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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 
 
 
 
 
 

සම්යේෂය  
 

 
 
 
 

TR/O&MS/NCB/2022/24/D  
 

සම්.යම.හා.න-බටහිර දකුය ඒකකය සදහා 
යවෝල්ටීයතා අනාවරක (Voltage Detectors) 
6ක් සැපයීම. 

08/02/2023 
10.00 පැය 

 
 
 
 

සම්යේෂය 
අංශයේ 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

 
ප්ර.ඉ.(සම. යම්. හා. න - 
බස්නාහිර දකුය) 
කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යකන්් පාර, යකාළඹ 09 
 
දු.අ. 011-2665814 
ෆැකස්: 011-2665814 

 
 
 
 
 

 1,000.00  

 
 
 
 
 

 30,000.00 

 
 
ප්ර.ඉ.(සම. යම්. හා. න - 
බස්නාහිර දකුය) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යකන්් පාර, යකාළඹ 09. 

 

 
 
ප්ර.ඉ.(සම. යම්. හා. න - 
බස්නාහිර දකුය) 
කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යකන්් පාර, යකාළඹ 09 

 
 
 
 
           
        - 

NCB 
 

 
 
 
 

Click Here 
 

https://www.dropbox.com/s/iqfvqq2192qho8r/Eng-DD3-PHM-06.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 3 (ඌව) 

DGM(UVA)/CE(Com)/C1/M05/2K23/0
01 
Supply & Delivery of 16,500m of Cable 
– Alu. Pvc insulated – twin flat (7/1.70) 
16SQMM for the province of Uva (CEB 
Spec:005:2022) 

 

01/02/2023 
15.00 hrs 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ්) 

ඒකකය, ලංකාවිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්රංවැලි 
පාර,හිඳ යගාඩ,බදුල්ටල. 

1,000.00 62,000.00 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ්) ඒකකය, 

ලංකාවිදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි 

පාර,හිඳ යගාඩ,බදුල්ටල. 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංජියන්රු 

(වාණිජ්) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක . 04,  
ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගාඩ, බදුල්ටල 

 
- 

යේශීය 

 
යමතැනින් 
බාගත 
කරන්න 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/ීීසී/ී/2022/105 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි අබලි 
විකිණීමසඳහා වූ යටන්ඩරය. 
යලා් 01යි 

2023.02.02 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයාජ්ය සාමානයාධිකාකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 
කාර්යාලය, යබදාහැරීම් අංශ 
- 4 මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, යදහිවල. 
011-2124900 

1,500.00 100,000.00 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු (වාණිජ්), 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 
කාර්යාලය,  යබදාහැරීම් අංශ - 
4 මූලස්ථානය, 3වන මහල, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, අංක: 
25, නගරසභා පටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ්), නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන මහල, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක: 25, නගරසභා 
පටුමඟ, යදහිවල. 

 NCB Click here 
 

 

https://www.dropbox.com/s/cn90ldfmsngicqe/001.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cn90ldfmsngicqe/001.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cn90ldfmsngicqe/001.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jhjg6ptw2zuuvh2/PPC_T_2022_105%20-%20watermark.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/ීීසී/ී/2022/107 
කණු - වැ.යකා. මීටර 6 කි.ග්රෑ. 50( Poles - 
R.C. 6m 50kg )සාදා, සපයා, යගනවිත් 
භාරදීම. 
400 එකු 
(ලංසු මිල රු. මිලියන 5 ඉක්මවන්යන් 
නම්ලංසු භාරගන්නා අවසාන දිනයට යපර 
PCAIII අවශයයේ.) 

2023.02.02 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයාජ්ය සාමානයාධිකාකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 
කාර්යාලය, යබදාහැරීම් අංශ 
- 4 මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, යදහිවල. 
011-2124900 

1,500.00 46,000.00 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු (වාණිජ්), 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 
කාර්යාලය,  යබදාහැරීම් අංශ - 
4 මූලස්ථානය, 3වන මහල, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, අංක: 
25, නගරසභා පටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ්), නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන මහල, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක: 25, නගරසභා 
පටුමඟ, යදහිවල. 

 NCB Click here 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/ීීසී/ී/2022/108 
කණු - වැ.යකා. මීටර 8.3 කි.ග්රෑ. 100 (Poles - 
R.C. 8.3m 100kg)සාදා, සපයා, යගනවිත් 
භාරදීම. 
400 එකු 
(ලංසු මිල රු. මිලියන 5 ඉක්මවන්යන් 
නම්ලංසු භාරගන්නා අවසාන දිනයට යපර 
PCAIII අවශයයේ.) 

2023.02.02 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයාජ්ය සාමානයාධිකාකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 
කාර්යාලය, යබදාහැරීම් අංශ 
- 4 මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, යදහිවල. 
011-2124900 

1,500.00 70,000.00 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු (වාණිජ්), 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 
කාර්යාලය,  යබදාහැරීම් අංශ - 
4 මූලස්ථානය, 3වන මහල, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, අංක: 
25, නගරසභා පටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ්), නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන මහල, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක: 25, නගරසභා 
පටුමඟ, යදහිවල. 

 NCB Click here 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/ීීසී/ී/2022/109 
කණු - වැ.යකා. මීටර 8.3 කි.ග්රෑ. 500 (Poles 
R.C. 8.3m 500kg) සාදා, සපයා යගනවිත් 
භාරදීම. 
300  එකු 
(ලංසු මිල රු. මිලියන 5 ඉක්මවන්යන් 
නම්ලංසු භාරගන්නා අවසාන දිනයට යපර 
PCAIII අවශයයේ.) 

2023.02.02 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයාජ්ය සාමානයාධිකාකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 
කාර්යාලය, යබදාහැරීම් අංශ 
- 4 මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, යදහිවල. 
011-2124900 1,500.00 129,000.00 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු (වාණිජ්), 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 
කාර්යාලය,  යබදාහැරීම් අංශ - 
4 මූලස්ථානය, 3වන මහල, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, අංක: 
25, නගරසභා පටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ්), නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන මහල, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක: 25, නගරසභා 
පටුමඟ, යදහිවල. 

 NCB Click here 
 

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

https://www.dropbox.com/s/52r49opeaklk4t9/PPC_T_2022_107%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xfzdzpo6jje1hy1/PPC_T_2022_108%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/phylxsgntuycsjb/PPC_T_2022_109%20-%20watermark.pdf?dl=0
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යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 
 (ද.ප2) 

 
 
SP2/CE(C&CS)/T/2023/01 
යකාන්ී් වැරකැවූ මීටර් 6/ක්රි.ග්රෑ.50 කණු 
1000 ක් සපයා ප්රවාහනය කිරීම. 
 

01.02.2023 
 

14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව  

(ද.ප2) 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ් හා 
පාරියභෝගික යස්වා) 

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

තංගල්ටල. 
      දු.අ. 045-2200888 
ෆැක්ස් : 047-2241806 

5,000.00 400,000.00 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ් හා 

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

මාවත, තංගල්ටල. 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ් හා පාරියභෝගික 

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

-- යේශීය Click Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 
 (ද.ප2) 

 
 
SP2/CE(C&CS)/T/2023/02 
යකාන්ී් වැරකැවූ මීටර් 8.3/ක්රි.ග්රෑ.500 කණු 
200 ක් සපයා ප්රවාහනය කිරීම. 
 

01.02.2023 
 

14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව  

(ද.ප2) 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ් හා 
පාරියභෝගික යස්වා) 

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

තංගල්ටල. 
      දු.අ. 045-2200888 
ෆැක්ස් : 047-2241806 

5,000.00 300,000.00 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ් හා 

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

මාවත, තංගල්ටල. 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ් හා පාරියභෝගික 

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

-- යේශීය Click Here 

ඉදිකිරීම් 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/VEY/GC2/Quarters 
යේයන්යගාඩ පිහිටි නිල නිවාස 
යගාඩනැගිල්ටයල්ට වහල, සිවිලිම් ප්රයේශ 
ප්රතිසසංස්කරයය කිරීම සහ නවීකරය කටයුතු 
සිදු කිරීම සඳහා ලංසු කැඳවීම (අදියර 01) 

2023-02-01 
ප.ව 2.00 

දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., යනා. 280, නුවර 
පාර, කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 53,000.00 

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 

යස්වා 

 
ජ්නන 

(මහවැලි 
සංකීර්යය) 

 
MC/VIC/2022/344 

ලං.වි.ම. වික්යටෝරියා විදුලි බලාගාරයේ 
ආරක්ෂක රාජ්කාරි කිරීම සදහා යපෞේගලික 

ආරක්ෂක යස්වාව සැපයිම. 

