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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 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 

ජනන අංශය 

(මහවැලි 

සංකීර්යය) 

MC/RND/PT/2019/21 

රන්යදනිගල බලස්ථානයේ 

භාවිතයයන් ඉවත් කරනලද අබලි 

ද්රවය විිණිමම සදහා ලංසු කැදවිම. 

 
 

2020/03/12 
14:00 පැය 

මහවැලි 
සංකීර්යප්රස
ම්පාදන 
කමිටුව 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු, 

රන්යදනිගල විදුලි 
බලස්ථානය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තැ.යප. 05, රන්ටැයේ. 

 
දුරකථන : 055-

4929011 

ෆැක්ස් : 055-2245755 

විදුත් : 

cerdmc.gen@ceb.lk 

 

රු.500.00 
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.5,000.00 ප්රධාාන ඉංිනයන්රු, 

රන්යදනිගල විදුලි 

බලස්ථානය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

තැ.යප. 05, රන්ටැයේ. 
 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු, 

රන්යදනිගල විදුලි 

බලස්ථානය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

තැ.යප. 05, 

රන්ටැයේ. 
 

 

 

NCB Click 

here 

 

mailto:cerdmc.gen@ceb.lk
https://www.dropbox.com/s/zjy2c2xqrb5152w/SIN-GEN-MC-RND-PT-2019-21.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zjy2c2xqrb5152w/SIN-GEN-MC-RND-PT-2019-21.pdf?dl=0
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යබදාහැරි 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2020/013 
 

Supply & Delivery of 
 

i)  Ferrules Aluminium Crimp Type 
With  Blind Hole – LV 35Sqmm (For 

Transition Joint) – 250 Nos. 
ii)  Ferrules Cu. Crimp Type 
LV/150Sqmm   – 100 Nos. 

iii) Socket Cable Crimp Type Cu – 
LV/10Sqmm  (With M8 Bolt Size) – 

1,200 Nos. 
iv) HRC Fuse Cartridge Knife Edge 

Type 63A– Size 00  -100  Nos. 
v)  Wire Binding Aluminium  (No.11) 

3mm   – 500kg. 
vi) Cut – Out TP N, 30A for Loop 

Service  (Without Fuse) – 50 Nos. 
 

2020 
මාර්තු 

11 
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- 03-10 දිනට 

යපර 
දුක.011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

6,000.00 
(මුදලින්යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

නියයෝජයසාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹනගරය) 
කාර්යාලය, 
සිේවනමහල,  

ලක්ෂ්මන්යගොඩනැගිල්ල 
340, ආර්ඒදයමල්මාවත, 

යකොළඹ 03 
හිතබාඇතිලංසුයපට්ටිය 

සමුළුකාමරය, 
නියයෝජයසාමානයාධිකා

කාරි 
(යකොළඹනගරය) 

කාර්යාලය 

- NCB Click Here 

යබදාහැර යම් 
අංශය 03 
(සබරගමුව) 

SAB/CE(COM)/LP/2020/06 
මනුරු වායන් යපට්ටි යතකලා - 
1000 ක් සපයා ප්රවාහනය ිණරම. 

2020-03-11 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම.යනො. 09, නව 
නගරය, රත්නපුර 

 

2,000.00 113,000.00 නියයෝජය  
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම.,යනො.09,නව 
නගරය, රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව)ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාිමජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනො. 09.         

නව නගරය, 
රත්නපුර. 

-- NCB Click 
Here 

යබදාහැරම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2020/07 

කණු -  වැ.පකො. මීටර 6 කි.ග්රෑ. 50  

( Poles - R.C. 6m 50kg ) සාදා, 
සපයා, යගනවිත් භාරදීම 

500 එකු 

2020.03.12 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයොජය 
සාමානයාධිකාකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය, 
යබදාහැරම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 

යදහිවල. 
011-2638852 

1,500.00 36,000.00 ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාිමජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාර 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය,  

යබදාහැරම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන මහල, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක: 25, නගරසභා 
පටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාිමජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාර 
(බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය,  
යබදාහැරම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 

යදහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/n0qntvf1trcbi94/ENG-DD1-CC-2020-013.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ohf2mke59n6mfc9/SAB_CE%28COM%29_LP_2020_06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ohf2mke59n6mfc9/SAB_CE%28COM%29_LP_2020_06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0xsd33nvqzphdzs/PPC_T_2020_07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0xsd33nvqzphdzs/PPC_T_2020_07.pdf?dl=0
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යබදාහැරම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2020/08 
කණු -  වැ.යකො. මීටර 8.3 ිණ.ග්රෑ. 
500 (Poles R.C. 8.3m 500kg) 
සාදා, සපයා යගනවිත් භාරදීම. 

300   එකු 
(ලංසු මිල රු. මිලියන 5 

ඉක්මවන්යන් නම් ලංසු භාරගන්නා 
අවසාන දිනයට යපර PCAIII 

අවශයයේ.) 

2020.03.12 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

එම 1,500.00 78,000.00 එම එම  NCB Click 
here 

 

යබදාහැරම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2020/09 
ඇළුමිනියම් බැඳුම් තත් ( 

Aluminium Binding Wire 
(No.11) 3mm )   සපයා, යගනවිත් 

භාරදීම 
4,000 ිණ.ග්රෑ. 

