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ලංසු කැ`දවීම 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

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

කලාපය/ 
අංශය/ 
පළාත 

ලංසු යයොමු අංකය / අයිතම විස්තරය 
හා ප රමායය 

ලංසු 
භාර ගන්නා 
අවසාන 
දිනය හා 
යේලාව 

සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

ලංසු යපොත් මිළදී ගත 
හැකි කාර්යාලය සහ 

අදාළ අංකය 

 
ලංසු 

යපොයතහි 
මිල 
(රුපි.) 

ලංසු ඇපකරයේ 
වටිනාකම 
(රුපි.) 

ඉදිරිපත් කරන ලංසු 
භාරදිය යුතු කාර්යාලය 

ලංසු විවෘත කරන 
ස්ථානය 

යතොරතුරු 
පිටපතක 
මිල 
(රුපි.) 

ලංසු 
වර්ගය 
ICB/ 
NCB 

යතොරතුරු 
පිටපත 
භාගත 
කිරීම් 

අමු ද්රවය 

            

ඉදිකිරීම් 

            

යසේවා 

ජනන/ 
සමනළ 

සංකීර්යය 

SC/DGM/BID/SWPS/2020/08 

සමනළවැව විදුලි බලාගාරයට 
කුලී වෑන් රථ 01ක් ලබාගැනීම 

2020/2021 

2020-07-

15 

දින 14.00 
පැයට 
අවසන් 
කරනු 
ලැයේ. 

 

ජනන 
අංශයේ  
කනිෂ්ඨ  

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(සමනළ 

සංකීර්යය) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(සමනළ සංකීර්යය) 
කාර්යාලය 

158/5, නව නගරය, 
රත්නපුර 

045-225002 
ෆැක්ස් 

045-225005 
යහෝ 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය, 

සමනළවැව විදුලි 
බලාගාරය 
ලං.වි.ම. 
කපුගල 

බලංයගොඩ 
දු. ක. 045- 2222554 

500.00 
(සියලු ම 
යගවීම් 
ඕනෑම 

බැංකුවකින් 
මහජන 
බැංකුයේ 

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ  
ජනන 
අංශයේ 
රැස්කිරීම්   
ගිණුම් අංක 
071-1-001-
2-3320705  
ට බැර කර 
ලබාගත් 

රිසිට් පතක් 
ඉදිරිපත් කළ 

යුතුය) 

22,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(සමනළ සංකීර්යය) 
කාර්යාලය 

158/5, නව නගරය, 
රත්නපුර 

045-225002 
ෆැක්ස් 

045-225005 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(සමනළ සංකීර්යය) 
කාර්යාලය 

158/5, නව නගරය, 
රත්නපුර 

045-225002 
ෆැක්ස් 

045-225005 
 

අදාළ නැත 
ජාතික 

තරඟකාරි 
ලංසු කැඳවීම 

Click 
Here 

 

ජනන/ 
සමනළ 

සංකීර්යය 

SC/DGM/BID/SWPS/2020/09 

සමනළවැව විදුලි බලාගාරයේ යේල්ල 
නඩත්තු අංශය සඳහා කුලී  වෑන්  රථ 

01ක් ලබාගැනීම 2020/2021 

2020-07-

09 

දින 14.00 
පැයට 
අවසන් 
කරනු 

ජනන 
අංශයේ  
කනිෂ්ඨ  

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(සමනළ 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(සමනළ සංකීර්යය) 
කාර්යාලය 

158/5, නව නගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 
(සියලු ම 
යගවීම් 
ඕනෑම 

බැංකුවකින් 
මහජන 

15,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(සමනළ සංකීර්යය) 
කාර්යාලය 

158/5, නව නගරය, 
රත්නපුර 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(සමනළ සංකීර්යය) 
කාර්යාලය 

158/5, නව නගරය, 
රත්නපුර 

අදාළ නැත 
ජාතික 

තරඟකාරි 
ලංසු කැඳවීම 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/q6kzj0q4ehhsqnm/Eng-GEN-SC-SWPS-2020-08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q6kzj0q4ehhsqnm/Eng-GEN-SC-SWPS-2020-08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/75jgyqhg8r1ok7y/Eng-GEN-SC-SWPS-2020-09.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/75jgyqhg8r1ok7y/Eng-GEN-SC-SWPS-2020-09.pdf?dl=0
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ලැයේ. 

 

සංකීර්යය) 045-225002 
ෆැක්ස් 

045-225005 
යහෝ 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය, 

සමනළවැව විදුලි 
බලාගාරය 
ලං.වි.ම. 
කපුගල 

බලංයගොඩ 
දු. ක. 045- 2222554 

බැංකුයේ 
යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ  
ජනන 
අංශයේ 
රැස්කිරීම්   
ගිණුම් අංක 
071-1-001-
2-3320705  
ට බැර කර 
ලබාගත් 

රිසිට් පතක් 
ඉදිරිපත් කළ 

යුතුය) 

045-225002 
ෆැක්ස් 

045-225005 
 

045-225002 
ෆැක්ස් 

045-225005 
 

ජනන/ 
සමනළ 

සංකීර්යය 

SC/DGM/BID/SWPS/2020/10 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ  කපුගල 
ගම්මානය පිරිසිදු කිරීම 2020-2021 

සමනළවැව විදුලි බලාගාරය 

2020-07-

09 

දින 14.00 
පැයට 
අවසන් 
කරනු 
ලැයේ. 

 

ජනන 
අංශයේ  
කනිෂ්ඨ  

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(සමනළ 

සංකීර්යය) 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය, 

සමනළවැව විදුලි 
බලාගාරය 
ලං.වි.ම. 
කපුගල 

බලංයගොඩ 
දු. ක. 045- 2222554 

500.00 
(සියලු ම 
යගවීම් 
ඕනෑම 

බැංකුවකින් 
මහජන 
බැංකුයේ 

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ  
ජනන 
අංශයේ 
රැස්කිරීම්   
ගිණුම් අංක 
071-1-001-
2-3320705  
ට බැර කර 
ලබාගත් 

රිසිට් පතක් 
ඉදිරිපත් කළ 

යුතුය) 

25,000.00 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය, 

සමනළවැව විදුලි 
බලාගාරය 
ලං.වි.ම. 
කපුගල 

බලංයගොඩ 
දු. ක. 045- 2222554 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය, 

සමනළවැව විදුලි 
බලාගාරය 
ලං.වි.ම. 
කපුගල 

බලංයගොඩ 
දු. ක. 

045- 2222554 

අදාළ නැත 

ජාතික 
තරඟකාරි 
ලංසු 

කැඳවීම 

Click 
Here 

ජනන/ 
සමනළ 

සංකීර්යය 

SC/DGM/BID/SWPS/2019/08 

සමනළවැව විදුලි බලාගාරයට කුලී 
කාර් රථ 01ක් ලබාගැනීම 2020/2021 

2020-07-

09 

දින 14.00 
පැයට 
අවසන් 
කරනු 
ලැයේ. 

 

ජනන 
අංශයේ  
කනිෂ්ඨ  

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(සමනළ 

සංකීර්යය) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(සමනළ සංකීර්යය) 
කාර්යාලය 

158/5, නව නගරය, 
රත්නපුර 

045-225002 
ෆැක්ස් 

045-225005 
යහෝ 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය, 

500.00 
(සියලු ම 
යගවීම් 
ඕනෑම 

බැංකුවකින් 
මහජන 
බැංකුයේ 

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ  
ජනන 
අංශයේ 
රැස්කිරීම්   

15,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(සමනළ සංකීර්යය) 
කාර්යාලය 

158/5, නව නගරය, 
රත්නපුර 

045-225002 
ෆැක්ස් 

045-225005 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(සමනළ සංකීර්යය) 
කාර්යාලය 

158/5, නව නගරය, 
රත්නපුර 

045-225002 
ෆැක්ස් 

045-225005 
 

අදාළ නැත 
ජාතික 

තරඟකාරි 
ලංසු කැඳවීම 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/nnh5osfzd2j3eb1/Sin-GEN-SC-SWPS-2020-10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nnh5osfzd2j3eb1/Sin-GEN-SC-SWPS-2020-10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gd05m5v8v1kchay/Eng-GEN-SC-SWPS-2019-08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gd05m5v8v1kchay/Eng-GEN-SC-SWPS-2019-08.pdf?dl=0


 3 

සමනළවැව විදුලි 
බලාගාරය 
ලං.වි.ම. 
කපුගල 

බලංයගොඩ 
දු. ක. 045- 2222554 

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

රිසිට් පතක් 
ඉදිරිපත් කළ 

යුතුය) 

ජනන/ 
සමනළ 

සංකීර්යය 

SC/DGM/BID/SWPS/2020/11 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ 
සමනළවැව විදුලි බලාගාර පරිශ්රය 

පිරිසිදු කිරීම 2020-2021 
සමනළවැව විදුලි බලාගාරය 

2020-07-

09 

දින 14.00 
පැයට 
අවසන් 
කරනු 
ලැයේ. 

 

ජනන 
අංශයේ  
කනිෂ්ඨ  

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(සමනළ 

සංකීර්යය) 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය, 

සමනළවැව විදුලි 
බලාගාරය 
ලං.වි.ම. 
කපුගල 

බලංයගොඩ 
දු. ක. 045- 2222554 

500.00 
(සියලු ම 
යගවීම් 
ඕනෑම 

බැංකුවකින් 
මහජන 
බැංකුයේ 

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ  
ජනන 
අංශයේ 
රැස්කිරීම්   
ගිණුම් අංක 
071-1-001-
2-3320705  
ට බැර කර 
ලබාගත් 

රිසිට් පතක් 
ඉදිරිපත් කළ 

යුතුය) 

10,000.00 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය, 

සමනළවැව විදුලි 
බලාගාරය 
ලං.වි.ම. 
කපුගල 

බලංයගොඩ 
දු. ක. 045- 2222554 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය, 

සමනළවැව විදුලි 
බලාගාරය 
ලං.වි.ම. 
කපුගල 

බලංයගොඩ 
දු. ක. 

