
1 

ලංසු කැ`දවීම 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

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

කලාපය/ 
අංශය/ 
පළාත 

ලංසු යයොමු අංකය / අයිතම විස්තරය 
හා ප රමායය 

ලංසු 
භාර ගන්නා 
අවසාන 
දිනය හා 
යේලාව 

සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

ලංසු යපොත් මිළදී ගත 
හැකි කාර්යාලය සහ 

අදාළ අංකය 

ලංසු 
යපොයතහි 
මිල 
(රුපි.) 

ලංසු ඇපකරයේ 
වටිනාකම 
(රුපි.) 

ඉදිරිපත් කරන ලංසු 
භාරදිය යුතු කාර්යාලය 

ලංසු විවෘත කරන 
ස්ථානය 

යතොරතුරු 
පිටපතක 
මිල 
(රුපි.) 

ලංසු 
වර්ගය 
ICB/ 
NCB 

යතොරතුරු 
පිටපත 
භාගත 
කිරීම් 

අමු ද්රවය 

ජනක අංශය 

(ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය) 

LV/T/2020/0105 
Supply and Delivery of Marine 
Paints for the Lakvijaya Power 

Plant 

2020/07/15 
ප.ව. 2:00 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය 
කණිෂ්ඨ 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

බලස්ථාන 
කළමයාකරු, 
ලක්විජය විදුලි  
බලාගාරය ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච්ය ෝයල්. 

1,000/=මුද
ල 

සාමානයාධි
කාරී ලංකා 
විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
නමින් 
මහජන 
බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක: 
071100123
320705 
යවත බැර 
කල හැක. 

130,000/= 

බලස්ථාන කළමයාකරු, 
ලක්විජය විදුලි  බලාගාරය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්ය ෝයල්. 

බලස්ථාන 
කළමයාකරු, 
ලක්විජය විදුලි  
බලාගාරය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්ය ෝයල්. 

http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 
යනොමියල් 
බාගත 

කරගත හැක 

NCB Click 
Here 

ජනක අංශය 

(ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය) 

LV/T/U2A/2020/0205 
Supply and Delivery of Aluminium 

Silicate Fiber Felts to Lakvijaya 
Power Plant 

2020/07/15 
ප.ව. 2:00 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය 
කණිෂ්ඨ 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

බලස්ථාන 
කළමයාකරු, 
ලක්විජය විදුලි  

බලාගාරය,  ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච්ය ෝයල්. 

1,000/=මුද
ල 

සාමානයාධි
කාරී ලංකා 
විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
නමින් 
මහජන 
බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක: 
071100123
320705 
යවත බැර 
කල හැක. 

40,000/= 

බලස්ථාන කළමයාකරු, 
ලක්විජය විදුලි  බලාගාරය 

, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්ය ෝයල්. 

බලස්ථාන 
කළමයාකරු, 
ලක්විජය විදුලි  
බලාගාරය , 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්ය ෝයල්. 

http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 
යනොමියල් 
බාගත 

කරගත හැක 

NCB Click 
Here 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/qwcn4nqj1zj4v9n/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0105.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qwcn4nqj1zj4v9n/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0105.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/feuni48mqbvcocr/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0205.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/feuni48mqbvcocr/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0205.pdf?dl=0
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යබදා හැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

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

/058 
 

Supply & Delivery of 
 

i)    Ferrules Aluminum Crimp 
Type LV/95Sqmm - 620  Nos. 

 
ii)   Ferrules Cu. Crimp Type 

LV/95Sqmm  – 250 Nos. 
 

iii)  Ferrules Bimetallic Crimp 
Type Al/Cu – LV/95 -70Sqmm – 

400 Nos. 
 

iv ) Bimetallic Ferrules Al. 
25Sqmm/Cu.16Sqmm   – 650 Nos. 

 
v)   Ferrules Aluminum Crimp 

Type LV/ 240Sqmm – 250 Nos. 
 

vi)  Ferrules Cu. Crimp Type for 
(10kV-30kV) –HV/95Sqmm (With 

Blind Hole) - 450 Nos. 
 

vii)  Reduce Ferrules Cu. Crimp 
Type (10kV-30kV) with Blind  

Hole, HV/95-70Sqmm (For 
Transition  Joints)- 500 Nos. 

2020 
ජූලි 
15 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 
යකොළඹ 03මගින් 
2020- 07-14 දිනට 

යපර 
දුක.011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

16,800.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

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

යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/b192n2pmbj7kbyf/ENG-DD1-CC-2020-058.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b192n2pmbj7kbyf/ENG-DD1-CC-2020-058.pdf?dl=0
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යබදා හැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

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

/064 
 

Supply & Delivery of 
 

i) Jointing kit Straight Through  HS 
–  LV/ 16Sqmm/ 2C/ PILC/SWA 
Cable (Without Ferrules)- 50 Nos. 

 
ii) Jointing kit Straight Through  

HS –LV/16Sqmm/ 4C/PILC/ SWA 
Cable (Without Ferrules) - 50 Nos. 

 
iii) Jointing kit Straight Through  

HS –LV/ 35Sqmm/ 4C/PILC/ 
SWA Cable (Without  Ferrules) – 

50 Nos. 
 

iv) Jointing kit Straight Through  
HS –LV/70Sqmm/ 4C/PILC/ SWA 
Cable (Without Ferrules) – 40 Nos. 

2020 
ජූලි 
15 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

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

2020- 07-14 දිනට 
යපර 

දුක.011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

28,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

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

03 හි තබා ඇති ලංසු 
යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය 
Click 
here 

https://www.dropbox.com/s/f7vio44xs8bxll6/ENG-DD-CC-2020-064.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f7vio44xs8bxll6/ENG-DD-CC-2020-064.pdf?dl=0
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යබදා හැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

 

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

/065 
 

Supply & Delivery of 
 

i)   End Termination Kit H.S. 
Indoor 

11kV/50Sqmm/1C/XLPE/Screen 
PVC UG Cable (Without Sockets) 

- 130 Nos. 
 

ii)  Jointing kit Straight Through  
HS –LV/ 95Sqmm/ 4C/PILC/ 

SWA Cable (Without Ferrules) - 
50 Nos. 

 
iii)  Jointing kit Straight Through  
HS –LV/ 150Sqmm/ 4C/ PILC/ 

SWA Cable (Without Ferrules) – 
50 Nos. 

 
iv) Jointing kit Straight Through  
HS –LV/240Sqmm/ 4C/ PILC 

/SWA  Cable (Without Ferrules) – 
50 Nos. 

2020 
ජූලි 
15 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

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

2020- 07-14 දිනට 
යපර 

දුක.011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

35,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

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

03 හි තබා ඇති ලංසු 
යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/188 
මාවනැල්ල ප්රායේය ය විදුලි ඉංනේයන්රු 
බල ප්රයේශයේ   මනු කියවීම සහහා 

පාරියභෝගික 
සම්බන්ධීකාරකවරුන්යේ භාවිතයට 
ජංගම දුරකථන 35ක් සපයා භාරදීම. 

2020-07-15  
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/= 

 
13,500/- 

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. යේශීය Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/1e47ojcp7d6i6km/ENG-DD1-CC-2020-065.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1e47ojcp7d6i6km/ENG-DD1-CC-2020-065.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rqf6m3lh2ocztis/Eng-DD2-CP-PPC-2020-188.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rqf6m3lh2ocztis/Eng-DD2-CP-PPC-2020-188.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/206 
ගලයගදර ප්රායේය ය විදුලි ඉංනේයන්රු 
බල ප්රයේශයේ   මනු කියවීම සහහා 

පාරියභෝගික 
සම්බන්ධීකාරකවරුන්යේ භාවිතයට 
ජංගම දුරකථන 36ක් සපයා භාරදීම. 

2020-07-15  
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/= 

 
13,000/- 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

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

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

ඉදිකිරීම් 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/1
47 

කල්පිටිය, යමොයහොත්තුවාරම දූපයත් 
කිරිමුන්දලම මධ්යම යවෝල්ටීයතා 

රැහැන් මාර්ගය,අඩුසැර රැහැන් මාර්ග 
හා උපයපොල ඉදිකිරීම. 

