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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 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020

/55 

 

විදුලි ඉංජියන්රු (නාරම්මල) 
කාර්යාලය සඳහා වායු සමීකරය 

යන්ත්ර සපයා සවි ිරරීම. 
Split Type Non Inverter Ceiling 

Mounted  60,000 BTU - 03 Nos 

Split Type Non Inverter Wall 

Mounted     24,000 BTU  - 02 

Nos 

Split Type Non Inverter Wall 

Mounted  9,000 BTU       - 01 

Nos 

Split Type Non Inverter Ceiling 

Mounted 36,000 BTU - 01 Nos 

 

*(ලංසු භාර ගැනීයම් අවසන් දිනය 
2020.03.18  තිබු ඉහත ලංසුව 
යකොවයිඩ්-19 වසංගත තත්ත්වය 

නිසා 2020.06.17 දින දක්වා දීර්ඝ 
කරන ලදි.) 

 

2020 ජුනි 17 
ප.ව 02.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන  
කමිටුව 

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

 
037 - 2281892 

1,000.00 20,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(වයඹ) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැද්දුම, 
කුලියාපිටිය 

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

 NCB Click Here 
 

https://www.dropbox.com/s/suqey71iv9uoxmn/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-55.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2019/226 
 

Supply & Delivery of 
i)  LV Protective Gloves – 160 Nos. 
ii)  MV Protective Gloves 11kV -10 

Nos. 
iii) Protective Gloves Against 

Mechanical 
Risks – 175 Nos. 

iv) Safety Belts for Work Pisitionting 
- 75 Nos. 

v)  Full Body Harnesses – 08 Nos. 
vi) Gum Boots -200 Nos. 

vii) Safety Helmets (With Visor) –
Yellow 

-15 Nos. 
viii) Safety Helmets (Without Visor) 

Yellow – 250 Nos. 
White – 30 Nos. 
Green – 15 Nos. 

Orange – 25 Nos. 

2020 
ජූනි 
17 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 
සිේවනමහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 
යකොළඹ 03 මගින් 
2020- 06-16 දිනට 

යපර 
දුක.011-2575923 

011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

39,500.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

සිේවනමහල,  ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 

යකොළඹ 03 
හිතබාඇතිලංසුයපට්ටිය 

සමුළුකාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹනගරය) 
කාර්යාලය 

- NCB Click Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2020/012 
 

Supply & Delivery of 
 

i)     12V, 90Ah, Lead Acid Batteries 
– 50Nos. 

ii)    DC Power Supply Units 
24V,15A  - 20 Nos. 

 

2020 
ජූනි 
17 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 
(මුදලින්) 

25,000.00 
(මුදලින්යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

එම එම - NCB Click Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2020/038 
 
 

Supply & Delivery of 
 

i)     PVC Pipe 4’’ PNT 7 (6m 
Length) 

– 100 Nos. 
ii)    PVC Pipe 6’’ PNT 7 (6m 

Length) 
– 500 Nos. 

 

2020 
ජූනි 
17 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 
(මුදලින්) 

48,600.00 
(මුදලින්යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

එම එම - NCB Click here 

https://www.dropbox.com/s/qhq9x5wag2awum8/ENG-DD1-CC-2019-226.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/164858q77g0nfbs/ENG-DD1-CC-2020-012.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5wjsewirsumz1dt/ENG-DD1-CC-2020-038.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2020/051 
 

Supply & Delivery of 
 

Cable Cu. PVC Insulated, PVC 
Sheathed  – Single (37/2.25) 

150Sqmm -1,250 Mtrs. 
 

2020 
ජූනි 
17 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 
(මුදලින්) 

40,400.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

එම එම - NCB Click Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2020/052 
 

Supply & Delivery of 
 

i)  End Termination Kit H.S. Indoor 
11kV/95Sqmm/3C/ XLPE/ SWA UG 
Cable (Without  Sockets) - 300 Nos. 

 
ii) End Termination Kit H.S. Indoor 

11kV/ 95Sqmm/ 3C/ PILC/ SWA UG 
Cable (Without Sockets )- 20 Nos. 

 
iii) Straight Through Joint H.S. for 

33kV/      400Sqmm/1C/XLPE/ Lead 
Sheat /SWA (Without Ferrules) -20 

Nos. 

2020 
ජූනි 
17 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 
(මුදලින්) 

43,250.00 
(මුදලින්යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

එම එම - NCB ClickHere 

https://www.dropbox.com/s/tiqloum2kgly5mc/ENG-DD1-CC-2020-051.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ouir13dtq4rvlvw/ENG-DD1-CC-2020-052.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2020/053 
 

Supply & Delivery of 
 

i)  End Termination Kit H.S. Indoor 
LV/35Sqmm/4C/PILC/SWA  UG 

Cable (Without Sockets) -120 Nos. 
 

ii) End Termination Kit H.S. Indoor 
LV/95Sqmm/4C/PILC/SWA   UG 

Cable (Without Sockets) - 60 Nos. 
 

iii) Jointing Kit Straight Through H.S. 
LV/ 16Sqmm/2C/XLPE/ SWA Cable 

(Without Ferrules )- 275 Nos. 
 

iv) End Termination Kit H.S. Indoor 
LV 16Sqmm/2C/PILC/SWA  UG 

Cable (Without Sockets) – 350 Nos. 

2020 
ජූනි 
17 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 
(මුදලින්) 

18,600.00 
(මුදලින්යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

එම එම - NCB Click here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2020/04
7 
 

Supply & Delivery of 125 pairs of 
Gum boots to Colombo City 

2020 
ජුනි 
17 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 
(මුදලින්) 

 

10,000.00 
(මුදලින්යහෝබැං
කුඅයකරයක් 

මඟින්) 

එම එම - NCB Click Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2020/04
9 
 

නිපයෝජ්ය සාාානයාධිකාකා  

(පකොළඹ නගරයට) 

අනියුක්තප්රධාාන ංංිනපරරු 

(සැලසුම්හා සංවර්ධාන) ඒකකය 

සදහා ආරක්ෂිත  ාවහර සැ යිා 

(යුගල 73ක්) 

2020 
ජුනි 
17 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 
(මුදලින්) 

 

3,000.00 
(මුදලින්යහෝබැං
කුඅයකරයක් 

මඟින්) 

එම එම - NCB ClickHere 

https://www.dropbox.com/s/r8mzajg5edl055h/ENG-DD1-CC-2020-053.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pammotnnqn45ys1/ENG-DD1-CC-2020-047.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9kwywajuvqs2apr/ENG-DD-CC-2020-049.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2020/05
6 
 

නිපයෝජ්ය සාාානයාධිකාකා  

(පකොළඹ නගරයට) අනියුක්ත 

අනියුක්ත ප්රධාාන ංංිනපරරු 

(සැලසුම්හා සංවර්ධාන) ඒකකය 

සදහා නිමි ඇදුම් සැ යිා 

2020 
ජුනි 
17 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 
(මුදලින්) 

 

5,000.00 
(මුදලින්යහෝබැං
කුඅයකරයක් 

මඟින්) 

එම එම - NCB Click Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/415 
ලං.වි.ම. මධයම පළාත සඳහා ක  
කැබ් රථ ටයර් සපයා භාරදීම. 

ටයර් ප්රමාය :  700 x 15 x 10      -    

300 Nos. 

 

2020-06-17  
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/= 56,000/- 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. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)PPC/2020/033 

ලං.වි.ම. මධයම පළාත Multiple 

Aerial Connection Boxes  1000ක් 

සපයා භාරදීම. 

 

2020-06-17  
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 

 
 

3500/= 412,500/- ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/C1/DV/18

-3582 
 

විිරනීම සඳහා යවන් කර ඇති 
වාහන 18-3582 යමෝටර් රථ 

 

2020 
ජූනි මස 17 
ප.ව 15.00 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක. : 0552222474 

 

500.00 17,500.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

- NCB Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/C1/DV/14
-3426 

 
විිරනීම සඳහා යවන් කර ඇති 
වාහන 14-3426 යමෝටර් රථ 

 

2020 
ජූනි මස 17 
ප.ව 15.00 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 500.00 7,500.00 එම එම - NCB Click 
Here 

ංදිකිරීම් 

https://www.dropbox.com/s/ihq5uqpaus0ci89/ENG-DD1-CC-2020-056.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ics72q7ryxggbrh/Eng-DD2-CP-PPC-2019-415.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ics72q7ryxggbrh/Eng-DD2-CP-PPC-2019-415.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qtbajnxqldgmd9t/Eng-DD2-CP-PPC-2020-033.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qtbajnxqldgmd9t/Eng-DD2-CP-PPC-2020-033.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ulai5dpj5u6043i/18%203582.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ulai5dpj5u6043i/18%203582.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8m17ol5mksrc56x/14%203426.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8m17ol5mksrc56x/14%203426.pdf?dl=0
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ජනන අංශය 

(මහවැලි 

සංකීරර්යය) 

MC/RND/PT/2020/03 

රන්යදණිගල විදුලි බලස්ථානයට 

අයත් සංචාරක 

බංගලාවඅලුත්වැඩියාිරරීම -

(යදවනඅදියර)සදහා ලංසු කැදවිම. 