045- 2222554 

අදාළ නැත 

ජාතික 
තරඟකාරි 
ලංසු 

කැඳවීම 

Click 
Here 

නි.සා.(සම්.
මෙ.හා.න- 
උතුර) 

TR/O&M/N/NCB/2020/011/D 
 

මෙෝටර් කාර් රථයක් ඉන්ධන හා 
රියදුරු සෙග නි.සා.(සම්.මෙ.හා.න. - 
උතුර) ශාඛාවට කුලියට ලබා ගැනීෙ 

2020. 07. 
09 මෙ.ව. 

10.00 ෙැයට 

සම්. 
ප්රසම්ොනන 
මටන්ඩර් 
ෙණ්ඩලය 

නි.සා.(සම්.යම.හා 
න.)උතුර 

කිරිබත්කුඹුර ග්රිඩ 
උපයපොල, 

රදුන්යදණිය පාර, 
කිරිබත්කුඹුර. 

 
දු.අ. 081 2388944 

- 
5,000.00 

(එක් වාහනයක් 
සදහා) 

නි.සා.(සම්.යම.හා 
න.)උතුර 

කිරිබත්කුඹුර ග්රිඩ 
උපයපොල, 

රදුන්යදණිය පාර, 
කිරිබත්කුඹුර. 

 

නි.සා.(සම්.යම.හා 
න.)උතුර 

කිරිබත්කුඹුර ග්රිඩ 
උපයපොල, 

රදුන්යදණිය පාර, 
කිරිබත්කුඹුර. 

 

- NCB 

 
Click 
Here 

 
 

 
සම්යප්රේෂය 
අංශය 

 
TR/C&RR/NCB/2020/01/D 

 
අබලි වාහන විකිණීම සදහා මිල 
කැඳවීම - සම්යප්රේෂය අංශය 

 

 
2020-07-09 
පැය 10.00 

සම්යප්රේෂය 
අංශයේ 

ප්රසම්පාදන  
කමිටුව 

නියයෝජය සාමානයාධිකා
කාරි (ආයතනික හා 
නියාමන සබඳතා) 
සම්යප්රේෂය අංශය,   
වන මහළ, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, , 
සර් චිත්තම්පලම් ඒ. 
ගාඩිනර් මාවත, 
යකොළඹ 00200. 

 

 
250/- 

 
10,000/- 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකා
රි (ආයතනික හා නියාමන 

සබඳතා) සම්යප්රේෂය 
අංශය,  

  වන මහළ,  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය,  

සර් චිත්තම්පලම් ඒ. 
ගාඩිනර් මාවත, 
යකොළඹ 00200. 

නියයෝජය සාමානයාධිකා
කාරි (ආයතනික හා 
නියාමන සබඳතා) 
සම්යප්රේෂය අංශය,  
  වන මහළ,ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
සර් චිත්තම්පලම් ඒ. 
ගාඩිනර් මාවත, 
යකොළඹ 00200. 

අදාල 
යනොයේ 

NCB Click 
here 

https://www.dropbox.com/s/dtlmt2tyk5or5xv/Sin-GEN-SC-SWPS-2020-11.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dtlmt2tyk5or5xv/Sin-GEN-SC-SWPS-2020-11.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/10c2nr2tcmrcevp/Eng-TRA-OnM-TRO%26MNNCB2020011D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/10c2nr2tcmrcevp/Eng-TRA-OnM-TRO%26MNNCB2020011D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7fmvz0t7p9ncber/Eng-TRA-C%26RR-%28TR-C%26RR-NCB-2020-01-D%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7fmvz0t7p9ncber/Eng-TRA-C%26RR-%28TR-C%26RR-NCB-2020-01-D%29.pdf?dl=0
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දු.අ.011-2399894/5/  

නි.සා.(සම්.
මෙ.හා.න- 
උතුර) 

TR/O&M/N/NCB/2020/010/D 
 

මෙෝටර් වෑන් රථයක් ඉන්ධන හා 
රියදුරු සෙග නි.සා.(සම්.මෙ.හා.න. - 
උතුර) ශාඛාවට කුලියට ලබා ගැනීෙ 

 

2020. 07. 
09 මෙ.ව. 

10.00 ෙැයට 

සම්. 
ප්රසම්ොනන 
මටන්ඩර් 
ෙණ්ඩලය 

නි.සා.(සම්.යම.හා 
න.)උතුර 

කිරිබත්කුඹුර ග්රිඩ 
උපයපොල, 

රදුන්යදණිය පාර, 
කිරිබත්කුඹුර. 

 
දු.අ. 081 2388944 

- 
5,000.00 

(එක් වාහනයක් 
සදහා) 

නි.සා.(සම්.යම.හා 
න.)උතුර 

කිරිබත්කුඹුර ග්රිඩ 
උපයපොල, 

රදුන්යදණිය පාර, 
කිරිබත්කුඹුර. 

 

නි.සා.(සම්.යම.හා 
න.)උතුර 

කිරිබත්කුඹුර ග්රිඩ 
උපයපොල, 

රදුන්යදණිය පාර, 
කිරිබත්කුඹුර. 

 

- NCB 

 
Click 
Here 

 
 

සම්යප්රේෂය 
අංශය/ 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකා
කාරී (පද්ධාති 
පාලන ) 

 
TR/SYC/NCB/2020/01/D 

 
ලංවීම, 80, පාර්ලියම්න්තුව පාර, 

පැලවත්ත, බත්තරමුල්ල, 
ජාතික පද්ධාති පාලන ශාඛාව සඳහා 
පවිත්රතා සහ උදයාන නඩත්තු කිරීම 

2020 / 2021 වර්ෂය 

2020 ජුලි 
මස 08 දින 
ප.ව 3:00 ට 

සම්යප්රේෂය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

පද්ධාති පාලන ශාඛාව, 
ලංවිම, 80, 

පාර්ලියම්න්තුව පාර, 
පැලවත්ත, 

බත්තරමුල්ල, 
 

දු. අ 011-2787950 
 
 
 

රු. 500/- 

 
 
 
 

රු. 25,000/- 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී පද්ධාති 

පාලන ශාඛාව, ලංවිම, 80, 
පාර්ලියම්න්තුව පාර, 

පැලවත්ත, බත්තරමුල්ල, 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
පද්ධාති පාලන 

ශාඛාව, ලංවිම, 80, 
පාර්ලියම්න්තුව පාර, 

පැලවත්ත, 
බත්තරමුල්ල, 

 

 
 
 

යනොමියල් 

NCB 
 

 
 
 

Click 
here 

යබදාහැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

 

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

20/070 

 
නියයෝජය සාමනයාධිකාකාරි යකොළඹ 

නගරයට අනියුක්ක ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(සැ.හා.සං) ඒකකය සදහා  කුළි කෘ 

කැේ රථයක් ලබා ගැනිම  (කුළි වාහන 

අංක iv/iv ) 

(වසර 01 ක කාලයක් සඳහා) 

2020 
ජුලි 
08 

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 

2020-07-07 දිනට 
යපර 

දුක. 011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

එක් කුළි කෘ 
කැේ 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 

- යද්ශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

 

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

20/071 
 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි (යකොළඹ 
නගරය) ට අනුයුක්ත ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (සැ .හා.සං) ඒකකය සඳහා 
කූලි වැන් රථයක් ලබා ගැනීම 

(වාහන අංක II/IV) 

(වසර 02ක කාලයක් සඳහා) 

2020 
ජුලි 
08 

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 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

එක් වැන් රථයක් 
සදහා 

15,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (යකොළඹ 

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

03 හි තබා ඇති ලංසු 
යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යද්ශීය 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/9toxjg8tfw7wbhh/Eng-TRA-OnM-TRO%26MNNCB2020010D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9toxjg8tfw7wbhh/Eng-TRA-OnM-TRO%26MNNCB2020010D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xss9r00juqoix5q/ENG-TRA-SYC-%28TR-SYC-NCB-2020-01-D%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xss9r00juqoix5q/ENG-TRA-SYC-%28TR-SYC-NCB-2020-01-D%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/erhhtapqssid17d/ENG-DD1-CC-2020-070.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/erhhtapqssid17d/ENG-DD1-CC-2020-070.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7qjht77fj59kjx4/ENG-DD1-CC-2020-071.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7qjht77fj59kjx4/ENG-DD1-CC-2020-071.pdf?dl=0
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2020-07-07 දිනට 
යපර 

දුක. 011-2575923 
011-2575930 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/7
3 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු (වාරියයපොල) 
කාර්යාලයට අයත් විදුලි අධිකාකාරී ( 
විදුලිය සිඳලීම පරීක්ෂාව) සඳහා කුලී 
පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 

 
*(ලංසු භාර ගැනීයම් අවසන් දිනය 

2020.03.25 තිබු ඉහත ලංසුව 
යකොවිඩ-19 වසංගත තත්ත්වය නිසා 
2020.07.08 දින දක්වා දීර්ඝ කරන 

ලදි.) 

2020 ජුලි 08 
ප.ව 02.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) කාර්යාලය, 

නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැද්දුම, 
කුලියාපිටිය. 

 
037 - 2281892 

1,000.00 35,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී (වයඹ) 

කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැද්දුම, 
කුලියාපිටිය. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

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

 NCB 
Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/7
4 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු (වාරියයපොල) 
කාර්යාලයට අයත් ප්රායද්ශීය නඩත්තු 
ඒකකය සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් 

රථයක් ලබා ගැනීම. 
 

