
 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 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 
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යබදා හැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2020

/004 
 

Supply & Delivery of 
i)  Cast Resin Branch Type Jointing 

Kit 35/4C 
16/2C (With Resins & Connectors) 

– 60 Nos. 
 

ii) Jointing Kit Straight Through -
11kV/ 

70Sqmm/3C/PILC Cable (Without  
Ferrules) 
- 55 Nos. 

 
iii)  Jointing Kits –Transition 

H.S.11kV/ 
95Sqmm/3C  XLPE - PILC /SWA 

(Without 
Ferrules) -350 Nos. 

 
iv)   End Termination Kit  HS 

Indoor -11kV/ 
240Sqmm/1C/XLPE/SWA Cable 

(Without 
Sockets) -50 Nos. 

 
v)  End Termination Kit I/D for 

11kV/ 400Sqmm/ 
Cu/1C/XLPE/ Lead Sheath/PVC 

Cable 
(With Sockets) -10 Nos. 

 

2020 
යපබරවාරී 

12 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

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

2020- 02-11 දිනට 
යපර 

දුක.011-2575923 
011-2575930 

5,000.00 
(මුදලින්) 

236,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

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

03 හි තබා ඇති ලංසු 
යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය 
බාගත 
කරන්න 

https://www.dropbox.com/s/0jllcnh4nwqysy3/ENG-DD1-CC-2020-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0jllcnh4nwqysy3/ENG-DD1-CC-2020-04.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

 

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

20/009 

 

Disposal of Unserviceable 

Energy Meters in Kolonnawa 

Provincial Stores of Colombo 

City 

2020 
යපබරවාරි 

12 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 
යකොළඹ 03 මගින් 
2020- 02-11 දිනට 

යපර 
දුක. 011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

යලොට් අංක 01-
1,000.00 

යලොට් අංක 02-
500.00 

 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින් 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

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

යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය 
බාගත 
කරන්න 

ඉදිකිරීම් 

https://www.dropbox.com/s/v68u00ymq73l02p/ENG-DD1-CC-2020-09.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v68u00ymq73l02p/ENG-DD1-CC-2020-09.pdf?dl=0
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ලක්විජ්ය 
විදුලි 

බලාගාරය 

LV/T/2019/0428 
 

ලක්විජ්ය විදුලි බලාගාරයේ ගල් අඟුරු 
පාලන යගොඩනැගිල්යල් බිම් මහයලහි 
වැසිකිළි පේධතිය අළුත්වැඩියා කිරීම. 

 
යපර ලංසු රැස්වීම 2020ජ්නවාරි 29 

වන දින යප.ව 10.00 ට, ලක්විජ්ය විදුලි 
බලාගාර යේ , පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්යල්දී පැවැත්යේ. 

2020 

යපබරවාරි 
12 වන 
බදාදා දින 

14.00 
පැයට. 

 

 
ලක්විජ්ය 
විදුලි 

බලාගාරය- 
සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන 
අංශය, 4වන මහල, 

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

TP : 032 226 8964 
Fax: 032 226 8966 

 
 

1,500/- 
මුදල  
(නැවත 

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

ගිණුම් අංක: 
071100123
320705 
යවත බැර 
කල හැක. 

 
රු.45,000.00 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 

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

යනොයරොච් යලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 

 
TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8966 

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

61342. 
 

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

/ 
යවතින් 
යනොමියල් 

බාගත කරගත 
හැක 

 

 
 
 
 
 

NCB 

 
 
 
 
 

Click 
Here 

 

යසේවා 
ලක්විජ්ය 
විදුලි 

බලාගාරය 

LV/T/2019/0426 
ලක්විජ්ය ගබඩා සඳහා 
සහයක යසේවාවන් 
ලබා ගැනීම. 

යපර ලංසු හමුව 2020-01-29 දින 
යප.ව. 10.00 

05.02.2020 
දින 

ප.ව. 14.00 

 
ලක්විජ්ය 
විදුලි 

බලාගාරය- 
සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන 
අංශය, 4වන මහල, 

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

TP : 032 226 8964 
Fax: 032 226 8966 

 
 

2,500/- 
මුදල  
(නැවත 

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

ගිණුම් අංක: 
071100123
320705 
යවත බැර 
කල හැක. 

 
රු.150,000.00 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 

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

යනොයරොච් යලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 

 
TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8966 

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

61342. 
 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 
යනොමියල් 
බාගත 

කරගත හැක 
 

 
 
 
 
 

NCB 

 
 
 
 
 

Click 
Here 

 

ජ්නන 
ම.සං. 

MC/KOT/BIDS/2019/026 
 

යකොත්මයල් ශ්රී ලංකා යුධ හමුදා 
කඳවුයර් ධාවනය සඳහා කුලී පදනම 
මත රියදුරු සහ ඉන්ධන සහිතව ආසන 
හතකින් යුත් කැබ් රථයක් සැපයීම 

2020.02.12 
දින 14:00 
පැයට 

මහවැලි 
සංකීර්ය 

සපයා ගැනිම් 
කමිටුව 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු, 
යකොත්මයල් විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මාවතුර. 
 

