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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 
 

ලක්වවිජය විදුලි 
බලාගාරය 

 
LV/T/2023/0005 

Water treatment chemicals ලක්වවිජය 
විදුලි බලාගාරයට මිලදී ගැනීම 

 
15/03/2023

දින 14.00 
පැයට 

 
 
 

 
ලක්වවිජයවිදුලි
බලාගාරය - 
සපයාගැනීම් 

කමිටුව 

 
ප්රසම්පාදන 

අංශය, 
4වනමහල,බලස්ථානකළ
මයාකරු (ලක්වවිජය විදුලි 

බලාගාරය) ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්වකල්ලලිය, 
යනායරාචයචෝයල්ල 

TP : 032 226 8964/77 
Fax: 032 226 8980 

 
Mob 0715777171 

 
රු 

10,000.00 
(නැවතයනා

යගවන 
යටන්ඩර් 

තැන්පතුව) 
සාමානයාධි
කාරී ලංකා 

විදුලිබල 
මණ්ඩලය 

නමින් 
මහජන 

බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක: 
204200140

085134 
යවත බැර 
කල හැක. 

 
750,000.00 

 
 

 
ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වනමහල, පරිපාලන 

යගාඩනැගිල්ලල, ලක්වවිජය 
විදුලි බලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්වකල්ලලිය, 

යනායරාචචයලයි 61342, 
ශ්රීලංකාව. 

 
TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8980 

 
ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වනමහල, පරිපාලන 

යගාඩනැගිල්ලල, 
ලක්වවිජය විදුලි 

බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්වකල්ලලිය, 
යනායරාචචයලයි 

61342. 
 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 

යනාමියල්ල 
බාගත කරගත 

හැක 
 

 
NCB 

Click 
Here 

 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/tqf3iejqj15zg2o/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2023-0005.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tqf3iejqj15zg2o/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2023-0005.pdf?dl=0
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ලක්වවිජය විදුලි 

බලාගාරය 

 
LV/T/2023/0031 

 
ලක්වවිජය බලාගාරයේ ගල්ල අඟුරු බෑයම් 
සහ පැටවීයම් යන්ර අංක 1 සඳහා යර්ල්ල 

පීලි සැපයීම 
 

 
15/03/2023

දින 14.00 
පැයට 

 
 
 

 
ලක්වවිජයවිදුලි
බලාගාරය - 
සපයාගැනීම් 

කමිටුව 

 
ප්රසම්පාදන 

අංශය, 
4වනමහල,බලස්ථාන 

කළමයාකරු (ලක්වවිජය 
විදුලි බලාගාරය) ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්වකල්ලලිය, 

යනායරාචයචෝයල්ල 
TP : 032 226 8964/77 

Fax: 032 226 8980 
 

Mob 0715777171 

 
රු6,000.00 

(නැවත 
යනායගවන

යටන්ඩර් 
තැන්පතුව) 
සාමානයාධි
කාරී ලංකා 

විදුලිබල 
මණ්ඩලය 

නමින් 
මහජන 

බැංකුයේ 
ගිණුම්අංක: 

204200140
085134 

යවත බැර 
කලහැක. 

 
350,000.00 

 
 

 
ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වනමහල, පරිපාලන 

යගාඩනැගිල්ලල, ලක්වවිජය 
විදුලි බලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබලමණ්ඩලය, 
නාරක්වකල්ලලිය, 

යනායරාචචයලයි 61342, 
ශ්රීලංකාව. 

 
TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8980 

 
ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වනමහල, පරිපාලන 

යගාඩනැගිල්ලල, 
ලක්වවිජය විදුලි 

බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්වකල්ලලිය, 
යනායරාචචයලයි 

61342. 
 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 

යනාමියල්ල 
බාගත කරගත 

හැක 
 

 
NCB 

Click 
Here 

 

 
සම්යේෂය 

 
(වත්කම්කළම
නාකරයහාත
ත්වඅධීක්ෂය) 

 
 
 

 
TR/AM&CM/NCB/2022/39/D 

 
සම්යේෂයඅංශයටඅයත්භාවිතයටග 

යනාලබනඅබලිද්රවයමිලදීයගනඉවත්කර
යගනයාමසඳහාමිලගයන්කැඳවීම - 

හලාවත නවඋපයපාල අසලපිහිටිඅංගනය 
 

 
2023/ 03 

/22 
පැය10.00 

 
ප්ර සම්පාදන 

කමිටුව 
(සම්යේෂය 
හැන්සහිතයම

යහයුම්) 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු , 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි - 
වත්කම් කළමනාකරය 

හා තත්ව 
අධීක්ෂය(සම්යේෂය) 

කාර්යාලය 
,ලං.වි.ම., 

යකන්් පාර, යකාළඹ 
09. 
දු.ක: 

011- 2663723 
011- 2669738 

ෆැක්වස්: 
011-2669738 

 
රු. 3,500.00 

පමණි. 
(ආපසු 

යනායගවන) 

 
යලා්අංක 1: 
125,000.00 
යලා්අංක2: 
30,000.00 

 

 
වත්කම් කළමනාකරය හා 

තත්ව අධීක්ෂය 
(සම්යේෂය) කාර්යාලය 

,ලං.වි.ම., 
යකන්්පාර, යකාළඹ09 

 
වත්කම්කළමනාකරය

හාතත්වඅධීක්ෂය 
(සම්යේෂය) 

කාර්යාලය 
,ලං.වි.ම., 

යකන්්පාර, 
යකාළඹ09 

 
- 

 
NCB 

 
Click 
Here 

 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/M/23/018 
මීටර්  6 කි.ග්රෑ. 50 වැරකැවූ යකාන්ී් 
කණු 400 ක්ව සැපයීම සහ ප්රවාහනය. 

2023-03-16 
යප.ව.10.00 

ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

4,000.00 100,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

- යේශීය Click 
Here 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/ybqy33k3j782evp/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2023-0031.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ybqy33k3j782evp/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2023-0031.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/aa135jb5psse7l9/TR-AM%26CM-NCB-2022-39-D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/aa135jb5psse7l9/TR-AM%26CM-NCB-2022-39-D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c7e0erbxdr3n4q2/CEB-NWP2-NCB-M-23-018.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c7e0erbxdr3n4q2/CEB-NWP2-NCB-M-23-018.pdf?dl=0
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යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/M/23/019 
මීටර්  6 කි.ග්රෑ. 50 වැරකැවූ යකාන්ී් 
කණු 400 ක්ව සැපයීම සහ ප්රවාහනය. 

2023-03-16 
යප.ව.10.00 

ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

4,000.00 100,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

- යේශීය Click 
Here 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/M/23/020 
මීටර්  8.3 කි.ග්රෑ. 100 වැරකැවූ යකාන්ී් 

කණු 400 ක්ව සැපයීම සහ ප්රවාහනය. 

2023-03-16 
යප.ව.10.00 

ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

5,000.00 160,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

- යේශීය Click 
Here 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/M/23/021 
මීටර්  8.3 කි.ග්රෑ. 100 වැරකැවූ යකාන්ී් 

කණු 400 ක්ව සැපයීම සහ ප්රවාහනය. 

2023-03-16 
යප.ව.10.00 

ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

5,000.00 160,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

- යේශීය Click 
Here 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/M/23/022 
ඇළුමිනියම් යස්වා තත් යදපත් 

(Cable – Alu. PVC Insulated – 
H.S.Duplex (7/1.35) 10sqmm One 

core insulated other core bare) 
මීටර් 50,000 ක්ව සැපයීම හා ප්රවාහනය. 

2023-03-16 
යප.ව.10.00 

ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

5,000.00 180,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

- යේශීය Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/f0xam6k0206642p/CEB-NWP2-NCB-M-23-019.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f0xam6k0206642p/CEB-NWP2-NCB-M-23-019.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mm7wq67a1bi7mvy/CEB-NWP2-NCB-M-23-020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mm7wq67a1bi7mvy/CEB-NWP2-NCB-M-23-020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vrw2llx6ac88h3l/CEB-NWP2-NCB-M-23-021.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vrw2llx6ac88h3l/CEB-NWP2-NCB-M-23-021.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lf4j216qu4kf516/CEB-NWP2-NCB-M-23-022.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lf4j216qu4kf516/CEB-NWP2-NCB-M-23-022.pdf?dl=0
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යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/M/23/023 
මීටර් 11 කි.ග්රෑ 350 යප දි යකාන්ී් 
කණු 100 ක්ව සැපයීම සහ ප්රවාහනය. 

2023-03-16 
යප.ව.10.00 

ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

5,000.00 160,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

- යේශීය Click 
Here 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/M/23/024 
මීටර් 11 කි.ග්රෑ 500 යප දි යකාන්ී් 
කණු 100 ක්ව සැපයීම සහ ප්රවාහනය. 

2023-03-16 
යප.ව.10.00 

ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

5,000.00 180,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

- යේශීය Click 
Here 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/M/23/025 
මීටර් 11 කි.ග්රෑ 850 යප දි යකාන්ී් 

කණු 75 ක්ව සැපයීම සහ ප්රවාහනය. 