*(ලංසු භාර ගැනීයම් අවසන් දිනය 
2020.03.25 තිබු ඉහත ලංසුව 

යකොවිඩ-19 වසංගත තත්ත්වය නිසා 
2020.07.08 දින දක්වා දීර්ඝ කරන 

ලදි.) 

2020 ජුලි 08 
ප.ව 02.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/7
5 

විදුලි අධිකාකාරී(හිරිපිටිය) පාරියභෝගික 
යසේවා මධායස්ථානය සඳහා කුලී පදනම 

මත වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 
 

*(ලංසු භාර ගැනීයම් අවසන් දිනය 
2020.03.25 තිබු ඉහත ලංසුව 

යකොවිඩ-19 වසංගත තත්ත්වය නිසා 
2020.07.08 දින දක්වා දීර්ඝ කරන 

ලදි.) 

2020 ජුලි 08 
ප.ව 02.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/7
  

විදුලි අධිකාකාරී(මහව) පාරියභෝගික 
යසේවා මධායස්ථානය සඳහා කුලී පදනම 

මත වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 
 

*(ලංසු භාර ගැනීයම් අවසන් දිනය 

2020 ජුලි 08 
ප.ව 02.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

 

https://www.dropbox.com/s/vk2lpesje21y2fi/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-73.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vk2lpesje21y2fi/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-73.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/04lomtd6btpgpia/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-74.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/04lomtd6btpgpia/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-74.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k8ngwut4pnd45oq/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-75.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k8ngwut4pnd45oq/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-75.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sgfqc8h4hls5ip9/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-76.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sgfqc8h4hls5ip9/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-76.pdf?dl=0


 6 

2020.03.25 තිබු ඉහත ලංසුව 
යකොවිඩ-19 වසංගත තත්ත්වය නිසා 
2020.07.08 දින දක්වා දීර්ඝ කරන 

ලදි.) 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

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

විදුලි අධිකාකාරී(නාත්තන්ඩිය) 
පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානය 

සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 
ලබා ගැනීම. 

 
*(ලංසු භාර ගැනීයම් අවසන් දිනය 

2020.03.25 තිබු ඉහත ලංසුව 
යකොවිඩ-19 වසංගත තත්ත්වය නිසා 
2020.07.08 දින දක්වා දීර්ඝ කරන 

ලදි.) 

2020 ජුලි 08 
ප.ව 02.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/7
8 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු (කුරුයෑගල) 
කාර්යාලයට අයත් ශක්ති හානි 
අවමකිරියම් ඒකකය සඳහා කුලී 

පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 
*(ලංසු භාර ගැනීයම් අවසන් දිනය 

2020.03.25 තිබු ඉහත ලංසුව 
යකොවිඩ-19 වසංගත තත්ත්වය නිසා 
2020.07.08 දින දක්වා දීර්ඝ කරන 

ලදි.) 

2020 ජුලි 08 
ප.ව 02.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/7
9 

විදුලි ඉංිනයන්රු (බලශක්ති 
කලමයාකරය) සඳහා කුලී පදනම 
මත යමෝටර් රථයක් ලබා ගැනීම. 

 
*(ලංසු භාර ගැනීයම් අවසන් දිනය 

2020.03.25 තිබු ඉහත ලංසුව 
යකොවිඩ-19 වසංගත තත්ත්වය නිසා 
2020.07.08 දින දක්වා දීර්ඝ කරන 

ලදි.) 

2020 ජුලි 08 
ප.ව 02.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

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

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු (යබදාහැරීම් 
නඩත්තු) ඒකකයට අයත්  විදුලි 

අධිකාකාරී කුලියාපිටිය නඩත්තු වැඩබිම 
- I) සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් 

රථයක් ලබා ගැනීම. 
 

2020 ජුලි 08 
ප.ව 02.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 1,000.00 35,000.00 එම එම  NCB 

Click 
Here 

 
 

https://www.dropbox.com/s/9o8x2nepji19rio/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-77.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9o8x2nepji19rio/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-77.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/02y75ztojhyzst5/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-78.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/02y75ztojhyzst5/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-78.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z4sp6z2bpi4uhds/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-79.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z4sp6z2bpi4uhds/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-79.pdf?dl=0
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*(ලංසු භාර ගැනීයම් අවසන් දිනය 
2020.03.25 තිබු ඉහත ලංසුව 

යකොවිඩ-19 වසංගත තත්ත්වය නිසා 
2020.07.08 දින දක්වා දීර්ඝ කරන 

ලදි.) 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/8
1 

විදුලි ඉංිනයන්රු (යතොග සැපයුම්) 
ඒකකයට අයත් විදුලි අධිකාකාරී 

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

 
*(ලංසු භාර ගැනීයම් අවසන් දිනය 

2020.03.25 තිබු ඉහත ලංසුව 
යකොවිඩ-19 වසංගත තත්ත්වය නිසා 
2020.07.08 දින දක්වා දීර්ඝ කරන 

ලදි.) 

2020 ජුලි 08 
ප.ව 02.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/8
3 

විදුලි ඉංිනයන්රු (වාණිජ) ඒකකයට 
අයත් විමර්ශන අංශය සඳහා කුලී 

පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 
 

*(ලංසු භාර ගැනීයම් අවසන් දිනය 
2020.03.25 තිබු ඉහත ලංසුව 

යකොවිඩ-19 වසංගත තත්ත්වය නිසා 
2020.07.08 දින දක්වා දීර්ඝ කරන 

ලදි.) 

2020 ජුලි 08 
ප.ව 02.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 1,000.00 35,000.00 එම එම   
Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/8
4 

ගල්ගමුව පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානය සඳහා කුලී පදනම මත 

ත්රී යරෝද රථයක් ලබා ගැනීම. 
 

*(ලංසු භාර ගැනීයම් අවසන් දිනය 
2020.03.25 තිබු ඉහත ලංසුව 

යකොවිඩ-19 වසංගත තත්ත්වය නිසා 
2020.07.08 දින දක්වා දීර්ඝ කරන 

ලදි.) 

2020 ජුලි 08 
ප.ව 02.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

 

 
DD2 

 

PHM 

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

2020/11 ප්රධාාන ඉංි නේරු (රැහැේ 

මාර්ග තැනීම් හා නඩත්තු) කාර්යාලය, 

වයාපෘති හ හා අසැසැර නඩත්තු - 

 
2020/07/08 
14.00 පැය 

 
DPC-DD2 

 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(වයා.හා අ.සැ.න.) 
යබදාහැරීම් අංශය 2 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය,  

 
 

500.00 

 
 

3 ,500.00 

 
නියයෝජය 

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

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තැ.යප.18, 

 
නියයෝජය 

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

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, තැ.යප.18, 

 
 
- 

 
 

NCB 

 
Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/ufdmstx8m5ssdok/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-81.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ufdmstx8m5ssdok/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-81.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/04bx24q1cm8dflk/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-83.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/04bx24q1cm8dflk/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-83.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b8if6qa30sulrvv/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-84.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b8if6qa30sulrvv/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-84.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/or55mrgxdgnowzs/Bid%20No_PHM_DD2_DGM_CE%28LC%26M%29_DPC_2020_11.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/or55mrgxdgnowzs/Bid%20No_PHM_DD2_DGM_CE%28LC%26M%29_DPC_2020_11.pdf?dl=0
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නෙ.අ.02   සඳහා වසර 02ක  

කාලයකට රියදුනරකු සහිත කාර් 

රථයක් කුලියට ගැනීම. 

තැ.යප.18, 
ළමාගාරය පාර, 

මහනුවර 
 

081222228  

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

 
081-222228  
081-2204298 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

 

 
DD2 

 

PHM 

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

2020/12 ප්රධාාන ඉංි නේරු (රැහැේ 

මාර්ග තැනීම් හා නඩත්තු) කාර්යාලය, 

වයාපෘති හ හා අසැසැර නඩත්තු - 

නෙ.අ.02   සඳහා වසර 02ක  

කාලයකට රියදුනරකු සහිත කාර් 

රථයක් කුලියට ගැනීම. 

 
2020/07/08 
14.00 පැය 

 
DPC-DD2 
 

 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(වයා.හා අ.සැ.න.) 
යබදාහැරීම් අංශය 2 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය,  
තැ.යප.18, 
ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 
 
081222228  

 
 

500.00 

 
 

3 ,500.00 

 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි  
(වයා.හා අ.සැ..න.) 
යබදාහැරීම් අංශය 2, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තැ.යප.18, 
ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 
 
081-222228  
081-2204298 

 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි  
(වයා.හා අ.සැ..න.) 
යබදාහැරීම් අංශය 2, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, තැ.යප.18, 
ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 
 

 
 
- 

 
 

NCB 

 
Click 
Here 
 

 
DD2 

 

PHM DD2/DGM/CE 

(LC&M)/DPC/2020/16 ප්රධාාන 

ඉංි නේරු (රැහැේ මාර්ග තැනීම් හා 

නඩත්තු) කාර්යාලය, වයාපෘති හ හා 

අසැසැර නඩත්තු - නෙ.අ.02   සඳහා 

වසරක කාලයකට රියදුනරකු සහිත 

වෑේ රථයක් කුලියට ගැනීම. 

