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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 අංශය 
(ලක්ෂපාන 

සංකීර්යය) 

 
LC/LAX/QTN/2021/237 

සමනල සහ ලක්ෂපාන බලාගාරය සඳහා 220 
VDC ඊයම්-ඇසිඩ් ටියුබියුලර් වර්ගයේ බැටරි 
පද්ධති 2ක් (එකක් 300Ah ධාරිතාවක් බැගින් 

වූ) මිල කැදවුමට (ඇමිණුම VI) සහ 
තාක්ෂණික යතාරතුරු සටහනට (ඇමිණුම V) 

අනුව සැපයීම සහ යගනැවිත් භාරදීම. 
 

 
2023 

මාර්තු මස 2 
දින 14:00 පැය 

දක්වා 
 

 
ලක්ෂපාන 

සංකීර්ය මිලදී 
ගැනීයම් කමිටුව 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 

කාර්යාලය (ලක්ෂපාන 
සංකීර්යය), ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, ලක්ෂපාන. 
 

දු.ක. : 
+94 51 22 32 083 

 
ෆැක්ස් : 

+ 94 51 22 32 211 
 

Email: dgmlc@ceb.lk 

 
රු. 1,500/= 

 
මහජන 

බැංකුයේ 
ප්රධාන 

ශාඛායේ 
පවත්වායගන 

යනු ලබන 
ගිණුම් අංක 

2042003200
85134 දරන 
ලක්ෂපාන 

සංකීර්යයේ 
එකතු කිරීයම් 

ගිණුමට 
බැරකර ලදුපත 

ඉදිරිපත්කළ 
යුතුය. 

 

 
රු. 100,000/= 

 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 

කාර්යාලය (ලක්ෂපාන 
සංකීර්යය), ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, ලක්ෂපාන. 
 

දු.ක. : 
+94 51 22 32 083 

 
ෆැක්ස් : 

+ 94 51 22 32 211 
 

Email: dgmlc@ceb.lk 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී 
කාර්යාලය (ලක්ෂපාන 

සංකීර්යය), ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

ලක්ෂපාන. 
 

දු.ක. : 
+94 51 22 32 083 

 
ෆැක්ස් : 

+ 94 51 22 32 211 
 

Email: dgmlc@ceb.lk 

 
Visit 

www.ceb.lk 
 

 
NCB 

 
Click 
here. 

 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප2) 

 
 

SP2/CE(C&CS)/T/2023/04 
යකාන්ීට් ව වැරකැවූ ටරටර් 8.3/ක්රි.ග්රෑ.500 කණු 

300 ක් සපයා ප්රවාහනය කිරීම. 
 

01.03.2023 
 

14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව  

(ද.ප2) 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ හා 
පාරියභෝගික යස්වා) 

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

තංගල්ල. 
දු.අ. 045-2200888 

ෆැක්ස් : 047-2241806 

5,000.00 400,000.00 

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

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

මාවත, තංගල්ල. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ හා පාරියභෝගික 

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

-- යද්ශීය Click Here 

mailto:dgmlc@ceb.lk
mailto:dgmlc@ceb.lk
mailto:dgmlc@ceb.lk
http://www.ceb.lk/
https://www.dropbox.com/s/7v68qhhq8qyjcko/Eng-Gen-LC-LAX-QTN-2021-237.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7v68qhhq8qyjcko/Eng-Gen-LC-LAX-QTN-2021-237.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sl5uxgjthtnmilm/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2023-04.pdf?dl=0
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ඉදිකිරීම් 

ජනන 
ලක්ෂපාන 
සංකීර්යය 

DGM/LC/Civil/Ten 2022- 13 
ලක්ෂපානසංකීර්යයේ නිවාස යපයදස අංක 

Q41/42 සහQ73/74 නිළ නිවාස අලුත්වැඩියා 
කර ප්රතිසංස්කරයය කිරීයම් යකාන්රාත්තුව 

 
යකාන්රාත්කරුCIDA ලියාපදිංචි කිරීයම්දී C6 
කාණ්ඩයේ යහෝ ඊට ඉහළින් ලියාපදිංචි වී තිබිය 

යුතුය. 

2023/03/02
දින 

 
14.00පැය 

දක්වා 

ලක්ෂපාන 
සංකීර්ය 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

නිය ෝජ්ය සාමාම්යමධිකාරම  ස
රමර් මල , 

ලක්ෂපම් සාංකීර්ණ , 
ලංරම සවිදුලි සබල සාණ්ඩල , 

ලක්ෂපම්. 
දු.ර. :    051-2232085 

051-2232084 
ෆැක්් : 051-2232211 

 
2023/03/01දින ප.ව. 
0400 දක්වා යටන්ඩර් පත් 
මල දී ගත හැක 

 

රු.2,000 ක 
මුදල 

සාමානයාධිකාකා
රි ලංකා 
විදුලිබල 

මණ්ඩලය 
නමින් 

සාමානයාධිකාකා
රීනමට 

මහජනබැංකුව 
- මූලස්ථාන 

ශාඛායේ ගිණුම් 
අංක 

2042003200
85134 ට බැර 
වන යස් යගවා 

(බැංකු 
ලදුපයත් ලංසු 

අංකය 
පැහැදිලිව 

සදහන් කළ 
යුතුය ) යහෝ 
ලක්ෂපාන 
සංකීර්ය 
කාර්යාල 

ලංවීම මුදල් 
කවුන්ටරයකට
යගවා ලදුපත 
ඉදිරිපත්කළ 

යුතුය. 

රු.120,000/- 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරිකාර්යාලය, 

ලක්ෂපාන සංකීර්යය, 
ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය, 

ලක්ෂපාන. 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය, 

ලක්ෂපාන සංකීර්යය, 
ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය, 

ලක්ෂපාන. 

ලංවිම යවබ් 
අඩවියයන් 

ලබාගත හැක. 

 
NCB 

Click 
here. 

 

යස්වා 
ජනන අංශය 

(මහවැලි 
සංකීර්යය) 

රන්යදනිගල විදුලි බලස්ථානයට අයත්  නිවාස 
යපයදයස් සාමානය නඩත්තු කටයුතු, දදයාන 

අලංකරය කටයුතු, සනීපාරක්ෂක 
කටයුතුවලට අදාල යස්වාවන් ලබා ගැනීම. – 

2023 
MC/RND/PT/2022/10 

 
 

2023/03/01 
 

14:00 පැය 

 
 

මහවැලි 
සංකීර්යය 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

 
ප්රධාන ඉංජියන්රු, 
රන්යදනිගල විදුලි 
බලස්ථානය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, තැ.යප. 
05, රන්ටැයේ. 

 
දුරකථන : 055-4929011 

ෆැක්ස් : 055-2245755 
විදුත් : 

cerdmc.gen@ceb.lk 
 

 
රු.3,000.00 

මහජන බැංකුව 
මුලස්ථාන 

ශාඛායේ ඇති 
ලං.වි.ම. 
මහවැලි 

සංකීර්යයේ 
රැස්කිරීයම් 

 

ගිණුම් අංක: 
204-2002-
30085-134 
ගිණුමට බැර 
කර ලදුපත 

ඉදිරිපත් කළ 

 
රු.50,000.00 

 
ප්රධාන ඉංජියන්රු, 

රන්යදනිගල විදුලි බලස්ථානය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

තැ.යප. 05, රන්ටැයේ. 
 

 
ප්රධාන ඉංජියන්රු, 
රන්යදනිගල විදුලි 
බලස්ථානය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

තැ.යප. 05, රන්ටැයේ. 
 

- NCB 
 

 
 

Click here 
 
 

https://www.dropbox.com/s/wq2o3t5am2mwwfi/Eng-Gen-LC-DGM-LC-Civil-Ten-2022-13.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wq2o3t5am2mwwfi/Eng-Gen-LC-DGM-LC-Civil-Ten-2022-13.pdf?dl=0
mailto:cerdmc.gen@ceb.lk
https://www.dropbox.com/s/lgh1op5ys291ve0/SIN-GEN-MC-RND-PT-2022-10.pdf?dl=0
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යුතුය. 
 

ජනන 
ලක්ෂපාන 
සංකීර්යය 

ප්රධාම් සතුල්වීමයම් සැැ්ැය  සීල් සයලෝ  ස
ආය්ප්  සයරමට ස මන්ත්රිරැ සාැරීලා. 

 
යපර ලංසු රැස්වීම 2023-02-20 දින 10. 00 ට 

කැනියයාන් විදුලි බලාගාරයේදී.  
 

2023.03.02දි
න 
 

14.00පැය 
දක්වා 

 
ලක්ෂපාන 

සංකීර්ය ප්රසම් 
පාදන කමිටුව 

නිය ෝජ්ය සාමාම්යමධිකාරම  ස
රමර් මල , 

ලක්ෂපම් සාංකීර්ණ , 
ලංරම සවිදුලි සබල සාණ්ඩල , 

ලක්ෂපම්. 
දු .ර.  :    051-2232085 

051-2232084 
ෆැක්් : 051-2232211 

 
2023.03.01දින ප.ව. 3.00 
දක්වා යටන්ඩර් පත් මිල දී 

ගත හැක 
 

රු.2,000කමුද
ල 

සාමානයාධිකාකා
රි 

ලංකාවිදුලිබල
මණ්ඩලයනමි
න්සාමානයාධිකා

කාරී නමට 
මහජන බැංකුව 

- මූලස්ථාන 
ශාඛායේ ගිණුම් 

අංක 
20420032008
5134ට බැරවන 

යස් යගවා 
(බැංකු ලදුපයත් 

ලංසු අංකය 
පැහැදිලිව 

සදහන් කළ 
යුතුය ) යහෝ 
ලක්ෂපාන 
සංකීර්ය 

කාර්යාල ලංවීම 
මුදල් 

කවුන්ටරයකට 
යගවා ලදුපත 
ඉදිරිපත් කළ 

යුතුය.. 

රු200,000/- නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය, 

ලක්ෂපාන සංකීර්යය, 
ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය, 

ලක්ෂපාන. 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය, 

ලක්ෂපාන සංකීර්යය, 
ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය, 

ලක්ෂපාන. 
 

2023.03.02දින 
 

14.00පැය 

ලංවිම යවබ් 
අඩවියයන් 

ලබාගත හැක. 

 
NCB 

Click 
here. 