2023-03-16 
යප.ව.10.00 

ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

5,000.00 180,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

- යේශීය Click 
Here 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/M/23/026 
මීටර් 13 කි.ග්රෑ 1200 යප දි යකාන්ී් 

කණු 10 ක්ව සැපයීම සහ ප්රවාහනය. 

2023-03-16 
යප.ව.10.00 

ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

2,000.00 40,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

- යේශීය Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/zoeawiwd5grop03/CEB-NWP2-NCB-M-23-023.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zoeawiwd5grop03/CEB-NWP2-NCB-M-23-023.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4mhq9ipd2vw28rz/CEB-NWP2-NCB-M-23-024.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4mhq9ipd2vw28rz/CEB-NWP2-NCB-M-23-024.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sov0kio6n9r1csu/CEB-NWP2-NCB-M-23-025.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sov0kio6n9r1csu/CEB-NWP2-NCB-M-23-025.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/db8scd0ckttvw6o/CEB-NWP2-NCB-M-23-026.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/db8scd0ckttvw6o/CEB-NWP2-NCB-M-23-026.pdf?dl=0
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යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/M/23/027 
මීටර් 8.3 කි.ග්රෑ 100 යප දි බමන ලද 
යකාන්ී් කණු 100 ක්ව සැපයීම සහ 

ප්රවාහනය. 

2023-03-16 
යප.ව.10.00 

ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

2,000.00 50,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

- යේශීය Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

 
DGM(UVA)/CE(Com)/C1/M05/2K2

3/008 
Supply & Delivery of 50,000 m of 
Cable –Alu. Pvc insulated – H.S. 

Duplex (7/1.35) 10 SQMM one core 
insulated other core bar for the 

province of Uva   (CEB 
Spec:055:2022) 

 

15/03/2023 
15.00 hrs 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලංකාවිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි 

පාර,හිඳ යගාඩ,බදුල්ලල. 

1000.00 115,500.00 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 

ලංකාවිදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගාඩ, 

බදුල්ලල. 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගාඩ, 

බදුල්ලල 

 
- 

යේශීය 

 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

 
DGM(UVA)/CE(Com)/C1/M05/2K2

3/009 
Supply & Delivery of 15,000m of 

Cable -Alu. Pvc insulated – Twin 
Flat (7/1.35)  10 SQMM both cores 
insulated for the province of Uva   

(CEB Spec:055:2022) 
 

15/03/2023 
15.00 hrs 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලංකාවිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි 

පාර,හිඳ යගාඩ,බදුල්ලල. 

1000.00 41,000.00 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 

ලංකාවිදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගාඩ, 

බදුල්ලල. 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගාඩ, 

බදුල්ලල 

 
- 

යේශීය 

 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

 
DGM(UVA)/CE(Com)/C1/PS/2K23

/010 
ඌව පළාත සඳහා මීටර් 11 කියලෝග්රෑම් 

350 යප දි යකාන්ී් කණු 200ක්ව මිල දී 
ගැනීම හා සැපයීම 

 

15/03/2023 
15.00 hrs 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලංකාවිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි 

පාර,හිඳ යගාඩ,බදුල්ලල. 

3500.00 273,500.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලංකාවිදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක . 04, 
ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගාඩ, 
බදුල්ලල. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගාඩ, 

බදුල්ලල 

 
- 

යේශීය 

 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/j5lcau6jx5p6jj6/CEB-NWP2-NCB-M-23-027.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j5lcau6jx5p6jj6/CEB-NWP2-NCB-M-23-027.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cu5xgz2eaqnkk3t/008-Book.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cu5xgz2eaqnkk3t/008-Book.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2b0wp2p722zco9n/009%20-%20Book.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2b0wp2p722zco9n/009%20-%20Book.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mz32wurpnqbxmg8/010.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mz32wurpnqbxmg8/010.doc.pdf?dl=0
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යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප2) 

SP2/H/T/2023/01 
 

හම්බන්යතාට ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලයට අ යුක්වතව යස්වය කර  

ලබන නිළ ඇදුම් හිමි යස්වකයින් හට නිළ 
ඇඳුම් මසා නිම කර සපයා ප්රවාහනය 

කිරීම 

08.03.2023 
 

14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(දප2) 

ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය. 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 
සිරියබෝපුර 

හම්බන්යතාට 
දු.අංකය/ෆැක්වස් -047-

2256288 
 

1,000.00 10,000.00 

ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය. 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 
සිරියබෝපුර 

හම්බන්යතාට 
 

ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය. 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
සිරියබෝපුර 

හම්බන්යතාට 
 

-- යේශීය Click 
Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප2) 

SP2/CE(C&CS)/Tender/C03/2023/03 
 

පාරියභෝගික විලුලි බිල්ලපත් 3,000,000 
සැළසුම් කිරීම මුද්රයය කිරීම සහ 

සැපයීම(කළු සුදු වර්යයයන්) 

15.03.2023 
 

14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(දප2) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ හා 
පාරියභෝගික යස්වා) 

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

තංගල්ලල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්වස් : 047-2241806 

3,000.00 100,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ හා 

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

මාවත, තංගල්ලල. 
 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ද.ප2) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ හා 
පාරියභෝගික යස්වා) 

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

තංගල්ලල. 
. 
 
 

-- යේශීය 
Click 
Here 

ඉදිකිරීම් 

 

  

        

 

යස්වා 
ජනන 

ලක්වෂපාන 
සංකීර්යය 

LC/DGM/SECU/S/08-2023/2024 
 

ලක්වෂපාන සංකීර්ය ය සඳහා එක්ව අවුරුදු 
කාලයක්ව සඳහා යපෞේගලික ආරක්වෂක 

යස්වාව ලබාගැනීම - 2023 

 
9-3-2023දින 

 
14.00පැය 

දක්වවා 

 
ලක්වෂපාන 
සංකීර්ය 

ප්රසම් පාදන 
කමිටුව 

නිය ෝජ්ය 
සාමාන්යාධිකාරා  

රාර් ාල , 
ලක්ෂපාන් සංකීර්ණ , 

ලංරා විදුලි බල 
මණ්ඩල , 
ලක්ෂපාන්. 

දු.ර. :    051-2232085 
051-2232084 

ෆැක්් : 051-2232211 
 

9-3-2023දින ප.ව. 
0400 දක්වවා යටන්ඩර් 

පත් මිල දී ගත හැක 
 

රු.2,000කමු
දල 

සාමානයාධි
කාරි 

ලංකාවිදුලිබල
මණ්ඩලයනමි
න්සාමානයාධි

කාරී නමට 
මහජන 

බැංකුව - 
මූලස්ථාන 
ශාඛායේ 

ගිණුම් අංක 
204200320

085134ට 
බැරවන යස් 
යගවා (බැංකු 

රු150,000/- නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය, 

ලක්වෂපාන සංකීර්යය, 
ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය, 

ලක්වෂපාන. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 
ලක්වෂපාන සංකීර්යය, 

ලංකා විදුලි බල 
මණ්ඩලය, 
ලක්වෂපාන. 

ලංවිම යවබ් 
අඩවියයන් 

ලබාගත හැක. 

 
NCB 

Click 
here. 

 

https://www.dropbox.com/s/2o92gi12c1n26ss/SP2-H-T-2023-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2o92gi12c1n26ss/SP2-H-T-2023-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m6k2akw1khtmr2p/SP2-CE%28C%26CS%29-Tender-C03-2023-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m6k2akw1khtmr2p/SP2-CE%28C%26CS%29-Tender-C03-2023-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lvgg5tx8te9s4d0/Eng-Gen-LC-DGM-SECU-S08-2023-2024.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lvgg5tx8te9s4d0/Eng-Gen-LC-DGM-SECU-S08-2023-2024.pdf?dl=0
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ලදුපයත් ලංසු 
අංකය 

පැහැදිලිව 
සදහන් කළ 
යුතුය ) යහෝ 
ලක්වෂපාන 
සංකීර්ය 
කාර්යාල 

ලංවීම මුදල්ල 
කවුන්ටරයක

ට යගවා 
ලදුපත 

ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය.. 

 
ලක්වවිජය 

විදුලිබලාගාර
ය 

 
LV/T/2023/0037 

 
ලක්වවිජය විදුලි බලාගාරයේ ගල්ල අගුරු 

යමයහයුම් සඳහා උපකාර යස්වාවන් ලබා 
ගැනීම 

 
15/03/2023

දින 14.00 
පැයට 

 
යපර ලංසු 

 ස්වීම 
28/02/2023 
යප.ව.10.00 

ට 
 

 
ලක්වවිජයවිදුලි
බලාගාරය - 
සපයාගැනීම් 

කමිටුව 

 
ප්රසම්පාදන 

අංශය, 
4වනමහල,බලස්ථානක

ළමයාකරු 
(ලක්වවිජයවිදුලිබලාගාර

ය) 
ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩලය,
නාරක්වකල්ලලිය,යනායරා

චයචෝයල්ල 
TP : 032 226 8964/77 

Fax: 032 226 8980 
 

Mob 0715777171 

 
රු12,000.00 
(නැවතයනා
යගවනයට

න්ඩර්තැන්ප
තුව) 

සාමානයාධි
කාරීලංකාවිදු
ලිබලමණ්ඩල
යනමින්මහජ
නබැංකුයේගි

ණුම්අංක: 
2042001400

85134 
යවතබැරකල

හැක. 

