
 1 

   

             

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 ප ොත් මිළදී ගත 

හැකි කාර්යාලය සහ 

අදාළ අංකය 

 
ලංසු 

ප ොපතහි 
මිල 
(රුපි.) 

ලංසු ඇපකරයේ 
වටිනාකම 
(රුපි.) 

ඉදිරිපත් කරන ලංසු 
භාරදිය යුතු කාර්යාලය 

ලංසු විවෘත කරන 

ස්ථානය 

පතොරතුරු 

පිට තක 
මිල 
(රුපි.) 

ලංසු 

වර්ගය 
ICB/ 
NCB 

පතොරතුරු 

පිට ත 

භාගත 

කිරීම් 

අමු ද්රවය 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2019/185 
 

Supply & Delivery of 
 

Cable UG Aluminium XLPE 
Insulated LT 2C 16Sqmm– 11,000 

Mtrs. 
 

2020 
ජනවාරී 

22 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 
යකොළඹ03 මගින් 
2020- 01-21දිනට 

යපර 
දුක.011-2575923 

011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

44,250.00 
(මුදලින්යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

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

03 හි තබා ඇති 
ලංසුයපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- NCB Click Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2019/235 
 

Supply & Delivery of 
 

Optical Distribution Frame – 25 Nos. 

2020 
ජනවාරී 

22 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 
(මුදලින්) 

10,000.00 
(මුදලින්යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

එම එම - NCB Click Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/22
9 
 

Supply, Delivery & Installation of 01 
No. of Heavy Duty Photo Copier to 

CE (Colombo West) Area Office 
 

2020 
ජනවාරි 

22 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 
(මුදලින්) 

5,000.00 
(මුදලින්යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

එම එම - NCB Click Here 

https://www.dropbox.com/s/upstf84d8hl2fu5/ENG-DD1-CC-2019-185.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g9pmf96rm2l3y41/ENG-DD1-CC-2019-235.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t7qpgbm1r9b2cv1/ENG-DD1-CC-2019-229.pdf?dl=0


 2 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/23
0 
 

Supply & Delivery of 20 Nos. of 
Desktop Computers, 02 Nos. of 

Laptops and 03 Nos. of Printers to 
DGM (Colombo City) 

2020 
ජනවාරි 

22 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 
(මුදලින්) 

45,000.00 
(මුදලින්යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

එම එම - NCB Click Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/23
8 
 

Disposal of Unserviceable 
Transformers in Colombo City 

2020 
ජනවාරි 

22 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 
(මුදලින්) 

 

යලොට් අංක 1- 
70,000.00 

(මුදලින්යහෝබැං
කුඅයකරයක් 

මඟින්) 

එම එම - NCB Click Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/24
2 
 

Disposal of Unserviceable Items 

2020 
ජනවාරි 

22 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 
(මුදලින්) 

 

යලොට් අංක 01-
5,500.00 

යලොට් අංක 02-
1,000.00 

යලොට් අංක 04-
500.00 

(මුදලින් යහෝ 
බැංකු 

අයකරයක් 
මඟින්) 

එම එම - NCB Click Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019

/376 
ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු (බලශක්ති 
කළමනාකරය) ඒකකය සඳහා 

Global Positioning System 02ක් 
සපයා ප්රවාහනය ිරරීම. 

2020 ජනවාරි 
22 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැද්දුම, 
කුලියාපිටිය. 

 
037 - 2281892 

1,000.00 40,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(වයඹ) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැද්දුම, 
කුලියාපිටිය. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(වයඹ) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැද්දුම, 
කුලියාපිටිය. 

 NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/495 
මධයම පළාත  මහනුවර නගර 

ඒකකය සඳහා මීටර් 6.0 ිර.ග්රෑ. 50 
යපරැදි ස්පන් යකොන්ක්රිට් ක  (pre-

Stressed Spun type) -  100ක් 
සපයා භාරදීම. 

2020-01-22  
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/= 14 200/- 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. NCB Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/jehmuiac9kh1uwh/ENG-DD1-CC-2019-230.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9hqc8p87nxh8rah/ENG-DD1-CC-2019-238.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7dqkkj92uh299lz/ENG-DD1-CC-2019-242.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mmw98c06esdnjtb/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-376.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mmw98c06esdnjtb/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-376.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zdtfcyv1jtjsd6w/Eng-DD2-CP-PPC-2019-495.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zdtfcyv1jtjsd6w/Eng-DD2-CP-PPC-2019-495.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/496 
මධයම පළාත  කටුගස්යතොට 

ඒකකය සඳහා මීටර් 6.0 ිර.ග්රෑ. 50 
යපරැදි ස්පන් යකොන්ක්රිට් ක  (pre-
Stressed Spun type) -  400ක් සහ 
මීටර් 6.0 ිර.ග්රෑ. 50 සැහැල්ලු 

වැරකැවු යකොන්ක්රට් ක  (Light 
Weight – RC) -100ක්  සපයා 

භාරදීම. 

2020-01-22  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 1000/= යපරැදි ස්පන් 
ක  සඳහා 
56 600/- 
සැහැල්ලු 

වැරකැවූ ක  
සඳහා 11 000/- 

 

එම එම අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/497 
මධයම පළාත  ගිනිගත්යහේන 

ඒකකය සඳහා මීටර් 6.0 ිර.ග්රෑ. 50 
යපරැදි ස්පන් යකොන්ක්රිට් ක  (pre-
Stressed Spun type) -  400ක් සහ 
මීටර් 6.0 ිර.ග්රෑ. 50 සැහැල්ලු 

වැරකැවු යකොන්ක්රට් ක  (Light 
Weight – RC) -600ක්  සපයා 

භාරදීම.  (Lot-1) 

2020-01-22  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 1000/= යපරැදි ස්පන් 
ක  සඳහා 
56 600/- 
සැහැල්ලු 

වැරකැවූ ක  
සඳහා 64 500/- 

 

එම එම අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/498 
මධයම පළාත  යරරායදණිය 

ඒකකය සඳහා මීටර් 6.0 ිර.ග්රෑ. 50 
යපරැදි ස්පන් යකොන්ක්රිට් ක  (pre-
Stressed Spun type) -  500ක් සහ 
මීටර් 6.0 ිර.ග්රෑ. 50 සැහැල්ලු 

වැරකැවු යකොන්ක්රට් ක  (Light 
Weight – RC) -400ක්  සපයා 

භාරදීම.  (Lot-1) 

2020-01-22  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 1000/= යපරැදි ස්පන් 
ක  සඳහා 
71 000/- 
සැහැල්ලු 

වැරකැවූ ක  
සඳහා 43 000/- 

 

එම එම අදාල නැත. NCB Click Here 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/499 
මධයම පළාත  මාවනැල්ල ඒකකය 
සඳහා මීටර් 6.0 ිර.ග්රෑ. 50 යපරැදි 
ස්පන් යකොන්ක්රිට් ක  (pre-

Stressed Spun type) -  400ක් සහ 
මීටර් 6.0 ිර.ග්රෑ. 50 සැහැල්ලු 

වැරකැවු යකොන්ක්රට් ක  (Light 
Weight – RC) -400ක්  සපයා 

භාරදීම.  (Lot-1) 

2020-01-22  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 1000/= යපරැදි ස්පන් 
ක  සඳහා 
57 000/- 
සැහැල්ලු 

වැරකැවූ ක  
සඳහා 43 000/- 

 