 
2020/07/08 
14.00 පැය 

 
DPC-DD2 

 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(වයා.හා අ.සැ.න.) 
යබදාහැරීම් අංශය 2 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය,  
තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

 
081222228  

 
 

500.00 

 
 

17,000.00 

 
නියයෝජය 

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

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

 
081-222228  
081-2204298 

 
නියයෝජය 

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

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

 

 
 
- 

 
 

NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/089 

 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (යබදාහැරිම් 

නඩත්තු) ඒකකය සඳහා  වැඩබිම් 

කාර්යාලය පවත්වායගන යාම සඳහා 

ගිනිගත්යහේන ප්රයද්ශයයන් කුී//බදු  

පදනම මත පහත සඳහන් පහසුකම් 

සහිතව වසර 02ක කාලයකට 

යගොඩනැගිල්ලක්  ලබා ගැනීම. 

 

සපුරාලිය යුතු අවශ්යතා 
 
 

1).වර්ග අඩි 1500කට ආසන්න 
යගොඩනැගිල්ලක් වීම. 

2020-07-08  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

තමා විසින් සකස් 
කරගත් අයදුම්පතක 
බලායපොයරොත්තු වන 

කුලිය සහ 
යගොඩනැගිල්යල් සියලු 
විස්තර සඳහන් කර 

එවන්න. 
දු.අ.   081-4953235 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

- යද්ශීය - 

https://www.dropbox.com/s/b6vl26vvv4cawdu/Bid%20No_PHM_DD2_DGM_CE%20%28LC%26M%29_DPC_2020_12.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b6vl26vvv4cawdu/Bid%20No_PHM_DD2_DGM_CE%20%28LC%26M%29_DPC_2020_12.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/arlm5qfa7qxmbqg/Bid%20No_PHM_DD2_DGM_CE%20%28LC%26M%29_DPC_2020_16.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/arlm5qfa7qxmbqg/Bid%20No_PHM_DD2_DGM_CE%20%28LC%26M%29_DPC_2020_16.pdf?dl=0
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2).යලොරි රථ 02ක් නවතා තැබීමට 
හැකි ඉඩ කඩ සහිත වීම. 

3).ගිනිගත්යහේන නගරයයන් යහෝ 
නගරයට පහසුයවන් 

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

පහසුකම් සහිත වීම. 
 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/208 

 

 
කෑගල්ල ප්රායද්ශීය විදුලි ඉංිනයන්රු  
බල   ප්රයද්ශයට අයත් රඹුක්කන 

වි.පා.යසේ. මධායස්ථානයේ කණු ගබඩා 
කිරීම  සඳහා  ඉඩමක් වසර 02ක 

කාලයක් සඳහා බදු /කුලීපදනම මත 
ලබා ගැනීම. 

 
 

සපුරාලිය යුතු අවශ්යතා 
 

i) භූමි ප්රමායය අවම වශයයන් 
පර්චස් 30ක් පමය විය 

යුතුය. 

ii) ඉඩම තුළට යරේන් රථයක් 
ගතහැකි විය යුතුය. 

iii) ආරක්ෂිත වැටක් හා පිවිසුම් 
යදොරටුවක් තිබිය යුතුය. 

iv) තැනිතලා ඉඩම් යකොටසක් 
විය යුතුය. 

 

2020-07-08  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

තමා විසින් සකස් 
කරගත් අයදුම්පතක 
බලායපොයරොත්තු වන 
කුලිය සහ ඉඩයම් 

සියලු විස්තර සඳහන් 
කර එවන්න. 

දු.අ.   035-2222466 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

- යද්ශීය - 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/209 

 
කටුගස්යතොට   ප්රායද්ශීය විදුලි 

ඉංිනයන්රු  බල   ප්රයද්ශයට අයත් 
වත්යත්ගම වි.පා.යසේ. මධායස්ථානයේ 
කණු ගබඩා කිරීම  සඳහා  ඉඩමක් 
වසර 02ක කාලයක් සඳහා බදු 
/කුලීපදනම මත ලබා ගැනීම. 

 

සපුරාලිය යුතු අවශ්යතා 
 

i) භූමි ප්රමායය අවම වශයයන් 
පර්චස් 20ක් පමය විය 

2020-07-08  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

තමා විසින් සකස් 
කරගත් අයදුම්පතක 
බලායපොයරොත්තු වන 
කුලිය 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. 

- යද්ශීය - 
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යුතුය. 

ii) ඉඩම තුළට යරේන් රථයක් 
ගතහැකි විය යුතුය. 

iii) ආරක්ෂිත වැටක් හා පිවිසුම් 
යදයරටුවක් තිබිය යුතුය. 

iv) තැනිතලා ඉඩම් යකොටසක් 
විය යුතුය. 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02  
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/210 

 
මාවනැල්ල   ප්රායද්ශීය විදුලි 
ඉංිනයන්රු  බල   ප්රයද්ශයට අයත් 
යහම්මාතගම වි.පා.යසේ. මධායස්ථානය 
පවත්වායගන යාම සඳහා  වසර 02ක 
කාලයකට බදු /කුලීපදනම මත 
යගොඩනැගිල්ලක් ලබා ගැනීම.   
 
සපුරාලිය යුතු අවශ්යතා 
 

1. යගොඩනැගිල්ල අවම වශයයන් 

ව.අ. 2000 පමය විය යුතුය. 

2. භාවිතයට සුදුසු වන පරිදි 

අළුත්වැඩියාවන් කර තීන්ත 

ආයල්ප කර තිබිය යුතුය. 

3. ආරක්ෂිත වැටක් හා තාපයපයක් 

තිබිය යුතුය. 

4. නල ජලය, විදුලිය, ස්ථාවර 

දුරකථන පහසුකම් තිබිය යුතුය. 

5. 30යදයනකුට පමය ප්රමායවත් 

පරිදි සනීපාරක්ෂක පහසුකම් තිබිය 

යුතුය. 

- පිරිමි වැසිකිළි      - 2 

- කාන්තා වැසිකිළි - 1 

 

6. යහම්මාතගම වි.පා.යසේ. 

මධායස්ථාන බල ප්රයද්ශය තුල 

ප්රධාාන මාර්ගයකට යාබදව පිහිටා 

තිබිය යුතුය. 

7. සැහැල්ලු වාහන 02ක් හා යරේන් 

රථයක් නවතා තැබීයම් හැකියාව 

තිබිය යුතුය. 

 

2020-07-08  
දින 

ප.ව. 2.00ට  

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

තමා විසින් සකස් 
කරගත් අයදුම්පතක 
බලායපොයරොත්තු වන 
කුලිය සහ ඉඩයම් 

සියලු විස්තර සඳහන් 
කර එවන්න. 

දු.අ.   035-2249025      
        035-4928948 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

- යද්ශීය - 
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යබදාහැරිම් 
අංශය - 02  
(මධායම) 

 

CP/CE(COM)/PPC/2020/211 

 
මාවනැල්ල   ප්රායද්ශීය විදුලි 
ඉංිනයන්රු  බල   ප්රයද්ශයට අයත් 
දිපයපිටිය වි.පා.යසේ. මධායස්ථානය 
පවත්වායගන යාම සඳහා  වසර 02ක 
කාලයකට බදු /කුලීපදනම මත 
යගොඩනැගිල්ලක් ලබා ගැනීම.   
 

සපුරාලිය යුතු අවශ්යතා 
 

1. යගොඩනැගිල්ල අවම වශයයන් 
ව.අ. 2000 පමය විය යුතුය. 

2. භාවිතයට සුදුසු වන පරිදි 
අළුත්වැඩියාවන් කර තීන්ත 
ආයල්ප කර තිබිය යුතුය. 

3. ආරක්ෂිත වැටක් හා තාපයපයක් 
තිබිය යුතුය. 

4. නල ජලය, විදුලිය, ස්ථාවර 
දුරකථන පහසුකම් තිබිය යුතුය. 

5. 30 යදයනකුට පමය ප්රමායවත් 
පරිදි සනීපාරක්ෂක පහසුකම් තිබිය 
යුතුය. 
- පිරිමි වැසිකිළි      - 02 
- කාන්තා වැසිකිළි - 01 
 

6. දිපයපිටිය වි.පා.යසේ. මධායස්ථාන 
බල ප්රයද්ශය තුල ප්රධාාන 
මාර්ගයකට යාබදව පිහිටා තිබිය 
යුතුය. 

7. සැහැල්ලු වාහන 02ක් හා යරේන් 

රථයක් නවතා තැබීයම් හැකියාව 

තිබිය යුතුය. 

 

2020-07-08  
දින 

ප.ව. 2.00ට  

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

තමා විසින් සකස් 
කරගත් අයදුම්පතක 
බලායපොයරොත්තු වන 
කුලිය සහ ඉඩයම් 

සියලු විස්තර සඳහන් 
කර එවන්න. 

දු.අ.   035-2249025      
        035-4928948 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

- යද්ශීය - 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/ PPC /2020/226 
ප්රධාාන  ඉංිනයන්රු  (තැනීම්) මධායම 

පළාත ඒකකයට අයත් ලං.වි.ම වැඩ 

කණ්ඩායම් වල භාණ්ඩ ගබඩා කර 

ගැනීම හා මණ්ඩලීය වාහන නවතා 

තැබීම සඳහා වසර 02ක කාලයකට 

කුලී පදනම මත නිවසක් සහිත ඉඩමක් 

ලබා ගැනීම. 

2020-07-08  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

තමා විසින් සකස් 
කරගත් අයදුම්පතක 
බලායපොයරොත්තු වන 

කුලිය සහ 
යගොඩනැගිල්යල් සියලු 
විස්තර සඳහන් කර 

එවන්න. 
දු.අ.   081-4949172 

081-495032  
 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

- යද්ශීය - 
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සපුරාලිය යුතු අවශ්යතා 

 

1). වර්ග අඩි 1500 ක් පමය ඉඩ තිබිය 

යුතුය. 