500/- 10,000.00 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු, 
යකොත්මයල් 

විදුලි බලාගාරය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මාවතුර. 

 
 
 

2020.02.12 
දින14:00 පැයට 
ප්රධාන ඉංිනයන්රු, 

යකොත්මයල් 
විදුලි 

බලාගාර, 
ලංකා 
විදුලිබල 
මණ්ඩල, 

NCB 
 

Click 
here 

 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/achqkxzb13gnxz9/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0428.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/achqkxzb13gnxz9/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0428.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/q9mangyvtm3sbqu/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0426.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q9mangyvtm3sbqu/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0426.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o0r77vl944qetw6/SIN-GEN-MC-KOT-BIDS-2019-026.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o0r77vl944qetw6/SIN-GEN-MC-KOT-BIDS-2019-026.pdf?dl=0
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 081- 4950690/691, 
081-7429330 

සැම යගවිමක්ම ඕනැම 
මහජ්න බැංකු 
ශාඛාවකින් 

යදමටයගොඩ ශාඛායේ 
ලංවිම ජ්නන 

මූලස්ථානයේ ගිණුම් 
අංක 

071-1001-23320-705 
බැරයවන යසේ යගවා 
බැංකු ලදුපත ඉදිරිපත් 

කල යුතුය. 

යකොත්මයල් විදුලි 
බලාගාරය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
මාවතුර. 

මාවතුර. 
 

කාර්යාලයේදි 
කියවිම සදහා 
යනොමියල් 
ලබාගත 
හැක. 

 

ජ්නන 

KCCPS/ME(BOP)/LS/2019/18 
කැළණිතිස්ස සංයුක්ත  ක්රීය 
බලාගාරය සඳහා පවිත්රතා සහ 
සනීපාරක්ෂක යසේවා සැපයීයම් 

යකොන්ත්රාත්තුව 

 
2020.02.05 
14.00 පැයට 

 
සපයා ගැනීම් 
කමිටුව - 
තාපබල 
සංකීර්යය 

නිය ෝජ්ය 

සාමාන්යාධිකාරාරී 

(තාපබල සංකීර්ණ )  

ලංවිම 

ජ්න්න් මූලස්ථාන් , 

න්ව රැළණි පාලම, 

10600 

යරොයලොන්න්ාව 

දුරරතන් අංර  
2437426, 2423897 

 

රු. 250/= රු. 20,000/= 

නිය ෝජ්ය 

සාමාන්යාධිකාරාරී 

(තාපබල සංකීර්ණ )  

ලංවිම 

ජ්න්න් මූලස්ථාන් , න්ව 

රැළණි පාලම, 

10600 යරොයලොන්න්ාව 

දුරරතන් අංර  
2437426, 2423897 

නිය ෝජ්ය 

සාමාන්යාධිකාරාරී 

(තාපබල සංකීර්ණ )  

ලංවිම 

ජ්න්න් මූලස්ථාන් , 

න්ව රැළණි පාලම, 

10600 

යරොයලොන්න්ාව 

දුරරතන් අංර  
2437426, 2423897 

අදාල නැත යේශීය 
Click 
Here 

ජ්නන 

SPS/CE/MNT/ 
07–B/20/7560 

 
සපුගස්කන්ද විදුලි බලස්ථානයේ 
පවිත්රතා සහ සනීපාරක්ෂක යසේවා 

සැපයීයම් යකොන්ත්රාත්තුව 

 
2020.02.12 
14.00 පැයට 

 
සපයා ගැනීම් 
කමිටුව - 
තාපබල 
සංකීර්යය 

නිය ෝජ්ය 

සාමාන්යාධිකාරාරී 

(තාපබල සංකීර්ණ )  

ලංවිම 

ජ්න්න් මූලස්ථාන් , 

න්ව රැළණි පාලම, 

10600 

යරොයලොන්න්ාව 

දුරරතන් අංර  
2437426, 2423897 

 

රු. 1,000/= රු. 60,000/= 

නිය ෝජ්ය 

සාමාන්යාධිකාරාරී 

(තාපබල සංකීර්ණ )  

ලංවිම 

ජ්න්න් මූලස්ථාන් , න්ව 

රැළණි පාලම, 

10600 යරොයලොන්න්ාව 

දුරරතන් අංර  
2437426, 2423897 

නිය ෝජ්ය 

සාමාන්යාධිකාරාරී 

(තාපබල සංකීර්ණ )  

ලංවිම 

ජ්න්න් මූලස්ථාන් , 

න්ව රැළණි පාලම, 

10600 

යරොයලොන්න්ාව 

දුරරතන් අංර  
2437426, 2423897 

අදාල නැත යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

 

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

20/011 
 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි (යකොළඹ 

නගරය) ට අනුයුක්ත ප්රධාන 
ඉංිනයන්රු (යමයහයුම්) ඒකකය සඳහා 
කූලි කෘ කැබ්  රථයක් ලබා ගැනීම. 