එම එම අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/58kpub1dxmovlsf/Eng-DD2-CP-PPC-2019-496.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/58kpub1dxmovlsf/Eng-DD2-CP-PPC-2019-496.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m5f8zz0222880t1/Eng-DD2-CP-PPC-2019-497.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m5f8zz0222880t1/Eng-DD2-CP-PPC-2019-497.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zofqa7t89sw9qzl/Eng-DD2-CP-PPC-2019-498.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w540e13yiqbwnkp/Eng-DD2-CP-PPC-2019-499.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w540e13yiqbwnkp/Eng-DD2-CP-PPC-2019-499.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/500 
මධයම පළාත  නාවලපිටිය ඒකකය 
සඳහා මීටර් 6.0 ිර.ග්රෑ. 50 යපරැදි 
ස්පන් යකොන්ක්රිට් ක  (pre-

Stressed Spun type) -  500ක් සහ 
මීටර් 6.0 ිර.ග්රෑ. 50 සැහැල්ලු 

වැරකැවු යකොන්ක්රට් ක  (Light 
Weight – RC) -400ක්  සපයා 

භාරදීම.  (Lot-1) 

2020-01-22  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 1000/= යපරැදි ස්පන් 
ක  සඳහා 
71 000/- 
සැහැල්ලු 

වැරකැවූ ක  
සඳහා 43 000/- 

 

එම එම අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/501 
මධයම පළාත  දුලල්ල ඒකකය 
සඳහා මීටර් 6.0 ිර.ග්රෑ. 50 යපරැදි 
ස්පන් යකොන්ක්රිට් ක  (pre-

Stressed Spun type) -  500ක් සහ 
මීටර් 6.0 ිර.ග්රෑ. 50 සැහැල්ලු 

වැරකැවු යකොන්ක්රට් ක  (Light 
Weight – RC) -100ක්  සපයා 

භාරදීම.  (Lot-1) 

2020-01-22  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 1000/= යපරැදි ස්පන් 
ක  සඳහා 
71 000/- 
සැහැල්ලු 

වැරකැවූ ක  
සඳහා 11 000/- 

 

එම එම අදාල නැත. NCB Click 

Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/502 
මධයම පළාත  කෑගල්ල ඒකකය 
සඳහා මීටර් 6.0 ිර.ග්රෑ. 50 යපරැදි 
ස්පන් යකොන්ක්රිට් ක  (pre-

Stressed Spun type) -  600ක් සහ 
මීටර් 6.0 ිර.ග්රෑ. 50 සැහැල්ලු 

වැරකැවු යකොන්ක්රට් ක  (Light 
Weight – RC) -500ක්  සපයා 

භාරදීම.  (Lot-1) 

2020-01-22  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 1000/= යපරැදි ස්පන් 
ක  සඳහා 
85 000/- 
සැහැල්ලු 

වැරකැවූ ක  
සඳහා 54 000/- 

 

එම එම අදාල නැත. NCB Click 

Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/503 
මධයම පළාත  ගලයගදර ඒකකය 
සඳහා මීටර් 6.0 ිර.ග්රෑ. 50 යපරැදි 
ස්පන් යකොන්ක්රිට් ක  (pre-

Stressed Spun type) -  500ක් සහ 
මීටර් 6.0 ිර.ග්රෑ. 50 සැහැල්ලු 

වැරකැවු යකොන්ක්රට් ක  (Light 
Weight – RC) -600ක්  සපයා 

භාරදීම. 

2020-01-22  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 1000/= යපරැදි ස්පන් 
ක  සඳහා 
71 000/- 
සැහැල්ලු 

වැරකැවූ ක  
සඳහා 64 500/- 

 

එම එම අදාල නැත. NCB Click 

Here 

 

https://www.dropbox.com/s/hyali0ocuttx6ul/Eng-DD2-CP-PPC-2019-500.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hyali0ocuttx6ul/Eng-DD2-CP-PPC-2019-500.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jkh1g05f5ygs627/Eng-DD2-CP-PPC-2019-501.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jkh1g05f5ygs627/Eng-DD2-CP-PPC-2019-501.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jkh1g05f5ygs627/Eng-DD2-CP-PPC-2019-501.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jkh1g05f5ygs627/Eng-DD2-CP-PPC-2019-501.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wxni1gpu75vosk9/Eng-DD2-CP-PPC-2019-503.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wxni1gpu75vosk9/Eng-DD2-CP-PPC-2019-503.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/504 
මධයම පළාත  නුවරඑියය ඒකකය 
සඳහා මීටර් 6.0 ිර.ග්රෑ. 50 යපරැදි 
ස්පන් යකොන්ක්රිට් ක  (pre-

Stressed Spun type) -  500ක් සහ 
මීටර් 6.0 ිර.ග්රෑ. 50 සැහැල්ලු 

වැරකැවු යකොන්ක්රට් ක  (Light 
Weight – RC) -500ක්  සපයා 

භාරදීම.  (Lot-1) 

2020-01-22  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 1000/= යපරැදි ස්පන් 
ක  සඳහා 
71 000/- 
සැහැල්ලු 

වැරකැවූ ක  
සඳහා 54 000/- 

 

එම එම අදාල නැත. NCB Click 

Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/505 
මධයම පළාත  මාතයල් ඒකකය 
සඳහා මීටර් 6.0 ිර.ග්රෑ. 50 යපරැදි 
ස්පන් යකොන්ක්රිට් ක  (pre-

Stressed Spun type) -  400ක් සහ 
මීටර් 6.0 ිර.ග්රෑ. 50 සැහැල්ලු 

වැරකැවු යකොන්ක්රට් ක  (Light 
Weight – RC) -400ක්  සපයා 

භාරදීම. 

2020-01-22  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 1000/= යපරැදි ස්පන් 
ක  සඳහා 
57 000/- 
සැහැල්ලු 

වැරකැවූ ක  
සඳහා 43 000/- 

 

එම එම අදාල නැත. NCB Click 

Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/506 
මධයම පළාත  කුණ්ඩසායල් 

ඒකකය සඳහා මීටර් 6.0 ිර.ග්රෑ. 50 
යපරැදි ස්පන් යකොන්ක්රිට් ක  (pre-
Stressed Spun type) -  500ක් සහ 
මීටර් 6.0 ිර.ග්රෑ. 50 සැහැල්ලු 

වැරකැවු යකොන්ක්රට් ක  (Light 
Weight – RC) -500ක්  සපයා 

භාරදීම.  (Lot-1) 
 
 

2020-01-22  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 1000/= යපරැදි ස්පන් 
ක  සඳහා 
71 000/- 
සැහැල්ලු 

වැරකැවූ ක  
සඳහා 54 000/- 

එම එම අදාල නැත. NCB Click 

Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/507 
මධයම පළාත  මහනුවර නගර 

ඒකකය සඳහා මීටර් 8.3 ිර.ග්රෑ. 100 
සැහැල්ලු වැරකැවු යකොන්ක්රට් ක  

(Light Weight – RC) -100ක්  
සපයා භාරදීම. 

2020-01-22  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 1000/= 17 000/- එම එම අදාල නැත. NCB Click 

Here 

 

https://www.dropbox.com/s/eetxqgcqya97gt5/Eng-DD2-CP-PPC-2019-504.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/eetxqgcqya97gt5/Eng-DD2-CP-PPC-2019-504.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0aafkgz7lgx6omx/Eng-DD2-CP-PPC-2019-505.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0aafkgz7lgx6omx/Eng-DD2-CP-PPC-2019-505.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iw9vv68f9stqwio/Eng-DD2-CP-PPC-2019-506.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iw9vv68f9stqwio/Eng-DD2-CP-PPC-2019-506.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m9x8063zs0sf335/Eng-DD2-CP-PPC-2019-507.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m9x8063zs0sf335/Eng-DD2-CP-PPC-2019-507.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/508 
මධයම පළාත  කටුගස්යතොට 

ඒකකය සඳහා මීටර් 8.3 ිර.ග්රෑ. 100 
යපරැදි ස්පන් යකොන්ක්රිට් ක  (pre-
Stressed Spun type) -  400ක් සහ 
මීටර් 8.3 ිර.ග්රෑ. 100 සැහැල්ලු 
වැරකැවු යකොන්ක්රට් ක  (Light 

Weight – RC) -200ක්  සපයා 
භාරදීම. 

