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ලංසු කැ`දවීම 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

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

කලාපය/ 
අංශය/ 
පළාත 

ලංසු යයොමු අංකය / අයිතම විස්තරය 
හා ප රමායය 

ලංසු 
භාර ගන්නා 

අවසාන 
දිනය හා 
යේලාව 

සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

ලංසු යපොත් මිළදී ගත 
හැකි කාර්යාලය සහ 

අදාළ අංකය 

 
ලංසු 

යපොයතහි 
මිල 

(රුපි.) 

ලංසු ඇපකරයේ 
වටිනාකම 

(රුපි.) 

ඉදිරිපත් කරන ලංසු 
භාරදිය යුතු කාර්යාලය 

ලංසු විවෘත කරන 
ස්ථානය 

යතොරතුරු 
පිටපතක 

මිල 
(රුපි.) 

ලංසු 
වර්ගය 
ICB/ 
NCB 

යතොරතුරු 
පිටපත 
භාගත 
කිරීම් 

අමු ද්රවය 

ජනන/ 
සමනළ 

සංකීර්යය 

SC/DGM/BID/SWPS/2020/01 

සමනළවැව විදුලි බලාගාරයට 
(Lower Guide Bearing Oil Cooler) 

එකක්  සැපයීම 
 
 

2020-02-

07 

දින 14.00 
පැයට 

අවසන් 
කරනු 
ලැයේ. 

 

ජනන 
අංශයේ  
කනිෂ්ඨ  

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(සමනළ 

සංකීර්යය) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(සමනළ සංකීර්යය) 
කාර්යාලය 

158/5, නව නගරය, 
රත්නපුර 

045-225002 
ෆැක්ස් 

045-225005 
යහෝ 

ප්රධාන ඉංජියන්රු, 
සමනළවැව විදුලි 

බලාගාරය 
ලං.වි.ම. 
කපුගල 

බලංයගොඩ 
දු.ක. 045- 2222554 

1000.00 
(සියලු ම 
යගවීම් 
ඕනෑම 

බැංකුවකින් 
මහජන 

බැංකුයේ 
යදමටයගොඩ 

ශාඛායේ  
ජනන 

අංශයේ 
රැස්කිරීම්   

ගිණුම් අංක 
071-1-001-
2-3320705  
ට බැර කර 
ලබාගත් 

රිසිට් පතක් 
ඉදිරිපත් 

කළ යුතුය) 

350,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(සමනළ සංකීර්යය) 

කාර්යාලය 
158/5, නව නගරය, 

රත්නපුර 
045-225002 

ෆැක්ස් 
045-225005 

 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(සමනළ සංකීර්යය) 
කාර්යාලය 

158/5, නව නගරය, 
රත්නපුර 

045-225002 
ෆැක්ස් 

045-225005 
 

අදාළ නැත 
ජාතික 

තරඟකාරි 
ලංසු කැඳවීම 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/jf0b86kly30gj1q/Eng-GEN-SC-SWPS-2020-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jf0b86kly30gj1q/Eng-GEN-SC-SWPS-2020-01.pdf?dl=0
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යබදා හැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

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

/234 
 

Supply & Delivery of 
 

Black Adhesive Insulating Cloth 
Tape (3/4’’) 19mm  – 2,500 Rolls. 

 

2020 
යපබරවාරී 

05 
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- 02-03 දිනට 

යපර 
දුක.011-2575923 

011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

21,200.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 

මඟින්) 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැගිල්ල 340, ආර් 

ඒ ද යමල් මාවත, යකොළඹ 
03 හි තබා ඇති ලංසු 

යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/4arcb2q2wryf1n3/ENG-DD1-CC-2019-234.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4arcb2q2wryf1n3/ENG-DD1-CC-2019-234.pdf?dl=0


 3 

යබදාහැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/20

20/05 

 
Disposal of Unserviceable Items 

2020 
යපබරවාරි 

05 
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- 02-03 දිනට 

යපර 
දුක. 011-2575923 

011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

යලොට් අංක 01-
500.00 

යලොට් අංක 02-
500.00 

යලොට් අංක 03-
500.00 

යලොට් අංක 04-
6,000.00 

යලොට් අංක 05-
1,000.00 

යලොට් අංක 06-
500.00 

යලොට් අංක 07-
250.00 

යලොට් අංක 08-
500.00 

යලොට් අංක 09-
250.00 

යලොට් අංක 10-
250.00 

යලොට් අංක 11-
250.00 

යලොට් අංක 12-
500.00 

යලොට් අංක 13-
500.00 

යලොට් අංක 14-
250.00 

යලොට් අංක 15-
1,000.00 

යලොට් අංක 16-
1,000.00 

යලොට් අංක 17-
1,500.00 

යලොට් අංක 18-
1,250.00 

(මුදලින් යහෝ 
බැංකු 

අයකරයක් 
මඟින්) 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

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

03 හි තබා ඇති ලංසු 
යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය 
Click 
here 

https://www.dropbox.com/s/se6r1z0q5ma9xzi/ENG-DD1-CC-2020-05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/se6r1z0q5ma9xzi/ENG-DD1-CC-2020-05.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/20

20/07 

 
නියයෝජය සාමනයාධිකාකාරි (යකොළඹ 

නගරය) ට අනියුක්ත ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (නඩත්තු) ඒකකයට අයත් 
හිස් තරා පැේ යතල් බැරල් විකිණිම 

සදහා යටන්ඩර් කැදවිම 

2020 
යපබරවාරි 

05 
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- 02-03 දිනට 

යපර 
දුක. 011-2575923 

011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

යලොට් අංක 01-
500.00 

(මුදලින් යහෝ 
බැංකු 

අයකරයක් 
මඟින් 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

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

03 හි තබා ඇති ලංසු 
යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2020/01 

කණු -   කකොන්ක්රීට් ප ක  රැඳි බමන ලද 

මීටර 8.3 කි.ග්රෑ. 100 (Poles - 

Concrete Pre-Stressed Spun 

Type 8.3m 100kg ) සාදා, සපයා, 
යගනවිත් භාරදීම. 

500 එකු 

(ලංසු මිල රු. මිලියන 5 ඉක්මවන්කන් 

නම් ලංසු භාරගන්නා අවසාන දිනයට 

ක ර PCAIII අවශ්යකේ.) 

