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ලංසු කැ`දවීම 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

කලාපය/ 
අංශය/ 
පළාත 

ලංසු යයොමු අංකය / අයිතම විස්තරය 
හා ප රමායය 

ලංසු 
භාර ගන්නා 
අවසාන 
දිනය හා 
යේලාව 

සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

ලංසු යපොත් මිළදී ගත 
හැකි කාර්යාලය සහ 

අදාළ අංකය 

 
ලංසු 

යපොයතහි 
මිල 
(රුපි.) 

ලංසු ඇපකරයේ 
වටිනාකම 
(රුපි.) 

ඉදිරිපත් කරන ලංසු 
භාරදිය යුතු කාර්යාලය 

ලංසු විවෘත කරන 
ස්ථානය 

යතොරතුරු 
පිටපතක 
මිල 
(රුපි.) 

ලංසු 
වර්ගය 
ICB/ 
NCB 

යතොරතුරු 
පිටපත 
භාගත 
කිරීම් 

අමු ද්රවය 

ජනන 
 

වත්කම් 
කළමණාකර
න තාපවිදුලි  
අංශය 

AMTE/DGM/PROC/RSO/2019 
 

වත්කම් කළමයාකරන තාපවිදුලි  
අංශයේ “Rotor Winding Fault 

detector based on Repetitive 

Surge Oscillography (RSO)” 

උපකරයය සපයා,යගනැවිත් දීම 

2019 ජූලි 
මස  18 වන 
දින 10.00 
පැයට 

ජනන 
සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

වත්කම් කළමණාකරන 
තාපවිදුලි කාර්යාලය,  
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, නව කැළණි 
පාලම පාර 
වැල්ලම්පිටිය 

Tel: 0112-454309 
Fax:0112-392246 

රු. 1000/- 
සෑම 

ගගවීමක්ම 
ඕනෑම 
මහජන 
බැංකු 

ශාඛාවකින් 
ගෙමටගගොඩ 
ශාඛාගේ 
ලං.වි.ම. 

ජනන 
මුලස්ථාන
ගේ ගිණුම් 
අංක: 

071-1001-
2-3320- 
705 

බැරවන ගසේ 
ගගවා බැංකු 
ලදුපත 
ඉදිරිපත් 
කළ යුතුය. 

රු: 25,000.00 වත්කම් කළමණාකරන 
තාපවිදුලි කාර්යාලය,  

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නව කැළණි පාලම පාර, 

වැල්ලම්පිටිය 
 

 
2019 ජූලි මස18 වන 
දින 10.00 පැයට 

වත්කම් 
කළමණාකරන 

තාපවිදුලි කාර්යාලය,  
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, , නව 

කැළණි පාලම පාර, 
වැල්ලම්පිටිය 

 

යනොමියල් 
ලබාගත හැක 

ICB 
 

 
 
 
 
 
 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/curhctnksv003eb/ENG-GEN-AMTE-AMTEDGMPROCRSO2019.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/curhctnksv003eb/ENG-GEN-AMTE-AMTEDGMPROCRSO2019.pdf?dl=0
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ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය 

 

LV/T/2019 /0100 
අඩි 40 Container යපට්ටියක් 

මිලදීගැනීම (40 feet container ) 

 
2019 

ජුනි මස 26 
වන දින 
14.00 
පැයට. 

 

 
ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය-
කනිෂ්ඨ 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන 
අංශය, 4වන මහල, 

බලස්ථාන 
කළමයාකරු 
(ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය) ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්ය ෝයල් 

TP : 032 226 8964 
Fax: 032 226 8966 

 
 

1,000/- 
මුදල  
(නැවත 

යනොයගවන 
යටන්ඩර් 
තැන්පතුව) 
සාමානයාධි
කාරී ලංකා 
විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
නමින් 
මහජන 
බැංකුයේ 

ගිණුම් අංක: 
071100123
320705 
යවත බැර 
කල හැක. 

 
රු15,000.00 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය 
විදුලි බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච් යලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 

 
TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8966 
 
 

 
ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 
යගොඩනැගිල්ල, 
ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච් යලයි 

61342. 
 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 
යනොමියල් 
බාගත 

කරගත හැක 
 

 
 
 
 
 

NCB 

 
 
 
 
 
 

Click 
Here 

 

 
ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය 

 

LV/T2019/0180 
 

ගල් අඟුරු යගොඩ බෑයම් උපකරයවල  
යරෝලර් නැවත රබර් ආවරයය කිරීම 

 

 
2019 

ජුනි මස 26 
වන දින 
14.00 
පැයට. 

 

 
ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය-
කනිෂ්ඨ 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන 
අංශය, 4වන මහල, 

බලස්ථාන 
කළමයාකරු 
(ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය) ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්ය ෝයල් 

TP : 032 226 8964 
Fax: 032 226 8966 

 
 

http://www
.ceb.lk/ten

ders/ 
යවතින් 
යනොමියල් 
බාගත 
කරගත 
හැක 
. 

 
රු30,000.00 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය 
විදුලි බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච් යලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 

 
TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8966 
 

 
ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 
යගොඩනැගිල්ල, 
ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච් යලයි 

61342. 
 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 
යනොමියල් 
බාගත 

කරගත හැක 
 

 
 
 
 
 

NCB 

 
 
 
 

Click 
Here 

 

 
ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය 

 

LV/T/2018/0187 
 

ලක්විජය බලාගාරගේ උපකාරක 
යසේවා අංශය සඳහා HDPE පයිප්ප සහ 

උපාංග සැපයීම හා බාරදීම 
 

 
2019 

ජුනි මස 26 
වන දින 
14.00 
පැයට. 

 

 
ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය-
කනිෂ්ඨ 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන 
අංශය, 4වන මහල, 

බලස්ථාන 
කළමයාකරු 
(ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය) ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්ය ෝයල් 

TP : 032 226 8964 
Fax: 032 226 8966 

 
 

1,000/- 
මුදල  
(නැවත 

යනොයගවන 
යටන්ඩර් 
තැන්පතුව) 
සාමානයාධි
කාරී ලංකා 
විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
නමින් 
මහජන 
බැංකුයේ 

ගිණුම් අංක: 
071100123
320705 
යවත බැර 
කල හැක 

 
රු20,000.00 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය 
විදුලි බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච් යලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 

 
TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8966 
 

 
ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 
යගොඩනැගිල්ල, 
ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච් යලයි 

61342. 
 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 
යනොමියල් 
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/al824i3ogt7siuv/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0100.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/al824i3ogt7siuv/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0100.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/y0az14edvq4dgom/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0180.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y0az14edvq4dgom/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0180.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/y9ng2oma4ci9dbr/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0187.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y9ng2oma4ci9dbr/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0187.pdf?dl=0
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ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය 

 

LV/T/2019/0085 
Sky Climbers, ගෙකක් මිලදී ගැනීම 

සෙහා 

 
2019 

ජුනි මස 26 
වන දින 
14.00 
පැයට. 

 

 
ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය-
කනිෂ්ඨ 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන 
අංශය, 4වන මහල, 

බලස්ථාන 
කළමයාකරු 
(ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය) ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්ය ෝයල් 

TP : 032 226 8964 
Fax: 032 226 8966 

 
 

1,000/- 
මුදල  
(නැවත 

යනොයගවන 
යටන්ඩර් 
තැන්පතුව) 
සාමානයාධි
කාරී ලංකා 
විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
නමින් 
මහජන 
බැංකුයේ 

ගිණුම් අංක: 
071100123
320705 
යවත බැර 
කල හැක 

 
රු150,000.00 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය 
විදුලි බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච් යලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 

 
TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8966 
 

 
ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 
යගොඩනැගිල්ල, 
ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච් යලයි 

61342. 
 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 
යනොමියල් 
බාගත 

කරගත හැක 
 

 
 
 
 
 

NCB 

 
 
 
 

Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි (වයාපෘති 
හා බැර නඩත්තු)යබ.අ.1 කාර්යාලයේ, 
උපයපොළ ඉදිකිරීම් හා නඩත්තු අංශය 
සඳහා, Medium Voltage Live Line 

Detector සැපයීම හා යගනවිත් 
භාරදීම සඳහා වූ යටන්ඩරය                                        

යටන්ඩර් අංකය :  
CE(P&HM)DD1/T/PM/2019/03 

2019 ජූනි 

මස 27 වන 

දින 

ප.ව. 2.00 

දක්වා 

කලාපීය 
සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

(යබදාහැරීම් 
අංශය 01) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(වයාපෘති හා බැර 

නඩත්තු) යබදාහැරීම් 
අංශය 01,       ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.288, නුවර පාර,         

කුරුයෑගල, 
 

දු.ක.: 037- 2229151, 
2230483, 2230484                    
ෆැක්ස් 037-2229151 

500.00 5,000.00  
නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 

(වයාපෘති හා බැර 
නඩත්තු) යබදාහැරීම් 
අංශය 01,       ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.288, නුවර පාර,         

කුරුයෑගල, 
දු.ක.: 037- 2229151, 
2230483, 2230484                    
ෆැක්ස් 037-2229151 

 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(වයාපෘති හා බැර 

නඩත්තු) යබදාහැරීම් 
අංශය 01,       ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.288, නුවර පාර,         

කුරුයෑගල, 
දු.ක.: 037- 2229151, 
2230483, 2230484                    
ෆැක්ස් 037-2229151 

අදාල නැත යේශීය Click 
Here 

 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019/1
50 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු (යබදාහැරිම් 
නඩත්තු) ඒකකය සඳහා Reel Stand 

(Drum Elevator) Set, 6,000kg 01ක් 
සපයා ප්රවාහනය කිරීම. 

2019 ජුනි 
26 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 

 
037 - 2281892 

1,000.00 20,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(වයඹ) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(වයඹ) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 

 NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)QD/2019/010 
ලං.වි.ම. මධායම පළාත සඳහා 

Compression Clamps Al. / Al. 

7/4.09 (Racoon)- 7/4.09 (Racoon) 

H Type 1000ක් සපයා භාරදීම. 

2019-06-26  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

 
 

200/= - ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/9narw59s6flt8qu/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0085.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9narw59s6flt8qu/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0085.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4pjwk5fa5wu3x5e/Eng-DD1-PHM-T-PM-2019-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4pjwk5fa5wu3x5e/Eng-DD1-PHM-T-PM-2019-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mxda8ys18n101h5/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-150.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mxda8ys18n101h5/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-150.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hyn6ajz1cywfgle/Eng-DD2-CP-QD-2019-010.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hyn6ajz1cywfgle/Eng-DD2-CP-QD-2019-010.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)QD/2019/011 
ලං.වි.ම. මධායම පළාත සඳහා 

Compression Clamps Al. / Al. 

7/3.40 (Fly)- 7/3.40 (Fly) H Type 

1000ක් සපයා භාරදීම. 

2019-06-26  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

 
 

200/= - ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)PPC/2019/037 
ලං.වි.ම. මධායම පළාත සඳහා Torque 

Wrench Tools for Multiple Aerial 

Connection Boxes 10mm සහ 

17mm   27 බැඟින් සපයා භාරදීම. 

 

2019-06-26  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 
 

500/= 13,500/- ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)PPC/2019/146 
ලං.වි.ම. මධායම පළාත සඳහා 

Monkey Jack (TIRFOR) 07 සපයා 

භාරදීම. 

2019-06-26  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

 
 

1000/= 19,000/- ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)PPC/2019/158 
ලං.වි.ම. මධායම පළාත සඳහා යගවීම් 

වවු ර්පත් (CEB Paying In 

Vouchers (PIV)) යපොත් 1500ක් 

සපයා භාරදීම. 

2019-06-26  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

 
 

500/= 9,000/- ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)PPC/2019/168 
ලං.වි.ම. මධායම පළාත සඳහා C 

Connector (Copper Ground 

Connector) substation Earthing 

1000ක් සපයා භාරදීම. 