 
900,000.00 

 
 

 
ප්රසම්පාදනඅංශය, 4 

වනමහල, 
පරිපාලනයගාඩනැගිල්ලල, 
ලක්වවිජයවිදුලිබලාගාරය, 
ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩලය, 

නාරක්වකල්ලලිය, 
යනායරාචචයලයි 61342, 

ශ්රීලංකාව. 
 

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

 
ප්රසම්පාදනඅංශය, 4 

වනමහල, 
පරිපාලනයගාඩනැගි

ල්ලල, 
ලක්වවිජයවිදුලිබලාගාර

ය, 
ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩල

ය, නාරක්වකල්ලලිය, 
යනායරාචචයලයි 

61342. 
 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින්යනාමි
යල්ලබාගතකර

ගතහැක 
 

 
NCB 

Click 
Here 

 

 
ලක්වවිජය 

විදුලිබලාගාර
ය 

 
LV/T/2022/0288 

 
ලක්වවිජය විදුලි බලාගාරයේ ගල්ල අඟුරු 

බෑයම් සහ  පැටවීයම් යන්ර අංක 2 සහ  
අංක 7 පටිවාහක ප්රතිසංස්කරයය කිරිම 

 
15/03/2023

දින 14.00 
පැයට 

 
 

 
ලක්වවිජයවිදුලි
බලාගාරය - 
සපයාගැනීම් 

කමිටුව 

 
ප්රසම්පාදන 

අංශය, 
4වනමහල,බලස්ථානක

ළමයාකරු 
(ලක්වවිජයවිදුලිබලාගාර

ය) 
ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩලය,
නාරක්වකල්ලලිය,යනායරා

චයචෝයල්ල 
TP : 032 226 8964/77 

Fax: 032 226 8980 

 
රු30,000.00 
(නැවතයනා
යගවනයට

න්ඩර්තැන්ප
තුව) 

සාමානයාධි
කාරීලංකාවිදු
ලිබලමණ්ඩල
යනමින්මහජ
නබැංකුයේගි

ණුම්අංක: 

 
1,960,000.00 

 
 

 
ප්රසම්පාදනඅංශය, 4 

වනමහල, 
පරිපාලනයගාඩනැගිල්ලල, 
ලක්වවිජයවිදුලිබලාගාරය, 
ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩලය, 

නාරක්වකල්ලලිය, 
යනායරාචචයලයි 61342, 

ශ්රීලංකාව. 
 

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

 
ප්රසම්පාදනඅංශය, 4 

වනමහල, 
පරිපාලනයගාඩනැගි

ල්ලල, 
ලක්වවිජයවිදුලිබලාගාර

ය, 
ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩල

ය, නාරක්වකල්ලලිය, 
යනායරාචචයලයි 

61342. 
 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින්යනාමි
යල්ලබාගතකර

ගතහැක 
 

 
NCB 

Click 
Here 

 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/ya4d2ss3f93v43e/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2023-0037.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ya4d2ss3f93v43e/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2023-0037.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/ktqdllg12o2dvn1/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0288.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ktqdllg12o2dvn1/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0288.pdf?dl=0
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Mob 0715777171 

2042001400
85134 

යවතබැරකල
හැක. 

 
 

ජනන අංශය 
(මහවැලි 

සංකීර්යය) 

 

MC/RND/PT/2023/02රන්යදනිගල 
විදුලි බලස්ථානයේ උදයාන අලංකරය 

කටයුතු, සනීපාරක්ෂක කටයුතු, 
බලස්ථානය ඇතුලත පිරිසිදු කිරීම සහ 

යසසුයස්වාවන් ලබා ගැනීම-2023 

 
 

2023/03/15 
දින 

14:00 පැය 

 
 
 

මහවැලි 
සංකීර්යය 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු, 
රන්යදනිගල විදුලි 
බලස්ථානය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

තැ.යප. 05, රන්ටැයේ. 
දුරකථන : 055-

4929011/2 
ෆැක්වස් : 055-2245755 

විදුත් : 
cerdmc.gen@ceb.lk 

 

 
රු.3,000.00 

මහජන 
බැංකුව 

මුලස්ථාන 
ශාඛායේ  
ලං.වි.ම. 
මහවැලි 

සංකීර්යයේ
 ස්කිරීයම්ගි

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

ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය. 

 

 
 
 

රු.50,000.00 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු, 
රන්යදනිගල විදුලි 

බලස්ථානය, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, තැ.යප. 05, 

රන්ටැයේ. 
 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු, 
රන්යදනිගල විදුලි 
බලස්ථානය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

තැ.යප. 05, රන්ටැයේ. 
 

 
 
- 

 
 

NCB 
 

 
 

Click 
here 

සම්යේෂය / 
(සම්.මෙ.හා. 

න- උතුර) 

TR/O&M/N/NCB/2022/077/D 
 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි (සම්යේෂය, 
යමයහයුම් හා නඩත්තු - උතුර), මධායගත 

යස්වා ඒකකය සදහා මෙෝටර් වෑන් රථයක් 
ඉන්ධන හා රියදුරු සෙග කුලියට ලබා 

ගැනීෙ 

2023.03.17
මෙ.ව. 10.00 

ෙැයට 

සම්යේෂය -  
ප්රසම්ොනන 

මටන්ඩර් 
ෙණ්ඩලය 

නි.සා.(සම්.යම.හා න.) 
උතුර, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය 

කිරිබත්කුඹුර ග්රිඩ 
උපයපාල, 

ර න්යදණිය පාර, 
කිරිබත්කුඹුර. 

 
දු.අ./ෆැක්වස්: 

081 2388944 / 
070 599 4962 

200.00 
48,000.00 

(එක්ව වාහනයක්ව 
සදහා) 

නි.සා.(සම්.යම.හා න.) 
උතුර, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
කිරිබත්කුඹුර ග්රිඩ උපයපාල, 

ර න්යදණිය පාර, 
කිරිබත්කුඹුර. 

 
 

දු.අ./ෆැක්වස්: 
081 2388944 / 
070 599 4962 

නි.සා.(සම්.යම.හා න.) 
උතුර, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

කිරිබත්කුඹුර ග්රිඩ 
උපයපාල, 

ර න්යදණිය පාර, 
කිරිබත්කුඹුර. 

 
දු.අ./ෆැක්වස්: 

081 2388944 / 
070 599 4962 

- NCB 

 
Click 
Here 

 
 

සම්යේෂය/ 
නි.සා (පාලන 
හා ආරක්වෂය) 

DGM(C&P-
Tr)/CE(PS)/H/K/2023/01 

 
මෙෝටර්  වෑන් රථයක්ව ඉන්ධන හා රියදුරු 

සෙග නි.සා (පාලන හා ආරක්වෂය) 
මහ වර කාර්යාලය  සදහා කුලියට ලබා 

ගැනීෙ 

15.03.2023
මෙ.ව. 10.00 

ෙැයට 

 
 

සම්යේෂය 
ප්රසම්ොනන 

මටන්ඩර් 
ෙණ්ඩලය 

නි.සා (පාලන හා 
ආරක්වෂය) මහ වර 

කාර්යාලය,ලංකා 
විදුලිබල 

මණ්ඩලය,68/2ඩී,ෆාම්හි
ල්ල පටුමග,අම්පිටිය 

පාර,මහ වර. 
දු.අ. 081 2221567 

081 2221566 

- 
40,000.00 

(එක්ව වාහනයක්ව 
සදහා) 

නි.සා (පාලන හා 
ආරක්වෂය) මහ වර 

කාර්යාලය,ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය,68/2ඩී, ෆාම්හිල්ල 

පටුමග,අම්පිටිය 
පාර,මහ වර 

නි.සා (පාලන හා 
ආරක්වෂය) මහ වර 

කාර්යාලය,ලංකා 
විදුලිබල 

මණ්ඩලය,68/2ඩී, 
ෆාම්හිල්ල 

පටුමග,අම්පිටිය 
පාර,මහ වර 

- NCB 

 
 
 
 

CLICK 
HERE 

 

යබදාහැරීම් ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2023/5 2023 පළාත් මිලදී ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු 3,000.00 70,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාරී නියයෝජය  NCB Click 

mailto:cerdmc.gen@ceb.lk
https://www.dropbox.com/s/zemto0mwxihbzb1/SIN-GEN-MC-RND-PT-2023-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zemto0mwxihbzb1/SIN-GEN-MC-RND-PT-2023-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lwur0voz4sl0etw/Eng-TRA-O%26M-TRO%26MNNCB2022077%20D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lwur0voz4sl0etw/Eng-TRA-O%26M-TRO%26MNNCB2022077%20D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c3f85bohsemutt6/Eng-TRWO-C%26P-DGM%28C%26P-Tr%29_CE%28PS%29_H_K_2023_01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c3f85bohsemutt6/Eng-TRWO-C%26P-DGM%28C%26P-Tr%29_CE%28PS%29_H_K_2023_01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pozryf4lx5yhavl/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2023-57.pdf?dl=0
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අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

7 
විදුලි ඉංිනයන්රු (වාණිජ) ඒකකයේ විදුලි 

අධිකාරි (යතාග සැපයුම්)  සඳහා කුලී 
පදනම මත වෑන් රථයක්ව ලබා ගැනීම 

මාර්තු 08 
ප.ව 02.00 

ගැනීම් කමිටුව (වාණිජ) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 

ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 

037 - 2281892 

(වයඹ-1) කාර්යාලය 
නාරම්මල පාර, 

ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 

සාමානයාධිකාරී (වයඹ-
1) කාර්යාලය , 
නාරම්මල පාර, 

ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 

Here 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2023/
60 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු (හලාවත) 
කාර්යාලයට අයත් විදුලි අධිකාරි (වාණිජ) 
සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක්ව ලබා 

ගැනීම 

2023 
මාර්තු 08 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව 

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

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2023/
61 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු (හලාවත) 
කාර්යාලයට අයත් විදුලි අධිකාරි (වාණිජ - 

1) සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක්ව 
ලබා ගැනීම 

 

2023 
මාර්තු 08 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව 

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

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2023/
62 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු (හලාවත) 
කාර්යාලයට අයත් විදුලි අධිකාරී (වාණිජ) 
- II සදහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක්ව 

ලබා ගැනීම. 
 