 
 

2020/ 06 / 17 
10:00 පැය 

මහවැලි 
සංකීරර්යය 
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.45,000.00 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 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2020/00
3 
 

Renovation of Consumer Service 
Centre II building of Colombo North 

Area at No.104, Madampitiya, 
Modara, Mattakkuliya, Colombo-15. 

 
ලංසු අවසර වීාට ප ර සාකච්ජ්ාව 

සදහා  ැමීණිය යුතු දිනය 2020ජුනි 

ාස 04 වන දින ප .ව 10.00ට 

නිපයෝජ්ය සාාානයාධිකාකා  

(පකොළඹ නගරය) කාර්යාලය,සිව් 

වන ාහල,  ලක්ෂ්ාර 

පගොඩනැලිල්ල, 340, 

ආර්. ඒ. ද පාල් ාාවත, පකොළඹ 

03 දි  ැවැත්පව්. 
 

2020 
ජුනි 
17 

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 

2020-06-16දිනට 
යපර 

දුක.011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

70,000.00 
(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 Click here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2020/05
4 
 

Rectification of Water Proofing 
Defects and Cracks for office 
complex for Chief Engineer 

(Colombo North), CEB at No. 83, 
MahakumarageMawatha, Colombo 

14. 
 

2020 
ජුනි 
17 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 
(මුදලින්) 

 

120,000.00 
(මුදලින්යහෝබැං
කුඅයකරයක් 

මඟින්) 

එම එම - NCB Click Here 

mailto:cerdmc.gen@ceb.lk
https://www.dropbox.com/s/jhrlf6ri8fymbju/ENG-GEN-MC-RND-PT-2020-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jhrlf6ri8fymbju/ENG-GEN-MC-RND-PT-2020-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jp9mb6r8g29sxqu/ENG-DD1-CC-2020-003.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2xt567t7z2wi4f0/ENG-DD1-CC-2020-054.pdf?dl=0
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ලංසු අවසර වීාට ප ර සාකච්ජ්ාව 

සදහා  ැමීණිය යුතු දිනය - 2020 

ජුනි ාස 09 වැනිදා 

ප ව10.00ටප්රධාාන 

ංංිනපරරු(පකොළබ උතුර) 

ප්රාපියය කාර්යාලය, පනො.83, 

ාහකුාාරපේ ාාවත, පකොළඹ 

14තුළදි  ැවැත්පව්. 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)PPC/2020/003 
ලං.වි.ම. මධයම පළාත් නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි කාර්යාල 

සංකීරර්යයේ වැසිිරලි පද්ධතිය 

අලුත්වැඩියා ිරරිම සඳහා යටන්ඩර් 

කැඳවීම. 

 

සුදුසුකම්: 
 

ICTAD යරේණියේ C7 යහෝ ඉන් 
ඉහළ යරේණියේ තිය ය යුතුය. 

 

Pre-bid Meeting 
2020-06-12 යවනි දින ප.ව.2.00ට 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි  
කාර්යාල පරිරයේදි. 

 

2020-06-17  
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/= 69,000/- 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. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)PPC/2020/028 
නුවරඑළිය ප්රායද්ය ය විදුලි 

ඉංජියන්රු නිල නිවස  අලුත්වැඩියා 

ිරරිම සඳහා යටන්ඩර් කැඳවීම. 

 

සුදුසුකම්: 
 
 

ICTAD යරේණියේ C8 යහෝ ඉන් 
ඉහළ යරේණියේ තිය ය යුතුය. 

 

Pre-bid Meeting 
 

2020-06-11 යවනි දින 
යප.ව.10.00ට විදුලි ඉංජියන්රු නිල 
නිවස, අංක 09, යරේටන් වියල්,, 

නුවරඑළිය පරිරයේදි. 

2020-06-17  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 1000/= 21,000/- එම එම අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/yx4yfeug777bs2j/Eng-DD2-CP-PPC-2020-003.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yx4yfeug777bs2j/Eng-DD2-CP-PPC-2020-003.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pnfcpiyg9jcgxx9/Eng-DD2-CP-PPC-2020-028.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pnfcpiyg9jcgxx9/Eng-DD2-CP-PPC-2020-028.pdf?dl=0
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යසේවා 
ජනන අංශය 

(මහවැලි 

සංකීරර්යය) 

MU/UKU/BIDS/2020/004 

 

උකුයවල විදුලි බලස්ථානයේ 
රාජකාරි ප්රවාහන කටයුතු සඳහා 
ආසන 12ක මගී වෑන් රථයක්  
අවුරුද්දක කාල සීමාවක් සඳහා 

කුලියට ලබාගැනීම 

(රියදුරු හා ඉන්ධන 

යකොන්ත්රාත්කරු විසින් සැපයිය 
යුතුයි.) 

 

2020/06/17 
14.00 පැයට 

 

මහවැලි 
සංකීරර්ය 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

උකුයවල විදුලි 
බලස්ථානය, ලං.වි.ම., 

උකුයවල. 
 

T.P. 

066 224 3054 

066 224 4229 

 

Fax 

066 224 4351 

රු. 1000/- 

 

සෑම 
යගවීමක්ම 
ඕනෑම 
මහජන 
බැංකු 

ශාඛාවිරන් 
යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 
ලං.වි.ම. 
ජනන 

මුලස්ථාන
යේ ගිණුම් 
අංක: 

071-1001-

2-3320-705 
බැරවන යසේ 
යගවා බැංකු 
ලදුපත 

ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය. 

 

රු: 10,000/- උකුයවල විදුලි 
බලස්ථානය, 

ලං.වි.ම. , උකුයවල. 
 

උකුයවල විදුලි 

බලස්ථානය, 
ලං.වි.ම. , උකුයවල. 

 

අදාළ 
යනොයේ. 

යද්ශීය Click 
here 

 

ජනන අංශය 
(ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය) 

LV/T/2020/0070 
 

DCS යගොඩනැගිල්යල් වැසිිරලි හා 
නාන කාමර 4 ක් අලුත් වැඩියා 

ිරරිම. 

2020-06-17 
ප.ව. 14.00 

 

 
 

පූර්වලංසුරැස්වී
ම 

2020/06/03 

10.00 පැයට 
 

 
 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය- 
සපයාගැනීම්
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන 
අංශය, 4වන මහල, 

බලස්ථාන 
කළමයාකරු 
(ලක්විජය 

විදුලිබලාගාරය) ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්යචෝයල් 

TP : 032 226 8964 

Fax: 032 226 8966 

 

 

3,500/- 
මුදල  
(නැවත 

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

ගිණුම් අංක: 
071100123
320705 
යවත බැර 
කල හැක. 

රු.80,000.00 ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 

මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය 

විදුලිබලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච්චයලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 

 
TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8966 

ප්රසම්පාදනඅංශය, 4 
වනමහල, 

පරිපාලනයගොඩනැගි
ල්ල, 

ලක්විජයවිදුලිබලාගා
රය, 

ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩ
ලය, නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්චයලයි 

61342. 
 

http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින්යනොමි
යල්බාගතකර
ගතහැක 

 

NCB Click 

Here 

 

https://www.dropbox.com/s/44d5gkp9bl56w3q/SIN-GEN-MC-UKU-BIDS-2020-004.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/44d5gkp9bl56w3q/SIN-GEN-MC-UKU-BIDS-2020-004.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/xjfq2xel2zkhm3u/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0070.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xjfq2xel2zkhm3u/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0070.pdf?dl=0
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ජනන අංශය 
( තාපබල 
සංකීරර්යය) 

SPS/CE/SLUDGE/2020/10 
 

දැවියතල් මණ්ඩි ලීටර 1,320,000 
විිරණීම 

සපුගස්කන්ද විදුලි බලස්ථානය 

2020.06.10 
10.00 පැයට 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

(තාපබල 

සංකීරර්යය) 

නිපයෝජ්ය සාාානය 

අධිකාකාරී ( තා බල 

සංකීර්ණය)  ලංවිා 

ජ්නන මූලස්ථානය, 

නව කැළණි  ාලා, 

10600 
පකොපලොරනාව 

දුරකතන අංකය 
2437426, 2423897 

 

