

මාවත, ඇතුල්යකෝට්ටයට්ට. 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්ටයට්ට 

 
අදාල යනායේ 

 
ජාතික 
ලංසු 

Click 
Here 

 

 
යබදාහැරීම් 
අංශය 03 
(බපද II) 

 

 
WPSII/T/2022/098 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 ක 
සඳහා වෑන් රථ 01ක 

විදුලි ඉංජියන්රු )බණ්ඩාරගම (- 
බණ්ඩාරගම පාරියභෝගික යස්වා 

මධායස්ථානය  සඳහා 

 
2022.11.30 

යප.ව. 10.00 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීම් කමිටුව 
(බපද 11) 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්ටයට්ට. 

 
රු. 1,000.00 

 
රු. 5,000.00 

 
නි. සා. (බපද II ) කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
යනා. 644,  ශ්රී ජයවර්ධානපුර 

මාවත, ඇතුල්යකෝට්ටයට්ට. 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්ටයට්ට 

 
අදාල යනායේ 

 
ජාතික 
ලංසු 

Click 
Here 

 

 
යබදාහැරීම් 
අංශය 03 
(බපද II ) 

 

 
WPSII/T/2022/099 

කුලීවාහනසපයාගැනීමවසර02කසඳහා
වෑන්රථ01ක 

ප්රධාානඉංජියන්රු 
(බලශකතිකළමයාකරන) සඳහා 

 
2022.11.30 

යප.ව. 10.00 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීම් කමිටුව 
(බපද 11) 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්ටයට්ට. 

 
රු. 1,000.00 

 
රු. 5,000.00 

 
නි. සා. (බපද II ) කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
යනා. 644,  ශ්රී ජයවර්ධානපුර 

මාවත, ඇතුල්යකෝට්ටයට්ට. 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්ටයට්ට 

 
අදාල යනායේ 

 
ජාතික 
ලංසු 

Click 
Here 

 

 
යබදාහැරීම් 
අංශය 03 
(බපද II) 

 

 
WPSII/T/2022/100 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 ක 
සඳහා වෑන් රථ 01ක 

විදුලි ඉංජියන්රු (යහාරය) - යහාරය 
පාරියභෝගික යස්වා මධායස්ථානය  සඳහා 

 
2022.11.30 

යප.ව. 10.00 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීම් කමිටුව 
(බපද 11) 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්ටයට්ට. 

 
රු. 1,000.00 

 
රු. 5,000.00 

 
නි. සා. (බපද II ) කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
යනා. 644,  ශ්රී ජයවර්ධානපුර 

මාවත, ඇතුල්යකෝට්ටයට්ට. 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්ටයට්ට 

 
අදාල යනායේ 

 
ජාතික 
ලංසු 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/eu9ov5vlfg9vn6z/Eng-DD2-WPN-NCB-D-V90-2022-250%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/eu9ov5vlfg9vn6z/Eng-DD2-WPN-NCB-D-V90-2022-250%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/omo82a1dys2f7ke/Eng-DD2-WPN-NCB-D-V134-2022-252%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/omo82a1dys2f7ke/Eng-DD2-WPN-NCB-D-V134-2022-252%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yhyio1ug30m73yh/WPSII.T.2022.060.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yhyio1ug30m73yh/WPSII.T.2022.060.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jbc4n0g6mmgni3o/WPSII.T.2022.098.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jbc4n0g6mmgni3o/WPSII.T.2022.098.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wj3g0f8lhlay53s/WPSII.T.2022.099.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wj3g0f8lhlay53s/WPSII.T.2022.099.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bv6jwjud12qgsqf/WPSII.T.2022.100.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bv6jwjud12qgsqf/WPSII.T.2022.100.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය 03 
(බපද II) 

 

 
WPSII/T/2022/116 

කුලීවාහනසපයාගැනීමවසර 02 
කසඳහාවෑන්රථ 01ක 

විදුලිඉංජියන්රු (අවිස්සායේල්ල) - 
අවිස්සායේල්ලපාරියභෝගිකයස්වාමධාය

ස්ථානයසඳහා 

 
2022.11.30 

යප.ව. 10.00 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීම් කමිටුව 
(බපද 11) 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්ටයට්ට. 