2019-06-26  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

 
 

1000/= 28,000/- ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/sk0tal62tkobp92/Eng-DD2-CP-QD-2019-011.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sk0tal62tkobp92/Eng-DD2-CP-QD-2019-011.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zs7xanfa3fh20al/Eng-DD2-CP-PPC-2019-037.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zs7xanfa3fh20al/Eng-DD2-CP-PPC-2019-037.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z42eh650o19x2me/Eng-DD2-CP-PPC-2019-146.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z42eh650o19x2me/Eng-DD2-CP-PPC-2019-146.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ipqfroatmm7vqpk/Eng-DD2-CP-PPC-2019-158.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ipqfroatmm7vqpk/Eng-DD2-CP-PPC-2019-158.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v5itm9pcbjd5wny/Eng-DD2-CP-PPC-2019-168.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v5itm9pcbjd5wny/Eng-DD2-CP-PPC-2019-168.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 

අංශය 3 (ඌව) 

 
DGM (Uva)/CE (Com)/C1 

/2K19/056 

 
සැලසුම් හා සංවර්ධාන ඒකකය සඳහා 

වායු සමීකරය යන්ත්ර 4 ක් 
සැපයීම,සවිකිරීම,නඩත්තු කිරීම 

 

 
 
 
 

2019 ජූනි 
19 

ප.ව 15.00 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වානිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක. : 0552222474 

 
 
 
 

 
500.00 

 
15,000.00 

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

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වානිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

NCB  
click 
here 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2019/52 

පරිගණක සපයා, යගනවිත් භාරදීම 
36   එකු 

(ලංසු මිල රු. මිලියන 5 ඉක්මවන්නන් 

නම් ලංසු භාරගන්නා අවසාන දිනයට 

නපර PCAIII අවශ්යනේ.) 

2019.06.27 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 608, 

ගාලුපාර, රත්මලාන. 
011-2638852 

1,500.00 54,000.00 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 608, 
ගාලුපාර, රත්මලාන. 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 608, 

ගාලුපාර, රත්මලාන. 

 NCB Click 
here 

 

ඉදිකිරීම් 

 

ජනන අංශය 

(මහවැලි 

සංකීර්යය) 

BID NO: 
MC/DGM/PROC/2018/08 

 
අංක  163 C නිල නිවස  අලුත්වැඩියා 

කිරීම සදහා ලංසු කැදවිම. 

දිගන ගම්මානය, 

දිගන. 

 
2019 / 06 / 

26 
 

10:00 පැය 

 
 

මහවැලි 
සංකීර්යය 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(මහවැලි සංකීර්යය), 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

තැ.යප. 42, අම්පිටිය 

පාර, මහනුවර. 

දුරකථන: 081-

2224568 

 

 

 
රු.1000.00 
මහජන 
බැංකුව 

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 

ඇති ලං.වි.ම. 
ජනන 

මුලස්ථාන 
 

ගිණුම් අංක: 
071-1-001-
2-3320705 
ගිණුමට බැර 
කර ලදුපත 
ඉදිරිපත් කළ 

යුතුය. 
 

 

රු.40,000.00 

 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(මහවැලි සංකීර්යය), 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තැ.යප. 42, අම්පිටිය පාර, 

මහනුවර. 

දුරකථන: 081-2224568 

 

 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(මහවැලි සංකීර්යය), 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

තැ.යප. 42, අම්පිටිය 

පාර, මහනුවර. 

දුරකථන: 081-

2224568 

 

 

 

 

NCB 

 

Click 

here 

 

https://www.dropbox.com/s/mcxxjob5qf1lfx0/2K17-01111%20-%20copy.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mcxxjob5qf1lfx0/2K17-01111%20-%20copy.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vk2hneari5uufv5/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_52.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vk2hneari5uufv5/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_52.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/olhxrkhmw3sbsa9/ENG-GEN-MC-DGM-PROC-2018-08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/olhxrkhmw3sbsa9/ENG-GEN-MC-DGM-PROC-2018-08.pdf?dl=0
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ජනන/ 
සමනළ 

සංකීර්යය 

SC/DGM/BID/SC/2019/02 

රත්නපුර‚ නව නගරය‚ නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී (සමනළ සංකීර්ය) 
කාර්යාලය ආශ්රිත විවිල් ඉදිකිරීම් 

යකොන්ත්රාත්තුව 
 

(යගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් කාණ්ඩයේ  
CIDA C8 යහෝ ඉහළ යරේණිවල 

යකොන්ත්රාත්තු කරුවන් 
සඳහා පමණි) 

27/06/2019 
දින 14.00 
පැය 

ජනන 
කනිෂ්ඨ 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(සමනළ 

සංකීර්යය) 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(සමනළ සංකීර්ය) 
කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.158/5, නව 
නගරය, රත්නපුර. 

දු. ක. : 045-2225002 
ෆැක්ස් : 045-2225005 

 
1,000 

යම් සඳහා 
ඕනෑම 

බැංකුවකින් 
මහජන 
බැංකුයේ  

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 
ජනන 
අංශයේ 
රැස්කිරීම් 
ගිණුම 

071-1-001-
2-3320705 

ට 
බැරකර ලබා 
ගත් රිවිට් 
පතක් 

ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය. 

 
 

 
21,000.00 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 

(සමනළ සංකීර්ය) 
කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනො.158/5, නව නගරය, 
රත්නපුර. 

 

 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(සමනළ සංකීර්ය) 
කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.158/5, නව 
නගරය, රත්නපුර. 

 

 
අදාළ නැත 

 
ජාතික 

තරඟකාරි 
ලංසු කැඳවීම 

 
 
 

Click 
Here 

 
 

 
ජනන/ 
සමනළ 

සංකීර්යය 

SC/DGM/BID/SWPS/2019/04 

සමනළවැව විදුලි බලාගාරයේ 
වැවිකිළි හා නාන කාමර නවීකරයය 

කිරීම. 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

 
(යගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් කාණ්ඩයේ  
CIDA C7 යහෝ ඉහළ යරේණිවල 

යකොන්ත්රාත්තු කරුවන් 
සඳහා පමණි) 

27/06/2019 
දින 14.00 
පැය 

ජනන 
කනිෂ්ඨ 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(සමනළ 

සංකීර්යය) 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(සමනළ සංකීර්ය) 
කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.158/5, නව 
නගරය, රත්නපුර. 

දු. ක. : 045-2225002 
ෆැක්ස් : 045-2225005 

 
යහෝ 

 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය, 

සමනළවැව විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

කපුගල, බලංයගොඩ, 
Tel: 045-2222554 
Fax:045-2222501 

 
1,000 

යම් සඳහා 
ඕනෑම 

බැංකුවකින් 
මහජන 
බැංකුයේ  

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 
ජනන 
අංශයේ 
රැස්කිරීම් 
ගිණුම 

071-1-001-
2-3320705 

ට 
බැරකර ලබා 
ගත් රිවිට් 
පතක් 

ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය. 

 
 

 
111,850.00 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 

(සමනළ සංකීර්ය) 
කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනො.158/5, නව නගරය, 
රත්නපුර. 

 

 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(සමනළ සංකීර්ය) 
කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.158/5, නව 
නගරය, රත්නපුර. 

 

 
අදාළ නැත 

 
ජාතික 

තරඟකාරි 
ලංසු කැඳවීම 

 
 
 

Click 
Here 

 
 

https://www.dropbox.com/s/v9zcqpdu5u57rgn/Eng-GEN-SC-SC-2019-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v9zcqpdu5u57rgn/Eng-GEN-SC-SC-2019-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jgzi1q07zue3bpk/Eng-GEN-SC-SWPS-2019-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jgzi1q07zue3bpk/Eng-GEN-SC-SWPS-2019-04.pdf?dl=0
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DD2 

PRO&HM/DD2/DPC/CE 

(LC&M)/ 2019/20 

 

කෑගල්ල ග්රිඩ් උ පපනප ස ටට 

නම නර න්න  ට වහරු අංගනය දක්වා  

ද.නවෝ. 33 කුළුණු රැහැන් මාර්ගනේ 

කුළුණු පාදම හා කුළුණු   ඉදිකිරීම 

සඳහා නක න්ත්රාත්තුවව 

2019.06.26     
. 
 

14.00 පැය 

යබදාහැරීම් 
අංශ 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
යබ.අ.02 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි(වයා.

හා අ.සැ.න.) 
යබදාහැරීම් අංශය 2 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය,  
තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

 
0812222286 

 
 
 
 

3500.00 200,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(වයා.හා අ.සැ..න.) 
යබදාහැරීම් අංශය 2, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

 
081-2222286 
081-2204298 

 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(වයා.හා අ.සැ..න.) 
යබදාහැරීම් අංශය 2, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

 

 
- 

 
NCB 

Click 
Here 

යසේවා 
ජනක 
වත්කම් 

කළමයාකර

න ජලවිදුලි  

අංශය 

කාර් රථයක්  රියදුරු සහ ඉන්ධාන 
සමඟ කුලියට ලබා ගැනිම සඳහා වන 

ලංසුව 
 

වාහන මුල් ලියාපදිංචියේ විට වසර 10 
කට වඩා පැරණි යනොවිය යුතය. 

 

මිළ ගයන් ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාව 
වන විට ලියාපදිංචි යනොකළ වාහන, 
යතෝරා ගැනීයමන් සති 02 ක් ඇතුලත 

ලියාපදිංචි කර ඉදිරිපත්තු කල යුවය. 
ලංසු යයොමු අංකය 

AMHE/DGM/07/04/2019-01 

 
 

2019/06/27 
14:00 පැය 

මහවැලි 
සංකීර්යය 
ප්රසම්පාන 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(වත්කම් 
කළමනාකරය ජල 
විදුලි), ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
40-20 A අම්පිටිය 

පාර, මහනුවර. 

දුරකථන: 081-

2224424 

 

Email.: 

dgmamhe@ceb.lk 

රු.1000.00 
මහජන 
බැංකුව 

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 

ඇති ලං.වි.ම. 
ජනන 

මුලස්ථාන 
 

ගිණුම් අංක: 
071-1-001-
2-3320705 
ගිණුමට බැර 
කර ලදුපත 
ඉදිරිපත් කළ 

යුතුය. 
 

රු.10,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (වත්කම් 
කළමනාකරය ජල 
විදුලි), ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
40-20 A අම්පිටිය පාර, 

මහනුවර. 

 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(වත්කම් 
කළමනාකරය ජල 
විදුලි), ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
40-20 A අම්පිටිය 

පාර, මහනුවර. 

2019/06/20 දින දී 

 

 

-  NCB 

 

Click 

here 

 

 
ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය 

 

LV/T/2019/0114 
 

ලක්විජය බලාගාරගේ ගල් අඟුරු 
අංගනය සඳහා වතුර බවුසර යසේවාවන් 

ලබාගැනීම 

2019 
ජුනි මස 26 
වන දින 
14.00 
පැයට. 

 
 

 
ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය-
කනිෂ්ඨ 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන 
අංශය, 4වන මහල, 

බලස්ථාන 
කළමයාකරු 
(ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය) ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්ය ෝයල් 

TP : 032 226 8964 

http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 
යනොමියල් 
බාගත 

කරගත හැක 
. 

 
රු70,000.00 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය 
විදුලි බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච් යලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 

 
TP : 032 226 8964/977 

 
ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 
යගොඩනැගිල්ල, 
ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච් යලයි 

61342. 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 
යනොමියල් 
බාගත 

කරගත හැක 
 

 
 
 
 
 

NCB 

 
 
 
 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/iqupne6drs2uew9/PRO_HM_DD2_DPC_CE_%28LC%26M%29_2019_20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iqupne6drs2uew9/PRO_HM_DD2_DPC_CE_%28LC%26M%29_2019_20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2scp2ehpnz810r3/eng-gen-emhe-dgm-07-04-2019-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2scp2ehpnz810r3/eng-gen-emhe-dgm-07-04-2019-01.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/xwdl31eavjsduvr/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0114.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xwdl31eavjsduvr/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0114.pdf?dl=0
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Fax: 032 226 8966 
 

071-2441884 

Fax: 032 226 8966 
 
 

 

 
ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය 

 

LV/T2019/0155 
 

ලක්විජය බලාගාරයේ ගල් අඟුරු 
අංගනයට පවිත්ර කරන ලද ජල සැපයුම් 
නල පේදතිය ප්රතිසංස්කරයය කිරීම 

 
 

2019 
ජුනි මස 26 
වන දින 
14.00 
පැයට. 