 

ජනකඅංශය 
(තාපබල 

සංකීර්යය) 

TC/ KPS/ME(FS)/T/2023/01/811/7560 
කැළණිතිස්ස බලාගාරයේ 2023/ 2024 

වර්ෂයයවනුයවන්කසලබැහැරකිරීයම් යස්වා 
සැපයීම. 

2023.03.01දි
න 

14:00 පැයට 

තාපබලසංකී
ර්යයසපයාගැ

නීම්කමිටුව 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය (තාපබල 

සංකීර්යය), 
ලංවිම, 

ජනක මූලස්ථානය, නව 
කැළණි පාලම පාර, 10600, 

යකායළාන්නාව. 
දු.ක.: 

011-2437426, 
011-2423897 

රු. 1,500.00 
රු. 

35,500.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය (තාපබල 

සංකීර්යය), 
ලංවිම, 

ජනක මූලස්ථානය, නව 
කැළණි පාලම පාර, 10600, 

යකායළාන්නාව. 
 

ලංසු 
භාරගන්නා යේලාව 

අවසාන් වු වහාම 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය (තාපබල 
සංකිර්යය)දී 

 

යනාමියල් NCB 

 
 
 
 
 
 

Click Here 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/23/014 
යතාරතුරු තාක්ෂයයේදී (වයඹ-02) 

යවනුයවන් රාජකාරි කටයුතු සඳහා කුලී 
පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 

2023-03-02 
යප.ව.10.00 ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 

3,000.00 85,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 

- යද්ශීය Download 

https://www.dropbox.com/s/ewjot2d61jwv16r/ENG-GEN-LC-CME-PROC-CPS-2022-16.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ewjot2d61jwv16r/ENG-GEN-LC-CME-PROC-CPS-2022-16.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o3cwehuvnij0d1s/Eng-Gen-TC-TCKPSME%28FS%29T2023018117560.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6wko0csl218febg/CEB-NWP2-NCB-HV-22-014.pdf?dl=0
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කුරුයෑගල 
දු.ක: 037- 2065498 / 

070- 6430400 
ෆැක්ස්: 037- 2065497 

කුරුයෑගල 
දු.ක: 037- 2065498 / 070- 

6430400 
ෆැක්ස්: 037- 2065497 

කුරුයෑගල 
දු.ක: 037- 2065498 / 

070- 6430400 
ෆැක්ස්: 037- 2065497 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/23/015 
නාරම්මල විදුලි ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ විදුලි 

අධිකාකාරි (කාර්යාල) යවනුයවන් රාජකාරි 
කටයුතු සඳහා වෑන් රථයක් කුලී පදනම මත 

ලබා ගැනීම. 

2023-03-02 
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 

ෆැක්ස්: 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 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

- යද්ශීය Download 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/23/016 
යකායබයිගයන් විදුලි පාරියභෝගික යස්වා 
මධයස්ථානය සඳහා ්රී යරෝද  රථයක් කුලී 

පදනම මත ලබා ගැනීම. 

2023-03-02 
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 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

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

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

- යද්ශීය Download 

 
යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම)-1 

 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2023/029 

 
ප්රායද්ශීය විදුලි ඉංජියන්රු (කටුගස්යතාට) 
ඒකකයේ  ප්රායද්ශීය නඩත්තු ඒකකය සඳහා 
කුලී පදනම මත වසර 02ක කාලයකට  කෲ 
කැබ්  රථයක් (2WD-SWB)   ලබා ගැනීම. 

 

 
 

2023-03-01 
දින 

ප.ව. 2. 00ට 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් කමිටුව 

 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 
දු.අ. ස ස081-2234324 

 

 
 
 

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. 

 
යද්ශීය 

Click Here 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම)-1 

 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2023/030 

 
ප්රායද්ශීය විදුලි ඉංජියන්රු (කුණ්ඩසායල් ) බල 
ප්රයද්ශයට අයත් ුරරුයදණිය විදුලි පාරියභෝගික 

යස්වා මධයස්ථානය සඳහා කුලී පදනම මත 
වසර 01ක කාලයකට  ්රී වීලර්    රථයක්  ලබා 

ගැනීම. 
 

 
 

2023-03-01 
දින 

ප.ව. 2. 00ට 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් කමිටුව 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-එම- 

 
 
 

500/= 

 
 

5,000/= 

 
 
 

-එම- 

 
 
 

-එම- 

 
අදාල නැත. 

 
යද්ශීය 

Click here 
 

 
 
 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2023/032 

 
ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු(වානිජ) ම.ප.-1 
ඒකයේ කණු අංගනය සඳහා මාතයල්  

ප්රයද්ශයයන් බදු / කුලී පදනම මත පහත 

 
 

2023-03-01 
දින 

ප.ව. 2. 00ට 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් කමිටුව 

 
තමා විසින් සකස් කරගත් 

අයදුම්පතක 
බලායපායරාත්තු වන 

මාසික කුළිය සහ   
යගාඩනැගිල්යල්    සියලු 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

අදාල නැත. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- 

https://www.dropbox.com/s/yt27w06s2ngisuw/CEB-NWP2-NCB-HV-22-015.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yts89ximhwufed8/CEB-NWP2-NCB-HV-23-016.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yxpe0vmropurwe9/Sin-DD2-CP1-PPC-2023-029.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bs13nmnmdib1czh/Sin-DD2-CP1-PPC-2023-030.pdf?dl=0
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(මධයම)-1 
 
 
 
 
 
 

සඳහන් පහසුකම් සහිත ඉඩමක්  වසර 02ක 
කාලයකට ලබා ගැනීම.  ාපුරමලි  සයුුල ස

අැශ්යතම : 1.මාතයල්   නගරයට ආසන්න විය 
යුතුය.2.ඉඩයම්  වර්ග ප්රමායය අක්කර 1 ½ 
කින් පමය  සමන්විත විය යුතුය.3.ස්කැමල් 
වර්ගයේ යලාරි රථ ප්රයේශ  විය හැකි මාර්ග 

පහසුකම් සහිත ස්ථානයක් වීය යුතුය. 4.ජලය 
සහ විදුලිය, සනිපාරක්ෂක පහසුකම් තිබිය 
යුතුය.5.ආරක්ෂිත කුටියක් සහිත ආරක්ෂිත 

වැටක්  ඉඩම වටා පිහිටිය යුතුය 
 

විස්තර සඳහන් කර 
එවන්න. 

 
දු.අ. ස ස081-2234324 

 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-- 

-එම- -එම- යද්ශීය 

 
යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම)-1 

 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2023/011 

*ලංසු සතැබියම් සරමල  සදීර්ඝ සකි ා 
 
 

ප්රායද්ශීය විදුලි ඉංජියන්රු (කුණ්ඩසායල්) 
ඒකකයේ වාණිජ දප ඒකකය සඳහා කුලී 

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

 

 
 

2023-02-15 
දින 

ප.ව. 2. 00ට 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් කමිටුව 

 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 
දු.අ. ස ස081-2234324 

 

 
 
 

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. 

 
යද්ශීය 

යම් සඳහා 
2023-01-
19  දිනැති 
පුවත්පත් 
දැන්වීම 
බලන්න. 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම)-1 

 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2023/012 

*ලංසු සතැබියම් සරමල  සදීර්ඝ සකි ා 
 
 

ප්රායද්ශීය විදුලි ඉංජියන්රු (දඹුල්ල) ඒකකයේ 
වාණිජ දප ඒකකය සඳහා කුලී පදනම මත 
වසර 02ක කාලයකට  වෑන්   රථයක්  ලබා 

ගැනීම. 
 

 
 

2023-02-15 
දින 

ප.ව. 2. 00ට 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් කමිටුව 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-එම- 

 
 
 

1000/= 

 
 

16,000/= 

 
 
 

-එම- 

 
 
 

-එම- 

 
අදාල නැත. 

 
යද්ශීය 

යම් සඳහා 
2023-01-
19  දිනැති 
පුවත්පත් 
දැන්වීම 
බලන්න 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම)-1 

 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2023/013 

*ලංසු සතැබියම් සරමල  සදීර්ඝ සකි ා 
 
 

ප්රායද්ශීය විදුලි ඉංජියන්රු (ගලයගදර) 
ඒකකයේ වාණිජ දප ඒකකය සඳහා කුලී 
පදනම මත වසර 02ක කාලයකට  වෑන්   

රථයක්  ලබා ගැනීම. 
 

 
 

2023-02-15 
දින 

ප.ව. 2. 00ට 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් කමිටුව 

 
 

-එම- 

 
 
 

1000/= 

 
 

16,000/= 

 
 
 

-එම- 

 
 
 

-එම- 

 
අදාල නැත. 

 
යද්ශීය 

යම් සඳහා 
2023-01-
19  දිනැති 
පුවත්පත් 
දැන්වීම 
බලන්න 



 6 

 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම)-1 

 

 
 

CP1/CE(COM)/PPC/2022/293 
*ලංසු සතැබියම් සරමල  සදීර්ඝ සකි ා 

 
 

ලං.වි.ම. (මධයම පළාත 1 )-කටුගස්යතාට  
ප්රායද්ශීය විදුලි ඉංජියන්රු කාර්යාලයට 

අනුබද්ධිකාත වත්යත්ගම  පාරියභෝගික යස්වා 
මධයස්ථානය සඳහා කුලී/බු  පදනම මත 

පහත සඳහන් පහසුකම් සහිතව වසර 02ක 
කාලයකට යගාඩනැගිල්ලක්  ලබා ගැනිම. 

ාපුරමලි  සයුුල සඅැශ්යතම ස1.වත්යත්ගම නගරයට  
ආශ්රිත වීම. 2.වාහන ගමන් කල හැකි  මාර්ග හා  

වාහන ගාල් කිරීයම් පහසුකම්  තිබිය යුතුය. 
3.අවම වශයයන් යගාඩනැගිල්ල වර්ග 

අඩි2000 කින් යුක්ත  විය 
යුතුය.4.ජලය,විදුලිය,දුරකථන  හා 

සනීපාරක්ෂක පහසුකම් තිබිය  යුතුය. 
 

 
 

2023-02-15 
දින 

ප.ව. 2. 00ට 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් කමිටුව 

 
තමා විසින් සකස් කරගත් 

අයදුම්පතක 
බලායපායරාත්තු වන 

මාසික කුළිය සහ  
යගාඩනැගිල්යල්    සියලු 

විස්තර සඳහන් කර 
එවන්න. 