 
2023-02-02      
බ්රහස්පතිසන්දා  
ප.ව. 14.30 ට. 

 
මහවැලි 
සංකීර්ය 

සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

 
වික්යටෝරියා විදුලි 

බලාගාරය, අධිකාකාරිගම. 
 

Tel:  081-2200465 
081-2202305 

 

 
රු. 3,000/= 

 
සෑම 

යගවීමක්ම 
ඕනෑම මහජ්න 
බැංකු ශාඛාවක් 
මගින් මහජ්න 

බැංකුයේ 
(මුලස්ථාන 
ශාඛායේ) 

 
රු.25,000/= 

 

 
වික්යටෝරියා විදුලි බලාගාරය, 

අධිකාකාරිගම. 
 

 
වික්යටෝරියා විදුලි 

බලාගාරය, අධිකාකාරිගම. 
 

- 
 

NCB 
Click here 

https://www.dropbox.com/s/rbl2vy8lewg7e90/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2023-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sctabvmdoix8rbm/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2023-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j7p9owvw1qiduc1/WPN%20VEY%20GC2%20Quarters.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j7p9owvw1qiduc1/WPN%20VEY%20GC2%20Quarters.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bar3bqcowwbej9v/SIN-GEN-MC-MC-VIC-2022-344.pdf?dl=0
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ගිණුම් අංක 
204-2002-
30085-134 

බැරයවන යස් 
යගවා බැංකු 

ලදුපත ඉදිරිපත් 
කල යුතුය. 

 
ලක්විජ්යවිදුලිබ

ලාගාරය 

 
LV/T/2022/0291 

 
ලක්විජ්ය බලස්ථානය තුළ  තලබමන අමතර 

යකාටස් ගබඩායවහි අළුත්වැඩියා කටයුතු සහ 
තීන්ත ආයල්ටපන  කටයුතු සඳහා යස්වා 

සැපයීම. 

 
25/01/2023දි

න 14.00  
පැයට 

 
යපර ලංසු 

රැස්වීම 
17/01/2023 

යප.ව.10.00 ට 
 
 

 
ලක්විජ්යවිදුලිබ

ලාගාරය - 
සපයාගැනීම් 

කමිටුව 

 
ප්රසම්පාදන 

අංශය, 
4වනමහල,බලස්ථානකළම

යාකරු 
(ලක්විජ්යවිදුලිබලාගාරය) 

ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩලය,නා
රක්කල්ටලිය,යනායරාචයචෝ

යල්ට 
TP : 032 226 8964/77 

Fax: 032 226 8980 
 

Mob 0715777171 

 
රු3,000.00 
(නැවතයනා

යගවනයටන්ඩ
ර්තැන්පතුව) 

සාමානයාධිකාකා
රීලංකාවිදුලිබල
මණ්ඩලයනමි

න්මහජ්නබැංකු
යේගිණුම්අංක: 
20420014008

5134 
යවතබැරකල

හැක 

 
35,000.00 

 
 

 
ප්රසම්පාදනඅංශය, 4 වනමහල, 

පරිපාලනයගාඩනැගිල්ටල, 
ලක්විජ්යවිදුලිබලාගාරය, 
ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ටලිය, 
යනායරාචචයලයි 61342, 

ශ්රීලංකාව. 
 

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

 
ප්රසම්පාදනඅංශය, 4 

වනමහල, 
පරිපාලනයගාඩනැගිල්ටල, 
ලක්විජ්යවිදුලිබලාගාරය, 
ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ටලිය, 
යනායරාචචයලයි 61342. 

 

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

/ 
යවතිසන්යනාමි
යල්ටබාගතකරග

තහැක 
 

 
NCB 

Click Here 
 

 
ලක්විජ්යවිදුලිබ

ලාගාරය 

 
LV/T/2022/0281 

 
Service for Refurbishment of the 

Existing roof of the Auxiliary Boiler  
Through National  Competitive 

Bidding (NCB) 

 
08/02/2023දි

න 
14.00 පැයට 

 
 
 
 
 

 
ලක්විජ්යවිදුලිබ

ලාගාරය - 
කණිෂ්ඨ 

සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

 
ප්රසම්පාදන 

අංශය, 
4වනමහල,බලස්ථානකළම

යාකරු 
(ලක්විජ්යවිදුලිබලාගාරය) 

ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩලය,නා
රක්කල්ටලිය,යනායරාචයචෝ

යල්ට 
TP : 032 226 8964/77 

Fax: 032 226 8980 
 

Mob 0715777171 

 
රු 3,000.00 
(නැවතයනා

යගවනයටන්ඩ
ර්තැන්පතුව) 

සාමානයාධිකාකා
රීලංකාවිදුලිබල
මණ්ඩලයනමි

න්මහජ්නබැංකු
යේගිණුම්අංක: 
20420014008

5134 
යවතබැරකල

හැක 

 
75,000.00 

 
 

 
ප්රසම්පාදනඅංශය, 4 වනමහල, 

පරිපාලනයගාඩනැගිල්ටල, 
ලක්විජ්යවිදුලිබලාගාරය, 
ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ටලිය, 
යනායරාචචයලයි 61342, 

ශ්රීලංකාව. 
 

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

 
ප්රසම්පාදනඅංශය, 4 

වනමහල, 
පරිපාලනයගාඩනැගිල්ටල, 
ලක්විජ්යවිදුලිබලාගාරය, 
ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ටලිය, 
යනායරාචචයලයි 61342. 

 

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

/ 
යවතිසන්යනාමි
යල්ටබාගතකරග

තහැක 
 

 
NCB 

Click Here 
 

 
ලක්විජ්යවිදුලිබ

ලාගාරය 

 
LV/T/2022/0269 

 
ලක්විජ්ය බලාගාරයේ CW යපාම්පාගාරයේ 
පිටත ඇතිස යකාන්ී් කනු  සහ බිම් ඇතුළු 

ේවාර රාමු වුහය 1, 2 සහ 3 කඩා ඉවත් කිරීම 
 

 
01/02/2023දි

න 
14.00 පැයට 

 
යපර ලංසු 

රැස්වීම 
25/01/2023 

යප.ව.10.00 ට 
 
 
 

 
ලක්විජ්යවිදුලිබ

ලාගාරය - 
කණිෂ්ඨ 

සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

 
ප්රසම්පාදන 

අංශය, 
4වනමහල,බලස්ථානකළම

යාකරු 
(ලක්විජ්යවිදුලිබලාගාරය) 

ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩලය,නා
රක්කල්ටලිය,යනායරාචයචෝ

යල්ට 
TP : 032 226 8964/77 

Fax: 032 226 8980 
 

Mob 0715777171 

 
රු 2,500.00 
(නැවතයනා

යගවනයටන්ඩ
ර්තැන්පතුව) 

සාමානයාධිකාකා
රීලංකාවිදුලිබල
මණ්ඩලයනමි

න්මහජ්නබැංකු
යේගිණුම්අංක: 
20420014008

5134 
යවතබැරකල

හැක 

 
100,000.00 

 
 

 
ප්රසම්පාදනඅංශය, 4 වනමහල, 

පරිපාලනයගාඩනැගිල්ටල, 
ලක්විජ්යවිදුලිබලාගාරය, 
ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ටලිය, 
යනායරාචචයලයි 61342, 

ශ්රීලංකාව. 
 

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

 
ප්රසම්පාදනඅංශය, 4 

වනමහල, 
පරිපාලනයගාඩනැගිල්ටල, 
ලක්විජ්යවිදුලිබලාගාරය, 
ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ටලිය, 
යනායරාචචයලයි 61342. 

 

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

/ 
යවතිසන්යනාමි
යල්ටබාගතකරග

තහැක 
 

 
NCB 

Click Here 
 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/2yuxpky27mg19gt/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0291.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/cmcjpl140jjaruc/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0281.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/mppdszjnnqe26gi/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0269.pdf?dl=0
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සම්යේෂය 
 

 
 
 
 

TR/O&MS/NCB/2022/38/D 
 

To Provide Security Services for Grid 
Sub Stations of Transmission O&M – 

Western South and DGM(Tr. O&M-
South)Office Complex 

03/02/2023 
10.00පැය 

 
 
 
 

සම්යේෂය 
අංශයේ 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

 
ප්ර.ඉ.(සම. යම්. හා. න - 

බස්නාහිරදකුය) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යකන්් පාර, යකාළඹ 09 

 
දු.අ. 011-2665814 

ෆැකස්: 011-2665814 

 
 
 
 
 

1,000.00 

 
 
 
 
 

50,000.00 
(එක් ග්රිඩ් උ උපයපාලක් 

සදහා) 

 
 

ප්ර.ඉ.(සම. යම්. හා. න - 
බස්නාහිරදකුය) කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යකන්් පාර, යකාළඹ 09. 