2020 ජුලි 
22 

ප.ව 02.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

ප්රධ්ාන විදුලි ඉංනේයන්රු 
(වාණිජ) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 

 
037 - 2281892 

2,500.00 75,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී (වයඹ) 

කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(වයඹ) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 

  
Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

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

2K20/035 
 

ප්රධ්ාන ඉංනේයන්රු (යබදාහැරීම් 
නඩත්තු-ඌව) තරාපැවි නඩත්තු 
කටයුතු පවත්වායගන යායම් 

අංගනයක් පිහිටුවීම 
 

 
 

2020 
ජූලි මස 15 
ප.ව 15.00 

 
 
 
 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 

කමිටුව (ඌව) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංනේයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිහ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

දු.ක. : 0552222474 

 
2,000.00 

 
50,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධ්ාන ඉංනේයන්රු 

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

හිහ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංනේයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිහ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

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

2K20/036 
 

ප්රධ්ාන ඉංනේයන්රු (යබදාහැරීම් 
නඩත්තු-ඌව) ප්රධ්ාන පිවිසුම් මාර්ගය 

නවීකරයය කිරීම  
 

 
 

2020 
ජූලි මස 15 
ප.ව 15.00 

 
 
 
 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 

කමිටුව (ඌව) 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධ්ාන 

ඉංනේයන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිහ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

දු.ක. : 0552222474 
 
 

 
2,000.00 

 
20,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධ්ාන ඉංනේයන්රු 

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

හිහ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංනේයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිහ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

NCB 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/klyv0ymvahu5607/Eng-DD2-CP-PPC-2020-206.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/klyv0ymvahu5607/Eng-DD2-CP-PPC-2020-206.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tenyulmop7pa1ui/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-147.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tenyulmop7pa1ui/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-147.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s2ljj41999nz38k/C1%202K19%20035.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s2ljj41999nz38k/C1%202K19%20035.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ze8nflw48ereqx4/C1%202K20%20036.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ze8nflw48ereqx4/C1%202K20%20036.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

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

2K20/037 
 

ප්රධ්ාන ඉංනේයන්රු (යබදාහැරීම් 
නඩත්තු-ඌව) වැසිකිලි පේධ්තිය 

අලුත්වැඩියා  කිරීම  
 

 
 

2020 
ජූලි මස 15 
ප.ව 15.00 

 
 
 
 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 

කමිටුව (ඌව) 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධ්ාන 

ඉංනේයන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිහ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

දු.ක. : 0552222474 

 
2,00.00 

 
38,000.00 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධ්ාන ඉංනේයන්රු 

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

හිහ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංනේයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිහ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 

NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM (Uva)/CE (Com)/C1/ 
2K20/038 

 
බණ්ඩාරයවල පාරියභෝගික යසේවා 
මධ්යස්ථනයේ  පිවිසුම් මාර්ගය 

නවීකරයය කිරීම 
 

 
 

2020 
ජූලි මස 15 
ප.ව 15.00 

 
 
 
 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 

කමිටුව (ඌව) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංනේයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිහ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

දු.ක. : 0552222474 

 
2,000.00 

 
68,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධ්ාන ඉංනේයන්රු 

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

හිහ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංනේයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිහ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/සිවිල්/ටී/2020/02 
පලාත් ගබඩායේ ඇති වතුර ටැංකිය 

සහ වැසිකිලි කඩා ඉවත් කිරීම සහහා වූ 
යටන්ඩරය. 

2020.07.1
6 

යප.ව. 
10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයොජය 
සාමානයාධිකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත 

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

යදහිවල. 
011-2638852 

1,000.00 9,000.00 

ප්රධ්ාන ඉංනේයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය,  

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

ප්රධ්ාන ඉංනේයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

යදහිවල. 

 

NCB 

Click 
here 

 

යසේවා 

ජනන අංශය 
(ලක්ෂපාන 
සංකීර්යය) 

LC/LAX/QTN/2020/065 
නව ලක්ෂපාන වහරු අංගනයේ 

යවෝල්ටීයතා ට්රාන්ස්ය ෝමර් ස්ථාපිත 
කිරීම සදහා යකොන්ක්රීට් අත්තිවාරම් 

සැකසීම  

2020-07-16  
වැනි දින 

  
1400 පැය 
දක්වා 

ලක්ෂපාන 
සංකීර්යයේ
කණිෂ්ඨ 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරීකාර්යා
ලය, ලක්ෂපාන 
සංකීර්යය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, ලක්ෂපාන. 
 

 
රු.500/= 

 
ලං.වි.ම 

සාමානයාධි
කාරී නමට 
බැංකු 

අයකරයකි

20,000/= 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරීකාර්යාල

ය, 
ලක්ෂපාන සංකීර්යය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
ලක්ෂපාන. 

 

2020-07-16  වැනි 
දින 

1400 පැයට  
 

 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරීකාර්
යාලය, ලක්ෂපාන 
සංකීර්යය, 

www.ceb.lk  
 

යවබ් 
අඩවියයන් 
ලබා ගත 
හැක 

NCB 

Click 
Here 

 
 

https://www.dropbox.com/s/ygsq8zqab3cjf4v/C1%202K20%20037.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ygsq8zqab3cjf4v/C1%202K20%20037.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cvzmm86euuth548/C1%202K20%20038.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cvzmm86euuth548/C1%202K20%20038.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gbmm0vemyilscvp/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_CIVIL_02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gbmm0vemyilscvp/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_CIVIL_02.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/
https://www.dropbox.com/s/y4j3leo6we7vqxe/LC-LAX-QTN-2020-065.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y4j3leo6we7vqxe/LC-LAX-QTN-2020-065.pdf?dl=0
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දුරකථන :  
051-223 20 85 

 
 ැක්ස් :  

051-223 22 11 
 

න්  
යහෝ 

මහජනබැංකු
යේ අංක 

071-1-001-
2-3320-705 
ට යහෝ 
මුදලින් 

යගවිය හැක. 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
ලක්ෂපාන. 

 
 

ජනන අංශය 
(ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය) 

LV/T/2020/0177 
 

මාස 16 කාලයක් සහහා ලක්විජය 
විදුලි බලාගාරයේ අළු අංගනයේ 

යමයහයුම් කටයුතු සහහා කුළී පදනම 
යටයත් යන්යරෝපකරය සහ යසේවා 

සැපයීම. 

2020-07-15 
ප.ව. 14.00 

 
 
 
 
 
 

 
ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය- 
සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන 
අංශය, 4වන මහල, 

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

TP : 032 226 8964 
Fax: 032 226 8966 

 
 

7000/- මුදල  
(නැවත 

යනොයගවන 
යටන්ඩර් 
තැන්පතුව) 
සාමානයාධි
කාරී ලංකා 
විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
නමින් 
මහජන 
බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක: 
071100123
320705 
යවත බැර 
කල හැක. 

 
රු.500,000.00 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 

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

යනොයරොච් යලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 

 
TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8966 

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

61342. 
 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 
යනොමියල් 
බාගත 

කරගත හැක 
 

 
 
 
 
 

NCB 

 
 
 
 
 

Click 
Here 

 

ජනන අංශය 
 

(උකුයවල 
විදුලි 

බලස්ථානය) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MC/UKU/BIDS/2020/003 

 
උකුයවල විදුලි බලස්ථානයේ අධි 
ආරක්ෂිත කලාපයේ එ ප යපයහලි 
කිරීම්, උදයාන කටයුතු සහ 

යගොඩනැගිලිවල පිරිසිදු කිරීයම් 
කටයුතු ඉටු කිරීයම් යසේවාව 

පවත්වායගන යෑම 
(එක් වසරක් සහහා) 

2020.07’22 
 

ප.ව. 14.00 
පැයට 

 

ජනක 
කණිෂ්ඨ 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 
(මහවැලි 
සංකිර්යය) 

උකුයවල විදුලි 
බලස්ථානය, ලං.වි.ම. , 

උකුයවල. 
 
 

T.P. 
066 224 3054 
066 224 4229 

 
Fax 

066 224 4351 
 

රු: 1000.00 
 

සෑම 
යගවීමක්ම 
ඕනෑම 
මහජන 
බැංකු 

ශාඛාවකින් 
යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 

ඇති ලං.වි.ම. 
ජනක 

මුලස්ථාන
යේ ගිණුම් 
අංක: 

071-1001-
2-3320-705 
බැරවන යසේ 
යගවා බැංකු 
ලදුපත 

රු. 50,000/- උකුයවල විදුලි 
බලස්ථානය, 

ලං.වි.ම. , උකුයවල. 
 

උකුයවල විදුලි 
බලස්ථානය, 

ලං.වි.ම. , උකුයවල. 
 

2020.07.22 
ප.ව.14.00 
පැයට 

 

අදාළ 
යනොයේ. 

යේශීය 
 

Click 
here 

 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/naq61bm2xw0al3v/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0177.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/naq61bm2xw0al3v/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0177.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rhglu2u8uq2ge0k/Eng-GEN-MC-UKU-BIDS-2020-003.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rhglu2u8uq2ge0k/Eng-GEN-MC-UKU-BIDS-2020-003.pdf?dl=0
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ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය. 

ජනන අංශය 

(මහවැලි 

සංකීර්ණය) 

MC/UKPS/2020/11 
ඉහළ යකොත්මයල් විදුලි බලස්ථානයේ 
ධ්ාවනය සහහා කුලී පදනම මත රියදුරු 
සහ ඉන්ධ්න සහිතව වැන් රථයක් 

සැපයීම 

15-07-2020 
වන දින 

14.00 hrs. 

මහවැලි 
සංකීර්ය 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

ප්රධ්ාන ඉංනේයන්රු, 
ඉහළ යකොත්මයල් 
විදුලි බලාගාරය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
ඉංනේයන්රු 

ශවින්ද්රනාත් ප්රනාන්දු 
මාවත,  

නියම්ගම්යදොර, 
යකොත්මයල්. 
දුරකථන 

0512233211 
0777253096 
0777253098 
 ැක්ස් :  

0512233168 

1000/= 
සියලුම 
යගවීම් 
ජනක 
අංශයේ 
රැස්කිරීයම් 
ගිණුම් 
අංශයේ 
මහජන 
බැංකුයේ 
යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 
ගිණුම් අංක 
071-1001-
23320-705 
ගිණුමට බැර 
කර අදාල 
රිසිට්පත 
ඉදිරිපත් 
කිරීයමන් 

14-07-2020 
දින දක්වා 
9:00 පැය 
සිට 15:00 
පැය දක්වා 
සතියේ වැඩ 
කරන දින 
වලදී ලබා 
ගත හැක. 