2020.03.12 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

එම 1,500.00 28,000.00 එම එම  NCB Click 
here 

 

ඉදිකිරීම් 

ජනන අංශය 
(ලක්ෂපාන
සංකීර්යය) 

මාඋස්සාකැපේ ජලාශපයහි ජල 

පිවිසුම් පදොර හා හවේ බන්ගර් 

වෑේවය අලුත් වැඩියා කරීම 
 
 

ලංසු රැස්වීම 2020-02-24 දින 
මාඋස්සාකැපේ ජලාශ  රිශපේදී 

2020-03-

04වන දින 
14.00 hrs. 

ලක්ෂපානසං
කීර්යකිමෂ්
ඨ ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

නි යයෝජය 

සාමානයධිකාකාරි(ලක්ෂ

පාන සංකීර්යය) 
නි යයෝජය 

සාමානයධිකාකාරි 
කාර්යලය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
ලක්ෂපාන 

 

දුරකථන 

0512232375, 

ෆැක්ස් : 
051 2232211 

E mail : 

dgmlc@ceb.lk 

 

1000/= 

සියලුම 
යගවීම් 
ජනක 
අංශයේ 
රැස්ිණරයම් 
ගිණුම් 
අංශයේ 
මහජන 
බැංකුයේ 

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 
ගිණුම් අංක 
071-1001-

23320-705 

ගිණුමට බැර 
කර අදාල 
රිසිට්පත 
ඉදිරිපත් 
ිණරයමන් 
2020-03-

03දින දක්වා 

9:00 පැය 

සිට 15:00 
පැය දක්වා 
සතියේ වැඩ 
කරන දින 
වලදී ලබා 

ගත හැක. 

45,000/= 

 

නි යයෝජය 

සාමානයධිකාකාරි(ලක්ෂපාන 

සංකීර්යය) 
නි යයෝජය සාමානයධිකාකාරි 

කාර්යලය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

ලක්ෂපාන 

 

නි යයෝජය 

සාමානයධිකාකාරි(ලක්ෂ

පාන සංකීර්යය) 
නි යයෝජය 

සාමානයධිකාකාරි 
කාර්යලය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
ලක්ෂපාන 

2020-03-04 දින පැය 
14.00hrs. 

අදාළ නැත. NCB Click 

Here 

https://www.dropbox.com/s/3wksqhsovuym1bo/PPC_T_2020_08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3wksqhsovuym1bo/PPC_T_2020_08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bqwhdogoczf9cx7/PPC_T_2020_09.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bqwhdogoczf9cx7/PPC_T_2020_09.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dysqv9srtm1yvyw/ENG-GEN-LC-CAN-PROC-JPC-2020-1.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dysqv9srtm1yvyw/ENG-GEN-LC-CAN-PROC-JPC-2020-1.pdf?dl=0


 4 

යසේවා 
ජනන අංශය 
(ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය) 

LV/T/2020/0013 

RO Anti scalent Chemical 

 

18.03.2020දින 

ප.ව.14.00 

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 

 

 

3,500/- 
මුදල  
(නැවත 

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

ගිණුම් අංක: 
071100123
320705 
යවත බැර 
කල හැක. 

 

රු.50,000.00 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 

 

 

 

 

 

ජනන අංශය 
(මහවැලි 
සංකීර්යය) 

MC/UKPS/2020/03 
ඉහළයකොත්මයල්විදුලිබලාගාරයේ
ධාාවනයසඳහා, කුලීපදනමමත, 
රියදුරුසහඉන්ධානසහිතව, 

පිටුපසආවරයයසහිතසිංගල්කැබ්ර
ථයක්සැපයීම 

11-03-2020 
වන දින 

පැය14.00. 

මහවැලි 
සංකීර්ය 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු,ඉහළ 
යකොත්මයල් විදුලි 

බලාගාරය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
ඉංිනයන්රුශවින්ද්රනාත්

ප්රනාන්දුමාවත,  
නියම්ගම්යදොර, 
යකොත්මයල්. 
දුරකථන 

0512233211 
0777253096 
0777253098 
ෆැක්ස් : 

0512233168 

1000/= 
සියලුම 
යගවීම් 
ජනක 
අංශයේ 
රැස්ිණරයම් 
ගිණුම් 
අංශයේ 
මහජන 
බැංකුයේ 

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේගිණු

ම් අංක 071-
1001-

23320-705 
ගිණුමට බැර 
කර අදාල 
රිසිට්පත 
ඉදිරිපත් 

ිණරයමන්10-

03-2020 

දින දක්වා 

9:00 පැය 
සිට 15:00 
පැය දක්වා 

5,000/= 
 
 
 
 
 

ප්රධාානඉංිනයන්රු, 
ඉහළයකොත්මයල්විදුලිබ

ලාගාරය, 
ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩලය, 
ඉංිනයන්රුශවින්ද්රනාත්ප්ර

නාන්දුමාවත, 
නියම්ගම්යදොර, 
යකොත්මයල්. 

ප්රධාානඉංිනයන්රු, 
ඉහළයකොත්මයල්විදු

ලිබලාගාරය, 
ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩ

ලය, 
ඉංිනයන්රුශවින්ද්රනා

ත්ප්රනාන්දුමාවත, 
නියම්ගම්යදොර, 
යකොත්මයල්. 

 
11-03-2020 

දින පැය 14.00. 