 

 
 

ප්ර.ඉ.(සම. යම්. හා. න - 
බස්නාහිරදකුය) 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යකන්් පාර, යකාළඹ 09 

 
 
 
 
 
- 

NCB 
 

 
 
 
 

Click Here 
 

 
 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(උ.මැ.ප.) 

 
 
 

ඩීජීඑම්/එන්සීී/සීඕඑම්/සී1/එචවී/2023/001 
 

විදුලි ඉංජියන්රු (ද්රවය කළමනාකරය) ය    
රාජ්කාරී කටයුතු සඳහා කුලී පදනම මත කාර් 
රථයක් ලබා ගැනීම. වර්ෂ 02 කාල සීමාවක් 

සඳහා 
 
 
 

2023.01.26 
1500 පැයට 

 
 
 

 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල යස්නානායක 

මාවත, අනුරාධාපුර. 

දු:අ: 025-2222552 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

500.00 

 
 
 
 
 
 

10,000.00 

 

 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල යස්නානායක 

මාවත, අනුරාධාපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 

 

නියයෝජ්ය 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/එචවී/2023/002 
 

විදුලි ඉංජියන්රු (කැකිරාව) යටයත් විදුලි 
අධිකාකාරී (කැකිදරාව) ය    රාජ්කාරී කටයුතු 
සඳහා කුලී පදනම මත කෘ කැබ්ප රථයක් ලබා 

ගැනීම. වර්ෂ 02 කාල සීමාවක් සඳහා 
 
 
 

2023.01.26 
1500 පැයට 

 
 
 

 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල යස්නානායක 

මාවත, අනුරාධාපුර. 

දු:අ: 025-2222552 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

500.00 

 
 
 
 
 
 

10,000.00 

 

 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල යස්නානායක 

මාවත, අනුරාධාපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 

 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල යස්නානායක 

මාවත, අනුරාධාපුර. 

 

 
 
 
 
 

අදාළ නැත 
යේශීය 

තරඟකාරී 
ලංසු 

 

 
යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 

 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2023/001 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු (යබදාහැරීම් නඩත්තු )  
මධායම පළාත 01 සඳහා කුලී පදනම මත වසර 
02ක කාලයකට  ) යමෝටර් කාර්  රථයක්  ලබා 

ගැනීම. 
 

 
 

2023-02-01 
දින 

ප.ව. 2. 00ට 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් කමිටුව 

 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 

 

 
 
 

1000/= 

 
 

20,000/= 

 
 

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

04, අස්ගිරිය පාර, මහනුවර. 
. 

 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 
 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

Click Here 
 

https://www.dropbox.com/s/wqdaudvwwhr8l7u/02_Bidding%20Document_TR_O%26MS_NCB_2022_38_D%20_with%20water%20mark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6bubbcnhgoft44r/Sin-DD1-NCP--HV-2023-001.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1vljsbbydw3mkc1/Sin-DD2-CP1-PPC-2023-001.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 

 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2023/002 

 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු (යබදාහැරීම් නඩත්තු )  

මධායම පළාත 01 සඳහා කුලී පදනම මත වසර 
02ක කාලයකට  ) (4WD) ඩබල්ට කැබ්ප රථයක්  

ලබා ගැනීම. 
 

 
 

2023-02-01 
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/2023/003 

 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු (මහනුවර නගර ) ඒකකයට 
අයත්  අධිකාසැර නඩත්තු උප ඒකකය  සඳහා කුලී 

පදනම මත වසර 02ක කාලයකට  වෑන් 
රථයක්  ලබා ගැනීම. 

 

 
 

2023-02-01 
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/2023/009 

 
ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු (කුණ්ඩසායල්ට)  

සඳහා කුලී පදනම මත වසර 02ක කාලයකට  
යමෝටර් කාර්  රථයක්  ලබා ගැනීම 

 
 

2023-02-01 
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/2023/010 
 

ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු (කටුගස්යතාට) 
ඒකකයේ හානි අවම කිරීයම් වැඩසටහන 

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

 

 
 

2023-02-01 
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/2023/016 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු (සැලසුම් සංවර්ධාන ) 
ඒකකය මධායම පළාත1 සඳහා කුලී පදනම මත 

වසර 02ක කාලයකට  (4WD) ඩබල්ට කැබ්ප 
රථයක්  ලබා ගැනීම. 

 
 
 
 

 
 

2023-02-01 
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/2023/014 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු (සැලසුම් සංවර්ධාන ) 

ඒකකය මධායම පළාත1 සඳහා කුලී පදනම මත 
වසර 02ක කාලයකට  යමෝටර් කාර්  රථයක්  

ලබා ගැනීම. 
 

 
 

2023-02-01 
දින 

ප.ව. 2. 00ට 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් කමිටුව 

 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

 
 
 

1000/= 

 
 

20,000/= 

 
 

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

04, අස්ගිරිය පාර, මහනුවර. 
. 

 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

Click Here 
 

https://www.dropbox.com/s/1vljsbbydw3mkc1/Sin-DD2-CP1-PPC-2023-001.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/psmalfrje47e9pv/SIn-DD2-CP1-PPC-2023-003.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nfjszy4diy5djhp/Sin-DD2-CP1-PPC-2023-009.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/802qdkhhjwxv741/Sin-DD2-CP1-PPC-2023-010.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h7xa59361ml3gyv/Sin-DD2-CP1-PPC-2023-016.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/35aobn3vvwx0bml/Sin-DD2-CP1-PPC-2023-014.pdf?dl=0
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මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 

 

මහනුවර. 
 

 
යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 

 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2023/015 

 
ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු (දල්ල්ටල) බල 

ප්රයේශයට අයත් නාඋල විදුලි පාරියභෝගික 
යස්වා මධායස්ථානය  සඳහා කුලී පදනම මත 

වසර 02ක කාලයකට  වෑන්  රථයක්  ලබා 
ගැනීම 

 
 

2023-02-01 
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/2022/297 
 

මාතයල්ට ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු බල 
ප්රයේශයට අයත් පල්ටයල්ටයපාළ විදුලි 

පාරියභෝගික යස්වා මධායස්ථානය සඳහා බදු / 
කුලී පදනම මත පහත සඳහන් පහසුකම් සහිත 
යගාඩනැගිල්ටලක් වසර 02ක කාලයකට ලබා 

ගැනීම.  සපරාලිය යුතු අවශ්යතා: 1) ව.අ. 
2000 යහෝ 2500ක සමන්ේත  පල්ටයල්ටයපාළ 

නගර  සීමාව  තුළ පිහිටි යගාඩනැගිල්ටලක් විය 
යුතුය.2) වාහන 03ක් පමය  නවතා තැබීයම් 

හැකියාව තිසබිය යුතුය. 3)ජ්ලය, විදුලිය, 
දුරකථන හා මාර්ග පහසුකම් තිසබිය යුතුය. 

 
 

 
 

2023-02-01 
දින 

ප.ව. 2. 00ට 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් කමිටුව 

 
තමා විසින් සකස් කරගත් 

අයදුම්පතක 
බලායපායරාත්තු වන 

මාසික කුළිය සහ  
යගාඩනැගිල්ටයල්ට    සියලු 

විස්තර සඳහන් කර 
එවන්න. 

 
081-2234324 

 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 

-එම- 

 
 
 

-එම- 

 
 
 
 

අදාල නැත. 

 
 
 
 

යේශීය 

- 

 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 

 

 
 

CP1/CE(COM)/PPC/2023/004 
 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු  (යබදාහැරීම් නඩත්තු) 
මධායම පළාත 1 ඒකකයට  අයත් උඩුදුම්බර 
වැඩබිම් කාර්යාලය  සඳහා  පහත සඳහන් 

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

සපුරාලිය යුතු අවශ්යතා :1.යගාඩනැගිල්ටල 
උඩුදුම්බර ප්රයේශය ආසන්නයේ පිහිටා තිසබිය 
යුතුය. 2.යගාඩනැගිල්ටල අවම වශයයන් වර්ග 

අඩි 1500ක් පමය විය යුතුය. 3යලාරි රථ 02ක්  
නවතා තැබීයම් පහසුකම් තිසබිය යුතුය. 4. 