5,000/= 
 
 
 
 
 

ප්රධ්ාන ඉංනේයන්රු, ඉහළ 
යකොත්මයල් විදුලි 
බලාගාරය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
ඉංනේයන්රු ශවින්ද්රනාත් 

ප්රනාන්දු මාවත, 
නියම්ගම්යදොර, 
යකොත්මයල්. 

ප්රධ්ාන ඉංනේයන්රු, 
ඉහළ යකොත්මයල් 
විදුලි බලාගාරය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
ඉංනේයන්රු 

ශවින්ද්රනාත් ප්රනාන්දු 
මාවත, 

නියම්ගම්යදොර, 
යකොත්මයල්. 

15-07-2020 දින පැය 
14.00. 

අදාළ නැත ජාතික 
තරඟකාරි 
ලංසු. 

Click 
here 

 

ජනක අංශය 
(තාපබල  
සංකීර්යය) 

TC/KPS/LOCAL/ME (GT-
07)/2020-01 

කැළණිතිස්ස විදුලි බලාගාරය සහහා 
ඉංනේයන්රු නිල නිවසක් (විවාහක) 
කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

2020.07.02 
දින 

10:00 පැයට 

නියයෝජය 
සාමානයාධි
කාරි 

(තාපබල 
සංකීර්යය) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(තාපබල සංකීර්යය), 
ලංවිම, 

ජනක මූලස්ථානය, 
නව කැළණි පාලම 
පාර, 10600, 

යකොයළොන්නාව. දු.ක.: 
011-2437426, 
011-2423897. 

රු.100.00 අදාල නැත 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (තාපබල 

සංකීර්යය), 
ලංවිම, 

ජනක මූලස්ථානය, නව 
කැළණි පාලම පාර, 

10600, යකොයළොන්නාව.  
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(තාපබල සංකිර්යය) 
අදාල නැත  NCB 

Click 
Here 

 

ජනක අංශය 
(ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය) 

LV/T/2020/0177 
 

මාස 16 කාලයක් සහහා ලක්විජය 
විදුලි බලාගාරයේ අළු අංගනයේ 

2020-07-15 
ප.ව. 14.00 

 
 

 
ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය- 

ප්රසම්පාදන 
අංශය, 4වන මහල, 

බලස්ථාන 
කළමයාකරු 

7000/- මුදල  
(නැවත 

යනොයගවන 
යටන්ඩර් 

 
රු.500,000.00 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය 
විදුලි බලාගාරය, ලංකා 

 
ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 
යගොඩනැගිල්ල, 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 

 
 
 
 

 
 
 
 

https://www.dropbox.com/s/hprl2g9xz9ehb6p/SIN-GEN-MC-UKPS-2020-11.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hprl2g9xz9ehb6p/SIN-GEN-MC-UKPS-2020-11.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rr4p96tnmuhi783/ENG-GEN-TC-TC%20KPS%20LOCAL%20ME%20%28GT-07%292020-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rr4p96tnmuhi783/ENG-GEN-TC-TC%20KPS%20LOCAL%20ME%20%28GT-07%292020-01.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
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යමයහයුම් කටයුතු සහහා කුළී පදනම 
යටයත් යන්යරෝපකරය සහ යසේවා 

සැපයීම. 

 
 
 
 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

(ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය) ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්ය ෝයල් 

TP : 032 226 8964 
Fax: 032 226 8966 

 
 

තැන්පතුව) 
සාමානයාධි
කාරී ලංකා 
විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
නමින් 
මහජන 
බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක: 
071100123
320705 
යවත බැර 
කල හැක. 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච් යලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 

 
TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8966 

ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච් යලයි 

61342. 
 

යවතින් 
යනොමියල් 
බාගත 

කරගත හැක 
 

 
NCB 

 
Click 
Here 

 

ජනක අංශය 
 

(උකුයවල 
විදුලි 

බලස්ථානය) 
 
 
 
 
 
 

MU/UKU/BIDS/2020/005 

 
උකුයවල විදුලි බලස්ථානයට 

අනුයුක්ත යුධ් හමුදා අනු ඛණ්ඩයේ 
ප්රවාහන කටයුතු සහහා ආසන 12ක 
මගී වෑන් රථයක්  අවුරුේදක කාල 
සීමාවක් සහහා කුලියට ලබාගැනීම 
(රියදුරු හා ඉන්ධ්න යකොන්රාත්කරු 

විසින් සැපයිය යුතුයි.) 
 

2020/07/16 
14.00 පැයට 

 

මහවැලි 
සංකීර්ය 
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 

ශාඛාවකින් 
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. 
 
 

2020/07/16 
14.00 පැයට 

 

අදාළ 
යනොයේ. 

යේශීය Click 
here 

 

ජනන අංශය 
 

(වික්යටෝරියා 
විදුලි 

බලස්ථානය) 
 

MC/VIC/2020/161 
 

වික්යටෝරියා විදුලි බලාගාර භූමියේ 
ආරක්ෂක දැල්වැට තුල පිහිටි භූමියේ, 
එලියපයහලි කිරීම්, උදයාන කටයුතු හා 

අයනකුත් නඩත්තු කටයුතු සහ 
බලාගාර යගොඩනැගිල්ල ඇතුලත සහ 
අවට පිරිසිදු කිරීම් හා නඩත්තු කටයුතු 

ඉටුකිරීම. 

2020-07-16 
14.30 පැයට 

මහවැලි 
සංකීර්යය 
සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

වික්යටොaරියා විදුලි 
බලාගාරය, 
අධිකාරිගම. 

Tel:    081-2200465 
081-2202305 

 

රු.1000/= 
 

සෑම 
යගවීමක්ම 
ඕනෑම 
මහජන 
බැංකු 
ශාඛාවක් 
මගින් 
මහජන 
බැංකුයේ 

රු.60,000/= 
 

වික්යටොaරියා විදුලි 
බලාගාරය, අධිකාරිගම. 

 

වික්යටොaරියා විදුලි 
බලාගාරය, 
අධිකාරිගම. 

 
(2020-07-16           - 

ප.ව. 2.30) 
 

- 
 
 
 
 

NCB Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/naq61bm2xw0al3v/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0177.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/naq61bm2xw0al3v/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0177.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dgyfxg56n3l41sg/Eng-GEN-MC-UKU-BIDS-2020-005.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dgyfxg56n3l41sg/Eng-GEN-MC-UKU-BIDS-2020-005.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sfwylces8pz53bt/ENG-GEN-MC-MC-VIC-2020-161.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sfwylces8pz53bt/ENG-GEN-MC-MC-VIC-2020-161.pdf?dl=0
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යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 
ලං.වී.ම . 
ජනන 

මුලස්ථාන
යේ ගිණුම් 
අංක 071-
1001-2-
3320-705 
බැරයවන 
යසේ යගවා 
බැංකු ලදුපත 
ඉදිරිපත් කල 
යුතුය. 

 

යබදාහැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

 

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

20/073 
 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි (යකොළඹ 
නගරයට) අනුයුක්ත ප්රධ්ාන ඉංනේයන්රු 
(යමයහයුම්) ඒකකය සහහා කූලි කෘ 
කැබ්  රථයක් ලබා ගැනීම. (වාහන 

අංක I/I) (වසර 01 ක් සදහා) 
 

 

2020 
ජුලි 
15 

යප.ව.10.00 
 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

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

මගින් 
2020-07-14 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 
සාමානයාධිකාරි (යකොළඹ 
නගරය) කාර්යාලය, 

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

යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය 
Click 
here 

යබදාහැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

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

20/074 

 
නියයෝජය සාමනයාධිකාරි (යකොළඹ 

නගරය) ට අනියුක්ක ප්රධ්ාන 
ඉංනේයන්රු (යකොළඹ උතුර) ප්රායේය ය 
කාර්යාලය සදහා  කු ප වැන් රථයක් 

ලබා ගැනිම  (වාහන අංක IV/IV) 

(වසර 01 ක් සදහා) 

 
2020 
ජුලි 
15 

යප.ව.10.00 
 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

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

මගින් 
2020-07-14 දිනට 

යපර 
දුක. 011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

එක් කු ප වැන් 
රථයක් සදහා 
15,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (යකොළඹ 
නගරය) කාර්යාලය, 

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

යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 

 

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

20/075 

2020 
ජුලි 
15 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

එක් කු ප කෘ 
කැබ් රථයක් 

සදහා 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (යකොළඹ 
නගරය) කාර්යාලය, 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
- යේශීය 

Click 
here 

https://www.dropbox.com/s/oo2k7za2eplexap/ENG-DD1-CC-2020-073.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oo2k7za2eplexap/ENG-DD1-CC-2020-073.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wgfv920c2wgvi8t/ENG-DD1-CC-2020-074.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wgfv920c2wgvi8t/ENG-DD1-CC-2020-074.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gw1epecaojfrlob/ENG-DD-CC-2020-075.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gw1epecaojfrlob/ENG-DD-CC-2020-075.pdf?dl=0
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නගරය  
නියයෝජය සාමනයාධිකාරි යකොළඹ 
නගරයට අනියුක්ක ප්රධ්ාන ඉංනේයන්රු 

(යකොළඹ බටහිර) ප්රායේය ය 
කාර්යාලය සදහා  කු ප කෘ කැබ් 

රථයක් ලබා ගැනිම  (කු ප වාහන 

III/IV) 

(වසර 01 ක් සදහා) 

යප.ව.10.00 
 

කමිටුව කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

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

මගින් 
2020-07-14 දිනට 

යපර 
දුක. 011-2575923 
011-2575930 

15,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

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

යපට්ටිය 

(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය 

 
 
 
 

නි.සා. (උ.මැ) 

 
 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/2020/021 
 

විදුලි ඉංනේයන්රු(ද්රවය කළමයාකරන) යේ 
රාජකාරී කටයුතු සහහා වසර 02ක කාල 

සීමාවකට  කුලී පදනම මත කාර් රථයක් ලබා 
ගැනීම. 