අදාළ නැත NCB Click 

here 

 
 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/o9gn9vvjt8uaegu/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0013.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o9gn9vvjt8uaegu/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0013.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ewmgdh8vf5gpc53/SIN-GEN-MC-MC-UKPS-2020-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ewmgdh8vf5gpc53/SIN-GEN-MC-MC-UKPS-2020-03.pdf?dl=0
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සතියේ වැඩ 
කරන දින 
වලදී 

ලබාගත 
හැක. 

සම්යප්රේෂය 
අංශය 

(සංයේශ) 

නිසා/සංපේශ/පිරිසිදු කිරීම් 
සංයේශ පාලන මධායස්ථා 

යගොඩනැගිල්ල සහ පරිශ්රය පිරිසිදු 
ිණරයම් යකොන්ත්රාත්තුව 2020 

2020/03/11 
දින 

14.00 පැයට 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකා

කාර 
(සංයේශ) 

නිසා(සංයේශ) 
සංයේශ පාලන 
මධායස්ථානය 

කැළිමතිස්ස බලාගාර 
පරිශ්රය 

නව කැළිමපාලම පාර 
වැල්ලම්පිටිය 

 
(ලංසු භාරගන්නා 
අවසන් දිනට දින 
යදකකට (02) ප්රථම 
සතියේ වැඩ කරන 

දිනවල උයේ 9.00 සිට 
සවස 3.00 දක්වා) 

 
දු.ක./ෆැක්ස්:- 011-2 
424582, 011-2 

441935 
 

500.00 අදාල යනොයේ නිසා(සංයේශ) 
සංයේශ පාලන 
මධායස්ථානය 

කැළිමතිස්ස බලාගාර 
පරිශ්රය 

නව කැළිමපාලම පාර 
වැල්ලම්පිටිය 

 

නිසා(සංයේශ) 
සංයේශ පාලන 
මධායස්ථානය 
කැළිමතිස්ස 
බලාගාර පරිශ්රය 
නව කැළිමපාලම 

පාර 
වැල්ලම්පිටිය 

 

අදාල 
යනොයේ 

NCB Click 

Here 

https://www.dropbox.com/home/Transmission%20Division/2020-02-20?preview=Sin_TRA_CMN_003.pdf
https://www.dropbox.com/home/Transmission%20Division/2020-02-20?preview=Sin_TRA_CMN_003.pdf
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සම්යප්රේෂය 
අංශය 

(පා හා ආ) 

CEB/TD/DGM(C&P)/Admin/8/
2020 

නි.සා (පා හා ආ) සදහා මහානුවර 
නගර සීමාව තුල කාර්යාලය 

භූමියක් සපයාගැනීම. කාර්යාලය 
සදහා අවශය අවම ිමම් ප්රමායය  
වර්ග අඩි 1500 , විදුලිය , ජලය, 
වැසිිණලි 2ක්  සහ වාහන 4ක්  
නවතා තැිමමට අවශය ඉඩ 

පහසුකම් තිිමය යුතුය අතර ප්රධාන 
බස් මාර්ගයට ආසන්නව පිහිටා 
තිිමය යුතුය.බදු කාලය වසර 02ක් 
වන අතර අවශයතාවය මත දීර්  
කරනු ලැබ.යගොඩනැගිල්ල පිහිටා 
ඇති ස්ථානය,මාසික කුලිය සහ 

හිමිකරුයේ ලිපිනය  මිල කැදවුමට 
ඇතුලත්විය යුතු අතර යේපල 

හිමිකරු විසින් ඉදිරිපත් කරන මිල 
කැදවුම් පමයක් භාරගනු ලැයබ් . 
ලිවුම් කවරයයහි වම පස ඉහල  
“නි. සා (පාලන හා ආරක්ෂය) 
මහනුවර ශාඛා කාර්යාල භුමිය 
සදහා මිල කැදවුම” යලස සදහන් 

කලයුතුය. 
 

2020-03-05 
යප.ව. 10.00 

පැයට 

සම්. 
ප්රසම්පාදන 
යටන්ඩර් 
මණ්ඩලය 

නි. සා(පා හා ආ) 
සම්යප්රේයර්ෂය, 

ලං.වි.ම, 68/2D, ෆාම් 
හිල් පටුමග, 
අම්පිටිය පාර 
මහනුවර. 

 
 

 
දු.අ: 0812221567 

- - නි. සා(පා හා ආ) 
සම්යප්රේයර්ෂය, 

ලං.වි.ම, 68/2D, ෆාම් හිල් 
පටුමග, 

අම්පිටිය පාර 
මහනුවර. 

 
 

 
දු.අ:0812221567 

නි. සා(පා හා ආ) 
සම්යප්රේයර්ෂය, 

ලං.වි.ම, 68/2D, ෆාම් 
හිල් පටුමග, 
අම්පිටිය පාර 
මහනුවර. 

 
 

 
දු.අ:0812221567 

- NCB 
 

Click 
here 

 
 
 

යබදාහැරි 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2020/01
9 
 

Checking, Pressure testing, 
Refilling, Servicing and Revalidating 

of Fire Extinguishers in Primary 
Substations in Colombo City 

 
ලංසුඅවසන්වීමටප රසාකච්ජාවසද

හා ැමීණියයුතුදිනය 2020 

ප බරවාරි මස 28 වැනිදා ප ව 

9.00 ප්රධාාන ඉංිනපන්රු (නඩත්තු) 

ඒකකය අංක 01, එච් ආර් 

පජොති ාල මාවත පකොළඹ 10 දී. 
 