 
දු.අ. ස ස081-2234324 
081-2499679 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 

-එම- 

 
 
 

-එම- 

 
 
 
 

අදාල නැත. 

 
 
 
 

යද්ශීය 

යම් සඳහා 
2023-01-
19  දිනැති 
පුවත්පත් 
දැන්වීම 
බලන්න 

 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම)-1 

 

 
 

CP1/CE(COM)/PPC/2022/294 
*ලංසු සතැබියම් සරමල  සදීර්ඝ සකි ා 

 
 

මධයම පළාත-1 ප්රධාන විදුලි  ඉංජියන්රු 
(යබදාහැරීම් නඩත්තු) ඒකකය මප1 

කාර්යාලය   සඳහා බදු / කුලී පදනම මත පහත 
සඳහන් පහසුකම් සහිත යගාඩනැගිල්ලක් වසර 

02ක කාලයකට ලබා ගැනීම. ාපුරමලි  සයුුල ස
අැශ්යතම ස1.මහනුවර නගරයට ආසන්න විය 

යුතුය.2.යගාඩනැඟිල්යල් වර්ග ප්රමායය ව.අ. 
2000කින් පමය  සමන්විත විය යුතුය. 

3.වාහන 04ක් නවතා තැබීය හැකි ස්ථානයක් 
වීය යුතුය. 4.ජලය, විදුලිය, දුරකථන සහ 

සනිපාරක්ෂක පහසුකම් තිබිය යුතුය. 
 

 
 

2023-02-15 
දින 

ප.ව. 2. 00ට 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් කමිටුව 

 
තමා විසින් සකස් කරගත් 

අයදුම්පතක 
බලායපායරාත්තු වන 

මාසික කුළිය සහ 
යගාඩනැගිල්යල්  සියලු 

විස්තර සඳහන් කර 
එවන්න. 

 
දු.අ. ස ස ස081-2234324 
081-4953295 

 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 

-එම- 

 
 
 

-එම- 

 
 
 

අදාල නැත. 

 
 
 
 

යද්ශීය 

යම් සඳහා 
2023-01-
19  දිනැති 
පුවත්පත් 
දැන්වීම 
බලන්න 

 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම)-1 

 

 
 

CP1/CE(COM)/PPC/2022/295 
*ලංසු සතැබියම් සරමල  සදීර්ඝ සකි ා 

 
 

ගලයගදර ප්රායද්ශීය විදුලි ඉංජියන්රු බල 
ප්රයද්ශයට අයත් ූජජාපිටිය විදුලි පාරියභෝගික 
යස්වා මධයස්ථානය සඳහා බදු / කුලී පදනම 

මත පහත සඳහන් පහසුකම් සහිත 

 
 

2023-02-15 
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. ස ස ස081-2234324 
081-4945102 

 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 

-එම- 

 
 
 
 
 
 

-එම- 

 
 
 
 

අදාල නැත. 

 
 
 
 

යද්ශීය 

යම් සඳහා 
2023-01-
19  දිනැති 
පුවත්පත් 
දැන්වීම 
බලන්න 
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යගාඩනැගිල්ලක් වසර 02ක කාලයකට ලබා 
ගැනීම. ාපුරමලි  සයුුල සඅැශ්යතම ස ස1.ූජජාපිටිය 

නගරය යහෝ එම ප්රයද්ශයට ආසන්න විය 
යුතුය.2.වර්ග ප්රමායය ව.අ. 3000ක් යහෝ ඊට 

ආසන්න ප්රමායයේ තනි තට් වටුයේ 
යගාඩනැගිල්ලක් විය යුතුය.3.යලාරි රථ 02ක් 
හා ද්විත්ව කාර්යය වාහනයක් නවතා තැබීයම් 

හැකියාව තිබිය යුතුය. 4.ජලය, විදුලිය, 
දුරකථන පහසුකම් තිබිය යුතුය.5.ප්රධාන 

මාර්ගයකට යාබදව තිබිය යුතුය. 
යගාඩනැගිල්ල අවට  ආරක්ෂිත වැටක් යහෝ 

ආරක්ෂිත තාපයපයක් ඉදිකර තිබීම අමතර 
සුදුසුකමකි. 

 
යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම)-1 

 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2022/296 

*ලංසු සතැබියම් සරමල  සදීර්ඝ සකි ා 
 
 

ගලයගදර  ප්රායද්ශීය විදුලි ඉංජියන්රු  බල   
ප්රයද්ශයට අයත් හතරලියද්ද  වි.පා.යස්. 

මධයස්ථානයේ විදුලි අධිකාකාරි නිළ නිවස  
සඳහා  පහත සඳහන් අවශයතාවන් සහිත 
නිවසක් කුලී/බදු පදනම මත වසර 02ක 

කාලයක් සඳහා ලබා ගැනීම. ාපුරමලි  සයුුල ස
අැශ්යතම ස ස1.හතරලියද්ද යහෝ ගලයගදර 

නගරයට ආසන්න විය යුතුය. තුළ පිහිටා තිබිය 
යුතුය.2.වර්ග අඩි 1750-2000 ක් යහෝ ඊට 
ආසන්න ප්රමායයේ යගාඩනැගිල්ලක් විය 
යුතුය..3.ජලය, විදුලිය, දුරකථන  පහසුකම් 
තිබිය යුතුය.4.වාහනයක් යදකක්  නවතා 

තැබිය හැකි පහසුකම් තිබිය යුතුය.5.ප්රධාන 
මාර්ගයට යාබදව පිහිටා තිබිය යුතුය.6.නිවස 
වටා ආරක්ිත වැටක් යහෝ තාපයපයක් තිබිය 

යුතුය. 
 

 
2023-02-15 

දින 
ප.ව. 2. 00ට 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් කමිටුව 

 
තමා විසින් සකස් කරගත් 

අයදුම්පතක 
බලායපායරාත්තු වන 

මාසික කුළිය සහ   
යගාඩනැගිල්යල්    සියලු 

විස්තර සඳහන් කර 
එවන්න. 

 
දු.අ. ස ස081-2234324 
081-4945102 

 
 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 

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. 

 
 
 
 

යද්ශීය 

යම් සඳහා 
2023-01-
19  දිනැති 
පුවත්පත් 
දැන්වීම 
බලන්න 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

 
CP2/CE(COM)/PPC/2023/065 

 
ප්රායද්ශීය විදුලි ඉංජියන්රු නාවලපිටිය බල 
ප්රයද්ශයට අයත් පා.යස්.ම. ගම්යපාළ සඳහා 
වසර යදකක කාලයකට (4WD) ඩබල් කැබ් 

රථයක් ලබා ගැනීම 

08/03/2023 
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. 

 
යද්ශීය 

Click Here 
 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

 
CP2/CE(COM)/PPC/2023/066 

 
ප්රායද්ශීය විදුලි ඉංජියන්රු (මාවනැල්ල) 

08/03/2023 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

තමා බලායපායරාත්තු වන 
මාසික කුළිය සහ 

යගාඩනැගිල්යල් සියලු 
විස්තර 

- 

 
 
 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, යකාළඹ 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 

 
අදාල නැත. 

 
යද්ශීය 

Click Here 
 

https://www.dropbox.com/s/veuyh0n2nul7un2/PPC-2023-065%20Double%20Cab%20ecsc%20Gampola.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rdyya2d9jdx8pi0/Land_Building%20Rent_Lease%20Format%20CP2.pdf?dl=0
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ඒකකයට අයත් යහම්මාතගම විදුලි 
පාරියභෝගික මධයස්ථානය සඳහා  පහත 

සඳහන් අවශයතාවන් සහිත යගාඩනැගිල්ලක් 
කුලී/බදු පදනම මත වසර 02ක කාලයකට 

ලබා ගැනීම. 
 

සපුරාලිය යුතු අවශයතා: 
1. යහම්මාතගම විදුලි පාරියභෝගික 

මධයස්ථානය තුළ ප්රධාන මාර්ගයට යාබදව 
පිහිටා යුතුය. 

2. යගාඩනැගිල්යල් වර්ග අඩි ප්රමායය අවම 
වශයයන් ව.අ.2000 විය යුතුය. 

3. සැහැල්ලු වාහන 2ක් හා යරේන් රථයක් 
නවතා තැබිය හැකි විය තිබිය යුතුය. 

4. නල ජලය, ස්ථාවර දුරකථන,  විදුලිය සහ 
සනීපාරක්ෂක පහසුකම් 30යදයනකුට 

ප්රමායවත් පරිදි තිබිය යුතුය. 
5. යගාඩනැගිල්ල භාවිතයට සුදුසු වන පරිදි 

අළුත්වැඩියාවන් කර න්න්ත ආයල්ප කර තිබිය 
යුතුය. 

6. වට තාපයපයක් / ආරක්ිත වැටක් තිබිය 
යුතුය. 

 

https://ceb.lk./tender-
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 

ලියාපදිංචි තැපෑයලන් 
එවිය යුතුය. 

යගාඩනැගිල්ල සම්බන්ධව 
යතාරතුරු සඳහා - දු.අ. 

035-2222466 
ලංසුව භාරදීම පිළිබඳ වැඩි 
විස්තර සඳහා - දු.අ.  081-

2270070 

 
 
 
 
- 

පාර, පිළිමතලාව. යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

 
CP2/CE(COM)/PPC/2023/067 

 
ප්රායද්ශීය විදුලි ඉංජියන්රු(මාවනැල්ල) බල 
ප්රයද්ශයේ වාණිජ දප ඒකකය සඳහා වසර 

යදකක කාලයකට ්රී යරෝද රථයක් ලබා ගැනීම 

08/03/2023 
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 

 
 
 

10,000.00 

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. 

 
යද්ශීය 

Click Here 
 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

 
CP2/CE(COM)/PPC/2023/068 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි මධයම පළාත 02 

කාර්යාල සංකීර්යය සඳහා  පහත සඳහන් 
අවශයතාවන් සහිත  යගාඩනැගිල්ලක් කුලී/බදු 
පදනම මත වසර 02ක කාලයකට ලබා ගැනීම. 

සපුරාලිය යුතු අවශයතා: 
01.   යගාඩනැගිල්ල යපයරායදණීය, 

කිරිබත්කුඹුර, පිළිමතළාව හා යගලිඔය(ගම්පළ 
යකාළඹ පාරට මුහුයලා) නගර සීමාව තුල 
යහෝ නගරාසන්නයේ පිහිටා තිබිය යුතුය. 