(වාහන් අංර i/i) 

(වසර 01ක කාලයක් සඳහා) 

2020 
යපබරවාරි 

12 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් 

මාවත, යකොළඹ 03 
මගින් 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

එක් කෘ කැබ් 
රථයක් සදහා 
15,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි (යකොළඹ 
නගරය) කාර්යාලය, 

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

යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය 

 
බාගත 

රරන්න් 

https://www.dropbox.com/s/9z1q50nd51xokha/ENG-GEN-TC-KCCPSME%28BOP%29LS201918.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9z1q50nd51xokha/ENG-GEN-TC-KCCPSME%28BOP%29LS201918.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zutd0wugw11sn5e/ENG-GEN-TC-CE-MNT-07%E2%80%93B-20-7560.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zutd0wugw11sn5e/ENG-GEN-TC-CE-MNT-07%E2%80%93B-20-7560.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6tyr47z0cw7pcxi/ENG-DD1-CC-2020-11.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6tyr47z0cw7pcxi/ENG-DD1-CC-2020-11.pdf?dl=0
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2020- 02-11 දිනට 
යපර 

දුක. 011-2575923 
011-2575930 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/1
9 

ප්රධාන විදුලි ඉංිනයන්රු (යබදාහැරීම් 
නඩත්තු) සඳහා කුලී පදනම මත 
යමෝටර් රථයක් ලබා ගැනීම. 

2020 
යපබරවාරි 

12 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රධාන විදුලි ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 

 
037 - 2281892 

1,000.00 35,000.00 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී (වයඹ) 

කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 

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

 NCB 
Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/2
0 

ප්රධාන විදුලි ඉංිනයන්රු (බලශක්ති 
කළමනාකරය) ඒකකය සඳහා කුලී 
පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 

2020 
යපබරවාරි 

12 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1000.00 35,000.00 එම එම  NCB 
Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/2
1 

ප්රධාන විදුලි ඉංිනයන්රු (යබදාහැරීම් 
නඩත්තු) ඒකකයට අයත් විදුලි 

අධිකාකාරී කුලියාපිටිය නඩත්තු ඒකක I 
සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 

ලබා ගැනීම 

2020 
යපබරවාරි 

12 
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/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/2
2 

විදුලි ඉංිනයන්රු (වාණිජ්) ඒකකයට 
අයත් විදුලි අධිකාකාරී (වාණිජ්) II සඳහා 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා 

ගැනීම. 

2020 
යපබරවාරි 

12 
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/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/2
3 

ප්රධාන විදුලි ඉංිනයන්රු (බලශක්ති 
කළමනාකරය) ඒකකය අයත් විදුලි 
අධිකාකාරී (තරාපැවි පරීක්ෂය ඒකකය) 
සඳහා කුලී පදනම මත කෲ කැබ් 

රථයක් ලබා ගැනීම. 

2020 
යපබරවාරි 

12 
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/h59ydbf8dmeilb5/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-19.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h59ydbf8dmeilb5/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-19.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ewea2rdsmpw6srv/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ewea2rdsmpw6srv/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/at86xdxpk3saoo2/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-21.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/at86xdxpk3saoo2/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-21.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w0z04fofvglbfmx/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-22.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w0z04fofvglbfmx/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-22.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ejfw56k6c5onqzr/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-23.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ejfw56k6c5onqzr/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-23.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/2
4 

කීරියන්කල්ලිය පාරියභෝගික යසේවා 
මධයස්ථානය සඳහා කුලී පදනම මත 
කෲ කැබ් රථයක් ලබා ගැනීම. 

2020 
යපබරවාරි 

12 
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/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/2
5 

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

ලබා ගැනීම. 

2020 
යපබරවාරි 

12 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

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

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/010 
ගයකාධිකාකාරි (වියදම්)  ඒකකය - 
ම.ප. සඳහා කුලී පදනම මත වසර 

02ක කාලයකට යමෝටර් කාර් රථයක්  
ලබා ගැනීම ග 

 

 

2020-02-12  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 
 

1000/= 20,000/- 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/011 
කටුගස්යතොට ප්රායේය ය විදුලි 

ඉංිනයන්රු ඒකකයට අයත් අකුරය 
පා.යසේ.ම.හි විදුලි කණු ගබඩා කර තබා 
ගැනීම සඳහා   කුළී/බදු  පදනම මත 
පහත සඳහන් පහසුකම් සහිතව වසර 
02ක කාලයකට ඉඩමක්  ලබා ගැනීම. 

 
1.අකුරය පා.යසේ.ම. ආසන්න 

ස්ථානයක් විය යුතුය. 
2 ඉඩම වටා ආරක්ෂිත වැටක් සහ 

අඟුළු දැමිය හැකි 
යේට්ටුවක් සවිකර තිබිය යුතුය. 