2020 
මාර්තු 

11 
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 

2020-03-10දිනට 
යපර 

දුක.011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

5,000.00 
(මුදලින්යහෝබැං
කුඅයකරයක් 

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 

- NCB 
 

ClickHere 

යබදාහැරි 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2020/02
0 
 

නිපයෝජය සාමනයාධිකාකාරි(පකොළඹ 

නගරයට)අනියුක්ක ප්රධාාන 

2020 
මාර්තු 

11 
යප.ව.10.00 

 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 
(මුදලින්) 

 

එක් වැන් රථයක් 
සදහා 

15,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 

එම එම - NCB 
 

Click Here 

https://www.dropbox.com/s/t3r5nyubnnkhe1c/Sin_TRA_CnP_001.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t3r5nyubnnkhe1c/Sin_TRA_CnP_001.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1jdu4193rxbnnzb/ENG-DD1-CC-2020-019.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fp6pvrowrtesipq/ENG-DD1-CC-2020-020.pdf?dl=0
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ඉංිනපන්රු (පකොළඹබටහිර) 

ප්රාපේශිය කාර්යාලය සදහා  කුළි 

වැන් රථයක් ලබා ගැනිම (වාහන 

අංක vi/vi) 

(වසර 01ක් සදහා) 
 

 අයකරයක් 
මඟින්) 

යබදාහැරි 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2020/02
6 
 

නිපයෝජය සාමානයාධිකාකාරි(පකොළඹ 

නගරයට)අනුයුක්ත ප්රධාාන 

ඉංිනපන්රු (පමපහයුම්) ඒකකය 

සඳහා කූලි කෘ කැබ්  රථයක් ලබා 

ගැනීම. (වාහන අංකi/i) 

(වසර 01ක් සදහා) 
 
 

2020 
මාර්තු 
11 

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 
 

යබදාහැරි 
අංශය 01 
(උ.මැ) 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/20
20/003 

 
මානව සම්පත් නිලධාාර(උමැ) යේ 
රාජකාර කටයුතු සඳහා වසර 02ක 
කාල සීමාවකට  කුලී පදනම මත 

කාර් රථයක් ලබා ගැනීම. 

2020.03.05 
ප.ව.03.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක 525/26, පළමු 
මහල,ඩී.එස්.යසේනානා

යක මාවත, 
අනුරාධාපුර. 

දු:අ: 025-2222552 
 

500.00 10,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 525/26, පළමු 

මහල,ඩී.එස්.යසේනානායක 
මාවත, අනුරාධාපුර. 
දු:අ: 025-2222552 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

ඩී.එස්.යසේනානායක 
මාවත, අනුරාධාපුර. 

අදාළ නැත NCB 
 

click here 

යබදාහැරි 
අංශය 01 
(උ.මැ) 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/20
20/004 

 
විදුලි ඉංිනයන්රු(අනුරාධාපුර) 

යටයත් විදුලි අධිකාකාර(වාිමජ) යේ 
රාජකාර කටයුතු සඳහා වසර 02ක 
කාල සීමාවකට  කුලී පදනම මත 

වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 
 

2020.03.05 
ප.ව.03.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 500.00 10,000.00 එම එම අදාළ නැත NCB 
 

click here 

යබදාහැරි 
අංශය 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/SEC-NEG/2020/14 
යපෞේගලික ආරක්ෂක යසේවය 
සපයා ගැනීම. ප්රධාාන විදුලි 

ඉංිනයන්රු කාර්යාලය- මීගමුව 

2020-03-11 
ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

ිණරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

500.00 100,000.00 නි.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., යනො. 280, නුවර 

පාර, ිණරිබත්යගොඩ. 

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

ිණරිබත්යගොඩ. 

- NCB 
 

Click 

here 

https://www.dropbox.com/s/l2g173enhqgbeln/ENG-DD1-CC-2020-026.pdf?dl=0
file:///C:/Users/DELL3/Desktop/Paper%20add%2020-02-2020/Sin-DD1-NCP--HV-2020-03.pdf
Sin-DD1-NCP--HV-2020-04.pdf
https://www.dropbox.com/s/ydqyl30pkijfqac/WPN-NCB-SEC-NEG-2020-14.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ydqyl30pkijfqac/WPN-NCB-SEC-NEG-2020-14.pdf?dl=0
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යබදාහැරි 
අංශය 02 
(බපඋ) 

WPN/NEG/BUILDING/C13/20
20/16-1 

මීගමුව ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු නිල 
නිවස  සඳහා වසර 02 කාලයකට  

බදු කුලී පදනම මත 
යගොඩනැගිල්ලක් ලබා ගැනීම. 
(මීගමුව ප්රයේශය තුල පිහිටි 
යගොඩනැගිල්ලක් විය යුතුය) 

 

2020-03-04 
ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ප්රායේයය ප්රධාාන විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

87, ිණඹුලාපිටිය පාර, 
මීගමුව 

දු.ක. 031-  2224222  

ෆැක්ස්: 031-  2222520  

500.00 - ප්රායේයය ප්රධාාන විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
87, ිණඹුලාපිටිය පාර, 

මීගමුව 

ප්රායේයය ප්රධාාන විදුලි 
ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

87, ිණඹුලාපිටිය පාර, 
මීගමුව 

- NCB 
 

Click 

here 

යබදාහැරි 
අංශය 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/J-V79/2020/18 

යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන් 
රථයක් ලබා ගැනීම. ප්රධාාන විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය- ජා -ඇල 

2020-03-04 
ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

ිණරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 
 

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

පාර, ිණරිබත්යගොඩ. 