2020-01-22  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 1000/= යපරැදි ස්පන් 
ක  සඳහා 
74 000/- 
සැහැල්ලු 

වැරකැවූ ක  
සඳහා 34 000/- 

 

එම එම අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/509 
මධයම පළාත  ගිනිගත්යහේන 

ඒකකය සඳහා මීටර් 8.3 ිර.ග්රෑ. 100 
යපරැදි ස්පන් යකොන්ක්රිට් ක  (pre-
Stressed Spun type) -  600ක් සහ 
මීටර් 8.3 ිර.ග්රෑ. 100 සැහැල්ලු 
වැරකැවු යකොන්ක්රට් ක  (Light 

Weight – RC) -600ක්  සපයා 
භාරදීම.  (Lot-1) 

2020-01-22  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 1000/= යපරැදි ස්පන් 
ක  සඳහා 
111 000/- 
සැහැල්ලු 

වැරකැවූ ක  
සඳහා 102 000/- 

 

එම එම අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/510 
මධයම පළාත  යරරායදණිය 

ඒකකය සඳහා මීටර් 8.3 ිර.ග්රෑ. 100 
යපරැදි ස්පන් යකොන්ක්රිට් ක  (pre-
Stressed Spun type) -  600ක් සහ 
මීටර් 8.3 ිර.ග්රෑ. 100 සැහැල්ලු 
වැරකැවු යකොන්ක්රට් ක  (Light 

Weight – RC) -600ක්  සපයා 
භාරදීම.  (Lot-1) 

2020-01-22  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 1000/= යපරැදි ස්පන් 
ක  සඳහා 
111 000/- 
සැහැල්ලු 

වැරකැවූ ක  
සඳහා 102 000/- 

 

එම එම අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/511 
මධයම පළාත  මාවනැල්ල ඒකකය 
සඳහා මීටර් 8.3 ිර.ග්රෑ. 100 යපරැදි 
ස්පන් යකොන්ක්රිට් ක  (pre-

Stressed Spun type) -  400ක් සහ 
මීටර් 8.3 ිර.ග්රෑ. 100 සැහැල්ලු 
වැරකැවු යකොන්ක්රට් ක  (Light 
Weight – RC) - 400ක්  සපයා 

භාරදීම. 

2020-01-22  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 1000/= යපරැදි ස්පන් 
ක  සඳහා 
74 000/- 
සැහැල්ලු 

වැරකැවූ ක  
සඳහා 

68 000/- 
 

එම එම අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/n9l1me8qmdnw4w9/Eng-DD2-CP-PPC-2019-508.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n9l1me8qmdnw4w9/Eng-DD2-CP-PPC-2019-508.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kcmrru29ak5r7uk/Eng-DD2-CP-PPC-2019-509.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kcmrru29ak5r7uk/Eng-DD2-CP-PPC-2019-509.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zng58719xugsmn6/Eng-DD2-CP-PPC-2019-510.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zng58719xugsmn6/Eng-DD2-CP-PPC-2019-510.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fng5qmedwwhfqzn/Eng-DD2-CP-PPC-2019-511.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fng5qmedwwhfqzn/Eng-DD2-CP-PPC-2019-511.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/512 
මධයම පළාත  නාවලපිටිය ඒකකය 
සඳහා මීටර් 8.3 ිර.ග්රෑ. 100 යපරැදි 
ස්පන් යකොන්ක්රිට් ක  (pre-

Stressed Spun type) -  400ක් සහ 
මීටර් 8.3 ිර.ග්රෑ. 100 සැහැල්ලු 
වැරකැවු යකොන්ක්රට් ක  (Light 

Weight – RC) -300ක්  සපයා 
භාරදීම.  (Lot-1) 

2020-01-22  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 1000/= යපරැදි ස්පන් 
ක  සඳහා 
74 000/- 
සැහැල්ලු 

වැරකැවූ ක  
සඳහා 51 000/- 

එම එම අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/513 
මධයම පළාත  දුලල්ල ඒකකය 

සඳහා මීටර් 8.3 ිර.ග්රෑ. 100 යපරැදි 
ස්පන් යකොන්ක්රිට් ක  (pre-

Stressed Spun type) -  400ක් සහ 
මීටර් 8.3 ිර.ග්රෑ. 100 සැහැල්ලු 
වැරකැවු යකොන්ක්රට් ක  (Light 

Weight – RC) -200ක්  සපයා 
භාරදීම.  (Lot-1) 

2020-01-22  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 1000/= යපරැදි ස්පන් 
ක  සඳහා 
74 000/- 
සැහැල්ලු 

වැරකැවූ ක  
සඳහා 34 000/- 

 

එම එම අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/514 
මධයම පළාත  කෑගල්ල ඒකකය 
සඳහා මීටර් 8.3 ිර.ග්රෑ. 100 යපරැදි 
ස්පන් යකොන්ක්රිට් ක  (pre-

Stressed Spun type) -  600ක් සහ 
මීටර් 8.3 ිර.ග්රෑ. 100 සැහැල්ලු 
වැරකැවු යකොන්ක්රට් ක  (Light 

Weight – RC) -600ක්  සපයා 
භාරදීම.  (Lot-1) 

2020-01-22  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 1000/= යපරැදි ස්පන් 
ක  සඳහා 
111 000/- 
සැහැල්ලු 

වැරකැවූ ක  
සඳහා 102 000/- 

 

එම එම අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/515 
මධයම පළාත  ගලයගදර ඒකකය 
සඳහා මීටර් 8.3 ිර.ග්රෑ. 100 යපරැදි 
ස්පන් යකොන්ක්රිට් ක  (pre-

Stressed Spun type) -  400ක් සහ 
මීටර් 8.3 ිර.ග්රෑ. 100 සැහැල්ලු 
වැරකැවු යකොන්ක්රට් ක  (Light 

Weight – RC) -300ක්  සපයා 
භාරදීම. 

2020-01-22  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 1000/= යපරැදි ස්පන් 
ක  සඳහා 
74 000/- 
සැහැල්ලු 

වැරකැවූ ක  
සඳහා 51 000/- 

 

එම එම අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/t8am0k3pw6aqwsw/Eng-DD2-CP-PPC-2019-512.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t8am0k3pw6aqwsw/Eng-DD2-CP-PPC-2019-512.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z76wybj12vg2l15/Eng-DD2-CP-PPC-2019-513.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z76wybj12vg2l15/Eng-DD2-CP-PPC-2019-513.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/88i166fkpzid7nb/Eng-DD2-CP-PPC-2019-514.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/88i166fkpzid7nb/Eng-DD2-CP-PPC-2019-514.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/34ovj5ish5o9hao/Eng-DD2-CP-PPC-2019-515.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/34ovj5ish5o9hao/Eng-DD2-CP-PPC-2019-515.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/516 
මධයම පළාත  නුවරඑියය ඒකකය 
සඳහා මීටර් 8.3 ිර.ග්රෑ. 100 යපරැදි 
ස්පන් යකොන්ක්රිට් ක  (pre-

Stressed Spun type) -  600ක් සහ 
මීටර් 8.3 ිර.ග්රෑ. 100 සැහැල්ලු 
වැරකැවු යකොන්ක්රට් ක  (Light 

Weight – RC) -300ක්  සපයා 
භාරදීම.  (Lot-1) 

2020-01-22  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 1000/= යපරැදි ස්පන් 
ක  සඳහා 
111 000/- 
සැහැල්ලු 

වැරකැවූ ක  
සඳහා 51 000/- 

 

එම එම අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/517 
මධයම පළාත  මාතයල් ඒකකය 
සඳහා මීටර් 8.3 ිර.ග්රෑ. 100 යපරැදි 
ස්පන් යකොන්ක්රිට් ක  (pre-

Stressed Spun type) -  400ක් සහ 
මීටර් 8.3 ිර.ග්රෑ. 100 සැහැල්ලු 
වැරකැවු යකොන්ක්රට් ක  (Light 

Weight – RC) -300ක්  සපයා 
භාරදීම. 