2020.02.06 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නියයොජය 
සාමානයාධිකාකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය, 
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 

යදහිවල. 
011-2638852 

1,500.00 62,000.00 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-

1) කාර්යාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 

මූලස්ථානය, 3වන මහල, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක: 25, නගරසභා 
පටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 

යදහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/9u05m46umn2nda4/ENG-DD1-CC-2020-007.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9u05m46umn2nda4/ENG-DD1-CC-2020-007.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9ueh976sqyuii0r/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9ueh976sqyuii0r/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_01.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2020/02 

මුදල් කනොකගවීම මත සිඳලීකම් ලිපි 
මුද්රයය කර සපයා, යගනවිත් භාරදීම 

400,000 එකු 

2020.02.06 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නියයොජය 
සාමානයාධිකාකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය, 
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 

යදහිවල. 
011-2638852 

1,500.00 8,000.00 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-

1) කාර්යාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 

මූලස්ථානය, 3වන මහල, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක: 25, නගරසභා 
පටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(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/2020/04 

ක ොදි බහන් සඳහා සබඳන  ( 

Insulated Phase Cond. For 

ABC 230/400V 10sqmm ) සපයා, 
යගනවිත් භාරදීම 

15,000 එකු 

2020.02.06 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නියයොජය 
සාමානයාධිකාකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය, 
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 

යදහිවල. 
011-2638852 

1,500.00 18,000.00 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-

1) කාර්යාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 

මූලස්ථානය, 3වන මහල, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක: 25, නගරසභා 
පටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 

යදහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

ඉදිකිරීම් 

යබදාහැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/201

9/091 
 

Refurbishment of Substation 

239 at Court Premises, 

Hulftsdorp Street, Colombo 12. 
 

ලංසු අවසන් වීමට යපර සාකච්ජාව 

සදහා පැමීණිය යුතු දිනය -  ජනවාරි 

මස 23 වැනිදා ක ව 1100 ට නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, සිේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 

2020 
යපබරවාරි 

05 
යප.ව.10.0

0 
 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

සිේ වන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැලිල්ල,340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 

යකොළඹ 03 මගින් 
2020-02-03 දිනට 

යපර 
දුක.011-2575923 

011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

40,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 

මඟින්) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (යකොළඹ 

නගරය) කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැගිල්ල, 340, ආර් 

ඒ ද යමල් මාවත, 
යකොළඹ 03 හි තබා ඇති 

ලංසු යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/9qlxkjwmyfghuwr/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9qlxkjwmyfghuwr/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z46act0pnpl5kur/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z46act0pnpl5kur/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qcmpctij1mf4i2m/ENG-DD1-CC-2019-091.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qcmpctij1mf4i2m/ENG-DD1-CC-2019-091.pdf?dl=0
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යගොඩනැගිල්ල, 340, ආර් ඒ ද යමල් 

මාවත, යකොළඹ 03තුළදි  ැවැත්කේ. 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/0
1 

නාරම්මල විදුලි පාරියභෝගික යසේවා 
මධයස්ථානයයහි වහලය අලුත් වැඩියා 

කිරීම හා තාප්පය ඉදිකිරීම. 
 

2020 
යපබරවාරි 

05 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) කාර්යාලය, 

නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 

 
037 - 2281892 

1,000.00 40,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී (වයඹ) 

කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 

ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(වයඹ) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 

ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 

 NCB 
Click 
Here 

 

 
DD2 

PRO & 

HM/DD2/DPC/CE(LC&M)/ 

2019/50 

කකරවලපිටිය ග්රිඩ් උ ප ක ොළ සිට 

මාකබෝල ප්රාථමිමික ප ක ොළ දක්වා  

ද.කවෝ. 33 කුළුණු රැහැන් මාර්ගය 

ඉදිකිරීම සඳහා කකොන්ත්රාත්තුව -අදියර  

III (ICTAD C5) (කකරවලපිටිය 

මාකබෝල ද්විත්ව කුළුණු රැහැන් 

මාර්ගය අදියර II) 

2020.02.0
5 
 

14.00 පැය 

යබදාහැරීම් 
අංශ 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

යබ.අ.02 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි(වයා.

හා අ.සැ.න.) 
යබදාහැරීම් අංශය 2 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය,  
තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

 
0812222286 

7,500.00 400,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(වයා.හා අ.සැ..න.) 
යබදාහැරීම් අංශය 2, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

 
081-2222286 
081-2204298 

 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(වයා.හා අ.සැ..න.) 

යබදාහැරීම් අංශය 2, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, තැ.යප.18, 
ළමාගාරය පාර, 

මහනුවර 
 

 
- 

 
NCB 

Click 
Here 

 
DD2 

PRO & 

HM/DD2/DPC/CE(LC&M)/ 

2019/46 

කකරවලපිටිය ග්රිඩ් උ ප ක ොළ සිට 

මාකබෝල වහරු අංගනය දක්වා  ද.කවෝ. 

33 කුළුණු රැහැන් මාර්ගය ඉදිකිරීම 

සඳහා කකොන්ත්රාත්තුව -අදියර  I 

(ICTAD C4) (කකරවලපිටිය ග්රිඩ් උ 

ප ක ොළ, නුගකේ,මාකබෝල සිේසැරි 

රැහැන් මාර්ගය අදියර I) 

2020.02.0
5 
 

14.00 පැය 

යබදාහැරීම් 
අංශ 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

යබ.අ.02 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි(වයා.

හා අ.සැ.න.) 
යබදාහැරීම් අංශය 2 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය,  
තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

 
0812222286 

10.000.00 470,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(වයා.හා අ.සැ..න.) 
යබදාහැරීම් අංශය 2, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

 
081-2222286 
081-2204298 

 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(වයා.හා අ.සැ..න.) 

යබදාහැරීම් අංශය 2, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, තැ.යප.18, 
ළමාගාරය පාර, 

මහනුවර 
 

 
- 

 
NCB 

Click 
Here 

 
DD2 

PRO & 

HM/DD2/DPC/CE(LC&M)/ 

2019/44 

කකරවලපිටිය ග්රිඩ් උ ප ක ොළ සිට 

නුගකේ වහරු අංගනය දක්වා  ද.කවෝ. 

33 කුළුණු රැහැන් මාර්ගය ඉදිකිරීම 

සඳහා කකොන්ත්රාත්තුව  අදියර I 

(ICTAD C4) (කකරවලපිටිය 

නුගකේ,මාකබෝල සිේසැරි රැහැන් 

2020.02.0
5 
 

14.00 පැය 

යබදාහැරීම් 
අංශ 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

යබ.අ.02 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි(වයා.

හා අ.සැ.න.) 
යබදාහැරීම් අංශය 2 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය,  
තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

 

10,000.00 460,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(වයා.හා අ.සැ..න.) 
යබදාහැරීම් අංශය 2, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

 
081-2222286 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(වයා.හා අ.සැ..න.) 

