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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 
ලක්විජය  
විදුලි 
බලාගාරය 

LV/T/2017/0202 
අයත් යගන යාහැකි පාරිසරික වායු 
තත්ත්ව පරීක්ශය උපකරයයක් 

2019 

යදසැම්බර් මස  

18 බදාදා 
දින 14.00 
පැයට. 
 
   

 
ලක්විජය 
විදුලි 
බලාගාරය- 
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. 

 
රු.20,000.00 

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/fnstc0qruce5cjc/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0202.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fnstc0qruce5cjc/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0202.pdf?dl=0
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ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය 

LV/T/2018/0344 

 

ලක්විජය විදුලි බලාගාරයේ ගිනි 
නිවීයම් ජල පද්ධතිය සඳහා වෑල්ව 

(Valves) මිලදී ගැනීම  

 

2019 

යදසැම්බර් මස  

18 බදාදා 
දින 14.00 
පැයට. 
 
   

 
ලක්විජය 
විදුලි 
බලාගාරය- 
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. 

 

රු 25,000.00 
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 

 

යබදාහැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

 
DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2019/205 
 
Supply & Delivery of 
Optical Distribution Frame  – 25 Nos. 

2019 
යදසැම්බර් 

18 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 
යකොළඹ 03මගින් 
2019- 12-17  දිනට 

යපර 
දුක.011-2575923 
     011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

10,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැගිල්ල, 340, ආර් 
ඒ ද යමල් මාවත, යකොළඹ 
03 හි තබා ඇති ලංසු 

යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යද්ශීය Click Here 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/kk8pfvu52wubdmd/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0344.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kk8pfvu52wubdmd/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0344.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z9m43xgah11qfo6/ENG-DD1-CC-2019-205.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

 
DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2019/217 
 
Supply & Delivery of 
Brass Wiping Cones (Wiping Glands) 
Requirement for 11kV Switchgears (for 
cables with Lesser diameter) -150 Nos. 

2019 
යදසැම්බර් 

18 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 
යකොළඹ 03මගින් 
2019- 12-17  දිනට 

යපර 
දුක.011-2575923 
     011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

15,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැගිල්ල, 340, ආර් 
ඒ ද යමල් මාවත, යකොළඹ 
03 හි තබා ඇති ලංසු 

යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යද්ශීය Click here 

යබදා හැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2019/218 
 

 

Supply & Delivery of 
Foot Operated Hydraulic Cable Spiker 
Units - 02 Nos. 
 
 
ලංසු අවසන් වීමට පෙර සාකච්ජාව 
සදහා ෙැමීණිය යුතු දිනය 2019 
පදසැම්බර්  මස 05 වන දින 
පෙ.ව.10.00ට නිපයෝජ්ය 
සාමාන්්යාධිකාරි (පකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, සිව් වන මහල, 
ලක්ෂ්මන් පගොඩනැගිල්ල, 340, 
ආර්. ඒ. ද පමල් මාවත, පකොළඹ 
03 දී. 

2019 
යදසැම්බර් 

18 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 
යකොළඹ 03මගින් 

2019- 12-17 දිනට 
යපර 

දුක.011-2575923 
     011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

15,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය,        
සිේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැගිල්ල 340, ආර් 
ඒ ද යමල් මාවත, යකොළඹ 

03 හි තබා ඇති ලංසු 
යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යද්ශීය Click here 

https://www.dropbox.com/s/psul9bm2a4gvw17/ENG-DD1-CC-2019-217.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3zady3nmnctljwe/ENG-DD1-CC-2019-218.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

 
DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/206 
 
Disposal of Unserviceable Scrap Items 
at Colombo North Area Office and 
Consumer Service Centers 

2019 
යදසැම්බර් 

18 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 
යකොළඹ 03මගින් 
2019- 12-17  දිනට 

යපර 
දුක.011-2575923 
     011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 
- 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැගිල්ල, 340, ආර් 
ඒ ද යමල් මාවත, යකොළඹ 
03 හි තබා ඇති ලංසු 

යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යද්ශීය Click Here 

යබදාහැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

 
DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/207 
 
Disposal of Rotary Seals and Padlock 
Type Security Seals in Energy 
Management Unit. 

2019 
යදසැම්බර් 

18 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 
යකොළඹ 03මගින් 
2019- 12-17  දිනට 

යපර 
දුක.011-2575923 
     011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

යලොට් අංක 1-    
       500.00 

 (මුදලින් යහෝ 
බැංකු 

අයකරයක්  
මඟින්) 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැගිල්ල, 340, ආර් 
ඒ ද යමල් මාවත, යකොළඹ 
03 හි තබා ඇති ලංසු 

යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යද්ශීය Click Here 

යබදාහැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

 
DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/208 
 

Disposal of Unserviceable Items at 
Depots under Electrical Engineer 
(Government Installation) Unit 

2019 
යදසැම්බර් 

18 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 
යකොළඹ 03මගින් 
2019- 12-17  දිනට 

යපර 
දුක.011-2575923 
     011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

යලොට් අංක 1-    
       500.00 
යලොට් අංක 2-    
       500.00 

 (මුදලින් යහෝ 
බැංකු 

අයකරයක්  
මඟින්) 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැගිල්ල, 340, ආර් 
ඒ ද යමල් මාවත, යකොළඹ 
03 හි තබා ඇති ලංසු 

යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යද්ශීය Click Here 

https://www.dropbox.com/s/crp3pm8l1zll7ba/ENG-DD1-CC-2019-206.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/24eo5tn3durh2md/ENG-DD1-CC-2019-207.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tbco160p6t7d6au/ENG-DD1-CC-2019-208.pdf?dl=0


 5 

යබදාහැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

 
DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/216 
 

Disposal of Unserviceable Items at 
Colombo City 

2019 
යදසැම්බර් 

18 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 
යකොළඹ 03මගින් 
2019- 12-17  දිනට 

යපර 
දුක.011-2575923 
     011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

යලොට් අංක 1- 
20,000.00 

යලොට් අංක 2- 
1,000.00 

යලොට් අංක 3- 
500.00 

 
 (මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක්  
මඟින්) 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැගිල්ල, 340, ආර් 
ඒ ද යමල් මාවත, යකොළඹ 
03 හි තබා ඇති ලංසු 

යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යද්ශීය Click Here 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/19/244 

 

 අම්පාර ප්රායද්ශීය ගබඩා වල ඇති 
අනාරක්ෂිත යදෝෂ සහිත මීටර් විකිණීම.  

2019.12.12ව
න දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර) 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු (අම්පාර 
)කාර්යාලය 
063-2222387 
063-2222078 

යහෝ 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

500.00 10% of the 

offered price 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය), 

උප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

- 

NCB 

click here  

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/19/245 

 
කල්මුයණ්  ප්රායද්ශීය ගබඩා වල ඇති 
අනාරක්ෂිත යදෝෂ සහිත මීටර් විකිණීම.  

2019.12.12්
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර) 

විදුලි ඉංිනයන්රු  
(කල්මුයණ්)කාර්යාලය 

067-2229276 
යහෝ 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී(නැයගන

හිර කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

500.00 10% of the 

offered price 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය), 

උප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

- 

NCB 

click here  

https://www.dropbox.com/s/21fczouohp2u8xu/ENG-DD1-CC-2019-216.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7apeu0c8ehdcdh8/Eng-DD2-EP-244%20Sale%20of%20unserviceable%20meters%20in%20Ampara%20Area.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6tu01166tuuhxtk/Eng-DD2-EP-245%20Sale%20of%20unserviceable%20meters%20in%20Kalmunai.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/19/246 
 මඩකලපුව  ප්රායද්ශීය ගබඩා වල ඇති 
අනාරක්ෂිත යදෝෂ සහිත මීටර් විකිණීම.  