2020-01-22  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 1000/= යපරැදි ස්පන් 
ක  සඳහා 
74 000/- 
සැහැල්ලු 

වැරකැවූ ක  
සඳහා 51 000/- 

 

එම එම අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/518 
මධයම පළාත  කුණ්ඩසායල් 

ඒකකය සඳහා මීටර් 8.3 ිර.ග්රෑ. 100 
යපරැදි ස්පන් යකොන්ක්රිට් ක  (pre-
Stressed Spun type) -  600ක් සහ 
මීටර් 8.3 ිර.ග්රෑ. 100 සැහැල්ලු 
වැරකැවු යකොන්ක්රට් ක  (Light 

Weight – RC) -400ක්  සපයා 
භාරදීම. 

2020-01-22  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 1000/= යපරැදි ස්පන් 
ක  සඳහා 
111 000/- 
සැහැල්ලු 

වැරකැවූ ක  
සඳහා 68 000/- 

 

එම එම අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/519 
මධයම පළාත  දිගන ක  අංගනය 
සඳහා මීටර් 8.3 ිර.ග්රෑ. 100 යපරැදි 
ස්පන් යකොන්ක්රිට් ක  (pre-

Stressed Spun type) -  600ක් සහ 
මීටර් 8.3 ිර.ග්රෑ. 100 සැහැල්ලු 
වැරකැවු යකොන්ක්රට් ක  (Light 

Weight – RC) -500ක්  සපයා 
භාරදීම.  (Lot-1) 

2020-01-22  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 1000/= යපරැදි ස්පන් 
ක  සඳහා 
111 000/- 
සැහැල්ලු 

වැරකැවූ ක  
සඳහා 85 000/- 

 

එම එම අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/fygvsxnhknok6pq/Eng-DD2-CP-PPC-2019-516.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fygvsxnhknok6pq/Eng-DD2-CP-PPC-2019-516.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mloywwpzjutx5xi/Eng-DD2-CP-PPC-2019-517.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mloywwpzjutx5xi/Eng-DD2-CP-PPC-2019-517.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tocb2e1qjo2lrj7/Eng-DD2-CP-PPC-2019-518.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tocb2e1qjo2lrj7/Eng-DD2-CP-PPC-2019-518.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9ng22w37tcpg5vd/Eng-DD2-CP-PPC-2019-519.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9ng22w37tcpg5vd/Eng-DD2-CP-PPC-2019-519.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/520 
මධයම පළාත  කටුගස්යතොට 

ඒකකය සඳහා මීටර් 8.3 ිර.ග්රෑ. 100 
වැරකැවූ යකොන්ක්රිට් ක   300ක් 

සපයා භාරදීම. 

2020-01-22  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 1000/= 50 100/= එම එම අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/521 
මධයම පළාත  යරරායදණිය 

ඒකකය සඳහා මීටර් 8.3 ිර.ග්රෑ. 100 
වැරකැවූ යකොන්ක්රිට් ක   400ක් 

සපයා භාරදීම. 
(Lot-1) 

2020-01-22  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 1000/= 67 000/= එම එම අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/522 
මධයම පළාත  මාවනැල්ල ඒකකය 

සඳහා මීටර් 8.3 ිර.ග්රෑ. 100 
වැරකැවූ යකොන්ක්රිට් ක   400ක් 

සපයා භාරදීම. 
 

2020-01-22  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 1000/= 67 000/= එම එම අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/523 
මධයම පළාත  නාවලපිටිය ඒකකය 

සඳහා මීටර් 8.3 ිර.ග්රෑ. 100 
වැරකැවූ යකොන්ක්රිට් ක   500ක් 

සපයා භාරදීම. 
 

2020-01-22  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 1000/= 83 500/= එම එම අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/524 
මධයම පළාත  දුලල්ල ඒකකය 
සඳහා මීටර් 8.3 ිර.ග්රෑ. 100 

වැරකැවූ යකොන්ක්රිට් ක   400ක් 
සපයා භාරදීම. 

 

2020-01-22  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 1000/= 67 000/= එම එම අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/525 
මධයම පළාත  කෑගල්ල ඒකකය 
සඳහා මීටර් 8.3 ිර.ග්රෑ. 100 

වැරකැවූ යකොන්ක්රිට් ක   500ක් 
සපයා භාරදීම. 

(Lot-1) 
 

2020-01-22  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 1000/= 83 500/= එම එම අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/526 
මධයම පළාත  ගලයගදර ඒකකය 
සඳහා මීටර් 8.3 ිර.ග්රෑ. 100 

වැරකැවූ යකොන්ක්රිට් ක   300ක් 
සපයා භාරදීම. 

 

2020-01-22  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 1000/= 50 100/= එම එම අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

ඉදිකිරීම් 
 

https://www.dropbox.com/s/nnsjqhcrtg1hhsk/Eng-DD2-CP-PPC-2019-520.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nnsjqhcrtg1hhsk/Eng-DD2-CP-PPC-2019-520.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2fccyb7wb7zsr1t/Eng-DD2-CP-PPC-2019-521.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2fccyb7wb7zsr1t/Eng-DD2-CP-PPC-2019-521.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xuo6pve2bmcra9w/Eng-DD2-CP-PPC-2019-522.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xuo6pve2bmcra9w/Eng-DD2-CP-PPC-2019-522.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qgk57hkp6yzb0bx/Eng-DD2-CP-PPC-2019-523.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qgk57hkp6yzb0bx/Eng-DD2-CP-PPC-2019-523.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3hcl59dh26il74v/Eng-DD2-CP-PPC-2019-524.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3hcl59dh26il74v/Eng-DD2-CP-PPC-2019-524.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/maszz04uvs88ev9/Eng-DD2-CP-PPC-2019-525.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/maszz04uvs88ev9/Eng-DD2-CP-PPC-2019-525.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jlelvlvw54majz2/Eng-DD2-CP-PPC-2019-526.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jlelvlvw54majz2/Eng-DD2-CP-PPC-2019-526.pdf?dl=0
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ජනන අංශය 
(ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය) 

LV/T/12019/0418 
 

ලක්විජය විදුලි බලාගාරය සඳහා 

මගීජැටියක්ඉදිකිරීම. 
 

ප ර ලංසු රැස්වීම 2020ජනවාරි 16 

වන දින ප .ව 10.00 ට, 

ලක්විජයවිදුලිබලාගාර පේ , 

 රි ාලනපගොඩනැගිල්පල්දී 

 ැවැත්පේ. ැවැත්පේ. 