යබදාහැරීම් අංශය 2, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, තැ.යප.18, 
ළමාගාරය පාර, 

මහනුවර 
 

 
- 

 
NCB 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/hrgs6wtmdup1a9s/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hrgs6wtmdup1a9s/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1x3z70mi4n6afoq/BID%20NO%20PRO%20%26%20HM_DD2_DPC_CE%20%28LC%26M%292019_50.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1x3z70mi4n6afoq/BID%20NO%20PRO%20%26%20HM_DD2_DPC_CE%20%28LC%26M%292019_50.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6t756fhizmbb0nn/BID_NO_PRO%26HM_DD2_DPC_CE_%28LC%26M%29_2019_46.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6t756fhizmbb0nn/BID_NO_PRO%26HM_DD2_DPC_CE_%28LC%26M%29_2019_46.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/53srcvlyo0g1wz6/BID%20NO%20PRO%20%26%20HM_DD2_DPC_CE%20%28LC%26M%29_2019_44.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/53srcvlyo0g1wz6/BID%20NO%20PRO%20%26%20HM_DD2_DPC_CE%20%28LC%26M%29_2019_44.pdf?dl=0
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මාර්ගය අදියර II) 0812222286 081-2204298 
 

 
DD2 

PHM DD2/CE(LC&M)/ 

DPC/2019/69 

 

කකරවලපිටිය ග්රිඩ් උ ප ක ොළ සිට 

නුගකේ,මාකබෝල වහරු අංගනය දක්වා  

ද.කවෝ. 33 කුළුණු රැහැන් මාර්ගය 

ඉදිකිරීම සඳහා කකොන්ත්රාත්තුව  අදියර 

III (ICTAD C5) 

2020.02.0
5 
 

14.00 පැය 

යබදාහැරීම් 
අංශ 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

යබ.අ.02 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි(වයා.

හා අ.සැ.න.) 
යබදාහැරීම් අංශය 2 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය,  
තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

 
0812222286 

5,000.00 260,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(වයා.හා අ.සැ..න.) 
යබදාහැරීම් අංශය 2, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

 
081-2222286 
081-2204298 

 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(වයා.හා අ.සැ..න.) 

යබදාහැරීම් අංශය 2, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, තැ.යප.18, 
ළමාගාරය පාර, 

මහනුවර 
 

 
- 

 
NCB 

Click 
Here 

 
DD2 

PHM DD2/CE 

(LC&M)/DPC/2019/68 

කකරවලපිටිය ග්රිඩ් උ ප ක ොළ සිට 

මාකබෝල ප්රාථමිමික ප ක ොළ දක්වා  

ද.කවෝ. 33 ද්විත්ව කුළුණු රැහැන් 

මාර්ගය ඉදිකිරීම සඳහා කකොන්ත්රාත්තුව 

-අදියර  I (ICTAD C6) 

2020.02.0
5 
 

14.00 පැය 

යබදාහැරීම් 
අංශ 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

යබ.අ.02 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි(වයා.

හා අ.සැ.න.) 
යබදාහැරීම් අංශය 2 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය,  
තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

 
0812222286 

5,000.00 180,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(වයා.හා අ.සැ..න.) 
යබදාහැරීම් අංශය 2, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

 
081-2222286 
081-2204298 

 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(වයා.හා අ.සැ..න.) 

යබදාහැරීම් අංශය 2, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, තැ.යප.18, 
ළමාගාරය පාර, 

මහනුවර 
 

 
- 

 
NCB 

Click 
Here 

 
DD2 

PRO & HM/DD2/DPC/CE 

(LC&M)/2019/51 

කකරවලපිටිය ග්රිඩ් උ ප ක ොළ සිට 

මාකබෝල වහරු අංගනය දක්වා  ද.කවෝ. 

33 කුළුණු රැහැන් මාර්ගය ඉදිකිරීම 

සඳහා කකොන්ත්රාත්තුව -අදියර  IV 

(ICTAD C4) (කකරවලපිටිය 

මාකබෝල ද්විත්ව කුළුණු රැහැන් 

මාර්ගය අදියර III) 

2020.02.0
5 
 

14.00 පැය 

යබදාහැරීම් 
අංශ 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

යබ.අ.02 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි(වයා.

හා අ.සැ.න.) 
යබදාහැරීම් අංශය 2 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය,  
තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

 
0812222286 

10,000.00 450,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(වයා.හා අ.සැ..න.) 
යබදාහැරීම් අංශය 2, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

 
081-2222286 
081-2204298 

 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(වයා.හා අ.සැ..න.) 

යබදාහැරීම් අංශය 2, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, තැ.යප.18, 
ළමාගාරය පාර, 

මහනුවර 
 

 
- 

 
NCB 

Click 
Here 

 
DD2 

PHM DD2/CE(LC&M)/DPC/ 
2019/75 

රිකිල්ලගස්කඩ ග්රිඩ් උ ප ක ොල සිට 

 දියක ලල්ල  ගැන්ට්රිය දක්වා කදසැරි 

කුළුණු රැහැන් මාර්ගකේ අදියර I ( දුර 

කි.මි. 2.875)- 

කකොන්ත්රාත්කරුවන් ඉක්ටාඩ් උ C5 

05/02/ 
2020 

14.00 පැය 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකා
රි(වයා.හා 
අ.සැ.න.) 

යබදාහැරීම් 
අංශය 2 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි(වයා.

හා 
අ.සැ.න.)යබදාහැරීම් 

අංශය 2 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය,  

 
5000.00 

 
200,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(වයා.හා අ.සැ..න.) 
යබදාහැරීම් අංශය 2, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(වයා.හා අ.සැ..න.) 

යබදාහැරීම් අංශය 2, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, තැ.යප.18, 

 
NA 

NCB Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/154fr1ceel1dxd4/BID%20NO_PHM%20DD2_CE%20%28LC%26M%29DPC_2019_69.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/154fr1ceel1dxd4/BID%20NO_PHM%20DD2_CE%20%28LC%26M%29DPC_2019_69.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0oxaqv48sx8zdn4/BID%20NO%20PHM%20DD2_CE%20%28LC%26M%29_DPC_2019_68.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0oxaqv48sx8zdn4/BID%20NO%20PHM%20DD2_CE%20%28LC%26M%29_DPC_2019_68.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wif1zafgnisa0fa/BID%20NO%20PRO%20%26%20HM_DD2_DPC_CE%20%28LC%26M%292019_51.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wif1zafgnisa0fa/BID%20NO%20PRO%20%26%20HM_DD2_DPC_CE%20%28LC%26M%292019_51.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2epxdhg9vtdwx85/BID%20_NO_%20PHM_DD2_CE%28LC%26M%29_DPC_2019_75.TextMark.pdf?dl=0---
https://www.dropbox.com/s/2epxdhg9vtdwx85/BID%20_NO_%20PHM_DD2_CE%28LC%26M%29_DPC_2019_75.TextMark.pdf?dl=0---
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කරේණිය ය කහෝ  ට වැ ශ කරේණිය යක විය 

යුතුයි. 

 කුළුණු  ාදම ඉදිකිරීම. 

 කුළුණු ඉදිකිරීම 

 

 තැ.යප.18, 
ළමාගාරය පාර, 

මහනුවර 
 

0812222286 

මහනුවර 
 

081-2222286 
081-2204298 

 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

081-2222286 
081-2204298 

යසේවා 
ජනන අංශය 

(මහවැලි 

සංකීර්යය) 

 
MC/RND/PT/2019/22 

 
රන්යදනිගල විදුලි බලස්ථානයේ 
ධාවනය සඳහා ආසන 12 කින් 

සමන්විත වෑන් රථ 02ක්  රියදුරු සහ 
ඉන්ධන සමඟ කුලියට ලබා ගැනිම 

සඳහා වන ලංසුව 
 

වාහනය මුල් ලියාපදිංචියේ සිට වසර 
10 කට වඩා පැරණි යනොවිය යුතුය. 