ජ්ලය, විදුලිය හා සනීපාරක්ෂක පහසුකම් තිසබිය 
යුතුය. 

 

 
 

2023-02-01 
දින 

ප.ව. 2. 00ට 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් කමිටුව 

 
තමා විසින් සකස් කරගත් 

අයදුම්පතක 
බලායපායරාත්තු වන 

මාසික කුළිය සහ 
යගාඩනැගිල්ටයල්ට  සියලු 

විස්තර සඳහන් කර 
එවන්න. 

 
දු.අ.      081-2234324 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 

-එම- 

 
 
 

-එම- 

 
 
 

අදාල නැත. 

 
 
 
 

යේශීය 

- 

 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 

 
 

CP1/CE(COM)/PPC/2023/005 
 

 
 

2023-02-01 
දින 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් කමිටුව 

 
තමා විසින් සකස් කරගත් 

අයදුම්පතක 
බලායපායරාත්තු වන 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

- 

https://www.dropbox.com/s/0z7brll9vyfg0t2/Sin-DD2-CP1-PPC-2023-015.pdf?dl=0
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(මධායම)-1 
 

ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු (දල්ල්ටල)   ඒකකයට  
අයත් ගයල්ටයවළ කණු අංගනය  සඳහා  පහත 
සඳහන් අවශයතාවන් සහිත ඉඩමක්   කුලී/බදු 
පදනම මත වසර 02ක කාලයකට ලබා ගැනීම. 
සපුරාලිය යුතු අවශ්යතා :1.ගයල්ටයවළ ප්රයේශය 
අවට ඉඩමක් විය යුතුය. 2.ප්රධාාන පාරට මායිම් 

වූ ආරක්ිත වැටක් හා පිවිසුම් යදාරටුවක් 
සහිත පර්චස් 60කට වැඩි , තැනිතලා ඉඩමක් 

විය යුතුය . 3. අඩි 30ක් පමය දිග ( 10 wheel) 
යලාරි රථයක් පහසුයවන් ඇතුළත් කල හැකි 

විය යුතුය. 
 

ප.ව. 2. 00ට මාසික කුළිය සහ  ඉඩයම්   
සියලු විස්තර සඳහන් කර 

එවන්න. 
 

දු.අ.  081-2234324 
 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

-එම- 

 
 

-එම- 

අදාල නැත. යේශීය 

 
යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 

 

CP1/CE(COM)/PPC/2023/006 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු  (යබදාහැරීම් නඩත්තු) 

මධායම පළාත 1 ඒකකයට  අයත් කටුගස්යතාට 
වැඩබිම් කාර්යාලය  සඳහා  පහත සඳහන් 

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

සපුරාලිය යුතු අවශ්යතා :1.යගාඩනැගිල්ටල 
කටුගස්යතාට ප්රයේශය ආසන්නයේ පිහිටා 

තිසබිය යුතුය. 2.යගාඩනැගිල්ටල අවම වශයයන් 
වර්ග අඩි 1500ක් පමය විය යුතුය. 3යලාරි රථ 
02ක්  නවතා තැබීයම් පහසුකම් තිසබිය යුතුය. 4. 
ජ්ලය, විදුලිය හා සනීපාරක්ෂක පහසුකම් තිසබිය 

යුතුය. 
 

 
 

2023-02-01 
දින 

ප.ව. 2. 00ට 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් කමිටුව 

 
තමා විසින් සකස් කරගත් 

අයදුම්පතක 
බලායපායරාත්තු වන 

මාසික කුළිය සහ   
යගාඩනැගිල්ටයල්ට    සියලු 

විස්තර සඳහන් කර 
එවන්න. 

 
දු.අ.    081-2234324 

 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 

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

04, අස්ගිරිය පාර, මහනුවර. 
. 

 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 
 

 
 
 
 

අදාල නැත. 

 
 
 
 

යේශීය 

- 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2023/003 
 

ප්රායේශීය විදුලි  ඉංජියන්රු (මාවනැල්ටල)  
ඒකකයේ භාණ්ඩ ප්රවාහනය සඳහා  වසර 

යදකක කාලයකට සැහැල්ටලු යලාරි රථයක් 
ලබා ගැනීම 

08/02/2023 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

දු.අ. 081-2270070 

1000.00 

 
 
 

16,000.00 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, යකාළඹ 
පාර, පිළිමතලාව. 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

Click Here 
 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2023/004 
 

ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු (හරනරන්යකත)  
ඒකකයට අයත්  පා.යස්.ම. මතුරට  සඳහා වසර 

යදකක කාලයකට කුලී පදනම යටයත් 
සැහැල්ටලු යලාරි රථයක් ලබා ගැනීම 

08/02/2023 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

දු.අ. 081-2270070 

1000.00 

 
 
 

16,000.00 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, යකාළඹ 
පාර, පිළිමතලාව. 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

Click Here 
 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2023/005 
 

ප්රායේශීය විදුලි  ඉංජියන්රු (ගිනිගත්ය)න) 
ඒකකයට අයත් පා.යස්.ම. මස්යකළිය සඳහා  

වසර යදකක කාලයකට සැහැල්ටලු යලාරි 
රථයක් ලබා ගැනීම. 

08/02/2023 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

දු.අ. 081-2270070 

1000.00 

 
 
 

16,000.00 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, යකාළඹ 
පාර, පිළිමතලාව. 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

Click Here 
 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2023/006 
 

ප්රායේශීය විදුලි  ඉංජියන්රු (ගිනිගත්ය)න) 
ඒකකයට අයත් ප්රායේශීය නඩත්තු උප ඒකකය  

සඳහා  වසර යදකක කාලයකට සැහැල්ටලු 

08/02/2023 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

1000.00 

 
 
 

16,000.00 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, යකාළඹ 
පාර, පිළිමතලාව. 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

Click Here 
 

https://www.dropbox.com/s/bm791rm40jghu00/PPC-2023-003%20Lorry%20Stores.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/945190j5cwti3jj/PPC-2023-004%20Lorry%20%20Mathurata.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ntde1bj7vrf9ns5/PPC-2023-005%20Light%20Lorry%20%20Maskeliya.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kskbotyy56mhw81/PPC-2023-006%20Light%20Lorry%20AMU.pdf?dl=0
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යලාරි රථයක් ලබා ගැනීම දු.අ. 081-2270070 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2023/007 
 

ප්රායේශීය විදුලි  ඉංජියන්රු (නාවලපිටිය) 
ඒකකයට අයත් ප්රායේශීය නඩත්තු උප ඒකකය 

සඳහා  වසර යදකක කාලයකට සැහැල්ටලු 
යලාරි රථයක් ලබා ගැනීම 

08/02/2023 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

දු.අ. 081-2270070 

1000.00 

 
 
 

16,000.00 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, යකාළඹ 
පාර, පිළිමතලාව. 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

Click Here 
 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2023/008 
 

ප්රායේශීය විදුලි  ඉංජියන්රු (මාවනැල්ටල) 
ඒකකයේ පා.යස්.ම. දිප්පපිටිය සඳහා  වසර 
යදකක කාලයකට සැහැල්ටලු යලාරි රථයක් 

ලබා ගැනීම 

08/02/2023 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

දු.අ. 081-2270070 

1000.00 

 
 
 

16,000.00 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, යකාළඹ 
පාර, පිළිමතලාව. 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

Click Here 
 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2023/009 
 

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

යදකක කාලයකට කුලී පදනම යටයත් 
සැහැල්ටලු යලාරි රථයක් ලබා ගැනීම 

08/02/2023 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

දු.අ. 081-2270070 

1000.00 

 
 
 

16,000.00 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, යකාළඹ 
පාර, පිළිමතලාව. 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

Click Here 
 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2023/010 
 

ප්රායේශීය විදුලි  ඉංජියන්රු (ගිනිගත්ය)න) 
ඒකකයට අයත් පා.යස්.ම. යනෝටන්ිජ් ස සඳහා  

වසර යදකක කාලයකට සැහැල්ටලු යලාරි 
රථයක් ලබා ගැනීම 

08/02/2023 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

දු.අ. 081-2270070 

1000.00 

 
 
 

16,000.00 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, යකාළඹ 
පාර, පිළිමතලාව. 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

Click Here 
 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2023/011 
 

ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු(යප්පරායදණිය)  බල 
ප්රයේශයේ  පා.යස්.ම. ගලහා සඳහා වසර 

යදකක කාලයකට කුලී පදනම යටයත් යලාරි 
රථයක් ලබා ගැනීම. 