 
රු. 1,000.00 

 
රු. 5,000.00 

 
නි. සා. (බපද II ) කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
යනා. 644,  ශ්රී ජයවර්ධානපුර 

මාවත, ඇතුල්යකෝට්ටයට්ට. 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්ටයට්ට 

 
අදාල යනායේ 

 
ජාතික 
ලංසු 

Click 
Here 

 

 
යබදාහැරීම් 
අංශය 03 
(බපද II ) 

 

 
WPSII/T/2022/117 
බටහිරපළාතදකුයII 

ටඅයත්බලප්රයේශයයහිපාවිච්ව අයයන්ඉව
ත්කරනලදඅබලිභාණ්ඩවිකිණීමසඳහා 

මිළගයන්කැඳවිම 

 
2022.11.30 

යප.ව. 10.00 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීම් කමිටුව 
(බපද 11) 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්ටයට්ට. 

 
රු. 2,500.00 

 
- 

 
නි. සා. (බපද II ) කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
යනා. 644,  ශ්රී ජයවර්ධානපුර 

මාවත, ඇතුල්යකෝට්ටයට්ට. 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්ටයට්ට 

 
අදාල යනායේ 

 
ජාතික 
ලංසු 

Click 
Here 

 

 
යබදාහැරීම් 
අංශය 03 
(බපද II ) 

 

 
WPSII/T/2022/118 

Supply & Delivery of RTU 
Communication Modems – 20Nos 

to WPSII 

 
2022.11.30 

යප.ව. 10.00 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීම් කමිටුව 
(බපද 11) 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්ටයට්ට. 

 
රු. 2,500.00 

 
රු. 32,000.00 

 
නි. සා. (බපද II ) කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
යනා. 644,  ශ්රී ජයවර්ධානපුර 

මාවත, ඇතුල්යකෝට්ටයට්ට. 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්ටයට්ට 

 
අදාල යනායේ 

 
ජාතික 
ලංසු 

Click 
Here 

 

 
යබදාහැරීම් 
අංශය 03 
(බපද II ) 

 

 
WPSII/T/2022/121 

කුලීවාහනසපයාගැනීමවසර02කසඳහා
වෑන්රථ01ක 

ප්රධාානඉංජියන්රු (යහෝමාගම) සඳහා 

 
2022.11.30 

යප.ව. 10.00 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීම් කමිටුව 
(බපද 11) 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්ටයට්ට. 

 
රු. 1,000.00 

 
රු. 5,000.00 

 
නි. සා. (බපද II ) කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
යනා. 644,  ශ්රී ජයවර්ධානපුර 

මාවත, ඇතුල්යකෝට්ටයට්ට. 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්ටයට්ට 

 
අදාල යනායේ 

 
ජාතික 
ලංසු 

Click 
Here 

 

 
යබදාහැරීම් 
අංශය 03 
(බපද II ) 

 

 
WPSII/T/2022/122 

කුලීවාහනසපයාගැනීමවසර02කසඳහා
වෑන්රථ01ක 

ප්රධාානඉංජියන්රු (යහෝමාගම) සඳහා 

 
2022.11.30 

යප.ව. 10.00 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීම් කමිටුව 
(බපද 11) 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්ටයට්ට. 

 
රු. 1,000.00 

 
රු. 5,000.00 

 
නි. සා. (බපද II ) කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
යනා. 644,  ශ්රී ජයවර්ධානපුර 

මාවත, ඇතුල්යකෝට්ටයට්ට. 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්ටයට්ට 

 
අදාල යනායේ 

 
ජාතික 
ලංසු 

Click 
Here 

 

 
යබදාහැරීම් 
අංශය 03 

 
WPSII/T/2022/124 
බටහිරපළාතදකුයII 

 
2022.11.30 

යප.ව. 10.00 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීම් කමිටුව 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

