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ලංසු කැ`දවීම 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

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

කලාපය/ 
අංශය/ 
පළාත 

ලංසු යයොමු අංකය / අයිතම 
විස්තරය හා ප රමායය 

ලංසු 
භාර ගන්නා 
අවසාන දිනය 
හා යේලාව 

සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

ලංසු ප ොත් මිළදී ගත 

හැකි කාර්යාලය සහ 

අදාළ අංකය 

 
ලංසු 

ප ොපතහි 
මිල 
(රුපි.) 

ලංසු ඇපකරයේ 
වටිනාකම 
(රුපි.) 

ඉදිරිපත් කරන ලංසු 
භාරදිය යුතු කාර්යාලය 

ලංසු විවෘත කරන 

ස්ථානය 

පතොරතුරු 

පිට තක 
මිල 
(රුපි.) 

ලංසු 

වර්ගය 
ICB/ 
NCB 

පතොරතුරු 

පිට ත 

භාගත 

කිරීම් 

අමු ද්රවය 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2020/08
4 
 

විදුලි බිල් ත් මුද්රණයය කිිම  හා 

සැ යි  සදහා පටන්ඩර්  ත් 

කැදවි  -  ැකට් 3,500 (එක් 

 ැකට්ටුවක විදුලි බිල් ත් ඒකක 

1,000 ඇතුළත්ය) 
 
 

2020 
අයගෝස්තු 

19 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි     

(යකොළඹනගරය) 
කාර්යාලය, 
සිේවනමහල,  

ලක්ෂ්මන්යගොඩනැගිල්
ල 340, 

ආර්. ඒ. දයමල්මාවත, 
යකොළඹ 03මගින් 

2020-08-18දිනටයපර 
දුක.011-2575923 

011-2575930 
 
 

1,000.00 
(මුදලින්) 

80,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි     
(යකොළඹනගරය) 
කාර්යාලය, 
සිේවනමහල,  

ලක්ෂ්මන්යගොඩනැගිල්ල 
340, ආර්ඒදයමල්මාවත, 

යකොළඹ 03 
හිතබාඇතිලංසුයපට්ටිය 

සමුළුකාමරය, 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි     
(යකොළඹනගරය) 

කාර්යාලය 

- NCB Click here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/20/132 
 
 

නැපගනහිර  ළාපත් භාවිතා කල 

පනොහැකි / ආර්ථික පනොවන වාහන 

අපලවිය 

2020-08-26 

වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

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

500.00 ලංසු මුදල, ලංසු 
ලේඛනලේ 
දක්වා ඇත 

(උපග්රන්ථය III) 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකා  
(නැයගනහිර කාර්යාලය), 

උප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකා  
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click Here 

https://www.dropbox.com/s/173yomuda6ws2ye/ENG-DD1-CC-2020-084.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/drejmejoj32vpoo/Eng-DD2-EP-132%20unserviceable%20Vehicle%20%20EP.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/C1/ICB
/2K20/004 

 
දඹගල්ල සහ කන්දකැටිය නව 
පාරියභෝගික යසේවා මධ්යස්ාාන 

සඳහා යලොරි රා 02ක් මිලට ගැනීම 
සහ සැපයීම (Payload 3MT) 

2020 
සැප්තැම්බර් 

මස 
09 වැනිදා 

 
ප.ව 15.00 

 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ්) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක : 0552222474 

 
 

3000.00 320,000.00 නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ්) 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ්) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

- ICB Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)C1/RC/2
K20/ 
049 

 
ඌව පලාත සඳහා මීටර් 6 කි.ග්රෑ. 50  
සැහැල්ලු වැරකැවූ යකොන්ක්රීට් ක  
1000ක් මිලදී ගැනීම සහ සැපයීම 

2020 
අයගෝස්තු මස 

19 වැනිදා 
 

ප.ව 15.00 
 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 
 

500.00 108,000.00 එම 
 

එම 
 

- NCB Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)C1/M02/
2K20/ 

050 
 

ඌව පළාත සඳහා අ’ර්ත් කූඩු 
200ක් මිලදී ගැනීම සහ සැපයීම 

2020 
අයගෝස්තු මස 

19 වැනිදා 
 

ප.ව 15.00 
 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 
 

500.00 6,000.00 එම 
 

එම 
 

- NCB Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
 අංශය 03 

(සබරගමුව) 

SAB/CE(COM)/T/2020/24 

යකොන්ක්  ටි යපරැදි බමන ලද මීටර් 

8.3/ක් රි.ග රෑ.100 ක  1000 ක් 

සපයා ප් රවාහනය කි ම. 