3 යදොඹකර රථයක් ඉඩම තුලට ගත 
හැකිවිය යුතුය. 

4. පර් ස් 20ක් යහෝ ඊට වැඩි 
තැනිතලා භූමියක් 

විය යුතුය. 

2020-02-12  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

තමා විසින් සකස් 
කරගත් අයදුම්පතක 
බලායපොයරොත්තු වන 
මාසික කුළිය සහ 
ඉඩයම් සියලු විස්තර 
සඳහන් කර එවන්න. 

දු.අ. 

081 – 2499679 

 
- 

 
- 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය  
- 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/20/017 

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

2020.02.12 
වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

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

යහෝ 

1,000.00 20,000.00 නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
උප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උප්පුයේලි, 

- 

NCB 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/letoq7wr7mjb8wo/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-24.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/letoq7wr7mjb8wo/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-24.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/50m2f469ksrwi5d/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-25.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/50m2f469ksrwi5d/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-25.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tcrbofjufvcjak2/Sin-DD2-CP-PPC-2020-010.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tcrbofjufvcjak2/Sin-DD2-CP-PPC-2020-010.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hh1m0ulecw9p4tw/Eng-DD2-EP-017%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ACE%20Ampara.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hh1m0ulecw9p4tw/Eng-DD2-EP-017%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ACE%20Ampara.pdf?dl=0
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නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

ත්රිකුයාමලය 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/20/018 

 
විදුලි අධිකාකාරී යදහිඅත්තකණ්ඩිය  
පාරියභෝගික යසේවා මධයස්ථානය ( 
අමිපාර) යේ රාජ්කාරී කටයුතු සඳහා 
වෑන්  රථයක්  යහෝ ඩබල් කැබ් 

රථයක්  වසර 02 ක් සඳහා කුලියට 
ලබා ගැනීම. 

2020.02.12 
වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

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

යහෝ 
නියයෝජ්ය 

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

1,000.00 20,000.00 නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
උප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

- 

NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/20/019 

 
විදුලි අධිකාකාරී කාත්තන්කුඩි 

පාරියභෝගික යසේවා මධයස්ථානය 
(මඩකලපුව) යේ රාජ්කාරී කටයුතු 
සඳහා වෑන් රථයක් යහෝ ඩබල් කැබ් 
රථයක්    වසර 02 ක් සඳහා කුලියට 

ලබා ගැනීම. 

2020.02.12 
වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු   
(මඩකලපුව) 
කාර්යාලය 

065-2222639 
යහෝ 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

1,000.00 20,000.00 නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
උප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

- 

NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/20/020 

 
ප්රධාන ේදුලි ඉංිනයන්රු (වාණිජ්)  යේ 
රාජ්කාරී කටයුතු සඳහා යමෝටර් කාර් 
රථයක්   වසර 02 ක් සඳහා කුලියට 

ලබා ගැනීම. 

2020.02.12 
වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

1,000.00 20,000.00 නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
උප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

- 

NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/20/021 

 
විදුලි අධිකාකාරී( සැළසුම්) 

නි.සා.නැයගනහිර කාර්යාලය 
ත්රීකුයාමලය  යේ රාජ්කාරී කටයුතු 
සඳහා වෑන් රථයක් යහෝ ඩබල් කැබ් 
රථයක් වසර 02 ක් සඳහා කුලියට 

ලබා ගැනීම. 

2020.02.12 
වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

1,000.00 20,000.00 නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
උප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

- 

NCB 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/0vwrtvzff4iune1/Eng-DD2-EP-018Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20Dehiyattakandiya%20Ampara.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0vwrtvzff4iune1/Eng-DD2-EP-018Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20Dehiyattakandiya%20Ampara.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0yrkquo9bwf7mwp/Eng-DD2-EP-019%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20Kattankudy.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0yrkquo9bwf7mwp/Eng-DD2-EP-019%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20Kattankudy.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/emafxdfkykq80sw/Eng-DD2-EP-020%20Hiring%20of%20motor%20Car%20%20CE%20Com%20-East.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/emafxdfkykq80sw/Eng-DD2-EP-020%20Hiring%20of%20motor%20Car%20%20CE%20Com%20-East.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b1xg03daijzzekb/Eng-DD2-EP-021%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20%28Plannn%29%20at%20DGM%28East%29%20office%20in%20Trincomalee.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b1xg03daijzzekb/Eng-DD2-EP-021%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20%28Plannn%29%20at%20DGM%28East%29%20office%20in%20Trincomalee.pdf?dl=0
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නිසා(වාහාආ
) යබ.අංශ 2 

 
 

DD2/DGM(C&C)/HV/ML/2019/T
96 

කිරිබත්යගොඩ පිහිටි ලංවිම යබ.අංශ 02 
මනු පරීක්ෂයාගාර ය සඳහා යතත බදු 
කුළී පදනම මත වෑන් රථයක් සපයා 

ගැනීම 
 

2020/02/05 
යප.ව.10.00 

 
 

යබදාහැරීම් 
අංශ 2 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(වා.හා ආ.) 