 
මිළ ගයන් ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාව 
වන විට ලියාපදිංචි යනොකළ වාහන, 

යතෝරා ගැනීයමන් සති 02 ක් ඇතුලත 
ලියාපදිංචි කර ඉදිරිපත් කල යුතුය. 

 
 

 
 
 

2020/02/05 
14:00 පැය 

 
 
 
 
 

මහවැලි 
සංකීර්යය 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

 

ප්රධාන ඉංජියන්රු, 

රන්යදනිගල විදුලි 
බලස්ථානය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

තැ.යප. 05, රන්ටැයේ. 
 

දුරකථන : 055-

4929011 

ෆැක්ස් : 055-2245755 

විදුත් : 

cerdmc.gen@ceb.lk 

 

 
 
 

රු.1000.00 
මහජන 
බැංකුව 

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 

ඇති ලං.වි.ම. 
ජනන 

මුලස්ථාන 
 

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

ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය. 

 

 

 

 

රු.10,000.00 

 

 

ප්රධාන ඉංජියන්රු, 

රන්යදනිගල විදුලි 

බලස්ථානය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

තැ.යප. 05, රන්ටැයේ. 

 

 

 

 

ප්රධාන ඉංජියන්රු, 

රන්යදනිගල විදුලි 

බලස්ථානය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

තැ.යප. 05, 

රන්ටැයේ. 

 

- NCB 

 

Click 

here 

 

ජනක 

 

KCCPS/ME(BOP)/DISP/2019/

01 
 

කැළණිතිස්ස සංයුක්ත චක්රීය 
බලාගාරයයහි  ප්රයයෝජනයට ගත 

යනොහැකි ද්රවයයන් විකිනීම. 

 
2020.01.29 
14.00 පැයට 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකා
රි (තාපබල 
සංකීර්යය) 

 

නිකයෝජය සාමානයා 

ධිකාරී  ( තා බල 

සංකීර්ණය)  ලංවිම 

ජනන මූලස්ථමිානය,       

නව කැළණිය   ාලම, 

10600 

කකොකලොන්නාව 

දුරකතන අංකය 
2437426, 2423897 

 

250.00 3,000.00 

නිකයෝජය සාමානයා 

ධිකාරී ( තා බල 

සංකීර්ණය)  ලංවිම 

ජනන මූලස්ථමිානය,       

නව කැළණිය   ාලම, 

10600 කකොකලොන්නාව 

දුරකතන අංකය 
2437426, 2423897 

 

නිකයෝජය සාමානයා 

ධිකාරී ( තා බල 

සංකීර්ණය)  ලංවිම 

ජනන මූලස්ථමිානය, 

නව කැළණිය   ාලම, 

10600 

කකොකලොන්නාව 

දුරකතන අංකය 
2437426, 2423897 

අදාල නැත යේශීය 
Click 
Here 

ජනන/ 
සමනළ 

සංකීර්යය 

SC/DGM/BID/SWPS/2018/14 

සමනළවැව විදුලි බලාගාරයට අයත් 
වාන් යදොරටු සහ ඊට අයත් යලෝහමය 
උපාංග සෑන්ඩ්-ේලාස්ටින් කර තීන්ත 

ආයල්ප කිරීම.  
 

2020-02-

13 

දින 14.00 
පැයට 

අවසන් 
කරනු 
ලැයේ. 

මණ්ඩලීය  
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව  

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී  

කාර්යාලය (ආයතනික 
කටයුතු), 

යදවන මහල, ජනන 
මූලස්ථානය, 

ලංකා විදුලිබල 

500.00 
(සියලු ම 
යගවීම් 
ඕනෑම 

බැංකුවකින් 
මහජන 

බැංකුයේ 

950,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී  

කාර්යාලය (ආයතනික 
කටයුතු), 

යදවන මහල, ජනන 
මූලස්ථානය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

ජනන මූලස්ථාන 
ශ්රවයාගාරය, යදවන 

මහල, ජනන 
මූලස්ථානය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, නව 

කැලණි පාලම පාර, 

අදාළ නැත 

ජාතික 
තරඟකාරි 

ලංසු 
කැඳවීම 

Click 
Here 

 
 

mailto:cerdmc.gen@ceb.lk
https://www.dropbox.com/s/la4eid56r62efji/SIN-GEN-MC-RND-PT-2019-22.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/la4eid56r62efji/SIN-GEN-MC-RND-PT-2019-22.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t7g6c9zeshbvb1a/ENG-GEN-KCCPS-ME%28BOP%29-DISP-2019-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t7g6c9zeshbvb1a/ENG-GEN-KCCPS-ME%28BOP%29-DISP-2019-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9cbtk2yluqqzcmj/Eng-GEN-SC-SWPS-2018-14.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9cbtk2yluqqzcmj/Eng-GEN-SC-SWPS-2018-14.pdf?dl=0


 9 

  මණ්ඩලය, නව 
කැලණි පාලම පාර, 

යකොයලොන්නාව, 
 දු.ක. +94 011-214 

7230 
ෆැක්ස් +94 011-232 

7027 
 

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ  
ජනන 

අංශයේ 
රැස්කිරීම්   

ගිණුම් අංක 
 071-1-001-
2-3320705  
ට බැර කර 
ලබාගත් 

රිසිට් පතක් 
ඉදිරිපත් කළ 

යුතුය) 

නව කැලණි පාලම පාර, 
යකොයලොන්නාව. 

 දු.ක. +94 011-214 7230 
ෆැක්ස් +94 011-232 

7027   

යකොයලොන්නාව. 
 දු.ක. +94 011-214 

7230 
ෆැක්ස් +94 011-232 

7027 

ජනන අංශය 

ජීසීඒ/ඩීජීඑම්/ඇඩ්මින්/    
සනීපාරක්ෂක හා උදයාන නඩත්තු/ 

2020-2021 
 

2020/2021 වර්ෂය සඳහා ජනන 
මුලස්ථාන සනීපාරක්ෂක හා උදයාන 

නඩත්තු යසේවාව සඳහා 
යකොන්ත්රාත්කරුයවකු 

පත් කරගැනීමට ලංසු කැඳවීම. 
 

2020.01.29 
යප.ව.10.00 

 
(2020.01.09  

දින පලවූ 
දැන්වීයම් 

දිනය 
නිවැරදි 
කිරීම.) 