2019.12.12්
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර) 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(මඩකලපුව )කාර්යාලය 

065-2222639 
යහෝ  

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී(නැයගන

හිර කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

500.00 10% of the 

offered price 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය), 

උප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය - 

NCB 

click here  

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/19/247 
ත්රීකුයාමලය   ප්රායද්ශීය ගබඩා වල 
ඇති අනාරක්ෂිත යදෝෂ සහිත මීටර් 
විකිණීම.  

2019.12.12්
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

විදුලි ඉංිනයන්රු 
(ත්රීකුයාමලය) 
කාර්යාලය 

026-2222301 
026-2220060 

යහෝ 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

500.00 10% of the 

offered price 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය), 

උප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

- 

NCB 

click here  

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2019/99 

මනරු්වාපන්්පෙට්ටි්පතකලා් (Steel 

Box for Housing Direct 

Connected 3 Phase Meters්)   
සාදා, සපයා, යගනවිත් භාරදීම 
500 එකු 

2019.12.19 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයොජය 
සාමානයාධිකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත 
දකුය-1) කාර්යාලය, 
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 
යදහිවල. 
011-2638852 

1,500.00 38,000.00 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන මහල, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක: 25, නගරසභා 
පටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 
දකුය-1) කාර්යාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 
යදහිවල. 

 NCB Click 
here 
 

ඉදිකිරීම් 

ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය 

LV/T/2019/0380 
 
ලක්විජය විදුලි බලාගාරයේ   
අංක 2 යේට්ටුයේ පරීක්ෂා කිරීම සඳහා 
වහල ේයුහයක් සැලසුම් කිරීම සහ ඉදිකිරීම 
 
යපර ලංසු රැස්වීම 12/12/2019 වන දින යප.ව 

2019 

යදසැම්බර් 

මස 18 වන  
බදාදා දින 

14.00 

පැයට. 

 
ලක්විජය 
විදුලි 
බලාගාරය- 
සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන  
අංශය, 4වන මහල, 
බලස්ථාන 
කළමයාකරු 
(ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය) ලංකා 

2,500/- 
මුදල  
(නැවත 
යනොයගවන 
යටන්ඩර් 
තැන්පතුව) 

 

රු 75,000.00 
ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 

මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය 

විදුලි බලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 

 
ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 
යගොඩනැගිල්ල, 
ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 

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

 
 
 
 
 
NCB 

 

 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/xegb4p17h46pulz/Eng-DD2-EP-246%20Sale%20of%20unserviceable%20meters%20in%20Batticaloa.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a6zy5d3qyw0kg3a/Eng-DD2-EP-%20247%20Sale%20of%20unserviceable%20meters%20in%20Trincomalee%2019%20247.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pl7jfj0fkad0vmk/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_99.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pl7jfj0fkad0vmk/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_99.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
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10.00 ට, ලක්විජය විදුලි බලාගාර යේ , 
පරිපාලන යගොඩනැගිල්යල්දී පැවැත්යේ. 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්ය ෝයල් 
TP : 032 226 8964 

Fax: 032 226 8966 

 
 

සාමානයාධි
කාරී ලංකා 
විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
නමින් 
මහජන 
බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක: 
071100123
320705 
යවත බැර 
කල හැක. 

යනොයරොච් යලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 
 
TP : 032 226 8964/977 
Fax: 032 226 8966 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච් යලයි 
61342. 
 

බාගත කරගත 
හැක 
 

Click 

Here 

 

යසේවා 
ජනන  

අංශය/ 
මහවැලි  
සංකීර්යය 

MC/BOW/BIDS/2019/13 
 

යබෝවතැන්න විදුලි බලාගාරයට අයත් 
නාඋල නිවාස යපයදස වටා ඉදිකර 
ඇති ආරක්ෂක වැට නැවත සකස් කර 

ඉදිකිරීම. 
 

2019/ 12/ 
18 

10. 00 
පැයට 

මහවැලි 
සංකිර්ය 
සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

යබෝවතැන්න විදුලි 
බලස්ථානය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
නාඋල. 
 

දුරකථන : 066 4928783 

                066 4928750 

ෆැක්ස් :   066 4935599 
 

රුපි. 1000. 

00 
මහජන 
බැංකුයේ 
යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 
ලං.වී.ම.X 
^ජනන& 

මූලස්ථාන
යේ ගීණුම් 
අංක 071- 
1001-2-
3320-705 
ගීණුම යවත 
යගවා ලදුපත 
ඉදිරිපත් 
කරන්න.‘ 

රුපි. 50,000. 00 
 

විදුලි ඉංිනයන්රු, 

යබෝවතැන්න විදුලි 
බලස්ථානය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාඋල. 

යබෝවතැන්න විදුලි 
බලස්ථානය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
නාඋල. 

- NCB 
 

Click here 
 

ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය 

LV/T/2019/0343 
 
ගල් අඟුරු අංගනය කළමයාකරයය 
සඳහා උපකාරක යසේවාවන් ලබාගැනීම 

2019 
යදසැම්බර් 

මස 18 වන  
බදාදා දින 

14.00 පැයට 

 
ලක්විජය 
විදුලි 
බලාගාරය- 
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

 
රු400,000.00 

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 

 

https://www.dropbox.com/s/48fyqgoonkyditr/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0380.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/48fyqgoonkyditr/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0380.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lfqiw06v00vt72o/Eng-Gen-MC-BOW-BIDS-2019-13.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/9uqsix1sja7sj4p/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0343.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9uqsix1sja7sj4p/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0343.pdf?dl=0
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320705 
යවත බැර 
කල හැක. 

ජනන (මහවැලි 
සංකීර්යය) 

MC/UKTPS/2019/014 
 

ඉහළ්පකොත්මපල්්බලාගාර පව්ල්ල්ආශ්රිත්

ප්රපශ ්දදයාන්නඩත්තු්පස වා්ලබා්ගැනීම්

ස්දහා්පටන්ඩර්්කැඳවීම 
 

2019 .12.18 
වන දින පැය 
14:30 දක්වා. 

මහවැලි 
සංකීර්ය 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු,ඉහළ 
යකොත්මයල් විදුලි 

බලාගාරය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නියම්ගම්යදොර, 
යකොත්මයල්. 

 
දුරකථන 

0512233211 
0777253216 
0777253098 
ෆැක්ස් : 

0512233168 
 

1,000.00 
සියලුම යගවීම් 
ජනන අංශයේ 
රැස්කිරීයම් 

ගිණුම් අංශයේ 
මහජන 
බැංකුයේ 

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ ගිණුම් 
අංක 071-

1001-23320-
705 ගිණුමට 
බැර කර අදාල 
රිසිට්පත 
ඉදිරිපත් 
කිරීයමන්  

2019 .12.18 
දින දක්වා  
සතියේ වැඩ 

කරන දිනයකදී 
9:00 පැය සිට 
15:00 පැය 

ලබා ගත හැක. 

50,000.00 ප්රධාන ඉංිනයන්රු, 
ඉහළ යකොත්මයල් විදුලි 

බලාගාරය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නියම්ගම්යදොර, යකොත්මයල් 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු, 
ඉහළ යකොත්මයල් විදුලි 

බලාගාරය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

නියම්ගම්යදොර, 
යකොත්මයල් 

 
2019 .12.18 දින  
පැය 14:30  

අදාල නැත. යද්ශීය 
තරඟකාරි 
ලංසු. 