 

2020-08-19 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 

ගැනීම් 
කමිටුව 

(සබර) 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ්) ඒකකය, 

ලං.වි.ම.යනො. 09, නව 
නගරය, රත්නපුර 

දු.අ. 045-2225891-95 
ෆැක්ස් : 045-2226084 

2,500.00 185,000.00 නියයෝජ ය  

සාමාන් යාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 

ප් රධ්ාන ඉංජියන්රු 

(වාණිජ්) ඒකකය, 

ලං.වි.ම.,යනො.09,නව 

නගරය, රත්නපුර. 

නියයෝජ ය 

සාමාන් යාධිකාකාරි 

(සබරගමුව)ශාඛාව, 

ප් රධ්ාන ඉංජියන්රු 

(වාණිජ්) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., යනො. 09.         
නව නගරය, 

රත්නපුර. 

-- NCB Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/dl0qpncswqr1dys/ICB%20C1%202K20%20004.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dl0qpncswqr1dys/ICB%20C1%202K20%20004.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/msfujrr9ikwmaud/C1%202K20%20049.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/msfujrr9ikwmaud/C1%202K20%20049.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qqans3smiug7s38/C1%202k20%20050.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qqans3smiug7s38/C1%202k20%20050.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6l0czsiehd0j1ia/SAB-CE%28COM%29-T-2020-24%20-NEW.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6l0czsiehd0j1ia/SAB-CE%28COM%29-T-2020-24%20-NEW.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
 අංශය 03 

(සබරගමුව) 

SAB/CE(COM)/LP/2020/25 
PVC/XLPE ආවරයය කරන ලද 
ඇළුමිනියම් යසේවා තත් යදපත් 
(7/1.35) 10sqmm  කි.මී. 250 ක් 

සපයා ප්රවාහනය කි ම. 
 

2020-08-19 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

එම 
 

3000.00 275,000.00 එම 
 

එම 
 

-- NCB Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
 අංශය 03 

(සබරගමුව) 

SAB/CE(COM)/LP/2020/26 
PVC/XLPE ආවරයය කරන ලද 
ඇළුමිනියම් යසේවා තත් යදපත් 
(7/1.70) 16sqmm  කි.මී. 25 ක් 

සපයා ප්රවාහනය කි ම. 
 

2020-08-19 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

එම 
 

2000.00 40,000.00 එම 
 

එම 
 

-- NCB Click 
Here 

ඉදිකිරීම් 

ජ්නන අංශය 
(සමනළ 
සංකීර්යය) 

SC/DGM/BID/SWPS/2020/06 

කපුගල ගම්මානය සුබසාධ්න 
යවළඳසැල් යගොඩනැගිල්ල 

අලුත්වැඩියා කි ම 
සමනළවැව විදුලි බලාගාරය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

2020-08-20 

දින 14.00 
පැයට අවසන් 
කරනු ලැයේ. 

 

ජ්නන 
අංශයේ  
කනිෂ්ඨ  
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(සමනළ 
සංකීර්යය) 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකා  

(සමනළ සංකීර්යය) 
කාර්යාලය 

158/5, නව නගරය, 
රත්නපුර 
දු. ක. 

045-2225002 
ෆැක්ස් 

045-2225005 
 

යහෝ 
 

ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය, 

සමනළවැව විදුලි 
බලාගාරය 
ලං.වි.ම. 
කපුගල 
බලංයගොඩ 
දු. ක. 

045- 2222554 
ෆැක්ස් 

045-2222501 
 

500.00 
(සියලු ම 
යගවීම් 
ඕනෑම 

බැංකුවකින් 
මහජ්න 
බැංකුයේ 

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ  
ජ්නන 
අංශයේ 
රැස්කි ම්   
ගි ම් අංක 
071-1-001-
2-3320705  
ට බැර කර 
ලබාගත් 
රිසිට් පතක් 
ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය) 

25,000.00 නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකා  
(සමනළ සංකීර්යය) 

කාර්යාලය 
158/5, නව නගරය, 

රත්නපුර 
045-2225002 

ෆැක්ස් 
045-2225005 

 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකා  

(සමනළ සංකීර්යය) 
කාර්යාලය 

158/5, නව නගරය, 
රත්නපුර 

045-2225002 
ෆැක්ස් 

045-2225005 
 

අදාළ නැත NCB Click 
Here 

ජ්නන අංශය 
(සමනළ 
සංකීර්යය) 

SC/DGM/BID/SWPS/2020/07 

කපුගල ගම්මානය 
DC-01 යන්වාසිකාගාරය 

අලුත්වැඩියා කි ම 
සමනළවැව විදුලි බලාගාරය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

2020-08-20 

දින 14.00 
පැයට අවසන් 
කරනු ලැයේ. 