500.00 132,000.00 නිපයෝජ්ය සාාානය 

අධිකාකාරී ( තා බල 

සංකීර්ණය)  ලංවිා 

ජ්නන මූලස්ථානය, නව 

කැළණි  ාලා, 

10600 පකොපලොරනාව 

දුරකතන අංකය 
2437426, 2423897 

 

නිපයෝජ්ය සාාානය 

අධිකාකාරී ( තා බල 

සංකීර්ණය)  ලංවිා 

ජ්නන මූලස්ථානය, 

නව කැළණි  ාලා, 

10600 
පකොපලොරනාව 

දුරකතන අංකය 
2437426, 2423897 

 

අදාල නැත NCB Click 

Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2020/04
2 
 

නිපයෝජ්ය සාාානයාධිකාකා (පකොළඹ 

නගරයට)අනුයුක්ත ප්රධාාන 

ංංිනපරරු (පාපහයුම්) ඒකකය 

සඳහා කූලි කෘ කැබ්  රථයක් ලබා 

ගැනීා. (වාහන අංක I/I) 

(වසර01ක් සදහා) 
 
 

2020 
ජුනි 
17 

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 

2020-06-16 දිනට 
යපර 

දුක. 011-2575923 
011-2575930 

 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

එක් කෘ කැබ් 
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 

- NCB Click Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2020/04
3 
 

නිපයෝජ්ය සාානයාධිකාකා (පකොළඹ 

නගරයට)අනියුක්ක ප්රධාාන 

ංංිනපරරු (පකොළඹබටහිර) 

ප්රාපියය කාර්යාලය සදහා  කු  

වැර රථයක් ලබා ගැනිා (වාහන 

අංක VI/VI)(වසර 01 ක් සදහා) 
 

2020 
ජුනි 
17 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 
(මුදලින්) 

 

එක් වැන් රථයක් 
සදහා 

15,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

එම එම - NCB Click here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2020/04
5 
 

නිපයෝජ්ය සාානයාධිකාකා  (පකොළඹ 

නගරය) ටඅනියුක්ක ප්රධාාන 

ංංිනපරරු (පකොළඹ උතුර) 

ප්රාපියය කාර්යාලය සදහා  කු  

වැර රථයක් ලබා ගැනිා (වාහන 

අංක IV/IV) (වසර 01 ක් සදහා) 

2020 
ජුනි 
17 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 
(මුදලින්) 

 

එක් කුළි වැන් 
රථයක් සදහා 
15,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

එම එම - NCB Click Here 

https://www.dropbox.com/s/j5qlas036nlk3kf/ENG-GEN-TC-SPSCESLUDGE202010.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j5qlas036nlk3kf/ENG-GEN-TC-SPSCESLUDGE202010.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qsv0dtcx2ra0tfh/ENG-DD1-CC-2020-042.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k53pokrk55p7msf/ENG-DD1-CC-2020-043.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ogkf12ey5r9hh7v/ENG-DD1-CC-2020-045.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2020/04
8 
 

නිපයෝජ්ය සාාානයාධිකාකා (පකොළඹ 

නගරයට)අනුයුක්ත ප්රධාාන 

ංංිනපරරු (පකොළඹ උතුර) 

ප්රාපියය කාර්යාලය සදහා  කු  

කෘ කැබ් රථයක් ලබා ගැනිා 

(වාහනඅංක III/IV)(වසර 01 ක් 

සදහා) 
 

2020 
ජුනි 
17 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 
(මුදලින්) 

 

එක් කෘ කැබ් 
රථයක් සදහා 
15,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

එම එම - NCB Click Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2020/05
0 
 

පකොළඹ බටහිර  ා පභෝගික පසේවා 

ාධායස්ථානය I සදහා කු යට පහෝ 

බිදට පගොඩනැගිල්ලක් ස යා 

ගැනිා. (වසර02ක කාලයක් සදහා) 

පකොළඹ 02 සහ 03  අවටිර 

අවා වශපයර වාහන 03 ක් 

නැවැත්විය හැකි විය යුතුය. 

පගොඩනැගිල්පල්/ නිවපසේ බිම් 

ප්රාාණය - දළ වශපයර වර්ග අඩි 

1,500  ාණ 

පිවිසුම් ාාර්ගපේ  ළල අඩි 12 පහෝ 

ඊට  වැඩි 

 හසු පිවිසුා ,විදුලිය, දුරකථන හා 

ජ්ල  හසුකම් තිබිය යුතු පව්. 
 

2020 
ජුනි 
17 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

ලංසු යපොත් නිකුත් 
යනොයකයර්. 

යගොඩනැගිල්යල් මුල් 
අයිතිකරුවන් සියලු 
විස්තර සහිතව තමාම 
ලංසු ලිඛිතව  ඉදිරිපත් 

කල යුතුය 
දුක.011-2575923 
011-2575930 

- - එම එම - NCB - 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2020/05
7 
 

විදුලි ංංිනපරරු(රජ්පේ පිහිටුම්) 

ටඅනුබිධා කුරුඳුවත්ත ඩිප ෝව 

සඳහා කූලි  දනා ාත 

පගොඩනැගිල්ලක් ස යා ගැනිා. 
 

පිහිටිා-පකොළඹ 07 අවටිර 
 

පගොඩනැගිල්පල් බිම් ප්රාාණය- 

වර්ග අඩි 2000ක්  ාණ 
 

වාහන 02 ක් නැවැත්විය හැකි විය 

යුතුය 

2020 
ජුනි 
17 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

එම - - එම එම - NCB - 

https://www.dropbox.com/s/6supaq3si07jxz5/ENG-DD1-CC-2020-048.pdf?dl=0
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පිවිසුම් ාාර්ගපේ  ළල -අඩි 15 

පහෝ ඊට වැඩි 
 

 හසු පිවිසුා,පතකලා 

විදුලිය(30A), දුරකථන හා 

පවරකරනලදමීටරසහිතජ්ල 

 හසුකම් තිබිය යුතු පව්. 
 

(වසර 02 ක කාල සිාාවක් සදහා) 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020
/54 

විදුලි ඉංජියන්රු (නාරම්මල) 
කාර්යාලය හා එයට අයත් 

නාරම්මල, ගිරිඋල්ල, අලේව, 
පාරියභෝගික යසේවා මධයස්ථාන 
පිරිසිදුිරරීම හා නඩත්තු යසේවා 

පවත්වායගන යාම. 
 

*(ලංසු භාර ගැනීයම් අවසන් දිනය 
2020.03.18  තිබු ඉහත ලංසුව 
යකොවයිඩ්-19 වසංගත තත්ත්වය 
නිසා 2020.06.17 දින දක්වා දීර්ඝ 

කරන ලදි.) 

2020 ජුනි 17 
ප.ව 02.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන  
කමිටුව 

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

 
037 - 2281892 

1,000.00 30,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී (වයඹ) 

කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැද්දුම, 
කුලියාපිටිය. 

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

 NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020
/56 

විදුලි ඉංජියන්රු (නාරම්මල) සඳහා 
කුලී පදනම මත යමෝටර් රථයක් 

ලබා ගැනීම. 
 

*(ලංසු භාර ගැනීයම් අවසන් දිනය 
2020.03.18  තිබු ඉහත ලංසුව 
යකොවයිඩ්-19 වසංගත තත්ත්වය 
නිසා 2020.06.17 දින දක්වා දීර්ඝ 

කරන ලදි.) 

2020 ජුනි 17 
ප.ව 02.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන  
කමිටුව 

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

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020
/57 

ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු 
(වාරියායපොල) කාර්යාලයට අයත්  
විදුලි ඉංජියන්රු (නඩත්තු) සඳහා 
කුලී පදනම මත යමෝටර් රථයක් 

ලබා ගැනීම. 
*(ලංසු භාර ගැනීයම් අවසන් දිනය 
2020.03.18  තිබු ඉහත ලංසුව 

2020 ජුනි 17 
ප.ව 02.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන  
කමිටුව 

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

 

https://www.dropbox.com/s/ugnh7r2zbs05pk6/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-54.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ugnh7r2zbs05pk6/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-54.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mw0v8n8ced48ycv/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-56.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mw0v8n8ced48ycv/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-56.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/eiu2a69i84km6y6/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-57.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/eiu2a69i84km6y6/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-57.pdf?dl=0
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යකොවයිඩ්-19 වසංගත තත්ත්වය 
නිසා 2020.06.17 දින දක්වා දීර්ඝ 

කරන ලදි.) 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020
/58 

විදුලි ඉංජියන්රු (නාරම්මල) 
කාර්යාලයට අයත් විදුලි අධිකාකාරී 
(වාණිජ) II  සඳහා කුලී පදනම මත 

වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 
 

*(ලංසු භාර ගැනීයම් අවසන් දිනය 
2020.03.18  තිබු ඉහත ලංසුව 
යකොවයිඩ්-19 වසංගත තත්ත්වය 
නිසා 2020.06.17 දින දක්වා දීර්ඝ 

කරන ලදි.) 