2). ජලය හා විදුලිය තිබිය යුතු අතර 

වැසිකිළි හා අයනකුත් 

සනීපාරක්ෂක පහසුකම් තිබිය යුතුය. 

3). යලොකු යලොරි රථ හා යරේන් රථ 

ඉඩමට ඇතුලු කළ හැකි 

වන පරිදි නිරවුල්  ප්රයේශ මාර්ග තිබිය 

යුතුය. 

4). යලොරි රථ/ යරේන් රථ 08ක් පමය 

ගාල් කිරීමට හැකි 

ඉඩකඩක් තිබිය යුතුය. 

5). යපයරායදණිය නගරයට ආසන්න 

විය බයුතුය. 

 ). අදාළ නිවස හා ඉඩම ආරක්ෂක 

වැටකින් ආවරයය කර 

තිබිය යුතුය. 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/227 

 
නාවලපිටිය ප්රායද්ය ය විදුලි ඉංිනයන්රු 

ඒකකයේ මුදල් කවුළුව නාවලපිටිය 

නගරය තුළ  ස්ථාපිත කිරිම සඳහා බදු / 

කුලී පදනම මත පහත සඳහන් 

පහසුකම් සහිත යගොඩනැගිල්ලක් වසර 

02ක කාලයකට ලබා ගැනීම. 

සපුරාලිය යුතු අවශ්යතා 

 

 නාවලපිටිය නගරය මධායයේ 

පාරියභෝගිකයන්ට පහසුයවන් 

ළඟා විය හැකි යගොඩනැඟිල්ලක් 

විය යුතුය. 

 යගොඩනැඟිල්යල් ප්රමායය ව.අ. 

400ට යනොඅඩු විය යුතුය. 

 සැහැල්ලු වාහන 02ක් නවතා 

තැබීමට හැකි ස්ථානයක් විම. 

 ජලය, විදුලිය, දුරකථන සහ 

අයනකුත් සනීපාරක්ෂක පහසුකම් 

2020-07-08  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

තමා විසින් සකස් 
කරගත් අයදුම්පතක 
බලායපොයරොත්තු වන 

කුලිය සහ 
යගොඩනැගිල්යල් සියලු 
විස්තර සඳහන් කර 

එවන්න. 
දු.අ.   054-22223 3 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

- යද්ශීය - 
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තිබිය යුතුය. 

 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/228 
 

දඹුල්ල  ප්රායද්ශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 
ඒකකයට අයත් දඹුල්ල වාණිජ උප 
ඒකකය සඳහා කුලී පදනම මත 

වසරක කාලයකට ත්රියරෝද රථයක්  
ලබා ගැනීම. 

 

2020-07-08  
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 
 

 
500/= 

 
5,000/- 

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. යද්ශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/20/127 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර)  යේ රාජකාරී කටයුතු 
සඳහා යමෝටර් කාර් රථයක්   වසර 02 

ක් සඳහා කුලියට ලබා ගැනීම. 

2020.07.08 
වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             
02 -2222    
02 -2221030 

1,000.00 20,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
උපයපුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උපයපුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB click 
here 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/20/128 

 
ප්රධාාන ේදුලි ඉංිනයන්රු (වාණිජ)  යේ 
රාජකාරී කටයුතු සඳහා යමෝටර් කාර් 
රථයක්   වසර 02 ක් සඳහා කුලියට 

ලබා ගැනීම. 

2020.07.08 
වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             
02 -2222    
02 -2221030 

1,000.00 20,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
උපයපුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උපයපුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB click 
here  

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/20/129 

 
විදුලි ඉංිනයන්රු යබදාහැරීම් නඩත්තු  
(ත්රීකුයාමලය) යේ රාජකාරී කටයුතු 
සඳහා යමෝටර් කාර්  රථයක්  වසර 02 

ක් සඳහා කුලියට ලබා ගැනීම. 

2020.07.08 
වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             
02 -2222    
02 -2221030 

1,000.00 20,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
උපයපුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උපයපුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB click 
here 

 
යබ.අ. 2 

PHM/DD2/DPC/CE(SC&M)2019/7
0 

යදකටන වහරුඅංගන දිගුව සඳහා 
ආරක්ෂක වැට සහිත පිවිසුම් මාර්ගය 

ඉදිකිරීම (සිවිල් කාර්යය). 

 
යගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් අංශයයහි 

ICTAD යශ්රේණිගත කිරීම අනුව  C-8 
යහෝ ඊට වැඩි යකොන්ත්රාත් කරුවන් 

සුදුසු යේ. 

 

 
2020/07/08    
ප.ව. 2.00 

 

 
යබදාහැරීම් 
සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

 

 
නියයෝජය 

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

කාර්යාලය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

තැ.යප. 18, ළමාගාරය 
පාර, මහනුවර. 

 
දු.ක.     081222228  

0812222287 

 
1,000/- 

 
 
 

 
25,000/- 

 

 
නියයෝජය 

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

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තැ.යප. 18, ළමාගාරය 

පාර, මහනුවර. 
 

දු.ක.     081222228  
0812222287 

ෆැක්ස්. 081222228  
 

 
නියයෝජය 

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

කාර්යාලය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
තැ.යප. 18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර. 

 
දු.ක.     081222228  

 
අදාල නැත 

 
 
 
 

 

NCB 

click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/so4bc9c53xppvg3/Sin-DD2-CP-PPC-2020-228.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/so4bc9c53xppvg3/Sin-DD2-CP-PPC-2020-228.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qm3ed7dwihhyqnb/Eng-DD2-EP-127%20Hiring%20of%20motor%20Car%20DGM%28East%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qm3ed7dwihhyqnb/Eng-DD2-EP-127%20Hiring%20of%20motor%20Car%20DGM%28East%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mad5nm7kpmdvwxz/Eng-DD2-EP-128%20Hiring%20of%20motor%20Car%20%20CE%20Com%20-East.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mad5nm7kpmdvwxz/Eng-DD2-EP-128%20Hiring%20of%20motor%20Car%20%20CE%20Com%20-East.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wozw6j9lh1j3y8n/Eng-DD2-EP-129%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20EE%20DM%20Trincomalee.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wozw6j9lh1j3y8n/Eng-DD2-EP-129%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20EE%20DM%20Trincomalee.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/74ngo5pienf94yw/ENG-DD2-PHM-PHM%20DD2-CE%20%28SC%26M%29%20-DPC-2019-70.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/74ngo5pienf94yw/ENG-DD2-PHM-PHM%20DD2-CE%20%28SC%26M%29%20-DPC-2019-70.pdf?dl=0
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ෆැක්ස්. 081222228  
 

0812222287 
ෆැක්ස්. 081222228  

 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/D-V83/2020/44 
යතත් බදු කුලී පදනම මත  කෘ කැේ 
රථයක් ලබා ගැනීම.  පාරියභෝගික 
යසේවා මධායස්ථානය -දිවුලපිටිය 

2020-07-01 
ප.ව 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

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

පාර, කිරිබත්යගොඩ. 

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

කිරිබත්යගොඩ. 

 
- 

 
යද්ශීය 

Click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/D-V92/2020/45 
යතත් බදු කුලී පදනම මත  කෘ කැේ 
රථයක් ලබා ගැනීම.  පාරියභෝගික 
යසේවා මධායස්ථානය -දිවුලපිටිය 

2020-07-01 
ප.ව 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

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

පාර, කිරිබත්යගොඩ. 

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

කිරිබත්යගොඩ. 

 
- 

 
යද්ශීය 

Click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/P&D- V06/2020/46 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන්  
රථයක් ලබා ගැනීම.  ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු- සැලසුම් හා සංවර්ධාන 

2020-07-01 
ප.ව 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

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

පාර, කිරිබත්යගොඩ. 

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

කිරිබත්යගොඩ. 

 
- 

 
යද්ශීය 

Click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/DGM-V144/2020/59 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන්  
රථයක් ලබා ගැනීම.  ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු- බලශක්ති කළමනාකරය 

2020-07-01 
ප.ව 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

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

පාර, කිරිබත්යගොඩ. 

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

කිරිබත්යගොඩ. 

 
- 

 
යද්ශීය 

Click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/J-V98/2020/47 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන්  
රථයක් ලබා ගැනීම.  ප්රධාාන විදුලි  

ඉංිනයන්රු- ජා ඇල 

2020-07-01 
ප.ව 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

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

පාර, කිරිබත්යගොඩ 

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

කිරිබත්යගොඩ 

 
- 

 
යද්ශීය 

Click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

බපඋ/ප්රඉපතැ/පා.අ.නි./අබලි භාණ්ඩ 
2019 

අබලි භාණ්ඩ විකිණීම- ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (තැනීම්)- බපඋ 

2020-07-02 
ප.ව 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
තැනීම් ( බපඋ) 

කාර්යාල, අංක 280, 
නව ජීවන යපයදස 
කිරිබත්යගොඩ               

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

500.00 _ 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු තැනීම් 
( බපඋ) කාර්යාල, අංක 
280, නව ජීවන යපයදස, 

කිරිබත්යගොඩ            
+94-11-2910183  +94-

11-2908250 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
තැනීම් ( බපඋ) 

කාර්යාල, අංක 280, 
නව ජීවන යපයදස, 

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

- යද්ශීය 
Click 
here 

 
යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

 
WPN/VEY/EC2/CLEANING 

SERVICE 
යේයන්යගොඩ ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය, යේයන්යගොඩ, නිට්ටඹුව, 

2020-07-02 
ප.ව 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
ප්රධාාන  විදුලි 
ඉංිනයන්රු, 