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

ිණරිබත්යගොඩ. 

- NCB 
 

Click 

here 

යබදාහැරි 
අංශය 02 
(බපඋ) 

WPN/KEL/CE/TC 01/2020/02 

යදොම්යප පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානයේ කණු අංගනය සඳහා 
පර් ස් 50 ක පමය ඉඩමක් බදු කුලී 
පදනම මත අවු. 02 ක කාලයකට 
ලබා ගැනීම. (යදොම්යප පාරියභෝගික 
යසේවා මධායස්ථානයට ආසන්නව 

පිහිටා තිිමය යුතුය) 
 

2020-03-04 
ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ප්රායේය ය විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය, 
624, නුවර  පාර, 

ඇල්යදිමය, කඩවත. 
දු.ක.0112 925880 
ෆැක්ස්:0112925885 

500.00 - ප්රායේය ය විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය, 624, නුවර  
පාර, ඇල්යදිමය, 

කඩවත. 
 

ප්රායේය ය විදුලි 
ඉංිනයන්රු 

කාර්යාලය, 624, 
නුවර  පාර, 

ඇල්යදිමය, කඩවත. 
 

- NCB 
 

Click 

here 

යබදාහැර යම් 
අංශය 03 
(සබරගමුව) 

  සබර/රපු/ලි14/පවිත්රතා 

යසේවය/2020 
පවිත්රතා යසේවය ලබා ගැනීම 
රත්නපුර වි.ඉං. කාර්යාලය 
රත්නපුර (නගර) පා.යසේ.ම. 

නිවිතිගල පා.යසේ.ම. 
මල්වල පා.යසේ.ම. 
ඇලපාත පා.යසේ.ම. 
කලවාන පා.යසේ.ම. 

2020-03-04 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

වි.ඉ. රත්නපුර 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

3 වන මහළ, 

යනො.229, 
යකළින් වීදිය, 
රත්නපුර. 

 

යටලි  045-2222701 
 

ෆැක්ස් 045-2222524 
 

500.00 10,000.00 වි.ඉ. රත්නපුර කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., 

3වන මහළ, යනො.229, 
යකළින් වීදිය, 
රත්නපුර. 

යටලි  045-2222701 
 

ෆැක්ස් 045-2222524 

වි.ඉ. රත්නපුර 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

3වන මහළ, 

යනො.229, 
යකළින් වීදිය, 
රත්නපුර. 

යටලි  045-2222701 
 

ෆැක්ස් 045-2222524 

-- NCB 
 

Click Here 

යබදාහැර යම් 
අංශය 03 
(සබරගමුව) 

SAB/EHE-V69/HV/2020/11 
ප්රායේයය විදුලි ඉංින යන්රු 
(ඇහැළියයගොඩ) ඒකකයේ 

රාජකාර කටයුතු සඳහා  කාර් රථ 
1 ක් කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

2020-03-11 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර දුරකථන 

අංක  045-2225891-5 

1,000.00 20,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

- NCB 
 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/v2p0ec9ye9v43yb/WPN-NEG-BUILDING-C13-2020-16-1.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v2p0ec9ye9v43yb/WPN-NEG-BUILDING-C13-2020-16-1.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u1i1owy0gqxga9a/Eng-DD2-WPN-NCB-J-%20V79-2020-18%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u1i1owy0gqxga9a/Eng-DD2-WPN-NCB-J-%20V79-2020-18%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h5sg09209z17yne/%E0%B6%A7%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B6%BB%E0%B7%8A%20%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%AD-%E0%B6%BA%E0%B7%9D%E0%B6%A2%E0%B7%92%E0%B6%AD%20%E0%B6%AF%E0%B7%9C%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%99%20%E0%B6%B4%E0%B7%8F.%E0%B7%83%E0%B7%9A.%E0%B6%B8.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h5sg09209z17yne/%E0%B6%A7%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B6%BB%E0%B7%8A%20%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%AD-%E0%B6%BA%E0%B7%9D%E0%B6%A2%E0%B7%92%E0%B6%AD%20%E0%B6%AF%E0%B7%9C%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%99%20%E0%B6%B4%E0%B7%8F.%E0%B7%83%E0%B7%9A.%E0%B6%B8.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5miozwjn2kvyjf8/%E0%B7%83%E0%B6%B6%E0%B6%BB-%E0%B6%BB%E0%B6%B4%E0%B7%94-%E0%B6%BD%E0%B7%9214-%E0%B6%B4%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%8F%20%E0%B6%B8%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BA-2020.pd
https://www.dropbox.com/s/cavhlozbzot965w/SAB-EHE-V69-HV-2020-11-Motor%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cavhlozbzot965w/SAB-EHE-V69-HV-2020-11-Motor%20Car.pdf?dl=0
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යබදාහැර යම් 
අංශය 03 
(සබරගමුව) 

SAB/DM-V61/HV/2020/12 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු -යබදාහැරම් 
නඩත්තු ඒකකයේ රාජකාර 

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

ගැනීම. 
 