2020 ජුනි 17 
ප.ව 02.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන  
කමිටුව 

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

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020
/59 

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

ලබා ගැනීම. 
 

*(ලංසු භාර ගැනීයම් අවසන් දිනය 
2020.03.18  තිබු ඉහත ලංසුව 
යකොවයිඩ්-19 වසංගත තත්ත්වය 
නිසා 2020.06.17 දින දක්වා දීර්ඝ 

කරන ලදි.) 

2020 ජුනි 17 
ප.ව 02.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන  
කමිටුව 

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

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020
/60 

ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු 
(කුරුයෑගල) කාර්යාලයට අයත් 
විදුලි අධිකාකාරී(කාර්යාලය) සඳහා 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා 

ගැනීම. 
*(ලංසු භාර ගැනීයම් අවසන් දිනය 
2020.03.18  තිබු ඉහත ලංසුව 
යකොවයිඩ්-19 වසංගත තත්ත්වය 
නිසා 2020.06.17 දින දක්වා දීර්ඝ 

කරන ලදි.) 

2020 ජුනි 17 
ප.ව 02.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන  
කමිටුව 

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

 

https://www.dropbox.com/s/7ya0ciqbybei7mq/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-58.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7ya0ciqbybei7mq/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-58.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/240dos3ijeawhkq/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-59.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/240dos3ijeawhkq/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-59.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4hzu34wmcyrwpw9/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-60.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4hzu34wmcyrwpw9/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-60.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020
/61 

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

ගැනීම. 
*(ලංසු භාර ගැනීයම් අවසන් දිනය 
2020.03.18  තිබු ඉහත ලංසුව 
යකොවයිඩ්-19 වසංගත තත්ත්වය 
නිසා 2020.06.17 දින දක්වා දීර්ඝ 

කරන ලදි.) 

2020 ජුනි 17 
ප.ව 02.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන  
කමිටුව 

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

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020
/62 

ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු (යබදාහැරීම් 
නඩත්තු) ඒකකයට අයත්  විදුලි 
ඉංජියන්රු - I සඳහා කුලී පදනම 
මත යමෝටර් රථයක් ලබා ගැනීම. 

 
*(ලංසු භාර ගැනීයම් අවසන් දිනය 
2020.03.18  තිබු ඉහත ලංසුව 
යකොවයිඩ්-19 වසංගත තත්ත්වය 
නිසා 2020.06.17 දින දක්වා දීර්ඝ 

කරන ලදි.) 

2020 ජුනි 17 
ප.ව 02.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන  
කමිටුව 

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

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020
/63 

විදුලි ඉංජියන්රු (වාණිජ) ඒකකයට 
අයත් විදුලි අධිකාකාරී (වාණිජ) - II 
සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 

ලබා ගැනීම. 
*(ලංසු භාර ගැනීයම් අවසන් දිනය 
2020.03.18  තිබු ඉහත ලංසුව 
යකොවයිඩ්-19 වසංගත තත්ත්වය 
නිසා 2020.06.17 දින දක්වා දීර්ඝ 

කරන ලදි.) 

2020 ජුනි 17 
ප.ව 02.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන  
කමිටුව 

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

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020
/64 

කීරරියන්කල්ලිය පාරියභෝගික යසේවා 
මධයස්ථානය සඳහා කුලී පදනම 
මත ක  කැබ් රථයක් ලබා ගැනීම. 
(ලංසු භාර ගැනීයම් අවසන් දිනය 
2020.03.18  තිබු ඉහත ලංසුව 
යකොවයිඩ්-19 වසංගත තත්ත්වය 
නිසා 2020.06.17 දින දක්වා දීර්ඝ 

කරන ලදි.) 

2020 ජුනි 17 
ප.ව 02.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන  
කමිටුව 

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

 

https://www.dropbox.com/s/xwpzzep7fzima01/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-61.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xwpzzep7fzima01/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-61.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/buec5vfrpmzoo8j/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-62.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/buec5vfrpmzoo8j/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-62.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yzya5ods2hfww1p/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-63.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yzya5ods2hfww1p/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-63.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h9asi98wkcsotvs/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-64.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h9asi98wkcsotvs/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-64.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020
/65 

ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු (යබදාහැරීම් 
නඩත්තු) ඒකකයට අයත්  

කුලියාපිටිය නඩත්තු උප ඒකකය 
සඳහා කුලී පදනම මත ක  කැබ් 

රථයක් ලබා ගැනීම. 
*(ලංසු භාර ගැනීයම් අවසන් දිනය 
2020.03.18  තිබු ඉහත ලංසුව 
යකොවයිඩ්-19 වසංගත තත්ත්වය 
නිසා 2020.06.17 දින දක්වා දීර්ඝ 

කරන ලදි.) 

2020 ජුනි 17 
ප.ව 02.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන  
කමිටුව 

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

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020
/67 

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

ගැනීම. 
 

*(ලංසු භාර ගැනීයම් අවසන් දිනය 
2020.03.18  තිබු ඉහත ලංසුව 
යකොවයිඩ්-19 වසංගත තත්ත්වය 
නිසා 2020.06.17 දින දක්වා දීර්ඝ 

කරන ලදි.) 
 

2020 ජුනි 17 
ප.ව 02.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන  
කමිටුව 

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

 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/P&D-V107/2020/36 
යතත් බදු කුලී පදනම මත යමෝටර් 
රථයක් ලබා ගැනීම. (රියදුරු 
සහිතව). ප්රධාන ඉංජියන්රු - 
සැලසුම් හා සංවර්ධන 

 

2020-06-10 

ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

යනො. 280, නුවර පාර, 
ිරරිබත්යගොඩ.                

දු.ක. 011-

2911071/72 

 

500.00 20,000.00 නි.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 

ලං.වි.ම., යනො. 280, නුවර 
පාර, ිරරිබත්යගොඩ. 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

යනො. 280, නුවර පාර, 
ිරරිබත්යගොඩ. 

 
- 

NCB Click 

here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/N-V42/2020/35 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන් 
රථයක් ලබා ගැනීම. විබැදුම් 

ඒකකය - මීගමුව 

2020-06-10 

ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 500.00 20,000.00 එම එම  
- 

NCB Click 

here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/J-V145/2020/34 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන් 
රථයක් ලබා ගැනීම. පාරියභෝගික 
යසේවා මධයස්ථානය - වත්තල 

2020-06-10 

ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 500.00 20,000.00 එම එම  
- 

NCB Click 

here 

https://www.dropbox.com/s/zyw0s61jd6kegyj/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-65.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zyw0s61jd6kegyj/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-65.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3huf97ewlmwvdqw/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-67.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3huf97ewlmwvdqw/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-67.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9odul8ywf0mh7zq/Eng-DD2-WPN-NCB-P%26D-%20V107-2020-36%20-%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9odul8ywf0mh7zq/Eng-DD2-WPN-NCB-P%26D-%20V107-2020-36%20-%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u30qykgfiq2fwvc/Eng-DD2-WPN-NCB-N-%20V42-2020-35%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u30qykgfiq2fwvc/Eng-DD2-WPN-NCB-N-%20V42-2020-35%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wfha5bo4zzx8ik0/Eng-DD2-WPN-NCB-J-%20V145-2020-34%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wfha5bo4zzx8ik0/Eng-DD2-WPN-NCB-J-%20V145-2020-34%20van.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 

අංශය 02 
(බපඋ) 

WPN/CE(CON)/TC1/Building/ 

Weliweriya/2020/02 

බදු /කුලී පදනම මත වැලියේරිය 
තැනීම් වැඩය ම සඳහා 

යගොඩනැගිල්ලක්  සපයා ගැනීම 
(වැලියේරිය අවටින්) 

2020-06-12 

ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
තැනීම්      (බපඋ) 
කාර්යාල, අංක 280, 
නව ජීවන යපයදස 
ිරරිබත්යගොඩ 

+94-11-2910183            
+94-11-2908250 

250.00 - ප්රධාන ඉංජියන්රු තැනීම් 
( බපඋ) කාර්යාල, අංක 
280, නව ජීවන යපයදස, 

ිරරිබත්යගොඩ 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
තැනීම් ( බපඋ) 