02.  යගාඩනැගිල්ල වර්ග අඩි 15000ක් යහෝ 
ඊට වැඩි විය යුතුය. 

03.  අවම වශයයන් එකවර වාහන 15ක් නවතා 
තැබිය හැකි ඉඩ පහසුකම්  තිබිය යුතුය. 

 

08/03/2023 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

තමා බලායපායරාත්තු වන 
මාසික කුළිය සහ 

යගාඩනැගිල්යල් සියලු 
විස්තර 

https://ceb.lk./tender-
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 

ලියාපදිංචි තැපෑයලන් 
එවිය යුතුය. 

යගාඩනැගිල්ල සම්බන්ධව 
යතාරතුරු සඳහා - දු.අ. 

081-2270070 
ලංසුව භාරදීම පිළිබඳ වැඩි 

- 

 
 
 
 
 
 
 
- 

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. 

 
යද්ශීය 

Click Here 
 

https://www.dropbox.com/s/2qq3ndwhxnrem5w/PPC-2023-067%20Three%20Wheeler%20AMU.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rdyya2d9jdx8pi0/Land_Building%20Rent_Lease%20Format%20CP2.pdf?dl=0
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විස්තර සඳහා - දු.අ.  081-
2270070 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

 
CP2/CE(COM)/PPC/2023/069 

 
ප්රායද්ශීය විදුලි ඉංජියන්රු(කෑගල්ල) බල 

ප්රයද්ශයේ වාණිජ දප ඒකකය සඳහා වසරක 
කාලයකට ්රී යරෝද රථයක් ලබා ගැනීම 

08/03/2023 
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 

500.00 

 
 
 

5,000.00 

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. 

 
යද්ශීය 

Click Here 
 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

 
CP2/CE(COM)/PPC/2023/070 

 
ප්රායද්ශීය විදුලි  ඉංජියන්රු (ගිනිගත්ය)න) 

ඒකකයට අයත් පා.යස්.ම. හැටන් සඳහා  වසර 
යදකක කාලයකට සැහැල්ලු යලාරි රථයක් 

ලබා ගැනීම 

08/03/2023 
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. 

 
යද්ශීය 

Click Here 
 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

 
CP2/CE(COM)/PPC/2023/071 

 
ප්රායද්ශීය විදුලි ඉංජියන්රු(කෑගල්ල)  ඒකකයට 

අයත්  පා.යස්.ම. යමායරාන්යතාට ප්රයද්ශයේ 
බිඳවැටුම් යස්වා සැපයුම් හා නඩත්තු කටයුතු  
සඳහා වසර යදකක කාලයකට කුලී පදනම 

යටයත් කෘකැබ් රථයක් ලබා ගැනීම 

08/03/2023 
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. 

 
යද්ශීය 

Click Here 
 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

 
CP2/CE(COM)/PPC/2023/072 

 
ප්රායද්ශීය විදුලි ඉංජියන්රු(නාවලපිටිය)  බල 

ප්රයද්ශයේ  පා.යස්.ම. නාවලපිටිය (කුඩා 
නඩත්තු දප ඒකකය) සඳහා වසර යදකක 

කාලයකට කුලී පදනම යටයත් සැහැල්ලු යලාරි 
රථයක් ලබා ගැනීම. 

08/03/2023 
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. 

 
යද්ශීය 

Click Here 
 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

 
CP2/CE(COM)/PPC/2023/074 

 
ප්රායද්ශීය විදුලි ඉංජියන්රු නාවලපිටිය බල 

ප්රයද්ශයට අයත් ප්රායද්ශීය නඩත්තු දප ඒකකය 
සඳහා  වසර යදකක කාලයකට (4WD) ඩබල් 

කැබ් රථයක් ලබා ගැනීම 

08/03/2023 
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. 

 
යද්ශීය 

Click Here 
 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

 
CP2/CE(COM)/PPC/2023/075 

 
ප්රායද්ශීය විදුලි ඉංජියන්රු(කෑගල්ල)  ඒකකයට 
අයත්  පා.යස්.ම. කෑගල්ල සඳහා වසර යදකක 

කාලයකට කුලී පදනම යටයත් සැහැල්ලු යලාරි 
රථයක් ලබා ගැනීම 

08/03/2023 
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. 

 
යද්ශීය 

Click Here 
 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

*ලංසු සතැබියම් සරමල  සදීර්ඝ සකි ා 
CP2/CE(COM)/PPC/2023/003 

 

15/02/2023 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 
1000.00 

 
 
 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, යකාළඹ 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 

 
අදාල නැත. 

 
යද්ශීය 

Click Here 
 

https://www.dropbox.com/s/8jaf21qq3mqsren/PPC-2023-069%20Three%20Wheeler%20Com.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d3ffqcfk5u1rwvx/PPC-2023-070%20Light%20Lorry%20%20Hatton.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jtncm0vfo542v0q/PPC-2023-071%20Crew%20Cab%20%20ECSC%20Moronthota%20-%20Copy.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/97xeqjc61vug5j2/PPC-2023-072%20Light%20Lorry%20Mini%20Amu.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uvfxt1o95qvf4bu/PPC-2023-074%20Double%20Cab%20ecsc%20AMU.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/btd66ml9gs11f8p/PPC-2023-075%20Light%20Lorry%20Kegalle.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2af6y2cq51qjxaq/PPC-2023-052%20Crew%20Cab%20ecsc%20Gampola.pdf?dl=0
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ප්රායද්ශීය විදුලි  ඉංජියන්රු (මාවනැල්ල)  
ඒකකයේ භාණ්ඩ ප්රවාහනය සඳහා  වසර 

යදකක කාලයකට සැහැල්ලු යලාරි රථයක් 
ලබා ගැනීම 

යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 
දු.අ. 081-2270070 

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

යබ. අ. 02 
(මප2) 

*ලංසු සතැබියම් සරමල  සදීර්ඝ සකි ා 
CP2/CE(COM)/PPC/2023/004 

 
ප්රායද්ශීය විදුලි ඉංජියන්රු (හරනරන්යකත)  

ඒකකයට අයත්  පා.යස්.ම. මතුරට  සඳහා වසර 
යදකක කාලයකට කුලී පදනම යටයත් 
සැහැල්ලු යලාරි රථයක් ලබා ගැනීම 

15/02/2023 
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. 

 
යද්ශීය 

Click Here 
 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

*ලංසු සතැබියම් සරමල  සදීර්ඝ සකි ා 
CP2/CE(COM)/PPC/2023/005 

 
ප්රායද්ශීය විදුලි  ඉංජියන්රු (ගිනිගත්ය)න) 

ඒකකයට අයත් පා.යස්.ම. මස්යකළිය සඳහා  
වසර යදකක කාලයකට සැහැල්ලු යලාරි 

රථයක් ලබා ගැනීම. 

15/02/2023 
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. 

 
යද්ශීය 

Click Here 
 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

*ලංසු සතැබියම් සරමල  සදීර්ඝ සකි ා 
CP2/CE(COM)/PPC/2023/006 

 
ප්රායද්ශීය විදුලි  ඉංජියන්රු (ගිනිගත්ය)න) 

ඒකකයට අයත් ප්රායද්ශීය නඩත්තු දප ඒකකය  
සඳහා  වසර යදකක කාලයකට සැහැල්ලු 

යලාරි රථයක් ලබා ගැනීම 

15/02/2023 
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. 

 
යද්ශීය 

Click Here 
 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

*ලංසු සතැබියම් සරමල  සදීර්ඝ සකි ා 
CP2/CE(COM)/PPC/2023/007 

 
ප්රායද්ශීය විදුලි  ඉංජියන්රු (නාවලපිටිය) 

ඒකකයට අයත් ප්රායද්ශීය නඩත්තු දප ඒකකය 
සඳහා  වසර යදකක කාලයකට සැහැල්ලු 

යලාරි රථයක් ලබා ගැනීම 

15/02/2023 
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. 

 
යද්ශීය 

Click Here 
 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

*ලංසු සතැබියම් සරමල  සදීර්ඝ සකි ා 
CP2/CE(COM)/PPC/2023/008 

 
ප්රායද්ශීය විදුලි  ඉංජියන්රු (මාවනැල්ල) 

ඒකකයේ පා.යස්.ම. දිපයපිටිය සඳහා  වසර 
යදකක කාලයකට සැහැල්ලු යලාරි රථයක් 

ලබා ගැනීම 

15/02/2023 
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. 

 
යද්ශීය 

Click Here 
 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

*ලංසු සතැබියම් සරමල  සදීර්ඝ සකි ා 
CP2/CE(COM)/PPC/2023/009 

 
ප්රායද්ශීය විදුලි ඉංජියන්රු (නාවලපිටිය)  බල 
ප්රයද්ශයේ  පා.යස්.ම. කුරුු වත්ත සඳහා වසර 

යදකක කාලයකට කුලී පදනම යටයත් 
සැහැල්ලු යලාරි රථයක් ලබා ගැනීම 

15/02/2023 
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. 

 
යද්ශීය 

Click Here 
 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

*ලංසු සතැබියම් සරමල  සදීර්ඝ සකි ා 
CP2/CE(COM)/PPC/2023/010 

 

15/02/2023 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

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

 
 

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

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

 
අදාල නැත. 

 
යද්ශීය 

Click Here 
 

https://www.dropbox.com/s/2af6y2cq51qjxaq/PPC-2023-052%20Crew%20Cab%20ecsc%20Gampola.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2af6y2cq51qjxaq/PPC-2023-052%20Crew%20Cab%20ecsc%20Gampola.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2af6y2cq51qjxaq/PPC-2023-052%20Crew%20Cab%20ecsc%20Gampola.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2af6y2cq51qjxaq/PPC-2023-052%20Crew%20Cab%20ecsc%20Gampola.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2af6y2cq51qjxaq/PPC-2023-052%20Crew%20Cab%20ecsc%20Gampola.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2af6y2cq51qjxaq/PPC-2023-052%20Crew%20Cab%20ecsc%20Gampola.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2af6y2cq51qjxaq/PPC-2023-052%20Crew%20Cab%20ecsc%20Gampola.pdf?dl=0
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ප්රායද්ශීය විදුලි  ඉංජියන්රු (ගිනිගත්ය)න) 
ඒකකයට අයත් පා.යස්.ම. යනෝටන්ිජ් ස සඳහා  

වසර යදකක කාලයකට සැහැල්ලු යලාරි 
රථයක් ලබා ගැනීම 

කමිටුව-මප2 මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

දු.අ. 081-2270070 

 
16,000.00 

මණ්ඩලය, යනා.431, යකාළඹ 
පාර, පිළිමතලාව. 