08/02/2023 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

දු.අ. 081-2270070 

1000.00 

 
 
 

16,000.00 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, යකාළඹ 
පාර, පිළිමතලාව. 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

Click Here 
 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2023/012 
 

ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු (යප්පරායදණිය)  බල 
ප්රයේශයේ  පා.යස්.ම. දුලලගල සඳහා වසර 

යදකක කාලයකට කුලී පදනම යටයත් යලාරි 
රථයක් ලබා ගැනීම. 

08/02/2023 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

දු.අ. 081-2270070 

1000.00 

 
 
 

16,000.00 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, යකාළඹ 
පාර, පිළිමතලාව. 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

Click Here 
 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2023/013 
 

ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු (යප්පරායදණිය)  බල 
ප්රයේශයේ  පා.යස්.ම. රරියගම සඳහා වසර 

යදකක කාලයකට කුලී පදනම යටයත් යලාරි 
රථයක් ලබා ගැනීම. 

08/02/2023 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

දු.අ. 081-2270070 

1000.00 

 
 
 

16,000.00 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, යකාළඹ 
පාර, පිළිමතලාව. 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

Click Here 
 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2023/014 
 

ප්රායේශීය විදුලි  ඉංජියන්රු(කෑගල්ටල)  
ඒකකයට අයත් පා.යස්.ම. තුල්ටහිරිය සඳහා  
වසර යදකක කාලයකට සැහැල්ටලු යලාරි 

08/02/2023 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

දු.අ. 081-2270070 

1000.00 

 
 
 

16,000.00 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, යකාළඹ 
පාර, පිළිමතලාව. 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

Click Here 
 

https://www.dropbox.com/s/pltfndeagh8z00j/PPC-2023-007%20Light%20Lorry%20AMU.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/aha64xj2ld5dr3r/PPC-2023-008%20Light%20Lorry%20%20Dippitiya.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/eaza5efmrllhnr5/PPC-2023-009%20Light%20Lorry%20Kurunduwatta.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4ta0od6p6tovt5l/PPC-2023-010%20Light%20Lorry%20%20Norton%20Bridge.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w31xa58mwyxgw13/PPC-2023-011%20Lorry%20Galaha.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0tnsg4ae72bkzfo/PPC-2023-012%20Lorry%20Daulagala.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pbesrw9u27sacmv/PPC-2023-013%20Lorry%20Eriyagama.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yt85emsmfdgn4lu/PPC-2023-014%20Light%20Lorry%20Thulhiriya.pdf?dl=0
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රථයක් ලබා ගැනීම 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2023/015 
 

ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු(කෑගල්ටල)  ඒකකයට 
අයත්  පා.යස්.ම. යමායරාන්යතාට ප්රයේශයේ 
බිඳවැටුම් යස්වා සැපයුම් හා නඩත්තු කටයුතු  
සඳහා වසර යදකක කාලයකට කුලී පදනම 
යටයත් සැහැල්ටලු යලාරි රථයක් ලබා ගැනීම 

08/02/2023 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

දු.අ. 081-2270070 

1000.00 

 
 
 

16,000.00 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, යකාළඹ 
පාර, පිළිමතලාව. 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

Click Here 
 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2023/016 
 

ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු(මාවනැල්ටල) බල 
ප්රයේශයේ වාණිජ් උප ඒකකය සඳහා වසර 

යදකක කාලයකට ත්රී යරෝද රථයක් ලබා ගැනීම 

08/02/2023 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

දු.අ. 081-2270070 

1000.00 

 
 
 

10,000.00 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, යකාළඹ 
පාර, පිළිමතලාව. 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

Click Here 
 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2023/017 
 

ප්රධාාන විදුලි ඉංජියන්රු(යප්පරායදණිය) බල 
ප්රයේශයට අයත් රරියගම පාරියභෝගික යස්වා 

මධායස්ථානය  සඳහා වසරක කාලයකට ත්රී 
යරෝද රථයක් ලබා ගැනීම 

08/02/2023 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

දු.අ. 081-2270070 

500.00 

 
 
 

5,000.00 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, යකාළඹ 
පාර, පිළිමතලාව. 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

Click Here 
 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2023/018 
 

ප්රධාාන විදුලි ඉංජියන්රු(යප්පරායදණිය) බල 
ප්රයේශයට අයත් වාණිජ් උප ඒකකය  සඳහා 

වසරක කාලයකට ත්රී යරෝද රථයක් ලබා ගැනීම 

08/02/2023 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

දු.අ. 081-2270070 

500.00 

 
 
 

5,000.00 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, යකාළඹ 
පාර, පිළිමතලාව. 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

Click Here 
 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2023/019 
 

ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු(නාවලපිටිය) බල 
ප්රයේශයේ නඩත්තු උප ඒකකය- I සඳහා වසර 

යදකක කාලයකට ත්රී යරෝද රථයක් ලබා 
ගැනීම. 

08/02/2023 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

දු.අ. 081-2270070 

1000.00 

 
 
 

10,000.00 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, යකාළඹ 
පාර, පිළිමතලාව. 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

Click Here 
 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2023/020 
 

ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු(නාවලපිටිය) බල 
ප්රයේශයේ GPS දත්ත ලබා ගැනීයම් 

වැඩසටහන සඳහා වසරක කාලයකට ත්රී යරෝද 
රථයක් ලබා ගැනීම. 

08/02/2023 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

දු.අ. 081-2270070 

500.00 

 
 
 

5,000.00 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, යකාළඹ 
පාර, පිළිමතලාව. 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

Click Here 
 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2023/021 
 

ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු(කෑගල්ටල)  ඒකකයට 
අයත්  පා.යස්.ම. යමායරාන්යතාට ප්රයේශයේ 
බිඳවැටුම් යස්වා සැපයුම් හා නඩත්තු කටයුතු  
සඳහා වසර යදකක කාලයකට කුලී පදනම 

යටයත් කෘකැබ්ප රථයක් ලබා ගැනීම 

08/02/2023 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

දු.අ. 081-2270070 

1000.00 

 
 
 

16,000.00 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, යකාළඹ 
පාර, පිළිමතලාව. 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

Click Here 
 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2023/022 
 

ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු (නුවරඑළිය) බල 
ප්රයේශයේ වාණිජ් උප ඒකකය සඳහා වසර 

08/02/2023 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 
1000.00 

 
 
 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, යකාළඹ 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

Click Here 
 

https://www.dropbox.com/s/adqvfu7nm51be8k/PPC-2023-015%20Light%20Lorry%20Moronthota.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kyihh3g1289vmfc/PPC-2023-016%20Three%20Wheeler.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/buu8nm0mqz4q9y8/PPC-2023-017%20Three%20Wheeler-%20Eriyagama.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fp34hh9g9k24y5z/PPC-2023-018%20Three%20Wheeler-%20Commecial.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v8qmtl1muufhq8q/PPC-2023-019%20Three%20Wheeler%20AMU.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fp34hh9g9k24y5z/PPC-2023-018%20Three%20Wheeler-%20Commecial.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4sjdqiuasmobya5/PPC-2023-021%20Crew%20Cab%20%20ECSC%20Moronthota.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h0c90gsjf89iflx/PPC-2023-022%20%20Van%20Com%20NE.pdf?dl=0
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යදකක කාලයකට වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 
දු.අ. 081-2270070 

16,000.00 පාර, පිළිමතලාව. යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2023/023 
 

ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු (ගිනිගත්ය)න)  බල 
ප්රයේශයේ පා.යස්.ම. මස්යකලිය සඳහා වසර 
යදකක කාලයකට වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 

08/02/2023 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

දු.අ. 081-2270070 

1000.00 

 
 
 

16,000.00 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, යකාළඹ 
පාර, පිළිමතලාව. 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

Click Here 
 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2023/024 
 

ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු (හරනරන්යකත)  
කාර්යාලයේ වාණිජ් උප ඒකකය සඳහා වසර 
යදකක කාලයකට වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 

08/02/2023 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

දු.අ. 081-2270070 

1000.00 

 
 
 

16,000.00 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, යකාළඹ 
පාර, පිළිමතලාව. 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

Click Here 
 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/23/001 
 

විදුලි   අධිකාකාරි නින්දවූර් පාරියභෝගික 
මධායස්ථානය( කල්ටමුයණ්) ය  රාජ්කාරී 

කටයුතු සඳහා වෑන් රථයක් වසර 02 ක් සඳහා 
කුලියට ලබා ගැනීම. 