කාර්යාල, අංක 280, 
නව ජීවන යපයදස, 
ිරරිබත්යගොඩ 

 
- 

NCB Click 

here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 
(බපඋ) 

WPN/CE(CON)/TC1/Building/ 

Minuwangoda/2020/03 

බදු /කුලී පදනම මත මිනුවන්යගොඩ 
තැනීම් වැඩය ම සඳහා 

යගොඩනැගිල්ලක්  සපයා ගැනීම 
(මිනුවන්යගොඩ අවටින්) 

 

2020-06-12 

ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 250.00 - එම එම  
- 

NCB Click 

here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 
(බපඋ) 

WPN/VEY/BC/PAS.CSC 
පස්යාල පාරියභෝගික යසේවා 

මධයස්ථාන සදහා පස්යාල නගරයට 
ආසන්නව බදුකුලී පදනම මත 
පරිරයක් සපයා ගැනීම. (වසර 
යදකක කාලසීමාවක් සඳහා ) 

2020-06-17 

ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ප්රධාන  විදුලි 
ඉංජියන්රු, 

ලං.වි.ම., යනො.70, 
බාඳුරායගොඩ පාර, 
යේයන්යගොඩ 

දු.ක. 033-2287260 

033-2287570 
 

- - ප්රධාන  විදුලි ඉංජියන්රු, 
ලං.වි.ම., යනො.70, 
බාඳුරායගොඩ පාර, 
යේයන්යගොඩ 

ප්රධාන  විදුලි 
ඉංජියන්රු, 

ලං.වි.ම., යනො.70, 
බාඳුරායගොඩ පාර, 
යේයන්යගොඩ 

 
- 

NCB Click 

here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 
(බපඋ) 

WPN/NEG/C7/TEN/CLEAN/20

/01 
මීගමුව ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු 

කාර්යාල 
සංකීරර්යය,මීගමුව/මිනුවන්යගොඩ/
කටුනායක/කටාන පාරියභෝගික 
යසේවා මධයස්ථානය, නඩත්තු 
ඒකකය එම ස්ථාන වලට 

අනුබද්ධිකාත ප්රාථමික උපයපොලවල් 
සඳහා අවුරුද්දක කාලයක්                                         

දක්වා පිරිසිදු ිරරීම හා නඩත්තු 
යසේවා පවත්වායගන යාම 

 

2020-06-12 

ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ප්රධාන  විදුලි 
ඉංජියන්රු, 

ලං.වි.ම., යනො: 87, 
ිරඹුලාපිටිය පාර, 

මීගමුව. 

දු.ක. 031-2224286 

031-2235202 

 

500.00 2500.00 ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු, 

ලං.වි.ම., යනො: 87, 
ිරඹුලාපිටිය පාර, මීගමුව. 

 

ප්රධාන විදුලි 
ඉංජියන්රු, ලං.වි.ම., 

යනො: 87, ිරඹුලාපිටිය 
පාර, මීගමුව. 

 

 
- 

NCB Click 

here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 
 (වාහාආ)  

DD2/DGM(C&C)/HVML//2020/T99 
ිරරිබත්යගොඩ පිහිටි යබ.අංශ 02 
මනු පරීක්ෂයාගාරය සඳහා යතත 
බදු කුළී පදනම මත වෑන් රථයක් 

සපයා ගැනීම 
 

2020.06.10 
යප.ව.10.00 

යබදාහැරීම් 
අංශ 2 

නිසා(වාහාආ) යබ.අංශ 
2, 02වන මහළ, 
යනො.205/3, නුවර 
පාර, පහළ ය යන්විල, 

කඩවත 
0112901308 

500.00 18,000.00 යකොළඹ 02, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලයේ 
යදවන මහයල් 

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

යකොළඹ 02, ලං.වි.ම, 
යනො.205/3, නුවර 
පාර, පහළ ය යන්විල, 

කඩවත 
යදවන මහයල් 

අ.සා.(යබ.අංශ 02) 
කාර්යාලය 

- NCB Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/iwyrlqo1s1x4wn5/WPN-CE%28CON%29-TC1-Building-Weliweriya-2020-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iwyrlqo1s1x4wn5/WPN-CE%28CON%29-TC1-Building-Weliweriya-2020-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d7hyop3imu58xw9/WPN-CE%28CON%29-TC1-Building-Minuwangoda%20-2020-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d7hyop3imu58xw9/WPN-CE%28CON%29-TC1-Building-Minuwangoda%20-2020-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dpf2htbij4mp992/WPN-VEY-BC-PAS.CSC%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dpf2htbij4mp992/WPN-VEY-BC-PAS.CSC%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mzu2624b9jln0i9/WPN-NEG-C7-TEN-CLEAN-20-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mzu2624b9jln0i9/WPN-NEG-C7-TEN-CLEAN-20-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6yg2t0kfra8citr/Eng-DD2-CnC-2020-T99.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6yg2t0kfra8citr/Eng-DD2-CnC-2020-T99.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 

අංශය 02 
(නැයගනහිර)  

DGM [E]/QPPC/20/097 

 

විදුලි අධිකාකාරී (පබදාහැරීම් නඩත්තු)  

-ත්රිකුණාමලය   පේ රාජ්කාරී කටයුතු 

සඳහා වෑර  රථයක්  වසර 02 ක් 

සඳහා කුලියට ලබා ගැනීා. 

2020-06-17 
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

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

 

1,000.00 20,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
උප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click Here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 
(නැයගනහිර)  

DGM [E]/QPPC/20/098 

 

නිපයෝජ්ය සාාානයාධාාකාරී 

(නැපගනහිර)  කාර්යාලය පේ 

රාජ්කාරී කටයුතු සඳහා වෑර  

රථයක්   වසර 02 ක් සඳහා කුලියට 

ලබා ගැනීා 

2020-06-17 
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

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

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 
(නැයගනහිර)  

DGM [E]/QPPC/20/099 

 

විදුලි අධිකාකා   (වාණිජ්) නිපයෝජ්ය 

සාාානයාධිකාකාරී කාර්යාලය 

ත්රීකුණාාලය පේ රාජ්කාරී කටයුතු 

සඳහා වෑර  රථයක්   වසර 02 ක් 

සඳහා කුලියට ලබා ගැනීා. 

2020-06-17 
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

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

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 
(නැයගනහිර)  

DGM [E]/QPPC/20/100 

 

විදුලි අධිකාකා   (බලශක්තී 

කළාණාකරන) නිපයෝජ්ය 

සාාානයාධිකාකාරී කාර්යාලය 

ත්රීකුණාාලය පේ රාජ්කාරී කටයුතු 

සඳහා වෑර  රථයක්   වසර 02 ක් 

සඳහා කුලියට ලබා ගැනීා. 

 

2020-06-17 
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

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

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 
(නැයගනහිර)  

DGM [E]/QPPC/20/101 

 

විදුලි අධිකාකාරී (පබදාහැරීම් තැනීම්)   

-ත්රිකුණාමලය   පේ රාජ්කාරී කටයුතු 

සඳහා වෑර  රථයක්  වසර 02 ක් 

සඳහා කුලියට ලබා ගැනීා. 
 

2020-06-17 
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

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

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 
(නැයගනහිර)  

DGM [E]/QPPC/20/102 

 

විදුලි ංංිනපරරු පබදාහැරීම් 

නඩත්තු  (ාඩකලපුව) පේ රාජ්කාරී 

කටයුතු සඳහා කාර්  රථයක්  වසර 

02 ක් සඳහා කුලියට ලබා ගැනීා. 

2020-06-17 
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

විදුලි ඉංජියන්රු   
යබදාහැරීම් නඩත්තු  

(මඩකලපුව) 
කාර්යාලය 

065-2227761 
යහෝ 

නියයෝජය 

1,000.00 20,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
උප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click Here 

https://www.dropbox.com/s/n8olpx0ri6ldw4g/Eng-DD2-EP-097%20Hiring%20of%20Vehicle%20forES%28DM%29%20Trincomalee.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/21puui2zkqcx6yh/Eng-DD2-EP-098%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20DGM%28East%29%20office%20in%20Trincomalee.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rrmq5q2gy5z5dbo/Eng-DD2-EP-099%20Hiring%20of%20Vehicle%20forES%28Commercial%29%20at%20DGM%28East%29%20Office.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wyt2e5zd2qe5uoa/Eng-DD2-EP-100%20Hiring%20of%20Vehicle%20forES%28EM%29%20at%20DGM%28East%29%20Office.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/td3f4s3r4c2jake/Eng-DD2-EP-101%20Hiring%20of%20Vehicle%20forES%28DC%29%20Trincomalee.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c7w1645kt5xjoso/Eng-DD2-EP-102%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20EE%20DM%20Batticaloa.pdf?dl=0
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සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 
(නැයගනහිර)  

DGM [E]/QPPC/20/103 

 

විදුලි අධිකාකාරී කල්මුපේ  

 ා පභෝගික ාධායස්ථානය 

(කල්මුපේ)පේ රාජ්කාරී කටයුතු 

සඳහා වෑර ථයක්    වසර 02 ක් 

සඳහා කුලියට ලබා ගැනීා. 