යබදාහැරීම් අංශ 02,  
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය,   
2 වන මහල, 
තැ.යප.205/3,                             
නුවර පාර, පහල 
බියන්විල, කඩවත . 

0112 399 679, 0112 
329 934 

500.00 18,000.00 

කඩවත පිහිටි  ලං.වි.ම 
පළමු  මහයල්  අ. සා. 

(යබ. අංශ 02) 
කාර්යාලයේ  තබා ඇති  
යටන්ඩර් යපට්ටියට 
බහාලිය  යුතුයි. 

ලං.වි.ම, 
තැ.යප.205/3,                             
නුවර පාර ,පහල 
බියන්විල, කඩවත 
යදවන මහයල් 

අ. සා. (යබ. අංශ 02) 
කාර්යාලය. 

 
 
 
 
- 

යේශීය 
 

 
බාගැනීම

ට 
 

 
 

නිසා(වාහාආ
) යබ.අංශ 2 

 
 

DD2/DGM(C&C)/OR/T88 
අතියර්ක සාමානයධිකාකාරී( යබදාහැරීම 
අංශ 02) නව කාර්යාල සංකීර්යය 
සදහාපුේගලික ආරක්ෂක යසේවය 

සැපයීම. 
 

2020/02/05 
යප.ව.10.00 

 
 
 

යබදාහැරීම් 
අංශ 2 

 
නියයෝජ්යසාමානයාධිකා

කාරි 
(වා.හාආ.)යබදාහැරීම්

අංශ 
02,ලංකාවිදුලිබලමණ්

ඩලය,2 
වනමහල,තැ.යප.205/
3,නුවරපාර,පහලබිය

න්විල,කඩවත 
.0112399679, 
0112329934 

3,500.00 70,000.00 

 
 

කඩවතපිහිටි ලං.වි.ම 
පළමු මහයල් අ. සා. (යබ. 
අංශ02) කාර්යාලයේ 
තබාඇති යටන්ඩර් 

යපට්ටියටබහාලිය යුතුයි. 

 
ලං.වි.ම,තැ.යප.205/3

,                             
නුවරපාර,පහලබියන්

විල, කඩවත 
පළවනමහයල්අ. 
සා.(යබ. අංශ 02) 
කාර්යාලය. 

 
 
 
- 

යේශීය 
 

බාගැනීම
ට 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/HV-
110/DM-17/2K20/07 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු (යබදාහැරීම් 
නඩත්තු - ඌව) ඒකකයේ තරාපැවි 
අලුත්වැඩියා හා නඩත්තු - වැඩ 

කණ්ඩායම 02   සඳහා කුලි පදනම 
මත වසර යදකක  කාලයකට කෲ 

කැබ් රථයක් ලබාගැනීම 

 
 

2020 
යපබරවාරි 
මස 12 

ප.ව 15.00 
 
 
 
 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ්) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක. : 0552222474 

 

 
500.00 

 
51,000.00 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාන ඉංිනයන්රු 

(වාණිජ්) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ්) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/HV-
02/DGM-02/2K20/08 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) - 
මානව සම්පත් නිලධාරි (ඌව)  සඳහා 

කුලි පදනම මත වසර යදකක  

 
2020 

යපබරවාරි 
මස 12 

ප.ව 15.00 
 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ්) 
ඒකකය 

 
500.00 

 
50,000.00 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාන ඉංිනයන්රු 

(වාණිජ්) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ්) 

ඒකකය 

 
- 

NCB 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/cvikkxufasm8oan/Eng-DD2-CnC-2020-T96.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cvikkxufasm8oan/Eng-DD2-CnC-2020-T96.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6n99qjeqh184kgm/Sin-DD2-CnC-2020-T88.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6n99qjeqh184kgm/Sin-DD2-CnC-2020-T88.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zpx97jt4ag23fyu/7.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zpx97jt4ag23fyu/7.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ov63jsnju5ssvzb/8.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ov63jsnju5ssvzb/8.pdf?dl=0
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කාලයකට යමෝටර්  රථයක් 
ලබාගැනීම 

 කමිටුව 
(ඌව) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක. : 0552222474 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/HV-
111/MH-01/2K20/09 

 
විදුලි ඉංිනයන්රු (මහියංගනය) විදුලි 
අධිකාකාරි (වාණිජ්)  සඳහා කුලි පදනම 
මත වසර යදකක  කාලයකට වෑන්  

රථයක් ලබාගැනීම 

 
 

2020 
යපබරවාරි 
මස 12 

ප.ව 15.00 
 
 
 
 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ්) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක. : 0552222474 

 