2023 
මාර්තු 08 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව එම 3,000.00 70,000.00 එම එම  NCB 

Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2023/
65 

විදුලි ඉංිනයන්රු (පුත්තලම වයඹ1) සදහා 
කුලී පදනම මත යමෝටර් රථයක්ව ලබා 

ගැනීම 

2023 
මාර්තු 08 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව 

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

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2023/
66 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු (සැලසුම් හා 
සංවර්ධාන) ඒකකයට අයත් විදුලි අධිකාරී 
(විමර්ශන) සදහා කුලී පදනම මත වෑන් 

රථයක්ව ලබා ගැනීම. 

2023 
මාර්තු 08 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව එම 3,000.00 70,000.00 එම එම  NCB 

Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2023/
67 

විදුලි ඉංිනයන්රු (කුලියාපිටිය) කාර්යාලය 
සදහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක්ව ලබා 

ගැනීම. 

2023 
මාර්තු 08 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව එම 3,000.00 70,000.00 එම එම  NCB 

Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2023/
68 

විදුලි ඉංිනයන්රු (පුත්තලම) කාර්යාලයට 

2023 
මාර්තු 08 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව 

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

 

https://www.dropbox.com/s/pozryf4lx5yhavl/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2023-57.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/osypyb0frz8q6hv/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2023-60.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/osypyb0frz8q6hv/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2023-60.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/28vmij4dhji4hrl/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2023-61.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/28vmij4dhji4hrl/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2023-61.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i1z0nmm56g9kdwi/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2023-62.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i1z0nmm56g9kdwi/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2023-62.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/494k8a6y9yu7tpj/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2023-65.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/494k8a6y9yu7tpj/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2023-65.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m2h94sg64b8pxo6/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2023-66.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m2h94sg64b8pxo6/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2023-66.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kq0v8gqnspxsz0e/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2023-67.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kq0v8gqnspxsz0e/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2023-67.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9c3ao1psetr60w5/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2023-68.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9c3ao1psetr60w5/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2023-68.pdf?dl=0
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අයත් ප්රායේශීය නඩත්තු ඒකකය සදහා 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක්ව ලබා ගැනීම. 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/LB/23/012 
අලේව විදුලි පාරි යභෝගික යස්වා 

මධායස්ථානය සඳහා යගාඩනැගිල්ලලක්ව බදු 
පදනම මත ලබා ගැනීම. 

2023-03-16 
යප.ව.10.00 

ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

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

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

- යේශීය Click 
Here 

 
DD2 

 
Bid No:PHM DD2/ DGM/ CE (LCM) 

/QD/2023/02 
කෙරවලපිටිය ග්රිඩ් උ පොකොේකස ට  

නුගකේ ගන්ට්රිය දක්වේ ය ෝජිත 33 kV 
රැහැන් මාර්ගයේ Priliminary හා 

Profile යමනුම් රටයුතු සිදුකිරීම- අදියර 
II  (4.0 Km) 

 
 
 
 

08/03/2023 
14.00 පැය 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකා
රි(වයා.හා 
අ.සැ.න.) 

යබදාහැරීම් 
අංශය 2 

 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි(වයා.හා 

අ.සැ.න.)යබදාහැරීම් 
අංශය 2 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය,   
තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහ වර 

 
0812222286 

 
1,000.00 

 
15,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(වයා.හා අ.සැ..න.) 

යබදාහැරීම් අංශය 2, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

තැ.යප.18, 
ළමාගාරය පාර, 

මහ වර 
 

081-2222286 
081-2204298 

 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(වයා.හා අ.සැ..න.) 

යබදාහැරීම් අංශය 2, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, තැ.යප.18, 
ළමාගාරය පාර, 

මහ වර 
081-2222286 
081-2204298 

 NCB 
-Click 
here 

 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 

 

CP1/CE(COM)/PPC/2023/041 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය මධායම පළාත 1 
ඒකකයට  අයත් ප්රායේය ය විදුලි ඉංිනයන්රු 
(කුණ්ඩසායල්ල) ඒකකය සඳහා යකාන්ී් 
කණු  Spun 6m 50kg – 200 ක්ව (Lot-

1)සපයා භාරදීම. 

 
 

2023-03-15 
දින 

ප.ව. 2. 00ට 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
ප්ර.ඉ. (වාණිජ-මප1) 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, මහ වර. 

දු.අ.  081-2234324 
 

 
 
 
 
 
 

1000.00 

 
 
 
 
 
 

84000.00 

 
 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහ වර. 
 

 
 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, මහ වර. 
 

 
 
 

අදාල නැත. 

 
 
 
 

යේශීය 

Click 
Here 

 

 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 

 

CP1/CE(COM)/PPC/2023/044 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය මධායම පළාත 1 
ඒකකයට  අයත් ප්රායේය ය විදුලි ඉංිනයන්රු 

(ගලයගදර) ඒකකය සඳහා යකාන්ී් 
කණු  Spun 6m 50kg – 100 ක්ව (Lot-

1)සපයා භාරදීම. 

 
 

2023-03-15 
දින 

ප.ව. 2. 00ට 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
ප්ර.ඉ. (වාණිජ-මප1) 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, මහ වර. 

දු.අ.  081-2234324 
 

 
 
 
 

1000.00 
 

 
 
 
 

42000.00 
 
 
 

 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහ වර. 
 

 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, මහ වර. 
 

 
 
 
 

අදාල නැත. 

 
 
 
 

යේශීය 

Click 
Here 

 

 CP1/CE(COM)/PPC/2023/045          Click 

https://www.dropbox.com/s/jnoo28e4y0imtb7/CEB-NWP2-NCB-LB-23-012.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jnoo28e4y0imtb7/CEB-NWP2-NCB-LB-23-012.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/za3ypxxqsbd4fa3/AAC7e5-y3HBsXj5vwAoyC43ia?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/za3ypxxqsbd4fa3/AAC7e5-y3HBsXj5vwAoyC43ia?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a3gt9huyms8i4py/Eng-DD2-CP1-PPC-2023%20041.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a3gt9huyms8i4py/Eng-DD2-CP1-PPC-2023%20041.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fy1x64e6dkm4e59/Eng-DD2-CP1-PPC-2023%20-044.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fy1x64e6dkm4e59/Eng-DD2-CP1-PPC-2023%20-044.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/knj3amurptgm0ef/Eng-DD2-CP1-PPC-2023%20-045.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 

 
 
 
 
 
 
 
 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය මධායම පළාත 1 
ඒකකයට  අයත් ප්රායේය ය විදුලි ඉංිනයන්රු 
(දඹුල්ලල) ඒකකය සඳහා යකාන්ී් කණු  

Spun 6m 50kg – 200 ක්ව (Lot-1)සපයා 
භාරදීම. 

 
 

2023-03-15 
දින 

ප.ව. 2. 00ට 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, මහ වර. 
දු.අ.  081-223432 

 
 
 

 
 
 
 

1000.00 

 
 
 
 

84000.00 
 
 
 
 

 
ප්ර.ඉ. (වාණිජ-මප1) 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 
මහ වර. 

 
ප්ර.ඉ. (වාණිජ-මප1) 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, මහ වර. 

 

 
 
 

අදාල නැත. 

 
 
 

යේශීය 
 
 
 
 

Here 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 

 

CP1/CE(COM)/PPC/2023/048 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය මධායම පළාත 1 

ඒකකයට  අයත් ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(මහ වර නගරය) ඒකකය සඳහා 

යකාන්ී් කණු  Spun 8.3m 100kg – 
100 ක්ව සපයා භාරදීම. 

 
2023-03-15 

දින 
ප.ව. 2. 00ට 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, මහ වර. 
දු.අ.  081-2234324 

 

 
 
 

1000.00 

 
 
 

56000.00 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහ වර. 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, මහ වර. 
 

 
 
 

අදාල නැත. 