 
 

 
ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය-
කනිෂ්ඨ 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන 
අංශය, 4වන මහල, 

බලස්ථාන 
කළමයාකරු 
(ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය) ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්ය ෝයල් 

TP : 032 226 8964 
Fax: 032 226 8966 

 
 

7,500/- 
මුදල  
(නැවත 

යනොයගවන 
යටන්ඩර් 
තැන්පතුව) 
සාමානයාධි
කාරී ලංකා 
විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
නමින් 
මහජන 
බැංකුයේ 

ගිණුම් අංක: 
071100123
320705 
යවත බැර 
කල හැක. 

 
රු280,000.00 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය 
විදුලි බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච් යලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 

 
TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8966 
 
 

 
ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 
යගොඩනැගිල්ල, 
ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච් යලයි 

61342. 
 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 
යනොමියල් 
බාගත 

කරගත හැක 
 

 
 
 
 
 

NCB 

 
 
 
 

Click 
Here 

 

 
ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය 

 

 

LV/T/2019/0156 
 

ලක්විජය බලාගාරයේ, ජලය පිරිපහදු 
කිරීයම් අංශයේ, අම්ල ගබඩා කිරීයම් 
ටැංකි අංක 02 අලුත්වැඩියා කිරීම 

 
2019 

ජූලි මස 03 
වන දින 
14.00 
පැයට. 

 
 

 
ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය-
කනිෂ්ඨ 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන 
අංශය, 4වන මහල, 

බලස්ථාන 
කළමයාකරු 
(ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය) ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්ය ෝයල් 

TP : 032 226 8964 
Fax: 032 226 8966 

 
 

1,000/- 
මුදල  
(නැවත 

යනොයගවන 
යටන්ඩර් 
තැන්පතුව) 
සාමානයාධි
කාරී ලංකා 
විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
නමින් 
මහජන 
බැංකුයේ 

ගිණුම් අංක: 
071100123
320705 
යවත බැර 
කල හැක 

 
රු50,000.00 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය 
විදුලි බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච් යලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 

 
TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8966 
 
 

 
ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 
යගොඩනැගිල්ල, 
ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච් යලයි 

61342. 
 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 
යනොමියල් 
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/b841i23h5lk9tq6/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0155.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b841i23h5lk9tq6/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0155.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/m6p2c28nx5xa9ox/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-156.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m6p2c28nx5xa9ox/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-156.pdf?dl=0
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ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය 

 

LV/T/2019/0153 
 

ලක්විජය බලාගාරය සඳහා, 19 ලීටර් 
පානීය ජල යබෝතල් සැපයීම 

2019 
ජුනි මස 26 
වන දින 
14.00 
පැයට. 

 
යපර ලංසු 
හමුව 

12/06/2019 
යප.ව. 10.00 

පැයට 
 
 

 
ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය-
කනිෂ්ඨ 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන 
අංශය, 4වන මහල, 

බලස්ථාන 
කළමයාකරු 
(ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය) ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්ය ෝයල් 

TP : 032 226 8964 
Fax: 032 226 8966 

 
 

3,500/- 
මුදල  
(නැවත 

යනොයගවන 
යටන්ඩර් 
තැන්පතුව) 
සාමානයාධි
කාරී ලංකා 
විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
නමින් 
මහජන 
බැංකුයේ 

ගිණුම් අංක: 
071100123
320705 
යවත බැර 
කල හැක 

 
රු50,000.00 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය 
විදුලි බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච් යලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 

 
TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8966 
 
 

 
ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 
යගොඩනැගිල්ල, 
ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච් යලයි 

61342. 
 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 
යනොමියල් 
බාගත 

කරගත හැක 
 

 
 
 
 
 

NCB 

 
 
 
 
 

Click 
Here 

 

ජනන අංශය 

(මහවැලි 

සංකීර්යය) 

යකොත්මයල් ප්රධාාන  ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය අවට ප්රයේශය, ආරක්ෂක 
යසේවක යන්වාවිකාගාර ප්රයේශය, උමං 
පිටවුම් ප්රයේශය හා ප්රධාාන ජල ටැංකි 
ප්රයේශය පිවිසුම් මාර්ග එළි යපයහළි 
කර නඩත්තු කිරීම හා උදයාන කටයුතු 

කිරීම. 
එම්වි/යකොත්/බිඩ්ස්/ 

2019/002 
 

2019.06.27    
දින  ප.ව. 
2.30 ට 

 

මහවැලි 
සංකිර්යය  
ප්රසම්පාදන 
කමිට 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු, 

යකොත්මයල් විදුලි 
බලස්ථානය, ලංකා 
විදුලිබල  මණ්ඩලය, 

මාවතුර. 
 

දුරකථන : 081-
4950690 

ෆැක්ස් : 081-7429330 
විදුත් : 

cekotmc.gen@ceb.lk 

 

රු.1000/- ක 
මුදලක් 
ඕනැම 
මහජන 
බැංකු 

ශාඛාවක් 
මගින් 
මහජන 
බැංකුයේ  

යදමටයගොඩ 
ශඛායේ 

ලංවිම ජනන 
මුලස්ථාන
යේ ගිණුම් 
අංක 071-

1001-
23320-705 
ට බැර වන 
යසේ යගවා 
බැංකු  
ලදුපත 

ඉදිරිපත් කල 
යුතුය. 

 

රු.18,000.00 ප්රධාාන ඉංිනයන්රු, 

යකොත්මයල් විදුලි 
බලස්ථානය, ලංකා 
විදුලිබල  මණ්ඩලය, 

මාවතුර. 
 

යකොත්මයල් විදුලි 

බලස්ථානය, ලංකා 

විදුලිබල  මණ්ඩලය, 

මාවතුර. 

 

යකොත්මයල් 

විදුලි 

බලස්ථානය, 

ලංකා 

විදුලිබල  

මණ්ඩලය, 

මාවතුර, 

කාර්යාලයේදී 

කියවීම සදහා 

යනොමියල් 

ලබා ගත 

හැක. 

NCB 

 

Click 

here 

 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/gp6kkv41uitfcvg/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0153.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gp6kkv41uitfcvg/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0153.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/202lwpr8cgau9gi/SIN-GEN-MC-KOT-BIDS-2019-002.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/202lwpr8cgau9gi/SIN-GEN-MC-KOT-BIDS-2019-002.pdf?dl=0
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ජනන අංශය 

(මහවැලි 

සංකීරයය) 

එම්සී/නිල්/බිඩ්ස්/ 
2019/001 

 
නිල්ලඹ විදුලි බලස්ථානයට අයත් නිල 
නිවාස සංකීර්යය සහ ඒ අවට භූමි 
ප්රයේශය, නිල නිවාස සංකීර්යය වටා 

ඇති කම්බි වැට, නිල නිවාස 
සංකීර්යය තුල ඇති මං මාවත් කානු 
හා යබෝක්කු නඩත්තු කර අලංකාර 
යලස පිරිවිදුව පවත්වායගන යාම. 

 

2019.06.27             

දින ප.ව. 

2.30 ට 

මහවැලි 
සංකීර්යය 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු, 

යකොත්මයල් විදුලි 
බලස්ථානය, ලංකා 
විදුලිබල  මණ්ඩලය, 

මාවතුර. 
 

දුරකථන : 081-
4950690 

ෆැක්ස් : 081-7429330 
විදුත් : 

cekotmc.gen@ceb.lk 

 

රු.1000/- ක 
මුදලක් 
ඕනෑම 
මහජන 
බැංකු 

ශාඛාවක් 
මගින් 
මහජන 
බැංකුයේ  

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 

ලංවිම ජනන 
මුලස්ථාන

යේ 
ගිණුම් අංක: 
071-1-001-

2-3320705 

ට බැර වන 

යසේ යගවා 

බැංකු  

ලදුපත 

ඉදිරිපත් කල 

යුතුය. 

රු.18,000/- ප්රධාාන ඉංිනයන්රු, 

යකොත්මයල් විදුලි 
බලස්ථානය, ලංකා 
විදුලිබල  මණ්ඩලය, 

මාවතුර. 
 

යකොත්මයල් විදුලි 
බලස්ථානය, ලංකා 
විදුලිබල  මණ්ඩලය, 

මාවතුර. 
 

යකොත්මයල් 

විදුලි 

බලස්ථානය. 

ලංකා විදුලි 

බල 

මණ්ඩලය, 

මාවතුර 

කාර්යාලයේදී 

කියවීම සදහා 

යනොමියල් 

ලබා ගත 

හැක. 

NCB 

 

Click 

here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019/1
51 

විදුලි අධිකාරී (යනොයරොච්ය ෝයල්) 
පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානය  
සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 

ලබා ගැනීම. 

2019 ජුනි 
26 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 

 
037 - 2281892 

1,000.00 35,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී (වයඹ) 

කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(වයඹ) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 

 NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019/1
52 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු (වාරියයපොල) 
කාර්යාලය සඳහා වාරියයපොල නගර 
සීමාව තුලින්  ජලය, විදුලිය, දුරකථන, 
මාර්ග පහසුකම් සහිත වර්ග අඩි 8,000 

යනොඅඩු යගොඩනැගිල්ලක් සහිත 
පර් ස් 10 ට යනොඅඩු ඉඩමක් කුලී 
යහෝ බදු පදනම මත ලබා ගැනීම 

2019 ජුනි 
26 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 10,000.00 එම එම  NCB Click 
Here 

 

mailto:cekotmc.gen@ceb.lk
https://www.dropbox.com/s/a720jkkths7lxi7/SIN-GEN-MC-NILL-BIDS-2019-001.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a720jkkths7lxi7/SIN-GEN-MC-NILL-BIDS-2019-001.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ha1y5c4u0jjelh8/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-151.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ha1y5c4u0jjelh8/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-151.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ttwnpdvxb4m5e4g/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-152.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ttwnpdvxb4m5e4g/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-152.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/ඊඊපුත්/සීඑල්බීඑල්/එ 
ෆ්එල්21 

ආයමඩුව පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානය  සදහා ආයමඩුව නගර 
සීමාව තුලින්  ජලය, විදුලිය, දුරකථන, 
මාර්ග පහසුකම් සහිත වර්ග අඩි 2500 
යනොඅඩු යගොඩනැගිල්ලක් සහිත 
පර් ස් 40 ට යනොඅඩු ඉඩමක් කුලී 
යහෝ බදු පදනම මත ලබා ගැනීම. 

2019 ජුනි 
26 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංිනයන්රු(පුත්තලම)  

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 171/1, 

කුරුයෑගල පාර, 
පුත්තලම. 

 
032 - 2265995 

1,000.00 10,000.00 ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංිනයන්රු(පුත්තලම)  

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 171/1, 
කුරුයෑගල පාර, 

පුත්තලම. 
 

032 - 2265995 

ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංිනයන්රු(පුත්තලම)  

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 171/1, 

කුරුයෑගල පාර, 
පුත්තලම. 

 
032 - 2265995 

 NCB Click 
Here 

 

 
 
 
 

නි.සා. (උ.මැ) 

 
 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/2019
/30 

 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (මින්යන්රිය) 

යටයත් විදුලි 
අධිකාරී(යපොයළොන්නරුව) යේ 

රාජකාරී කටයුතු සඳහා වසර 02ක 
කාල සීමාවකට කුලී පදනම මත කෘ 

කැබ් රථයක් ලබා ගැනීම. 

2019.06.20 
ප.ව.03.00 

 
 
 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

අංක 525/26, පළමු 

මහල,ඩී.එස්.යසේනානා

යක මාවත, 

අනුරාධාපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 
 
 
 
 
 

500.00 

 
 
 
 
 
 

10,000.00 

 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 525/26, පළමු 

මහල,ඩී.එස්.යසේනානායක 

මාවත, අනුරාධාපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

ඩී.එස්.යසේනානායක 

මාවත, අනුරාධාපුර. 