 

ජ්නන 
අංශයේ  
කනිෂ්ඨ  
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(සමනළ 
සංකීර්යය) 

එම 
 

500.00 
එම 

 

60,000.00 එම එම අදාළ නැත NCB Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/m5epqyao0rapi85/SAB-CE%28COM%29-LP-2020-25%20-NEW.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m5epqyao0rapi85/SAB-CE%28COM%29-LP-2020-25%20-NEW.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/53gw52q338q1slq/SAB-CE%28COM%29-LP-2020-26%20NEW.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/53gw52q338q1slq/SAB-CE%28COM%29-LP-2020-26%20NEW.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uvul5l7iy6tq55e/Eng-GEN-SC-SWPS-2020-06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uvul5l7iy6tq55e/Eng-GEN-SC-SWPS-2020-06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dmkm6o3fmvl2rzx/Eng-GEN-SC-SWPS-2020-07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dmkm6o3fmvl2rzx/Eng-GEN-SC-SWPS-2020-07.pdf?dl=0
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ජ්නන අංශය 
(ලක්ෂපාන 
සංකීර්යය) 

කැනියන් බලාගාරය යවත ජ්ලය 
යගනඑන උමඟ නි ක්ෂයය හා 
අලුත්වැඩියාව -ලක්ෂපාන 

සංකීර්යය 
 
 

DGM/LC/Civil/Ten2020 – 03 

 
පටන්ඩර් ලියා දිංචිය 

ICTADC-2 පහෝ ඊට වැඩි.- 
පගොඩනැගිලි ඉදිකිරී  

හා 
උ ං ඉදිකිිමම්, උ ං අලුත්වැඩියාව 

හා භූගත ඉදිකිරීම්  පිළිබඳ වසර 15 

ක අව   ළපුරුද්ද අනිවාර්ය පේ. 

2020/08/ 
20වන දින 
ප.ව.2.00 

 
 
 

ජ්නන 
අංශයේප්රසම්

පාදන 

කමිටුව. 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකා  

කාර්යාලය, ලක්ෂපාන 
සංකීර්යය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, ලක්ෂපාන. 

දුරකාන- 051 

2232085 
051 3502387 

ෆැක්ස්- 0512232211 
 

නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකා  ( යේ. 
ආ, ප. හා 

සි.වුහ.නඩත්තු) 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
ජ්නන ජ්නක 
මුලස්ාානය, 

නව කැළණි පාලම 
පාර, 

යකොයලොන්නාව. 
 

දුරකාන-011 
2392245, 

0112147260 - 68 
ෆැක්ස්- 0112458781 / 

0112392245 
 

2020/ 08/ 19 දින 
ප.ව. 4.00 දක්වා 

පමයක් යටන්ඩර්පත් 
නිකුත් කර  ඇත. 

 

රු.5000 / = 
(සෑම 

යගවීමක්ම 
ඕනැම 
මහජ්න 
බැංකු 

ශාඛාවකින් 
යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 

ලංවීම ජ්නක 
මුලස්ාාන
යේ ගි ම් 
අංක 071-
1001-2-
3320-705 
බැරවන යසේ 
යගවා (බැංකු 
ලදුපයත් 
ලංසු අංකය 
පැහැදිලිව 
සදහන් කළ 
යුතුය ) යහෝ 
ලක්ෂපාන 
සංකීර්ය 
කාර්යාල 
ලංවීම මුදල් 
කවුන්ටරය
කට යගවා 
ලදුපත 

ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය. ) 

 
 

රු. 600,000.00 නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකා  
කාර්යාලය,ලක්ෂපාන 

සංකීර්යය,ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, ලක්ෂපාන. 

 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකා  

කාර්යාලය,ලක්ෂපාන

සංකීර්යය, 
ලංකාවිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
ලක්ෂපාන. 

 

- NCB Click 

here. 