2020-06-17 
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

ේදුලි ඉංජියන්රු   
(කල්මුයණ් 
)කාර්යාලය 
067-2229276 

යහෝ 
නියයෝජය 

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

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

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 
(නැයගනහිර)  

DGM [E]/QPPC/20/104 

 

විදුලි අධිකාකාරී සම්ාරතුරර 

 ා පභෝගික ාධායස්ථානය 

(කල්මුපේ) පේ රාජ්කාරී කටයුතු 

සඳහා වෑර රථයක්  වසර 02 ක් 

සඳහා කුලියට ලබා ගැනීා. 

2020-06-17 
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

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

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 
(නැයගනහිර)  

DGM [E]/QPPC/20/105 

 

විදුලි අධිකාකාරී (පබදාහැරීම් තැනීම්)   

-අමි ාර පේ රාජ්කාරී කටයුතු 

සඳහා වෑර  රථයක්  වසර 02 ක් 

සඳහා කුලියට ලබා ගැනීා. 

2020-06-17 
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

විදුලි ඉංජියන්රු 
(යබදාහැරීම් තැනීම්) 
කාර්යාලය- අමිපාර 
063-2222440 

යහෝ 
නියයෝජය 

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

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

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 
(නැයගනහිර)  

DGM [E]/QPPC/20/106 
 

විදුලි අධිකාකාරී අක්කරර ත්තු 

 ා පභෝගික  පසේවා ාධායස්ථානය 

(අමි ාර)පේ රාජ්කාරී කටයුතු 

සඳහා වෑර රථයක් වසර 02 ක් 

සඳහා කුලියට ලබා ගැනීා. 

2020-06-17 
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

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

යහෝ 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී(නැ

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

https://www.dropbox.com/s/owwere6svh7ry5r/Eng-DD2-EP-103%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20Kalmunai%20ECSC%20-Kalmunai.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o1n01v11wgg2qkn/Eng-DD2-EP-104%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20Sammanthurai%20ECSC%20-Kalmunai.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jxki7yaw6iict4d/Eng-DD2-EP-105%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20Construction%20%20-%20Ampara.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/py6rujpvzbjq7j0/Eng-DD2-EP-106%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20Akkaraipattu%20Ampara.pdf?dl=0
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යගනහිර කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/062 
 

කටුගස්යතොට ප්රායද්ය ය විදුලි 
ඉංජියන්රු 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 හැිර 

යේට්ටුවක් සවිකර තිය ය යුතුය. 
3 යදොඹකර රථයක් ඉඩම තුලට ගත 

හැිරවිය යුතුය. 
4. පර්චස් 20ක් යහෝ ඊට වැඩි 

තැනිතලා භූමියක් 
විය යුතුය. 

 

2020-06-17  
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. (වාණිජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. NCB  
- 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/063 
ප්රධාන  ඉංජියන්රු (තැනීම්)  

ඒකකය - ම.ප. සඳහා කුලී පදනම 
මත වසර 02ක කාලයකට 4WD 
ඩබල් කැබ් රථයක්  ලබා ගැනීම ග 

 
 

2020-06-17  
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. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/064 
ප්රධාන  ඉංජියන්රු (තැනීම්)  

ඒකකය - ම.ප. සඳහා කුලී පදනම 
මත වසර 02ක කාලයකට යමෝටර් 
කාර් රථයක්  ලබා ගැනීම ග 

 
 

2020-06-17  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 1000/= 20,000/- එම එම අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/cz506mjgn16ocbt/Sin-DD2-CP-PPC-2020-063.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cz506mjgn16ocbt/Sin-DD2-CP-PPC-2020-063.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ojwny6ymrz6vkou/Sin-DD2-CP-PPC-2020-064.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ojwny6ymrz6vkou/Sin-DD2-CP-PPC-2020-064.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/065 
ප්රධාන  ඉංජියන්රු (යප්රායදණිය)  

ඒකකය ට අයත් අම්පිටිය 
පාරියභෝගික යසේවා මධයස්ථානය 
සඳහා කුලී පදනම මත වසර 02ක 
කාලයකට 4WD ඩබල් කැබ් 
රථයක්  ලබා ගැනීම ග 

 
 

2020-06-17  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 1000/= 20,000/- එම එම අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/069 
ගිනිගත්යහේන ප්රායද්ශීය විදුලි  

ඉංජියන්රු සඳහා කුලී පදනම මත 
වසර 02ක කාලයකට යමෝටර් කාර් 

රථයක්  ලබා ගැනීම ග 
 
 

2020-06-17  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 1000/= 20,000/- එම එම අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/072 
කුණ්ඩසායල් ප්රායද්ශීය විදුලි  

ඉංජියන්රු ඒකකයට අයත් වාණිජ 
උප ඒකකය සඳහා කුලී පදනම මත 
වසරක කාලයකට ත්රි යරෝද රථයක්  

ලබා ගැනීම ග 
 
 

2020-06-17  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 500/= 5,000/- එම එම අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/088 
ප්රධාන ඉංජියන්රු (යබදාහැරිම් 
නඩත්තු) ඒකකය සඳහා  වැඩය ම් 
කාර්යාලය පවත්වායගන යාම 
සඳහා කෑගල්ල ප්රයද්ශයයන් 

කුළී/බදු  පදනම මත පහත සඳහන් 
පහසුකම් සහිතව වසර 02ක 

කාලයකට යගොඩනැගිල්ලක්  ලබා 
ගැනීම. 

 

 

1).වර්ග අඩි 1500කට ආසන්න 
යගොඩනැගිල්ලක් වීම. 

2).යලොරි රථ 02ක් නවතා තැබීමට 
හැිර ඉඩ කඩ සහිත වීම. 

3).කෑගල්ල නගරයයන් යහෝ 
නගරයට පහසුයවන් 

ලඟාවියහැිර ස්ථානයක් වීම. 
4).ජලය, විදුලිය, හා සනීපාරක්ෂක 

පහසුකම් සහිත වීම. 
 

 

2020-06-17  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

 
දු.අ.  081-4953235 

081-4953237 
 

- - එම එම අදාල නැත. NCB - 

https://www.dropbox.com/s/4stfr6ey0xdmyuo/Sin-DD2-CP-%20PPC-2020-065.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4stfr6ey0xdmyuo/Sin-DD2-CP-%20PPC-2020-065.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i23gepkj90wht1h/Sin-DD2-CP-PPC-2020-069.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i23gepkj90wht1h/Sin-DD2-CP-PPC-2020-069.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2868wzzplqmrvh9/Sin-DD2-CP-%20PPC-2020-072.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2868wzzplqmrvh9/Sin-DD2-CP-%20PPC-2020-072.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/090 
ප්රධාන ඉංජියන්රු (යබදාහැරිම් 
නඩත්තු) ඒකකය සඳහා  වැඩය ම් 
කාර්යාලය පවත්වායගන යාම 

සඳහා මාතයල් නගරයයන් කුළී/බදු  
පදනම මත පහත සඳහන් පහසුකම් 
සහිතව වසර 02ක කාලයකට 
යගොඩනැගිල්ලක්  ලබා ගැනීම. 

 

1). වර්ග අඩි 1500කට ආසන්න 
යගොඩනැගිල්ලක් වීම. 

2).යලොරි රථ 02ක් නවතා තැබීමට 
හැිර ඉඩ කඩ සහිත වීම. 

3).මාතයල් නගරයයන් යහෝ 
නගරයට පහසුයවන් 

ලඟාවියහැිර ස්ථානයක් වීම. 
4).ජලය, විදුලිය, හා සනීපාරක්ෂක 

පහසුකම් සහිත වීම. 
 

 

2020-06-17  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම  
- 

 
- 

එම එම අදාල නැත. NCB - 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/091 
ගලයගදර ප්රායද්ය ය විදුලි 
ඉංජියන්රු ඒකකයට අයත් 

හතරලියද්ද 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.හතරලියද්ද පා.යසේ.ම. ආසන්න 
ස්ථානයක් විය යුතුය. 