26-01-2023  
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර) 

ප්රායේශීය ප්රධාාන  විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය 

(කල්ටමුයණ්) 
067-2229276 

යහෝ 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරී(නැයගන
හිර කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය 
026-2222666 
026-2221030 

1,000.00 20,000.00 නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය), 

නිලායවලි පාර, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click here 

යබදාහැරිම් අංශ 
02 

(බපඋ) 

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

පාරිභ ෝගික භේවා මධ්යේථානය 
(භදලභගාඩ) - ප්රධ්ාන ඉජිනභරු (කැළණිය) 

ඒකකය 

2023-01-25 
ප.ව 2.00 

දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් කමිටුව 

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

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

1,000.00 20,000.00 

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

කිරිබත්යගාඩ.                දු.ක. 
011-2911071/72 

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

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

- NCB 
Click Here 

යබදාහැරිම් අංශ 
02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/V-V67/2023/05 
කුලී පදනම මත වෑර රථයක් ලබා ගැනීම, 

පාරිභ ෝගික භේවා මධ්යේථානය (ිට්ටඹුවව) - 
ප්රධ්ාන ඉජිනභරු (භයයරභගාඩ) 

2023-01-25 
ප.ව 2.00 

දක්වා 

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 

යබ. අ. 03 
(සබර) 

 
SAB/DM-V08/HV/2023/01 

 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු (යබදාහැරීම් නඩත්තු) 
ඒකකයේ ඇහැලියයගාඩ වැඩ කණ්ඩායම 
සඳහා වෑන් (ේවිත්ව කාර්යය) රථයක් කුලී 

පදනම මත ලබා ගැනිම. 
 

01-02 
 

-2023 
 

පැය 14.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ්) 
ඒකකය, ලං.වි.ම., 

නවනගරය, රත්නපුර 

2,000.00 20,000.00 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ්) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නව නගරය, රත්නපුර. 
045-2225891-5 ෆැක්ස් - 045-

2226084 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 

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

නවනගරය, රත්නපුර. 

- යේශීය 

 
 
 
 
 
 

Click Here 

යබ. අ. 03 
(සබර) 

 
 

SAB/RAT-V68/HV/2023/02 
 

ඇලපාත පාරියභෝගික යස්වා මධායස්ථානය 
සඳහා  4WD ඩබල්ට කැබ්ප රථයක් කුලී පදනම මත 

ලබා ගැනීම. 

01-02 
 

-2023 
 

පැය 14.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ්) 
ඒකකය, ලං.වි.ම., 

නවනගරය, රත්නපුර 

2,000.00 20,000.00 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ්) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නව නගරය, රත්නපුර. 
045-2225891-5 ෆැක්ස් - 045-

2226084 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 

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

නවනගරය, රත්නපුර. 

- 

 
 
 

යේශීය 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.dropbox.com/s/u841lbqcf1bdqpc/PPC-2023-023%20%20Van%20Maskeliya.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mro7w0wub9rdg4z/PPC-2023-024%20%20Van%20Com%20Hng.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fevf72cn8e46whb/Eng-DD2-EP-23-001%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20Ninthavur.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tdlvuxuregdvk98/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V99-2022-52-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/osr1o3nysdfg73r/Eng-DD2-WPN-NCB-V-V67-2023-05%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xj113uoydse4iwk/2023_01-DM-V08-DUAL%20PURPOSE%20VAN%20-%20Copy.pdf?dl=0
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 Click Here 

යබ. අ. 03 
(සබර) 

 
SAB/EMB/V43/HV/2023/03 

 
විදුලි ඉංජියන්රු (ඇඹිලිපිටිය) ය  රාජ්කාරී 

කටයුතුසඳහා යමෝටර් කාර් රථයක් කුලී 
පදනම මත ලබා ගැනීම. 

 

01-02 
 

-2023 
 

පැය 14.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ්) 
ඒකකය, ලං.වි.ම., 

නවනගරය, රත්නපුර 

2,000.00 20,000.00 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ්) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නව නගරය, රත්නපුර. 
045-2225891-5 ෆැක්ස් - 045-

2226084 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 

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

නවනගරය, රත්නපුර. 

- 

 
 

යේශීය 

 
 
 
 
 

Click Here 

අතිසයර්ක 
සාමානයාධිකාකාරි

යබදාහැරීයම් 
අංශය 03 

AGM(DD3)/NCB/2022/01 
අතිසයර්ක සාමානයාධිකාකාරි-යබ.අ. 3 කාර්යාලය 
සඳහා කාර් රථයක් කුලී පදනම මත අුලරුදු 02 

ක කාලයකට ලබාගැනීමට මිළ ගයන් 
කැඳවීම. (රියදුරු සමඟ) 

 

2023.02.01 
යප.ව. 10.00 

යබ.අ. 03 
සපයාගැනීයම් 

කමිටුව 

අතිසයර්ක සාමානයාධිකාකාරි 
(යබ.අ. 3) කාර්යාලය, 

යදවැනි මහළ, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 644, 
ශ්රී ජ්යවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්ටයකෝ්ය්. 
දු.ක. අංකය 

011-2880639 

රු. 1000.00 රු. 20,000.00 සැලසුම් හා සංවර්ධාන 
(යබ.අ.3) කාර්යාලය, 

යතවන මහළ, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 644, 
ශ්රී ජ්යවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්ටයකෝ්ය්. 
 

සැලසුම් හා සංවර්ධාන 
(යබ.අ.3) කාර්යාලය, 

යතවන මහළ, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 644, 
ශ්රී ජ්යවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්ටයකෝ්ය්. 

- NCB Click Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 (ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
01/DGM-01/2K23/001 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු (බදුල්ටල) යවත වසර යදකක් 
සඳහා කුලී පදනම මත යමෝටර් 

රථයක්ලබාගැනිම. 

01/02/2023 
15.00 hrs 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ්) 

ඒකකය, ලංකාවිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්රංවැලි 
පාර,හිඳ යගාඩ,බදුල්ටල. 

1,000.00 64,000.00 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ්) ඒකකය, 

ලංකාවිදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගාඩ, 

බදුල්ටල. 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ්) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක . 04, 
ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගාඩ, 
බදුල්ටල 

 
- 

යේශීය 

 
යමතැනින් 

බාගත 
කරන්න 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 (ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
121/DI-07/2K23/002 

විදුලි ඉංජියන්රු (දියතලාව ) ඒකකයේ ඇල්ටල 
පාරියභෝගික යස්වා මධායස්ථානය  යවත වසර 

යදකක් සඳහා කුලී පදනම මත ත්රී යරෝද 
රථයක්ලබාගැනිම. 

01/02/2023 
15.00 hrs 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ්) 

ඒකකය, ලංකාවිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්රංවැලි 
පාර,හිඳ යගාඩ,බදුල්ටල. 

500.00 25,000.00 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ්) ඒකකය, 

ලංකාවිදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගාඩ, 

බදුල්ටල. 
 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ්) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක . 04, 
ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගාඩ, 
බදුල්ටල 

 

 
- 

යේශීය 

 
යමතැනින් 

බාගත 
කරන්න 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 (ඌව) 

 
DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-

124/DI-10/2K23/003 
විදුලි ඉංජියන්රු (දියතලාව ) ඒකකයේ ඇල්ටල 
පාරියභෝගික යස්වා මධායස්ථානය  යවත වසර 

යදකක් සඳහා කුලී පදනම මත යලාරි 
රථයක්ලබාගැනිම. 

01/02/2023 
15.00 hrs 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ්) 

ඒකකය, ලංකාවිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්රංවැලි 
පාර,හිඳ යගාඩ,බදුල්ටල. 