යසේවා 
ජ්නන අංශය 
(ලක්විජ්ය 
විදුලි 

බලාගාරය) 

LV/T/2020/0173 
 

ලක්විජ්යවිදුලිබලාගාරයේගල්අඟුරු
බෑමසඳහාපිරිසිදුකි මසහබත්තල්මු
වර්කි මසඳහාආධ්ාරකයසේවයලබා

ගැනීම 
 

2020-08-
19ප.ව. 14.00 

 

 
 
 

 
 

ලක්විජ්ය 
විදුලි 

බලාගාරය- 
සපයාගැනීම්
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන 
අංශය, 4වන මහල, 

බලස්ාාන 
කළමයාකරු 
(ලක්විජ්ය 

විදුලිබලාගාරය) ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්ය ෝයල් 

TP : 032 226 8964 

3,500/- 
මුදල  
(නැවත 

යනොයගවන 
යටන්ඩර් 
තැන්පතුව) 
සාමානයාධිකා
කා  ලංකා 
විදුලිබල 
මණ්ඩලය 

රු.420,000.00 ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 

මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජ්ය 

විදුලිබලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච් යලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 

 
TP : 032 226 8964/977 

ප්රසම්පාදනඅංශය, 4 
වනමහල, 

පරිපාලනයගොඩනැගි
ල්ල, 

ලක්විජ්යවිදුලිබලාගා
රය, 

ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩ
ලය, නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච් යලයි 

61342. 

http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින්යනොමි
යල්බාගතකර
ගතහැක 

 

NCB Click Here 
 
 

 
 

https://www.dropbox.com/s/f5ts4dlh6ywkck3/Eng-Gen-LC-DGM-LC-Civil-Ten-2020-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f5ts4dlh6ywkck3/Eng-Gen-LC-DGM-LC-Civil-Ten-2020-03.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/1ze7k1quramep9h/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0173.pdf?dl=0
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Fax: 032 226 8966 

 

 

නමින් 
මහජ්න 
බැංකුයේ 

ගි ම් අංක: 
071100123
320705 
යවත බැර 
කල හැක. 

Fax: 032 226 8966  

ජ්නන අංශය 
(ලක්විජ්ය 
විදුලි 

බලාගාරය) 

LV/T/2020/0217 

ලක්විජ්යපාලම් තරාදිය 
සඳහාසහයකයසේවාවන්ලබාගැනී

ම. 
 

2020-08-
19ප.ව. 14.00 

යපර ලංසු 
හමුව 12-08-
2020 10.00 
පැයට 

 

ලක්විජ්ය 
විදුලි 

බලාගාරය- 
සපයාගැනීම්
කමිටුව 

එම 
 

1,500/-  
එම 

 

රු.60,000.00 එම 
 

එම 
 

එම 
 

NCB Click Here 
 

ජ්නන අංශය 
(ලක්විජ්ය 
විදුලි 

බලාගාරය) 

LV/T/2020/0260 
 

හයිඩ්රජ්න්උත්පාදනයගොඩනැගිල්ල
අළුත්වැඩියාකි ම 

2020-08-
26ප.ව. 14.00 

 

යපර ලංසු 
හමුව 12-08-
2020 10.00 
පැයට 

 

ලක්විජ්ය 
විදුලි 

බලාගාරය- 
සපයාගැනීම්
කමිටුව 

එම 
 

2,400/-  
එම 

 

රු.75,600.00 එම 
 

එම 
 

එම 
 

NCB Click Here 
 

ජ්නන අංශය 
(ලක්විජ්ය 
විදුලි 

බලාගාරය) 

LV/T/2020/0186 
ලක්විජ්යබලාගරයේයබොයිලර් 2 

හිශේධ්පරිවාරකසවිකි ම 

2020-08-
26ප.ව. 14.00 

 

 

 

 

ලක්විජ්ය 
විදුලි 

බලාගාරය- 
සපයාගැනීම්
කමිටුව 

එම 
 

1,000/-  
එම 

 

රු.50,000.00 එම 
 

එම 
 

එම 
 

NCB Click Here 
 

ජ්නන අංශය 
(ලක්ෂපාන
සංකීර්යය) 

කැනපයොන් විදුලි බලාගාරපේ ජලය 

පගන යනප්රධාාන උ ග තුල ඇි 

නල  ද්දිය පිිමසිදු පකොට අලුින් 

තීන්ත ආපල්  කිරී (තීන්ත 

සැ යී ද ස ග) 
LC/CAN/PROC/JPC/2020/3 

 
ලංසු රැස්වීම 2020-08-12 දින 

යප.ව. 10.30 ට කැනපයොන් විදුලි 

බලාගාර  ිමශ්රපේදී 

2020-08-

19වන දින 
14.00 hrs. 