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

*ලංසු සතැබියම් සරමල  සදීර්ඝ සකි ා 
CP2/CE(COM)/PPC/2023/011 

 
ප්රායද්ශීය විදුලි ඉංජියන්රු(යපයරායදණිය)  බල 

ප්රයද්ශයේ  පා.යස්.ම. ගලහා සඳහා වසර 
යදකක කාලයකට කුලී පදනම යටයත් යලාරි 

රථයක් ලබා ගැනීම. 

15/02/2023 
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. 

 
යද්ශීය 

Click Here 
 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

*ලංසු සතැබියම් සරමල  සදීර්ඝ සකි ා 
CP2/CE(COM)/PPC/2023/012 

 
ප්රායද්ශීය විදුලි ඉංජියන්රු (යපයරායදණිය)  බල 

ප්රයද්ශයේ  පා.යස්.ම. දවුලගල සඳහා වසර 
යදකක කාලයකට කුලී පදනම යටයත් යලාරි 

රථයක් ලබා ගැනීම. 

15/02/2023 
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. 

 
යද්ශීය 

Click Here 
 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

*ලංසු සතැබියම් සරමල  සදීර්ඝ සකි ා 
CP2/CE(COM)/PPC/2023/013 

 
ප්රායද්ශීය විදුලි ඉංජියන්රු (යපයරායදණිය)  බල 

ප්රයද්ශයේ  පා.යස්.ම. ඊරියගම සඳහා වසර 
යදකක කාලයකට කුලී පදනම යටයත් යලාරි 

රථයක් ලබා ගැනීම. 

15/02/2023 
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. 

 
යද්ශීය 

Click Here 
 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

*ලංසු සතැබියම් සරමල  සදීර්ඝ සකි ා 
CP2/CE(COM)/PPC/2023/014 

 
ප්රායද්ශීය විදුලි  ඉංජියන්රු(කෑගල්ල)  

ඒකකයට අයත් පා.යස්.ම. තුල්හිරිය සඳහා  
වසර යදකක කාලයකට සැහැල්ලු යලාරි 

රථයක් ලබා ගැනීම 

15/02/2023 
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. 

 
යද්ශීය 

Click Here 
 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

*ලංසු සතැබියම් සරමල  සදීර්ඝ සකි ා 
CP2/CE(COM)/PPC/2023/015 

 
ප්රායද්ශීය විදුලි ඉංජියන්රු(කෑගල්ල)  ඒකකයට 

අයත්  පා.යස්.ම. යමායරාන්යතාට ප්රයද්ශයේ 
බිඳවැටුම් යස්වා සැපයුම් හා නඩත්තු කටයුතු  
සඳහා වසර යදකක කාලයකට කුලී පදනම 
යටයත් සැහැල්ලු යලාරි රථයක් ලබා ගැනීම 

15/02/2023 
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. 

 
යද්ශීය 

Click Here 
 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

*ලංසු සතැබියම් සරමල  සදීර්ඝ සකි ා 
CP2/CE(COM)/PPC/2023/016 

 
ප්රායද්ශීය විදුලි ඉංජියන්රු(මාවනැල්ල) බල 
ප්රයද්ශයේ වාණිජ දප ඒකකය සඳහා වසර 

යදකක කාලයකට ්රී යරෝද රථයක් ලබා ගැනීම 

15/02/2023 
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 

 
 
 

10,000.00 

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. 

 
යද්ශීය 

Click Here 
 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

*ලංසු සතැබියම් සරමල  සදීර්ඝ සකි ා 
CP2/CE(COM)/PPC/2023/017 

 

15/02/2023 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 
කාර්යාලය, ලංකා විදුලිබල 500.00 

 
 

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

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

 
අදාල නැත. 

 
යද්ශීය 

Click Here 
 

https://www.dropbox.com/s/2af6y2cq51qjxaq/PPC-2023-052%20Crew%20Cab%20ecsc%20Gampola.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2af6y2cq51qjxaq/PPC-2023-052%20Crew%20Cab%20ecsc%20Gampola.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2af6y2cq51qjxaq/PPC-2023-052%20Crew%20Cab%20ecsc%20Gampola.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2af6y2cq51qjxaq/PPC-2023-052%20Crew%20Cab%20ecsc%20Gampola.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2af6y2cq51qjxaq/PPC-2023-052%20Crew%20Cab%20ecsc%20Gampola.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2af6y2cq51qjxaq/PPC-2023-052%20Crew%20Cab%20ecsc%20Gampola.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2af6y2cq51qjxaq/PPC-2023-052%20Crew%20Cab%20ecsc%20Gampola.pdf?dl=0
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ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු(යපයරායදණිය) බල 
ප්රයද්ශයට අයත් ඊරියගම පාරියභෝගික යස්වා 

මධයස්ථානය  සඳහා වසරක කාලයකට ්රී 
යරෝද රථයක් ලබා ගැනීම 

කමිටුව-මප2 මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

දු.අ. 081-2270070 

 
5,000.00 

මණ්ඩලය, යනා.431, යකාළඹ 
පාර, පිළිමතලාව. 

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

*ලංසු සතැබියම් සරමල  සදීර්ඝ සකි ා 
CP2/CE(COM)/PPC/2023/018 

 
ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු(යපයරායදණිය) බල 
ප්රයද්ශයට අයත් වාණිජ දප ඒකකය  සඳහා 

වසරක කාලයකට ්රී යරෝද රථයක් ලබා ගැනීම 

15/02/2023 
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 

500.00 

 
 
 

5,000.00 

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. 

 
යද්ශීය 

Click Here 
 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

*ලංසු සතැබියම් සරමල  සදීර්ඝ සකි ා 
CP2/CE(COM)/PPC/2023/019 

 
ප්රායද්ශීය විදුලි ඉංජියන්රු(නාවලපිටිය) බල 

ප්රයද්ශයේ නඩත්තු දප ඒකකය- I සඳහා වසර 
යදකක කාලයකට ්රී යරෝද රථයක් ලබා 

ගැනීම. 

15/02/2023 
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 

 
 
 

10,000.00 

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. 

 
යද්ශීය 

Click Here 
 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

*ලංසු සතැබියම් සරමල  සදීර්ඝ සකි ා 
CP2/CE(COM)/PPC/2023/020 

 
ප්රායද්ශීය විදුලි ඉංජියන්රු(නාවලපිටිය) බල 

ප්රයද්ශයේ GPS දත්ත ලබා ගැනීයම් 
වැඩසටහන සඳහා වසරක කාලයකට ්රී යරෝද 

රථයක් ලබා ගැනීම. 

15/02/2023 
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 

500.00 

 
 
 

5,000.00 

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. 

 
යද්ශීය 

Click Here 
 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

*ලංසු සතැබියම් සරමල  සදීර්ඝ සකි ා 
CP2/CE(COM)/PPC/2023/021 

 
ප්රායද්ශීය විදුලි ඉංජියන්රු(කෑගල්ල)  ඒකකයට 

අයත්  පා.යස්.ම. යමායරාන්යතාට ප්රයද්ශයේ 
බිඳවැටුම් යස්වා සැපයුම් හා නඩත්තු කටයුතු  
සඳහා වසර යදකක කාලයකට කුලී පදනම 

යටයත් කෘකැබ් රථයක් ලබා ගැනීම 

15/02/2023 
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. 

 
යද්ශීය 

Click Here 
 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

*ලංසු සතැබියම් සරමල  සදීර්ඝ සකි ා 
CP2/CE(COM)/PPC/2023/022 

 
ප්රායද්ශීය විදුලි ඉංජියන්රු (නුවරඑළිය) බල 
ප්රයද්ශයේ වාණිජ දප ඒකකය සඳහා වසර 

යදකක කාලයකට වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම 

15/02/2023 
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. 

 
යද්ශීය 

Click Here 
 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

*ලංසු සතැබියම් සරමල  සදීර්ඝ සකි ා 
CP2/CE(COM)/PPC/2023/023 

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

15/02/2023 
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. 

 
යද්ශීය 

Click Here 
 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

*ලංසු සතැබියම් සරමල  සදීර්ඝ සකි ා 
CP2/CE(COM)/PPC/2023/024 

 
ප්රායද්ශීය විදුලි ඉංජියන්රු (හරනරන්යකත)  

කාර්යාලයේ වාණිජ දප ඒකකය සඳහා වසර 

15/02/2023 
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. 

 
යද්ශීය 

Click Here 
 

https://www.dropbox.com/s/2af6y2cq51qjxaq/PPC-2023-052%20Crew%20Cab%20ecsc%20Gampola.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2af6y2cq51qjxaq/PPC-2023-052%20Crew%20Cab%20ecsc%20Gampola.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2af6y2cq51qjxaq/PPC-2023-052%20Crew%20Cab%20ecsc%20Gampola.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2af6y2cq51qjxaq/PPC-2023-052%20Crew%20Cab%20ecsc%20Gampola.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2af6y2cq51qjxaq/PPC-2023-052%20Crew%20Cab%20ecsc%20Gampola.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2af6y2cq51qjxaq/PPC-2023-052%20Crew%20Cab%20ecsc%20Gampola.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2af6y2cq51qjxaq/PPC-2023-052%20Crew%20Cab%20ecsc%20Gampola.pdf?dl=0
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යදකක කාලයකට වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. දු.අ. 081-2270070 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/23/015 
 

විදුලි අධිකාකාරී (සැළසුම්)- I,  නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී (නැයගනහිර) කාර්යාලය, 

්රීකුයාමලය යර රාජකාරී කටයුතු සඳහා වෑන් 
රථයක් වසර 02ක් සඳහා කුලියට ලබා ගැනීම. 

 

2023.02.22 ස
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී(නැයගන

හිර කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය     

 026-2222666, 026-
2221030 

 

1,000.00 

20,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය), 

නිලායවලි පාර, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය - NCB Click Here 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/23/016 
 

විදුලි අධිකාකාරී (යබදාහැරීම් නඩත්තු)-III  
්රීකුයාමලය යර රාජකාරී කටයුතු සඳහා 

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

 

2023.02.22 ස
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී(නැයගන

හිර කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය     

 026-2222666, 026-
2221030 

 

1,000.00 

20,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය), 

නිලායවලි පාර, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය - NCB Click Here 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/23/017 
 

විදුලි අධිකාකාරී- III  (යබදාහැරීම් නඩත්තු -
අම්පාර)යර රාජකාරී කටයුතු සඳහා වෑන් 

රථයක් වසර 02ක් සඳහා කුලියට ලබා ගැනීම. 
 