 
 
 
 

යේශීය 

Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 

 

CP1/CE(COM)/PPC/2023/049 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය මධායම පළාත 1 
ඒකකයට  අයත් ප්රායේය ය විදුලි ඉංිනයන්රු 
(කටුගස්යතාට) ඒකකය සඳහා යකාන්ී් 

කණු  Spun 8.3m 100kg – 100 ක්ව 
(Lot-1) සපයා භාරදීම. 

 
2023-03-15 

දින 
ප.ව. 2. 00ට 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, මහ වර. 
දු.අ.  081-2234324 

 

 
 
 

1000.00 

 
 
 

56000.00 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහ වර. 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, මහ වර. 
 

 
 
 

අදාල නැත. 

 
 
 
 

යේශීය 

Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 

 

CP1/CE(COM)/PPC/2023/053 
කුයඩසායල්ල ප්රායේය ය විදුලි ඉංිනයන්රු 

බල ප්රයේශයට අයත් බත්ගම්පළ උප විදුලි 
පාරියභෝගික යස්වා මධායස්ථානය සඳහා 

කුලී පදනම මත වසර 02 ක කාලයක්ව 
සඳහා සැහැල්ලලු යලාරි රථයක්ව ලබා 

ගැනීම. 

 
2023-03-15 

දින 
ප.ව. 2. 00ට 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, මහ වර. 
දු.අ.  081-2234324 

 
 
 

1000.00 

 
 
 

16000.00 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහ වර. 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, මහ වර. 
 

 
 
 

අදාල නැත. 

 
 
 
 

යේශීය 

Click 
Here 

 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

 
නිවැරදි කිරීමයි 

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

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි මධායම පළාත 
02 කාර්යාල සංකීර්යය සඳහා  පහත 

සඳහන් අවශයතාවන් සහිත  
යගාඩනැගිල්ලලක්ව කුලී/බදු පදනම මත 

වසර 02ක කාලයකට ලබා ගැනීම. 
සපුරාලිය යුතු අවශයතා: 

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 

 
 
 

240,000.00 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

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

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.431, යකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/knj3amurptgm0ef/Eng-DD2-CP1-PPC-2023%20-045.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w7jlzboc6o2965e/Eng-DD2-CP1-PPC-2023-%20048.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w7jlzboc6o2965e/Eng-DD2-CP1-PPC-2023-%20048.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3c8mx3uyqv8c37a/Eng-DD2-CP1-PPc-2023%20-%20049.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3c8mx3uyqv8c37a/Eng-DD2-CP1-PPc-2023%20-%20049.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2s7z0457l89ovzn/Sin-DD2-CP1-PPC-2023-053.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2s7z0457l89ovzn/Sin-DD2-CP1-PPC-2023-053.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ajf2hir4ykttvql/PPC-2023-068%20Bidding.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ajf2hir4ykttvql/PPC-2023-068%20Bidding.pdf?dl=0
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01.   යගාඩනැගිල්ලල පිළිමතළාව යකාළඹ 
 වර පාරට මුහුයලා නගර සීමාව තුල 

යහෝ නගරාසන්නයේ පිහිටා තිබිය යුතුය. 
02.  යගාඩනැගිල්ලල වර්ග අඩි 15000ක්ව 

යහෝ ඊට වැඩි විය යුතුය. 
03.  අවම වශයයන් එකවර වාහන 15ක්ව 
නවතා තැබිය හැකි ඉඩ පහසුකම්  තිබිය 

යුතුය. 
 

2023-02-09 ප්රකාශයට පත් කරන ලද 
ලංසු අංක CP2/CE(COM)/PPC/ 

2023/068 දරය දැන්වීම යම් මඟින් 
ප්රතිස්ථාපනය යේ. 

 
යබ. අ. 02 

(මප2) 
 

CP2/CE(COM)/PPC/2023/079 
 

ප්රායේශීය විදුලි  ඉංිනයන්රු (මාවනැල්ලල) 
ඒකකයේ පා.යස්.ම. මාවනැල්ලල සඳහා  

වසර යදකක කාලයකට සැහැල්ලලු යලාරි 
රථයක්ව ලබා ගැනීම 

22/03/2023 
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. 

 
යේශීය 

Click 
Here 

 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

 
CP2/CE(COM)/PPC/2023/080 

 
ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු (මාවනැල්ලල)  
බල ප්රයේශයේ  පා.යස්.ම. යහම්මාතගම 
ප්රයේශයේ බිදවැටුම් යස්වා සැපයුම් හා 

නඩත්තු කටයුතු සදහා වසර යදකක 
කාලයකට කුලී පදනම යටයත් සැහැල්ලලු 

යලාරි රථයක්ව ලබා ගැනීම. 

22/03/2023 
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. 

 
යේශීය 

Click 
Here 

 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

 
CP2/CE(COM)/PPC/2023/081 

 
ප්රායේශීය විදුලි  ඉංිනයන්රු(කෑගල්ලල)  

ඒකකයේ වාණිජ උප ඒකකය සඳහා  වසර 
යදකක කාලයකට වෑන් රථයක්ව ලබා 

ගැනීම 

22/03/2023 
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. 

 
යේශීය 

Click 
Here 

 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

 
CP2/CE(COM)/PPC/2023/083 

 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු(යරරායදණිය)  

කාර්යාලය සඳහා වසර යදකක කාලයකට 

22/03/2023 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

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

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.431, යකාළඹ පාර, 

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, 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/pr0o4k0d0rnoinv/PPC-2023-079%20Light%20Lorry%20Mawanella.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pr0o4k0d0rnoinv/PPC-2023-079%20Light%20Lorry%20Mawanella.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x97f2wqplbnn9jz/PPC-2023-080%20Light%20Lorry%20Hemmatagama.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x97f2wqplbnn9jz/PPC-2023-080%20Light%20Lorry%20Hemmatagama.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hxcx4004ke24zt2/PPC-2023-081%20Van%20Com%20Kegalle.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hxcx4004ke24zt2/PPC-2023-081%20Van%20Com%20Kegalle.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/li4v5ccn6obh5u5/PPC-2023-083%20Van%20Peradeniya.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/li4v5ccn6obh5u5/PPC-2023-083%20Van%20Peradeniya.pdf?dl=0
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වෑන් රථයක්ව ලබා ගැනීම. පිළිමතලාව. 
දු.අ. 081-2270070 

පිළිමතලාව. 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

 
CP2/CE(COM)/PPC/2023/084 

ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු(නාවලපිටිය) 
බල ප්රයේශයේ නඩත්තු උප ඒකකය- I 

සඳහා වසර යදකක කාලයකට ත්රී යරෝද 
රථයක්ව ලබා ගැනීම. 

22/03/2023 
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. 

 
යේශීය 

Click 
Here 

 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

 
CP2/CE(COM)/PPC/2023/085 

ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු ( වරඑළිය) 
බල ප්රයේශයේ වාණිජ උප ඒකකය සඳහා 

වසර යදකක කාලයකට වෑන් රථයක්ව ලබා 
ගැනීම 

22/03/2023 
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. 

 
යේශීය 

Click 
Here 

 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2023/086 
ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු(නාවලපිටිය) 
බල ප්රයේශයේ GPS දත්ත ලබා ගැනීයම් 
වැඩසටහන සඳහා වසරක කාලයකට ත්රී 

යරෝද රථයක්ව ලබා ගැනීම. 

22/03/2023 
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. 

 
යේශීය 

Click 
Here 

 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

 
CP2/CE(COM)/PPC/2023/087 

 
ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු(යරරායදණිය) 

බල ප්රයේශයට අයත් වාණිජ උප ඒකකය  
සඳහා වසරක කාලයකට ත්රී යරෝද රථයක්ව 

ලබා ගැනීම 

22/03/2023 
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. 

 
යේශීය 

Click 
Here 

 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

 
CP2/CE(COM)/PPC/2023/088 

 
ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු(යරරායදණිය) 

බල ප්රයේශයට අයත් ඊරියගම පාරියභෝගික 
යස්වා මධායස්ථානය  සඳහා වසරක 

කාලයකට ත්රී යරෝද රථයක්ව ලබා ගැනීම 

22/03/2023 
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. 

 
යේශීය 

Click 
Here 

 
 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

 
CP2/CE(COM)/PPC/2023/089 

 
ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු(කෑගල්ලල)  

ඒකකයට අයත්  පා.යස්.ම. 
යමායරාන්යතාට ප්රයේශයේ බිඳවැටුම් 

යස්වා සැපයුම් හා නඩත්තු කටයුතු  සඳහා 

22/03/2023 
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. 