ලක්ෂපානසං
කීර්යකණිෂ්
ඨ ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

නි යයෝජ්ය 

සාමානයධිකාකාරි(ලක්ෂ

පාන සංකීර්යය) 
නි යයෝජ්ය 

සාමානයධිකාකාරි 
කාර්යලය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය 

ලක්ෂපාන 

 

දුරකාන 

0512232375, 

ෆැක්ස් : 
051 2232211 

E mail : 

dgmlc@ceb.lk 

2000/= 

සියලුම 
යගවීම් 
ජ්නක 
අංශයේ 
රැස්කි යම් 
ගි ම් 
අංශයේ 
මහජ්න 
බැංකුයේ 

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 
ගි ම් අංක 
071-1001-

23320-705 

ගි මට බැර 

350,000/= 

 

නි යයෝජ්ය 

සාමානයධිකාකාරි(ලක්ෂපා

න සංකීර්යය) 
නි යයෝජ්ය සාමානයධිකාකාරි 

කාර්යලය 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

ලක්ෂපාන 

 

නි යයෝජ්ය 

සාමානයධිකාකාරි(ලක්ෂ

පාන සංකීර්යය) 
නි යයෝජ්ය 

සාමානයධිකාකාරි 
කාර්යලය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය 

ලක්ෂපාන 

2020-08-19 දින පැය 
14.00hrs. 

අදාළ නැත. NCB Click 

here. 

https://www.dropbox.com/s/8h460wkrmjsi7lb/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020%20-217.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qf3iildgzkdmlk7/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29_LV-T-2020-0260.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/802g93a46rnjdhm/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-186.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z2xpk9va7vuv0uv/ENG-GEN-LC-CAN-PROC-JPC%20-2020-3.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z2xpk9va7vuv0uv/ENG-GEN-LC-CAN-PROC-JPC%20-2020-3.pdf?dl=0
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 කර අදාල 
රිසිට්පත 
ඉදිරිපත් 
කි යමන් 
2020-08-

18දින දක්වා 

9:00 පැය 

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

හැක.රිසිට්ප
තහි යයාාමු 
අංකය යලස 
ලංසු අංකය 
යයොදන්න. 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2020/09
1 
 

නි.සා(යකොළඔ නගර) කාර්යාලය 
සදහා කුළියට යහෝ බද්දට 

යගොඩනැගිල්ලක් සපයා ගැනිම 

 
ස්ාානයේ ලිපිනය - යකොළඔ නගර 

සිමාව තුළ 
 

බිම් ප්රමායය - ආසන්න වශයයන් 
වර්ග අඩි 20,000 

 

වාහන නැවැත්වියම් ඉඩ කඩ-අවම 
වශයයන් වාහන 20 ක් දක්වා ඉඩ 

කඩ පහසුව 

 
බදු කාලය - අවුරුදු 02 

 
හිමිකාරිත්වය පිළිබද සාක්ෂි - 
ලංසුකරු විසින් ඔහුයග/ඇයයග 

අයිතිය සනාා කිරිම සදහා අවශයය 
ලිපි යල්ඛන ඉදිරිපත් කල යුතුය 

2020 
අයගෝස්තු 

19 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි     

(යකොළඹනගරය) 
කාර්යාලය, 
සිේවනමහල,  

ලක්ෂ්මන්යගොඩනැගිල්
ල 340, 

ආර්. ඒ. දයමල්මාවත, 
යකොළඹ 03මගින් 

2020-08-18 
දිනටයපර 

දුක.011-2575923 
011-2575930 

12,500.00 
(මුදලින්) 

500,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි     
(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය , 

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

යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ 

නගරය)කාර්යාලය 
 

- NCB Click here 

https://www.dropbox.com/s/f65l1szian35zs1/ENG-DD1-CC-2020-091.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2020/09
2 
 

පකොළඹ බටහිර  ාිමපභෝගික පසේවා 

 ධායස්ථානය I සදහා කුළියට පහෝ 

බද්දට පගොඩනැගිල්ලක් ස යා 

ගැනි . (වසර02ක කාලයක් සදහා) 

පකොළඹ 02 සහ 03  අවටින් 

අව  වශපයන් වාහන 03 ක් 

නැවැත්විය හැකි විය යුතුය. 