2023.02.22 ස
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර) 

යබදාහැරීම් නඩත්තු 
ඉංජියන්රු (අම්පාර) 

කාර්යාලය 
063-2222266 

යහෝ 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය   
026-2222666 / 026-

2221030 

1,000.00 

20,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය), 

නිලායවලි පාර, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click Here 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/23/018 
 

විදුලි අධිකාකාරී - II (යබදාහැරීම් තැනීම් ) 
අම්පාර යර රාජකාරී කටයුතු සඳහා වෑන් 

රථයක් වසර 02 ක් සඳහා කුලියට ලබා ගැනීම. 
 

2023.02.22 ස
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර) 

යබදාහැරීම් තැනීම් 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය ස- ස

(අම්පාර) 
063-2222440 

යහෝ 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය)  

ත්රිකුයාමලය         
026-2222666 / 026-

2221030 

1,000.00 

20,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය), 

නිලායවලි පාර, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click Here 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/23/019 
 

විදුලි   අධිකාකාරි නින්දවූර් පාරියභෝගික 
මධයස්ථානය( කල්මුයණ්) යර රාජකාරී 

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

2023.02.22 ස
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර) 

ප්රායද්ශීය ප්රධාන  විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය 

(කල්මුයණ්) 
067-2229276 

යහෝ 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී(නැයගන
හිර කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය 
026-2222666, 026-

2221030 

1,000.00 

20,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය), 

නිලායවලි පාර, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click Here 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/23/020 
 

2023.02.22 ස
වන දා 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

ප්රායද්ශීය විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය (වාලච්යච්න) 1,000.00 

20,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය), 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය) - NCB Click Here 

https://www.dropbox.com/s/c6prx6juph0y21i/Eng-DD2-EP-23-015%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20I%20%28Planning%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nt2v6of9zcnc9tf/Eng-DD2-EP-23-016%20Hiring%20of%204WD%20D.Cab%20%20for%20ES%20DM%20Trincomalee%20III.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3d6llj4wnyd6uiy/Eng-DD2-EP-23-017%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20III%20DM%20Ampara.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m7uti0apkyu8b00/Eng-DD2-EP-23-018%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES-%20II%20DC%20Amp.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/au4eja8sdryq20e/Eng-DD2-EP-23-019%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20Ninthavur.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8k3h3qaekfw6gdc/Eng-DD2-EP-23-020%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20AMU%20Valaichenai.pdf?dl=0
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විදුලි අධිකාකාරී (ප්රායද්ශීය නඩත්තු ඒකකය) 
වාලච්යච්න යර රාජකාරී කටයුතු සඳහා වෑන් 

රථයක් වසර 02 ක් සඳහා කුලියට ලබා ගැනීම. 
 

පස්වරු 
2.00 

කමිටුව 
(නැයගනහිර) 

065-2225882 
යහෝ 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය) , 

ත්රිකුයාමලය       
 026-2222666 / 026-

2221030 
 

නිලායවලි පාර, 
ත්රිකුයාමලය 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/23/021 
 

අම්පාර පළාත් දප ගබඩායේ කණු අංගනය 
යලස භාවිතා කිරීමට, ඉඩමක් වසර 02 ක් 

සඳහා කුලියට ලබා ගැනීම. 
 

2023.02.22 ස
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර) 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය) , 

ත්රිකුයාමලය       
 026-2222666 / 026-

2221030 

500.00 

- නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය), 

නිලායවලි පාර, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click Here 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/23/022 
 

දහන  පාරියභෝගික යස්වා මධයස්ථානය 
(අම්පාර) සඳහා යගාඩනැගිල්ලක් වසර 02 ක් 

සඳහා කුලියට ලබා ගැනීම 
 

2023.02.22 ස
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර) 

ප්රායද්ශීය ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(අම්පාර )කාර්යාලය 
063-2222387, 063-

2222078 
යහෝ 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය, 026-
2222666 

 

500.00 

- නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය), 

නිලායවලි පාර, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click Here 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/23/023 
 

අක්කයරයිපත්තු පාරියභෝගික යස්වා 
මධයස්ථානය (අම්පාර)  සඳහා 

යගාඩනැඟිල්ලක්  වසර 02 ක් සඳහා කුලියට 
ලබා ගැනීම. 

2023.02.22 ස
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර) 

ප්රායද්ශීය ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(අම්පාර )කාර්යාලය 
063-2222387, 063-

2222078 
යහෝ 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය, 026-
2222666 

 

500.00 

- නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය), 

නිලායවලි පාර, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click Here 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/23/024 
 

යපාතුවිල් පාරියභෝගික යස්වා මධයස්ථානය 
(අම්පාර)  සඳහා යගාඩනැඟිල්ලක්  වසර 02 ක් 

සඳහා කුලියට ලබා ගැනීම. 
 

2023.02.22 ස
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර) 

ප්රායද්ශීය ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(අම්පාර )කාර්යාලය 
063-2222387, 063-

2222078 
යහෝ 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය, 026-
2222666 

 

500.00 

- නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය), 

නිලායවලි පාර, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click Here 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/23/025 
 

සම්මන්තුරර විදුලි පාරියභෝගික යස්වා 
මධයස්ථානය  (කල්මුයණ්) පවත්වායගන යාම 

සඳහා, යගාඩනැඟිල්ලක් වසර 02 ක් සඳහා 

2023.02.22 ස
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර) 

ප්රායද්ශීය ප්රධාන  විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය 

(කල්මුයණ්) 
067-2229276 

යහෝ 

500.00 

- නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය), 

නිලායවලි පාර, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click Here 

https://www.dropbox.com/s/wwvqj9mng0ddq9s/Eng-DD2-EP-23-021%20%20land%20for%20PSS%20pole%20yard%20Ampara.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/43ed14ng2s3wyty/Eng-DD2-EP-23-022%20Rent%20a%20building%20for%20the%20use%20as%20ECSC%20at%20Uhana.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wrratbiej1jcog1/Eng-DD2-EP-23-023%20Rent%20a%20building%20for%20the%20use%20as%20ECSC%20at%20Akkaraipattu.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kp8g7jndphnqljc/Eng-DD2-EP-23-024%20Rent%20a%20buildign%20for%20the%20use%20as%20CSC%20at%20Pottuvil.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4v62f1ft36equxm/Eng-DD2-EP-23-025%20Rent%20a%20building%20for%20the%20use%20as%20ECSC%20at%20Sammanthurai.pdf?dl=0
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කුලියට ලබා ගැනීම. 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී(නැයගන

හිර කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය 

026-2222666, 026-
2221030 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/23/026 
 

එරාවුර් /යෙන්කලඩි පාරියභෝගික 
මධයස්ථානය (වාලච්යච්නයි)  සඳහා 

යගාඩනැගිල්ලක් වසර 02 ක් සඳහා කුලියට 
ලබා ගැනීම. 

 

2023.02.22 ස
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර) 

ප්රායද්ශීය විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය (වාලච්යච්න) 

065-2225882 
යහෝ 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය) , 

ත්රිකුයාමලය       
 026-2222666 / 026-

2221030 

500.00 

- නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය), 

නිලායවලි පාර, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click Here 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/23/027 
 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී (නැයගනහිර) 
කාර්යාලයේ රාජකාරී කටයුතු සඳහා වෑන් 
රථයක්   වසර 02 ක් සඳහා කුලියට ලබා 

ගැනීම. 
 

2023.02.22 ස
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර) 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය) , 

ත්රිකුයාමලය       
 026-2222666 / 026-

2221030 
 

1,000.00 

- නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය), 

නිලායවලි පාර, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය - NCB Click Here 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/23/028 
 

විදුලි ඉංජියන්රු යබදාහැරීම් නඩත්තු  
(මඩකලපුව) යර රාජකාරී කටයුතු සඳහා කාර්  

රථයක්  වසර 02 ක් සඳහා කුලියට ලබා ගැනීම. 
 
 

2023.02.22 ස
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර) 

විදුලි ඉංජියන්රු   
යබදාහැරීම් නඩත්තු  

(මඩකලපුව) කාර්යාලය 
065-2227761 

යහෝ 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය            
 026-2222666 / 026-

2221030 
 

1,000.00 

- නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය), 

නිලායවලි පාර, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click Here 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/23/029 
 

විදුලි අධිකාකාරී සම්මන්තුරර පාරියභෝගික 
මධයස්ථානය (කල්මුයණ්) යර රාජකාරී 

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

 
 

2023.02.22 ස
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර) 

ප්රායද්ශීය ප්රධාන  විදුලි 
ඉංජියන්රු   (කල්මුයණ් 

)කාර්යාලය 
067-2229276 

යහෝ 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය), 

ත්රිකුයාමලය   
026-2222666, 026-

2221030 
 

1,000.00 

- නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය), 

නිලායවලි පාර, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click Here 

යබදාහැරිම් අංශ 
02 

(බපද) 

WPN/NCB/DM-V25/2022/254 
කුලී සපද්ා සාත සැෑන්ත්ර සරථ ක් සලබම සගැනීා, ස

තමරමපැවි ස්ඩත්තුල සඋප සරමර් මල  ස
(යේ න්ත්රයගමඩ) ස- සප්රධාම් සඉංිනයන්ත්රු ස
(යබදම ැ ම් ස ම ස්ඩත්තුල) සඒරර  

2023-02-22 
ප.ව 2.00 

දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් කමිටුව 

නි.සා. (බපද) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ. 

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

නි.සා. (බපද) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                දු.ක. 