 
රු. 2,500.00 

 
- 

 
නි. සා. (බපද II ) කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

 
අදාල යනායේ 

 
ජාතික 
ලංසු 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/5mf120j3j5lt769/WPSII.T.2022.116.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5mf120j3j5lt769/WPSII.T.2022.116.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/whv8qq8uxixz9ak/WPSII.T.2022.117.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/whv8qq8uxixz9ak/WPSII.T.2022.117.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y1aqt4rd8xt6qro/WPSII.T.2022.118.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y1aqt4rd8xt6qro/WPSII.T.2022.118.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2n9skjp7aak7wwa/WPSII.T.2022.121.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2n9skjp7aak7wwa/WPSII.T.2022.121.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4dfa4v5pmcavuz9/WPSII.T.2022.122.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4dfa4v5pmcavuz9/WPSII.T.2022.122.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/16l9efnqou3yepm/WPSII.T.2022.124.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/16l9efnqou3yepm/WPSII.T.2022.124.pdf?dl=0
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(බපද II ) 
 

ටඅයත්බලප්රයේශයයහිපාවිච්ව අයයන්ඉව
ත්කරනලදඅබලිතරාපැවිවිකිණීමසඳහාමි

ළගයන්කැඳවිම 

(බපද 11) ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
යනා. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 
ඇතුල්යකෝට්ටයට්ට. 

යනා. 644,  ශ්රී ජයවර්ධානපුර 
මාවත, ඇතුල්යකෝට්ටයට්ට. 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
යනා. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 
ඇතුල්යකෝට්ටයට්ට 

 
යබදාහැරීම් 
අංශය 03 
(බපද II ) 

 

 
WPSII/T/2022/125 

කුලීවාහනසපයාගැනීමවසර02කසඳහා
වෑන්රථ01ක 

ප්රධාානඉංජියන්රු (වාණිජ) සඳහා 

 
2022.11.30 

යප.ව. 10.00 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීම් කමිටුව 
(බපද 11) 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්ටයට්ට. 

 
රු. 1,000.00 

 
රු. 5,000.00 

 
නි. සා. (බපද II ) කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
යනා. 644,  ශ්රී ජයවර්ධානපුර 

මාවත, ඇතුල්යකෝට්ටයට්ට. 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්ටයට්ට 

 
අදාල යනායේ 

 
ජාතික 
ලංසු 

Click 
Here 

 

 
යබදාහැරීම් 
අංශය 03 
(බපද II ) 

 

 
WPSII/T/2022/126 

කුලීවාහනසපයාගැනීමවසර02කසඳහා
වෑන්රථ01ක 

ප්රධාානඉංජියන්රු 
(බලශකතිකළමයාකරන) සඳහා 

 
2022.11.30 

යප.ව. 10.00 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීම් කමිටුව 
(බපද 11) 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්ටයට්ට. 

 
රු. 1,000.00 

 
රු. 5,000.00 

 
නි. සා. (බපද II ) කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
යනා. 644,  ශ්රී ජයවර්ධානපුර 

මාවත, ඇතුල්යකෝට්ටයට්ට. 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්ටයට්ට 

 
අදාල යනායේ 

 
ජාතික 
ලංසු 

Click 
Here 

 

 
යබදාහැරීම් 
අංශය 03 
(බපද II ) 

 

 
WPSII/T/2022/127 

කුලීවාහනසපයාගැනීමවසර02කසඳහා
වෑන්රථ01ක 

ප්රධාානඉංජියන්රු (තැනීම්) සඳහා 

 
2022.11.30 

යප.ව. 10.00 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීම් කමිටුව 
(බපද 11) 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්ටයට්ට. 

 
රු. 1,000.00 

 
රු. 5,000.00 

 
නි. සා. (බපද II ) කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
යනා. 644,  ශ්රී ජයවර්ධානපුර 

මාවත, ඇතුල්යකෝට්ටයට්ට. 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්ටයට්ට 

 
අදාල යනායේ 

 
ජාතික 
ලංසු 

Click 
Here 

 

 
යබදාහැරීම් 
අංශය 03 
(බපද II ) 

 

WPSII/T/2022/128 
බණ්ඩාරගම විදුලි ඉංජියන්රු කාර්යාලය 

පවත්වායගන යාම සඳහා සුදුසු 
යගාඩනැගිල්ලක කුලියට යහෝ බේදට ලබා 

ගැනීම (යගාඩනැගිල්ල වර්ග අඩි 
4500කට යනාඅඩු විය යුතු අතර, වාහන 

06ක පමය නවතා තැබිය හැකි 
බණ්ඩාරගම නගර ආසන්නයේ ජලය, 
විදුලිය හා දුරකථන පහසුකම් සහිතව 

ප්රධාාන මාර්ගයට ආසන්නව පිහිටා තිබිය 
යුතුය.) 