2020 ජනවාරි 
මස 22 වන 
බදාදා 14.00 

පැයට 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය- 
සපයාගැනීම්
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන 
අංශය  4වන මහල  

බලස්ථාන 
කළමයාකරු 
(ලක්විජය 

විදුලිබලාගාරය) ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය  
නාරක්කල්ලිය  
යනොයරොච්ය ෝයල් 

TP : 032 226 8964 

Fax: 032 226 8966 

 

 

10,000/- 
මුදල  
(නැවත 

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

ගි ම් අංක: 
071100123
320705 
යවත බැර 
කල හැක. 

 

රු 750,000.00 ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 

මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය 

විදුලිබලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච් යලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 

 
TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8966 

ප්රසම්පාදනඅංශය, 4 
වනමහල, 

පරිපාලනයගොඩනැගි
ල්ල, 

ලක්විජයවිදුලිබලාගා
රය, 

ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩ
ලය, නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච් යලයි 

61342. 
 

http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින්යනොමි
යල්බාගතකර
ගතහැක 

 

NCB Click 

Here 

 

 

 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය 

LV/T/2019/0402 
කාබන්ඩපයොක්සයිඩි සහ නයිට්රිජන් 

ගෑස් සිලින්ඩර් සැ යීම.. 

2020 ජනවාරි 
මස 22 වන 
බදාදා 14.00 

පැයට 

ලක්විජයවිදු
ලිබලාගාරය- 
සපයාගැනීම්
කමිටුව 

එම  1000/-  
එම 

රු 40,000.00 එම එම එම NCB Click 

Here 

 

 

 

ජනකඅංශය 
(තාපබල 
සංකීර්යය) 

KPS/ ME (FS)/ Civil/ LS/ 2019/ 

11/ 01 

කැළණිතිස්ස බලාගාරය සඳහා 
අවුරැද්දකකාලසීමාවකට පිරිසිදු 
ිරරීයම් පහසුකම් සැපයීම 

2020.01.15දි

න 

14:00  ැයට 

තාපබලසංකී
ර්යයසපයා
ගැනීම්කමිටු

ව 

නියයෝජයසාමානයාධිකා
කාරිකාර්යාලය 

(තාපබලසංකීර්යය), 
ලංවිම  

ජනක මූලස්ථානය  

නවකැළණිපාලමපාර, 
10600  

යකොයළොන්නාව. 
දු.ක.: 

011-2437426, 
011-2423897 

යනොමියල් රු. 100,000.00 නියයෝජයසාමානයාධිකාකාරි
කාර්යාලය 

(තාපබලසංකීර්යය), 
ලංවිම  

ජනක මූලස්ථානය  

නවකැළණිපාලමපාර, 

10600  යකොයළොන්නාව. 
 

ලංසු 
භාරගන්නායේලාවඅ
වසාන් වු වහාම 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරිකාර්
යාලය 

(තාපබලසංිරර්යය)
දී 

 

යනොමියල් NCB Click 

Here 
 

ජනකඅංශය 
(තාපබල 
සංකීර්යය) 

KPS/ ME (FS)/ Civil/ LS/ 2019/ 

11/ 02 

කැළණිතිස්ස බලාගාරය සඳහා 
අවුරැද්දකකාලසීමාවකට

කසලබැහැරිරරීයම් පහසුකම් 
සැපයීම. 

 

2020.01.15දි

න 

14:00  ැයට 

තාපබලසංකී
ර්යයසපයා
ගැනීම්කමිටු

ව 

එම යනොමියල් රු.50,000.00 එම එම යනොමියල් NCB Click 

Here 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

CP/CE(COM)/PPC/2019/477 

පේරාපදණිය විශ්ව විදයාලය අසල 

ඇති අක්බාර්  ාලම දිපේ 11kV 

2020-01-22  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය  ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය  

1000/= 200 000/= ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  

අංක 04  

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය  

ලංකා විදුලිබල 

අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/ehks9k6e512eh6l/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0418.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ehks9k6e512eh6l/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0418.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/spikke6m3mp2wjy/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0402.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/spikke6m3mp2wjy/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0402.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1gltu6p1xvun7e8/ENG-GEN-KPS-ME%28FS%29-Civil-LS-2019-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1gltu6p1xvun7e8/ENG-GEN-KPS-ME%28FS%29-Civil-LS-2019-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/avn7vubcrfwfggs/ENG-GEN-KPS-MS%28FS%29-Civil-LS-2019-11-12.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/avn7vubcrfwfggs/ENG-GEN-KPS-MS%28FS%29-Civil-LS-2019-11-12.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f2876h87any9kvy/Eng-DD2-CP-PPC-2019-477.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f2876h87any9kvy/Eng-DD2-CP-PPC-2019-477.pdf?dl=0
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95mm2  ද්විත ්ව  රි ථ යටිබහන් 

එළීම සඳහා මිල ගණන් කැඳවීම. 

(Laying of Double Circuit 
Underground 11kV 95mm2 3 Core 

Cu Cable along the Akbar Bridge of 
the University of Peradeniya.) 

 

 

අංක 04  අස්ගිරිය පාර  
මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 
081-4472724 

 
 

අස්ගිරිය පාර  
මහනුවර. 

මණ්ඩලය  
අංක 04  

අස්ගිරිය පාර  
මහනුවර. 

යසේවා 
ජනන අංශය 

(ලක්ෂපාන  

සංකීර්යය) 

කාර් රථයක්  රියදුරු සහ ඉන්ධන 
සමඟ කුලියට ලබා ගැනිම සඳහා 

වන ලංසුව 
වාහන මුල් ලියාපදිංචියේ සිට 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 

ඉදිරි ත් කල යුතුය. 
ලංසු යයොමු අංකය 

LC/LAX/QTN/2019/301 

23/01/2020 
14:00 පැය 

ජනන 
කණිෂ්ඨ  
ප්රසම්පාන 
කමිටුව 

(ලක්ෂපාන ) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(ලක්ෂපාන  

සංකීර්යය)  ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය  

ලක්ෂපාන 

දුරකථන: 
051-2232375 

 

Email.: 

dgmlc@ceb.lk 

රු.1000.00 
මහජන 
බැංකුව 

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ ඇති 
ලං.වි.ම. ජනන 
මුලස්ථාන 

 

ගි ම් අංක: 
071-1-001-2-
3320705 
ගි මට බැර 
කර ලදුපත 
ඉදිරිපත් කළ 

යුතුය. 
 

රු.10 000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(ලක්ෂපාන  සංකීර්යය)  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  

ලක්ෂපාන 

. 

 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(ලක්ෂපාන  

සංකීර්යය)  ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය  

ලක්ෂපාන 

 

23/01/2020 දින 
14:00 පැයට 

 NCB Click 

Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/23
6 
 

පකොළඹ බටහිර  ාරිපභෝගික පසේවා 

මධ්යස්ථානය I සදහා කුළියට පහෝ 

බද්දට පගොඩනැගිල්ලක් ස යා 

ගැනිම. (වසර 02 ක කාලයක් 

සදහා) 

පකොළඹ 02 සහ 03  අවටින් 

අවම වශපයන් වාහන 03 ක් 

නැවැත්විය හැකි විය යුතුය. 

පගොඩනැගිල්පල්/ නිවපසේ බිම් 

ප්රමාණය - දළ වශපයන් වර්ග අඩි 

1,500  මණ 

පිවිසුම් මාර්ගපේ  ළල අඩි 12 පහෝ 

ඊට  වැඩි 

 හසු පිවිසුම ,විදුලිය, දුරකථන හා 

ජල  හසුකම් තිබිය යුතු පේ. 
 