(NCB) 

Click here 
 

ජනන  

අංශය/ 
මහවැලි  
සංකීර්යය 

MC/BOW/BIDS/2019/12 
 

යබෝවතැන්න විදුලි බලාගාරයයහි 

ආරක්ෂක යන්වාසිකාගාරය, යුධ හමුදා 

කඳවුර හා අවර යදොරටුව (Tailrace) වම් 
පස යකොටස වටා ඉදිකර ඇති 

ආරක්ෂක වැට නැවත සකස් කර 
ඉදිකිරීම. 

 

2019/ 12/ 
18 

10. 00 
පැයට 

මහවැලි 
සංකිර්ය 
සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

යබෝවතැන්න විදුලි 
බලස්ථානය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
නාඋල. 
 

දුරකථන : 066 4928783 

                066 4928750 

ෆැක්ස් :   066 4935599 
 

රුපි 1000. 
00 

මහජන 
බැංකුයේ 
යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 
ලං.වී.ම.X 
^ජනක& 

මූලස්ථාන
යේ ගීණුම් 
අංක 071- 
1001-2-
3320-705 
ගීණුම යවත 
යගවා ලදුපත 
ඉදිරිපත් 
කරන්න.‘ 

රුපි 35,000. 00 
 

විදුලි ඉංිනයන්රු, 

යබෝවතැන්න විදුලි 
බලස්ථානය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාඋල. 

යබෝවතැන්න විදුලි 
බලස්ථානය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
නාඋල. 

- NCB 
 

Click here 
 

ජනන (මහවැලි 
සංකීර්යය) 

MC/UKPS/2019/15 
 

ඉහළ්පකොත්මපල්්බලාගාරය, බලාගාර්

පිවිසුම්්මාර්ගය, අරුස්සැල්ල්නිල්නිවාස්
සංකීර්ණය්හා්බලාගාරයට්අයත්්පසසු්

ප්රපශ යන්්දදයාන්නඩත්තු්පස වා්ලබා්

2019 .12.26 
වන දින පැය 
14:30 දක්වා. 

මහවැලි 
සංකීර්ය 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු,ඉහළ 
යකොත්මයල් විදුලි 

බලාගාරය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නියම්ගම්යදොර, 
යකොත්මයල්. 

1,000.00 
සියලුම යගවීම් 
ජනන අංශයේ 
රැස්කිරීයම් 

ගිණුම් අංශයේ 
මහජන 

60,000.00 ප්රධාන ඉංිනයන්රු, 
ඉහළ යකොත්මයල් විදුලි 

බලාගාරය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නියම්ගම්යදොර, යකොත්මයල් 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු, 
ඉහළ යකොත්මයල් විදුලි 

බලාගාරය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

නියම්ගම්යදොර, 

අදාල නැත. යද්ශීය 
තරඟකාරි 
ලංසු. 

(NCB) 

Click here 
 

https://www.dropbox.com/s/56l6tcg59hs761g/SIN-GEN-MC-UKTPS-2019-014.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/aguseurh7tld37p/Eng-Gen-MC-BOW-BIDS-2019-12.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hla5x4rgogn5j5k/SIN-GEN-MC-UKTPS-2019-015.pdf?dl=0
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ගැනීම්ස්දහා්පටන්ඩර්්කැඳවීම්  
දුරකථන 

0512233211 
0777253216 
0777253098 
ෆැක්ස් : 

0512233168 
 

බැංකුයේ 
යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ ගිණුම් 
අංක 071-

1001-23320-
705 ගිණුමට 
බැර කර අදාල 
රිසිට්පත 
ඉදිරිපත් 
කිරීයමන්  

2019 .12.26 
දින දක්වා  
සතියේ වැඩ 

කරන දිනයකදී 
9:00 පැය සිට 
15:00 පැය 

ලබා ගත හැක. 

යකොත්මයල් 
 

2019 .12.26 දින  
පැය 14:30  

යබදාහැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/202 
 

යකොළඹ නැයගනහිර කාර්යාලය, 
යබොරැල්ල හා මරදාන පාරියභෝගික 
යසේවා මධයස්ථාන සදහා ආරක්ෂක 
යසේවා සපයා ගැනිම වසර 2020-2021 
සදහා. 

2019 
යදසැම්බර් 

18 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් 
මාවත, යකොළඹ 

03මගින් 
2019- 12-17 දිනට 

යපර 
දුක.011-2575923 
     011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

100,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මගින්) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (යකොළඹ 
නගරය) කාර්යාලය,        

සිේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැලිල්ල 340, ආර් 
ඒ ද යමල් මාවත, යකොළඹ 
03 හි තබා ඇති ලංසු 

යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය  
 

- යද්ශීය Click Here 

යබදාහැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

 
DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/209 
 

නියයෝජ ය සාමන් යාධිකාරි (යකොළඹ 
නගරය) ට අනියුක්ත ප් රධාන 
ඉංිනයන්රු (නඩත්තු) ඒකකය සඳහා 
කූලි වැන්  රථයක් ලබා ගැනීම. 
(වාහන අංක ii/iii) 
(වසර 02 ක් සදහා) 

2019 
යදසැම්බර් 

18 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් 
මාවත, යකොළඹ 

03මගින් 
2019- 12-17 දිනට 

යපර 
දුක.011-2575923 
     011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

එක් කුළි වැන් 
රථයක් සදහා 
10,000.00 

(මුදලින් යහෝ 
බැංකු 

අයකරයක් 
මඟින්) 

නියයෝජ ය 
සාමාන් යාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  

ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැගිල්ල, 340, 

ආර් ඒ ද යමල් මාවත, 
යකොළඹ 03 හි තබා 
ඇති ලංසු යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජ ය 

සාමාන් යාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යද්ශීය Click Here 

යබදාහැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 

 
DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/210 
 

2019 
යදසැම්බර් 

18 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

1,000.00 
(මුදලින්) 

එක් කුළි කෘ 
කැබ් රථයක් 

සදහා 
නියයෝජ ය 

සාමාන් යාධිකාරි 
සමුළු කාමරය, 
නියයෝජ ය 

- යද්ශීය 
 

Click Here 
 

https://www.dropbox.com/s/p5lxgb5oj5f7y18/ENG-DD1-CC-2019-202.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4e7xh2i4k9s9zqh/ENG-DD1-CC-2019-209.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/glphlsceqms5rrl/ENG-DD1-CC-2019-210.pdf?dl=0
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නගරය නියයෝජය සාමනයාධිකාරි යකොළඹ 
නගරයට අනියුක්ක ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(සැ.හා.සං) ඒකකය සදහා  කුළි කෘ 

කැබ් රථයක් ලබා ගැනිම  (කුළි වාහන 

අංක iv/iv )  

(වසර 01 ක් සදහා) 

යප.ව.10.00 කමිටුව කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් 
මාවත, යකොළඹ 

03මගින් 
2019- 12-17 දිනට 

යපර 
දුක.011-2575923 
     011-257593 

 10,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

සිේ වන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල, 340, 
ආර් ඒ ද යමල් මාවත, 
යකොළඹ 03 හි තබා 
ඇති ලංසු යපට්ටිය 

සාමාන් යාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

යබදාහැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

 
DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/211 
 

යකොළඹ දකුය බිද වැටුම් අංශය 
සදහා  කූලි පදනම මත 
යගොඩනැගිල්ලක් සපයා ගැනිම. 
 