 

 
 
 
 
 

අදාළ නැත 

යේශීය 
තරඟකාරී 
ලංසු 

click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

 

 
WPN/NCB/J-V76/2019/121 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන්  
රථයක් ලබා ගැනීම. ප්රධාාන විදුලි 
ඉංිනයන්රු ජාඇල කාර්යාලය 

2019-06-19 
ප.ව. 2.00 
දක්වා 

 
පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

 
500.00 

 
20,000.00 

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

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

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

 
- 

 
යේශීය 

Click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

 

WPN/NCB/J-V75/2019/122 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන්  
රථයක් ලබා ගැනීම. පාරියභෝගික 

යසේවා මධායස්ථානය ජාඇල 

2019-06-19 
ප.ව. 2.00 
දක්වා 

 
පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

 
500.00 

 
20,000.00 

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

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

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

 
- 

 
යේශීය 

Click 
here 

https://www.dropbox.com/s/sl1621jvo9ma2ll/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-EEPUTH-CLBL-FL21.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sl1621jvo9ma2ll/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-EEPUTH-CLBL-FL21.pdf?dl=0
file:///C:/Users/DELL3/Desktop/Paper%20add%2006.06.2019/Sin-DD1-NCP--HV-2019-30.pdf
file:///C:/Users/DELL3/Desktop/Paper%20add%2006.06.2019/Sin-DD1-NCP--HV-2019-30.pdf
https://www.dropbox.com/s/45ae9y3i8f3h8t8/WPN-NCB-J-%20V76-2019-121%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/45ae9y3i8f3h8t8/WPN-NCB-J-%20V76-2019-121%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6ull2g9hcetaue0/WPN-NCB-J-%20V75-2019-122%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6ull2g9hcetaue0/WPN-NCB-J-%20V75-2019-122%20van.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

 

WPN/NCB/DM-V27/2019/111 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන්  

රථයක් ලබා ගැනීම. යබ.න. ඒකකය - 
ආඩිඅම්බලම 

2019-06-19 
ප.ව. 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

 
500.00 

 
20,000.00 

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

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

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

 
- 

 
යේශීය 

Click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

 

WPN/NCB/Con-V84/2019/57                              
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන් 
රථයක් ලබා ගැනීම. ප්රධාාන විදුලි 

ඉංිනයන්රු (තැනීම්) කාර්යාලය-බපඋ 

2019-06-19 
ප.ව. 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

 
500.00 

 
20,000.00 

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

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

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

 
- 

 
යේශීය 

Click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

 

 
WPN/NCB/J-V77/2019/82 

යතත් බදු කුලී පදනම මත කෘකැබ්  
රථයක් ලබා ගැනීම.  පාරියභෝගික 
යසේවා මධායස්ථානය - වත්තල 

 

2019-06-19 
ප.ව. 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

 
500.00 

 
20,000.00 

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

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

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

 
- 

 
යේශීය 

Click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

 

WPN/NCB/Con-V173/2019/55 
යතත් බදු කුලී පදනම මත පිටුපස අඩි 
14 ½ දිග(3.5T)  යලොරි රථයක්   ලබා 
ගැනීම. තැනීම් කාර්යාලය -බපඋ 

2019-06-19 
ප.ව. 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

 
500.00 

 
20,000.00 

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

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

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

 
- 

 
යේශීය 

Click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

 

WPN/T/2017/147 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරි (බස්නාහිර 
පළාත - උතුර) ගම්පහ ප්රධාාන විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ යක්කල 
පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානය 
සඳහා පර්ඩස් 40-80 ඉඩමක් මිලදී 

ගැනීම(යක්කල/කිරිදිවැල යහෝ ගම්පහ 
ප්රධාාන මාර්ග වලට මුුනනලා) 

2019-06-19 
ප.ව. 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

 
500.00 

 
75,000.00 

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

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

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

 
- 

 
යේශීය 

Click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

 

 
WPN/NCB/CEP-V177/2019/123 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන්  

රථයක් ලබා ගැනීම. මධායම අධියේී 
වයාපෘතිය - බපඋ 

 

2019-06-19 
ප.ව. 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

500.00 20,000.00 නි.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., යනො. 280, නුවර 

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

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

 
- 

 
යේශීය 

Click 
here 

https://www.dropbox.com/s/rb98847r1v4qqd9/WPN-NCB-DM-%20V27-2019-111%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rb98847r1v4qqd9/WPN-NCB-DM-%20V27-2019-111%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0636ojukxl2e17q/Eng-DD2-WPN-NCB-Con-%20V%2084-2019-57%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0636ojukxl2e17q/Eng-DD2-WPN-NCB-Con-%20V%2084-2019-57%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w4mfmoqoae57s6g/ENG-DD2-WPN-NCB-J-V77-2019-82-Crew%20cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w4mfmoqoae57s6g/ENG-DD2-WPN-NCB-J-V77-2019-82-Crew%20cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yaw27165oer2jog/Eng-%20DD2-WPN-NCB-V%20173-55%20Lorry.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yaw27165oer2jog/Eng-%20DD2-WPN-NCB-V%20173-55%20Lorry.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/20o6qfuzbwv9bss/Sin-DD2-WPN-T-2017-147%20-Yakkala%20Land.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/20o6qfuzbwv9bss/Sin-DD2-WPN-T-2017-147%20-Yakkala%20Land.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/phmuc23wwkt8w6q/WPN-NCB-CEP-%20V177-2019-123%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/phmuc23wwkt8w6q/WPN-NCB-CEP-%20V177-2019-123%20van.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

 

බපඋ/ජා/ආලි4/ 2019/2 
ජාඇල ප්රායේය ය ඉංිනයන්රු 

කාර්යාලය, ජාඇල, වත්තල, රාගම, 
පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථාන හා 
ප්රායේය ය නඩත්තු ඒකක කපුවත්ත 
සඳහා වර්ෂයක කාලයකට දදනිකව 

(පිරිවිදු කිරිම් හා නඩත්තු යසේවා 
පවත්වායගන යාම) 

2019-06-27 
ප.ව. 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ප්රායේය ය විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය 

, අංක 12,          
මිගමුව පාර, තුඩැල්ල,         

ජාඇල 
දු.ක.   0112232604 

0112232105 
ෆැක්ස් : 2236662 

100.00 2500.00 ප්රායේය ය විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය , අංක 12,          
මිගමුව පාර, තුඩැල්ල,         

ජාඇල 
 

ප්රායේය ය විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය 
, අංක 12, මිගමුව 

පාර, තුඩැල්ල, ජාඇල 
 

 
- 

 
යේශීය 

Click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

 

 
WPN/NCB/2019/100 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි (බස්නාහිර 
පළාත - උතුර) පීල්ලවත්ත 33kV 
වහරු අංගනය සඳහා පර්ඩස් 5-7 
ඉඩමක් මිලදී ගැනීම(මිනුවන්යගොඩ 
කටුනායක ප්රධාාන මාර්ගයට මුුනනලා 
පීල්ලවත්ත හන්දියට ආසන්නව) 

 

2019-06-26 
ප.ව. 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

500.00 7,500.00 නි.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., යනො. 280, නුවර 

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

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

 
- 

 
යේශීය 

Click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/174 
කෑගල්ල ප්රායේය ය විදුලි ඉංිනයන්රු 
ඒකකයට අයත් වාණිජ උප ඒකකය 
සඳහා කුලී පදනම මත වසර 02ක 

කාලයකට වෑන් රථයක්  ලබා ගැනීම. 
 

2019-06-26  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

1000/= 16,000/= ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/175 
කෑගල්ල ප්රායේය ය විදුලි ඉංිනයන්රු 
ඒකකයට අයත් තුල්හීරිය පා.යසේ.ම. 
සඳහා කුලී පදනම මත වසර 02ක 
කාලයකට කෲ කැබ් රථයක් යහෝ 
වින්ගල් කැබ්  රථයක්  ලබා ගැනීම. 

 

2019-06-26  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 
 

1000/= 16,000/= ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/176 
කටුගස්යතොට ප්රායේය ය විදුලි 

ඉංිනයන්රු ඒකකයට අයත් වාණිජ උප 
ඒකකය සඳහා කුලී පදනම මත වසර 
02ක කාලයකට වෑන් රථයක්  ලබා 

ගැනීම. 
 

2019-06-26  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 
 

1000/= 16,000/= ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/177 
කටුගස්යතොට ප්රායේය ය විදුලි 

ඉංිනයන්රු ඒකකයට අයත් අකුරය 
පා.යසේ.ම. සඳහා කුලී පදනම මත වසර 
02ක කාලයකට සැහැල්ලු යලොරි  

2019-06-26  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

1000/= 16,000/= ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/uojb25edz0tvo2v/WPN-J-EC4-2019-02%20Cleaning.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uojb25edz0tvo2v/WPN-J-EC4-2019-02%20Cleaning.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v7bgusci63y1ytd/Land%20for%20Peellawattha%20Gantry-%20Draft%20Tender%20Book.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v7bgusci63y1ytd/Land%20for%20Peellawattha%20Gantry-%20Draft%20Tender%20Book.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uzbmzy41vi71m24/Sin-DD2-CP-PPC-2019-174.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uzbmzy41vi71m24/Sin-DD2-CP-PPC-2019-174.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3hc7s7ba16232k7/Sin-DD2-CP-PPC-2019-175.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3hc7s7ba16232k7/Sin-DD2-CP-PPC-2019-175.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ofr0mvl5uu7p61c/Sin-DD2-CP-PPC-2019-176.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ofr0mvl5uu7p61c/Sin-DD2-CP-PPC-2019-176.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xkae7gs2g8glr1p/Sin-DD2-CP-PPC-2019-177.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xkae7gs2g8glr1p/Sin-DD2-CP-PPC-2019-177.pdf?dl=0
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රථයක්  ලබා ගැනීම. 
 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 
 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/178 
මාතයල් ප්රායේය ය විදුලි ඉංිනයන්රු 
ඒකකය සඳහා කුලී පදනම මත වසර 
02ක කාලයකට වෑන් රථයක් යහෝ 
වින්ගල් කැබ් රථයක් ලබා ගැනීම. 

 

2019-06-26  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 
 

1000/= 16,000/= ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/179 
නාවලපිටිය ප්රායේය ය විදුලි ඉංිනයන්රු 
ඒකකයට අයත් වාණිජ උප ඒකකය 
සඳහා කුලී පදනම මත වසර 02ක 

කාලයකට වෑන් රථයක්  ලබා ගැනීම. 
 

2019-06-26  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 
 

1000/= 16,000/= ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/180 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (යබදාහැරීම් 

නඩත්තු)  ඒකකය ම.ප. සඳහා කුලී 
පදනම මත වසර 02ක කාලයකට 

වෑන් රථයක්  ලබා ගැනීම. 
 

2019-06-26  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 
 

1000/= 16,000/= ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/181 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (යබදාහැරීම් 

නඩත්තු)  ඒකකය ම.ප. සඳහා කුලී 
පදනම මත වසර 02ක කාලයකට 

වෑන් රථයක්  ලබා ගැනීම. 
 
 

2019-06-26  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 
 

1000/= 16,000/= ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/182 
දඹුල්ල ප්රායේය ය විදුලි ඉංිනයන්රු 

ඒකකයට අයත් නඩත්තු  උප ඒකකය 
සඳහා කුලී පදනම මත වසර 02ක 
කාලයකට යලොරි රථයක්  ලබා 

ගැනීම. 
 