2020 
ජනවාරි 

22 
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 
සාමානයාධිකාකාරි     
(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය , 

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

යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ 

නගරය)කාර්යාලය 
 

- NCB - 

https://www.dropbox.com/s/8cbv5uy3yd1hcoj/LC-LAX-QTN-2019-301.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8cbv5uy3yd1hcoj/LC-LAX-QTN-2019-301.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/23
7 
 

නිපයෝජය සාමනයාධිකාකාරි (පකොළඹ 

නගරය) ටඅනියුක්තප්රධ්ාන 

ඉංජිපන්රු (පකොළඹ 

නැපගනහිර)ප්රාපද්ය ය කාර්යාලය 

සඳහා කූලි වැන්  රථයක් ලබා 

ගැනීම. (වාහන අංක iii/iv) 

(වසර 02ක කාලයක් සඳහා) 

2020 
ජනවාරි 

22 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් 

මාවත, යකොළඹ 03 
මගින් 

2020- 01-21 දිනට 
යපර 

දුක. 011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

එක් වැන් රථයක් 
සදහා 

15,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

එම එම - NCB Click Here 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/23
9 
 

නිපයෝජය සාමානයාධිකාකාරි(පකොළඹ 

නගරය) ට අනුයුක්ත ප්රධ්ාන 

ඉංජිපන්රු (නඩත්තු) ඒකකය 

සඳහා කූලි කෘ කැබ්  රථයක් ලබා 

ගැනීම. (වාහන අංක i/iii) 

(වසර 02ක කාලයක් සඳහා) 
 
 

2020 
ජනවාරි 

22 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 
(මුදලින්) 

 

එක් කෘ කැබ් 
රථයක් සදහා 
15,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

එම එම - NCB Click Here 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/24
3 
 

පකොළඹ දකුණප්රධ්ාන කාර්යාලය 

සදහා  කූලි  දනම මත 

පගොඩනැගිල්ලක් ස යා ගැනිම. 
 

පිහිටිම-පකොළඹ 05  පහෝ පකොළඹ 

06 අවට්න් 
 

පගොඩනැගිල්පල් බිම් ප්රමාණය- 

වර්ගඅඩි 5500ත් 6000 අතර 
 

අවම වශපයන් වාහන 20 ක් 

නැවැත්විය හැකි විය යුතුය 
 

පිවිසුම් මාර්ගපේ  ළල -අඩි 20 

පහෝ ඊට වැඩි 

 හසු පිවිසුම,පතකලා 

විදුලිය(ඇම්පියර් 100පහෝ ඊට 

2020 
ජනවාරි 

22 
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 

- - එම එම - NCB - 

https://www.dropbox.com/s/yicwz0tz7uzovao/ENG-DD1-CC-2019-237.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d3finy2drlh2389/ENG-DD1-CC-2019-239.pdf?dl=0
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වැඩි), දුරකථන හා ජල  හසුකම් 

තිබිය යුතු පේ. 

බදු කාලය වසර 02 කි 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/24
4 
 

නිපයෝජය සාමනයාධිකාකාරි (පකොළඹ 

නගරය) ටඅනියුක්තප්රධ්ාන 

ඉංජිපන්රු (නඩත්තු) ඒකකය 

සඳහා කූලි වැන්  රථයක් ලබා 

ගැනීම. (වාහන අංක ii/iii) 

(වසර 02ක කාලයක් සඳහා) 

2020 
ජනවාරි 

22 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් 

මාවත, යකොළඹ 03 
මගින් 

2020- 01-21 දිනට 
යපර 

දුක. 011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

එක් කුිය වැන් 
රථයක් සදහා 
15,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

එම එම - NCB Click Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/24
5 
 

නිපයෝජය සාමනයාධිකාකාරි පකොළඹ 

නගරයටඅනියුක්ක ප්රධ්ාන 

ඉංජිපන්රු (සැ.හා.සං)ඒකකය 

සදහා  කුළි කෘකැබ් රථයක් ලබා 

ගැනිම  (කුළි වාහන අංක iv/iv ) 

(වසර 01ක කාලයක් සඳහා) 

 

2020 
ජනවාරි 

22 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 
(මුදලින්) 

 

එක් කුිය කෘකැබ් 
රථයක් සදහා 
15,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

එම එම - NCB Click Here 

යබදාහැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/24
6 
 

නිපයෝජය සාමනයාධිකාකාරි (පකොළඹ 

නගරය) ටඅනියුක්ක ප්රධ්ාන 

ඉංජිපන්රු (පකොළඹ උතුර) 

ප්රාපද්ය ය කාර්යාලය සදහා  කුළි 

වැන් රථයක් ලබා ගැනිම  (වාහන 

අංක iv/iv) 

(වසර 01ක කාලයක් සඳහා) 

 

2020 
ජනවාරි 

22 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 
(මුදලින්) 

 

එක් කුිය වැන් 
රථයක් සදහා 
15,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

එම එම - NCB Click Here 
 

https://www.dropbox.com/s/9bo1w1w6mh57mcg/ENG-DD1-CC-2019-244.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hac3e057b6quvy3/ENG-DD1-CC-2019-245.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/husnpbnkwqz7881/ENG-DD1-CC-2019-246.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019
/367 

විදුලි අධිකාකාරී (මාදම්යර) 
පාරියභෝගික යසේවා මධයස්ථානය 
සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 

ලබා ගැනීම. 

2020 ජනවාරි 
22 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැද්දුම, 
කුලියාපිටිය. 

 
037 - 2281892 

1,000.00 35 000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී (වයඹ) 

කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැද්දුම, 
කුලියාපිටිය. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(වයඹ) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැද්දුම, 
කුලියාපිටිය. 

 NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019
/368 

විදුලි ඉංජියන්රු (නාරම්මල) 
කාර්යාලය සඳහා කුලී පදනම මත 

වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 

2020 ජනවාරි 
22 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1000.00 35 000.00 එම එම  NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019
/369 

ගිරිඋල්ල පාරියභෝගික යසේවා 
මධයස්ථානය සඳහා කුලී පදනම 
මත ත්රී යරෝද රථයක් ලබා ගැනීම. 

2020 ජනවාරි 
22 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 15,000.00 එම එම  NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019
/370 

නාරම්මල පාරියභෝගික යසේවා 
මධයස්ථානය සඳහා කුලී පදනම 
මත ත්රී යරෝද රථයක් ලබා ගැනීම. 

2020 ජනවාරි 
22 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 15,000.00 එම එම  NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019
/377 

වාරියයපොල ගබඩායේ ඇති අබලි 
යලොරි රථ මුහු   02ක් විිරණීම. 

2020 ජනවාරි 
22 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 යලොට් වල 
වටිනාකමින් 

10%ක් 

එම එම  NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019
/378 

කුලියාපිටිය පාරියභෝගික යසේවා 
මධයස්ථානයේ ඇති අබලි යලොරි 

රථ මුහුයක් විිරණීම. 

2020 ජනවාරි 
22 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 යලොට් වල 
වටිනාකමින් 

10%ක් 

එම එම  NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019
/379 

ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු (තැනීම්) 
ඒකකයේ ඇති අබලි භාණ්ඩ 

විිරණීම. 