ලං.වි.ම., යනො.70, 
බාඳුරායගොඩ පාර, 

500.00 2500.00 

 
ප්රධාාන   විදුලි ඉංිනයන්රු, 

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

 
ප්රධාාන   විදුලි 

ඉංිනයන්රු, ලං.වි.ම,. 
යනො.70, බාඳුරායගොඩ 

පාර, 

- යද්ශීය 
Click 
here 

https://www.dropbox.com/s/hm7gv5i0l4b5huf/ENG-DD2-WPN-NCB-D%20-%20V83-2020-44%20Crew%20Cab%20-.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hm7gv5i0l4b5huf/ENG-DD2-WPN-NCB-D%20-%20V83-2020-44%20Crew%20Cab%20-.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7j7feo1sepqbvwq/ENG-DD2-WPN-NCB-D%20-%20V92-2020-45%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7j7feo1sepqbvwq/ENG-DD2-WPN-NCB-D%20-%20V92-2020-45%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h6g8em78c70ozmi/Eng-DD2-WPN-NCB-P%26D%20-V06-2020-46%20van%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h6g8em78c70ozmi/Eng-DD2-WPN-NCB-P%26D%20-V06-2020-46%20van%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x272tv644yusowk/Eng-DD2-WPN-NCB-DGM-V144-2020-60%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x272tv644yusowk/Eng-DD2-WPN-NCB-DGM-V144-2020-60%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/52w0ickjt8bwobk/Eng-DD2-WPN-NCB-N-V117-2020-41%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/52w0ickjt8bwobk/Eng-DD2-WPN-NCB-N-V117-2020-41%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x5vtk38xy5zttig/Sin-%20DD2-WPN-CE-%20Con-DSP.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x5vtk38xy5zttig/Sin-%20DD2-WPN-CE-%20Con-DSP.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nka3k4r1fglw298/Sin-DD2-%20WPN-Vey-EC2-Cleanning.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nka3k4r1fglw298/Sin-DD2-%20WPN-Vey-EC2-Cleanning.pdf?dl=0
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පස්යාල පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථාන සහ ප්රායද්ශීය නඩත්තු 
ඒකකය  සඳහා පිරිසිදු කිරීයම් 

පහසුකම් සපයා ගැනීම. (වසරක 
කාලසීමාවක් සඳහා ) 

 

යේයන්යගොඩ. 033-2287260 
033-2287570 
033-2289184 

යේයන්යගොඩ. 
033-2287260 
033-2287570 
033-2289184 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/HV-
104/BD-17/2K20/30 

 
විදුලි ඉංිනයන්රු (බදුල්ල) ඒකකයේ 
රිදිමාලියද්ද පාරියභෝගික යසේවා 

මධායස්ථානය  සඳහා කුලි පදනම මත 
වසර යදකක  කාලයකට යලොරි 

රථයක් ලබාගැනීම 

 
 

2020 
ජූලි මස 08 
ප.ව 15.00 

 
 
 
 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක. : 0552222474 

 

 
500.00 

 
51,000.00 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

NCB 

Click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/HV-
90/MON-09/2K20/31 

 
විදුලි ඉංිනයන්රු (යමොයරාගල) 

ඒකකයේ දඹගල්ල පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානය  සඳහා කුලි පදනම මත 

වසර යදකක  කාලයකට යලොරි 
රථයක් ලබාගැනීම 

 
 

2020 
ජූලි මස 08 
ප.ව 15.00 

 
 
 
 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක. : 0552222474 

 

 
500.00 

 
51,000.00 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

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-18/2K20/32 
 

විදුලි ඉංිනයන්රු (බදුල්ල) ඒකකයේ 
රිදිමාලියද්ද පාරියභෝගික යසේවා 

මධායස්ථානය  සඳහා කුලි පදනම මත 
වසර යදකක  කාලයකට කෘ කැේ 

රථයක් ලබාගැනීම 

 
 

2020 
ජූලි මස 08 
ප.ව 15.00 

 
 
 
 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

 
500.00 

 
51,000.00 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

 
- 

NCB 

Click 
here 

https://www.dropbox.com/s/ow6iehjtop9atzj/30.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ow6iehjtop9atzj/30.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8gxcqcaggzrr6rz/31.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8gxcqcaggzrr6rz/31.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8iyfpjvs56z7odw/32.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8iyfpjvs56z7odw/32.pdf?dl=0
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හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක. : 0552222474 

 

 
 
 
 
 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

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

35/DI-02/2K20/33 
 

විදුලි ඉංිනයන්රු (දියතලාව) ඒකකයේ 
විදුලි අධිකාකාරි (වාණිජ)  සඳහා කුලි 
පදනම මත වසර යදකක  කාලයකට 

වෑන් රථයක් ලබාගැනීම 

 
 

2020 
ජූලි මස 08 
ප.ව 15.00 

 
 
 
 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක. : 0552222474 

 

 
500.00 

 
49,000.00 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

NCB 

Click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/HV-
54/DM-04/2K20/34 

 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (යබදාහැරීම් හා 
නඩත්තු - ඌව) ඒකකයේ විදුලි 

අධිකාකාරි III (නුගතලාව) සඳහා කුලි 
පදනම මත වසර යදකක  කාලයකට 

වෑන් රථයක් ලබාගැනීම 

 
 

2020 
ජූලි මස 08 
ප.ව 15.00 

 
 
 
 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක. : 0552222474 

 

 
500.00 

 
49,000.00 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

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-14/2K20/35 
 

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

වෑන් රථයක් ලබාගැනීම 

 
 

2020 
ජූලි මස 08 
ප.ව 15.00 

 
 
 
 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 

 
500.00 

 
49,000.00 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 

 
- 

NCB 

Click 
here 

https://www.dropbox.com/s/iow5bnmeli1lu8l/33.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iow5bnmeli1lu8l/33.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0qwpdpbjj1dkm8h/34.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0qwpdpbjj1dkm8h/34.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hfxmgxfdiqwbagp/35.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hfxmgxfdiqwbagp/35.pdf?dl=0
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බදුල්ල. 
 

දු.ක. : 0552222474 
 

බදුල්ල. 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/C4/2K20/ 
001 

විදුලි කණු ගබඩා කිරීම සඳහා 
යමොයරාගල නගරය අවටින් ඉඩමක් 

බදු පදනම මත ලබාගැනීම 

 
 

2020 
ජූලි මස 08 
ප.ව 15.00 

 
 
 
 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක. : 0552222474 

 

 
- 

 
- 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

(සබර) 

 
යටන්ඩර් අංකය: 

SAB/RAT-V35/HV/2020/31 
ප්රායද්ශීය විදුලි ඉංින යන්රු (රත්නපුර) 
ඒකකයේ රාජකාරී කටයුතු සඳහා   

2WD වෑන් රථ 1 ක් කුලී පදනම මත 
ලබා ගැනීම. 

නිවැරදි කිරීමයි. 
(2020.06.11 දින පළවු දැන්වී යම් 
4WD වෑන් රථයක් යලස සඳහන් 
වුවද එය ඉහත පරිදි නිවැරදි විය 

යුතුයි) 

2020-07-01 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

- NCB 

Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

(බපද II ) 

 

 

WPSII/T/2020/008 

බටහිර පළාත දකුය II ට අයත් බල 

ප්රයද්ශයයහි පාවි්චචියයන් ඉවත් කරන 

ලද වාහන පහක්(05) විකිණීම සඳහා 

මිළ ගයන් කැඳවිම. 

(එක් යටන්ඩර් පත්රිකාවක් මඟින් මිල 

ගයන් ඉදිරිපත් කළ හැක්යක් එක් 

වාහනයක් සඳහා පමණි) 

 

 

2020.07.01 

යප.ව. 10.00 

 

 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද 11) 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො.  44,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

රු. 2,000.00 

 

- 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො.  44,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො.  44,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

අදාල 

යනොයේ 

 

ජාතික 

ලංසු 

click 

here 

 

 
යබදාහැරීම් 
අංශය 03 

 

WPSII/T/2020/013 
යබදාහැරීම් හා පාලන මධායස්ථානය 

 
2020.07.08 
යප.ව. 10.00 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

 
රු. 

3,500.00 

 
රු. 

45,000.00 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

 
අදාල 

යනොයේ 

 
ජාතික 

ලංසු 

Click 

here 

https://www.dropbox.com/s/zk5mp4ilzebscxs/Tender%20Book%20Monaragala%2006%20pdf.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zk5mp4ilzebscxs/Tender%20Book%20Monaragala%2006%20pdf.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2p4hquozmhh38iu/2020-31_SAB-RAT-V35-HV-2WD%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2p4hquozmhh38iu/2020-31_SAB-RAT-V35-HV-2WD%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ai88nk5nhxgnc7z/WPSII.T.2020.008.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ai88nk5nhxgnc7z/WPSII.T.2020.008.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pcvbghmuvub8tq0/WPSII.T.2020.013.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pcvbghmuvub8tq0/WPSII.T.2020.013.pdf?dl=0
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(බපද II ) 
 

හා ඇමතුම් මධායස්ථානය - බපදII 
අළුත්වැඩියාව සඳහා මිළ ගයන් 

කැඳවීම. 
යකොන්ත්රාත්කරුවන් පහත කරුණු 

සපයා තිබිය යුතුය. 
 