 
 
 

2020.07.09 
ප.ව.03.00 

 
 
 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් කමිටුව 

 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 525/26, පළමු 

මහල,ඩී.එස.්යසේනානායක 

මාවත, අනුරාධ්පුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 
 
 
 
 
 

500.00 

 
 
 
 
 
 

10,000.00 

 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 525/26, පළමු 

මහල,ඩී.එස.්යසේනානායක 

මාවත, අනුරාධ්පුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

ඩී.එස්.යසේනානායක මාවත, 

අනුරාධ්පුර. 

 
 
 
 
 

අදාළ නැත යේශීය 
තරඟකාරී 
ලංසු 

Click Here 

 
 
 
 

නි.සා. (උ.මැ) 

 
 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/2020/022 
 

විදුලි ඉංනේයන්රු(යබදාහැරීම් පාලන 
මධ්යස්ථානය) යේ රාජකාරී කටයුතු සහහා වසර 
02ක කාල සීමාවකට  කුලී පදනම මත කාර් 

රථයක් ලබා ගැනීම. 
. 
 
 
 

2020.07.09 
ප.ව.03.00 

 
 
 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් කමිටුව 

 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 525/26, පළමු 

මහල,ඩී.එස.්යසේනානායක 

මාවත, අනුරාධ්පුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 
 
 
 
 
 

500.00 

 
 
 
 
 
 

10,000.00 

 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 525/26, පළමු 

මහල,ඩී.එස.්යසේනානායක 

මාවත, අනුරාධ්පුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

ඩී.එස්.යසේනානායක මාවත, 

අනුරාධ්පුර. 

 
 
 
 
 

අදාළ නැත යේශීය 
තරඟකාරී 
ලංසු 

click here 

 
 
 
 

නි.සා. (උ.මැ) 

 
 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/2020/023 
 

විදුලි ඉංනේයන්රු(අනුරාධ්පුර) යේ රාජකාරී 
කටයුතු සහහා වසර 02ක කාල සීමාවකට  කුලී 

පදනම මත කාර් රථයක් ලබා ගැනීම. 
 
 
 
 

2020.07.09 
ප.ව.03.00 

 
 
 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් කමිටුව 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 525/26, පළමු 

මහල,ඩී.එස.්යසේනානායක 

මාවත, අනුරාධ්පුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 
 
 
 
 
 

500.00 

 
 
 
 
 
 

10,000.00 

 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 525/26, පළමු 

මහල,ඩී.එස.්යසේනානායක 

මාවත, අනුරාධ්පුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

ඩී.එස්.යසේනානායක මාවත, 

අනුරාධ්පුර. 

 
 
 
 
 

අදාළ නැත 
යේශීය 
තරඟකාරී 
ලංසු 

click here 

 
DD2 

 

PHM 

DD2/DPC/CE(LC&M)/2020/06 

 

ප්රධාාන ඉංි නේරු (රැහැේ මාර්ග 

තැනීම් හා නඩත්තු) කාර්යාලය, 

වයාපෘති හ හා අසැසැර නඩත්තු - 

 
2020/07/15 
14.00 පැය 

 
DPC-DD2 

 

 
නියයෝජය 

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

 
 

500.00 

 
 

15,000.00 

 
නියයෝජය 

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

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 

 
නියයෝජය 

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

මණ්ඩලය, තැ.යප.18, 
ළමාගාරය පාර, 

 
 
- 

 
 

NCB  
Click 
Here 

 

file:///C:/Users/DELL3/Desktop/Paper%20add%2025-06-2020/Sin-DD1-NCP--HV-2020-021.pdf
file:///C:/Users/DELL3/Desktop/Paper%20add%2025-06-2020/Sin-DD1-NCP--HV-2020-022.pdf
file:///C:/Users/DELL3/Desktop/Paper%20add%2025-06-2020/Sin-DD1-NCP--HV-2020-023.pdf
https://www.dropbox.com/s/udjsnkuocutv2dl/BidNo_PHM_DD2_DPC_CE%28LC%26M%29_2020_06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/udjsnkuocutv2dl/BidNo_PHM_DD2_DPC_CE%28LC%26M%29_2020_06.pdf?dl=0
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නෙ.අ.02  සඳහා වසරක  

කාලයකටරියදුනරකු සහිත නලොරි 

රථයක්(යටොන් 3)කුලියට ගැනීම. 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

 
0812222286 

මහනුවර 
 

081-2222286 
081-2204298 

මහනුවර 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/207 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරි (ම.ප)  
කාර්යාලය සහහා කුලී පදනම මත 
වසර 02ක කාලයකට (4WD)  ඩබල් 

කැබ් රථයක් ලබා ගැනීම. 
 

2020-07-15  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 
 

1000/= 20,000/= ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

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

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/212 

 
මාවනැල්ල  ප්රායේශීය විදුලි ඉංනේයන්රු 
කාර්යාලයට අයත් දිප්පිටිය පා.යසේ.ම. 
සහහා  කුලී පදනම මත වසර 02ක 
කාලයකට කෲ කැබ් රථයක්  ලබා 

ගැනීම. 
 

2020-07-15  
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/= 16,000/= ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

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

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/213 

 
මාවනැල්ල  ප්රායේශීය විදුලි ඉංනේයන්රු 

කාර්යාලයට අයත් වාණිජ උප 
ඒකකය සහහා  කුලී පදනම මත 
වසරක කාලයකට ත්රියරෝද  රථයක්  

ලබා ගැනීම. 
 

2020-07-15  
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. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/214 

 
කෑගල්ල  ප්රායේශීය විදුලි ඉංනේයන්රු 
කාර්යාලයට අයත් පා.යසේ.ම. 

යමොයරොන්යතොට  ප්රයේශයේ ිඳහවැටුම් 
යසේවා සැපයුම් හා නඩත්තු කටයුතු 
සහහා  කුලී පදනම මත වසර 02ක 
කාලයකට සැහැල්ලු යලොරි රථයක්  

ලබා ගැනීම. 
 

2020-07-15  
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/= 16,000/= ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

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

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/215 

 
කෑගල්ල  ප්රායේශීය විදුලි ඉංනේයන්රු 
කාර්යාලයට අයත් වාණිජ උප 

ඒකකය සහහා  කුලී පදනම මත වසර 
02ක කාලයකට සැහැල්ලු යලොරි 

රථයක්  ලබා ගැනීම. 

2020-07-15  
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/= 16,000/= ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

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

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/pjggymcwwrag9lg/Sin-DD2-CP-PPC-2020-207.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pjggymcwwrag9lg/Sin-DD2-CP-PPC-2020-207.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/keo1h6w0oeqqhko/Sin-DD2-CP-PPC-2020-212.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/keo1h6w0oeqqhko/Sin-DD2-CP-PPC-2020-212.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/11lfbgy89em5qka/Sin-DD2-CP-PPC-2020-213.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/11lfbgy89em5qka/Sin-DD2-CP-PPC-2020-213.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hzqpb9pzfos3t9a/Sin-DD2-CP-PPC-2020-214.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hzqpb9pzfos3t9a/Sin-DD2-CP-PPC-2020-214.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/egi6kta38kp6f31/Sin-DD2-CP-PPC-2020-215.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/egi6kta38kp6f31/Sin-DD2-CP-PPC-2020-215.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/216 

 
කෑගල්ල  ප්රායේශීය විදුලි ඉංනේයන්රු 
කාර්යාලයට අයත් තුල්හිරිය පා.යසේ.ම. 
සහහා  කුලී පදනම මත වසර 02ක 
කාලයකට සැහැල්ලු යලොරි රථයක්  

ලබා ගැනීම. 
 

2020-07-15  
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/= 16,000/= ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

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

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/217 

 
කෑගල්ල  ප්රායේශීය විදුලි ඉංනේයන්රු 
කාර්යාලයට අයත් කෑගල්ල පා.යසේ.ම. 
සහහා  කුලී පදනම මත වසර 02ක 
කාලයකට කෲ කැබ් රථයක්  ලබා 

ගැනීම. 
 

2020-07-15  
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/= 16,000/= ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

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

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/218 

 
කටුගස්යතොට  ප්රායේශීය විදුලි 

ඉංනේයන්රු කාර්යාලයට අයත් අකුරය 
පා.යසේ.ම. සහහා  කුලී පදනම මත 
වසර 02ක කාලයකට වෑන් රථයක්  

ලබා ගැනීම. 
 

2020-07-15  
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/= 16,000/= ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

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

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/219 

 
නාවලපිටිය  ප්රායේශීය විදුලි ඉංනේයන්රු 

කාර්යාලයට අයත් කුරුදුවත්ත 
පා.යසේ.ම. සහහා  කුලී පදනම මත 
වසර 02ක කාලයකට ඩබල් කැබ් 
රථයක් යහෝ වෑන් රථයක්  ලබා 

ගැනීම. 
 