පිහිටිම-යකොළඹ 05 අවටින් 
 
යගොඩනැගිල්යල් බිම් ප් රමායය- 
වර්ග අඩි 2000ක් පමය 
අවම වශයයන් වාහන 03 ක් 
නැවැත්විය හැකි විය යුතුය 
 
පිවිසුම් මාර්ගයේ පළල -අඩි 15 
යහෝ ඊට වැඩි 
පහසු පිවිසුම,යතකලා විදුලිය(30A), 
දුරකථන හා ජල පහසුකම් තිබිය 
යුතු යේ. 
බදු කාලසිමාව වසර 02 කි 

2019 
යදසැම්බර් 

18 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

ලංසු යපොත් නිකුත් 
යනොයකයර්. 

යගොඩනැගිල්යල් මුල් 
අයිතිකරුවන් සියලු 
විස්තර සහිතව 

තමාම ලංසු ලිඛිතව  
ඉදිරිපත් කල යුතුය 
දුක.011-2575923 
011-2575930 

- - 

නියයෝජ ය 
සාමාන් යාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය,        
සිේ වන මහල,  

ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැලිල්ල 340, 

ආර් ඒ ද යමල් මාවත, 
යකොළඹ 03 හි තබා 
ඇති ලංසු යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජ ය 

සාමාන් යාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය  
 

- යද්ශීය - 

යබදාහැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/212 
 

යකොළඹ දකුය ප් රධාන කාර්යාලය 
සදහා  කූලි පදනම මත 
යගොඩනැගිල්ලක් සපයා ගැනිම. 
 
පිහිටිම-යකොළඹ 05  යහෝ යකොළඹ 

2019 
යදසැම්බර් 

18 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

ලංසු යපොත් නිකුත් 
යනොයකයර්. 

යගොඩනැගිල්යල් මුල් 
අයිතිකරුවන් සියලු 
විස්තර සහිතව 

තමාම ලංසු ලිඛිතව  
ඉදිරිපත් කල යුතුය 
දුක.011-2575923 

- - 

නියයෝජ ය 
සාමාන් යාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය,        
සිේ වන මහල,  

ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැලිල්ල 340, 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජ ය 

සාමාන් යාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය  
 

- යද්ශීය - 
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06 අවට්න්   
 
යගොඩනැගිල්යල් බිම් ප් රමායය- 
වර්ගඅඩි 5500 ත් 6000 අතර 
 
අවම වශයයන් වාහන 20 ක් 
නැවැත්විය හැකි විය යුතුය 
 
පිවිසුම් මාර්ගයේ පළල -අඩි 20 
යහෝ ඊට වැඩි 
පහසු පිවිසුම,යතකලා විදුලිය 
(ඇම්පියර් 100 යහෝ ඊට වැඩි), 
දුරකථන හා ජල පහසුකම් තිබිය 
යුතු යේ. 
බදු කාලය වසර 02 කි 

011-2575930 ආර් ඒ ද යමල් මාවත, 
යකොළඹ 03 හි තබා 
ඇති ලංසු යපට්ටිය 

යබදාහැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

 
DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/213 
 
නියයෝජය සාමනයාධිකාරි යකොළඹ 
නගරයට අනියුක්ක ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(යකොළඹ බටහිර) ප්රායද්යය 
කාර්යාලය සදහා  කුළි වෑන් රථයක් 

ලබා ගැනිම (කුළි වාහන අංක ii/v)  

(වසර 02 ක් සදහා) 

2019 
යදසැම්බර් 

18 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් 
මාවත, යකොළඹ 

03මගින් 
2019- 12-17 දිනට 

යපර 
දුක.011-2575923 
     011-257593 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

එක් කුළි වැන් 
රථයක් සදහා 
10,000.00 

(මුදලින් යහෝ 
බැංකු 

අයකරයක් 
මඟින්) 

නියයෝජ ය 
සාමාන් යාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  

ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැගිල්ල, 340, 

ආර් ඒ ද යමල් මාවත, 
යකොළඹ 03 හි තබා 
ඇති ලංසු යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජ ය 

සාමාන් යාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යද්ශීය 
 

Click here 
 

යබදාහැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

 
DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/214 
 

නියයෝජ ය සාමන් යාධිකාරි (යකොළඹ 
නගරය) ට අනියුක්ක ප් රධාන 
ඉංිනයන්රු (යකොළඹ උතුර) 
ප් රායද්යය කාර්යාලය සදහා  කුළි 
වැන් රථයක් ලබා ගැනිම  (වාහන 

2019 
යදසැම්බර් 

18 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් 
මාවත, යකොළඹ 

03මගින් 
2019- 12-17 දිනට 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

එක් කුළි වැන් 
රථයක් සදහා 
10,000.00 

(මුදලින් යහෝ 
බැංකු 

අයකරයක් 
මඟින්) 

නියයෝජ ය 
සාමාන් යාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  

ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැගිල්ල, 340, 

ආර් ඒ ද යමල් මාවත, 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජ ය 

සාමාන් යාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යද්ශීය 
 

Click Here 
 

https://www.dropbox.com/s/7vy74pvcjs3se13/ENG-DD1-CC-2019-213.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rchhys51s34mgkf/ENG-DD1-CC-2019-214.pdf?dl=0
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අංක iv/iv)  
(වසර 01 ක් සදහා) 

යපර 
දුක.011-2575923 
     011-257593 

යකොළඹ 03 හි තබා 
ඇති ලංසු යපට්ටිය 

යබදා හැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

 
DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/215 

 
රජයේ පිහිටුම් අංශයේ යරෝහල් 
ඩියපෝයේ විදුලි අධිකාරි සදහා 
කුලියට යහෝ බද්දට නිල 
නිවාසයක් ලබා ගැනිම (යකොළඹ 
නගරය අවටින්) 
 
පහසු පිවිසුම ,විදුලිය දුරකථන හා 
ජල පහසුකම් තිබිය යුතු යේ. 
(වසර 02 ක  කාලයක් සදහා) 
 

2019 
යදසැම්බර් 

18 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

ලංසු යපොත් නිකුත් 
යනොයකයර්. 

යගොඩනැගිල්යල් මුල් 
අයිතිකරුවන් සියලු 
විස්තර සහිතව තමාම 
ලංසු ලිඛිතව  ඉදිරිපත් 

කල යුතුය 
දුක.011-2575923 
011-2575930 

- - 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (යකොළඹ 
නගරය) කාර්යාලය, 

සිේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැලිල්ල, 340, ආර් 
ඒ ද යමල් මාවත, යකොළඹ 
03 හි තබා ඇති ලංසු 

යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය  

- යද්ශීය - 

 
යබදාහැරිම් අංශය - 

02 (මධයම) 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/479 

කෑගල්ල ප්රායද්ශීය විදුලි ඉංිනයන්රු බල 
ප්රයද්ශයට අයත් රුකක්කන පාරියභෝගික 
යසේවා මධයස්ථානය පවත්වායගන යාම 
සඳහා බදු / කුලී පදනම මත පහත සඳහන් 
පහසුකම් සහිත යගොඩනැගිල්ලක් වසරක 
කාලයකට ලබා ගැනීම.  

 රුකක්කන නගරය යහෝ එම 
ප්රයද්ශයට ආසන්න විය යුතුය. 

 වර්ග ප්රමායය ව.අ. 2500ක් වීම. 

 ජලය, විදුලිය, දුරකථන සහ 
සනිපාරක්ෂක පහසුකම් තිබිය යුතුය. 