 ICTAD ආයතනයේ   
ලියාපදිංචිය -  c8 යහෝ ඊට ඉහල 

 කාණ්ඩය - යගොඩනැගිලි 
 

 කමිටුව 
(බපද II) 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
යනො.  44,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 
ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
යනො.  44,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 
ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
යනො.  44,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 
ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

 
යබදාහැරීම් 
අංශය 03 
(බපද 11) 

 

 

WPSII/T/2020/015 
පන්නිපිටිය පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානය පවත්වා යගන යාම 

සඳහා සුදුසු යගොඩනැගිල්ලක් කුලියට 
යහෝ බද්දට ගැනීම වසර 02ක් සඳහා 
(පන්නිපිටිය නගර ආසන්නයේ ජලය, 
විදුලිය හා දුරකථන සහිතව සම්පූර්ය 
වර්ගඵලය වර්ග අඩි 2000 – 2500 
අතර වාහන කිහිපයක් ගාල් කිරීමට 

ඉඩකඩ ඇති) 

 

 
2020.07.01 
යප.ව. 10.00 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීම් 
කමිටුව 
(බපද 11) 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො.  44,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මාවත, 
ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 
- 

 
- 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො.  44,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මාවත, 
ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො.  44,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මාවත, 
ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 
අදාල 

යනොයේ 

 
ජාතික 

ලංසු 

Click 

here 

 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

(බපද II) 

 

 

 

 

 

 

 

 

WPSII/T/2020/016 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 ක් 

සඳහා වෑන් රථ 01ක් 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (ශ්රී ජයවර්ධානපුර) - 

මාලයේ පා.යසේ.මධායස්ථානය සඳහා 

 

2020.07.01 
යප.ව. 10.00 

 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද II) 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො.  44,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

රු. 500.00 

 

රු. 

5000.00 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො.  44,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො.  44,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

අදාල 

යනොයේ 

 

ජාතික 

ලංසු 

Click 

here 

 

 
යබදාහැරීම් 
අංශය 03 
(බපද 11) 

 
 
 
 
 
 

 

WPSII/T/2020/017 
කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 ක් 

සඳහා වෑන් රථ 01ක් 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (ශ්රී ජයවර්ධානපුර) - 

වැලිවිට පා.යසේ.මධායස්ථානය සඳහා 

 
2020.07.01 
යප.ව. 10.00 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීම් 
කමිටුව 
(බපද 11) 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො.  44,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මාවත, 
ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 
රු. 500.00 

 
රු. 

5000.00 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො.  44,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මාවත, 
ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො.  44,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මාවත, 
ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 
අදාල 

යනොයේ 

 
ජාතික 

ලංසු 

Click 

here 

 

https://www.dropbox.com/s/epxyny8rfpcjwjb/WPSII.T.2020.015.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/epxyny8rfpcjwjb/WPSII.T.2020.015.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/er8hrr8cffhdmu3/WPSII.T.2020.016.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/er8hrr8cffhdmu3/WPSII.T.2020.016.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1tktfwo3shz1sbf/WPSII.T.2020.017.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1tktfwo3shz1sbf/WPSII.T.2020.017.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය 03 
(බපද 11) 

 
 
 
 
 
 
 

 

WPSII/T/2020/018 
කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 ක් 

සඳහා වෑන් රථ 01ක් 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (ශ්රී ජයවර්ධානපුර) - 

තලංගම පා.යසේ.මධායස්ථානය සඳහා 

 
2020.07.01 
යප.ව. 10.00 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීම් 
කමිටුව 
(බපද 11) 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො.  44,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මාවත, 
ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 
රු. 500.00 

 
රු. 

5000.00 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො.  44,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මාවත, 
ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො.  44,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මාවත, 
ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 
අදාල 

යනොයේ 

 
ජාතික 

ලංසු 

Click 

here 

 

 
යබදාහැරීම් 
අංශය 03 
(බපද 11) 

 

 

WPSII/T/2020/019 
හංවැල්ල පාරියභෝගික යසේවා 

මධායස්ථානය පවත්වා යගන යාම 
සඳහා සුදුසු යගොඩනැගිල්ලක් කුලියට 
යහෝ බද්දට ගැනීම වසර 02ක් සඳහා 
(හංවැල්ල නගර ආසන්නයේ ජලය, 
විදුලිය හා දුරකථන සහිතව සම්පූර්ය 
වර්ගඵලය වර්ග අඩි 2000 – 2500 කට 
යනොඅඩු විය යුතු අතර බර  වාහන සහ 
සැහැල්ලු වාහන නවතා තැබිය හැකි 
හංවැල්ල/ කළුඅේගල නගරය තුළ 
ප්රධාාන මාර්ගයට ආසන්නව පිහිටා 

තිබිය යුතුය) 

 

 
2020.07.01 
යප.ව. 10.00 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීම් 
කමිටුව 
(බපද 11) 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො.  44,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මාවත, 
ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 
- 

 
- 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො.  44,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මාවත, 
ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො.  44,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මාවත, 
ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 
අදාල 

යනොයේ 

 
ජාතික 

ලංසු 

Click 

here 

 

 
යබදාහැරීම් 
අංශය 03 
(බපද 11) 

 
 
 
 
 
 

 

WPSII/T/2020/020 
යහෝමාගම පාරියභෝගික යසේවා 

මධායස්ථානයේ විදුලි අධිකාකාරී නිල 

නිවස සඳහා සුදුසු යගොඩනැගිල්ලක් 

වසර 02 ක කාලයක් සඳහා  කුලියට 

යහෝ බද්දට සපයා ගැනීම. (වර්ග අඩි 

1500 ට යනොවැඩි ජලය, විදුලිය හා 

දුරකථන හා එක් වාහනයක් නවතා 

තැබීමට පහසුකම් සහිතව  යහෝමාගම 

නගරයේ සිට 5km ඇතුළත පිහිටා 

තිබිය යුතුය) 

 
2020.07.01 
යප.ව. 10.00 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීම් 
කමිටුව 
(බපද 11) 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො.  44,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මාවත, 
ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 
- 

 
- 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො.  44,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මාවත, 
ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො.  44,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මාවත, 
ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 
අදාල 

යනොයේ 

 
ජාතික 

ලංසු 

Click 

here 

 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

(බපද II) 

 

WPSII/T/2020/035 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 ක් 

සඳහා යමෝටර් කාර් යහෝ ඩබල් කැේ 

 

2020.07.08 
යප.ව. 10.00 

 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

 

රු. 500.00 

 

රු. 

5000.00 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

 

අදාල 

යනොයේ 

 

ජාතික 

ලංසු 

Click 

here 

 

https://www.dropbox.com/s/xde2t2uy4yz5zt0/WPSII.T.2020.018.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xde2t2uy4yz5zt0/WPSII.T.2020.018.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/20ewqsfl5rfwl3a/WPSII.T.2020.019.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/20ewqsfl5rfwl3a/WPSII.T.2020.019.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a3fui1m2d4l27jl/WPSII.T.2020.020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a3fui1m2d4l27jl/WPSII.T.2020.020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1ls5yt659oujjkb/WPSII.T.2020.035.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1ls5yt659oujjkb/WPSII.T.2020.035.pdf?dl=0
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රථ 01ක් ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(සැලසුම් හා සංවර්ධාන) සඳහා 

(බපද II) යනො.  44,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

යනො.  44,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

යනො.  44,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

(බපද II) 

 

 

 

 

 

 

 

 

WPSII/T/2020/036 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 ක් 

සඳහා වෑන් රථ 01ක් ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (තැනීම්) සඳහා 

 

2020.07.08 
යප.ව. 10.00 

 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද II) 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො.  44,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

රු. 500.00 

 

රු. 

5000.00 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො.  44,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො.  44,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

අදාල 

යනොයේ 

 

ජාතික 

ලංසු 

Click 

here 

 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

(බපද II) 

 

 

 

 

 

 

 

 

WPSII/T/2020/037 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 ක් 

සඳහා වෑන් රථ 01ක් ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (තැනීම්) සඳහා 

 

2020.07.08 
යප.ව. 10.00 

 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද II) 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො.  44,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

රු. 500.00 

 

රු. 

5000.00 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො.  44,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො.  44,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

අදාල 

යනොයේ 

 

ජාතික 

ලංසු 

Click 

here 

 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

(බපද II) 

 

 

 

 

 

 

 

 

WPSII/T/2020/038 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 ක් 

සඳහා වෑන් රථ 01ක් ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (තැනීම්) සඳහා 

 

2020.07.08 
යප.ව. 10.00 

 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද II) 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො.  44,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

රු. 500.00 

 

රු. 

5000.00 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො.  44,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො.  44,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

අදාල 

යනොයේ 

 

ජාතික 

ලංසු 

Click 

here 

 

https://www.dropbox.com/s/47cgdkv7z365e3h/WPSII.T.2020.036.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/47cgdkv7z365e3h/WPSII.T.2020.036.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6hb3t60eegepqtr/WPSII.T.2020.037.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6hb3t60eegepqtr/WPSII.T.2020.037.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/47egryofl2kwbfl/WPSII.T.2020.038.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/47egryofl2kwbfl/WPSII.T.2020.038.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

(බපද II) 

 

 

 

 

 

 

 

 

WPSII/T/2020/039 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 ක් 

සඳහා වෑන් රථ 01ක් විදුලි ඉංිනයන්රු 

(අවිස්සායේල්ල) - අවිස්සායේල්ල 

පාරියභෝගික යසේවා ම. සඳහා 

 

2020.07.08 
යප.ව. 10.00 

 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද II) 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො.  44,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

රු. 500.00 

 

රු. 