2020-07-15  
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/= ඩබල් කැබ් 
රථයක් සහහා 
20,000/-වෑන් 
රථයක් සහහා 
16,000/= 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

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

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/220 

 
නාවලපිටිය  ප්රායේශීය විදුලි ඉංනේයන්රු 
කාර්යාලයට අයත් ප්රායේය ය නඩත්තු 
උප ඒකකය සහහා  කුලී පදනම මත 
වසර 02ක කාලයකට සැහැල්ලු යලොරි 

රථයක් ලබා ගැනීම. 
 

2020-07-15  
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/= 16,000/= ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

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

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම) 

CP/CE(COM)/PPC/2020/221 

 
යප්රායදණිය  ප්රායේශීය විදුලි 

2020-07-15  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

1000/= 16,000/= ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/jd7yxc0rpu1iyt5/Sin-DD2-CP-PPC-2020-216.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jd7yxc0rpu1iyt5/Sin-DD2-CP-PPC-2020-216.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tjx13swop5jby7m/Sin-DD2-CP-PPC-2020-217.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tjx13swop5jby7m/Sin-DD2-CP-PPC-2020-217.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b7wo1fwgxjyn45j/Sin-DD2-CP-PPC-2020-218.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b7wo1fwgxjyn45j/Sin-DD2-CP-PPC-2020-218.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g1g57c3x7a8hy7b/Sin-DD2-CP-PPC-2020-219.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g1g57c3x7a8hy7b/Sin-DD2-CP-PPC-2020-219.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nmfdtuiralybxbc/Sin-DD2-CP-PPC-2020-220.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nmfdtuiralybxbc/Sin-DD2-CP-PPC-2020-220.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/znd4im550l8h8dp/Sin-DD2-CP-PPC-2020-221.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/znd4im550l8h8dp/Sin-DD2-CP-PPC-2020-221.pdf?dl=0
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ඉංනේයන්රු කාර්යාලයට අයත් 
ප්රායේය ය නඩත්තු උප ඒකකය සහහා  
කුලී පදනම මත වසර 02ක කාලයකට 

වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 
 

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 
 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/222 

 
ප්රධ්ාන ඉංනේයන්රු (තැනීම්) - ම.ප. 

ඒකකය  සහහා  කුලී පදනම මත වසර 
02ක කාලයකට වෑන් රථයක් ලබා 

ගැනීම. 
 

2020-07-15  
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/= 16,000/= ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

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

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/223 

 
ප්රධ්ාන ඉංනේයන්රු (තැනීම්) - ම.ප. 

ඒකකය  සහහා  කුලී පදනම මත වසර 
02ක කාලයකට 4WD ඩබල් කැබ් 

රථයක් ලබා ගැනීම. 
 

2020-07-15  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 
 

1000/= 20,000/= ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

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

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/224 

 
ප්රධ්ාන ඉංනේයන්රු (යබදාහැරීම් 

නඩත්තු) - ම.ප. ඒකකය  සහහා  කුලී 
පදනම මත වසර 02ක කාලයකට 

4WD ඩබල් කැබ් රථයක් ලබා ගැනීම. 
 

2020-07-15  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 
 

1000/= 20,000/= ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

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

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම) 

 

CP/CE(COM)/PPC/2020/229 

 
නාවලපිටිය ප්රායේශීය විදුලි ඉංනේයන්රු  
කාර්යාලයට අයත් නඩත්තු වැඩිඳම්-2 
කාර්යාලය පවත්වායගන යාම සහහා 
කුළී/බදු  පදනම මත පහත සහහන් 
පහසුකම් සහිතව වසර 02ක 

කාලයකට යගොඩනැගිල්ලක්  ලබා 
ගැනීම. 

 
1. වර්ග අඩි 1500කට ආසන්න 

යගොඩනැගිල්ලක් වීම. 
 

2. සැහැල්ලු වාහනයක් නවතා 
තැිඳය හැකි ගරාජයක් සහිත 

වීම. 

2020-07-15  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

තමා විසින් සකස් 
කරගත් අයදුම්පතක 
බලායපොයරොත්තු වන 
මාසික කු පය සහ 
ඉඩයම් සියලු විස්තර 
සහහන් කර එවන්න. 

දු.අ.  054-2222363 
054-2223496 

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

මහනුවර. 

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

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

- 

https://www.dropbox.com/s/bkt09vn4ud7gmd2/Sin-DD2-CP-PPC-2020-222.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bkt09vn4ud7gmd2/Sin-DD2-CP-PPC-2020-222.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1w91f5clskn86rf/Sin-DD2-CP-PPC-2020-223.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1w91f5clskn86rf/Sin-DD2-CP-PPC-2020-223.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y7t9uromvadrewy/Sin-DD2-CP-PPC-2020-224.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y7t9uromvadrewy/Sin-DD2-CP-PPC-2020-224.pdf?dl=0
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3. යලොරි රථයක් සහ යරේන් 
රථයක් නවතා තැබීමට හැකි 

ඉඩ කඩ සහිත වීම. 
 

4. නාවලපිටිය නගරය යහෝ 
නාවලපිටිය නගරයට 
පහසුයවන් ලඟාවියහැකි 

ස්ථානයක් වීම. 
 

5. ජලය, විදුලිය, දුරකථන හා 
සනීපාරක්ෂක පහසුකම් 

සහිත වීම. 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/230 

 
මාතයල් ප්රායේශීය විදුලි ඉංනේයන්රු 
කාර්යාලයට අයත් මාතයල් පා.යසේ.ම. 
සහහා  කුලී පදනම මත වසර 02ක 
කාලයකට සැහැල්ලු යලොරි රථයක් 

ලබා ගැනීම. 
 

2020-07-15  
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/= 16,000/= ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

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

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 

Here 

 

නි.සා(වා.හා 
ආ) යබ.අංශ 

2 

DD2/DGM(C&C)/MO/ML/T93 
කිරිබත්යගොඩ පිහිටි යබ.අංශ 02 මනු 
පරීක්ෂයාගාරය සහහා ISO 17025-
2017 ලබාගැනීමට අවශය උපයේශන 

යසේවා ලබා ගැනීම. 

2020.07.08 
යප.ව.10.00 

යබදාහැරීම් 
අංශ 2 

නි.සා(වා.හා ආ.) 
යබ.අංශ 2, යදවන 
මහළ, යනො.205/3, 
නුවර පාර, පහළ 
ිඳයන්විල, කඩවත 
0112901308 

500.00 5,000.00 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලයේ පලවන 
මහයල් අ.සා.(යබ.අංශ 
02) කාර්යාලයේ තබා 
ඇති යටන්ඩර් යපට්ටියට 

බහාලිය යුතුයි 

ලං.වි.ම, යනො.205/3, 
නුවර පාර, පහළ 
ිඳයන්විල, කඩවත 
පලවන මහයල් 

අ.සා.(යබ.අංශ 02) 
කාර්යාලය 

- යේශීය 
බාගැනීම

ට 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/N-V45/2020/61 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන්  
රථයක් ලබා ගැනීම.  පාරියභෝගික 
යසේවා මධ්යස්ථානය - මිනුවන්යගොඩ 

2020-07-08 
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. 

 
- 

 
යේශීය 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/P&D- V08/2020/62 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන්  
රථයක් ලබා ගැනීම.  ප්රධ්ාන 

ඉංනේයන්රු- සැලසුම් හා සංවර්ධ්න 

2020-07-08 
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. 

 
- 

 
යේශීය 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/D- V81/2020/63 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන්  

රථයක් ලබා ගැනීම. ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංනේයන්රු කාර්යාලය- දිවුලපිටිය 

2020-07-08 
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. 

 
- 

 
යේශීය 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/rf5kaahzr7omesx/Sin-DD2-CP-PPC-2020-230.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rf5kaahzr7omesx/Sin-DD2-CP-PPC-2020-230.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zvrrlda4b0bq56q/Eng-DD2-CnC-2020-T93.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zvrrlda4b0bq56q/Eng-DD2-CnC-2020-T93.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o12rydo09do7y99/Eng-DD2-WPN-NCB-N-V45-2020-61%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o12rydo09do7y99/Eng-DD2-WPN-NCB-N-V45-2020-61%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lsusesw4dzuj3dn/Eng-DD2-WPN-NCB-P%26D%20-V08-2020-62%20van%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lsusesw4dzuj3dn/Eng-DD2-WPN-NCB-P%26D%20-V08-2020-62%20van%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/el0o6ly8vnq90kv/Eng-DD2-WPN-NCB-D-V81-2020-63%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/el0o6ly8vnq90kv/Eng-DD2-WPN-NCB-D-V81-2020-63%20van.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/V- V119/2020/29 
යතත් බදු කුලී පදනම යමෝටර්  රථයක් 
ලබා ගැනීම.(රියදුරු සහිතව) ප්රායේශීය 
විදුලි ඉංනේයන්රු - යේයන්යගොඩ 

2020-07-08 
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. 