2020-03-11 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

එම 1,000.00 20,000.00 එම එම - NCB 
 

Click 
Here 

යබදාහැර යම් 
අංශය 03 
(සබරගමුව) 

SAB/RAT-V35/HV/2020/13 
ප්රායේයය විදුලි ඉංින යන්රු 

(රත්නපුර) ඒකකයේ රාජකාර 
කටයුතු සඳහා   4WD වෑන් රථ 1 
ක් කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

2020-03-11 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

එම 1,000.00 20,000.00 එම එම - NCB 
 

Click 
Here 

යබදාහැර යම් 
අංශය 03 
(සබරගමුව) 

SAB/P&D-V01/HV/2020/14 
 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු - සැලසුම් 
සංවර්ධාන ඒකකයේ රාජකාර 
කටයුතු සඳහා  කාර් රථ 1 ක් 
කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

 

2020-03-11 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

එම 1,000.00 20,000.00 එම එම - NCB 
 

Click 
Here 

යබදාහැරම් 
අංශය 04 
(දකුණු 
පළාත) 

දප/බේයේ/ලි1//අබලි මණු/2020 
බේයේගම ප්රායේයය විදුලි 

ඉංිනයන්රු කාර්යාලයට අයත් අබලි 
මණු විිණණීම සඳහා මිළ ගයන් 

කැඳවීම. 
(මණු 5750 ක් පමය) 

 
 

2020.03.04 
ප.ව.2.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රායේයය විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය, 

ලං.වි.ම. 
හාමුයගොඩ පාර, 

කුම්යම්, 
බේයේගම. 

දු.අ.091-2292099 

250.00 2000.00 ප්රායේයය විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම. 

හාමුයගොඩ පාර, 
කුම්යම්, 
බේයේගම. 

දු.අ.091-2292099 

ප්රායේයය විදුලි 
ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම. 

හාමුයගොඩ පාර, 
කුම්යම්, 
බේයේගම. 

දු.අ.091-2292099 
 

අදාලයනොයේ
. 

NCB 

 

Click 
Here 

යබදාහැරම් 
අංශය 04 
(දකුණු 
පළාත) 

දප/ගා/ලි1/ජංගම 
දුරකථන/2020/02 

 
ජංගම දුරකථන 57 මිලදී ගැනීම. 

 
ගාල්ල ප්රායේයය විදුලි ඉංිනයන්රු 
බල ප්රයේශයේ මණු ිණයවුම් ලබා 
ගැනීම සඳහා "Meter Assist" 
මෘදුකාංගය ධාාවනය කල හැිණ 
ඇන්යරොයි  (Android) වර්ගයේ 
ජංගම දුරකථන 57 ක් මිලදී ගැනීම. 

 

2020.03.04 

ප.ව.2.00 
පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

ප්රායේයය විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය. 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො187/3 

බණ්ඩාරනායක 
යපයදස, 
ගාල්ල 

 
දු.ක - 09122-34344 

1,000/- 15,000/- ප්රායේයය විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය. 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො187/3 

බණ්ඩාරනායක යපයදස, 
ගාල්ල 

ප්රායේයය විදුලි 
ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය. 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො187/3 

බණ්ඩාරනායක 
යපයදස, 
ගාල්ල 

අදාලයනොයේ
. 

NCB 

 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/9kbtxkw38s4x6kw/SAB-DM-V61-HV-2020-12-4WD%20Double%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9kbtxkw38s4x6kw/SAB-DM-V61-HV-2020-12-4WD%20Double%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b8b9oaaeljwmd7h/SAB-RAT-V35-HV-2020-13-4WD%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b8b9oaaeljwmd7h/SAB-RAT-V35-HV-2020-13-4WD%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vm4u5vwddnf6sog/SAB-P%26D-V01-HV-2020-14-Motor%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vm4u5vwddnf6sog/SAB-P%26D-V01-HV-2020-14-Motor%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2qn40t8y47lf66j/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%921-%E0%B6%85%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B6%AB%E0%B7%94-2020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2qn40t8y47lf66j/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%921-%E0%B6%85%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B6%AB%E0%B7%94-2020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bzwgnhgr3v96vf7/Sin-DD4-Sp-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%9C%E0%B7%8F-%E0%B6%BD%E0%B7%921-%E0%B6%A2%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B6%B8%20%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B6%AE%E0%B6%B1-2020-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bzwgnhgr3v96vf7/Sin-DD4-Sp-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%9C%E0%B7%8F-%E0%B6%BD%E0%B7%921-%E0%B6%A2%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B6%B8%20%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B6%AE%E0%B6%B1-2020-02.pdf?dl=0
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යබදාහැරම් 
අංශය 04 
(දකුණු 
පළාත) 

නි.සා.(ද.ප.)/ලි2/අබලි/2020/09 

 

ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩලයේදකුණුප
ළාත්ගබඩායේඇතිභාවිතයයන්ඉවත්
කරනලදඅබලිභාණ්ඩවිිණණීම 

 

2020.03.11 
ප.ව.2.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

නි.සා.(ද.ප.) 

කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

අංක.127,  

මාතරපාර,ගාල්ල. 
 

1000/- ලංසුයවන් 10% 
කමුදල 

නි.සා.(ද.ප.) කාර්යාලය, 

ලං.වි.ම., අංක.127,  

මාතරපාර,ගාල්ල. 

 

නි.සා.(ද.ප.) 

කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

අංක.127,  

මාතරපාර,ගාල්ල. 
 