 ප්රධාන මාර්ගයට ඉතා ආසන්නව 
පිහිටිය යුතුය.  
යරේන් රථයක් සහ ද්විත්ව කාර්ය 
වාහන 03ක් එකවර නවතා තැබීයම් 
හැකියාව තිබිය යුතුය.  

 

 

2019-12-18  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

 
පළාත් 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

 
තමා විසින් සකස් කරගත් 

අයදුම්පතක 
බලායපොයරොත්තු වන 

කුලිය සහ 
යගොඩනැගිල්යල් සියලු 
විස්තර සඳහන් කර 

එවන්න. 

දු.අ.035-2222466 

 
- 

 
- 

 

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. 

 
යද්ශීය 

 

- 

 

යබදාහැරිම් අංශය - 
02 (මධයම) 

 

CP/CE(COM)/PPC/2019/480 
නාවලපිටිය ප්රායද්ශීය විදුලි ඉංිනයන්රු  
කාර්යාලයට අයත් නඩත්තු වැඩබිම්-2 
කාර්යාලය පවත්වායගන යාම සඳහා 
කුළී/බදු  පදනම මත පහත සඳහන් 
පහසුකම් සහිතව වසර 02ක කාලයකට 
යගොඩනැගිල්ලක්  ලබා ගැනීම. 
 

1. වර්ග අඩි 1500කට ආසන්න 
යගොඩනැගිල්ලක් වීම. 

 

2. සැහැල්ලු වාහනයක් නවතා 
තැබිය හැකි ගරාජයක් සහිත 

 

2019-12-18  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

තමා විසින් සකස් 
කරගත් අයදුම්පතක 
බලායපොයරොත්තු වන 
මාසික කුළිය සහ 
ඉඩයම් සියලු විස්තර 
සඳහන් කර එවන්න. 
දු.අ.්054-2222363 

 

- - 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. 

 
යද්ශීය 

- 
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වීම. 

3. යලොරි රථයක් සහ යරේන් 
රථයක් නවතා තැබීමට හැකි 
ඉඩ කඩ සහිත වීම. 

4. නාවලපිටිය නගරය යහෝ 
නාවලපිටිය නගරයට 
පහසුයවන් ලඟාවියහැකි 
ස්ථානයක් වීම. 

 

5.  ජලය, විදුලිය, දුරකථන හා 
සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සහිත 
වීම. 

 
 

i)  

යබදාහැරිම් අංශය - 
02 (මධයම) 

 

 

CP/CE(COM)/PPC/2019/481 
කෑගල්ල ප්රායද්යය විදුලි ඉංිනයන්රු 
ඒකකයට අයත් අල්ගම උප පා.යසේ.ම. 
සඳහා කුලී පදනම මත වසර 02ක 
කාලයකට කෲ කැබ් රථයක්  ලබා ගැනීම. 
 

 

2019-12-18  
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. යද්ශීය Click 

Here 

 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/19/248 
 

ප්රධාන විදුලි ඉංිනයන්රු  (මඩකලපුව)  යේ 
රාජකාරී කටයුතු සඳහා කාර් රථයක්   
වසර 02 ක් සඳහා කුලියට ලබා ගැනීම 

2019.12.12ව
න දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර) 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(මඩකලපුව )කාර්යාලය 

065-2222639 
යහෝ 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

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

උප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

- 

NCB 

click here 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/19/249 

 
විදුලි අධිකාරී (වාණිජ) මඩකලපුව  යේ 

රාජකාරී කටයුතු සඳහා වෑන් රථයක්  යහෝ 
ඩබල් කැබ් රථයක්    වසර 02 ක් සඳහා 

කුලියට ලබා ගැනීම. 

2019.12.12්
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර) 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(මඩකලපුව) කාර්යාලය 

065-2222639 
යහෝ 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී(නැයගන

හිර කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

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

උප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

- 

NCB 

click here 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/19/250 

 
විදුලි අධිකාරී (ප්රායද්ශීය  නඩත්තු ) 

මඩකලපුව   යේ රාජකාරී කටයුතු සඳහා 
වෑන් රථයක් යහෝ ඩබල්   කැබ් රථයක්    
වසර 02 ක් සඳහා කුලියට ලබා ගැනීම. 

2019.12.12්
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර) 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(මඩකලපුව ) කාර්යාලය 

065-2222639 
යහෝ 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී(නැයගන

හිර කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

 

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

උප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය - 

NCB 

click here 

https://www.dropbox.com/s/o463m2ndthh8ni9/Sin-DD2-CP-PPC-2019-481.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o463m2ndthh8ni9/Sin-DD2-CP-PPC-2019-481.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gqe6c68wss2z6dl/Eng-DD2-EP-248%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ACE%20Batticaloa.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8qe2ln16qyz38v7/Eng-DD2-EP-249%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20Commercial%20Batticaloa.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kelt23nah8pznov/Eng-DD2-EP-250%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20AMU%20Batticaloa.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/19/251 

 

විදුලි අධිකාරී( කලුවාන්චිකුඩි) 
පාරියභෝගික මධයස්ථානය   මඩකලපුව   
යේ රාජකාරී කටයුතු සඳහා වෑන් රථයක් 
යහෝ ඩබල්   කැබ් රථයක්    වසර 02 ක් 

සඳහා කුලියට ලබා ගැනීම. 

2019.12.12්
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර) 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(මඩකලපුව) කාර්යාලය 

065-2222639 
යහෝ 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී(නැයගන

හිර කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

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

උප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

- 

NCB 

click here 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/19/252 

 
විදුලි අධිකාරී( මහඔය) පාරියභෝගික 
මධයස්ථානය   අම්පාර   යේ රාජකාරී 
කටයුතු සඳහා වෑන් රථයක් යහෝ ඩබල්   
කැබ් රථයක්    වසර 02 ක් සඳහා කුලියට 

ලබා ගැනීම. 

2019.12.12්
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර) 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(අම්පාර )කාර්යාලය 
063-2222387 
063-2222078 

යහෝ 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

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

උප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය - 

NCB 

click here 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/19/253 

 
විදුලි අධිකාරී( වාණිජ)  කල්මුයණ්  යේ 
රාජකාරී කටයුතු සඳහා වෑන් රථයක් යහෝ 
ඩබල්   කැබ් රථයක්    වසර 02 ක් සඳහා 
කුලියට ලබා ගැනීම. 

2019.12.12්
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර) 

 විදුලි ඉංිනයන්රු 
(කල්මුයණ්) කාර්යාලය 

067-2229276 
යහෝ 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

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

උප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

- 

NCB 

click here  

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/19/254 

 

විදුලි අධිකාරී( ප්රායද්යය නඩත්තු)  
ත්රීකුයාමලය   යේ රාජකාරී කටයුතු සඳහා 
වෑන් රථයක් යහෝ ඩබල්   කැබ් රථයක්    
වසර 02 ක් සඳහා කුලියට ලබා ගැනීම. 

2019.12.12්
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර) 

 විදුලි ඉංිනයන්රු 
(ත්රීකුයාමලය) 
කාර්යාලය 

026-2222301 
026-2220060 

යහෝ 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

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

උප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය - 

NCB 

click here  

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/19/255 

 

නිලායේලි  පාරියභෝගික මධයස්ථානය   
ත්රීකුයාමලය  සඳහා යගොඩනැඟිල්ලක් 
වසර 02 ක් සඳහා  කුලියට ලබා ගැනීම. 