 
500.00 

 
49,000.00 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාන ඉංිනයන්රු 

(වාණිජ්) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ්) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/HV-
112/MH-02/2K20/10 

විදුලි ඉංිනයන්රු (මහියංගනය) විදුලි 
අධිකාකාරි (ප්රායේශීය නඩත්තු ඒකකය)  
සඳහා කුලි පදනම මත වසර යදකක  
කාලයකට වෑන්  රථයක් ලබාගැනීම 

 
 

2020 
යපබරවාරි 
මස 12 

ප.ව 15.00 
 
 
 
 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ්) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක. : 0552222474 

 
500.00 

 
49,000.00 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාන ඉංිනයන්රු 

(වාණිජ්) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ්) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/HV-
64/CONS-14/2K20/11 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු (තැනීම් - ඌව) 
ඒකකයේ විදුලි අධිකාකාරි II  සඳහා කුලි 
පදනම මත වසර යදකක  කාලයකට 

වෑන්  රථයක් ලබාගැනීම 

 
2020 

යපබරවාරි 
මස 12 

ප.ව 15.00 
 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ්) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 

 
500.00 

 
49,000.00 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාන ඉංිනයන්රු 

(වාණිජ්) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ්) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 

 
- 

NCB 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/yc6o3vlskhuko74/9.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yc6o3vlskhuko74/9.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6ijaiqn9nxcfhvv/10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6ijaiqn9nxcfhvv/10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rhpzbg4t4gtf614/11.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rhpzbg4t4gtf614/11.pdf?dl=0
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පාර, 
හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක. : 0552222474 

පාර, 
හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/HV-
113/MH-3/2K20/12 

 
විදුලි ඉංිනයන්රු (මහියංගනය) සඳහා 

කුලි පදනම මත වසර යදකක  
කාලයකට යමෝටර්  රථයක් 

ලබාගැනීම 

 
2020 

යපබරවාරි 
මස 12 

ප.ව 15.00 
 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ්) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක. : 0552222474 

 
500.00 

 
50,000.00 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාන ඉංිනයන්රු 

(වාණිජ්) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ්) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/HV-

105/BD-18/2K20/13 
විදුලි ඉංිනයන්රු (බදුල්ල) ඒකකයේ 
රිදිමාලියේද පාරියභෝගික යසේවා 

මධයස්ථානය   සඳහා කුලි පදනම මත 
වසර යදකක  කාලයකට කෲ කැබ් 

රථයක් ලබාගැනීම 

 
 
 
 

2020 
යපබරවාරි 
මස 12 

ප.ව 15.00 
 
 
 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ්) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක. : 0552222474 

 
500.00 

 
51,000.00 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාන ඉංිනයන්රු 

(වාණිජ්) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ්) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/HV-
73- MON-08/2K20/14 

 
විදුලි ඉංිනයන්රු (යමොයරාගල) 

ඒකකයේ බිබිල පාරියභෝගික යසේවා 
මධයස්ථානය  සඳහා කුලි පදනම මත 

වසර යදකක  වෑන්  රථයක් 
ලබාගැනීම 

 
 

2020 
යපබරවාරි 
මස 12 

ප.ව 15.00 
 
 
 
 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ්) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 

 
500.00 

 
49,000.00 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාන ඉංිනයන්රු 

(වාණිජ්) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ්) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

NCB 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/1opp7zbgw0k6qpt/12.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1opp7zbgw0k6qpt/12.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v9y3rjzzspkdbky/13.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v9y3rjzzspkdbky/13.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w1wi10d3u13r26f/14.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w1wi10d3u13r26f/14.pdf?dl=0
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දු.ක. : 0552222474 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/C1/DV/43-
0366/ii 

 
ඌව පළායත් භාවිතා කල වාහන 
විකිණිම 43-0366 යලොරි රථය 

 

 
 

2020 
යපබරවාරි 
මස 12 

ප.ව 15.00 
 
 
 
 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ්) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක. : 0552222474 

 

 
500.00 

 
8,500.00 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාන ඉංිනයන්රු 

(වාණිජ්) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ්) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

(සබර) 

 
යටන්ඩර් අංකය: 

SAB/RUW-V39/HV/2020/01 
ප්රායේශීය විදුලි ඉංින යන්රු 

(රුවන්වැල්ල) ඒකකයේ රාජ්කාරී 
කටයුතු සඳහා  2WD වෑන් රථ 1 ක් 
කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

2020-02-12 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

- NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

(සබර) 

 
යටන්ඩර් අංකය: 

SAB/CON-V91/HV/2020/02 
නියයෝජ්යය සාමානයාධිකාකාරී 
(සබරගමුව) -තැනීම් ඒකකයේ 

රාජ්කාරී කටයුතු සඳහා  4WD ඩබල් 
කැබ් රථ 1 ක් කුලී පදනම මත ලබා 

ගැනීම. 