 

ජනන 

නියයෝජය 
සාමානයාධීකාකාරී 

(ආයතනික කටයුතු -
ජනන) 

ශාඛාව, ජනන 
මුලස්ථානය, ලං.වි.ම., 

නව කැලණිපාලම 
පාර, යකොයලොන්නාව 

 
දු.ක.අංකය: 

011-2392394 
ෆැක්ස්: 

011-2327027 

රු.1,000/= 

නියයෝජය 
සාමානයාධීකාකාරී 

(ආයතනික 
කටයුතු -ජනන) 
ශාඛාව, ජනන 
මුලස්ථානය, 
ලං.වි.ම., නව 
කැලණිපාලම 

පාර, 
යකොයලොන්නාව 

 

නියයෝජය 
සාමානයාධීකාකාරී 

(ආයතනික කටයුතු -
ජනන) 

ශාඛාව, ජනන 
මුලස්ථානය, ලං.වි.ම., 
නව කැලණිපාලම පාර, 

යකොයලොන්නාව 
 

 N/A 
 

NCB 
 

 
 
 
 
 
 

Click 
Here 

ජනන/ 
සමනළ 

සංකීර්යය 

SC/DGM/BID/SWPS/2018/14 

සමනළවැව විදුලි බලාගාරයට අයත් 
වාන් යදොරටු සහ ඊට අයත් යලෝහමය 
උපාංග සෑන්ඩ්-ේලාස්ටින් කර තීන්ත 

ආයල්ප කිරීම.  
 
 

2020-02-

13 

දින 14.00 
පැයට 

අවසන් 
කරනු 
ලැයේ. 

 

මණ්ඩලීය  
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව  

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී  

කාර්යාලය (ආයතනික 
කටයුතු), 

යදවන මහල, ජනන 
මූලස්ථානය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, නව 

කැලණි පාලම පාර, 
යකොයලොන්නාව, 

 දු.ක. +94 011-214 
7230 

ෆැක්ස් +94 011-232 
7027 

 

500.00 
(සියලු ම 
යගවීම් 
ඕනෑම 

බැංකුවකින් 
මහජන 

බැංකුයේ 
යදමටයගොඩ 

ශාඛායේ  
ජනන 

අංශයේ 
රැස්කිරීම්   

ගිණුම් අංක 
 071-1-001-
2-3320705  
ට බැර කර 
ලබාගත් 

රිසිට් පතක් 
ඉදිරිපත් කළ 

යුතුය) 

950,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී  

කාර්යාලය (ආයතනික 
කටයුතු), 

යදවන මහල, ජනන 
මූලස්ථානය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නව කැලණි පාලම පාර, 

යකොයලොන්නාව. 
 දු.ක. +94 011-214 7230 

ෆැක්ස් +94 011-232 
7027   

ජනන මූලස්ථාන 
ශ්රවයාගාරය, යදවන 

මහල, ජනන 
මූලස්ථානය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, නව 

කැලණි පාලම පාර, 
යකොයලොන්නාව. 

 දු.ක. +94 011-214 
7230 

ෆැක්ස් +94 011-232 
7027 

අදාළ නැත 

ජාතික 
තරඟකාරි 

ලංසු 
කැඳවීම 

Click 
Here 

 
 

https://www.dropbox.com/s/zxy9sqwyuvudwgv/SIN-GEN-CA-%E0%B6%A2%E0%B7%93%E0%B7%83%E0%B7%93%E0%B6%92%E0%B6%A9%E0%B7%93%E0%B6%A2%E0%B7%93%E0%B6%91%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%87%E0%B6%A9%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%9A%20%E0%B7%84%E0%B7%8F%20%E0%B6%8B%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%BA%E0%B7%8F.%E0%B6%B1%20%E0%B6%B1%E0%B6%A9%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94%202020-2021.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zxy9sqwyuvudwgv/SIN-GEN-CA-%E0%B6%A2%E0%B7%93%E0%B7%83%E0%B7%93%E0%B6%92%E0%B6%A9%E0%B7%93%E0%B6%A2%E0%B7%93%E0%B6%91%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%87%E0%B6%A9%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%9A%20%E0%B7%84%E0%B7%8F%20%E0%B6%8B%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%BA%E0%B7%8F.%E0%B6%B1%20%E0%B6%B1%E0%B6%A9%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94%202020-2021.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9cbtk2yluqqzcmj/Eng-GEN-SC-SWPS-2018-14.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9cbtk2yluqqzcmj/Eng-GEN-SC-SWPS-2018-14.pdf?dl=0
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ජනන 
(තාපබල 

සංකීර්යය) 

එස්පීඑස්/සීඊ/කිේයූඒ /01/2020/02 
 

සපුගස්කන්ද විදුලි බලස්ථානය සඳහා 
තනිකඩ නිල නිවාසයක් වසරක 
කාලයක් සඳහා බේදට ගැනීම 

2019.01.30 
වන දින 

14:00 පැයට  

නි. සා. 
(තාපබල 

සංකීර්යය) 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(සපුගස්කන්ද විදුලි 

බලස්ථානය-ලං.වි.ම., 
යහයියන්තුඩුව) 

2400422, 2400356 
ෆැක්ස් 2400584 

යනොමියල්  අදාල නැත 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(සපුගස්කන්ද විදුලි 

බලස්ථානය-ලං.වි.ම., 
යහයියන්තුඩුව) 

2400422, 2400356 
ෆැක්ස් 2400584 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(සපුගස්කන්ද විදුලි 

බලස්ථානය-ලං.වි.ම., 
යහයියන්තුඩුව) 

2400422, 2400356 
ෆැක්ස් 2400584 

අදාල නැත යේශීය  
Click 
Here 

සම්යප්රේෂය 
(සංයේශ) 

TR/CMN/NCB/2019/002/D 
01 No. of Analog & Digital 

Power Meter                  

 
2020 

යපබරවාරි 
මස 14 

දින 
14.30 පැයට 

සම්යප්රේෂය 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නිසා(සංයේශ) 
සංයේශ පාලන 
මධයස්ථානය 

කැළණිතිස්ස බලාගාර 
පරිශ්රය 

නව කැළණිපාලම පාර 
වැල්ලම්පිටිය 

 
(සතියේ වැඩ කරන 

දිනවල උයේ 9.00 සිට 
සවස 3.00 දක්වා) 

 
දු.ක./ෆැක්ස් 

011-2 424582 
011-2 441935 

1,000.00 25,000.00 

නිසා(සංයේශ) 
සංයේශ පාලන 
මධයස්ථානය 

කැළණිතිස්ස බලාගාර 
පරිශ්රය 

නව කැළණිපාලම පාර 
වැල්ලම්පිටිය 

 

නිසා(සංයේශ) 
සංයේශ පාලන 
මධයස්ථානය 
කැළණිතිස්ස 

බලාගාර පරිශ්රය 
නව කැළණිපාලම 

පාර 
වැල්ලම්පිටිය 

 

- NCB 
Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/20

19/231 
 

Checking, Pressure testing, 

Refilling, Servicing and 

Revalidating of Fire 

Extinguishers in Primary 

Substations in Colombo City 
 

ලංසු අවසන් වීමට යපර සාකච්ජාව 

සදහා පැමීණිය යුතු දිනය ජනවාරි මස 

23 වැනිදා ක ව 9.00 ප්රධාාන 

ඉංජිකන්රු (නඩත්තු) ඒකකය අංක 

01, එච් ආර් කජොති ාල මාවත 

කකොළඹ 10 දී. 