2019.12.12්
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර) 

 විදුලි ඉංිනයන්රු 
(ත්රීකුයාමලය  ) 
කාර්යාලය 

026-2222301 
026-2220060 

යහෝ 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 

500.00         - නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය), 

උප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

- 

NCB 

click here  

https://www.dropbox.com/s/fz9o9i2885qumwu/Eng-DD2-EP-251%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20Kaluwanchikudy.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/884ctytajyzvbbo/Eng-DD2-EP-252%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20Mahoya%20Ampara.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xfqicy5uqs7ncid/Eng-DD2-EP-253%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20Commercial%20Kalmunai.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n1ugohop0zdvq23/Eng-DD2-EP-254%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20AMU%20Trincomalee.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l462zz9x8nhmnvj/Eng-DD2-EP-255%20Rent%20a%20building%20for%20the%20use%20as%20ECSC%20at%20Nilaveli.pdf?dl=0
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(නැයගනහිර කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

යබදාහැරිම් 

අංශ 02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/G-V118/2019/192 
යතත් බදු කුලී පදනම මත යමෝටර් රථයක් 
ලබා ගැනීම. (රියදුරු සහිතව). විදුලි 
ඉංිනයන්රු (නඩත්තු) - ගම්පහ 

2019-12-12 
 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. 

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

කිරිබත්යගොඩ. 

 
- 

 
යද්ශීය 

Click here 

යබදාහැරිම් 

අංශ 02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/K-V34/2019/181 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 
ලබා ගැනීම. පාරියභෝගික යසේවා 
මධයස්ථානය - මාවරමංඩිය 

2019-12-12 
 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. 

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

කිරිබත්යගොඩ. 

 
- 

 
යද්ශීය 

Click here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/N-V162/2019/187 
යතත් බදු කුලී පදනම මත කෘකැබ්  
රථයක් ලබා ගැනීම.  පාරියභෝගික 
යසේවා මධයස්ථානය - කටාන 

2019-12-12 
 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. 

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

කිරිබත්යගොඩ. 

 
- 

 
යද්ශීය 

Click 
here 

 
යබදාහැරීම් 
අංශ 03 (වයා. 
හා අ.සැ.න) 

 
DGM(P&HM)DD3/T/2019/10 
 
ලං.වි.ම.කුළුණු යකොටස් ගබඩා කිරීම 
සඳහා යකොස්ගම නගරය අවටින් වසර 
02 ක කාළයකට බදු පදනම මත 
ඉඩමක් ලබා ගැනීම සඳහා මිල ගයන් 
කැඳවීම. 
 
ප්රමුඛ අවශයතා:- 
 
1.අවම පර්.100 ක් සහිතව ඉඩම වටා 
තාප්පයක්       තිබිය යුතුය 

2.කාර්යාලයක් පවත්වායගන යාමට 
හැකි     යගොඩනැගිල්ලක්  සහිත 
ඉඩමක් විය යුතුය. 

3.යකොස්ගම නගරය අවට ඉඩමක් විය 
යුතුය. 
 

 

2019 

යදසැම්බර් 

මස 18 දින. 

යප.ව.10.00 

 
යබදාහැරීම් 
අංශ 03 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
යබ.අ. 3 

  
නි.සා. (වයා. හා අ.න. -
යබ.අ. 3) ශාඛාව 

3 වන මහළ, යබ.අ. 3 
ප්රධාන කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

644, ශ්රී ජයවර්ධනපුර 
මාවත, 

ඇතුල් යකෝට්යට්. 
 

 
- 

 
- 

 
නි.සා. (සැලසුම් හා 
සංවර්ධන -යබ.අ. 3) 

ශාඛාව 
3 වන මහළ, යබ.අ. 3 
ප්රධාන කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
644, ශ්රී ජයවර්ධනපුර 

මාවත, 
ඇතුල් යකෝට්යට්. 

 

 
නි.සා. (සැලසුම් හා 
සංවර්ධන -යබ.අ. 3) 

ශාඛාව 
3 වන මහළ, යබ.අ. 3 
ප්රධාන කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

644, ශ්රී ජයවර්ධනපුර 
මාවත, 

ඇතුල් යකෝට්යට්. 
 

 
- 

 
NCB 

 

 
Click 
here 

 
 
 
 

 
යබදාහැරිම් 

අංශය 3 (ඌව) 

 
නිසා(ඌව)/ප්රඉ(වාණිජ)/නිල 

නිවාස/සි4/2යක්19/19 

 

විදුලි ඉංිනයන්රු (මහියංගනය) නිල නිවස 
සඳහා නිවසක් බදු පදනම මත වසර 
යදකක් සඳහා ලබා ගැනීම. 

 
2019 

යදසැම්බර්  18 
  ප.ව 3.00 

 
පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාන ඉංිනයන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

 
500.00 

 
6,000.00 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 

(ඌව) ශාඛාව,  
ප්රධාන ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04,  

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 

 
 
 
 
 
- 

NCB 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/283f3eidjj5mymq/Eng-DD2-WPN-NCB-G-%20V118-2019-192%20-%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xuxk5j59ptvsyhh/Eng-DD2-WPN-NCB-K-%20V34-2019-181%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2xazm1rleoe88sk/Eng-DD2-WPN-NCB-N-%20V162-2019-187%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2xazm1rleoe88sk/Eng-DD2-WPN-NCB-N-%20V162-2019-187%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dkvsmrtfmnmuop1/Sin-DD3-Pr.%26HM-2019-10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dkvsmrtfmnmuop1/Sin-DD3-Pr.%26HM-2019-10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l4rclctxmbtvbfk/2K19-19.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l4rclctxmbtvbfk/2K19-19.pdf?dl=0
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 අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක. : 0552222474 
 

ස්ප්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

දු.ක. : 0552222474 
 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

දු.ක. : 0552222474 
 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

 

SAB/RUW/EE/BUILDING/DERA
NIYAGALA C.S.C. /2019 
දැරණියගල පාරියභෝගික යසේවා 
මධයස්ථානය සඳහා වසර යදකක 
කාලයකට, දැරණියගල නගරයේ සිට 
කියලෝමීටරයක්  ඇතුලත පිහිටි වර්ග 
අඩි 1500 කට යනොඅඩු 
යගොඩනැගිල්ලක්  කුලී පදනම මත 
ලබා ගැනීම. 
 
ජලය, විදුලිය, දුරකථන හා 
සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සහිත විය යුතු 
අතර, අවම වශයයන් වාහන යදකක් 
ගාල් කිරීමට සහ කණු අංගනයක් 
සඳහා ඉඩ පහසුකම් සහිත විය යුතුය. 

2019/12/12 

ෙ.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය 
(රුවන්වැල්ල)       
යනො. ඊ 184/1, 
අටුලුගම, යදහිඕවිට. 

 

500.00 - 

විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය (රුවන්වැල්ල) 
යනො. ඊ 184/1, අටුලුගම, 
යදහිඕවිට. 

 

විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය 
(රුවන්වැල්ල) යනො. 
ඊ 184/1, අටුලුගම, 
යදහිඕවිට. 
 

- යද්ශීය 

 
 
 

Click 
here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -03 
නි.සා. 

(සබරගමුව) 

යටන්ඩර් අංකය:           
SAB/DGM/CE(DM)/C1/Building/
2019/T/11 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී(සබරගමුව) 
පලාත් කාර්යාලයට අයත්, ප්රධාන 
ඉංිනයන්රු-යබදාහැරීම් 
නඩත්තු(සබරගමුව) ඒකකයේ 
කාර්යාලය පවත්වා යගන යාම සඳහා 
කුලී පදනම මත වසර 02 ක 
කාලයකට යගොඩනැගිල්ලක් ලබා 
ගැනිම. 
1..ජලය, විදුලිය, දුරකථන පහසුකම් 
හා සනීපාරක්ෂක පහසුකම් තිබිය යුතු 
අතර, රත්නපුර නව නගරයේ සිට දුර 
කි.මී. 05 කට යනොවැඩි ස්ථානයක් විය 
යුතුයි. 
2. වර්ග අඩි 2500 - 3000ක පමය 
යගොඩනැගිල්ල තුල අවම  වශයයන් 
අනුබද්ධ වැසිකිළි 03ක්වත් තිබිය 
යුතුය.  
 