2020-02-12 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

- NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

(සබර) 

 
යටන්ඩර් අංකය: 

SAB/ACC(REV)-
V04/HV/2020/03 

ගයකාධිකාකාරී (ආදායම්) ඒකකයේ 
රාජ්කාරී කටයුතු සඳහා කාර් රථ 1 ක් 

කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

2020-02-12 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

- NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

(සබර) 

 
යටන්ඩර් අංකය: 

SAB/EMB-V27/HV/2020/04 
 

යකොයලොන්න පාරියභෝගික යසේවා 
මධයස්ථානයේ රාජ්කාරී කටයුතු 
සඳහා  2WD වෑන් රථ 1 ක් 

2020-02-12 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 15,000.00 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

- NCB 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/l21hkeai572d01e/43%200366.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l21hkeai572d01e/43%200366.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2hbadymmskkessk/SAB_RUW_-V39_HV_2020_01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2hbadymmskkessk/SAB_RUW_-V39_HV_2020_01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/myyf8ydq0izj7ce/SAB_CON_-V91_HV_2020_02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/myyf8ydq0izj7ce/SAB_CON_-V91_HV_2020_02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ekq5ykrk5u2fcsv/SAB_ACC%28Rev%29-V04_HV_2020_03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ekq5ykrk5u2fcsv/SAB_ACC%28Rev%29-V04_HV_2020_03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pieuwizqe9n7fhv/SAB_EMB_-V27_HV_2020_04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pieuwizqe9n7fhv/SAB_EMB_-V27_HV_2020_04.pdf?dl=0
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කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

(සබර) 

 
යටන්ඩර් අංකය: 

SAB/EM-V45/HV/2020/05 
ප්රධාන ඉංින යන්රු (බලශක්ති 

කලමයාකරය)- කහවත්ත උප 
ඒකකයේ රාජ්කාරී කටයුතු සඳහා 
වෑන් රථ 1 ක් කුලී පදනම මත ලබා 

ගැනීම. 
 
 

2020-02-12 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

- NCB 

Click 
Here 

 
 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

(සබර) 

 
යටන්ඩර් අංකය: 

SAB/EHE-V22/HV/2020/06 
ප්රායේශීය නඩත්තු ඒකකය 

ඇහැළියයගොඩ ඒකකයේ රාජ්කාරී 
කටයුතු සඳහා  2WD වෑන් රථ 1 ක් 
කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

2020-02-12 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

- NCB 

Click 
Here 

 

 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

(සබර) 

 
යටන්ඩර් අංකය: 

SAB/RUW-V88/HV/2020/07 
කරවනැල්ල පාරියභෝගික යසේවා 
මධයස්ථානයේ රාජ්කාරී කටයුතු 
සඳහා  4WD වෑන් රථ 1 ක් 
කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

2020-02-12 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

- NCB 

Click 
Here 

 

 

 
යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 
නි.සා 

(සබර) 

 

යටන්ඩර් අංකය:     

SAB/EE(EMB)/Building/2020/01 

 

 

2020.02.03 
ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
නවනගරය, 
ඇඹිලිපිටිය 

රු. 500.00 - 

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

ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංිනයන්රු ඇඹිලිපිටිය 
කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නවනගරය, 
ඇඹිලිපිටිය 

-- යේශීය 
Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/dvwu3gfjbidz38d/SAB_COM_-V45_HV_2020_05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dvwu3gfjbidz38d/SAB_COM_-V45_HV_2020_05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/70b5vn7t98i5qgw/SAB_EHE_-V22_HV_2020_06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/70b5vn7t98i5qgw/SAB_EHE_-V22_HV_2020_06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4j0gvv4ji7ox5ik/SAB_RUW_-V88_HV_2020_07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4j0gvv4ji7ox5ik/SAB_RUW_-V88_HV_2020_07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o8vaw25dnlcj4ou/Tender%20Book%20%20office.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o8vaw25dnlcj4ou/Tender%20Book%20%20office.pdf?dl=0
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1. ඇඹිලිපිටිය ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංිනයන්රු  කාර්යාලය සඳහා 
වසර 03 ක කාලයක් සඳහා කුලී 
පදනම මත යගොඩනැගිල්ලක් ලබා 

ගැනීම. 
2. අදාළ යගොඩනැගිල්ල වර්ග අඩි 

6000 කින් සමන්විත විය යුතු 
අතර, විදුලිය, ජ්ලය, දුරකථන සහ  

යසේවකයන් 100 ක් සඳහා 
ප්රමායවත් සනීපාරක්ෂක 

පහසුකම් වලින් සමන්විත විය 
යුතුය. 

3. වාහන 06ක් නැවැත්වීම සඳහා 
ප්රමායවත් ඉඩපහසුකම් තිබිය 

යුතුය. 
 