 
යේශීය 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/lrixatw8xliz3sd/PPC-2023-084%20Three%20Wheeler%20AMU.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lrixatw8xliz3sd/PPC-2023-084%20Three%20Wheeler%20AMU.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ebjbch9pu8vh8m5/PPC-2023-085%20%20Van%20Com%20NE.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ebjbch9pu8vh8m5/PPC-2023-085%20%20Van%20Com%20NE.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mhd8tz1qd7icgu4/PPC-2023-086%20Three%20Wheeler.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mhd8tz1qd7icgu4/PPC-2023-086%20Three%20Wheeler.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l9rgh8yrx7snd5n/PPC-2023-087%20Three%20Wheeler-%20Commecial.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l9rgh8yrx7snd5n/PPC-2023-087%20Three%20Wheeler-%20Commecial.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/axhsfs4qlo0q65i/PPC-2023-088%20Three%20Wheeler-%20Eriyagama.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/axhsfs4qlo0q65i/PPC-2023-088%20Three%20Wheeler-%20Eriyagama.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q86wug37huyzec2/PPC-2023-089%20Light%20Lorry%20Moronthota.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q86wug37huyzec2/PPC-2023-089%20Light%20Lorry%20Moronthota.pdf?dl=0
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වසර යදකක කාලයකට කුලී පදනම 
යටයත් සැහැල්ලලු යලාරි රථයක්ව ලබා 

ගැනීම 
යබ. අ. 02 

(මප2) 
 

CP2/CE(COM)/PPC/2023/090 
 

ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු (යරරායදණිය)  
බල ප්රයේශයේ  පා.යස්.ම. ඊරියගම සඳහා 

වසර යදකක කාලයකට කුලී පදනම 
යටයත් යලාරි රථයක්ව ලබා ගැනීම. 

22/03/2023 
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. 

 
යේශීය 

Click 
Here 

 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

 
CP2/CE(COM)/PPC/2023/091 

 
ප්රායේශීය විදුලි  ඉංිනයන්රු 

(ගිනිගත්යේන) ඒකකයට අයත් පා.යස්.ම. 
යනෝටන්ිජ් ස සඳහා  වසර යදකක 

කාලයකට සැහැල්ලලු යලාරි රථයක්ව ලබා 
ගැනීම 

22/03/2023 
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. 

 
යේශීය 

Click 
Here 

 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

 
CP2/CE(COM)/PPC/2023/092 

 
ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු(යරරායදණිය)  

බල ප්රයේශයේ  පා.යස්.ම. ගලහා සඳහා 
වසර යදකක කාලයකට කුලී පදනම 
යටයත් යලාරි රථයක්ව ලබා ගැනීම. 

22/03/2023 
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. 

 
යේශීය 

Click 
Here 

 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

 
CP2/CE(COM)/PPC/2023/093 

 
ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු (යරරායදණිය)  
බල ප්රයේශයේ  පා.යස්.ම. දවුලගල සඳහා 

වසර යදකක කාලයකට කුලී පදනම 
යටයත් යලාරි රථයක්ව ලබා ගැනීම. 

22/03/2023 
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. 

 
යේශීය 

Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/23/031 
ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු (බලශක්වති 
කළමයාකරන - නැයගනහිර)  යේ 

රාජකාරී කටයුතු සඳහා යමෝටර් කාර් 
රථයක්ව   යහෝ ඩබල්ල   කැබ් රථයක්ව    වසර 

02 ක්ව සඳහා කුලියට ලබා ගැනීම. 

08-03-2023 
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

1,000.00 20,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය), 

උරපුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උරපුයේලි, 

ත්රිකුයාමලය 

- 

NCB Click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/D-V86/2022/389 
කුලී පදන්ම මත රෘ රැබ් රථ ක් ලබා 

ගැනීම, ප්රායීය   න්ඩතු තු කරර  - විදුලි 
ඉංජියන්රු (දිවුලපිටි ) කරර  

2023-03-08 
ප.ව 2.00 

දක්වවා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

යනා. 280,  වර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ. 

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

නි.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., 

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

011-2911071/72 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

යනා. 280,  වර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/f7coy763pgnsfpy/PPC-2023-090%20Lorry%20Eriyagama.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f7coy763pgnsfpy/PPC-2023-090%20Lorry%20Eriyagama.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f3anrl5ln8wkhgk/PPC-2023-091%20Light%20Lorry%20%20Norton%20Bridge.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f3anrl5ln8wkhgk/PPC-2023-091%20Light%20Lorry%20%20Norton%20Bridge.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4h9pzxd7jgz2ue7/PPC-2023-092%20Lorry%20Galaha.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4h9pzxd7jgz2ue7/PPC-2023-092%20Lorry%20Galaha.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/117aac28ddsoidy/PPC-2023-093%20Lorry%20Daulagala.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/117aac28ddsoidy/PPC-2023-093%20Lorry%20Daulagala.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7qmkonshs6ols8t/Eng-DD2-EP-23-031%20Hiring%20of%20Motor%20car%20for%20CE%20EM%20East.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7qmkonshs6ols8t/Eng-DD2-EP-23-031%20Hiring%20of%20Motor%20car%20for%20CE%20EM%20East.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vzz86e2mqmwrvz0/Eng-DD2-WPN-NCB-D-V86-2022-389-%202WD%20Crew%20Cab.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vzz86e2mqmwrvz0/Eng-DD2-WPN-NCB-D-V86-2022-389-%202WD%20Crew%20Cab.doc?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/KR-V32/2023/15 
කුලී පදන්ම මත රෘ රැබ් රථ ක් ලබා 

ගැනීම, පා ය ෝගිර ය්වා මධ්ය්ථාන්  
(යදාම්යේ) - විදුලි ඉංජියන්රු (කි ඳිවැල) 

කරර  

2023-03-08 
ප.ව 2.00 

දක්වවා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

යනා. 280,  වර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ. 

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

නි.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., 

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

011-2911071/72 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

යනා. 280,  වර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

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

ගැනීම, පාරියභෝගික යස්වා මධායස්ථානය 
(යදල්ලයගාඩ) - ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(කැළණිය) ඒකකය 

2023-03-08 
ප.ව 2.00 

දක්වවා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

යනා. 280,  වර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ. 

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

නි.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., 

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

011-2911071/72 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

යනා. 280,  වර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/K-V149/2022/162 
කුලී පදන්ම මත රෘ රැබ් රථ ක් ලබා 

ගැනීම, පා ය ෝගිර ය්වා මධ්ය්ථාන්  
(කි ල්ලවල) - ප්රධ්ාන් ඉංජියන්රු 

(රැළණි ) කරර  

2023-03-08 
ප.ව 2.00 

දක්වවා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

යනා. 280,  වර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ. 

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

නි.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., 

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

011-2911071/72 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

යනා. 280,  වර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NEG/C7/BUILDING/23/034 
මි වන්යගාඩ පාරියබෝගික යස්වා 

මධායස්ථානය සඳහා යගාඩනැගිල්ලලක්ව 
සහිත පර්චස් 40ක පමය ඉඩමක්ව කුලී 

පදනම මත ලබාගැනීම. 

2023-03-08 
ප.ව 2.00 

දක්වවා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ප්රායේය ය විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය, 
යනා.87, කිඹුලාපිටිය 

පාර, මීගමුව 
දු.ක. :  031-2224286 

031-2235202 
ෆැක්වස් :031-2222560 

1,000.00 30,000.00 

ප්රායේය ය විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය, යනා.87, 

කිඹුලාපිටිය පාර, මීගමුව 
දු.ක. :  031-2224286 

031-2235202 
ෆැක්වස් :031-2222560 

ප්රායේය ය විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය, 
යනා.87, කිඹුලාපිටිය 

පාර, මීගමුව 
දු.ක. :  031-2224286 

031-2235202 
ෆැක්වස් :031-2222560 

- NCB 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
124/DI-10/2K23/012 

විදුලි ඉංිනයන්රු (දියතලාව)ඒකකයේ 
ඇල්ලල පාරියභෝගික යස්වා මධායස්ථානය 

යවත වසර යදකක්ව සඳහා කුලී පදනම මත 
යලාරි රථයක්වලබාගැනිම. 

15/03/2023 
15.00 hrs 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලංකාවිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි 

පාර,හිඳ යගාඩ,බදුල්ලල. 

1000.00 69,000.00 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලංකාවිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගාඩ, 

බදුල්ලල. 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගාඩ, 

බදුල්ලල 

 
- 

යේශීය 

 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
108/DM-15/2K23/013 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු - යබදාහැරීම් නඩත්තු 
(ඌව) ඒකකයේ ලුණුගල වැඩ කණ්ඩායම 

සඳහා කුලී පදනම මත කෲ කැබ් 
රථයක්වලබාගැනිම. 

15/03/2023 
15.00 hrs 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලංකාවිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි 

පාර,හිඳ යගාඩ,බදුල්ලල. 

1000.00 69,000.00 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලංකාවිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගාඩ, 

බදුල්ලල. 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 

 
- 

යේශීය 

 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/nadv0ktsiiag4et/Eng-DD2-WPN-NCB-KR-V32-2023-15-%202WD%20Crew%20Cab.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nadv0ktsiiag4et/Eng-DD2-WPN-NCB-KR-V32-2023-15-%202WD%20Crew%20Cab.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c3flcgt4nns3okn/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V99-2022-52-%202WD%20Crew%20Cab.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c3flcgt4nns3okn/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V99-2022-52-%202WD%20Crew%20Cab.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3nyfbec1zw227q7/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V149-2022-162-%202WD%20Crew%20Cab.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3nyfbec1zw227q7/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V149-2022-162-%202WD%20Crew%20Cab.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gsy1ydm4bmaigqg/WPN%20NEG%20C7%20BUILDING%2023%2034.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gsy1ydm4bmaigqg/WPN%20NEG%20C7%20BUILDING%2023%2034.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zhgnnk13annw4mi/012-%20_EE%20-Diyatalawa_%20Ella%20CSC%20-%20Lorry.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zhgnnk13annw4mi/012-%20_EE%20-Diyatalawa_%20Ella%20CSC%20-%20Lorry.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/86yg4g9f6yeaxjh/013-%20CE%20_DM_%20Lunugala%20Gang%20-%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/86yg4g9f6yeaxjh/013-%20CE%20_DM_%20Lunugala%20Gang%20-%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
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හිඳ යගාඩ, 
බදුල්ලල 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
121/DI-07/2K23/015 

විදුලි ඉංිනයන්රු - දියතලාව ඒකකයේ 
ඇල්ලල පාරියභෝගික යස්වා මධායස්ථානය 

සඳහා කුලී පදනම මත ත්රීයරෝද 
රථයක්වලබාගැනිම. 