2019-06-26  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 
 

1000/= 16,000/= ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/q2s1pdhi65i9zjq/Sin-DD2-CP-PPC-2019-178.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q2s1pdhi65i9zjq/Sin-DD2-CP-PPC-2019-178.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v73y35i63mq5bcq/Sin-DD2-CP-PPC-2019-179.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v73y35i63mq5bcq/Sin-DD2-CP-PPC-2019-179.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/99i8sj962i1pa23/Sin-DD2-CP-PPC-2019-180.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/99i8sj962i1pa23/Sin-DD2-CP-PPC-2019-180.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cfqrfgau0f5lcn3/Sin-DD2-CP-PPC-2019-181.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cfqrfgau0f5lcn3/Sin-DD2-CP-PPC-2019-181.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nt62laa74l30byl/Sin-DD2-CP-PPC-2019-182.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nt62laa74l30byl/Sin-DD2-CP-PPC-2019-182.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/183 
දඹුල්ල ප්රායේය ය විදුලි ඉංිනයන්රු 
ඒකකයට අයත් දඹුල්ල පා.යසේ.ම. 
සඳහා කුලී පදනම මත වසර 02ක 

කාලයකට වෑන් රථයක්  ලබා ගැනීම. 
 

2019-06-26  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

 
 

1000/= 16,000/= ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/184 
මාවනැල්ල ප්රායේය ය විදුලි ඉංිනයන්රු 
ඒකකයට අයත් මාවනැල්ල පා.යසේ.ම. 
සඳහා කුලී පදනම මත වසර 02ක 
කාලයකට සැහැල්ලු යලොරි රථයක්  

ලබා ගැනීම. 
 

2019-06-26  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

 
 

1000/= 16,000/= ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/185 
නාවලපිටිය ප්රායේය ය විදුලි ඉංිනයන්රු 
ඒකකයට අයත් නාවලපිටිය පා.යසේ.ම. 
සඳහා කුලී පදනම මත වසර 02ක 
කාලයකට කෲ කැබ් රථයක්  ලබා 

ගැනීම. 
 

2019-06-26  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 
 

1000/= 16,000/= ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/186 
නාවලපිටිය ප්රායේය ය විදුලි ඉංිනයන්රු 
බල ප්රයේශයේ  මංවර යහළි කිරියම් 
වැඩහටහන සඳහා  කුලී පදනම මත 
වසර 02ක කාලයකට වෑන් රථයක්  

ලබා ගැනීම. 
 

2019-06-26  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 
 

1000/= 16,000/= ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/187 
නාවලපිටිය ප්රායේය ය විදුලි ඉංිනයන්රු 
බල ප්රයේශයේ  GPS මගින් දත්ත 

ලබාගැනීයම් වැඩහටහන සඳහා  කුලී 
පදනම මත වසරක කාලයකට ත්රියරෝද 

රථයක්  ලබා ගැනීම. 
 

2019-06-26  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 
 

500/= 5,000/= ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/egitbu4gd1mfu55/Sin-DD2-CP-PPC-2019-183.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/egitbu4gd1mfu55/Sin-DD2-CP-PPC-2019-183.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fj7zeiucri1nvfq/Sin-DD2-CP-PPC-2019-184.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fj7zeiucri1nvfq/Sin-DD2-CP-PPC-2019-184.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gf336949xecazkg/Sin-DD2-CP-PPC-2019-185.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gf336949xecazkg/Sin-DD2-CP-PPC-2019-185.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8pmn774x428teec/Sin-DD2-CP-PPC-2019-186.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8pmn774x428teec/Sin-DD2-CP-PPC-2019-186.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uygy193juf1c0ds/Sin-DD2-CP-PPC-2019-187.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uygy193juf1c0ds/Sin-DD2-CP-PPC-2019-187.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/188 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (වාණිජ)  ඒකකය 
ම.ප. සඳහා කුලී පදනම මත වසර 

02ක කාලයකට යමෝටර් කාර් රථයක්  
ලබා ගැනීම. 

 
 

2019-06-26  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

1000/= 20,000/= ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/189 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (වාණිජ)  ඒකකය 
ම.ප. සඳහා කුලී පදනම මත වසර 

02ක කාලයකට යමෝටර් කාර් රථයක්  
ලබා ගැනීම. 

 
 

2019-06-26  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

1000/= 20,000/= ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/191 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (තැනීම්)  ඒකකය 
ම.ප. සඳහා කුලී පදනම මත වසර 
02ක කාලයකට වෑන් රථයක්  ලබා 

ගැනීම. 
 
 

2019-06-26  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

1000/= 16,000/= ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/192 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (බලශක්ති 

කළමනාකරය)  ඒකකය - ම.ප. 
සඳහා යතකලා විදුලි සැපයුම් 

සම්බන්ධාතා නැවත සකස් කිරියම් 
වැඩසටහන සඳහා  කුලී පදනම මත 
වසර 02ක කාලයකට වෑන් රථයක්  

ලබා ගැනීම. 
 
 

2019-06-26  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

1000/= 16,000/= ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/196 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (තැනීම්)  ඒකකය 
ම.ප. සඳහා කුලී පදනම මත වසර 

02ක කාලයකට යමෝටර් කාර් රථයක්  
ලබා ගැනීම. 

 
 

2019-06-26  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

1000/= 20,000/= ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/zo6ovmmq1wp6gb4/Sin-DD2-CP-PPC-2019-188.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zo6ovmmq1wp6gb4/Sin-DD2-CP-PPC-2019-188.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5lxz75vjg3ja75p/Sin-DD2-CP-PPC-2019-189.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5lxz75vjg3ja75p/Sin-DD2-CP-PPC-2019-189.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/57o7molk8nx3ext/Sin-DD2-CP-PPC-2019-191.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/57o7molk8nx3ext/Sin-DD2-CP-PPC-2019-191.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/94qrvtqyttld7hp/Sin-DD2-CP-PPC-2019-192.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/94qrvtqyttld7hp/Sin-DD2-CP-PPC-2019-192.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/despfcxa9koirxl/Sin-DD2-CP-PPC-2019-196.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/despfcxa9koirxl/Sin-DD2-CP-PPC-2019-196.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

 

CP/CE(COM)/PPC/2019/197 
යප්රායදණිය  ප්රායේශීය විදුලි 

ඉංිනයන්රු  බල ප්රයේශයට අයත්  
ගලහ  ප්රායේශීය නඩත්තු උප ඒකකය 
පවත්වායගන යාම සඳහා කුළී/බදු  
පදනම මත පහත සඳහන් පහසුකම් 
සහිතව වසර 02ක කාලයකට 
යගොඩනැගිල්ලක්  ලබා ගැනීම. 

 
i).    යගොඩනැඟිල්ල වර්ග අඩි 1800ක් 

පමය වීම. 
i) ii).   ගලහ නගර ආශ්රිත වීම. 

ii) iii). නඩත්තු ඒකකය සඳහා ජලය, 
විදුලිය, ස්ථාවර දුරකථන සහ 
සනීපාරක්ෂක පහසුකම් තිබිය 

යුතුය. 
iii) iv).  බර වාහන ගමන් කළ හැකි මාර්ග 

පහසුකම් හා 
බර වාහන නවතා තැබීයම් පහසුකම් 

තිබිය 
යුතුය. 

 

2019-06-26  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

තමා විවින් සකස් 
කරගත් අයදුම්පතක 
බලායපොයරොත්තු වන 
මාවික කුළිය සහ 

යගොඩනැඟිල්යල් වියලු 
විස්තර සඳහන් කර 

එවන්න. 
 

දු.අ.  081-4949230 
 

 
- 

 
- 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය  
- 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/198 
ගිනිගත්යහේන ප්රායේය ය විදුලි 

ඉංිනයන්රු ඒකකයට අයත් යනෝට්න්-
බ්රිජ් ප පා.යසේ.ම. සඳහා කුලී පදනම මත 
වසර 02ක කාලයකට කෲ  කැබ් 

රථයක්  ලබා ගැනීම. 
 

2019-06-26  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

1000/= 16,000/= ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/199 
කෑගල්ල ප්රායේය ය විදුලි ඉංිනයන්රු 
ඒකකයට අයත් කෑගල්ල පා.යසේ.ම. 
සඳහා කුලී පදනම මත වසර 02ක 
කාලයකට කෲ  කැබ් රථයක්  ලබා 

ගැනීම. 
 

2019-06-26  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

1000/= 16,000/= ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/6hg28dq3zvgga9u/Sin-DD2-CP-PPC-2019-198.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6hg28dq3zvgga9u/Sin-DD2-CP-PPC-2019-198.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xmlwgta2mcxeq92/Sin-DD2-CP-PPC-2019-199.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xmlwgta2mcxeq92/Sin-DD2-CP-PPC-2019-199.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/200 
කටුගස්යතොට ප්රායේය ය විදුලි 

ඉංිනයන්රු ඒකකයට අයත් වත්යත්ගම 
පා.යසේ.ම. සඳහා කුලී පදනම මත වසර 
02ක කාලයකට යලොරි රථයක්  ලබා 

ගැනීම. 
 

2019-06-26  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

1000/= 16,000/= ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/201 
නාවලපිටිය ප්රායේය ය විදුලි ඉංිනයන්රු 
ඒකකයට අයත් නාවලපිටිය පා.යසේ.ම. 
සඳහා කුලී පදනම මත වසර 02ක 

කාලයකට 2WD ඩබල් කැබ් රථයක්  
ලබා ගැනීම. 

 

2019-06-26  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

1000/= 20,000/= ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/202 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (යබදාහැරීම් 

නඩත්තු) ඒකකය-ම.ප. සඳහා කුලී 
පදනම මත වසර 02ක කාලයකට 
4WD වෑන් රථයක්  ලබා ගැනීම. 

 

2019-06-26  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

1000/= 16,000/= ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය -03 
නි.සා 

(සබර) 

යටන්ඩර් අංකය:           
SAB/KAH/C11/Building/2019/1 
කහවත්ත ප්රායේය ය විදුලි ඉංින යන්රු 
කාර්යාලය පවත්වායගන යාම සඳහා 
කුලී පදනම මත යගොඩනැගිල්ලක් 

ලබාගැනීම 
 

1.ජලය, විදුලිය,දුරකථන හා 
සනීපාරක්ෂක පහසුකම් තිබිය යුතුය. 

 
2.පැල්මඩුල්ල නගරයේ යහෝ නගරයේ 
විට මී  ිටර් 500 ඇතුලත වර්ග අඩි 
6500 කට යනොඅඩු යගොඩනැගිල්ලක් 
සහිත ඉඩමක් විය යුතු අතර ඉදිරිපිට 
වාහන තුනක්  නවතා තැබිය හැකි නිවි 
ප්රයේශ මාර්ගයක් සහිත  වියයුතුය. 

2019-06-20 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

වි.ඉ. කහවත්ත 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., ’ 

121/1. බලංයගොඩ 
පාර, පැල්මඩුල්ල 

 
045-2274405 
045-2274401 

250 - වි.ඉ. කහවත්ත 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., ’ 
121/1. බලංයගොඩ පාර, 

පැල්මඩුල්ල 
 

වි.ඉ. කහවත්ත 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
’ 121/1. බලංයගොඩ 
පාර, පැල්මඩුල්ල 

 

-- යේශීය Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/0f4sk8r79du6l2w/Sin-DD2-CP-PPC-2019-200.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0f4sk8r79du6l2w/Sin-DD2-CP-PPC-2019-200.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x38a5g1tewmmaqw/Sin-DD2-CP-PPC-2019-201.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x38a5g1tewmmaqw/Sin-DD2-CP-PPC-2019-201.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mgaqro7ba6ni1j8/Sin-DD2-CP-PPC-2019-202.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mgaqro7ba6ni1j8/Sin-DD2-CP-PPC-2019-202.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bvrmt961mgbmuo1/Tender%20Book-Building%20for%20Kahawatta%20Area%20Office.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bvrmt961mgbmuo1/Tender%20Book-Building%20for%20Kahawatta%20Area%20Office.pdf?dl=0
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යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 
නි.සා 

(සබර) 

යටන්ඩර් අංකය: 
 

SAB/DGM/CE(COM)/SS/2019/08 
 

නි යයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(සබරගමුව) කාර්යාලය සඳහා වසර 

01ක කාලයකට යපෞේගලික 
ආරක්ෂක යසේවාව ලබා ගැනීම 

2019-06-26 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර 

500.00 100,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

-- යේශීය Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 
නි.සා 

(සබර) 

 
යටන්ඩර් අංකය: 

 
SAB/CE(COM)/ICB/2019/04 

 
කෘ කැබ් රථ (Long Wheel Base) 02 

ක් සපයා ප්රවාහනය කිරීම. 
 