 

 
යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

 
දප/බේයේ/ලි4/යගොඩනැගිලි/ 2020/01 

බේයේගම විදුලි ඉංිනයන්රු බල 
ප්රයේශයට අයත් යගෝනපිනුවල විදුලි 
අධිකාකාරී නිල නිවයසේ (අංක 05) 

වහලය, සිවිලිම හැර යගොඩනැගිල්යල් 
අයනකුත් අලුත්වැඩියා කිරීම සඳහා 
මුද්රා තැ ට යටන්ඩර් මගින් සුදුසුකම් 

ලත් ඉදිකිරීම් 
යකොන්ත්රාත්කරුවන්යගන් මිළ ගයන් 

කැඳවීම. 
 

 
2020.02.10 
ප.ව.2.00 

 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

ප්රායේය ය විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය, 

ලං  .වි. ම,.  
හාමුයගොඩ පාර, 

කුම්යම්, 
බේයේගම. 

091-2292099 

500.00 20,000.00 ප්රායේය ය විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය, 
ලං  .වි. ම,.  

හාමුයගොඩ පාර, 
කුම්යම්, 
බේයේගම. 

 

ප්රායේය ය විදුලි 
ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය, 
ලං  .වි. ම,.  

හාමුයගොඩ පාර, 
කුම්යම්, 
බේයේගම. 

 

 
 

අදාලයනොයේ
. 

 
 

NCB 
 

 
යතොරතුරු 
පිටපත්ර 

 
වත්කම් 

කළමනාකර
ය 

(සිවිල්වැඩ 
හා 

යගොඩනැගිලි) 

 
CW&B/DGM/HO/17/2019 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ ප්රධාන 

කාර්යාල භූමිය/ යගොඩනැගිලි පරිශ්රය 

තුළ ශුේධ පවිත්රතා හා සනීපාරක්ෂක 

යසේවා කටයුතු සඳහා. 

 

සුදුසුකම්: 

 

යටන්ඩර්පයතහි යකොන්යේසි වල 

සඳහන් කර ඇති පරිදි. 

 
2020-02-06 

දින 
පැය. 14:00 
පැයට 
අවසන් 
කරනු  
ලැයබ්. 

 
2020-02-05 
දින 12.00 
පැය දක්වා 
ප්රසම්පාදන 

 
ප්රායේය ය 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(වත්කම් 

කළමනාකර
ය) 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(සිවිල්වැඩ හා 
යගොඩනැගිලි) 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

4 වන මහල, 
රජ්යේ ලිපිකරු යසේවා 
සංගම් යගොඩනැගිල්ල, 

අංක:90, 
සර් චිත්තම්පලම් ඒ 

 
1,000.00 

 
150,000.00 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(සිවිල්වැඩ හා 

යගොඩනැගිලි) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

4 වන මහල, 
රජ්යේ ලිපිකරු යසේවා 

සංගම් යගොඩනැගිල්ල, 

අංක:90, 
සර් චිත්තම්පලම් ඒ 

ගාඩ්නර් මාවත, යකොළඹ 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(සිවිල්වැඩ හා 
යගොඩනැගිලි) 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

4 වන මහල, 
රජ්යේ ලිපිකරු යසේවා 

සංගම් 

යගොඩනැගිල්ල, 

අංක:90, 

 
අදාල 
යනොයේ. 

 
NCB 

 
 

 

Click 

Here 

https://www.dropbox.com/s/3y72v4d1wegv8d0/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%9A-%E0%B6%BD%E0%B7%924-%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=0
https://www.dropbox.com/s/3y72v4d1wegv8d0/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%9A-%E0%B6%BD%E0%B7%924-%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=0
https://www.dropbox.com/s/hxqohbmh3ohiccm/Sin-AM-CWB-CW%26B-DGM-HO-17-2019.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hxqohbmh3ohiccm/Sin-AM-CWB-CW%26B-DGM-HO-17-2019.pdf?dl=0
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 පත් නිකුත් 
කරනු 
ලැයබ්. 

 
 

ගාඩ්නර් මාවත, 
යකොළඹ 02. 

 
දු.අ. 011 244 7567 

011 244 7568 

 

02. 

 
 

දු.අ. 011 244 7567 
011 244 7568 

 

සර් චිත්තම්පලම් ඒ 

ගාඩ්නර් මාවත, 
යකොළඹ 02. 

 
 

දු.අ. 011 244 7567 
011 244 7568 

 
 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය යවනුයවන් සපයාගැනීම් කමිටුයේ සභාපති විසින් හැකියාවැති සැපයුම්කරුවන් යවතින්, ජ්ාතයන්තර/ජ්ාතික 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 නියයෝිනතයන්ට පමයක් ලංසු යපොත් නිකුත් කරනු ලැයබ්. අවශය වු විටක ුවුන් 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 නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාන ඉංිනයන්රු 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 නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාන ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපොත් අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ුවුන්යේ නියයෝිනතයින්ට අදාල නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාන ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් පරීක්ෂා කල හැක. 
 

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

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

 

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

 

        සාමාන්යාධිකාරාරී                      
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