3.අවම වශයයන් වාහන 06ක් නවතා 
තැබීය හැකි ඉඩකඩ සහිත ස්ථානයක් 
විය යුතුය. 

2019/12/18 
ප.ව. 2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(සබර.) 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු - 
යබදාහැරිම් 
නඩත්තු(සබරගමුව)කා
ර්යාලය, ලං.වි.ම., 
අංක 502/3බී, 02වන 
මහල, යකොළඹ පාර, 
යවරළුප, රත්නපුර. 
 
දු.ක.:    045 222 1511 
ෆැක්ස් : 045 222 
1512 
 
 

රු.500.00 - 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු - 
යබදාහැරිම් 
නඩත්තු(සබරගමුව)කාර්
යාලය, ලං.වි.ම., අංක 
502/3බී, 02වන මහල, 
යකොළඹ පාර, යවරළුප, 
රත්නපුර. 
 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු - 
යබදාහැරිම් 
නඩත්තු(සබරගමුව)
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
අංක 502/3බී, 02වන 
මහල, යකොළඹ පාර, 
යවරළුප, රත්නපුර. 
 

-- NCB 
Click 
here 

https://www.dropbox.com/s/kepfqscdvssishm/%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B7%83%E0%B7%94%20%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%AD%20%20%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%9C%E0%B6%BD%20%E0%B6%B4%E0%B7%8F%20%E0%B7%83%E0%B7%9A%20%E0%B6%B8%20%20%282%29.pd
https://www.dropbox.com/s/kepfqscdvssishm/%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B7%83%E0%B7%94%20%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%AD%20%20%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%9C%E0%B6%BD%20%E0%B6%B4%E0%B7%8F%20%E0%B7%83%E0%B7%9A%20%E0%B6%B8%20%20%282%29.pd
https://www.dropbox.com/s/fn76mrv4wwx0676/SAB_DGM_CE%28DM%29_C1_Building_2019_T_11.pdf.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fn76mrv4wwx0676/SAB_DGM_CE%28DM%29_C1_Building_2019_T_11.pdf.pdf?dl=0
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යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 
නි.සා 
(සබර) 

යටන්ඩර් අංකය:           

SAB/EE(EMB)/Building/2019/02 

 

 
 

යකොයලොන්න විදුලි අධිකාරී  නිල නිවස 
සඳහා වසර 03 ක කාලයක් සඳහා කුලී 
පදනම මත නිවසක් ලබා ගැනීම. 
 

2019.12.12 
 
ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

ප්රායද්ශීය විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
නවනගරය, 
ඇඹිලිපිටිය 

රු. 500.00 - 

ප්රායද්ශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 
ඇඹිලිපිටිය කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නවනගරය, ඇඹිලිපිටිය 

ප්රායද්ශීය විදුලි 
ඉංිනයන්රු ඇඹිලිපිටිය 
කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නවනගරය, 
ඇඹිලිපිටිය 

-- යද්ශීය 
Click 
here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

 

SAB/RUW/EE/BUILDING/ 
KITHULGALA SUB  C.S.C. 
/2019 
කිතුල්ගල උප පාරියභෝගික යසේවා 
මධයස්ථානය සඳහා වසර යදකක 
කාලයකට, ඉංගිරියාවත්ත හා තැලිගම  
නගරයන්ට ආසන්නයයන් 
කියලෝමීටරයක්  ඇතුලත පිහිටි වර්ග 
අඩි 1500 ක් පමය වන 
යගොඩනැගිල්ලක්  කුලී පදනම මත 
ලබා ගැනීම. 
 
ජලය, විදුලිය, දුරකථන හා 
සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සහිත විය යුතු 
අතර, අවම වශයයන් වාහන යදකක් 
ගාල් කිරීමට ඉඩ පහසුකම් සහිත විය 
යුතුය. 

2019/12/12 

ෙ.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය 
(රුවන්වැල්ල)       
යනො. ඊ 184/1, 
අටුලුගම, යදහිඕවිට. 

 

500.00 - 

විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය (රුවන්වැල්ල) 
යනො. ඊ 184/1, අටුලුගම, 
යදහිඕවිට. 
 

විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය 
(රුවන්වැල්ල) යනො. 
ඊ 184/1, අටුලුගම, 
යදහිඕවිට. 
 

- යද්ශීය 

 
 
 

Click 
here 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2019/100 

බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි පදහිවල 

ප්රාපශකකය සඳහා විදුලිය විසන්ධි 
කිරීම් සහ නැවත ඇමිණීම් ක්රියාත්මක 
කිරීම සඳහා ලංසු කැඳවීම  සඳහා වූ 
යටන්ඩරය. 

2019.12.19 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයොජය 
සාමානයාධිකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත 
දකුය-1) කාර්යාලය, 
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 
යදහිවල. 
011-2638852 

500.00 38,000.00 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන මහල, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක: 25, නගරසභා 
පටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 
දකුය-1) කාර්යාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 
යදහිවල. 

 

NCB 

Click 
here 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2019/61 

බස්නාහිර්ෙළාත්දකුණ-1 ප්රධාාන්

ඉංජිපන්රු පබදාහැරීම්නඩත්තු්

කාර්යාලය සඳහා කුලී පදනම මත 

වෑන් රථයක් ලබාගැනීම සඳහා වූ 
යටන්ඩරය. 

2019.12.19 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයොජය 
සාමානයාධිකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත 
දකුය-1) කාර්යාලය, 
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

500.00 15,000.00 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන මහල, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 
දකුය-1) කාර්යාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා විදුලිබල 

 

NCB 

Click 
here 
 

https://www.dropbox.com/s/1l1tfa1t8a6g9gi/Tender%20Book%20-ES%20Kolonna%201.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1l1tfa1t8a6g9gi/Tender%20Book%20-ES%20Kolonna%201.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v0kddwiegzhngj8/%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B7%83%E0%B7%94%20%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%AD%20%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%BD%20%E0%B6%8B%E0%B6%B4%20%E0%B6%B4%E0%B7%8F%20%E0%B7%83%E0%B7%9A%20%E0%B6%25
https://www.dropbox.com/s/v0kddwiegzhngj8/%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B7%83%E0%B7%94%20%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%AD%20%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%BD%20%E0%B6%8B%E0%B6%B4%20%E0%B6%B4%E0%B7%8F%20%E0%B7%83%E0%B7%9A%20%E0%B6%25
https://www.dropbox.com/s/xik4ekiijhadlmd/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_100.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xik4ekiijhadlmd/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_100.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9dhqymxcopffe71/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2019_61.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9dhqymxcopffe71/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2019_61.pdf?dl=0
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නගරසභා පටුමඟ, 
යදහිවල. 
011-2638852 

අංක: 25, නගරසභා 
පටුමඟ, යදහිවල. 

මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 
යදහිවල. 

 
යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

දප/ත/ලි 05/යටන්ඩර්/2019/17 
 
තංගල්ල ප්රායද්ශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය, ඊට අයත් පාරියභෝගික 
යසේවා මධයස්ථාන හා ප්රා.න. ඒකකය 
යවත වසරක කාලයක් සඳහා පිරිසිදු 
කිරීයම් යසේවාව ලබා ගැනීම. 