අදාලයනොයේ

. 
NCB 

 

Click 
Here 

යබදාහැරම් 
අංශය 04 
(දකුණු 
පළාත) 

නි.සා.(ද.ප.)/ලි2/කුලී 

වාහන/2020/10 

 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (හම්බන්යතොට) 
 

කාර්යාලයේ විදුලි අධිකාකාර 
(ආදායම්) සදහා වෑන් රථ 01, 

ප්රායේය ය නඩත්තු ඒකකය සඳහා 
ත්රීයරෝද රථ 01, පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානය තිස්සමහාරාමය 

සඳහා කෘකැබ් රථ 01, 
 

(ලියාපදිංචි කර වසර 10ක් ඇතුලත 
වාහන විය යුතුය) 

 

2020.03.11 
ප.ව.2.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

එම 500/- අදාළයනොයේ එම එම අදාලයනොයේ

. 
NCB 

 

Click 
Here 

යබදාහැරම් 
අංශය 04 
(දකුණු 
පළාත) 

නි.සා.(ද.ප.)/ලි2/කුලී 

වාහන/2020/11 

 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (තංගල්ල) 
 

ප්රායේය ය නඩත්තු ඒකකය සඳහා 
වෑන් රථ 02, ප්රායේය ය නඩත්තු 
ඒකකය සඳහා කෘකැබ් රථ 01,  
පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානය 
තංගල්ල සදහා ත්රීයරෝද රථ 01 

 

(ලියාපදිංචි කර වසර 10ක් ඇතුලත 
වාහන විය යුතුය) 

 

2020.03.11 
ප.ව.2.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

එම 500/- අදාළයනොයේ එම එම අදාලයනොයේ

. 
NCB 

 

Click 
Here 

යබදාහැරම් 
අංශය 04 
(දකුණු 
පළාත) 

නි.සා.(ද.ප.)/ලි2/කුලී 

වාහන/2020/12 

 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (ගාල්ල) 
ප්රායේය ය නඩත්තු ඒකකය සඳහා 

වෑන් රථ 01 

 

(ලියාපදිංචි කර වසර 10ක් ඇතුලත 
වාහන විය යුතුය) 

2020.03.11 
ප.ව.2.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

එම 500/- අදාළයනොයේ එම එම අදාලයනොයේ

. 
NCB 

 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/kne608wcsfclxqp/Sin-DD4_SP_-DGM_SP_-C2-2020-09.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kne608wcsfclxqp/Sin-DD4_SP_-DGM_SP_-C2-2020-09.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ye4wnzpio4lmahb/Sin-DD4-SP-DGM_SP_-C2-HV-2020-10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ye4wnzpio4lmahb/Sin-DD4-SP-DGM_SP_-C2-HV-2020-10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hzvn0kp0tmg6kpt/Sin-DD4-SP-DGM_SP_-C2-HV-2020-11.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hzvn0kp0tmg6kpt/Sin-DD4-SP-DGM_SP_-C2-HV-2020-11.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ein08ewihn3b65z/Sin-DD4-SP-DGM_SP_-C2-HV-2020-12.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ein08ewihn3b65z/Sin-DD4-SP-DGM_SP_-C2-HV-2020-12.pdf?dl=0
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යබදාහැරම් 
අංශය 04 
(දකුණු 
පළාත) 

නි.සා.(ද.ප.)/ලි2/කුලී 

වාහන/2020/13 

 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (අකුරැස්ස) 
 

පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානය 
යදනියාය කෘකැබ් රථ -01 

 

(ලියාපදිංචි කර වසර 10ක් ඇතුලත 
වාහන විය යුතුය) 

 

2020.03.11 
ප.ව.2.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

එම 500/- අදාළයනොයේ එම එම අදාලයනොයේ

. 
NCB 

 

Click 
Here 

යබදාහැරම් 
අංශය 04 
(දකුණු 
පළාත) 

SP/CE(DM)/T/2020/02 
යබදාහැරම් හා නඩත්තු (දකුණු 
පළාත) කාර්යාලයේ වැඩ 

කණ්ඩායමක් සඳහා බේයේගම 
ප්රයේශයයන් ව. අ. 1200 කට 
යනොඅඩු යගොඩනැගිල්ලක් සහිත 
යරේන් යලොරියක් සහ සැහැල්ලු 
වාහන ිණහිපයක් නවතා තැිමය 
හැිණ හා ඒ සඳහා මාර්ග පහසුකම් 
සහිත ජලය, විදුලිය හා ආරක්ෂිත 
තාප්ප යහෝ වැටවල් වලින් 
සමන්විත ස්ථානයක් කුලියට 
ගැනීමට අවශයව ඇත. 

 

2020 
මාර්තු 04  දින 
ප.ව. 02.00 

දකුණු පළාත් 
සපයා ගැනීම්  
කමිටුව 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
යබදාහැරම් හා 
නඩත්තු (දප) 
කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., 

යනො. 187/3, යදවන 
මහල, 

බණ්ඩාරනායක 
යපයදස, 
ගාල්ල. 

 

  ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
යබදාහැරම් හා නඩත්තු 
(දප) කාර්යාලය, 

ලං.වි.ම., 
යනො. 187/3, යදවන 

මහල, 
බණ්ඩාරනායක යපයදස, 

ගාල්ල. 
 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
යබදාහැරම් හා 
නඩත්තු (දප) 
කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., 

යනො. 187/3, යදවන 
මහල, 

බණ්ඩාරනායක 
යපයදස, 
ගාල්ල. 

 

ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු 
යබදාහැරම් 
හා නඩත්තු 

(දප) 
කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., 

යනො. 187/3, 
යදවන මහල, 
බණ්ඩාරනාය
ක යපයදස, 
ගාල්ල. 