15/03/2023 
15.00 hrs 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලංකාවිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි 

පාර,හිඳ යගාඩ,බදුල්ලල. 

500.00 25,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලංකාවිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

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

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගාඩ, බදුල්ලල 

 
- 

යේශීය 

 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
72/BD-09/2K23/016 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු -බදුල්ලල ඒකකයේ 
බදුල්ලල පාරියභෝගික යස්වා මධායස්ථානය 

සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් 
රථයක්වලබාගැනිම. 

15/03/2023 
15.00 hrs 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලංකාවිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි 

පාර,හිඳ යගාඩ,බදුල්ලල. 

1000.00 69,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලංකාවිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

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

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගාඩ, බදුල්ලල 

 
- 

යේශීය 

 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

 
 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
130/BD-22/2K23/017 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු -බදුල්ලල ඒකකයේ 
පස්සර පාරියභෝගික යස්වා මධායස්ථානය 

සඳහා කුලී පදනම මත සිංගල්ල කැබ් 
රථයක්ව (2WD) ලබාගැනිම. 

15/03/2023 
15.00 hrs 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලංකාවිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි 

පාර,හිඳ යගාඩ,බදුල්ලල. 

1000.00 61,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලංකාවිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

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

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගාඩ, බදුල්ලල 

 
- 

යේශීය 

 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

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

DINGS/2K23/02 
විදුලි ඉංිනයන්රු (යමායරාගල) ඒකකයේ 
දඹගල්ලල විදුලි අධිකාරි නිළ නිවස සඳහා 
දඹගල්ලල නගරය අවටින් නිවසක්ව වසර 

යදකක්ව සඳහා බේදට ලබා ගැනීම 

15/03/2023 
15.00 hrs 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

යමායරාගල ප්රායේශීය 
විදුලි ඉංිනයන්රු 

කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යමායරාගල. 
දු.ක. : 055-2277350 

500.00 10,080.00 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලංකාවිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

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

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 

 
- 

යේශීය 

 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/fnp491zca1xhuys/015-Ella%20CSC%20-Three%20wheel.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fnp491zca1xhuys/015-Ella%20CSC%20-Three%20wheel.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7vid6vrkag0tvre/016-%20CE%20_badulla_%20badulla%20CSC.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7vid6vrkag0tvre/016-%20CE%20_badulla_%20badulla%20CSC.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2cvd69x62puwsmb/017-%20CE%20Badulla%20CSC%20Passara%20Single%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2cvd69x62puwsmb/017-%20CE%20Badulla%20CSC%20Passara%20Single%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gimupmekp6bymzn/2K23-002%20Dambagalla%20ES%20Quartes.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gimupmekp6bymzn/2K23-002%20Dambagalla%20ES%20Quartes.pdf?dl=0
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හිඳ යගාඩ, බදුල්ලල 

 
යබදාහැරීම් 
අංශය 03 
(බපද II ) 

 

 
WPSII/T/2023/015 

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

ප්රධාානඉංිනයන්රු (වාණිජ) සඳහා 

 
2023.03.08 
යප.ව. 10.00 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීම් කමිටුව 
(බපද 11) 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්ලයකෝ්ය්. 

 
රු. 1,000.00 

 
රු. 5,000.00 

 
නි. සා. (බපද II ) කාර්යාලය 

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

මාවත, ඇතුල්ලයකෝ්ය්. 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්ලයකෝ්ය් 

 
අදාල යනායේ 

 
ජාතික 
ලංසු 

Click 
Here 

 
 

යබ. අ. 03 
(සබර) 

 
SAB/RUW-V41/HV/2023/08 

 
විදුලි ඉංිනයන්රු (රුවන්වැල්ලල) ඒකකයේ 
බුලත්යකාහුපිටිය පා.යස්.ම. හි රාජකාරී 

කටයුතුසඳහා වෑන් (ේවිත්ව කාර්යය) 
රථයක්ව කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

15-03 
 

-2023 
 

පැය 14.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

2,000.00 20,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාාන 

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

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

2226084 
 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

- යේශීය 

 
 
 
 
 
 

Click 
Here 

යබ. අ. 03 
(සබර) 

 
 

SAB/EMB-V43/HV/2023/09 
 

විදුලි ඉංිනයන්රු (ඇඹිලිපිටිය) යේ 
රාජකාරී කටයුතුසඳහා යමෝටර් කාර් 
රථයක්ව කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

 

15-03 
 

-2023 
 

පැය 14.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

2,000.00 20,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාාන 

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

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

2226084 
 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

- 

 
 
 

යේශීය 

 
 
 
 

Click 
Here 

යබ. අ. 03 
(සබර) 

 
SAB/DM-V08/HV/2023/10 

 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු(යබ.න) ඒකකයට 

අයත් ඇහැලියයගාඩ වැඩ කණ්ඩායම 
සඳහා වෑන් (ේවිත්ව කාර්යය)රථයක්ව 

කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 
 

15-03 
 

-2023 
 

පැය 14.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

2,000.00 20,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාාන 

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

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

2226084 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

- 

 
 

යේශීය 

 
 

Click 
Here 

යබ. අ. 03 
(සබර) 

 
SAB/RAT-V78/HV/2023/11 

 
විදුලි ඉංිනයන්රු (රත්නපුර) ඒකකයේ 
රාජකාරී කටයුතුසඳහා ත්රී යරෝද රථයක්ව 

15-03 
 

-2023 
 

පැය 14.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

2,000.00 20,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාාන 

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

නගරය, රත්නපුර. 045-

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

- 

 
 

යේශීය 

 
 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/o10kcqp31oqs8tx/WPSII.T.2023.015.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o10kcqp31oqs8tx/WPSII.T.2023.015.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cjpl26x2hd01od9/2023_08%20-RUW-V41-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cjpl26x2hd01od9/2023_08%20-RUW-V41-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5dtvjpwqmgbwavv/2023_09-EMB%20-V43-MOTOR%20CAR.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5dtvjpwqmgbwavv/2023_09-EMB%20-V43-MOTOR%20CAR.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/drw5lfg992c7x2g/2023_10-DM-V08-DUAL%20PURPOSE%20VAN%20-.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/drw5lfg992c7x2g/2023_10-DM-V08-DUAL%20PURPOSE%20VAN%20-.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p0hotxgs74lbpx5/2023_11-RAT_-V78_THREE%20WHEELER.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p0hotxgs74lbpx5/2023_11-RAT_-V78_THREE%20WHEELER.pdf?dl=0
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කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 
 

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

2225891-5 ෆැක්වස් - 045-
2226084 

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

යබ. අ. 03 
(සබර) 

 
SAB/RAT-V79/HV/2023/12 

 
විදුලි ඉංිනයන්රු (රත්නපුර) ඒකකයේ 
රාජකාරී කටයුතුසඳහා ත්රී යරෝද රථයක්ව 

කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 
 

15-03 
 

-2023 
 

පැය 14.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

2,000.00 20,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාාන 

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

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

2226084 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

- 

 
 

යේශීය 

 
 

Click 
Here 

යබ. අ. 03 
(සබර) 

 
SAB/CON-V13/HV/2023/13 

 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (තැනීම්) ඒකකයේ 

වැඩ කණ්ඩායම III සඳහා වෑන් (ේවිත්ව 
කාර්යය) රථයක්ව කුලී පදනම මත ලබා 

ගැනිම. 
 

15-03 
 

-2023 
 

පැය 14.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

2,000.00 20,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාාන 

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

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

2226084 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

- 

 
 

යේශීය 

 
 

Click 
Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/vehicle/V01,02,07,08
/2023/13 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී (ද.ප.2) 

කාර්යාලයේ ප්රධාාන ඉංිනයන්රු / විදුලි 
ඉංිනයන්රුවරුන්යේ රාජකාරී කටයුතු  

සඳහා යමෝටර් කාර් රථ 04ක්ව කුලී පදනම 
මත සපයා ගැනීම 

15-03-2023 
 

14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-2) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

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

තංගල්ලල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්වස් : 047-2241806 

1000.00 20,000.00 

නියයෝජය  සාමානයාධිකාරි 
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.වි.ම., යනා. 

61/1A, මුහුදු මාවත, 
තංගල්ලල. 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාරි 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

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

තංගල්ලල 

-- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප-2) 

SP2/H/C11/Ten/2023/02 
 

ප්ටියයපාල ජීව වායු බලාගාරය ඉදිකිරිමට 
පවරාගත් ඉඩයම් වැට ගැසීම සඳහා 

ලංසුපත් කැඳවීම 

15.03.2023 
 

14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(දප2) 

ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය. 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය 

සැමුයවල්ල මාවත, 
තංගල්ලල . 