2 ඉඩම වටා ආරක්ෂිත වැටක් සහ 
අඟුළු දැමිය හැිර 

යේට්ටුවක් සවිකර තිය ය යුතුය. 
3 යදොඹකර රථයක් ඉඩම තුලට ගත 

හැිරවිය යුතුය. 
4. පර්චස් 10ක් යහෝ ඊට වැඩි 

තැනිතලා භූමියක් 

විය යුතුය. 
 

2020-06-17  
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 – 4950330 

 
- 

 
- 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. NCB - 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/092 
යප්රායදණිය ප්රායද්ය ය විදුලි 
ඉංජියන්රු ඒකකයට අයත් 
යටිනුවර පාරියභෝගික යසේවා 

මධයස්ථානයේ කණු අංගනය සඳහා 
වසරක කාලයකට යපෞද්ගලික 

2020-06-17  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

මහනුවර. 

1000/= 8,000/- 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. NCB Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/6bzxa800oa6cfnx/Eng-DD2-CP-PPC-2020-092.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6bzxa800oa6cfnx/Eng-DD2-CP-PPC-2020-092.pdf?dl=0
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අංශයේ ආරක්ෂක යසේවාව ලබා 
ගැනීම. 

 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 
 

මහනුවර. 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/093 
ප්රධාන ඉංජියන්රු-මහනුවර නගර 
කාර්යාලයට අයත් සරසවි උයන 
පාරියභෝගික යසේවා මධයස්ථානය 

සඳහා වසරක කාලයකට 
යපෞද්ගලික අංශයේ ආරක්ෂක 

යසේවාව ලබා ගැනීම. 
 

2020-06-17  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 1000/= 8,000/- එම එම අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/192 
යප්රායදණිය   ප්රායද්ශීය විදුලි 

ඉංජියන්රු  බල   ප්රයද්ශයට අයත් 
අම්පිටිය  වි.පා.යසේ.මධයස්ථානය 
පවත්වායගන යාම සඳහා  පහත 

සඳහන් අවශයතාවන් සහිත නිවසක් 
කුලී/බදු පදනම මත වසර 02ක 
කාලයක් සඳහා ලබා ගැනීම. 

 

i) යගොඩනැගිල්ල අවම 
වශයයන් වර්ග අඩි 

1800ක් පමය විය යුතුය. 

ii) යගොඩනැගිල්ල අම්පිටිය 
නගර   ආසන්නයේ පිහිටා 

තිය ය යුතුය. 

iii) ජලය, විදුලිය, ස්ථාවර 
දුරකථන පහසුකම්  සහ 
සනීපාරක්ෂක පහසුකම් 

තිය ය යුතුය. 

iv) වාහන ගමන් කළ  හැිර 
මාර්ග පහසුකම් හා  
වාහන නවතා තැබීයම් 
පහසුකම් තිය ය යුතුය. 

 

 

2020-06-17  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

 
දු.අ.  081-4949230 

 

- - එම එම අදාල නැත. NCB - 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/193 
මහනුවර නගර කාර්යාලයේ විදුලි 
ඉංජියන්රු (නඩත්තු) සඳහා වසර 
02ක කාලයකට බඳු/කුලි පදනම 

මත නිවසක් ලබා ගැනිම. 
සපුරාලිය යුතු අවශයතා: 

1.මහනුවර නගරය ආසන්නයේ 

2020-06-17  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

 

- - එම එම අදාල නැත. NCB - 

https://www.dropbox.com/s/j7fouk1bxztwrlc/Eng-DD2-CP-PPC-2020-093.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j7fouk1bxztwrlc/Eng-DD2-CP-PPC-2020-093.pdf?dl=0


 22 

පිහිටිම 
2.අවම වශයයන් නිදන කාමර 02ක් 

සහ 
අභයන්තර නාන කාමර සහිත වීම. 
3.යගොඩනැඟිල්ල අවම වශයයන් 

ව.අ.1200ක් 
යනොඅඩු විය යුතුය. 

4.සැහැල්ලු වාහනයක් නවතා 
තැය යම් හැිරයාව තිය ය 

යුතුය. 
5.ඉඩම වටා ආරක්ෂිත තාප්පයක් 

සහ ආරක්ෂිත 
යේට්ටුවක් තිය ය යුතුය. 

6.නල ජලය, විදුලිය, දුරකථන 
පහසුකම් තිය ය 

යුතුය. 
 

දු.අ.  081-2232091 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/194 
ප්රායද්ය ය විදුලි ඉංජියන්රු 

(ගිනිගත්යහේන) සඳහා වසර 02ක 
කාලයකට බඳු/කුලි පදනම මත 

නිවසක් ලබා ගැනිම. 
සපුරාලිය යුතු අවශයතා: 
1.ගිනිගත්යහේන නගරය 
ආසන්නයේ පිහිටිම 

2.අවම වශයයන් නිදන කාමර 
03කට යනොඅඩු 

අභයන්තර නාන කාමර සහිත වීම. 
3.යගොඩනැඟිල්ල අවම වශයයන් 

ව.අ.1750කට 
යනොඅඩු විය යුතුය. 

4.සැහැල්ලු වාහනයක් නවතා 
තැය යම් හැිරයාව තිය ය 

යුතුය. 
5.නල ජලය, විදුලිය, දුරකථන සහ 

සනීපාරක්ෂක පහසුකම් 
තිය ය යුතුය. 

 

 

2020-06-17  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

 

දු.අ.  051-2242408 

- - එම එම අදාල නැත. NCB - 

යබදාහැරී යම් 
අංශය 03 
(සබරගමුව) 

SAB/CE(EM)/BUILDING/50/2020/01 
 

බලශක්ති කළමනාකරය ඒකකය 
සඳහා  වසර 03 ක කාලයක් සඳහා  
කුලී පදනම මත යගොඩනැගිල්ලක් 

ලබා ගැනීම. 
 

2020-06-17 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

ප්රධාන 
ඉංජියන්රු(බලශක්ති 
කළමනාකරය) 

ඒකකය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, යනො 57/4, 
බටුයහේන, 

රු. 1000.00 - නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී(සබරගමු

ව) කාර්යාලය 
ප්රධාන ඉංජියන්රු(වාණිජ) 

ඒකකය 
නව නගරය 
රත්නපුර 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී(සබර
ගමුව) කාර්යාලය 

ප්රධාන 
ඉංජියන්රු(වාණිජ) 

ඒකකය 
නව නගරය 

-- NCB Click 
here 

https://www.dropbox.com/s/1aonr5r7t58aw2u/SAB-CE%28EM%29-BUILDING-50-2020-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1aonr5r7t58aw2u/SAB-CE%28EM%29-BUILDING-50-2020-01.pdf?dl=0
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හිදැල්ලන, 
රත්නපුර 

 

045- 22 64079 

 
 

රත්නපුර 
 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/H

V-30/BD-04/2K20/27 
විදුලි ඉංජියන්රු (බදුල්ල) ඒකකයේ 

බදුල්ල පාරියභෝගික යසේවා 
මධයස්ථානය  සඳහා කුලි පදනම 
මත වසර යදකක  කාලයකට වෑන් 

රථයක් ලබාගැනීම 

2020 
ජූනි මස 17 
ප.ව 15.00 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක. : 0552222474 

 

500.00 49,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාන ඉංජියන්රු 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

- NCB Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/H

V-110/DM-17/2K20/28 

 
ප්රධාන ඉංජියන්රු (යබදාහැරීම් 
නඩත්තු - ඌව) තරාපැවි 

අලුත්වැඩියා හා නඩත්තු - ඌව  
සඳහා කුලි පදනම මත වසර යදකක  

කාලයකට ක  කැබ්  රථයක් 
ලබාගැනීම 

 

2020 
ජූනි මස 17 
ප.ව 15.00 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 500.00 51,000.00 එම එම - NCB Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/H

V-95/MON-14/2K20/29 
විදුලි ඉංජියන්රු (යමොයරාගල) 

ඒකකයේ යමොයරාගල 
පාරියභෝගික යසේවා මධයස්ථානය  
සඳහා කුලි පදනම මත වසර යදකක  
කාලයකට වෑන් රථයක් ලබාගැනීම 

 

2020 
ජූනි මස 17 
ප.ව 15.00 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 500.00 49,000.00 එම එම - NCB Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