 

NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරම් 
අංශය 04 
(දකුණු 
පළාත) 

SP/BDG/C10/T/2020 (1) 
බේයේගම ප්රායේයය විදුලි 
ඉංිනයන්රු ඒකකයට 

අනුයුක්තවයසේවයකරනුලබනක්යෂේ
ත්රයසේවකයින්සදහා ආරක්ෂිත නිල 
ඇදුම් 225ක් සපයා ගැනීම. 

2020.03.11 
ප.ව. 2.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ප්රායේයය විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය, 

ලං.වි.ම. 
හාමුයගොඩ පාර, 

කුම්යම්, බේයේගම. 
 

දු.අං.091-2292099 

500.00 15,000.00 ප්රායේයය විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම. 

හාමුයගොඩ පාර, කුම්යම්, 
බේයේගම. 

 
දු.අං.091-2292099 

ප්රායේයය විදුලි 
ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම. 

හාමුයගොඩ පාර, 
කුම්යම්, බේයේගම. 

 
දු.අං.091-2292099 

ප්රායේයය 
විදුලි 

ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම. 
හාමුයගොඩ 
පාර, කුම්යම්, 
බේයේගම. 

 

NCB Click 

Here 

 

යබදාහැරම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2020/10 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු - යබදාහැරම් 

නඩත්තු (බස්නාහිර පළාත දකුය 1) 
කාර්යාලය සඳහා පිරිසිදු ිණරයම් 
යසේවා ලබාගැනීම සඳහා වූ 

යටන්ඩරය 

2020.03.12 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයොජය 
සාමානයාධිකාකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය, 
යබදාහැරම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 

යදහිවල. 
011-2638852 

500.00 5,000.00 ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාිමජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාර 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය,  

යබදාහැරම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන මහල, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක: 25, නගරසභා 
පටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාිමජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාර 
(බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය,  
යබදාහැරම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 

යදහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/98wxxe7zf8t2ci7/Sin-DD4-SP-DGM_SP_-C2-HV-2020-13.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/98wxxe7zf8t2ci7/Sin-DD4-SP-DGM_SP_-C2-HV-2020-13.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ab3yu65gxx9pwoj/Sin-DD4-SP-CE%28DM%29-2020-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ab3yu65gxx9pwoj/Sin-DD4-SP-CE%28DM%29-2020-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f4az4s0jeic9j66/Sin-DD4-SP-SP-BDG-C10-T-2020%281%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f4az4s0jeic9j66/Sin-DD4-SP-SP-BDG-C10-T-2020%281%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sjlvec2eyxaxp5q/PPC_T_2020_10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sjlvec2eyxaxp5q/PPC_T_2020_10.pdf?dl=0
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යබදාහැරම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2020/14 
ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු යදහිවල 
කාර්යාලයට අයත් පාරියභෝගික 

යසේවා මධායස්ථාන, උපයපොල සඳහා 
පිරිසිදු ිණරයම් යසේවා ලබා ගැනීම 

සඳහා වූ යටන්ඩරය. 

2020.03.12 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

එම 500.00 26,000.00 එම එම  NCB Click 
here 

 

 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය යවනුයවන් සපයාගැනීම් කමිටුයේ සභාපති විසින් හැිණයාවැති සැපයුම්කරුවන් යවතින්, ජාතයන්තර/ජාතික තර`ගකාර ලංසු ඉදිරිපත් ිණරයම් 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 ඔවුන්යේ බලයලත් නියයෝිනතයන්ට පමයක් ලංසු යපොත් නිකුත් කරනු ලැයබ්. අවශය වු විටක ඔවුන් 1987 අංක 3 දරය යපොදු යකොන්ත රාත් පනතට අනුකූලව ලියාපදිංචි විය යුතුය. 
 

 

ලංසු භාර ගන්නා අවසාන දිනයට කලින් දින දක්වා සෑම ලංසු යපොතක් යවනුයවන්ම ඉහත 6 වන තීරුයේ ස`දහන් මුදල යගවා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාර/ප රධාාන ඉංිනයන්රු 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 සාමානයාධිකාකාර නමින් ලියන ලද බැංකු අයකරයක් ම`ගින් යහෝ මුදල් ම`ගින් යහෝ යගවිය හැක. 
 

 

වියේයය තානාපති කාර්යාල /යවළ`ද යකොමිෂන්වලට, ලංසු යපොත්වල යතොරතුරු පිටපත් ලිඛිත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් ිණරයමන් අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාර/ප රධාාන ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපොත් අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ඔවුන්යේ නියයෝිනතයින්ට අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාර/ප රධාාන ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් පරක්ෂා කල හැක. 
 

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ඔවුන්යේ අනුමැතිය ලත් නියයෝිනතයින් 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 ිණරම් විමසිය යුත්යත් ලංසු යපොත් නික`ත් කරනු ලබන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාර/ ප රධාාන ඉංිනයන්රු යවතිනි. 
 

 

 
 ICB ) අන්තර්ජාතික තර`ගකාර ලංසු “  NCB ) යේයය තර`ගකාර ලංසු 

 
 
 

        සාමානයාධිකාකාරී                         
                                     
 

https://www.dropbox.com/s/x8q7q49gi5n1e0o/PPC_T_2020_14.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x8q7q49gi5n1e0o/PPC_T_2020_14.pdf?dl=0