1,000.00 
 
 

71,000.00 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ්) ඒකකය, 

ලංකාවිදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි 

පාර,හිඳ යගාඩ,බදුල්ටල. 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ්) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක . 04, 
ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගාඩ, බදුල්ටල 

 
- 

යේශීය 

 
යමතැනින් 

බාගත 
කරන්න 

https://www.dropbox.com/s/ncy8q02832pyph2/2023_02-RAT-V68-%20DOUBLE%20CAB%20%204%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dbpbo25m4orgg33/2023_03-EMB%20-V43-MOTOR%20CAR.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ut9a4w9ygb8cg62/Sin-AGM%28DD3%29-NCB-2022-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lje5m8845wn2w2s/001-CE%20Badulla%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lje5m8845wn2w2s/001-CE%20Badulla%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lje5m8845wn2w2s/001-CE%20Badulla%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kseqk2q7a9jpcqx/002-Ella%20CSC%20-Three%20wheel.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kseqk2q7a9jpcqx/002-Ella%20CSC%20-Three%20wheel.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kseqk2q7a9jpcqx/002-Ella%20CSC%20-Three%20wheel.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/km0b7r7yaze2xcg/003-%20_EE%20-Diyatalawa_%20Ella%20CSC%20-%20Lorry.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/km0b7r7yaze2xcg/003-%20_EE%20-Diyatalawa_%20Ella%20CSC%20-%20Lorry.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/km0b7r7yaze2xcg/003-%20_EE%20-Diyatalawa_%20Ella%20CSC%20-%20Lorry.pdf?dl=0


 14 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 (ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
108/DM-15/2K23/004 

ප්රධාාන - යබදා හැරීම් නඩත්තු (ඌව) ඒකකයේ 
ලුණුගල වැඩ කණ්ඩායම  යවත වසර යදකක් 

සඳහා කුලී පදනම මත කෲ කැබ්ප 
රථයක්ලබාගැනිම. 

01/02/2023 
15.00 hrs 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ්) 

ඒකකය, ලංකාවිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්රංවැලි 
පාර,හිඳ යගාඩ,බදුල්ටල. 

1000.00 71,000.00 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ්) ඒකකය, 

ලංකාවිදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි 

පාර,හිඳ යගාඩ,බදුල්ටල. 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ්) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක . 04, 
ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගාඩ, බදුල්ටල 

 
- 

යේශීය 

 
යමතැනින් 

බාගත 
කරන්න 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 (ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/BUILDINGS/DE
O1/2K22/24 

විදුලි ඉංජියන්රු (වැල්ටලවාය) ඒකකයේ 
වැල්ටලවාය විදුලි පාරියභෝගික යස්වා 

මධායස්ථානය සඳහා  වැල්ටලවාය නගරය 
අවටින් නිවසක් බදු පදනම මත ලබා ගැනීම 

01/02/2023 
15.00 hrs 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

වැල්ටලවාය ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
වැල්ටලවාය. 

Tel:055-2280803 

500.00 12,600.00 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ්) ඒකකය, 

ලංකාවිදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි 

පාර,හිඳ යගාඩ,බදුල්ටල. 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ්) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක . 04, 
ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගාඩ, බදුල්ටල 

 
- 

යේශීය 

 
යමතැනින් 

බාගත 
කරන්න 

 
යබදාහැරීම් 
අංශය 03 
(බපද II) 

 

 
WPSII/T/2023/008 

Printing, Supply & Delivery of 
Electricity Bill Forms – 3,000,000Nos 

to WPSII 

 
2023.01.25 
යප.ව. 10.00 

 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීම් කමිටුව 
(බපද 11) 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජ්යවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්ටයකෝ්ය්. 

 
රු. 4,500.00 

 
රු. 220,000.00 

 
නි. සා. (බපද II ) කාර්යාලය 

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

මාවත, ඇතුල්ටයකෝ්ය්. 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජ්යවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්ටයකෝ්ය් 

 
අදාල යනායේ 

 
ජ්ාතිසක ලංසු 

Click Here 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/ීීසී/ී/වී/2022/101 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 ප්රධාාන ඉංජියන්රු - 

මතුගම  කාර්යාලය සඳහා කුළී පදනම මත 
වෑන් රථයක් ලබාගැනීම සඳහා වූ යටන්ඩරය. 

 

2023.02.02 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

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

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

යදහිවල. 
011-2124900 

500.00 15,000.00 

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

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

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, අංක: 
25, නගරසභා පටුමඟ, 

යදහිවල. 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ්), නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-

1) කාර්යාලය,  යබදාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 

3වන මහල, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, අංක: 

25, නගරසභා පටුමඟ, 
යදහිවල. 

 NCB Click here 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/ීීසී/ී/වී/2022/102 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 ප්රධාාන ඉංජියන්රු - 
තැනීම් කාර්යාලය සඳහා කුළී පදනම මත වෑන් 

රථයක් ලබාගැනීම සඳහා වූ යටන්ඩරය. 
 

2023.02.02 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

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

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

යදහිවල. 
011-2124900 

500.00 15,000.00 

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

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

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, අංක: 
25, නගරසභා පටුමඟ, 

යදහිවල. 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ්), නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-

1) කාර්යාලය,  යබදාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 

3වන මහල, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, අංක: 

25, නගරසභා පටුමඟ, 
යදහිවල. 

 NCB Click here 
 

https://www.dropbox.com/s/rt1nr978tzeddtd/004-%20CE%20_DM_%20Lunugala%20Gang%20-%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rt1nr978tzeddtd/004-%20CE%20_DM_%20Lunugala%20Gang%20-%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rt1nr978tzeddtd/004-%20CE%20_DM_%20Lunugala%20Gang%20-%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6xsv3ai6yvknjm9/24%20Wellawaya%20CSC.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6xsv3ai6yvknjm9/24%20Wellawaya%20CSC.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6xsv3ai6yvknjm9/24%20Wellawaya%20CSC.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7ox9w89djo96k55/WPSII.T.2023.008.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ezf7kyn8koxjq59/WPS1_PPC_T_V_2022_101.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o0wsbgkn78lee5z/WPS1_PPC_T_V_2022_102.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/ීීසී/ී/වී/2022/103 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 ප්රධාාන ඉංජියන්රු - 

කළුතර කාර්යාලය සඳහා කුළී පදනම මත 
වෑන් රථයක් ලබාගැනීම සඳහා වූ යටන්ඩරය. 

 

2023.02.02 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

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

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

යදහිවල. 
011-2124900 

500.00 15,000.00 

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

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

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, අංක: 
25, නගරසභා පටුමඟ, 

යදහිවල. 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ්), නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-

1) කාර්යාලය,  යබදාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 

3වන මහල, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, අංක: 

25, නගරසභා පටුමඟ, 
යදහිවල. 

 NCB Click here 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/ීීසී/ී/වී/2022/104 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 ප්රධාාන ඉංජියන්රු - 
කළුතරට අයත් යබ්පරුවල පා.යස්.ම. සඳහා කුළී 
පදනම මත වෑන් රථයක් ලබාගැනීම සඳහා වූ 

යටන්ඩරය. 
 

2023.02.02 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

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

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

යදහිවල. 
011-2124900 

500.00 15,000.00 

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

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

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, අංක: 
25, නගරසභා පටුමඟ, 

යදහිවල. 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ්), නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-

1) කාර්යාලය,  යබදාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 

3වන මහල, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, අංක: 

25, නගරසභා පටුමඟ, 
යදහිවල. 

 NCB Click here 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/ීීසී/ී/වී/2022/105 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 මානව සම්පත් 

ශාඛාව සඳහා කුළී පදනම මත වෑන් රථයක් 
ලබාගැනීම සඳහා වූ යටන්ඩරය. 

 

2023.02.02 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

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

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

යදහිවල. 
011-2124900 

500.00 15,000.00 

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

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

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, අංක: 
25, නගරසභා පටුමඟ, 

යදහිවල. 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ්), නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-

1) කාර්යාලය,  යබදාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 

3වන මහල, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, අංක: 

25, නගරසභා පටුමඟ, 
යදහිවල. 

 NCB Click here 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/ීීසී/ී/වී/2022/106 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 ප්රධාාන ඉංජියන්රු - 

කළුතර කාර්යාලය සඳහා කුළී පදනම මත 
වෑන් රථයක් ලබාගැනීම සඳහා වූ යටන්ඩරය. 

 

2023.02.02 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

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

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

යදහිවල. 
011-2124900 

500.00 15,000.00 

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

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

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, අංක: 
25, නගරසභා පටුමඟ, 

යදහිවල. 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ්), නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-

1) කාර්යාලය,  යබදාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 

3වන මහල, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, අංක: 

25, නගරසභා පටුමඟ, 
යදහිවල. 

 NCB Click here 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/ීීසී/ී/වී/2022/107 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 ප්රධාාන ඉංජියන්රු - 
කළුතරට අයත් රජ්යේ පිහිටුවීම් මධායස්ථානය 

සඳහා කුළී පදනම මත වෑන් රථයක් 
ලබාගැනීම සඳහා වූ යටන්ඩරය. 