2019-07-17 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර 

3,500.00 250,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

__ ICB  
 

Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2019/39 

බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි නදහිවල 

නෙදාහැරීම් නඩත්තුව වැඩ බිම සඳහා  

කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 
ලබාගැනීම සඳහා වූ යටන්ඩරය. 

2019.06.27 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 608, 

ගාලුපාර, රත්මලාන. 
011-2638852 

500.00 15,000.00 ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 608, 
ගාලුපාර, රත්මලාන. 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 608, 

ගාලුපාර, රත්මලාන. 

 NCB Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2019/40 

බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි ප්රධාාන 

ඉංජිනන්රු   ැනීම් ඒකකය සඳහා  

කුලී පදනම මත  කෲ කැබ් රථයක් 
ලබාගැනීම සඳහා වූ යටන්ඩරය. 

2019.06.27 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 608, 

ගාලුපාර, රත්මලාන. 
011-2638852 

500.00 15,000.00 ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 608, 
ගාලුපාර, රත්මලාන. 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 608, 

ගාලුපාර, රත්මලාන. 

 NCB Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2019/41 

බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි ප්රධාාන 

ඉංජිනන්රු   රත්තුමලාන ප්රනශශ්ය සඳහා  

කුලී පදනම මත කෲ කැබ් රථයක් 
ලබාගැනීම සඳහා වූ යටන්ඩරය. 

2019.06.27 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 608, 

ගාලුපාර, රත්මලාන. 
011-2638852 

500.00 15,000.00 ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 608, 
ගාලුපාර, රත්මලාන. 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 608, 

ගාලුපාර, රත්මලාන. 

 NCB Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/r9aiff6diql0tay/SAB_DGM_CE%28COM%29_SS_2019_08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r9aiff6diql0tay/SAB_DGM_CE%28COM%29_SS_2019_08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hgia8zy4nj8mx8c/SAB_CE%28COM%29_ICB_2019_04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hgia8zy4nj8mx8c/SAB_CE%28COM%29_ICB_2019_04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hpeofzo6wi29gz8/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2019_39.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hpeofzo6wi29gz8/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2019_39.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gveuk79xkndspb9/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2019_40.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gveuk79xkndspb9/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2019_40.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oq37ph39oddr5uj/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2019_41.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oq37ph39oddr5uj/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2019_41.pdf?dl=0


 20 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2019/50 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු - යබදාහැරීම් 

නඩත්තු ශාඛාවට අයත් රත්තුමලාන 

වැඩබිම සඳහා නග ඩනැගිල්ලක් ෙදු / 

කුලී පදනම ම   වසර නදකකට ලො 

ගැනීම සඳහා වූ යටන්ඩරය 

2019.06.27 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 608, 

ගාලුපාර, රත්මලාන. 
011-2638852 

500.00 00.00 ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 608, 
ගාලුපාර, රත්මලාන. 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 608, 

ගාලුපාර, රත්මලාන. 

 NCB Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2019/51 

බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි කළු ර 

ප්රානශකකය සඳහා විදුලිය විසන්ධි 
කිරීම් සහ නැවත ඇමිණීම් ක්රියාත්මක 
කිරීම සඳහා ලංසු කැඳවීම  සඳහා වූ 

යටන්ඩරය. 

(ලංසු මිල රු. මිලියන 5 ඉක්මවන්නන් 

නම් ලංසු භාරගන්නා අවසාන දිනයට 

නපර PCAIII අවශ්යනේ.) 

2019.06.27 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 608, 

ගාලුපාර, රත්මලාන. 
011-2638852 

500.00 122,000.00 ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 608, 
ගාලුපාර, රත්මලාන. 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 608, 

ගාලුපාර, රත්මලාන. 

 NCB Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

SP/CE(DM)/T/2019/04 
යබදාහැරීම් හා නඩත්තු (දකුණු පළාත) 
කාර්යාලයේ වැඩ කණ්ඩායමක් සඳහා 
හම්බන්යතොට ප්රයේශයයන් ව. අ. 1200 
කට යනොඅඩු යගොඩනැගිල්ලක් සහිත 
යරේන් යලොරියක් සහ සැහැල්ලු වාහන 
කිහිපයක් නවතා තැබිය හැකි හා ඒ 
සඳහා මාර්ග පහසුකම් සහිත ජලය, 
විදුලිය හා ආරක්ෂිත තාප්ප යහෝ 

වැටවල් වලින් සමන්විත ස්ථානයක් 
කුලියට ගැනීමට අවශයව ඇත. 

2019 
ජුනි 20  දින 
ප.ව. 02.00 

දකුණු පළාත් 
සපයා ගැනීම්  
කමිටුව 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු -
යබදා:නඩත්තු (ද.ප.) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
167, මාතර පාර, 

ගාල්ල 
දුර හා ෆැක්ස් අංකය: 

091-2232058 

  ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
යබදා:නඩත්තු (ද.ප.) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
167, මාතරපාර, ගාල්ල 

 

  
 

අදාලයනොයේ
. 

 
 

NCB 
 

 
යතොරතුරු 
පිටපත්ර 

 

 

යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

දප/ත/ලි11/යටන්ඩර්/2019/06 

තංගල්ල ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 

කාර්යාලය සහ එයට අයත් ඒකකයන්  

සඳහා මුද්රය යන්ත්ර 6 ක් මිලදී ගැනීම. 

තංගල්ල ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 

කාර්යාලය සහ එයට අයත් ඒකකයන්  

සඳහා මුද්රය යන්ත්ර 6 ක් (DOT 

MATRIX PRINTERS) ලබා 

ගැනීමට අවශයව  ඇත. 

 

2019.06.20 
ප.ව.02.00 
දක්වා 

පලාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය, 
සැමුයවල් මාවත, 

තංගල්ල. 

- - ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය, සැමුයවල් 
මාවත, තංගල්ල. 

  
 

අදාලයනොයේ
. 

 
 

NCB 
 

 
යතොරතුරු 
පිටපත්ර 

 

https://www.dropbox.com/s/arlrv0l6cvhwqkj/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_2019_50.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/arlrv0l6cvhwqkj/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_2019_50.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pzia8467x1jewwd/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_51.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pzia8467x1jewwd/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_51.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lyao18znig0lln0/Sin-DD4-SP-SP-CE%28DM%29-T-2019-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lyao18znig0lln0/Sin-DD4-SP-SP-CE%28DM%29-T-2019-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gzy8tmlkfyk420x/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%AD-%E0%B6%BD%E0%B7%9211-%E0%B6%A7%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B6%BB%E0%B7%8A-2019-06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gzy8tmlkfyk420x/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%AD-%E0%B6%BD%E0%B7%9211-%E0%B6%A7%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B6%BB%E0%B7%8A-2019-06.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

 
දප/මා/ලි10/නිල ඇඳුම්/2019/06 

 
නිළ ඇඳුම් මසා නිම කර සැපයිම 

 
මාතර ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 

කාර්යාලයේ  යසේවක මණ්ඩලය සඳහා 

නිළ ඇඳුම් මසා නිම කර සැපයීම 

 
2019.06.19 

දින 
ප.ව. 02.00 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

ප්රායේශීය  විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

රාුනල පාර, මාතර. 
 

දු.ක.0412222322 

 
1000.00 

 
5000.00 

ප්රායේශීය  විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
රාුනල පාර, මාතර. 

  
 

අදාලයනොයේ
. 

 
 

NCB 
 

 
යතොරතුරු 
පිටපත්ර 

 

 
යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

 
නි.සා.(ද.ප.)/ලි2/කුලී වාහන/2019/19 

 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු තැනීම් (ද.ප.) 

ඒකකයේ කාර්යාලය සඳහා වෑන් රථ-
01/ විදුලි අධිකාරි (ගාල්ල) වෑන් රථ 
03/ විදුලි අධිකාරි (හම්බන්යතොට) 

වෑන් රථ 02/ විදුලි අධිකාරි 
(මාතර/හම්බන්යතොට) වෑන් රථ 02/ 
විදුලි අධිකාරි (මාතර) වෑන් රථ 

01,විදුලි අධිකාරි මාතර වෑන්/ඩබල් 
කැබ් රථ 02 

(ලියාපදිංචි කර වසර 10ක් ඇතුලත 
වාහන විය යුතුය) 

 
 

2019.06.19 
ප.ව.2.00 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

 
 

නි.සා.(ද.ප.) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

අංක.167,  
මාතරපාර,ගාල්ල. 

 

 
 

500/- 

 
 

අදාළයනොයේ 

 
 

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

 

  
 

අදාලයනොයේ
. 

 
 

NCB 
 

 
යතොරතුරු 
පිටපත්ර 

 
යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

 
නි.සා.(ද.ප.)/ලි2/කුලී වාහන/2019/20 

 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු යබදාහැරීම් නඩත්තු 

(ද.ප.) ඒකකයේ 
විදුලි ඉංිනයන්රු1 සඳහා කාර් රථ 01, 
කාර්යාලය සඳහා -වෑන් රථ 01 
බේයේගම වැඩ කණ්ඩායම-වෑන් 

රථ01, 
වැලිගම වැඩ කණ්ඩායම-වෑන් රථ 01, 
අම්බලන්යගොඩ වැඩ කණ්ඩායම.-වෑන් 

රථ 01, 
හම්බන්යතොට වැඩ කණ්ඩායම.-වෑන් 

රථ 01, 
තංගල්ල වැඩ කණ්ඩායම.-වෑන් රථ 
01,මාතර වැඩ කණ්ඩායම-වෑන් රථ 
01,බේයදගම වැඩ කණ්ඩායම-කෘකැබ් 
රථ 01, වැලිගම වැඩ කණ්ඩායම-

කෘකැබ් රථ 01, අම්බලන්යගොඩ වැඩ 
කණ්ඩායම-කෘකැබ් රථ 

01,හම්බන්යතොට වැඩ කණ්ඩායම-
කෘකැබ් රථ 01, තංගල්ල වැඩ 

කණ්ඩායම-කෘකැබ් රථ 01, මාතර 

 
 

2019.06.19 
ප.ව.2.00 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

 
 

නි.සා.(ද.ප.) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

අංක.167,  
මාතරපාර,ගාල්ල. 

 

 
 

500/- 

 
 

අදාළයනොයේ 

 
 

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

 

  
 

අදාලයනොයේ
. 

 
 

NCB 
 

 
යතොරතුරු 
පිටපත්ර 

 

https://www.dropbox.com/s/ia59o1ain4dwp06/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%9210-%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B6%87%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A-2019-06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ia59o1ain4dwp06/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%9210-%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B6%87%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A-2019-06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lk0b3mvfbt441v8/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2019-19.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lk0b3mvfbt441v8/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2019-19.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5entv1dwa0lc4az/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2019-20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5entv1dwa0lc4az/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2019-20.pdf?dl=0
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වැඩ කණ්ඩායම-කෘකැබ් රථ 01 
(ලියාපදිංචි කර වසර 10ක් ඇතුලත 

වාහන විය යුතුය) 

 
යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

 
නි.සා.(ද.ප.)/ලි2/කුලී වාහන/2019/21 

 
ප්රායේය ය විදුලි ඉංිනයන්රු 

(අම්බලන්යගොඩ) 
පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානය 

ඇල්පිටිය-වෑන් රථ 01, විදුලි අධිකාරි 
කාර්යාලය-වෑන් රථ 03, පාරියභෝගික 

යසේවා මධායස්ථානය ඉදුරුව- වෑන් රථ 
01, පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානය 
සීනියගොඩ-වෑන් රථ 01, විදුලි අධිකාරි 
ප්රායේය ය නඩත්තු ඒකකය-වෑන් රථ 
02, විදුලි අධිකාරි ප්රායේය ය නඩත්තු 

ඒකකය -කෘකැබ් රථ 01, පාරියභෝගික 

යසේවා මධායස්ථානය ඇල්පිටිය -ත්රීයරෝද 
රථ 02ක් 

(ලියාපදිංචි කර වසර 10ක් ඇතුලත 
වාහන විය යුතුය) 

 
 

2019.06.19 
ප.ව.2.00 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

 
 

නි.සා.(ද.ප.) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

අංක.167,  
මාතරපාර,ගාල්ල. 