 

2020 
යපබරවාරි 

05 
යප.ව.10.00 

 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

සිේ වන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැලිල්ල,340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් 

මාවත, යකොළඹ 03 
මගින් 

2020-02-03 දිනට 
යපර 

දුක.011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

5,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 

මඟින්) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (යකොළඹ 

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

03 හි තබා ඇති ලංසු 
යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/txrahk55hvz3gdw/Sin%20GEN-TC-SPS-CE-QUA-01-2020-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/txrahk55hvz3gdw/Sin%20GEN-TC-SPS-CE-QUA-01-2020-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/home/Transmission%20Division/2020-01-16
https://www.dropbox.com/home/Transmission%20Division/2020-01-16
https://www.dropbox.com/s/8hohfs10q783o2w/ENG-DD1-CC-2019-231.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8hohfs10q783o2w/ENG-DD1-CC-2019-231.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/20

20/06 

 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි (යකොළඹ 

නගරය) කාර්යාලය සදහා කුලි වෑන් 
රථයක් ලබා ගැනිම 
(වසර 02 ක් සදහා) 

2020 
යපබරවාරි 

05 
යප.ව.10.00 

 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

සිේ වන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැලිල්ල,340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් 

මාවත, යකොළඹ 03 
මගින් 

2020-02-03 දිනට 
යපර 

දුක.011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

එක් වැන් රථයක් 
සදහා 

15,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 

මඟින්) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (යකොළඹ 

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

03 හි තබා ඇති ලංසු 
යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය 
Click 
Here 

 
 
 
 

නි.සා. (උ.මැ) 

 
 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/2020
/001 

 
විදුලි ඉංජියන්රු (බලශක්ති 

කළමනාකරය) යේ රාජකාරී කටයුතු 
සඳහා වසර 02ක කාල සීමාවකට  කුලී 
පදනම මත කාර් රථයක් ලබා ගැනීම. 

2020.01.31 
ප.ව.03.00 

 
 
 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

අංක 525/26, පළමු 

මහල,ඩී.එස්.යසේනානා

යක මාවත, 

අනුරාධපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 
 
 
 
 
 

500.00 

 
 
 
 
 
 

10,000.00 

 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 525/26, පළමු 

මහල,ඩී.එස්.යසේනානායක 

මාවත, අනුරාධපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

ඩී.එස්.යසේනානායක 

මාවත, අනුරාධපුර. 

 
 

 
 

 
අදාළ නැත 

යේශීය 
තරඟකාරී 

ලංසු 

click 
here 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/0
2 

විදුලි ඉංජියන්රු (පුත්තලම) 
කාර්යාලයට අයත් ප්රායේශීය නඩත්තු 
ඒකකය සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් 

රථයක් ලබා ගැනීම. 

2020 
යපබරවාරි 

05 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) කාර්යාලය, 

නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 

 
037 - 2281892 

1,000.00 35,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී (වයඹ) 

කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 

ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(වයඹ) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 

ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 

 NCB 
Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/0
3 

ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු (තැනීම්) 
ඒකකයට අයත් විදුලි අධිකාකාරී 

2020 
යපබරවාරි 

05 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1000.00 35,000.00 එම එම  NCB 
Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/godvw973w7grvbh/ENG-DD1-CC-2020-06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/godvw973w7grvbh/ENG-DD1-CC-2020-06.pdf?dl=0
file:///C:/Users/DELL3/Desktop/Paper%20add%2016-01-2020/Sin-DD1-NCP--HV-2020-01.pdf
file:///C:/Users/DELL3/Desktop/Paper%20add%2016-01-2020/Sin-DD1-NCP--HV-2020-01.pdf
https://www.dropbox.com/s/mlebfeesn3or65g/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mlebfeesn3or65g/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p64l0632qtkssss/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p64l0632qtkssss/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-03.pdf?dl=0


 12 

(පඬුවස්නුවර හා වාරියයපොල) ඡන්ද 
යකොට්ඨාස සඳහා කුලී පදනම මත 

වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/0
4 

විදුලි ඉංජියන්රු (යතොග සැපයුම්) 
ඒකකයට අයත් විදුලි අධිකාකාරී II සඳහා 

කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා 
ගැනීම 

2020 
යපබරවාරි 

05 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

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

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/0
5 

ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු (යබදාහැරීම් 
නඩත්තු) ඒකකයට අයත් විදුලි 

අධිකාකාරී (ඇස්තයම්න්තු සැකසීම) IV 
සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 

ලබා ගැනීම. 

2020 
යපබරවාරි 

05 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 35,000.00 එම එම  NCB 

Click 
Here 

 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/0
6 

විදුලි අධිකාකාරී (වාරියයපොල) 
පාරියභෝගික යසේවා මධයස්ථානය 

සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 
ලබා ගැනීම. 

2020 
යපබරවාරි 

05 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

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

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/0
7 

ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු (කුරුයෑගල) 
කාර්යාලයට අයත් විදුලි අධිකාකාරී 

(කාර්යාලය)  සඳහා කුලී පදනම මත 
වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 

2020 
යපබරවාරි 

05 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

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

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/0
8 

විදුලි ඉංජියන්රු (වාණිජ) ඒකකයට 
අයත් විමර්ශන අංශය සඳහා කුලී 

පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 

2020 
යපබරවාරි 

05 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

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

 

https://www.dropbox.com/s/7abksq9tqhs578u/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7abksq9tqhs578u/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uq6v1vp6uqhbj4c/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uq6v1vp6uqhbj4c/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0o4l1j0vsdk8ztr/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0o4l1j0vsdk8ztr/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bjedvi15til8xo6/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bjedvi15til8xo6/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c86ofs6fi7jh01j/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c86ofs6fi7jh01j/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-08.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/0
9 

ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු (කුරුයෑගල) 
කාර්යාලයට අයත් විදුලි අධිකාකාරී 

(යදොරකඩ යසේවාව)  සඳහා කුලී පදනම 
මත වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 

2020 
යපබරවාරි 

05 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

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

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/1
0 

හිරිපිටිය පාරියභෝගික යසේවා 
මධයස්ථානය සඳහා කුලී පදනම මත 

කෲ කැේ රථයක් ලබා ගැනීම. 

2020 
යපබරවාරි 

05 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

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

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/1
1 

විදුලි අධිකාකාරී (ගල්ගමුව) නිළ නිවස 
සදහා ගල්ගමුව නගර සීමාව තුලින්  

ජලය, විදුලිය, දුරකථන, මාර්ග 
පහසුකම් සහිත වර්ග අඩි 1200 
යනොඅඩු යගොඩනැගිල්ලක් සහිත 

පර්චස් 15 ට යනොඅඩු ඉඩමක් කුලී 
යහෝ බදු පදනම මත ලබා ගැනීම. 