 
- 

 
යේශීය 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

 
WPN/VEY/EC2/Water Bottle 

යේයන්යගොඩ ප්රධ්ාන විදුලි ඉංනේයන්රු 
කාර්යාලය, යේයන්යගොඩ, නිට්ටඹුව, 

පස්යාල පාරියභෝගික යසේවා 
මධ්යස්ථාන සහ ප්රායේශීය නඩත්තු 
ඒකකය  සහහා  පානීය ජල  පහසුකම් 
සපයා ගැනීම . (වසරක කාලසීමාවක් 

සහහා ) 
 

2020-07-09 
ප.ව 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
ප්රධ්ාන  විදුලි 
ඉංනේයන්රු, 

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

500.00 - 

 
ප්රධ්ාන   විදුලි ඉංනේයන්රු, 
ලං.වි.ම,. යනො.70, 
බාඳුරායගොඩ පාර, 
යේයන්යගොඩ. 

 

 
ප්රධ්ාන   විදුලි 
ඉංනේයන්රු, 

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

- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

නිසා(ඌව)/ප්රඉ(වාිජජ)/නිල 

නිවාස/සි6/2නක්20/08 
 

මහියංගනය නගරය අවටින් විදුලි 
ඉංනේයන්රු (මහියංගනය) නිල නිවස 
සහහා නිවසක් බදු පදනම මත 

ලබාගැනීම 

 
 

2020 
ජූලි මස 15 
ප.ව 15.00 

 
 
 
 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

 
ප්රායේශීය විදුලි 

ඉංනේයන්රු කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
මියුගුයගම, 
මහියංගනය 

දු.ක. : 0552257674 

 
500.00 

 
6,000.00 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධ්ාන ඉංනේයන්රු 

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

හිහ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංනේයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිහ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

(සබර) 

 
යටන්ඩර් අංකය: 

SAB/RAT-V34/HV/2020/32 
ප්රායේශීය විදුලි ඉංනේ යන්රු (රත්නපුර 
කාර්යාල) ඒකකයේ රාජකාරී කටයුතු 
සහහා  4WD ඩබල් කැබ් රථ 1 ක් 
කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

2020-07-15 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංනේයන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නවනගරය, 

රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංනේයන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංනේයන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නවනගරය, 

රත්නපුර. 

- NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

(සබර) 

 
යටන්ඩර් අංකය: 

SAB/EMB-V86/HV/2020/33 
උඩවලව පාරියභෝගික යසේවා 

මධ්යස්ථානයේ රාජකාරී කටයුතු 
සහහා  ත්රී යරෝද රථ 1 ක් කුලී පදනම 

මත ලබා ගැනීම. 

2020-07-15 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංනේයන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නවනගරය, 

රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංනේයන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංනේයන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නවනගරය, 

රත්නපුර. 

- NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

(සබර) 

 
යටන්ඩර් අංකය: 

SAB/RUW-V41/HV/2020/34 
බුලත්යකොහුපිටිය පාරියභෝගික යසේවා 
මධ්යස්ථානයේ රාජකාරී කටයුතු 

2020-07-15 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංනේයන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංනේයන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංනේයන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

- NCB 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/dufrnnc22ug97cp/Eng-DD2-WPN-NCB-V-%20V119-2020-29%20-%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dufrnnc22ug97cp/Eng-DD2-WPN-NCB-V-%20V119-2020-29%20-%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fdxa8ne4qbieg19/Sin-DD2-VEY-EC2-WATER%20BOTTLE.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fdxa8ne4qbieg19/Sin-DD2-VEY-EC2-WATER%20BOTTLE.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xpqu07un2szei2d/2K20-08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xpqu07un2szei2d/2K20-08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y1k7qxorksgmqy9/2020_32_SAB_RAT_-V34_HV-4WD%20Double%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y1k7qxorksgmqy9/2020_32_SAB_RAT_-V34_HV-4WD%20Double%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bjs8li0jgpz82ip/2020_33-SAB_EMB_-V86_HV-Three%20wheeler-OPEN%20DATE-2020-06-10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bjs8li0jgpz82ip/2020_33-SAB_EMB_-V86_HV-Three%20wheeler-OPEN%20DATE-2020-06-10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0zq0s6n3qp1jq8n/2020_34%20_SAB_RUW_V41_HV-2020-06-10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0zq0s6n3qp1jq8n/2020_34%20_SAB_RUW_V41_HV-2020-06-10.pdf?dl=0
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සහහා  2WD වෑන් රථ 1 ක් 
කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

(සබර) 

 
යටන්ඩර් අංකය: 

SAB/EHE-V51/HV/2020/35 
ප්රායේශීය විදුලි ඉංනේ යන්රු 

(ඇහැ පයයගොඩ) ඒකකයේ රාජකාරී 
කටයුතු සහහා  කෘ කැබ් රථ 1 ක් 
කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

2020-07-15 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංනේයන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නවනගරය, 

රත්නපුර 

1,000.00 15,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංනේයන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංනේයන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නවනගරය, 

රත්නපුර. 

- NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

 

SAB/RUW/EE/BUILDING/KOTI
YAKUBURA C.S.C. /2020 

 
යකොටියාකුඹුර පාරියභෝගික යසේවා 
මධ්යස්ථානය සහහා වසර යදකක 
කාලයකට, යකොටියාකුඹුර නගරයේ 
සිට කියලෝමීටරයක්  ඇතුලත පිහිටි 
වර්ග අඩි 1500 කට යනොඅඩු 

යගොඩනැගිල්ලක්  කුලී පදනම මත 
ලබා ගැනීම. 

 
ජලය, විදුලිය, දුරකථන හා 

සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සහිත විය යුතු 
අතර, අවම වශයයන් වාහන යදකක් 
ගාල් කිරීමට සහ කණු අංගනයක් 
සහහා ඉඩ පහසුකම් සහිත විය යුතුය. 

2020/07/02 

පෘත.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

විදුලි ඉංනේයන්රු 
කාර්යාලය 

(රුවන්වැල්ල)       
යනො. ඊ 184/1, 

අටුලුගම, යදහිඕවිට. 
 

500.00 - 

විදුලි ඉංනේයන්රු 
කාර්යාලය (රුවන්වැල්ල) 
යනො. ඊ 184/1, අටුලුගම, 

යදහිඕවිට. 

 

විදුලි ඉංනේයන්රු 
කාර්යාලය 

(රුවන්වැල්ල) යනො. 
ඊ 184/1, අටුලුගම, 

යදහිඕවිට. 
 

- යේශීය 

 
 
 

Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

(සබර) 

 
යටන්ඩර් අංකය: 

SAB/P&D-V18/HV/2020/36 
 

ප්රධ්ාන ඉංනේ යන්රු (සැලසුම් හා 
සංවර්ධ්න) ඒකකයේ රාජකාරී 

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

2020-07-15 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංනේයන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නවනගරය, 

රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංනේයන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංනේයන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නවනගරය, 

රත්නපුර. 

- NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

(සබර) 

 
යටන්ඩර් අංකය: 

SAB/RUW-V85/HV/2020/37 
 

ප්රායේශීය විදුලි ඉංනේ යන්රු 
(රුවන්වැල්ල) ඒකකයේ රාජකාරී 
කටයුතු සහහා ත්රී යරෝද රථ 1 ක් 
කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

2020-07-15 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංනේයන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නවනගරය, 

රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංනේයන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංනේයන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නවනගරය, 

රත්නපුර. 

- NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2020/29 
අගලවත්ත විදුලි පාරියභෝගික යසේවා 
මධ්යස්ථානය පවත්වායගනයාම සහහා 
කුලී/ බදු පදනම මත යගොඩනැගිල්ලක් 
ලබාගැනීම සහහා වූ යටන්ඩරය 

2020.07.16 
යප.ව. 10.00 පළාත් 

ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයොජය 
සාමානයාධිකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය, 
යබදාහැරීම් අංශ - 4 

500.00 00.00 

ප්රධ්ාන ඉංනේයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය,  

ප්රධ්ාන ඉංනේයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය,  

 

NCB 

Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/ffeds9up6pzbhbl/2020_35_SAB-EHE-V51-HV.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ffeds9up6pzbhbl/2020_35_SAB-EHE-V51-HV.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o1388v2cxxcc7gd/%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B7%83%E0%B7%94%20%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%AD%20%20%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%B9%E0%B7%94%E0%B6%BB%20%E0%B6%B4%E0%B7%8F.%E0%B7%83%E0%B7%9A.%25E
https://www.dropbox.com/s/o1388v2cxxcc7gd/%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B7%83%E0%B7%94%20%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%AD%20%20%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%B9%E0%B7%94%E0%B6%BB%20%E0%B6%B4%E0%B7%8F.%E0%B7%83%E0%B7%9A.%25E
https://www.dropbox.com/s/6lhogvfmes94o8s/2020-37-SAB_RUW_-V85_HV.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6lhogvfmes94o8s/2020-37-SAB_RUW_-V85_HV.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9simb8wdud19v23/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_2020_29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9simb8wdud19v23/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_2020_29.pdf?dl=0
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මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 

යදහිවල. 
011-2638852 

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

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

යදහිවල. 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2020/30 

බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි ෙදුරලිය 

පෘතාරින ෝගික නසේවා මධායස්ථානය 

සඳහා  කුලී පදනම මත කෲ කැබ් 
රථයක් ලබාගැනීම සහහා වූ 

යටන්ඩරය. 