011-2911071/72 

නි.සා. (බපද) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click Here 

https://www.dropbox.com/s/f96b9m7m8b04zgt/Eng-DD2-EP-23-026%20Rent%20a%20building%20for%20the%20use%20as%20ECSC%20at%20Eravur%20chenkalady.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m8z5ari06cv7iom/Eng-DD2-EP-23-027%20Hiring%20of%20van%20%20for%20DGM%28East%29%20-Pool.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vmwop3ede273p3f/Eng-DD2-EP-23-028%20Hiring%20of%20motor%20Car%20EE%20%28DM%29%20-Batti.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5msrc2vvjubm51x/Eng-DD2-EP-23-029%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20Sammanthurai%20ECSC%20-Kalmunai.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ld47pumm6el9nci/Eng-DD2-WPN-NCB-DM-V25-2022-254%20Van.doc?dl=0
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යබදාහැරිම් අංශ 
02 

(බපද) 

WPN/NCB/G-V51/2023/08 
කුලී සපද්ා සාත සරෘ සරැබ් සරථ ක් සලබම සගැනීා, ස
ප්රමයීය   ස්ඩත්තුල සඒරර  ස- සප්රධාම් සඉංිනයන්ත්රු ස

(ගම්ප ) සඒරර  

2023-02-22 
ප.ව 2.00 

දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් කමිටුව 

නි.සා. (බපද) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ. 

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

නි.සා. (බපද) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                දු.ක. 

011-2911071/72 

නි.සා. (බපද) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click Here 

යබදාහැරිම් අංශ 
02 

(බපද) 

WPN/NCB/G-V109/2023/13 
කුලී සපද්ා සාත සයාෝටර් සරථ ක් සලබම සගැනීා, ස

ප්රධාම් සඉංිනයන්ත්රු ස(ගම්ප ) සඒරර  

2023-02-22 
ප.ව 2.00 

දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් කමිටුව 

නි.සා. (බපද) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ. 

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

නි.සා. (බපද) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                දු.ක. 

011-2911071/72 

නි.සා. (බපද) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click Here 

යබදාහැරිම් අංශ 
02 

(බපද) 

WPN/NCB/G-V155/2023/14 
කුලී සපද්ා සාත සැෑන්ත්ර සරථ ක් සලබම සගැනීා, ස

පම ය ෝගිර සය්ැම සාධාය්ථම්  ස
(ගයණ්මු්ල) ස- සප්රධාම් සඉංිනයන්ත්රු ස(ගම්ප ) ස

ඒරර  

2023-02-22 
ප.ව 2.00 

දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් කමිටුව 

නි.සා. (බපද) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ. 

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

නි.සා. (බපද) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                දු.ක. 

011-2911071/72 

නි.සා. (බපද) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click Here 

යබදාහැරිම් අංශ 
02 

(බපද) 

WPN/NCB/KR-V176/2023/12 
කුලී සපද්ා සාත සැෑන්ත්ර සරථ ක් සලබම සගැනීා, ස

පම ය ෝගිර සය්ැම සාධාය්ථම්  ස(යදමම්ය)) ස- ස
විදුලි සඉංිනයන්ත්රු ස(කි දිැැල) සඒරර  

2023-02-22 
ප.ව 2.00 

දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් කමිටුව 

නි.සා. (බපද) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ. 

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

නි.සා. (බපද) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                දු.ක. 

011-2911071/72 

නි.සා. (බපද) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click Here 

යබදාහැරිම් අංශ 
02 

(බපද) 

WPN/NCB/KR-V182/2023/10 
කුලී සපද්ා සාත සැෑන්ත්ර සරථ ක් සලබම සගැනීා, ස
ප්රමයීය   සඉංිනයන්ත්රු සරමර් මල  ස- සවිදුලි ස

ඉංිනයන්ත්රු ස(කි දිැැල) සඒරර  

2023-02-22 
ප.ව 2.00 

දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් කමිටුව 

නි.සා. (බපද) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ. 

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

නි.සා. (බපද) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                දු.ක. 

011-2911071/72 

නි.සා. (බපද) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click Here 

යබදාහැරිම් අංශ 
02 

(බපද) 

WPN/NCB/KR-V184/2023/11 
කුලී සපද්ා සමත කෘ කැබ් සරථ ක් සලබම සගැනීා, ස

ප්රායද්ශීය ඉංජියන්රු කාර්යාලය - විදුලි 
ඉංජියන්රු (කිරිදිවැල) ඒකකය 

2023-02-22 
ප.ව 2.00 

දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් කමිටුව 

නි.සා. (බපද) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ. 

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

නි.සා. (බපද) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                දු.ක. 

011-2911071/72 

නි.සා. (බපද) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click Here 

යබදාහැරිම් අංශ 
02 

(බපද) 

WPN/NCB/N-V26/2023/09 
කුලී සපද්ා සාත සැෑන්ත්ර සරථ ක් සලබම සගැනීා, ස
ප්රමයීය   සඉංිනයන්ත්රු සරමර් මල  ස- සප්රධාම් ස

ඉංිනයන්ත්රු ස(මීගමුැ) සඒරර  

2023-02-22 
ප.ව 2.00 

දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් කමිටුව 

නි.සා. (බපද) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ. 

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

නි.සා. (බපද) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                දු.ක. 

011-2911071/72 

නි.සා. (බපද) 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)/DEO1/HV-
73/MON-08/2K23/010 

විදුලි ඉංජියන්රු (යමායරාගල) ඒකකයේ 
බිබිල පාරියභෝගික යස්වා මධයස්ථානය යවත 

වසර යදකක් සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් 
රථයක් ලබා ගැනිම. 

01/03/2023 
15.00 hrs 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලංකාවිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

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

1000.00 69,000.00 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 

ලංකාවිදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගාඩ, 

බදුල්ල. 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක . 04, 
ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගාඩ, 
බදුල්ල 

 
- 

යද්ශීය 

 
යමතැනින් 

බාගත 
කරන්න 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 (ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
103/DM-14/2K23/011 

ප්රධාන ඉංජියන්රු - යබදාහැරීම් නඩත්තු 
(ඌව) ඒකකයේ තරාපැවි නඩත්තු (i) සඳහා 

01/03/2023 
15.00 hrs 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

1000.00 61,000.00 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

 
- 

යද්ශීය 

 
යමතැනින් 

බාගත 
කරන්න 

https://www.dropbox.com/s/51fpbvxteeb05nl/Eng-DD2-WPN-NCB-G-V51-2023-08-%202WD%20Crew%20Cab.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bfpmit5jqheh2ys/Eng-DD2-WPN-NCB-G-V109-2023-13-%20Car.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f7uees0eh5rll5t/Eng-DD2-WPN-NCB-G-V155-2023-14%20Van.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d1zjy0x25iecc5i/Eng-DD2-WPN-NCB-KR-V176-2023-12%20Van.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pdl6j8o72wd22u4/Eng-DD2-WPN-NCB-KR-V182-2023-10%20Van.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jv3oz6a9uft6s50/Eng-DD2-WPN-NCB-KR-V184-2023-11-%202WD%20Crew%20Cab.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yylg1ltfi2h394a/Eng-DD2-WPN-NCB-N-V26-2023-09%20Van.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/od85iye8vdtkmrm/010-%20EE%20_Monaragala_%20CSC%20Bibila%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/od85iye8vdtkmrm/010-%20EE%20_Monaragala_%20CSC%20Bibila%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/od85iye8vdtkmrm/010-%20EE%20_Monaragala_%20CSC%20Bibila%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yhwk96nk3926vjl/011-CE%20_DM_%20Substation%20Maintenance%20Gang%20-i%20Single%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yhwk96nk3926vjl/011-CE%20_DM_%20Substation%20Maintenance%20Gang%20-i%20Single%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yhwk96nk3926vjl/011-CE%20_DM_%20Substation%20Maintenance%20Gang%20-i%20Single%20Cab.pdf?dl=0
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කුලී පදනම මත සිංගල් කැබ් (2WD) රථයක් 
ලබා ගැනිම. 

(ඌව) ඒකකය, ලංකාවිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

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

ලංකාවිදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගාඩ, 

බදුල්ල. 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක . 04, 
ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගාඩ, 
බදුල්ල 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 (ඌව) 

 
DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/BUILDIN

GS/2K23/01 
විදුලි ඉංජියන්රු (දියතලාව) ඒකකයේ ඇල්ල 

පාරියභෝගික යස්වා මධයස්ථානය සඳහා ඇල්ල 
නගරය අවටින් යගාඩනැගිල්ලක් වසර යදකක් 

සඳහා බද්දට ලබා ගැනීම 

01/03/2023 
15.00 hrs 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

දියතලාව ප්රායද්ශීය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
දියතලාව. 

දු.ක. : 057-2229084 

500.00 28,800.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලංකාවිදුලිබල මණ්ඩලය, 

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

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක . 04, 
ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගාඩ, බදුල්ල 

 
- 

යද්ශීය 

 
යමතැනින් 

බාගත 
කරන්න 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 (ඌව) 

 
DGM(UVA)/CE(COM)/DEO2/DM/EE/

MONARAGALA 
යමායරාගල ප්රායද්ශීය විදුලි ඉංජියන්රු 

කාර්යාලයට අයත් භාවිතයයන් ඉවත් කරන 
ලද අබලි මනු සඳහා මිල ගයන් කැඳවීම. 

01/03/2023 
15.00 hrs 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

යමායරාගල ප්රායද්ශීය 
විදුලි ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යමායරාගල. 
දු.ක. : 055-2277350 

500.00 6,000.00 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 

ලංකාවිදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි 

පාර,හිඳ යගාඩ,බදුල්ල. 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක . 04, 
ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගාඩ, බදුල්ල 

 
- 

යද්ශීය 

 
යමතැනින් 

බාගත 
කරන්න 

 
යබදාහැරීම් 
අංශය 03 
(බපද II ) 

 

 
WPSII/T/2023/003 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 01 ක් සඳහා 
වෑන් රථ 01ක් 

විදුලිඉංජියන්රු (අවිස්සායේල්ල) සඳහා 

 
2023.02.22 
යප.ව. 10.00 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීම් කමිටුව 
(බපද 11) 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධනපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට් වයට් ව. 
 

 
රු. 1,000.00 

 
රු. 5000.00 

 
නි. සා. (බපද II ) කාර්යාලය 

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

මාවත, ඇතුල්යකෝට් වයට් ව. 
 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධනපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට් වයට් ව. 
 