 

2023.02.02 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

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

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

යදහිවල. 
011-2124900 

500.00 15,000.00 

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

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

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, අංක: 
25, නගරසභා පටුමඟ, 

යදහිවල. 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ්), නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-

1) කාර්යාලය,  යබදාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 

3වන මහල, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, අංක: 

25, නගරසභා පටුමඟ, 

 NCB Click here 
 

https://www.dropbox.com/s/aqajkeqpq2iz8rv/WPS1_PPC_T_V_2022_103.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ev2c8fjlg0sp8lz/WPS1_PPC_T_V_2022_104.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7c51blu8lfnjh8l/WPS1_PPC_T_V_2022_105.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wsz3wud8htpq3y5/WPS1_PPC_T_V_2022_106.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/da56fgwm0g158d4/WPS1_PPC_T_V_2022_107.pdf?dl=0
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යදහිවල. 

යබ.අ.04 
(දකුණු පළාත 1) 

ප්රඉතැ(දප-1)/ලි2/වාහන/42-9316 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු (තැනීම්) - දකුණු පළාත-1 
ඒකකයට අයත් අංක 42-9316 දරය යලාරි 

රථයේ යදාඹකරය සහ අවගාර යන්රය 
අළුත්වැඩියා කිරීම. 

1. යදාඹකර යන්රය සම්පූරර්යයයන් 
අළුත්වැඩියා කිරීම. 

2.අවගාර යන්රය  සම්පූරර්යයයන් 
අළුත්වැඩියා කිරීම. 

වාහන වර්ගය   : NISSAN 
මාදිලිය            : AUGUR 

එන්ජින් අංකය  : FE6-009971A 
චැසි අංකය :  FE83PE A20889 

සතිසයේ වැඩ කරන දින වල යප.ව 9.00 සිට 
ප.ව 3.00 දක්වා යමම යලාරි රථය හබරාදූව, 

හරුමල්ටයගාඩ වැඩ බියම්දී පරීක්ෂා කර බැලිය 
හැක. 

09/02/2023 
14.00 පැය 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් කමිටුව 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු (තැනීම්) 
දකුණු පළාත් 1 කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය,අංක 167, මාතර 

පාර, 
ගාල්ටල.දු.අං.091-2234933 

 
 

500.00 30,000.00 ප්රධාාන ඉංජියන්රු (තැනීම්) 
දකුණු පළාත් 1 කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය,අංක 
167, මාතර පාර, 

ගාල්ටල. 
 

අදාලයනායේ. NCB 
 

යතාරතුරු 
පිටපර 

 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V03/2023/01 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී (ද.ප.02) 

කාර්යාලයට අයත් ප්රධාාන ඉංජියන්රු (වාණිජ් 
හා පාරි.යස්වා )ඒකකයේ, විදුලි අධිකාකාරී 

(වාණිජ්) සදහා ේවිත්ව කාර්යය වෑන් රථ  01ක් 
කුලී පදනම මත සපයා ගැනීම. 

 
 

01-02-2023 
 

14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-2) 

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

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

තංගල්ටල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්ස් : 047-2241806 

1000.00 20,000.00 

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

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

මාවත, තංගල්ටල. 

නියයෝජ්ය  
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප.02) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ්) ඒකකය, ලං.වි.ම., 
යනා. 61/1A, මුහුදු මාවත, 

තංගල්ටල 

-- යේශීය Click Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V51/2023/02 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී (ද.ප.02) 
කාර්යාලයට අයත් ප්රධාාන ඉංජියන්රු 

(තංගල්ටල) ඒකකයට අයත් වලස්මුල්ටල විදුලි 
පාරියභෝගික යස්වා මධායස්ථානයේ රාජ්කාරි 

කටයුතු සඳහා ත්රී යරෝද රථයක් කුලි පදනම මත 
ලබා ගැනිම. 

 
 

01-02-2023 
 

14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-2) 

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

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

තංගල්ටල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්ස් : 047-2241806 

1000.00 10,000.00 

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

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

මාවත, තංගල්ටල. 

නියයෝජ්ය  
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප.02) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ්) ඒකකය, ලං.වි.ම., 
යනා. 61/1A, මුහුදු මාවත, 

තංගල්ටල 

-- යේශීය Click Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V71/2023/03 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී (ද.ප.02) 

කාර්යාලයට අයත් ප්රධාාන ඉංජියන්රු (මාතර) 
ඒකකයේ විදුලි අධිකාකාරි (දික්වැල්ටල) සදහා 

ේවිත්ව කාර්යය වෑන් රථයක් බදු පදනම මත 
ලබා ගැනිම. 

01-02.2023 
 

14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-2) 

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

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

තංගල්ටල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්ස් : 047-2241806 

1000.00 20,000.00 

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

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

මාවත, තංගල්ටල. 

නියයෝජ්ය  
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප.02) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ්) ඒකකය, ලං.වි.ම., 
යනා. 61/1A, මුහුදු මාවත, 

තංගල්ටල 

-- යේශීය Click Here 

 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය යවනුයවන් සපයාගැනීම් කමිටුයේ සභාපතිස විසින් හැකියාවැතිස සැපයුම්කරුවන් යවතිසන්, ජ්ාතයන්තර/ජ්ාතිසක තර`ගකාරී ලංසු ඉදිරිපත් කිරීයම් පදනම මත මුද්රා තබන ලද ලංසු කැ`දවන අතර, එම ලංසු ඉදිරිපත් කළ යුත්යත් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය යවතිසන් මිළදී ගන්නා 
ලද ලංසු යපාත් පමයක් උපයයෝගී කරයගනය. 

 
 

https://www.dropbox.com/s/6jzbvwejox73pci/Sin-DD4-SP1-%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB.%E0%B6%89.%E0%B6%AD%E0%B7%90%28%E0%B6%AF%E0%B6%B41%29-%E0%B6%BD%E0%B7%922-%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B6%B1-42-9316.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6jzbvwejox73pci/Sin-DD4-SP1-%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB.%E0%B6%89.%E0%B6%AD%E0%B7%90%28%E0%B6%AF%E0%B6%B41%29-%E0%B6%BD%E0%B7%922-%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B6%B1-42-9316.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0dltk6pj1cmgaad/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V03-2023-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i3tswi72c3j97mm/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V51-2023-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2xy4nf5ylu9rks1/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V71-2023-03.pdf?dl=0
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අයප්පක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන්ට යහෝ ඔුලන්ය  බලයලත් නියයෝජිතයන්ට පමයක් ලංසු යපාත් නිකුත් කරනු ලැයබ්ප. අවශය ුල විටක ඔුලන් 1987 අංක 3 දරය යපාදු යකාන්් රාත් පනතට අනුලවලව ලියාපදිං අ 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 නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී/ප් රධාාන ඉංජියන්රු යවත ලිිතතව ඉදිරිපත් කරන ලද ඉල්ටලීමක් මගින්  0900 පැය සිට 1500 පැය දක්වා 
සාමානය වැඩ කරන දිනයන් තුළ මිලදී ගත හැක. යම් ස`දහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සාමානයාධිකාකාරී නමින් ලියන ලද බැංකු අයකරයක් ම`ගින් යහෝ මුදල්ට ම`ගින් යහෝ යගවිය හැක. 
 

 

වියේශීය තානාපතිස කාර්යාල /යවළ`ද යකාමිෂන්වලට, ලංසු යපාත්වල යතාරතුරු පිටපත් ලිිතත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීයමන් අදාල නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී/ප් රධාාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනාමියල්ට ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපාත් අයප්පක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් හා 
ඔුලන්ය  නියයෝජිතයින්ට අදාල නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී/ප් රධාාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනාමියල්ට පරීක්ෂා කල හැක. 
 

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ඔුලන්ය  අනුමැතිසය 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 රතිසයෂේප කරනු 
ලැයබ්ප. 
 
මීට අදාල සියලු විස්තර හා පැහැදිලි කිරීම් විමසිය යුත්යත් ලංසු යපාත් නික`ත් කරනු ලබන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී/ ප් රධාාන ඉංජියන්රු යවතිසනි. 
 

 

 
 ICB ) අන්තර්ජ්ාතිසක තරඟකාරී ලංසු “  NCB ) යේශීය තරඟකාරී ලංසු 

 

        සාමානයාධිකාකාරී                      
                                     