2020.07.16 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයොජය 
සාමානයාධිකාරි ( 
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 

ප්රධ්ාන ඉංනේයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය,  

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

ප්රධ්ාන ඉංනේයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(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/2020/31 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි 

අගලවත්ත පෘතාරින ෝගික නසේවා 

මධායස්ථානය සඳහා  කුලී පදනම මත 

කෲ කැබ් රථයක් ලබාගැනීම සහහා වූ 
යටන්ඩරය. 

2020.07.16 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයොජය 
සාමානයාධිකාරි ( 
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 

ප්රධ්ාන ඉංනේයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය,  

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

ප්රධ්ාන ඉංනේයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(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/2020/32 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි 

මීගහතැේන පෘතාරින ෝගික නසේවා 

මධායස්ථානය සඳහා  කුලී පදනම මත 

වෑේ රථයක් ලබාගැනීම සහහා වූ 
යටන්ඩරය. 

2020.07.16 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයොජය 
සාමානයාධිකාරි ( 
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 

ප්රධ්ාන ඉංනේයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය,  

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

ප්රධ්ාන ඉංනේයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(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/2020/33 

බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි ෙදුරලිය 

පෘතාරින ෝගික නසේවා මධායස්ථානය 

සඳහා  කුලී පදනම මත වෑේ රථයක් 
ලබාගැනීම සහහා වූ යටන්ඩරය. 

2020.07.16 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයොජය 
සාමානයාධිකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත 

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

500.00 15,000.00 

ප්රධ්ාන ඉංනේයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය,  

යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන මහල, 

ප්රධ්ාන ඉංනේයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

 

NCB 

Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/ooa5b7g6ae6rz23/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_30.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ooa5b7g6ae6rz23/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_30.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ymro93xnb4t08qe/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_31.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ymro93xnb4t08qe/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_31.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xc1b9rn2or9ztbw/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_32.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xc1b9rn2or9ztbw/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_32.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nivebgw2l6heayv/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_33.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nivebgw2l6heayv/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_33.pdf?dl=0
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මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 

යදහිවල. 
011-2638852 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක: 25, නගරසභා 
පටුමඟ, යදහිවල. 

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

යදහිවල. 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2020/34 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි  

අගළවත්ත පෘතාරින ෝගික නසේවා 

මධායස්ථානය  සඳහා කුලී පදනම මත 

වෑේ රථයක් ලබාගැනීම සහහා වූ 
යටන්ඩරය. 

2020.07.16 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයොජය 
සාමානයාධිකාරි ( 
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 

ප්රධ්ාන ඉංනේයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය,  

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

ප්රධ්ාන ඉංනේයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(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) 

 
දප/ගා/ලි1/මි.ගැ/සපත්තු සහ 

යම්ස්/2020/06 
 

සපත්තු සහ යම්ස් සැපයීම 
 

ගාල්ල ප්රායේශීය විදුලි ඉංනේයන්රු 
කාර්යාලයේ යසේවක මණ්ඩලය සහහා 

සපත්තු සහ යම්ස්  සැපයීම. 
(ගාල්ල ප්රයේශයයන් වියශේෂයි) 

 
 

2020.07.08 
ප.ව.2.00 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

 
 

ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංනේයන්රු කාර්යාලය. 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො187/3 

බණ්ඩාරනායක 
යපයදස, 
ගාල්ල 

 
දු.ක - 09122-34344 

 
 

1000/- 

 
 

5000/- 

 
 

ප්රායේශීය විදුලි ඉංනේයන්රු 
කාර්යාලය. 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො187/3 

බණ්ඩාරනායක යපයදස, 
ගාල්ල 

  
 

අදාලයනොයේ
. 

 
 

NCB 
 

 
යතොරතුරු 
පිටපර 

 
යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

 
නි.සා.(ද.ප.)/ලි2/කුලී වාහන/2020/25 

 

ප්රානියය විදුලි ඉංිනේරු 

අම්ෙලේනගොඩ 

 
වෑන් 03, ත්රී යරෝද 05 

 
(ලියාපදිංචි කර වසර 10ක් හා 

ඒකකයේ ඕනෑම ස්ථානයක රාජකාරී 
කළ යුතුය) 

 
 

 
 

2020.07.15 
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. 

 

  
 

අදාලයනොයේ
. 

 
 

NCB 
 

 
යතොරතුරු 
පිටපර 

යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

 
නි.සා.(ද.ප.)/ලි2/කුලී වාහන/2020/26 

 

ප්රානියය විදුලි ඉංිනේරු ෙිනදගම 
 

 
 

2020.07.15 
ප.ව.2.00 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

 
 

නි.සා.(ද.ප.) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

අංක.167,  

 
 

500/- 

 
 

අදාළයනොයේ 

 
 

නි.සා.(ද.ප.) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., අංක.167,  
මාතරපාර,ගාල්ල. 

  
 

අදාලයනොයේ
. 

 
 

NCB 
 

 
යතොරතුරු 
පිටපර 

https://www.dropbox.com/s/qrm25gl20x5h8tk/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_34.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qrm25gl20x5h8tk/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_34.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/49xjnbf6a29eup7/Sin-DD4-Sp-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%9C%E0%B7%8F-%E0%B6%BD%E0%B7%921-%E0%B6%B8%E0%B7%92.%E0%B6%9C%E0%B7%90-%E0%B7%83%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94%20%E0%B7%83%E0%B7%84%20%E0%B6%B8%E0%B7%9A%E0%B7%83%E0%25
https://www.dropbox.com/s/49xjnbf6a29eup7/Sin-DD4-Sp-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%9C%E0%B7%8F-%E0%B6%BD%E0%B7%921-%E0%B6%B8%E0%B7%92.%E0%B6%9C%E0%B7%90-%E0%B7%83%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94%20%E0%B7%83%E0%B7%84%20%E0%B6%B8%E0%B7%9A%E0%B7%83%E0%25
https://www.dropbox.com/s/1bw2zc3ggp1jfj7/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2020-25.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1bw2zc3ggp1jfj7/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2020-25.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6a08tf7gujd89zp/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2020-26.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6a08tf7gujd89zp/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2020-26.pdf?dl=0
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වෑන් 04, කෘ කැබ් 01, ත්රී යරෝද  03 
 

(ලියාපදිංචි කර වසර 10ක් හා 
ඒකකයේ ඕනෑම ස්ථානයක රාජකාරී 

කළ යුතුය) 
 

මාතරපාර,ගාල්ල. 
 

 

යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

 
නි.සා.(ද.ප.)/ලි2/කුලී වාහන/2020/27 

 

ප්රධාාන ඉංිනේරු (ගාල්ල) 
 

ඩබල් කැබ් 01, වෑන් 04, ත්රී යරෝද 02, 
කෘ කැබ් 01 

 
(ලියාපදිංචි කර වසර 10ක් හා 

ඒකකයේ ඕනෑම ස්ථානයක රාජකාරී 
කළ යුතුය) 

 

 
 

2020.07.15 
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. 

 

  
 

අදාලයනොයේ
. 

 
 

NCB 
 

 
යතොරතුරු 
පිටපර 

යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

 
නි.සා.(ද.ප.)/ලි2/කුලී වාහන/2020/28 

 

ප්රධාාන ඉංිනේරු (නෙදාහැරීම් 

නඩත්තු) 

 
වෑන් 06, කෘ කැබ් 07. 

 
(ලියාපදිංචි කර වසර 10ක් හා 

ඒකකයේ ඕනෑම ස්ථානයක රාජකාරී 
කළ යුතුය) 

 

 
 

2020.07.15 
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. 

 

  
 

අදාලයනොයේ
. 

 
 

NCB 
 

 
යතොරතුරු 
පිටපර 

යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

 
නි.සා.(ද.ප.)/ලි2/කුලී වාහන/2020/29 

 

ගණකාසැකාරී වියදම් (ද.පෘත.) 
 

යමෝටර් කාර් 01 
 

(ලියාපදිංචි කර වසර 10ක් හා 
ඒකකයේ ඕනෑම ස්ථානයක රාජකාරී 

කළ යුතුය) 
 

 
 

2020.07.15 
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. 

 

  
 

අදාලයනොයේ
. 

 
 

NCB 
 

 
යතොරතුරු 
පිටපර 

යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

 
නි.සා.(ද.ප.)/ලි2/කුලී වාහන/2020/30 

 
විදුලි ඉංිනේරු ශක් හ කළමණාකරන 

 
 

2020.07.15 
ප.ව.2.00 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

 
 

නි.සා.(ද.ප.) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

 
 

500/- 

 
 

අදාළයනොයේ 

 
 

නි.සා.(ද.ප.) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., අංක.167,  

  
 

අදාලයනොයේ
. 

 
 

NCB 
 

 
යතොරතුරු 
පිටපර 

https://www.dropbox.com/s/laair128hyd5lrk/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2020-27.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/laair128hyd5lrk/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2020-27.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bngdr0li5tr1i3p/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2020-28.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bngdr0li5tr1i3p/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2020-28.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fs26dgmo1fh5fz7/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2020-29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fs26dgmo1fh5fz7/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2020-29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d9bj8i6h7m3uq7v/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2020-30.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d9bj8i6h7m3uq7v/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2020-30.pdf?dl=0
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වෑන් 02 

 
(ලියාපදිංචි කර වසර 10ක් හා 

ඒකකයේ ඕනෑම ස්ථානයක රාජකාරී 
කළ යුතුය) 

 

අංක.167,  
මාතරපාර,ගාල්ල. 

 

මාතරපාර,ගාල්ල. 
 

යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

 
නි.සා.(ද.ප.)/ලි2/කුලී වාහන/2020/31 

 
ප්රධාාන ඉංිනේරු (තැනීම්) 

 
වෑන් 07 

 
(ලියාපදිංචි කර වසර 10ක් හා 

ඒකකයේ ඕනෑම ස්ථානයක රාජකාරී 
කළ යුතුය) 

 

 
 

2020.07.15 
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. 

 

  
 

අදාලයනොයේ
. 

 
 

NCB 
 

 
යතොරතුරු 
පිටපර 

යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

 
නි.සා.(ද.ප.)/ලි2/කුලී වාහන/2020/32 

 

ප්රධාාන ඉංිනේරු (වානිජ හා 

පෘතාරින ෝගික නසේවා) 

 
වෑන් 02, යමෝටර් කාර් 01. 

 
(ලියාපදිංචි කර වසර 10ක් හා 

ඒකකයේ ඕනෑම ස්ථානයක රාජකාරී 
කළ යුතුය) 

 

 
 

2020.07.15 
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. 

 

  
 

අදාලයනොයේ
. 

 
 

NCB 
 

 
යතොරතුරු 
පිටපර 

යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

 
නි.සා.(ද.ප.)/ලි2/කුලී වාහන/2020/33 

 

ගණකාසැකාරී ආදායම් (දකුණු පෘතළාත) 
 

වෑන් 01. 
 

(ලියාපදිංචි කර වසර 10ක් හා 
ඒකකයේ ඕනෑම ස්ථානයක රාජකාරී 

කළ යුතුය) 
 

 
 

2020.07.15 
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. 

 

  
 

අදාලයනොයේ
. 

 
 

NCB 
 

 
යතොරතුරු 
පිටපර 

යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

 
නි.සා.(ද.ප.)/ලි2/කුලී වාහන/2020/34 

 

ප්රධාාන ඉංිනේරු (අකුරැස්ස) 

 
 

2020.07.15 
ප.ව.2.00 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

 
 

නි.සා.(ද.ප.) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

 
 

500/- 

 
 

අදාළයනොයේ 

 
 

නි.සා.(ද.ප.) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., අංක.167,  

  
 

අදාලයනොයේ
. 

 
 

NCB 
 

 
යතොරතුරු 
පිටපර 

https://www.dropbox.com/s/kta7uwoqhvqh5b7/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2020-31.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kta7uwoqhvqh5b7/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2020-31.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dr49pvjwbmxmkfd/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2020-32.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dr49pvjwbmxmkfd/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2020-32.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qelh19qze5af0pz/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2020-33.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qelh19qze5af0pz/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2020-33.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r1vsw0okochbpyy/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2020-34.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r1vsw0okochbpyy/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2020-34.pdf?dl=0


 22 

 
කාර් 01, වෑන් 06, කෘ කැබ් 01,  ත්රී 

යරෝද 01 
 

(ලියාපදිංචි කර වසර 10ක් හා 
ඒකකයේ ඕනෑම ස්ථානයක රාජකාරී 

කළ යුතුය) 
 

අංක.167,  
මාතරපාර,ගාල්ල. 

 

මාතරපාර,ගාල්ල. 
 

යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

 
නි.සා.(ද.ප.)/ලි2/කුලී වාහන/2020/35 

 

ප්රධාාන ඉංිනේරු (මාතර) 
 

යමෝටර් කාර්  01, වෑන් 08, කෘ කැබ්  
01, ත්රී යරෝද 04 

 
(ලියාපදිංචි කර වසර 10ක් හා 

ඒකකයේ ඕනෑම ස්ථානයක රාජකාරී 
කළ යුතුය) 

 

 
 

2020.07.15 
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. 

 

  
 

අදාලයනොයේ
. 

 
 

NCB 
 

 
යතොරතුරු 
පිටපර 

යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

 
නි.සා.(ද.ප.)/ලි2/කුලී වාහන/2020/36 

 

ප්රධාාන ඉංිනේරු (තංගල්ල) 

 
යමෝටර් කාර් 01, වෑන් 10, කෘ කැබ්  

02,  ත්රී යරෝද 06 
 

(ලියාපදිංචි කර වසර 10ක් හා 
ඒකකයේ ඕනෑම ස්ථානයක රාජකාරී 

කළ යුතුය) 
 

 
 

2020.07.15 
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. 

 

  
 

අදාලයනොයේ
. 

 
 

NCB 
 

 
යතොරතුරු 
පිටපර 

යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

 
නි.සා.(ද.ප.)/ලි2/කුලී වාහන/2020/37 

 

ප්රධාාන ඉංිනේරු (හම්ෙේනතොට) 
 

යමෝටර් කාර් 01, වෑන් 03, ත්රී යරෝද 02, 
සිංගල් කැබ් 02 

 
 

(ලියාපදිංචි කර වසර 10ක් හා 
ඒකකයේ ඕනෑම ස්ථානයක රාජකාරී 

කළ යුතුය) 
 

 
 

2020.07.15 
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. 

 

  
 

අදාලයනොයේ
. 

 
 

NCB 
 

 
යතොරතුරු 
පිටපර 

https://www.dropbox.com/s/uxwstq3i88qy7e3/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2020-35.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uxwstq3i88qy7e3/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2020-35.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uxwstq3i88qy7e3/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2020-35.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uxwstq3i88qy7e3/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2020-35.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3yacxwpcko2wbds/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2020-37.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3yacxwpcko2wbds/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2020-37.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

 
නි.සා.(ද.ප.)/ලි2/අබලි/2020/40 

 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ දකුණු 
පළාත් ගබඩායේ ඇති භාවිතයයන් 

ඉවත් කරන ලද අබලි භාණ්ඩ විකිණීම 
 

 
2020.07.15 
ප.ව.2.00 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

 
 

නි.සා.(ද.ප.) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

අංක.167,  
මාතරපාර,ගාල්ල. 

 

 
1,000.00 

 
ලංසුයවන් 10% 

ක මුදල 

 
 

නි.සා.(ද.ප.) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., අංක.167,  
මාතරපාර,ගාල්ල. 

 

  
 

අදාලයනොයේ
. 

 
 

NCB 
 

 
යතොරතුරු 
පිටපර 

නියයෝජය 
සාමානයාධි
කාරි 

(සම්යප්රේෂය 
තැනීම් 
වයාපෘති) 
ශාඛාව 

CEB/TCP/DGM/CTFKGS/2020/02 
 

කල්බදු රමය යටයත් වයාපෘති කාර්ය 
මණ්ඩලය සදහා යකොටුයගොඩ ග්රිඩ් 
උපයපොල අසල නිවසක් ලබා ගැනීම  

 
අවම වර්ග අඩි 1500, 
කාලය    : මාස 12, 

කාමර ගයන අවම 05ග 
 
 

23/072020 
 

පෘතැය 10 .00 
 

සභාපති ,
ප්රායේශීය මිල 

කැදවීයම් 
කමිටුව 

සම්යප්රේෂය 
තැනීම් 
වයාපෘති 
කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., 

යනො 55-1/1, 
තලපත්පිටිය 

පාර, 
ඇඹුල්යදණිය 
නුයේයගොඩ 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි, 
සම්යප්රේෂය තැනීම් 
වයාපෘති කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., යනො. 55-1/1 
තලපත්පිටිය පාර 
ඇඹුල්යදණිය ,
නුයේයගොඩ 

කාර්යාලයයන් යහෝ 
ලියාපදිංචි තැපෑයලන් 
ලබා ගත හැකිය 

 
අදාල නැත 

 
අදාල නැත 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි, 
සම්යප්රේෂය තැනීම් 
වයාපෘති කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., යනො. 55-1/1 
තලපත්පිටිය පාර 
ඇඹුල්යදණිය ,
නුයේයගොඩ 

කාර්යාලයයන් යහෝ 
ලියාපදිංචි තැපෑයලන් 

ලබා ගත හැකිය  

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි, 
සම්යප්රේෂය තැනීම් 
වයාපෘති කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., යනො. 55-
1/1 තලපත්පිටිය පාර 

ඇඹුල්යදණිය ,
නුයේයගොඩ 

 
අදාල 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. 

 
 

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

 

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

 

වියේශීය තානාපති කාර්යාල /යවළ`ද යකොමිෂන්වලට, ලංසු යපොත්වල යතොරතුරු පිටපත් ලිිතත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීයමන් අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප රධ්ාන ඉංනේයන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපොත් අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ුවුන්යේ නියයෝනේතයින්ට අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප රධ්ාන ඉංනේයන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් පරී්ා කල හැක. 
 

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ුවුන්යේ අනුමැතිය ලත් නියයෝනේතයින් 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 රතිය්ේප කරනු ලැයබ්. 
 

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

 

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

 

        සාමානයාසැකාරී                      

https://www.dropbox.com/s/fldgcei584dz2et/Sin-DD4%28SP%29-DGM%28SP%29-C2-ABALI-2020-40.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fldgcei584dz2et/Sin-DD4%28SP%29-DGM%28SP%29-C2-ABALI-2020-40.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a2sf2urztan4l4d/Eng-PRJ-TCP-CEB-TCP-DGM-CTFKGS-2020-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a2sf2urztan4l4d/Eng-PRJ-TCP-CEB-TCP-DGM-CTFKGS-2020-02.pdf?dl=0
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