 
2022.11.30 

යප.ව. 10.00 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීම් කමිටුව 
(බපද 11) 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්ටයට්ට. 

 
- 

 
- 

 
නි. සා. (බපද II ) කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
යනා. 644,  ශ්රී ජයවර්ධානපුර 

මාවත, ඇතුල්යකෝට්ටයට්ට. 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්ටයට්ට 

 
අදාල යනායේ 

 
ජාතික 
ලංසු 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/q1lc2kr8crozz9k/WPSII.T.2022.125.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q1lc2kr8crozz9k/WPSII.T.2022.125.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/twh6l79ozt5gfif/WPSII.T.2022.126.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/twh6l79ozt5gfif/WPSII.T.2022.126.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/60566rdmzjoom0v/WPSII.T.2022.127.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/60566rdmzjoom0v/WPSII.T.2022.127.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/61g6ota7kjs0c2h/WPSII.T.2022.128.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/61g6ota7kjs0c2h/WPSII.T.2022.128.pdf?dl=0
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යබ. අ. 03 
(සබර) 

 
 

SAB/RAT-V80/HV/2022/121 
 

විදුලි ඉංජියන්රු (රත්නපුර)ඒකකය 
සඳහා ත්රී යරෝදරථයක කුලී පදනම මත 

ලබා ගැනීම. 

08-12-2022 
 

පැය 14.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.වි.ම., නව 

නගරය, රත්නපුර. 045-
2225891-5 ෆැකස් - 045-

2226084 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

- යේශීය 

 
Click 
Here 

යබ. අ. 03 
(සබර) 

 
SAB/CE DM-V07/HV/2022/122 

 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු (යබදාහැරීම් නඩත්තු) 

සඳහා යමෝටර් කාර්රථයක කුලී පදනම මත 
ලබා ගැනීම. 

08-12-2022 
 

පැය 14.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.වි.ම., නව 

නගරය, රත්නපුර. 045-
2225891-5 ෆැකස් - 045-

2226084 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

- යේශීය 

 
Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩේීඑස්-1/ීීසී/ටී/වී/2022/94 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 මතුගම ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු රත්මලාන කාර්යාලයට අයත් 

ප්රායේය ය නඩත්තු ඒකකය සඳහා කුලී 
පදනම මත වෑන් රථයක ලබාගැනීම 

සඳහා වූ යටන්ඩරය. 
 

2022.12.08 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නියයාජය 
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 (වාණිජ), 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 

කාර්යාලය,  යබදාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

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) 

ඩේීඑස්-1/ීීසී/ටී/වී/2022/95 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු යබදාහැරීම් නඩත්තු 

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

 

2022.12.08 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නියයාජය 
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 (වාණිජ), 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 

කාර්යාලය,  යබදාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

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) 

ඩේීඑස්-1/ීීසී/ටී/වී/2022/96 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි  කාර්යාලය සඳහා කුලී 
පදනම මත වෑන් රථයක ලබාගැනීම 

සඳහා වූ යටන්ඩරය. 
 

2022.12.08 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නියයාජය 
සාමානයාධිකාකාරි ( 

බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය, 

යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා විදුලිබල 

500.00 15,000.00 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු (වාණිජ), 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 

කාර්යාලය,  යබදාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

 NCB Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/fq1rexsa95c82xr/2022_121-RAT_-V80_THREE%20WHEELER.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fq1rexsa95c82xr/2022_121-RAT_-V80_THREE%20WHEELER.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vhjgrun98futq9v/2022_122-DM-V07-MOTOR%20CAR.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vhjgrun98futq9v/2022_122-DM-V07-MOTOR%20CAR.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bm8bvpezhl230gp/WPS1_PPC_T_V_2022_94.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bm8bvpezhl230gp/WPS1_PPC_T_V_2022_94.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6lylu0cmijzjlvo/WPS1_PPC_T_V_2022_95.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6lylu0cmijzjlvo/WPS1_PPC_T_V_2022_95.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bk7nv3c9u75d7xo/WPS1_PPC_T_V_2022_96.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bk7nv3c9u75d7xo/WPS1_PPC_T_V_2022_96.pdf?dl=0
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මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 

යදහිවල. 
011-2124900 

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

යදහිවල. 
යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩේීඑස්-1/ීීසී/ටී/වී/2022/97 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 ප්රධාාන 

ඉංජියන්රු බලශකති කළමයාකරන 
කාර්යාලය සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් 
රථයක ලබාගැනීම සඳහා වූ යටන්ඩරය. 