2020 
යපබරවාරි 

05 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

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

 

 
යබ.අ. 2 

 
PRO&HM/DD2/DPC/CE(SC&M) 

2019/14 
6 කනුව වහරු අංගනය  ඉදිකිරීම. 

නිලාවෙලි 

 
 

 
2020/02/ 05 

ප.ව.2.00 
 

 
යබදාහැරීම් 
සපයාගැනීම් 

කමිටුව -
යබදාහැරීම් 

අංශ 02 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(වයාපෘති හා අධිකාසැර 
නඩත්තු) - යබ.අ.02 

කාර්යාලය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
තැ.යප. 18, ළමාගාරය 

පාර, මහනුවර. 
 

දු.ක./ෆැක්ස් 
0812222286 
0812204298 

 
රු.1,000/- 

 
 
 

 
රු. 59,000/- 

 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී (වයාපෘති 
හා අධිකාසැර නඩත්තු) - 
යබ.අ.02 කාර්යාලය 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තැ.යප. 18, ළමාගාරය 

පාර, මහනුවර. 
 

දු.ක./ෆැක්ස් 
0812222286 
0812204298 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(වයාපෘති හා අධිකාසැර 
නඩත්තු) - යබ.අ.02 

කාර්යාලය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
තැ.යප. 18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර. 

 
දු.ක./ෆැක්ස් 

0812222286 
0812204298 

 
අදාල නැත 

 

 
NCB 

 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/005  
ප්රධාන  ඉංජියන්රු (සැලසුම් හා 
සංවර්ධන)  ඒකකය - ම.ප. සඳහා කුලී 
පදනම මත වසර 02ක කාලයකට 
යමෝටර් කාර් රථයක්  ලබා ගැනීම ග   

2020-02-05  
දින 

ප.ව. 2.00ට  

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

1000/= 20,000/- 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/q4qtfm10mqx8z98/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-09.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q4qtfm10mqx8z98/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-09.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vdarmn5x11zpnai/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vdarmn5x11zpnai/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jv6yrngzs4x1v0e/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-11.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jv6yrngzs4x1v0e/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-11.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mggpkwube79pasd/PRO%26HM_DD2_DPC_CE%28SC%26M%29%20_2019_14.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mggpkwube79pasd/PRO%26HM_DD2_DPC_CE%28SC%26M%29%20_2019_14.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2bxvv7vlovvck0r/Sin-DD2-CP-PPC-2020-005.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2bxvv7vlovvck0r/Sin-DD2-CP-PPC-2020-005.pdf?dl=0
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දු.අ.  081-2234324 

        081-4472724 
 

මහනුවර. 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/006  
ප්රායේය ය විදුලි  ඉංජියන්රු 
(ගිනිගත්යහේන)  ඒකකය සඳහා කුලී 
පදනම මත වසර 02ක කාලයකට 
යමෝටර් කාර් රථයක්  ලබා ගැනීම ග   
 

 

2020-02-05  
දින 

ප.ව. 2.00ට  

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

        081-4472724 
 

1000/= 20,000/- 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/2019/188 
දූනගහ පාරියභෝගික යසේවා 
මධයස්ථානය සඳහා පර්චස් 45 කට 
ආසන්න වන ඉඩමක් මිලදී ගැනීම. 
(කඩවල,මිරිස්වත්තට 
ආසන්නව,මීගමුව-දිවුලපිටිය (242 බස් 
පාරට) ප්රධාන මාර්ගයට මුුණයලා 
තිබිය යුතුය)   

2020-01-29 
 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 
ෆැක්ස් 011-2910100 

 
500.00 

 
100,000.00 

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

පාර, කිරිබත්යගොඩ. 

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

කිරිබත්යගොඩ. 

 
- 

 
යේශීය 

Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

(බපද II) 

 

 

 

 

 

 

 

 

WPSII/T/2020/007 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 ක් 

සඳහා වෑන් රථ 01ක් විදුලි ඉංජියන්රු  

(අවිස්සායේල්ල) - හංවැල්ල 

පාරි යභෝගික යසේවා මධයස්ථානය 

සඳහා 

 

2020.01.29 

යප.ව. 10.00 

 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද II) 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධනපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

රු.  

500.00 

 

රු.  

5000.00 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධනපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධනපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

අදාල 

යනොයේ 

 

ජාතික 

ලංසු 

Click 

here 

 

https://www.dropbox.com/s/bt84pfgxwdwteqs/Sin-DD2-CP-PPC-2020-006.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bt84pfgxwdwteqs/Sin-DD2-CP-PPC-2020-006.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fmhio6sxxq090m4/Land%20for%20CSC%20Dunagaha.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fmhio6sxxq090m4/Land%20for%20CSC%20Dunagaha.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rzk6vdbl0ctclfu/WPSII.T.2020.007.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rzk6vdbl0ctclfu/WPSII.T.2020.007.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 

අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

 
දප/අකු/ලි1/කුලී 

යගොඩනැගිලි/2020/01 
 

කමොරවක   ාරිකභෝගික කසේවා 

මධායස්ථමිානය සඳහා කගොඩනැගිල්ලක් 

කුලියට ලබා ගැනීම . 

 
අකුරැස්ස ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු 

කාර්යාලයට අයත් යමොරවක  
පාරියභෝගික යසේවා මධයස්ථානය 

සඳහා යමොරවක නගර සීමායේ කි.මී. 
01 ක් ඇතුළත ව.අ. 1500 ක් යහෝ ඊට 

වැඩි, අවම වශයයන් වාහන 02 ක් 
යහෝ ඊට වැඩි ප්රමායයක් නවතා 

තැබිය හැකි, ජලය, විදුලිය, දුරකතන 
සහ මාර්ග පහසුකම් වලින් යුතු ඉඩම 

වටා යේට්ටුවක් සහිත තාප්පයක්/ 
වැටකින් සමන්විත යගොඩනැගිල්ලක් 

යහෝ නිවසක් විය යුතුය. 

 
2020 

ජනවාරි මස  
30 දින 

ප.ව. 02.00 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීම් 
කමිටුව 

 
ප්රායේශීය  ප්රධාන විදුලි 

-ඉංජියන්රු, 
ප්රායේශීය විදුලි 

ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, යනො.8, 
යාකබැේද පාර, 

අකුරැස්ස. 
 

දු.ක.  041 - 2250344 
ෆැක්ස් 041 - 2250285 

- - 

 
ප්රායේශීය ප්රධාන විදුලි 

ඉංජියන්රු, 
ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනො.8, 
යාකබැේද පාර, 

අකුරැස්ස. 
 

 
ප්රායේශීය ප්රධාන විදුලි 

ඉංජියන්රු, 
ප්රායේශීය විදුලි 

ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

යනො.8, 
යාකබැේද පාර, 

අකුරැස්ස. 
 