5000.00 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො.  44,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො.  44,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

අදාල 

යනොයේ 

 

ජාතික 

ලංසු 

Click 

here 

 

 
යබදාහැරීම් 
අංශය 03 
(බපද 11) 

 

 

WPSII/T/2020/040 
පන්නිපිටිය පාරියභෝගික යසේවා 

මධායස්ථානයේ විදුලි අධිකාකාරි නිල 
නිවස පවත්වා යගන යාම සඳහා සුදුසු 
යගොඩනැගිල්ලක් කුලියට යහෝ බද්දට 
ගැනීම වසර 02ක් සඳහා (වර්ග අඩි 
1500ට යනොවැඩි ජලය, විදුලිය හා 
දුරකථන හා එක් වාහනයක් නවතා 
තැබීමට පහසුකම් සහිතව යකොට්ටාව 
නගරයේ සිට 5km ඇතුළත පිහිටා 

තැබිය යුතුය) 

 
2020.07.08 
යප.ව. 10.00 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීම් 
කමිටුව 
(බපද 11) 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො.  44,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මාවත, 
ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 
- 

 
- 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො.  44,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මාවත, 
ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො.  44,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මාවත, 
ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 
අදාල 
යනොයේ 

 
ජාතික 
ලංසු 

Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2020/27 
යබදාහැරීම් අංශ 4 ආයතනික 

කාර්යාල යගොඩනැගිල්ල පිරිසිදු කිරීම. 

(ලංසු භාරගේනා අවසාන දිනයට 

නපෘතර PCAIII අවශ්යනේ.) 

2020.07.09 
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 

500.00 128,000.00 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය,  

යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන මහල, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක: 25, නගරසභා 
පටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

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

යදහිවල. 

 

NCB 

Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2019/27 

බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි   නෙහිවල 

ප්රානීය ය ප්රධාාන ිදදුලි ඉංිනේරු 

කාර්යාලය සඳහා කුලී පදනම මත 

වෑේ රථයක් ලබාගැනීම සඳහා වූ 
යටන්ඩරය. 

2020.07.09 
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. 

500.00 15,000.00 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය,  

යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන මහල, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක: 25, නගරසභා 
පටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

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

 

NCB 

Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/07crnu0qqzgdqhx/WPSII.T.2020.039.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/07crnu0qqzgdqhx/WPSII.T.2020.039.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i2kh26j65a2hlft/WPSII.T.2020.040.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i2kh26j65a2hlft/WPSII.T.2020.040.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cum3qkc9w5eq9hv/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_27.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cum3qkc9w5eq9hv/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_27.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/knyozz81v8vmiah/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_27.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/knyozz81v8vmiah/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_27.pdf?dl=0
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011-2638852 යදහිවල. 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2019/28 

බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි නෙහිවල  

පුනුරුත්ථාපෘතන කාර්යාලය සඳහා කුලී 

පදනම මත වෑේ රථයක් ලබාගැනීම 
සඳහා වූ යටන්ඩරය. 

2020.07.09 
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 15,000.00 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය,  

යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන මහල, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක: 25, නගරසභා 
පටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

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

යදහිවල. 

 

NCB 

Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2019/29 

ෙස්නාහිර පෘතළාත ෙකුණ-1 ප්රධාාන 

ඉංිනේරු නෙොහැරීම නඩත්තු 

කාර්යාලය සඳහා කුලී පදනම මත 

වෑේ රථයක් ලබාගැනීම සඳහා වූ 
යටන්ඩරය. 

2020.07.09 
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 15,000.00 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය,  

යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන මහල, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක: 25, නගරසභා 
පටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

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

යදහිවල. 

 

NCB 

Click 
here 

 

 
යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

 
SP/CE(DM)/T/2020/03 
යබදාහැරීම් හා නඩත්තු (දකුණු පළාත) 
කාර්යාලයේ වැඩ කණ්ඩායමක් සඳහා 
හම්බන්යතොට ප්රයද්ශයයන් ව. අ. 1200 
කට යනොඅඩු යගොඩනැගිල්ලක් සහිත 
යරේන් යලොරියක් සහ සැහැල්ලු වාහන 
කිහිපයක් නවතා තැබිය හැකි හා ඒ 
සඳහා මාර්ග පහසුකම් සහිත ජලය, 
විදුලිය හා ආරක්ෂිත තාපයප යහෝ 
වැටවල් වලින් සමන්විත ස්ථානයක් 
කුලියට ගැනීමට අවශයව ඇත.     
 

    2020 
ජූලි 02  දින 
ප.ව. 02.00 

 
පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු -
යබදා:නඩත්තු (ද.ප.) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
187/3,බණ්ඩාරනායක 
යපයදස, ගාල්ල 
දුර හා ෆැක්ස් අංකය:  
091-2230802 

- - 

 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු -
යබදා:නඩත්තු (ද.ප.) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
187/3,බණ්ඩාරනායක 
යපයදස, ගාල්ල 

 

  
 

අදාලයනොයේ
. 

 
 

NCB 
 

 
Click 
Here 

 
යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

 
SP/CE(DM)/T/2020/04 
යබදාහැරීම් හා නඩත්තු (දකුණු පළාත) 
කාර්යාලයේ වැඩ කණ්ඩායමක් සඳහා 
තංගල්ල ප්රයද්ශයයන් ව. අ. 1200 කට 
යනොඅඩු යගොඩනැගිල්ලක් සහිත යරේන් 
යලොරියක් සහ සැහැල්ලු වාහන 
කිහිපයක් නවතා තැබිය හැකි හා ඒ 
සඳහා මාර්ග පහසුකම් සහිත ජලය, 

 
2020 
ජූලි 02  දින 
ප.ව. 02.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු -
යබදා:නඩත්තු (ද.ප.) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
187/3,බණ්ඩාරනායක 
යපයදස, ගාල්ල 
දුර හා ෆැක්ස් අංකය:  
091-2230802 

- -  
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු -
යබදා:නඩත්තු (ද.ප.) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
187/3,බණ්ඩාරනායක 
යපයදස, ගාල්ල 
 

  
 

අදාලයනොයේ
. 

 
 

NCB 
 

 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/h8sz8t9yap35xbc/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_28.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h8sz8t9yap35xbc/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_28.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xduojhlxgh9nkti/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xduojhlxgh9nkti/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gb5o5rkcrk6a14p/Sin-DD4-SP-SP-CE%28DM%29-T-2020-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gb5o5rkcrk6a14p/Sin-DD4-SP-SP-CE%28DM%29-T-2020-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/defylu2f4awkchq/Sin-DD4-SP-SP-CE%28DM%29-T-2020-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/defylu2f4awkchq/Sin-DD4-SP-SP-CE%28DM%29-T-2020-04.pdf?dl=0


 23 

විදුලිය හා ආරක්ෂිත තාපයප යහෝ 
වැටවල් වලින් සමන්විත ස්ථානයක් 
කුලියට ගැනීමට අවශයව ඇත.     
 

අතියර්ක 
සාමානයාධිකා

කාරී 

(වයාපෘති), / 
වයාපෘති 
අධායක්ෂ 

(ගල්අඟුරු 
බල වයාපෘති) 

 
 

 

CEB/ CPP/PD/OF/09 
ගල්අඟුරු බල වයාපෘති කාර්යාලය 

සඳහා යගොඩනැගිලි පරිශ්රයක් 
කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම 

 
 
 

(යකොළඹ 4, 5, 6 සහ 7 නගර ප්රයද්ශය 
අවට යගොඩනැගිල්යල් අවශය බිම් 
ප්රමායය වර්ග අඩි 3000 ට යනොඅඩු 

විය යුතුය.) 

 
2020-07-02 
දින 10.00 
පැයට 
අවසන් 
කරනු 
ලැයේ. 

 

2020-0 -30 
දින 14.00 
පැය දක්වා 
ප්රසම්පාදන 
පත් නිකුත් 
කරනු ලැයේ 

 

ප්රානීය ය 

ප්රසම්පෘතාෙන 

කමිටුව 

(වයාපෘති හ) 

වයාපෘති අධායක්ෂ 
කාර්යාලය ගල්අඟුරු 
බල වයාපෘති, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක  5/1 ර.නි.ය.ස. 
යගොඩනැගිල්ල, 3 වන 

මහල, සර් 
චිත්තම්පලම් ඒ 
ගාඩිනර් මාවත, 
යකොළඹ 02. 

 
0112337 3  

Rs.500.00 

 
 

 
 

අදාළ නැත. 
වයාපෘති අධායක්ෂ 

කාර්යාලය ගල්අඟුරු බල 
වයාපෘති, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක  5/1 

ර.නි.ය.ස. යගොඩනැගිල්ල, 
3 වන මහල, සර් 

චිත්තම්පලම් ඒ ගාඩිනර් 
මාවත, යකොළඹ 02. 

 

 
වයාපෘති අධායක්ෂ 

කාර්යාලය ගල්අඟුරු 
බල වයාපෘති, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක  5/1 ර.නි.ය.ස. 
යගොඩනැගිල්ල, 3 වන 

මහල, සර් 
චිත්තම්පලම් ඒ 
ගාඩිනර් මාවත, 
යකොළඹ 02. 

 

 
අදාළ නැත. 

 
NCB 

Click 

Here 
 

 

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

 
 

අයපයක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන්ට යහෝ ුවුන්යේ බලයලත් නියයෝිනතයන්ට පමයක් ලංසු යපොත් නිකුත් කරනු ලැයේ. 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 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාාන 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. 
 

 

වියද්ශීය තානාපති කාර්යාල /යවළ`ද යකොමිෂන්වලට, ලංසු යපොත්වල යතොරතුරු පිටපත් ලිිතත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීයමන් අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාාන ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපොත් අයපයක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ුවුන්යේ නියයෝිනතයින්ට අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාාන 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 ලැයේ. 
 

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

 

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

 

        සාමානයාසැකාරී                      

https://www.dropbox.com/s/vj9fmuntmn6ovn8/ENG-PRJ-CEB_CPP_PD_OF_09.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vj9fmuntmn6ovn8/ENG-PRJ-CEB_CPP_PD_OF_09.pdf?dl=0
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