 

2022.12.08 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නියයාජය 
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 (වාණිජ), 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 

කාර්යාලය,  යබදාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

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) 

ඩේීඑස්-1/ීීසී/ටී/වී/2022/95 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 ප්රධාාන 

ඉංජියන්රු මතුගමට අයත් මීගහතැන්න 
පා.යස්.මය සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් 
රථයක ලබාගැනීම සඳහා වූ යටන්ඩරය. 

 

2022.12.08 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නියයාජය 
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 (වාණිජ), 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 

කාර්යාලය,  යබදාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

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, ඔයේ ආයතනයේ නම, වයාපාර ලියාපදිං අ අංකය,  සහ ලිපිනය යකටි පනිවිඩයක මාර්ගයයන් 0702516069 යන අංකයට දැනුම් යදන්න. 

යබ.අ.04 
(දකුණු පළාත 

1) 

නි.සා.(ද.ප.1)/සී2/කුලී වාහන/2022/52 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු (අකුරැස්ස) - 

වෑන් 2, ත්රී යරෝද රථ 1 

09/12/2022 
10.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

නි.සා.(ද.ප.) 01 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
අංක.167,මාතරපාර, 

ගාල්ල. 0912232058/ 
0912232095 

1000.00 ලංසු යපායත් 
සඳහන්යේ 

නි.සා.(ද.ප.) 01 කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., 

අංක.167,මාතරපාර, ගාල්ල. 

 අදාලයනායේ. NCB 
 

යතාරතුරු 
පිටපර 

යබ.අ.04 
(දකුණු පළාත 

1) 

නි.සා.(ද.ප.1)/සී2/කුලී වාහන/2022/53 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු (ගාල්ල) - 

ඩබල්කැේ 1,සිංගල් කැේ 2,වෑන් 5,ත්රී 
යරෝද රථ 2, යලාරි 2 

09/12/2022 
10.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

නි.සා.(ද.ප.) 01 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
අංක.167,මාතරපාර, 

ගාල්ල. 0912232058/ 
0912232095 

1000.00 ලංසු යපායත් 
සඳහන්යේ 

නි.සා.(ද.ප.) 01 කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., 

අංක.167,මාතරපාර, ගාල්ල. 

 අදාලයනායේ. NCB 
 

යතාරතුරු 
පිටපර 

යබ.අ.04 
(දකුණු පළාත 

1) 

නි.සා.(ද.ප.1)/සී2/කුලී වාහන/2022/54 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු (තැනීම්) ද.ප.1 - 

වෑන් 5, කාර් 1 

09/12/2022 
10.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

නි.සා.(ද.ප.) 01 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
අංක.167,මාතරපාර, 

ගාල්ල. 0912232058/ 

1000.00 ලංසු යපායත් 
සඳහන්යේ 

නි.සා.(ද.ප.) 01 කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., 

අංක.167,මාතරපාර, ගාල්ල. 

 අදාලයනායේ. NCB 
 

යතාරතුරු 
පිටපර 

https://www.dropbox.com/s/8ushdybsa8ujjey/WPS1_PPC_T_V_2022_97.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8ushdybsa8ujjey/WPS1_PPC_T_V_2022_97.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w71oafyho8gcxbq/WPS1_PPC_T_V_2022_98.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w71oafyho8gcxbq/WPS1_PPC_T_V_2022_98.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yhzsbg5sfq7l0tx/Van%2C%20Three%20Wheeler.zip?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yhzsbg5sfq7l0tx/Van%2C%20Three%20Wheeler.zip?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sjb5bwkyivj7qx8/Vehicle.zip?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sjb5bwkyivj7qx8/Vehicle.zip?dl=0
https://www.dropbox.com/s/axiiby1kmg9zebd/Van%2C%20Car.zip?dl=0
https://www.dropbox.com/s/axiiby1kmg9zebd/Van%2C%20Car.zip?dl=0
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0912232095 