2020 ජනවාරි 
22 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 යලොට් වල 
වටිනාකමින් 

10%ක් 

එම එම  NCB Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/lnjb7a0s66uljco/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-367.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lnjb7a0s66uljco/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-367.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h7ujzxnzg8u3x4b/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-368.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h7ujzxnzg8u3x4b/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-368.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7de8eyc8nqer5hn/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-369.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7de8eyc8nqer5hn/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-369.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gevnmuaty0ghl4i/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-370.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gevnmuaty0ghl4i/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-370.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p44mzy9x6z257dw/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-377.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p44mzy9x6z257dw/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-377.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jmn0ck5otnz7w2a/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-378.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jmn0ck5otnz7w2a/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-378.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dgwmw7eip7sj9kk/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-379.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dgwmw7eip7sj9kk/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-379.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019
/380 

ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු (බලශක්ති 
කළමනාකරය) ඒකකය සඳහා 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා 

ගැනීම. 
 

2020 ජනවාරි 
22 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 35,000.00 එම එම  NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019
/381 

විදුලි ඉංජියන්රු (පුත්තලම) 
කාර්යාලයට අයත් විදුලි අධිකාකාරී 

(වාණිජ) - II සඳහා කුලී පදනම මත 
වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 

 

2020 ජනවාරි 
22 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 35,000.00 එම එම  NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/ඊඊපුත්/සීඑල්බීඑල්
/එ ෆ්එල්22 

විදුලි අධිකාකාරී (ආයමඩුව) නිළ 
නිවස සදහා ආයමඩුව නගර සීමාව 
තුලින්  ජලය, විදුලිය, දුරකථන, 
මාර්ග පහසුකම් සහිත වර්ග අඩි 
1200 යනොඅඩු යගොඩනැගිල්ලක් 

සහිත පර් ස් 15 ට යනොඅඩු ඉඩමක් 
කුලී යහෝ බදු පදනම මත ලබා 

ගැනීම. 

2020 ජනවාරි 
22 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රායද්යය විදුලි 
ඉංජියන්රු(පුත්තලම)  

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 171/1, 

කුරුයෑගල පාර, 
පුත්තලම. 

 
032 - 2265995 

1,000.00 10,000.00 ප්රායද්යය විදුලි 
ඉංජියන්රු(පුත්තලම)  

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 171/1, 
කුරුයෑගල පාර, 

පුත්තලම. 
 

032 - 2265995 

ප්රායද්යය විදුලි 
ඉංජියන්රු(පුත්තලම)  

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 171/1, 

කුරුයෑගල පාර, 
පුත්තලම. 

 
032 - 2265995 

 NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/20/001 
 

විදුලි අධිකාකාරී වීරපගොඩ 

 ාරිපභෝගික මධ්යස්ථානය 

(අමි ාර)පේ රාජකාරී කටයුතු 

සඳහා කාර් රථයක්   වසර 02 ක් 

සඳහා කුලියට ලබා ගැනීම 

2020.01.22 
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

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

යහෝ 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී(නැ
යගනහිර කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

1 000.00 20,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය)  
උරපුයේලි  
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උරපුයේලි  
ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click Here 

යබදාහැරීම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/20/002 

 

විදුලි අධිකාකාරී අම් ාර  ාරිපභෝගික 

මධ්යස්ථානය (අමි ාර)පේ රාජකාරී 

කටයුතු සඳහා කාර් රථයක්   වසර 

02 ක් සඳහා කුලියට ලබා ගැනීම. 

2020.01.22 
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

එම 1 000.00 20,000.00 එම එම - NCB Click Here 

https://www.dropbox.com/s/zdriklypv74fnle/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-380.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zdriklypv74fnle/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-380.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ou3vif3ljmp63v6/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-381.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ou3vif3ljmp63v6/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-381.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/55bx011wyhsve9h/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-EEPUTH-CLBL-FL23.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/55bx011wyhsve9h/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-EEPUTH-CLBL-FL23.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vaed7sxhhc9bbxd/Eng-DD2-EP-001%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20Weeragoda%20Ampara.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pgmc78o0g1ig728/Eng-DD2-EP-002%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20Ampara.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/20/003 

 

විදුලි අධිකාකාරී පබදාහැරීම් නඩත්තු 

(අමි ාර)පේ රාජකාරී කටයුතු 

සඳහා කාර් රථයක්   වසර 02 ක් 

සඳහා කුලියට ලබා ගැනීම. 

2020.01.22 
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

ඉංජියන්රු  යබදාහැරීම් 
නඩත්තු (අම්පාර) 

කාර්යාලය 
063-2222440 

යහෝ 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී(නැ
යගනහිර කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

 

1 000.00 20,000.00 එම එම - NCB Click Here 

යබදාහැරීම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/20/004 

 

නිපයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 

(නැපගනහිර) කාර්යාලය  

ත්රීකුණාමලය පේ රාජකාරී කටයුතු 

සඳහා වෑන් රථයක්   වසර 02 ක් 

සඳහා කුලියට ලබා ගැනීම. 
 

2020.01.22 
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී(නැ
යගනහිර කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

1 000.00 20,000.00 එම එම - NCB Click Here 

යබදාහැරීම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/20/005 

 

සම්මන්තුරර  ාරිපභෝගික 

මධ්යස්ථානය  (කල්ුණප))   පේ 

රාජකාරී කටයුතු සඳහා 

පගොඩනැඟිල්ලක් වසර 02 ක් සඳහා 

කුලියට ලබා ගැනීම. 

2020.01.22 
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

ප්රායද්යය විදුලි 
ඉංජියන්රු 
(කල්මුණේ) 
කාර්යාලය 
0672229276 

යහෝ 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී(නැ
යගනහිර කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

 

500.00 - එම එම - NCB Click Here 

යබදාහැරීම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/20/006 

 

තිරුක්පකෝවිල් උ   ාරිපභෝගික 

මධ්යස්ථානය (අම් ාර)   පේ 

රාජකාරී කටයුතු සඳහා 

පගොඩනැඟිල්ලක්    වසර 02 ක් 

සඳහා කුලියට ලබා ගැනීම. 

2020.01.22 
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

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

යහෝ 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී(නැ
යගනහිර කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

 

500.00 - එම එම - NCB Click Here 

https://www.dropbox.com/s/is1ipoop1se4ata/Eng-DD2-EP-003%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20DM%20-Ampara.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xgcwjdy346c681h/Eng-DD2-EP-004%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20DGM%28East%29%20office%20in%20Trincomalee.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p62wwvqg29m5krm/Eng-DD2-EP-005%20Rent%20a%20building%20for%20the%20use%20as%20ECSC%20at%20Sammanthurai.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/366fd616pl4yt15/Eng-DD2-EP-006%20Rent%20a%20building%20for%20the%20use%20as%20SECSC%20at%20Thirukkovil.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/20/007 

 

නිලාපේලි   ාරිපභෝගික 

මධ්යස්ථානය   (ත්රීකුණාමලය)  පේ 

රාජකාරී කටයුතු සඳහා 

පගොඩනැඟිල්ලක්  වසර 02 ක් 

සඳහා කුලියට ලබා ගැනීම. 

2020.01.22 
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

විදුලි ඉංජියන්රු 
(ත්රීකුයාමලය) 
කාර්යාලය 

026-2222301 
026-2220060 

යහෝ 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී(නැ
යගනහිර කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 

 

500.00 - එම එම - NCB Click Here 

යබදාහැරීම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/20/008 

 

පගෝමරන්කඩවල   ාරිපභෝගික 

මධ්යස්ථානය   (ත්රීකුණාමලය)   

පේ රාජකාරී කටයුතු සඳහා 

පගොඩනැඟිල්ලක්    වසර 02 ක් 

සඳහා කුලියට ලබා ගැනීම. 
 