 

 
 

500/- 

 
 

අදාළයනොයේ 

 
 

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

 

  
 

අදාලයනොයේ
. 

 
 

NCB 
 

 
යතොරතුරු 
පිටපත්ර 

 

 
යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

 
නි.සා.(ද.ප.)/ලි2/කුලී වාහන/2019/22 

 
ප්රායේය ය විදුලි ඉංිනයන්රු (බේයදගම) 

කාර්යාලය සඳහා -වෑන් රථ 04, 
පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානය 

තල්ගස්වල -වෑන් රථ 01, විදුලි අධිකාරි 
ප්රායේය ය නඩත්තු ඒකකය-වෑන් රථ 
01 සහ කෘකැබ් රථ 01, පාරියභෝගික 

යසේවා මධායස්ථානය වදුරඹ-කෘකැබ් 
රථ 01, කාර්යාලය විදුලි විසන්ධිකිරීම්-
ත්රීයරෝද රථ 01, පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානය බේයදගම-ත්රීයරෝද රථ 
01, පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානය 
වදුරඹ -ත්රීයරෝද රථ 01, පාරියභෝගික 

යසේවා මධායස්ථානය තල්ගස්වල -
ත්රීයරෝද රථ 01 

(ලියාපදිංචි කර වසර 10ක් ඇතුලත 
වාහන විය යුතුය) 

 
 

2019.06.19 
ප.ව.2.00 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

 
 

නි.සා.(ද.ප.) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

අංක.167,  
මාතරපාර,ගාල්ල. 

 

 
 

500/- 

 
 

අදාළයනොයේ 

 
 

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

 

  
 

අදාලයනොයේ
. 

 
 

NCB 
 

 
යතොරතුරු 
පිටපත්ර 

 

https://www.dropbox.com/s/tyvspf153pqx8xv/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2019-21.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tyvspf153pqx8xv/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2019-21.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n7ys6sujesb5bjx/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2019-22.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n7ys6sujesb5bjx/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2019-22.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

 
නි.සා.(ද.ප.)/ලි2/කුලී වාහන/2019/23 

 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (ගාල්ල)- බටදුව 
පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානය -
යලොරි රථ 01,හබරාදුව පාරියභෝගික 

යසේවා මධායස්ථානය-යලොරි රථ 01, 
පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානය 
බටදුව-ත්රීයරෝද රථ 01,පාරියභෝගික 

යසේවා මධායස්ථානය ගාල්ල-ත්රීයරෝද 
රථ 01,විදුලි අධිකාරි (වාණිජ) 
කාර්යාලය-ත්රීයරෝද රථ 02, 

පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානය 
බටදුව-වෑන්/ඩබල්කැබ් රථ 

01,පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානය 
ගාල්ල -වෑන් රථ 01, පාරියභෝගික 

යසේවා මධායස්ථානය හබරාදුව -වෑන් 

රථ 01,විදුලි අධිකාරි ප්රායේය ය නඩත්තු 

ඒකකය-වෑන් රථ 01, විදුලි අධිකාරි 
වාණිජ කාර්යාලය-වෑන් රථ 

01,ඉංිනයන්රු සහකාර කාර්යාලය-
වෑන් රථ 01, යඩෝ ස්යටප් යසේවාව -
වෑන් රථ 01,පාරියභෝගික  යසේවා 

මධායස්ථානය තවලම-කෘකැබ් රථ 01 
(ලියාපදිංචි කර වසර 10ක් ඇතුලත 

වාහන විය යුතුය) 

 
 

2019.06.19 
ප.ව.2.00 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

 
 

නි.සා.(ද.ප.) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

අංක.167,  
මාතරපාර,ගාල්ල. 

 

 
 

500/- 

 
 

අදාළයනොයේ 

 
 

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

 

  
 

අදාලයනොයේ
. 

 
 

NCB 
 

 
යතොරතුරු 
පිටපත්ර 

 

 
යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

 
නි.සා.(ද.ප.)/ලි2/කුලී වාහන/2019/24 

 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (මාතර)කාර්යාලය-
වෑන් රථ 04, පාරියභෝගික යසේවා 

මධායස්ථානය හක්මන-වෑන් රථ 01, 
පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානය 

මාතර-වෑන් රථ 01, පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානය කඹුරුපිටිය-වෑන් රථ 01, 
පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානය 

හිත්තැටිය-වෑන් රථ 01, පාරියභෝගික 

යසේවා මධායස්ථානය දික්වැල්ල-වෑන් 

රථ 01, පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානය කඹුරුපිටිය-ත්රීයරෝද රථ-
01, කාර්යාලය සඳහා-ත්රීයරෝද රථ 02, 
ප්රායේය ය නඩත්තු ඒකකය කෘකැබ් රථ 

01. 
(ලියාපදිංචි කර වසර 10ක් ඇතුලත 

වාහන විය යුතුය) 

 
 

2019.06.19 
ප.ව.2.00 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

 
 

නි.සා.(ද.ප.) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

අංක.167,  
මාතරපාර,ගාල්ල. 

 

 
 

500/- 

 
 

අදාළයනොයේ 

 
 

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

 

  
 

අදාලයනොයේ
. 

 
 

NCB 
 

 
යතොරතුරු 
පිටපත්ර 

 

https://www.dropbox.com/s/e0t5t92seil4wob/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2019-23.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e0t5t92seil4wob/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2019-23.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/15jqhavi2sfz4wt/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2019-24.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/15jqhavi2sfz4wt/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2019-24.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

 
නි.සා.(ද.ප.)/ලි2/කුලී වාහන/2019/25 

 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (අකුරැස්ස) විදුලි 

අධිකාරි කාර්යාලය-වෑන් රථ 05,විදුලි 

අධිකාරි ප්රායේය ය නඩත්තු ඒකකය-
වෑන් රථ 01, පාරියභෝගික යසේවා 

මධායස්ථානය යමොරවක-වෑන් රථ 01, 
පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානය 
අකුරැස්ස-වෑන් රථ 01,පාරියභෝගික 

යසේවා මධායස්ථානය වැලිගම-වෑන් රථ 
01, පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානය 
යමොරවක-ත්රීයරෝද රථ 01, පාරියභෝගික 

යසේවා මධායස්ථානය යදනියාය-විංගල් 

කැබ්/වෑන් රථ 01, පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානය යමොරවක-කෘකැබ් රථ 

01. 
 

(ලියාපදිංචි කර වසර 10ක් ඇතුලත 
වාහන විය යුතුය) 

 
 

2019.06.19 
ප.ව.2.00 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

 
 

නි.සා.(ද.ප.) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

අංක.167,  
මාතරපාර,ගාල්ල. 

 

 
 

500/- 

 
 

අදාළයනොයේ 

 
 

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

 

  
 

අදාලයනොයේ
. 

 
 

NCB 
 

 
යතොරතුරු 
පිටපත්ර 

 

 
යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

 
නි.සා.(ද.ප.)/ලි2/කුලී වාහන/2019/26 

 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (තංගල්ල) ,ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රුයේ රාජකාරි කටයුතු සඳහා 
කාර් රථ 01, ප්රායේය ය නඩත්තු 

ඒකකය.-කෘකැබ් රථ 01, පාරියභෝගික 

යසේවා මධායස්ථානය යබලිඅත්ත 

කෘකැබ් රථ 01, පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානය අගුණුයකොළපැලැස්ස 
කෘකැබ් රථ 01,ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

කාර්යාලය-වෑන් රථ 02, පාරියභෝගික 

යසේවා මධායස්ථානය වලස්මුල්ල වෑන් 

රථ 01, ප්රායේය ය නඩත්තු ඒකකය 
වෑන් රථ 03, පාරියභෝගික යසේවා 

මධායස්ථානය අගුණුයකොලපැලැස්ස 
වෑන් රථ 01, පාරියභෝගික යසේවා 

මධායස්ථානය තංගල්ල වෑන් රථ 01, 
පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානය 

මිේයදනිය වෑන් 01, පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානය යබලිඅත්ත වෑන් 01, 
පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානය 
තංගල්ල ත්රීයරෝද රථ 01,ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු කාර්යාලය ත්රීයරෝද රථ 03, 
පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානය 

වලස්මුල්ල ත්රීයරෝද රථ 01 

 
 

2019.06.19 
ප.ව.2.00 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

 
 

නි.සා.(ද.ප.) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

අංක.167,  
මාතරපාර,ගාල්ල. 

 

 
 

500/- 

 
 

අදාළයනොයේ 

 
 

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

 

  
 

අදාලයනොයේ
. 

 
 

NCB 
 

 
යතොරතුරු 
පිටපත්ර 

 

https://www.dropbox.com/s/0nwairelu675umk/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2019-25.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0nwairelu675umk/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2019-25.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6kkg8r0srcif32e/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2019-26.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6kkg8r0srcif32e/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2019-26.pdf?dl=0
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(ලියාපදිංචි කර වසර 10ක් ඇතුලත 

වාහන විය යුතුය) 

 
යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

 
නි.සා.(ද.ප.)/ලි2/කුලී වාහන/2019/27 

 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (හම්බන්යතොට) 
කාර්යාලය සඳහා කාර් රථ 01, 

ප්රායේය ය කාර්යාලය සඳහා වෑන් රථ 
03, පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානය 
සුරියවැව වෑන් රථ 01, පාරියභෝගික 

යසේවා මධායස්ථානය කතරගම වෑන් රථ 
01, පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානය 
තිස්සමහාරාමය වෑන් රථ 01, ප්රායේය ය 

නඩත්තු ඒකකය වෑන් රථ 01, 
පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානය 

කතරගම ත්රීයරෝද රථ 01, පාරියභෝගික 

යසේවා මධායස්ථානය තිස්සමහාරාමය 
ත්රීයරෝද රථ 01, පාරියභෝගික යසේවා 

මධායස්ථානය සුරියවැව ත්රීයරෝද රථ 01, 
පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානය 
කතරගම විංගල් කැබ්/වෑන් රථ 01, 
පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානය 
හම්බන්යතොට ත්රීයරෝද රථ 01 

(ලියාපදිංචි කර වසර 10ක් ඇතුලත 
වාහන විය යුතුය) 

 
 

2019.06.19 
ප.ව.2.00 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

 
 

නි.සා.(ද.ප.) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

අංක.167,  
මාතරපාර,ගාල්ල. 

 

 
 

500/- 

 
 

අදාළයනොයේ 

 
 

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

 

  
 

අදාලයනොයේ
. 

 
 

NCB 
 

 
යතොරතුරු 
පිටපත්ර 

 

 
යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

 
නි.සා.(ද.ප.)/ලි2/කුලී වාහන/2019/28 

 
ගයකාධිකාරී (වියදම්) අංශය කාර් රථ 

01 
 

(ලියාපදිංචි කර වසර 10 ක් ඇතුලත 
වාහන විය යුතුය) 

 
 

2019.06.19 
ප.ව.2.00 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

 
 

නි.සා.(ද.ප.) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

අංක.167,  
මාතරපාර,ගාල්ල. 

 

 
 

500/- 

 
 

අදාළයනොයේ 

 
 

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

 

  
 

අදාලයනොයේ
. 