නිසා(ඌව)/ප්රං(වාීජජ්)/නිල 

නිවාස/සි6/2පක්20/02 
 

ප්රායද්ශීය විදුලි ඉංජියන්රු (බදුල්ල) 
ඒකකයට අයත් හාලිඇල 

පාරියභෝගික යසේවා මධයස්ථානයේ 
විදුලි අධිකාකාරි සදහා හාලිඇල 

නගරය අවටින් නිවසක් බදු පදනම 

2020 
ජූනි මස 17 
ප.ව 15.00 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 500.00 6,000.00 එම එම - NCB Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/1ft4keoyrirxehm/27.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1ft4keoyrirxehm/27.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v3fogq24d7pk6ob/28.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v3fogq24d7pk6ob/28.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o412rrcrzutjxrq/29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o412rrcrzutjxrq/29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i1x9wt1wpzeg1ow/2K20-2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i1x9wt1wpzeg1ow/2K20-2.pdf?dl=0
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මත ලබාගැනීම 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(දකුණු 
පළාත) 

නි.සා.(ද.ප.)/ලි2/කුලී 

වාහන/2020/19 

නි.සා.(ද.ප.)/ලි2/කුලී 

වාහන/2020/20 

නි.සා.(ද.ප.)/ලි2/කුලී 

වාහන/2020/21 

නි.සා.(ද.ප.)/ලි2/කුලී 

වාහන/2020/22 

නි.සා.(ද.ප.)/ලි2/කුලී 

වාහන/2020/23 

නි.සා.(ද.ප.)/ලි2/කුලී 

වාහන/2020/24 

 

ඉහත යටන්ඩර් අංකයන්ට අදාල 
2020.05.21 දින පලකරන ලද 
දැන්වීම හා බැයද්. එහි යටන්ඩර් 
විවෘත කරන යේලාව යවනස් 

ිරරීමහා 22, 23 අංකයන්ට අදාල 
යටන්ඩර්පත් ආකෘති යවනස් ිරරීම 

දැන්වීම. 
 

2020.06.10 
ප.ව.2.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

නි.සා.(ද.ප.) 

කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

අංක.167,  

මාතරපාර,ගාල්ල. 
 

500/- අදාළයනොයේ නි.සා.(ද.ප.) කාර්යාලය, 

ලං.වි.ම., අංක.167,  

මාතරපාර,ගාල්ල. 
 

නි.සා.(ද.ප.) 

කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

අංක.167,  

මාතරපාර,ගාල්ල. 
 

අදාලයනොයේ

. 
NCB 

 

Click 
Here්ර 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(දකුණු 
පළාත) 

දප/අකු/ලි1/කුලී 
යගොඩනැගිලි/2020/02 

 
 

ප්රාපිය ය නඩත්තු ඒකකය සඳහා 

පගොඩනැගිල්ලක් කුලියට ලබා 

ගැනීා . 

 
අකුරැස්ස ප්රායද්ශීය ප්රධාන විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලයට අයත් 

ප්රායද්ශීය නඩත්තු ඒකකය සඳහා 
දම්පැල්ල,යතලි,ජවිල සහ පරදූව 
අවට ප්රධාන පාර ආසන්නයේ  ව.අ. 

750 ක් යහෝ ඊට වැඩි, අවම 
වශයයන් වාහන 02 ක් යහෝ ඊට 
වැඩි ප්රමායයක් නවතා තැය ය 

හැිර, ජලය, විදුලිය, දුරකථන සහ 
මාර්ග පහසුකම් වලින් යුතු ඉඩම 
වටා යේට්ටුවක් සහිත තාප්පයක්/ 

වැටිරන් සමන්විත 
යගොඩනැගිල්ලක් යහෝ නිවසක් විය 

යුතුය. 

2020 
ජුනි මස 11 
ප.ව. 02.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

ප්රධාන ඉංජියන්රු, 
ප්රායද්ශීය විදුලි 

ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අකුරැස්ස. 

 
දු.ක.  041 - 2250344 
ෆැක්ස් 041 - 2250285 

- -  ප්රධාන  ඉංජියන්රු, 
ප්රායද්ශීය විදුලි ඉංජියන්රු 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අකුරැස්ස. 
 

ප්රධාන  ඉංජියන්රු, 
ප්රායද්ශීය විදුලි 
ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අකුරැස්ස. 

 

අදාලයනොයේ

. 
NCB 

 

Click 
Here්ර 

https://www.dropbox.com/s/l6sj447wsu583gy/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2020-22%20-23.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l6sj447wsu583gy/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2020-22%20-23.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pypmxnuw00c2b5c/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%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%92-2020-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pypmxnuw00c2b5c/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%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%92-2020-02.pdf?dl=0


 25 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(දකුණු 
පළාත) 

SP/AM/T/2020/02 

අම්බලන්යගොඩ  ප්රායද්ශීය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලයට අයත් 

යසේවකයින් සඳහා ආරක්ෂක නිල 
ඇඳුම්  273ක්  මසා නිම කර 

සැපයීම. 

2020.06.11 
ප.ව. 2.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ප්රායද්ශීය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 

ලං.වි.ම. 
අංක 11, මහා විහාර 
පාර, අම්බලන්යගොඩ. 

 
දු.අං.091-2258254 

 

1,000.00 10,000.00 ප්රායද්ශීය විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම. 

අංක 11, මහා විහාර පාර, 
අම්බලන්යගොඩ. 

 

ප්රායද්ශීය විදුලි 
ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම. 

අංක 11, මහා විහාර 
පාර, අම්බලන්යගොඩ. 

 

අදාලයනොයේ

. 
NCB 

 

Click 
Here්ර 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2020/26 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය 1) නිළ 
නිවස සඳහා කුලී/ බදු පදනම මත 
යගොඩනැගිල්ලක් ලබාගැනීම සඳහා 

වූ යටන්ඩරය 
මාස 24 ක් 

2020.06.08 
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 00.00 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 

 

වයාපෘති 
අංශය 

(PSRSP) 

PSRSP/PM2/Tenders/2020/04 
 

බලශක්ති පද්ධති 
විශ්වසනීයවසවිබලගැන්වීයම් 
වයාපෘති කාර්යාලය(PSRSP), 
මඟින් ඉදිකරන 132kV අධිකාසැර 
රැහැන් මාර්ගයේ මිණුම් කටයුතු 
සඳහාමිළකැඳවුම්ලබාගැනීම 

25/06/2020 
 

10.00 hrs. 

ප්රසම්පාදනක
මිටුව 

(වයාපෘතිඅංශ
ය) 

වයාපෘති 
අධයක්ෂකාර්යාලය,PS

RSP, 

අංක. 759, 

තලංගමදකුය, 
පැලවත්ත. 

 
0112 888495 
0112 888496 

 

5000.00 200,000.00 වයාපෘති 
අධයක්ෂකාර්යාලය,PSRS

P, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක. 759, 

තලංගමදකුය, 
පැලවත්ත. 

 

වයාපෘති 
අධයක්ෂකාර්යාලය,PS

RSP, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක. 759, 

තලංගමදකුය, 
පැලවත්ත. 

 

අදාල නැත NCB Click here 

 

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

 
 

අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන්ට යහෝ ඔවුන්යේ බලයලත් නියයෝජිතයන්ට පමයක් ලංසු යපොත් නිකුත් කරනු ලැයබ්. අවශය වු විටක ඔවුන් 1987 අංක 3 දරය යපොදු යකොන්ත රාත් පනතට අනුකූලව ලියාපදිංචි විය යුතුය. 
 

 

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

 

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

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ඔවුන්යේ අනුමැතිය ලත් නියයෝජිතයින් ඉදිරිපිටදී ඉහත තීරු අංක 9 හි ස`දහන් ස්ථානයන්හිදී ලංසු භාරගැනීම අවසන් කරන යේලායේදීම, එයසේ ඉදිරිපත් කරන ලද සියලුම ලංසු විවෘත කරනු ලබන අතර ප රමාදව ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලංසු 
ප රතියක්ෂේප කරනු ලැයබ්. 
 
මීට අදාල සියලු විස්තර හා පැහැදිලි ිරරීම් විමසිය යුත්යත් ලංසු යපොත් නික`ත් කරනු ලබන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ ප රධාන ඉංජියන්රු යවතිනි. 
 

 

https://www.dropbox.com/s/uaks8iyf5njvib9/Sin-DD4-SP-SP-AM-T-2020-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uaks8iyf5njvib9/Sin-DD4-SP-SP-AM-T-2020-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r4i0idvjkta75sy/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_26.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r4i0idvjkta75sy/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_26.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jrug25ba60db8hr/Eng-PRJ-TCP-CEB-TCP-DGM-CFRGS-2020-01.pdf?dl=0
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 ICB ) අන්තර්ජාතික තර`ගකාරී ලංසු “  NCB ) යද්ශීය තර`ගකාරී ලංසු 

 
 
 

        සාාානයාධිකාකාරී                         
                                     
 