පගොඩනැගිල්පල්/ නිවපසේ බිම් 

ප්ර ාණයය - දළ වශපයන් වර්ග අඩි 

1,500   ණය 

පිවිසුම්  ාර්ගපේ  ළල අඩි 12 පහෝ 

ඊට  වැඩි 

 හසු පිවිසු  ,විදුලිය, දුරකථන හා 

ජල  හසුකම් ිබිය යුතු පේ. 
 

2020 
අයගෝස්තු 

19 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

ලංසු යපොත් නිකුත් 
යනොයකයර්. 

යගොඩනැගිල්යල් මුල් 
අයිතිකරුවන් සියලු 
විස්තර සහිතව තමාම 
ලංසු ලිඛිතව  ඉදිරිපත් 

කල යුතුය 
දුක.011-2575923 
011-2575930 

- - එම 
 

එම 
 

- NCB - 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2020/09
3 
 

නිපයෝජය සා ානයාධිකාකාිම(පකො.න) 

කාර්යාලයට අනියුක්ත ප්ර.ඉ 

(නඩත්තු) ඒකකය සදහා කුළි වැන් 

රථයක් ලබා ගැනි  (වාහන ii/iii) 

(වසර 02 ක් සදහා) 

2020 
අයගෝස්තු 

19 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජයසාමාන්යාධිකා
කාරි (යකොළඹනගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවනමහල,  

ලක්ෂ්මන්යගොඩනැගිල්
ල 340, 

ආර්. ඒ. දයමල්මාවත, 
යකොළඹ 03මගින් 

2020-08-18දිනටයපර 
දුක.011-2575923 

011-2575930 
 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

එක් වැන් රායක් 
සදහා 

15,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

එම 
 

එම 
 

- NCB Click Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2020/09
5 
 

නිපයෝජය සා ානයාධිකාකාිම(පකො.න) 

කාර්යාලයට අනියුක්ත ප්ර.ඉ 

(පකොළඔ දකුණය) ප්රාපද්යය 

කාර්යාලය සදහා කුළි වැන් රථයක් 

ලබා ගැනි  (වාහන iii/iii) (වසර 

02ක් සදහා) 
 
 

2020 
අයගෝස්තු 

19 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 
 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

එක් වැන් රායක් 
සදහා 

15,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

එම 
 

එම 
 

- NCB Click Here  

https://www.dropbox.com/s/uc8pcg80gwhyg0e/ENG-DD1-CC-2020-093.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m8se3i0ca6mbqtk/ENG-DD1-CC-2020-095.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(වයාපතති හා 
අධිකාසැර 
නඩත්තු) 

PHM/DD2/DGM/EE(MC&S)DP

C/2020/14 

 

සියඹලායප් ගබඩාව සදහා ආරක්ෂක 
යසේවාවක් ලබා ගැනීම. (10 

යදයනකු) 

2020 /08/19      
ප.ව.2.00 

කලාපීය 
සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

වයාපතති හා අධිකාසැර 
නඩත්තු - යබ.අ.02 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය. අංක 
18,ලමාගාරය පාර 

මහනුවර. 
 
 

දුර/අ:   081-2222287 
ෆැක්ස්: 081-2222286 

 

1000/- 

 

 

 

50,000/- 

 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 

වයාපතති හා අධිකාසැර 
නඩත්තු - යබ.අ.02 ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, අංක 
18, ලමාගාරය පාර 

මහනුවර. 

 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

වයාපතති හා අධිකාසැර 
නඩත්තු යබ.අ.02, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, අංක18, 
ලමාගාරය පාර 
මහනුවර. 

 

අදාල නැත 

 

NCB 

 

Click 

Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(වයාපතති හා 
අධිකාසැර 
නඩත්තු) 

PHMDD2/DGM/CE(LC&M)/Q

D/2020/12 

 

නඩත්තු වැඩ කණ්ඩායම සඳහා 
කලයගඩියහේන, නිට්ටඹුව අවටින්  

යගොඩනැඟිල්ලක් කුලියට 
ලබාගැනීම 

 

* යගොඩනැඟිල්ල ව.අ. 2000 ක 
පමය 

ප්රමායයකින් සමන්විත විය යුතුය. 
 