2020.01.22 
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

එම 500.00 - එම එම - NCB Click Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/DGM-V121/2020/01 
යතත් බදු කුලී පදනම මත යමෝටර් 
රථයක් ලබා ගැනීම. (රියදුරු 

සහිතව). විදුලි ඉංජියන්රු - භාණ්ඩ 
කළමයාකරන 

2020-01-15 
ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

ිරරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

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

පාර, ිරරිබත්යගොඩ. 

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

ිරරිබත්යගොඩ. 

- NCB Click 

here 

 
යබදාහැරීයම් 
අංශය 03 
(වාණිජ හා 
ආයතනික ) 

 

 
DGM(C&C)/DD3/T/003R/18 

ලං.වි.ම. යබදාහැරීයම් අංශය 3 

ප්රධාන කාර්යාලයේ සනීපාරක්ෂක 

යසේවාව පවත්වායගන යෑම සඳහා 

මිළ ගයන් කැඳවීම. 
 

 
2020-01-22 
යප.ව. 10.00 

 
යබ.අ. 03 
සපයාගැනී
යම් කමිටුව 

 
වාණිජ හා ආයතනික 
(යබ.අ. 3) කාර්යාලය  

යදවැනි මහළ  
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  
අංක 644  

ශ්රී ජයවර්ධනපුර 
මාවත  

ඇතුල්යකෝට්යට්. 
දු.ක. අංකය 011-

2880626 
 

 
1,000/= 

 
40 000/= 

 
 

 
වාණිජ හා ආයතනික 
(යබ.අ. 3) කාර්යාලය  

යදවැනි මහළ  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  

අංක 644  
ශ්රී ජයවර්ධනපුර මාවත  

ඇතුල්යකෝට්යට්. 
 

 
වාණිජ හා ආයතනික 

(යබ.අ. 3) 
කාර්යාලය  
යදවැනි මහළ  
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  
අංක 644  

ශ්රී ජයවර්ධනපුර 
මාවත  

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

-  
NCB 

 
Click 
Here 

යබදාහැරීයම් 
අංශය 03 
(වයා. හා 
අ.සැ.න ) 

 

DGM(PR&HM)DD3/T/2019/04. 
සීතාවක ග්රිඩ් උ උප යපොළ සිට 
මීන්නාන දක්වා වූ; ද.යවෝ.33 
LYNX ද්විත්ව රැහැන් කුළු  

මාර්ගයේ මූලික හා පැතිකඩ මිනුම් 
කටයුතු යවනුයවන් වූ යටන්ඩරය 

2020 ජනවාරි 
මස 22 දින 
යප.ව. 10.00 

යබදාහැරීම් 
අංශ 03 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

නි.සා. (වයා. හා 
අ.සැ.න. -යබ.අ. 3) 

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

රු. 1,000.00 රු.  25,000.00 නි.සා. (සැලසුම් හා 
සංවර්ධන) -යබ.අ. 3 
ශාඛාව,3 වන මහළ, 
යබ.අ. 3 ප්රධාන 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

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

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

- NCB Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/8ysgr98e4ba8de7/Eng-DD2-EP-007%20Rent%20a%20building%20for%20the%20use%20as%20ECSC%20at%20Nilavely.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o3585u8y2gk90ni/Eng-DD2-EP-008%20Rent%20a%20building%20for%20the%20use%20as%20ECSC%20at%20Gomarangadawala.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vtd34zlupabcsho/Eng-DD2-WPN-NCB-DGM-%20V121-2020-01%20-%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vtd34zlupabcsho/Eng-DD2-WPN-NCB-DGM-%20V121-2020-01%20-%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hv2epmcqbxetm6k/Eng-DD3-CnC-2019-003.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hv2epmcqbxetm6k/Eng-DD3-CnC-2019-003.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ylfthkpmsurkiug/Eng-DD3-PHM%2BT-2019-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ylfthkpmsurkiug/Eng-DD3-PHM%2BT-2019-04.pdf?dl=0
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මණ්ඩලය, 
644, ශ්රී ජයවර්ධනපුර 

මාවත, 
ඇතුල් යකෝට්යට්. 

 
දු.අ. 011 2880624 

 

644, ශ්රී ජයවර්ධනපුර 
මාවත, 

ඇතුල් යකෝට්යට්. 
 

මණ්ඩලය, 
644, ශ්රී ජයවර්ධනපුර 

මාවත, 
ඇතුල් යකෝට්යට්. 

. 
 

 
වත්කම් 

කළමනාකර
ය අංශය 
(පුහු  
ිරරීම්) 

 

DGM(TR)/Services/ T/2019-11 
 

යගොඩනැගිලි පවිත්රතා හා 
සනීපාරක්ෂක යසේවාව සැපයීම. 

 
ලංවිම පුහු  

මධයස්ථානය පිියයන්දල 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

ශ්රී යද්වානන්ද පාර  
පිියයන්දල 

 
2020-01-16 

දින 
පැය. 10:30 
පැයට අවසන් 
කරනු  ලැයබ්. 

 
 
 

 
ප්රායද්යය 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(වත්කම් 

කළමනාකර
ය) 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(පුහු  ිරරීම්) 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
ශ්රී යද්වානන්ද පාර  

පිියයන්දල. 
 

දු.අ. 011 261 4468 

 

 
1 000.00 

 
110 000.00 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි (පුහු  

ිරරීම්) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
ශ්රී යද්වානන්ද පාර  

පිියයන්දල. 

 
දු.අ. 011 261 4468 

 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(පුහු  ිරරීම්) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

ශ්රී යද්වානන්ද පාර  
පිියයන්දල. 

 
 

දු.අ. 011 261 4468 
 

 
අදාල 
යනොයේ. 

 
NCB 

 
 

 

Click 

Here 

 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය යවනුයවන් සපයාගැනීම් කමිටුයේ සභාපති විසින් හැිරයාවැති සැපයුම්කරුවන් යවතින්  ජාතයන්තර/ජාතික තර`ගකාරී ලංසු ඉදිරිපත් ිරරීයම් 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. 

 
 

අයරක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන්ට යහෝ ඔවුන්යේ බලයලත් නියයෝජිතයන්ට 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 සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාන ඉංජියන්රු යවත ලිඛිතව ඉදිරිපත් කරන ලද ඉල්ලීමක් ම`ගින්  0900 පැය සිට 
1500 පැය දක්වා සාමානය වැඩ කරන දිනයන් තුළ මිලදී ගත හැක. යම් ස`දහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සාමානයාධිකාකාරී නමින් ලියන ලද බැංකු අයකරයක් ම`ගින් යහෝ මුදල් ම`ගින් යහෝ යගවිය හැක. 
 

 

වියද්යය තානාපති කාර්යාල /යවළ`ද යකොමිෂන්වලට  ලංසු යපොත්වල යතොරතුරු පිටපත් ලිඛිත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් ිරරීයමන් අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපොත් අයරක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ඔවුන්යේ නියයෝජිතයින්ට අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් පරීක්ෂා කල හැක. 
 

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ඔවුන්යේ අනුමැතිය ලත් නියයෝජිතයින් ඉදිරිපිටදී ඉහත තීරු අංක 9 හි ස`දහන් 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 ිරරීම් විමසිය යුත්යත් ලංසු යපොත් නික`ත් කරනු ලබන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ ප රධාන ඉංජියන්රු යවතිනි. 
 

 

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

 
 
 

https://www.dropbox.com/s/qkm75gvsiqyn1ln/Sin-AM-TRN-DGM%28TR%29-Services-T-2019-11.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qkm75gvsiqyn1ln/Sin-AM-TRN-DGM%28TR%29-Services-T-2019-11.pdf?dl=0
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        සාමානයාධිකාකාරී                         
                                     
 