 
 

NCB 
 

 
යතොරතුරු 
පිටපත්ර 

 

 
යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

 
නි.සා.(ද.ප.)/ලි2/කුලී වාහන/2019/29 

 
ගයකාධිකාරී (ආදායම්) අංශය වෑන් 

රථ 01 
 

(ලියාපදිංචි කර වසර 10 ක් ඇතුලත 
වාහන විය යුතුය) 

 
 

2019.06.19 
ප.ව.2.00 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

 
 

නි.සා.(ද.ප.) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

අංක.167,  
මාතරපාර,ගාල්ල. 

 

 
 

500/- 

 
 

අදාළයනොයේ 

 
 

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

 

  
 

අදාලයනොයේ
. 

 
 

NCB 
 

 
යතොරතුරු 
පිටපත්ර 

 

https://www.dropbox.com/s/qz8s8o663lgco76/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2019-27.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qz8s8o663lgco76/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2019-27.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a979pqvzfecmr0d/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2019-28.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a979pqvzfecmr0d/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2019-28.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0owmtu57bf6m9jg/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2019-29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0owmtu57bf6m9jg/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2019-29.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

 
නි.සා.(ද.ප.)/ලි2/කුලී වාහන/2019/30 

 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (සැලසුම් හා 

සංවර්ධාන) 
හම්බන්යතොට/තංගල්ල/මාතර 

රාජකාරි කටයුතු සඳහා වෑන් රථ 01, 
මාතර/තංගල්ල/වැලිගම රාජකාරි 

කටයුතු සඳහා වෑන් රථ 01, 
අම්බලන්යගොඩ/බේයදගම/ගාල්ල 

රාජකාරි කටයුතු සඳහා වෑන් රථ 01, 
ගාල්ල/බේයදගම/වැලිගම රාජකාරි 

කටයුතු සඳහා වෑන් රථ 01 
(ලියාපදිංචි කර වසර 10 ක් ඇතුලත 

වාහන විය යුතුය) 

 
 

2019.06.19 
ප.ව.2.00 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

 
 

නි.සා.(ද.ප.) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

අංක.167,  
මාතරපාර,ගාල්ල. 

 

 
 

500/- 

 
 

අදාළයනොයේ 

 
 

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

 

  
 

අදාලයනොයේ
. 

 
 

NCB 
 

 
යතොරතුරු 
පිටපත්ර 

 

 
යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

 
නි.සා.(ද.ප.)/ලි2/කුලී වාහන/2019/31 

 
විදුලි ඉංිනයන්රු (ශක්ති 

කළමයාකරය) ඒකකයේ, 
ගාල්ල/මාතර/හම්බන්යතොට රාජකාරි 
සඳහා වෑන් රථ 01, ගාල්ල/තංගල්ල 

රාජකාරි සඳහා වෑන් රථ 01,  
ගාල්ල/හම්බන්යතොට රාජකාරි කටයුතු 

සඳහා වෑන් රථ 01, 
ගාල්ල/බේයදගම/අම්බන්යගොඩ 

රාජකාරි කටයුතු සඳහා වෑන් රථ 01, 
ගාල්ල/තංගල්ල රාජකාරි කටයුතු 

සඳහා වෑන් රථ 01 
(ලියාපදිංචි කර වසර 10 ක් ඇතුලත 

වාහන විය යුතුය) 

 
 

2019.06.19 
ප.ව.2.00 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

 
 

නි.සා.(ද.ප.) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

අංක.167,  
මාතරපාර,ගාල්ල. 

 

 
 

500/- 

 
 

අදාළයනොයේ 

 
 

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

 

  
 

අදාලයනොයේ
. 

 
 

NCB 
 

 
යතොරතුරු 
පිටපත්ර 

 

 
යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

 
නි.සා.(ද.ප.)/ලි2/කුලී වාහන/2019/32 

 
විදුලි ඉංිනයන්රු (වානිජ හා 
පාරියභෝගික යසේවා) ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රුයේ රාජකාරි සඳහා කාර් 
01,විදුලි ඉංිනයන්රු ඇමතුම් 
මධායස්ථානය ගාල්ල කාර් 01, 
ගාල්ල/මාතර/හම්බන්යතොට 

දිස්ත්රික්කයන්හි රාජකාරි සඳහා වෑන් 

රථ 02 
(ලියාපදිංචි කර වසර 10 ක් ඇතුලත 

වාහන විය යුතුය) 

 
 

2019.06.19 
ප.ව.2.00 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

 
 

නි.සා.(ද.ප.) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

අංක.167,  
මාතරපාර,ගාල්ල. 

 

 
 

500/- 

 
 

අදාළයනොයේ 

 
 

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

 

  
 

අදාලයනොයේ
. 

 
 

NCB 
 

 
යතොරතුරු 
පිටපත්ර 

 

https://www.dropbox.com/s/2v6s1cda7ci1g4n/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2019-30.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2v6s1cda7ci1g4n/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2019-30.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k9uc5xabuz6s9dr/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2019-31.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k9uc5xabuz6s9dr/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2019-31.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e676sljz6iwdqat/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2019-32.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e676sljz6iwdqat/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2019-32.pdf?dl=0


 27 

 
අතියර්ක 
සාමානයාධි

කාරි 
(වයාපෘති) 

 

CEB/MHP/PD/TD/06/2019/01 

 
යමොරයගොල්ල ජල විදුලි වයාපෘති යයහි 

අබලි ද්රවය විකිණීම සඳහා ලංසු 
කැඳවීම. 

 

2019 ජූනි 
26 වන දින 

ප:ව 02.00 

වයාපෘති 
අධායක්ෂ 

(යමොරයගොල්
ල ජලවිදුලි 
වයාපෘතිය) 

වයාපෘති අධායක්ෂ, 
යමොරයගොල්ල ජල 
විදුලි වයාපෘතිය, 
අංක 6/1, ටී.බී. 

පානයබොක්ක මාවත, 
ගම්යපොල 

දු. ක. 081-383 2043 

යනොමියල් රු.1,000.00 වයාපෘති අධායක්ෂ, 
යමොරයගොල්ල ජල විදුලි 

වයාපෘතිය, 
අංක 6/1, 

ටී.බී.පානයබොක්ක මාවත, 
ගම්යපොල 

වයාපෘති අධායක්ෂ, 
යමොරයගොල්ල ජල 
විදුලි වයාපෘතිය, 

අංක 6/1, 
ටී.බී.පානයබොක්ක 

මාවත, 
ගම්යපොල 

 

2019 ජූනි 26 වන දින 

ප:ව 02.00 

අදාල 
යනොයේ 

NCB Click 
Here 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

වයාපි  
අධ්යක්  

(GPDEEIIP 
Tr2) 

 
 

 
PM/GPDEEIIPTR2/27/2019/Clean

ing 
 

වයාපෘති කළමයාකරු(GPDEEIIP-
TRII)  ලංවිම, වත්තල වයාපෘති 

කාර්යාලය දදනිකව පිරිවිදු කිරීම 
සඳහා අවුරුදු 02 ක කාලයක් සඳහා 
යසේවකයයකු (01) ලබා ගැනීම. 

 
සියලු විස්තර අඩංගුව අත්සන් 

කරනලද යකොන්යේවි පත්ත්රිකාවද 
සමග, තමා විසින් සැකසූ අයදුම්පත 
ඉදිරිපත් කරන්න.  විස්තර සහිත 
යකොන්යේවි පත්ත්රිකාව ඉහත 

කාර්යාලයයන්   යනොමියල් ලබා ගත 

හැකිය. ඉල්ලුම්පත් ඉදිරිපත් කරන 
ලියුම් කවරගේ ඉහල වම් ගකළවයර් 

 
PM/GPDEEIIPTR2/27/2019/Clean

ing 
යනුගවන් සඳහන් කරන්න. 

 

 
2019 

ජුනි මස 19 
දින 10.00 
පැයට 

 
 

 
ප්රසම්පාෙන 
කමිටුව- 
වයාපි  
අංශය 

 

 
විස්තර සහිත 

යකොන්යේවි පත්ත්රිකාව 
පහත කාර්යාලයයන්   

යනොමියල් ලබා ගත 

හැකිය 

 

වයාපති 

කළමනාකරු, හරිත 
බලශක්ති සංවර්ධානය 

සහ බලශක්ති 
කාර්යක්ෂමතා 
නඟාවිටුවීයම් 
ආයයෝජන වැඩ 

සටහන අදියර II ( 1 
යකොටස සහ 2 
යකොටස) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය 

අංක 318, ඇවරිවත්ත 
පාර, වත්තල 

 
දු.ක : 

0112931543 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 

වයාපති කළමනාකරු, 
හරිත බලශක්ති 

සංවර්ධානය සහ බලශක්ති 
කාර්යක්ෂමතා 

නඟාවිටුවීයම් ආයයෝජන 

වැඩ සටහන අදියර II ( 1 
යකොටස සහ 2 යකොටස) 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 
අංක 318, ඇවරිවත්ත 

පාර, වත්තල 
 
 
 

 

වයාපති  

කළමනාකරු,හරිත 
බලශක්ති සංවර්ධානය 

සහ බලශක්ති 
කාර්යක්ෂමතා 
නඟාවිටුවීයම් 
ආයයෝජන වැඩ 

සටහන අදියර II ( 1 
යකොටස සහ 2 
යකොටස) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය 

අංක 318, ඇවරිවත්ත 
පාර, වත්තල 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 

NCB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය යවනුයවන් සපයාගැනීම් කමිටුයේ සභාපති විවින් 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 යපොත් පමයක් උපයයෝී කරයගනය. 

 
 

අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන්ට යහෝ ුවුන්යේ බලයලත් නියයෝිනතයන්ට පමයක් ලංසු යපොත් නිකුත් කරනු ලැයබ්. අවශය වු විටක ුවුන් 1987 අංක 3 දරය යපොදු යකොන්ත රාත් පනතට අනුලවලව ලියාපදිංචි විය යුතුය. 
 

 

ලංසු භාර ගන්නා අවසාන දිනයට කලින් දින දක්වා සෑම ලංසු යපොතක් යවනුයවන්ම ඉහත 6 වන තීරුයේ ස`දහන් මුදල යගවා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප රධාාන ඉංිනයන්රු යවත ලිිතතව ඉදිරිපත් කරන ලද ඉල්ලීමක් ම`ගින්  0900 පැය 
විට 1500 පැය දක්වා සාමානය වැඩ කරන දිනයන් තුළ මිලදී ගත හැක. යම් ස`දහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සාමානයාධිකාරී නමින් ලියන ලද බැංකු අයකරයක් ම`ගින් යහෝ මුදල් ම`ගින් යහෝ යගවිය හැක. 
 

 

https://www.dropbox.com/s/osxc2nceopksuq0/Sin-PRJ-MHP-PD-TD-06-2019-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/osxc2nceopksuq0/Sin-PRJ-MHP-PD-TD-06-2019-01.pdf?dl=0
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වියේශීය තානාපති කාර්යාල /යවළ`ද යකොමිෂන්වලට, ලංසු යපොත්වල යතොරතුරු පිටපත් ලිිතත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීයමන් අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප රධාාන ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපොත් අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ුවුන්යේ නියයෝිනතයින්ට අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප රධාාන ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් පරීක්ෂා කල හැක. 
 

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ුවුන්යේ අනුමැතිය ලත් නියයෝිනතයින් ඉදිරිපිටදී ඉහත තීරු අංක 9 හි ස`දහන් ස්ථානයන්හිදී ලංසු භාරගැනීම අවසන් කරන යේලායේදීම, එයසේ ඉදිරිපත් කරන ලද වියලුම ලංසු විවෘත කරනු ලබන අතර ප රමාදව ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලංසු 
ප රතියක්ෂේප කරනු ලැයබ්. 
 

මීට අදාල වියලු විස්තර හා පැහැදිලි කිරීම් විමවිය යුත්යත් ලංසු යපොත් නික`ත් කරනු ලබන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ ප රධාාන ඉංිනයන්රු යවතිනි. 
 

 

 
 ICB ) අන්තර්ජාතික තර`ගකාරී ලංසු “  NCB ) යේශීය තර`ගකාරී ලංසු 

 

        සාමානයාධිකාකාරී                      
                                     