2019-12-12 
ප.ව. 02.00 

පලාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ප්රායද්ශීය විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය, 
සැමුයවල් මාවත, 
තංගල්ල 

500.00 2,000.00 
ප්රායද්ශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය, සැමුයවල් 
මාවත, තංගල්ල 

 
 

අදාලයනොයේ. 

 
 

NCB 
 

 
යතොරතුරු 
පිටපත්ර 

 
යබදාහැරී
ම් අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

 
වත්කම් 
කළමනාකර
ය 
(වයාපෘති 

කළමනාකර

ය 

ඒකකය-
විදුලක්පාය) 
 

 
PD(VIDUL)/ SG/36/M/2020 
 
ලංකා විදුලබල මණ්ඩලයේ 

නාරායහේන්පිට, දාබයර් මාවත, අංක 

16/42 ස්ථානයේ පිහිටි විදුලක්පාය 

වයාපෘති වැඩබිම වසරක කාලයක් 

යවනුයවන් නඩත්තු කිරීම. 

 

සුදුසුකම් : 

 

ලංසු යපොයතහි සදහන් යකොන්යද්සි 

පරිදි යේ.  

 

 
2019-12-12 
දින 
පැය. 14:00 
පැයට 
අවසන් 
කරනු  
ලැයබ්. 
 
2019-12-10 
දින 12:00 
පැය දක්වා 
ප්රසම්පාදන 
පත් නිකුත් 
කරනු 
ලැයබ්. 
 

 
වයපෘති 

අධයක්ෂ 

 (වයාපෘති 

කළමනාකර

ය 

ඒකකය-
විදුලක්පාය) 

 
වයපෘති අධයක්ෂ 

(වයාපෘති 

කළමනාකරය 

ඒකකය-විදුලක්පාය) 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය,  

2 වන මහල, 

රජයේ ලිපිකරු යසේවා 
සංගම් යගොඩනැගිල්ල, 
අංක 90,   
සර් චිත්තම්පලම් ඒ 
ගාඩිනර් මාවත, 
යකොළඹ 02. 

 
දු.අ. 011 244්5893 
්්්්්්්011 244්5894 

 
200.00 

 

- 

 
වයපෘති අධයක්ෂ 

(වයාපෘති කළමනාකරය 

ඒකකය-විදුලක්පාය) 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය,  

2 වන මහල, 

රජයේ ලිපිකරු යසේවා 
සංගම් යගොඩනැගිල්ල, 
අංක 90,   
සර් චිත්තම්පලම් ඒ 
ගාඩිනර් මාවත, 
යකොළඹ 02. 

 
දු.අ. 011 244්5893 
්්්්්්්011 244්5894 

 
වයපෘති අධයක්ෂ 

(වයාපෘති 

කළමනාකරය 

ඒකකය-විදුලක්පාය) 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය,  

2 වන මහල, 

රජයේ ලිපිකරු යසේවා 
සංගම් 
යගොඩනැගිල්ල, 
අංක 90,   
සර් චිත්තම්පලම් ඒ 
ගාඩිනර් මාවත, 
යකොළඹ 02. 

 
දු.අ. 011 244්5893 
්්්්්්්011 244්5894 

 
අදාල 
යනොයේ. 

 
NCB 

 
 

 

Click 

here 

වයාපෘති 
අංශය 

පටන්ඩර්්අංකය්

PSRSP/PM3/Tenders/2019/06 
 
බලශක්ති පද්ධති විශ්වාසනීයව 
සවිබලගැන්වීයම් වයාපෘති 
කාර්යාලය(PSRSP) සඳහා  පවිත්රතා  
යසේවය ලබා ගැනීම සඳහා මිළ කැඳවුම් 
ලබා ගැනීම 

19/12/2019 
10:00hrs 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(වයාපෘති) 

වයාපෘති අධයෂ 
කාර්යාලය, PSRSP, 
65/1 යදවන මහල 
GOBA 
යගොඩනැගිල්ල, සර් 
චිත්තම්පලම් ඒ 
ගාඩිනර් මාවත 

,යකොළඹ 02 
0112 338249  
0716 876274 

 

මුදල් අය 
යනොයකයර් 

30,000.00 

වයාපෘති අධයෂ 
කාර්යාලය, PSRSP, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යදවන මහල GOBA 
යගොඩනැගිල්ල, සර් 
චිත්තම්පලම් ඒ ගාඩිනර් 
මාවත ,යකොළඹ 02 

වයාපෘති අධයෂ 
කාර්යාලය, PSRSP, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යදවන මහල GOBA 
යගොඩනැගිල්ල, සර් 
චිත්තම්පලම් ඒ 
ගාඩිනර් මාවත, 
යකොළඹ 02 

අදාල නැත NCB 
Click 
Here 

 

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

 

https://www.dropbox.com/s/bfkdy8bernarc66/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%AD-%E0%B6%BD%E0%B7%9205-%E0%B6%A7%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B6%BB%E0%B7%8A-2019-17.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bfkdy8bernarc66/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%AD-%E0%B6%BD%E0%B7%9205-%E0%B6%A7%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B6%BB%E0%B7%8A-2019-17.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7f4maqjlwfnkl1w/Sin-AM-Vid-PD%28VIDUL%29-SG-36-M-2020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7f4maqjlwfnkl1w/Sin-AM-Vid-PD%28VIDUL%29-SG-36-M-2020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/70o6uhrpzu81at3/Eng-PRJ-PSRSP-PSRSP-PM3-Tenders-2019-06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/70o6uhrpzu81at3/Eng-PRJ-PSRSP-PSRSP-PM3-Tenders-2019-06.pdf?dl=0
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අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන්ට යහෝ ඔවුන්යේ බලයලත් නියයෝිනතයන්ට පමයක් ලංසු යපොත් නිකුත් කරනු ලැයබ්. අවශය වු විටක ඔවුන් 1987 අංක 3 දරය යපොදු යකොන්ත රාත් පනතට අනුකූලව 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 රධාන ඉංිනයන්රු යවත ලිඛිතව ඉදිරිපත් කරන ලද ඉල්ලීමක් මගින්  0900 පැය 
සිට 1500 පැය දක්වා සාමානය වැඩ කරන දිනයන් තුළ මිලදී ගත හැක. යම් ස`දහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සාමානයාධිකාරී නමින් ලියන ලද බැංකු අයකරයක් ම`ගින් යහෝ මුදල් ම`ගින් යහෝ යගවිය හැක. 
 

 

වියද්ශීය තානාපති කාර්යාල /යවළ`ද යකොමිෂන්වලට, ලංසු යපොත්වල යතොරතුරු පිටපත් ලිඛිත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීයමන් අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප රධාන ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපොත් අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ඔවුන්යේ නියයෝිනතයින්ට අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප රධාන ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් පරීක්ෂා කල හැක. 
 

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ඔවුන්යේ අනුමැතිය ලත් නියයෝිනතයින් ඉදිරිපිටදී ඉහත තීරු අංක 9 හි සදහන් ස්ථානයන්හිදී ලංසු භාරගැනීම අවසන් කරන යේලායේදීම, එයසේ ඉදිරිපත් කරන ලද සියලුම ලංසු විවෘත කරනු ලබන අතර ප රමාදව ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලංසු 
ප රතියක්ෂේප කරනු ලැයබ්. 
 

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

 

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

 

       ්සාමානයාධිකාරී්්්                   
                                     