* වාහන 3ක් නැවැත්වීයම් ඉඩකඩ 
තිබිය 
යුතුය. 

* ජ්ල, විදුලි  පහසුකම් තිබිය යුතුය. 
 

2020 /08/19    
14.00 පැය 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකා
කාරි (වයා.හා 
අ.සැ.න.) 
යබදාහැ ම් 
අංශය 2 

 

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

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

 
0812222286 

500.00 - එම 
 

එම 
 

- 
NCB 

 

Click Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(වයාපතති හා 
අධිකාසැර 
නඩත්තු) 

 

PHMDD2/DGM/CE(LC&M)/Q

D/2020/11 

 

නඩත්තු වැඩ කණ්ඩායම සඳහා 
ගම්පහ, කඩවත්ත අවටින්  
යගොඩනැඟිල්ලක් කුලියට 

ලබාගැනීම 
 

* යගොඩනැඟිල්ල ව.අ. 2000 ක 
පමය 

ප්රමායයකින් සමන්විත විය යුතුය. 
 

* වාහන 3ක් නැවැත්වීයම් ඉඩකඩ 
තිබිය 

2020 /08/19    
14.00 පැය 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකා
කාරි (වයා.හා 
අ.සැ.න.) 
යබදාහැ ම් 
අංශය 2 

 

එම 
 

500.00  
 
- 

එම 
 

එම 
 

- 
NCB 

 

Click Here 
 

https://www.dropbox.com/s/fybnryeidkaehb9/Bid%20No_PHM_DD2_DGM_EE%20%28MC%26S%29_DPC_2020_14.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fybnryeidkaehb9/Bid%20No_PHM_DD2_DGM_EE%20%28MC%26S%29_DPC_2020_14.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h06qlgetx9eq0v4/Bid%20No_PHM_DD2_DGM_CE%28LC%26M%29_QD_2020_12.TextMark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8q85yt21v39u7ur/Bid%20No_PHM_DD2_DGM_CE%28LC%26M%29_QD_2020_11.TextMark.pdf?dl=0
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යුතුය. 

* ජ්ල, විදුලි  පහසුකම් තිබිය යුතුය. 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/294 
 

මාවනැල්ල  ප්රායද්ය ය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලයට අයත් 
වාණිජ් උප ඒකකය සඳහා  කුලී 
පදනම මත වසරක කාලයකට 
ත්රියරෝද  රායක්  ලබා ගැනීම. 

 

 

2020-08-19  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 
081-4472724 

 

500/= 5,000/= ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/295 
 

නාවලපිටිය  ප්රායද්ය ය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලයට අයත් 
ප්රායද්ය ය නඩත්තු උප ඒකකය 

සඳහා  කුලී පදනම මත වසර 02ක 
කාලයකට සැහැල්ලු යලොරි රායක් 

ලබා ගැනීම. 
 

 

2020-08-19  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 
 

1000/= 16,000/= එම 
 

එම 
 

අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/296 
මධ්යම පළාත් යබදාහැ ම් නඩත්තු 
ඒකකයයහි මාතයල් 02 වැඩ 

කණ්ඩායම යයදවීම  සඳහා වෑන් 
රායක් ලබා ගැනිම. 

ම 
 

 

2020-08-19  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 
 

1000/= 16,000/= එම 
 

එම 
 

අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 
 
 

DGM [E]/QPPC/20/154 
 

ප්රධ්ාන විදුලි 
ඉංජියන්රු(ත්රිකුණාමායලය) යග 
රාජ්කා  කටයුතු සඳහා යමෝටර් 
කාර් රායක්   වසර 02 ක් සඳහා 

කුලියට ලබා ගැනීම 

2020-08-19 

වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

ප්රධ්ාන විදුලි ඉංජියන්රු 
(ත්රීකුයාමලය) 
කාර්යාලය 

026-2222301 
026-2220060 

යහෝ 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකා (නැ
යගනහිර කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 

 

1,000.00 20,000.00 නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකා  

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
උප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකා  
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 
 
 

DGM [E]/QPPC/20/155 

 

විදුලි අධිකාකාරී (සැළසුම්) 

ත්රිකුණාමායලය  පේ රාජකාරී කටයුතු 

සඳහා 4WD ඩබල් කැබ්  රථයක්  

වසර 02 ක් සඳහා කුලියට ලබා 

2020-08-19 

වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකා  
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 