යබ.අ.04 
(දකුණු පළාත 

1) 

නි.සා.(දප1)/ලි6/පවිරතා/2022/51 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී (දප I) 

කාර්යාල සංකීර්යයේ හා දකුණු පළාත් 
ගබඩා පරිශ්රයේ පවිරතා යස්වාව සැපයීම 

09/12/2022 
10.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී (දප1)  
කාර්යාලය, අංක 167, 

මාතර පාර, ගාල්ල.දු.අං. 
091-2232095,091-

2232058 

1000.00 50,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(දප1) කාර්යාලය, අංක 167, 

මාතර පාර, ගාල්ල 
 
 

 අදාලයනායේ. NCB 
 

යතාරතුරු 
පිටපර 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප2) 

දප2/ත/ලි11/TEN/2022/14 
තංගල්ල පාරියභෝගික යස්වා 

මධායස්ථානය සඳහාවර්ග අඩි 2000 ක 
පමය යගාඩනැගිල්ලක වසර යදකක 
කාපයක සඳහා කුලී පදනම මත ලබා 

ගැනීම 

2022.12.01 
 

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 5000.00 

ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය. 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 
සැමුයවල් මාවත, 

තංගල්ල 

ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය. 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය 

සැමුයවල් මාවත, 
තංගල්ල 

-- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප2) 

දප2/ත/ලි11/TEN/2022/15 
තංගල්ල පාරියභෝගික යස්වා 

මධායස්ථාන යේ විදුලි අධිකාකාරි නිල නිවස 
සඳහා වර්ග අඩි 2000 ක පමය 

යගාඩනැගිල්ලක  වසර යදකක කාලයක 
සඳහාකුලී පදනම මත ලබා ගැනීම 

2022.12.01 
 

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 5000.00 

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, 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 පමයක උපයයෝගී කරයගනය. 

 
 

අයප්පක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන්ට යහෝ ඔවුන්යේ බලයලත් නියයෝජිතයන්ට පමයක ලංසු යපාත් නිකුත් කරනු ලැයේ. 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 නියයෝජය 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 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප් රධාාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනාමියල් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපාත් අයප්පක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් හා 
ඔවුන්යේ නියයෝජිතයින්ට අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප් රධාාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනාමියල් පරීක්ෂා කල හැක. 
 

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ඔවුන්යේ අනුමැතිය ලත් නියයෝජිතයින් 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 
ලැයේ. 
 
මීට අදාල සියලු විස්තර හා පැහැදිලි කිරීම් විමසිය යුත්යත් ලංසු යපාත් නික`ත් කරනු ලබන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ ප් රධාාන ඉංජියන්රු යවතිනි. 
 

 

https://www.dropbox.com/s/vjz9ijnhebl2q9n/Sin-DD4-SP1-%E0%B6%B1%E0%B7%92.%E0%B7%83%E0%B7%8F.%28%E0%B6%AF%E0%B6%B41%29-%E0%B6%BD%E0%B7%926-%E0%B6%B4%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%8F-2022-51.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vjz9ijnhebl2q9n/Sin-DD4-SP1-%E0%B6%B1%E0%B7%92.%E0%B7%83%E0%B7%8F.%28%E0%B6%AF%E0%B6%B41%29-%E0%B6%BD%E0%B7%926-%E0%B6%B4%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%8F-2022-51.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x3yfitor3rwa0wf/SP2-T-C11-TEN-2022-14.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x3yfitor3rwa0wf/SP2-T-C11-TEN-2022-14.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5085k95ygr8p16p/SP2-T-C11-TEN-2022-15.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5085k95ygr8p16p/SP2-T-C11-TEN-2022-15.pdf?dl=0
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 ICB ) අන්තර්ජාතික තර`ගකාරී ලංසු “  NCB ) යේශීය තර`ගකාරී ලංසු 

 

        සාමාන්යාධිකා ාරී                      
                                     