දු.අංකය/ෆැක්වස් - 047-
2241771 

 

1,000.00 20,000.00 

ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය. 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 
සැමුයවල්ල මාවත, 

තංගල්ලල . 
 

ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය. 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය 

සැමුයවල්ල මාවත, 
තංගල්ලල . 

 

-- යේශීය Click 
Here 

අති.සා. - 
ආ.ක්ර. 

(වයා. හා 
යම.ක්ර.) 

AGM(CS)/DGM(B&OS)/SRP/FS/20
23-1 

තරු යේණිගත කිරීයම් වැඩසටහන 
යටයත්, රත්නපුර බලප්රයේශයට අයත් 

පා.යස්.ම. වල ප්රගතිය අලලා නිර්මායය 
කරන දැ ම් හුවමාරු කිරීයම් 

වැඩසටහයන් නිෂ්පාදන කටයුතු 

09/03/2023 
14.00 පැය 

 නියයෝජය 
සාමානයාධිකා

රි 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය (වයාපාර හා 
යමයහයුම් ක්රයමෝපාය), 
06 වන මහළ, තැ.යප. 

540, සර් චිත්තම්පලම් ඒ 
ගාඩිනර් මාවත, යකාළඹ 

1000.00 
 20,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය (වයාපාර හා 

යමයහයුම් ක්රයමෝපාය), 06 
වන මහළ, තැ.යප. 540, සර් 

චිත්තම්පලම් ඒ ගාඩිනර් 
මාවත, යකාළඹ 02. දු.අ. 

011 233 3071 ෆැක්වස් : 011 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය (වයාපාර හා 
යමයහයුම් ක්රයමෝපාය), 
06 වන මහළ, තැ.යප. 
540, සර් චිත්තම්පලම් 

ඒ ගාඩිනර් මාවත, 

-- යේශීය 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/algtb0aasmw4760/2023_12-RAT_-V79_THREE%20WHEELER.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/algtb0aasmw4760/2023_12-RAT_-V79_THREE%20WHEELER.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cv9ny9wfdnse75l/2023_13-CON-V13-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cv9ny9wfdnse75l/2023_13-CON-V13-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hc4wi4hjgvu80iw/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V01%2C02%2C07%2C08-2023-13.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hc4wi4hjgvu80iw/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V01%2C02%2C07%2C08-2023-13.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3lw3sql7pmflg6b/SP2-T-C11-Ten-2023-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3lw3sql7pmflg6b/SP2-T-C11-Ten-2023-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0k7xm1qlva9pf2q/Rathnapura.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0k7xm1qlva9pf2q/Rathnapura.pdf?dl=0
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සිදුකිරීම. 02. දු.අ. 011 233 3071 
ෆැක්වස් : 011 233 3067 

233 3067 යකාළඹ 02. දු.අ. 011 
233 3071 ෆැක්වස් : 011 

233 3067 
අති.සා. - 

ආ.ක්ර. 
(වයා. හා 
යම.ක්ර.) 

AGM(CS)/DGM(B&OS)/SRP/FS/20
23-2 

ඇඹිලිපිටිය බල ප්රයේශයට අයත් 
පා.යස්.ම. වල කාර්යය සාධානය මැනීයම් 

වැඩසටහයන් නිෂ්පාදන කටයුතු 
සිදුකිරීම. 

09/03/2023 
14.00 පැය 

 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකා

රි 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය (වයාපාර හා 
යමයහයුම් ක්රයමෝපාය), 
06 වන මහළ, තැ.යප. 

540, සර් චිත්තම්පලම් ඒ 
ගාඩිනර් මාවත, යකාළඹ 
02. දු.අ. 011 233 3071 
ෆැක්වස් : 011 233 3067 

1000.00 
 

20,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය (වයාපාර හා 

යමයහයුම් ක්රයමෝපාය), 06 
වන මහළ, තැ.යප. 540, සර් 

චිත්තම්පලම් ඒ ගාඩිනර් 
මාවත, යකාළඹ 02. දු.අ. 

011 233 3071 ෆැක්වස් : 011 
233 3067 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය (වයාපාර හා 
යමයහයුම් ක්රයමෝපාය), 
06 වන මහළ, තැ.යප. 
540, සර් චිත්තම්පලම් 

ඒ ගාඩිනර් මාවත, 
යකාළඹ 02. දු.අ. 011 

233 3071 ෆැක්වස් : 011 
233 3067 

-- යේශීය 

Click 
Here 

අති.සා. - 
ආ.ක්ර. 

(වයා. හා 
යම.ක්ර.) 

AGM(CS)/DGM(B&OS)/SRP/FS/20
23-3 

රුවන්වැල්ලල බල ප්රයේශයට අයත් 
පා.යස්.ම. වල ඵලදායීතාවය අලලා 

නිර්මායය කරන වැඩසටහයන් 
නිෂ්පාදන කටයුතු සිදුකිරීම. 

09/03/2023 
14.00 පැය 

 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකා

රි 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය (වයාපාර හා 
යමයහයුම් ක්රයමෝපාය), 
06 වන මහළ, තැ.යප. 

540, සර් චිත්තම්පලම් ඒ 
ගාඩිනර් මාවත, යකාළඹ 
02. දු.අ. 011 233 3071 
ෆැක්වස් : 011 233 3067 

1000.00 
 20,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය (වයාපාර හා 

යමයහයුම් ක්රයමෝපාය), 06 
වන මහළ, තැ.යප. 540, සර් 

චිත්තම්පලම් ඒ ගාඩිනර් 
මාවත, යකාළඹ 02. දු.අ. 

011 233 3071 ෆැක්වස් : 011 
233 3067 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය (වයාපාර හා 
යමයහයුම් ක්රයමෝපාය), 
06 වන මහළ, තැ.යප. 
540, සර් චිත්තම්පලම් 

ඒ ගාඩිනර් මාවත, 
යකාළඹ 02. දු.අ. 011 

233 3071 ෆැක්වස් : 011 
233 3067 

-- යේශීය 

Click 
Here 

 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය යව යවන් 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 පමයක්ව උපයයෝගී කරයගනය. 

 
 

අයරක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන්ට යහෝ ුවුන්යේ බලයලත් නියයෝිනතයන්ට පමයක්ව ලංසු යපාත් නිකුත් කර  ලැයබ්. අවශය වු විටක ුවුන් 1987 අංක 3 දරය යපාදු යකාන්් රාත් පනතට අ ලවලව ලියාපදිංචි විය යුතුය. 
 

 

ලංසු භාර ගන්නා අවසාන දිනයට කලින් දින දක්වවා සෑම ලංසු යපාතක්ව යව යවන්ම ඉහත 6 වන තීරුයේ ස`දහන් මුදල යගවා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප් රධාාන ඉංිනයන්රු යවත ලිිතතව ඉදිරිපත් කරන ලද ඉල්ලලීමක්ව මගින්  0900 පැය සිට 1500 පැය දක්වවා 
සාමානය වැඩ කරන දිනයන් තුළ මිලදී ගත හැක. යම් ස`දහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සාමානයාධිකාරී නමින් ලියන ලද බැංකු අයකරයක්ව ම`ගින් යහෝ මුදල්ල ම`ගින් යහෝ යගවිය හැක. 
 

 

වියේශීය තානාපති කාර්යාල /යවළ`ද යකාමිෂන්වලට, ලංසු යපාත්වල යතාරතුරු පිටපත් ලිිතත අයදුම්පතක්ව ඉදිරිපත් කිරීයමන් අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප් රධාාන ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ දී යනාමියල්ල ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපාත් අයරක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් හා 
ුවුන්යේ නියයෝිනතයින්ට අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප් රධාාන ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ දී යනාමියල්ල පරීක්ෂා කල හැක. 
 

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ුවුන්යේ අ මැතිය ලත් නියයෝිනතයින් ඉදිරිපිටදී ඉහත තීරු අංක 9 හි සදහන් ස්ථානයන්හිදී ලංසු භාරගැනීම අවසන් කරන යේලායේදීම, එයස් ඉදිරිපත් කරන ලද සියලුම ලංසු විවෘත කර  ලබන අතර ප් රමාදව ඉදිරිපත් කර  ලබන ලංසු ප් රතියෂේප කර  
ලැයබ්. 
 
මීට අදාල සියලු විස්තර හා පැහැදිලි කිරීම් විමසිය යුත්යත් ලංසු යපාත් නික`ත් කර  ලබන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ ප් රධාාන ඉංිනයන්රු යවතිනි. 
 

 

 
 ICB ) අන්තර්ජාතික තරඟකාරී ලංසු “  NCB ) යේශීය තරඟකාරී ලංසු 

 

        සාමාන්යාධිකාරාරී                      

https://www.dropbox.com/s/teaj9b2hr5omgok/Ruwanwella.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/teaj9b2hr5omgok/Ruwanwella.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n7acmikvpohyv33/Embilipitiya.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n7acmikvpohyv33/Embilipitiya.pdf?dl=0
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