 
අදාල යනායේ 

 
ජාතික ලංසු 

 
Click Here 

 

 
යබදාහැරීම් 
අංශය 03 
(බපද II ) 

 

 
WPSII/T/2023/004 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 01 ක් සඳහා 
වෑන් රථ 01ක් 

විදුලිඉංජියන්රු (අවිස්සායේල්ල) සඳහා 

 
2023.02.22 
යප.ව. 10.00 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීම් කමිටුව 
(බපද 11) 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධනපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට් වයට් ව. 
 

 
රු. 1,000.00 

 
රු. 5000.00 

 
නි. සා. (බපද II ) කාර්යාලය 

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

මාවත, ඇතුල්යකෝට් වයට් ව. 
 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධනපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට් වයට් ව. 
 

 
අදාල යනායේ 

 
ජාතික ලංසු 

 
Click Here 

 

 
යබදාහැරීම් 
අංශය 03 
(බපද II) 

 
 

 
WPSII/T/2023/012 

හංවැල්ල පාරියභෝගික යස්වා මධයස්ථානයේ 
විදුලි අධිකාකාරී නිල නිවස සඳහා සුදුසු 

යගාඩනැගිල්ලක් වසර 02 ක කාලයක් සඳහා  
කුලියට යහෝ බද්දට සපයා ගැනීම. (වර්ග අඩි 

 
2023.02.22 
යප.ව. 10.00 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීම් කමිටුව 
(බපද II) 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධනපුර මාවත, 

 
- 

 
- 

 
නි. සා. (බපද II ) කාර්යාලය 

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

මාවත, ඇතුල්යකෝට් වයට් ව. 
 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධනපුර මාවත, 

 
අදාල යනායේ 

 
ජාතික ලංසු 

 
Click Here 

https://www.dropbox.com/s/gonqudc58nebe1y/2K23%2001%20CSC%20Ella.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gonqudc58nebe1y/2K23%2001%20CSC%20Ella.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gonqudc58nebe1y/2K23%2001%20CSC%20Ella.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qvmya945b407l4o/M.Dis.Tender%20Book%20-%20Monaragala.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qvmya945b407l4o/M.Dis.Tender%20Book%20-%20Monaragala.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qvmya945b407l4o/M.Dis.Tender%20Book%20-%20Monaragala.pdf?dl=0
file://10.98.0.250/ce-commercial-unit/COMMON/Tender%20Section/A%20Procument/Paper%20Ads/2023/January/Paper%20ad%204%20vehicle%20&%20quaters/Click%20Here
file://10.98.0.250/ce-commercial-unit/COMMON/Tender%20Section/A%20Procument/Paper%20Ads/2023/January/Paper%20ad%204%20vehicle%20&%20quaters/Click%20Here
file://10.98.0.250/ce-commercial-unit/COMMON/Tender%20Section/A%20Procument/Paper%20Ads/2023/January/Paper%20ad%204%20vehicle%20&%20quaters/Click%20Here
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1500 ට යනාවැඩි ජලය, විදුලිය හා දුරකථන 
හා එක් වාහනයක් නවතා තැබීමට පහසුකම් 

සහිතව  හංවැල්ල පාරියභෝගික යස්වා 
මධයස්ථානයට ආසන්නව පිහිටා තිබිය යුතුය) 

ඇතුල්යකෝට් වයට් ව. 
 

ඇතුල්යකෝට් වයට් ව. 
 

 
යබදාහැරීම් 
අංශය 03 
(බපද II ) 

 

 
WPSII/T/2023/013 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 01 ක් සඳහා 
වෑන් රථ 01ක් 

විදුලිඉංජියන්රු (බණ්ඩාරගම) සඳහා 

 
2023.02.22 
යප.ව. 10.00 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීම් කමිටුව 
(බපද 11) 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධනපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට් වයට් ව. 
 

 
රු. 1,000.00 

 
රු. 5000.00 

 
නි. සා. (බපද II ) කාර්යාලය 

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

මාවත, ඇතුල්යකෝට් වයට් ව. 
 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධනපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට් වයට් ව. 
 

 
අදාල යනායේ 

 
ජාතික ලංසු 

Click Here 
 

 
වත්කම් 

කළමනාකරය 
(පුහුණු කිරීම්) 

 

 
DGM(TR)/Services/T/2022-4 

 
පවිරතා හා සනීපාරක්ෂක යස්වාව සැපයීම 

සඳහා  ලංසුව 
ලංවිම පුහුණු 

මධයස්ථානය - කාසල්රී 

 
2023-03-02 

දින 
පැය. 10.00 

පැයට අවසන් 
කරනු  ලැයබ්. 

 
යපර ලංසු 

රැස්වීම, දිනය 
සහ යේලාව 
2023-02-23 
පැය.10.00 

ලංවිම පුහුණු 
මධයස්ථානය -

කාසල්රී 
 
 

 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(වත්කම් 

කළමනාකරය) 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(පුහුණු කිරීම්) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

ශ්රී යද්වානන්ද පාර, 
පිළියන්දල. 

 
දු.අ. 011 261 4468 

 
1,000.00 

 
50,000.00 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(පුහුණු කිරීම්) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

ශ්රී යද්වානන්ද පාර, පිළියන්දල. 
 

දු.අ. 011 261 4468 
 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(පුහුණු කිරීම්) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

ශ්රී යද්වානන්ද පාර, 
පිළියන්දල. 

 
දු.අ. 011 261 4468 

 
අදාල යනායේ. 

 
NCB 

 
 

 
Click here 

 
වත්කම් 

කළමනාකරය 
(පුහුණු කිරීම්) 

 

 
DGM(TR)/Services/T/2022-08 

 
යගාඩනැගිලි පවිරතා හා සනීපාරක්ෂක 

යස්වාව සැපයීම 
 

ලංවිම පුහුණු 
මධයස්ථානය පිළියන්දල 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

ශ්රී යද්වානන්ද පාර, 
පිළියන්දල 

 
2023-03-02 

දින 
පැය. 10.00 

පැයට අවසන් 
කරනු  ලැයබ්. 

 
යපර ලංසු 

රැස්වීම, දිනය 
සහ යේලාව 
2023-02-23 
පැය.10.00 

ලංවිම පුහුණු 
මධයස්ථානය 

පිළියන්දල 
 

 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(වත්කම් 

කළමනාකරය) 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(පුහුණු කිරීම්) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

ශ්රී යද්වානන්ද පාර, 
පිළියන්දල. 

 
දු.අ. 011 261 4468 

 
1,000.00 

 
100,000.00 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(පුහුණු කිරීම්) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

ශ්රී යද්වානන්ද පාර, පිළියන්දල. 
 

දු.අ. 011 261 4468 
 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(පුහුණු කිරීම්) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

ශ්රී යද්වානන්ද පාර, 
පිළියන්දල. 

 
දු.අ. 011 261 4468 

 
අදාල යනායේ. 

 
NCB 

 
 

 
Click here 

වයාපෘති අංශය CEB/SKTDP/OF/70/001 2023 වයාපෘති පාරියභෝගික යස්වා - - පාරියභෝගික යස්වා පාරියභෝගික යස්වා - NCB Click Here 

https://www.dropbox.com/sh/kqvel7el3hdiug5/AACK7-0HZfj1F2H-MttX3trqa?dl=0
https://www.dropbox.com/s/begrrf75pqt76ao/Sin-AM-TRN-DGM-TR-Services-T-2022-4.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oyjy6nou4vwrwua/Sin-AM-TRN-DGM-TR-Services-T-2022-08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wecu2o5smque65d/Bidding%20Document%20Sinhala%20Site%20Office%20for%20SKTDP%20on%202023.02.09.pdf?dl=0
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(සාම්ූජර් 
කපයපල්තුයරයි 

සම්යේෂය 
සංවර්ධන 

වයාපෘතිය  ) 

සාම්ූජර් කපයපල්තුයරයි සම්යේෂය සංවර්ධන 
වයාපෘතිය  සඳහා වැඩබිම් කාර්යාලයක්  

යවනුයවන්   කල්බදු රමයට  යගාඩනැගිල්ලක්  
ලබාගැනීම 

 

යපබරවාරි 23 
වන දින 

යප.ව.10.00ට 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(සම්යේෂය 
වයාපෘති) 

 

මධයස්ථානය - 
්රීකුයාමලය 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
හස්කින්සන් පාර, 

්රීකුයාමලය 
 

දු.ක. :-     026 2222376 
026 3204801 

 

මධයස්ථානය - ්රීකුයාමලය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

හස්කින්සන් පාර, ්රීකුයාමලය 
 

දු.ක. :-     026 2222376 
026 3204801 

 

මධයස්ථානය - 
්රීකුයාමලය 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
හස්කින්සන් පාර, 

්රීකුයාමලය 
 

දු.ක. :-     026 2222376 
026 3204801 

 
 

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

 
 

අයපයක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන්ට යහෝ ඔවුන්යර බලයලත් නියයෝජිතයන්ට පමයක් ලංසු යපාත් නිකුත් කරනු ලැයබ්. අවශය වු විටක ඔවුන් 1987 අංක 3 දරය යපාදු යකාන්ත් රාත් පනතට අනුලවලව ලියාපදිංචි විය යුතුය. 
 

 

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

 

වියද්ශීය තානාපති කාර්යාල /යවළ`ද යකාමිෂන්වලට, ලංසු යපාත්වල යතාරතුරු පිටපත් ලිිතත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීයමන් අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප් රධාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනාමියල් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපාත් අයපයක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් හා 
ඔවුන්යර නියයෝජිතයින්ට අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප් රධාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනාමියල් පරීක්ෂා කල හැක. 
 

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ඔවුන්යර අනුමැතිය ලත් නියයෝජිතයින් ඉදිරිපිටදී ඉහත න්රු අංක 9 හි සදහන් ස්ථානයන්හිදී ලංසු භාරගැනීම අවසන් කරන යේලායේදීම, එයස් ඉදිරිපත් කරන ලද සියලුම ලංසු විවෘත කරනු ලබන අතර ප් රමාදව ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලංසු ප් රතියෂේප කරනු 
ලැයබ්. 
 
ටරට අදාල සියලු විස්තර හා පැහැදිලි කිරීම් විමසිය යුත්යත් ලංසු යපාත් නික`ත් කරනු ලබන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ ප් රධාන ඉංජියන්රු යවතිනි. 
 

 

 
 ICB ) අන්තර්ජාතික තරඟකාරී ලංසු “  NCB ) යද්ශීය තරඟකාරී ලංසු 

 

        සාමාම්යමධිකාරමරී ස ස ස                   
                                     