 
 

අදාලයනොයේ

. 

 

 

NCB 

 

 
Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2020/03 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි 

රත්මලාන ප්රාකද්කකය සඳහා විදුලිය 
විසන්ධිකා කිරීම් සහ නැවත ඇමිණීම් 

ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා ලංසු කැඳවීම  
සඳහා වූ යටන්ඩරය. 

(ලංසු මිල රු. මිලියන 5 ඉක්මවන්කන් 

නම් ලංසු භාරගන්නා අවසාන දිනයට 

ක ර PCAIII අවශ්යකේ.) 

2020.02.06 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නියයොජය 
සාමානයාධිකාකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය, 
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 

යදහිවල. 
011-2638852 

500.00 84,000.00 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-

1) කාර්යාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 

මූලස්ථානය, 3වන මහල, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක: 25, නගරසභා 
පටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 

යදහිවල. 

 

NCB 

Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/y93r9i8hktkjrac/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%85%E0%B6%9A%E0%B7%94-%E0%B6%BD%E0%B7%921-%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%93%20%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%A9%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92-2020-01.pdf?dl=
https://www.dropbox.com/s/y93r9i8hktkjrac/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%85%E0%B6%9A%E0%B7%94-%E0%B6%BD%E0%B7%921-%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%93%20%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%A9%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92-2020-01.pdf?dl=
https://www.dropbox.com/s/37m5mfczacq5ljk/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/37m5mfczacq5ljk/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_03.pdf?dl=0
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නියයෝජය 
සාමානයාධිකා

කාරි 
(සම්යප්රේෂය 

තැනීම් 
වයාපෘති) 
ශාඛාව 

 
CEB/TCP/DGM/CRSSK/2019/01 
යකොටුයගොඩ ගබඩා භුමිය පිරිසිඳු කර 

පිළියවලකට සැකසීම 
 

06/02/2020 
 

 ැය 10 .00 
 

සභාපති ,
ප්රායේශීය මිල 

කැදවීයම් 
කමිටුව 

සම්යප්රේෂය 
තැනීම් 

වයාපෘති 
කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., 

යනො 55-1/1, 
තලපත්පිටිය 

පාර, 
ඇඹුල්යදණිය

, නුයේයගොඩ 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි, 

සම්යප්රේෂය තැනීම් 
වයාපෘති කාර්යාලය, 

ලං.වි.ම., යනො. 55-1/1 
තලපත්පිටිය පාර 

ඇඹුල්යදණිය ,
නුයේයගොඩ 

කාර්යාලයයන් යහෝ 
ලියාපදිංචි තැපෑයලන් 

ලබා ගත හැකිය 

 

3,000.00 

 

20,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි, 

සම්යප්රේෂය තැනීම් 
වයාපෘති කාර්යාලය, 

ලං.වි.ම., යනො. 55-1/1 
තලපත්පිටිය පාර 

ඇඹුල්යදණිය ,
නුයේයගොඩ 

කාර්යාලයයන් යහෝ 
ලියාපදිංචි තැපෑයලන් 

ලබා ගත හැකිය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි, 

සම්යප්රේෂය තැනීම් 
වයාපෘති කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., යනො. 55-

1/1 තලපත්පිටිය පාර 
ඇඹුල්යදණිය ,
නුයේයගොඩ 

 
අදාල නැත 

 
NCB 

 

 
Click 
Here 

අතියර්ක 
සාමාන් යාධිකා

කාරී 
(ේ යාපෘති) 

CEB/PR/TRPR/GPDP2/OF/001-045 

රජයේ නිළධාරීන්යේ යහසාධක 
සංගම් යගොඩනැගිල්යල් පිහිටි ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලයේ කාර්යාල 
ශුේධ පවිත් රතා යසේවා  සඳහා මිල 

ගයන් කැඳවීම. 

2020 
යපබරවාරි 
06 වන 

දින යප.ව 
10.00 

පලාත් මිළදී 
ගැනීම් 

කමිටුව - 
සම්ප් යර්ෂය

ේ යාපෘති 
අංශය 

ේ යාපෘති 
කළමයාකරු, 

හරිත බලශක්ති 
සංවර්ධන හා 

බලශක්ති 
කාර්යක්ෂමතා වැඩි 

දියුණු කිරීයම් 
ආයයෝජන 

වැඩසටහන (අදියර 
1) - 2 වන යකොටස 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

ර.නි.ය.ස 
යගොඩනැගිල්ල, 

03 වන මහල, 
චිත්තම්පලම් ඒ 
ගාඩිනර් මාවත, 

යකොළඹ 02 

යනොමියල් 1000/- (ආපසු 
යනොයගවන) 

ේ යාපෘති කළමයාකරු, 
හරිත බලශක්ති 

සංවර්ධන හා බලශක්ති 
කාර්යක්ෂමතා වැඩි 

දියුණු කිරීයම් 
ආයයෝජන වැඩසටහන 
(අදියර 1) - 2 වන 

යකොටස 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

ර.නි.ය.ස යගොඩනැගිල්ල, 

03 වන මහල, 
චිත්තම්පලම් ඒ ගාඩිනර් 

මාවත, 
යකොළඹ 02 

 

 

 

 

ේ යාපෘති 
කළමයාකරු, 

හරිත බලශක්ති 
සංවර්ධන හා 

බලශක්ති 
කාර්යක්ෂමතා වැඩි 

දියුණු කිරීයම් 
ආයයෝජන 

වැඩසටහන (අදියර 
1) - 2 වන 

යකොටස 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

ර.නි.ය.ස 
යගොඩනැගිල්ල, 

03 වන මහල, 
චිත්තම්පලම් ඒ 
ගාඩිනර් මාවත, 

යකොළඹ 02 

 

 

 

අදාල 
යනොයේ 

NCB Click 

Here 

 

 

https://www.dropbox.com/s/cq79sl0nbn1eha8/Eng-Prj-TCP-CEB_TCP_DGM_CRSSK_2019_01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cq79sl0nbn1eha8/Eng-Prj-TCP-CEB_TCP_DGM_CRSSK_2019_01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h3oizkd1ikh4lug/Sin-Pro-VKAP-CEB-VKAP-2016-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h3oizkd1ikh4lug/Sin-Pro-VKAP-CEB-VKAP-2016-01.pdf?dl=0
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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. 

 
 

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

 

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

 

වියේශීය තානාපති කාර්යාල /යවළ`ද යකොමිෂන්වලට, ලංසු යපොත්වල යතොරතුරු පිටපත් ලිිතත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීයමන් අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපොත් අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ුවුන්යේ නියයෝජිතයින්ට අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් පරීක්ෂා කල හැක. 
 

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ුවුන්යේ අනුමැතිය ලත් නියයෝජිතයින් 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 ලැයේ. 
 

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

 

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

 

        සාමානයාධිකාරී                      
                                     