1,000.00 20,000.00 එම 
 

එම 
 

- NCB Click Here 

https://www.dropbox.com/s/2r7mxvf8bnv4wfb/Sin-DD2-CP-PPC-2020-294.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2r7mxvf8bnv4wfb/Sin-DD2-CP-PPC-2020-294.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g8d9h6ls3fog9rm/Sin-DD2-CP-PPC-2020-295.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g8d9h6ls3fog9rm/Sin-DD2-CP-PPC-2020-295.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4fn99e7ddh2cdou/Sin-DD2-CP-PPC-2020-296.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4fn99e7ddh2cdou/Sin-DD2-CP-PPC-2020-296.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cgy2jnk7zy0gtw0/Eng-DD2-EP-154%20Hiring%20of%20Motor%20car%20for%20ACE%20Trincomalee.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2v119hh8cpfa0bd/Eng-DD2-EP-155%20Hiring%20of%204WD%20double%20cab%20%20forES%28Planning%29.pdf?dl=0
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ගැනී . 026-2221030 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 
 
 

DGM [E]/QPPC/20/156 

 

නිපයෝජය සා ානයාධාාකාරී 

(නැපගනහිර)  කාර්යාලය පේ 

රාජකාරී කටයුතු සඳහා වෑන්  

රථයක්   වසර 02 ක් සඳහා කුලියට 

ලබා ගැනී  

2020-08-19 

වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

එම 
 

1,000.00 20,000.00 එම 
 

එම 
 

- NCB Click Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 
 
 

DGM [E]/QPPC/20/157 

 

විදුලි ඉංජිපන්රු පබදාහැරීම් 

නඩත්තු  ( ඩකලපුව) පේ රාජකාරී 

කටයුතු සඳහා කාර්  රථයක්  වසර 

02 ක් සඳහා කුලියට ලබා ගැනී . 

2020-08-19 

වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

විදුලි ඉංජියන්රු   
යබදාහැ ම් නඩත්තු  

(මඩකලපුව) 
කාර්යාලය 

065-2227761 
යහෝ 

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

 

1,000.00 20,000.00 එම 
 

එම 
 

- NCB Click Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/ 
HV-81/BD-10/2K20/043 

 
විදුලි ඉංජියන්රු (බදුල්ල) සඳහා 
කුලි පදනම මත වසර යදකක  
කාලයකට යමෝටර් රායක් 

ලබාගැනීම 

2020 
අයගෝස්තු මස 

19 වැනිදා 
 

ප.ව 15.00 
 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ්) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක : 0552222474 

 

500.00 50,000.00 නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ්) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

- NCB Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/zhuxkeyukkvxpa9/Eng-DD2-EP-156%20Hiring%20of%20van%20%20for%20DGM%28East%29%20office.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3isz67h0nx176x8/Eng-DD2-EP-157%20Hiring%20of%20Motor%20car%20for%20EE%28DM%29%20Batticaloa.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/srtw1woh88pttjl/43.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/srtw1woh88pttjl/43.doc.pdf?dl=0


 11 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)DEO1/ 

HV-35/DI-02/2K20/44 
 

විදුලි ඉංජියන්රු (දියතලාව) 
ඒකකයේ විදුලි අධිකාකාරි (වාණිජ්) 
සඳහා කුලි පදනම මත වසර යදකක  
කාලයකට වෑන් රායක් ලබාගැනීම 

2020 
අයගෝස්තු මස 

19 වැනිදා 
 

ප.ව 15.00 
 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 
 

500.00 49,000.00 එම 
 

එම 
 

- NCB Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/C4/2K20/ 
002 

 

විදුලි කණු ගබඩා කිරී  සඳහා 

බදුල්ල, හාලිඇල හා 

පසොරණයාපතොට ප්රාපද්ය ය පල්කම් 

පකොට්ඨාශ අවටින් ඉඩ ක් බදු 

 දන   ත ලබාගැනී  
 
 

2020 
අයගෝස්තු මස 

19 වැනිදා 
ප.ව 15.00 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 
 

- - එම 
 

එම 
 

- NCB Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
 අංශය 03 

(සබරගමුව) 

SAB/CE(CON)/C1/Building/202

0/T/02 
ප රධාාන ඉංජිපන්රු තැනීම් 

ඒකකයට අයත් ඇඹිලිපිටිය අංක I 

වැඩ කණ්ඩායපම් භාණ්ඩ ගබඩා 

කිරී  සඳහා පගොඩනැගිල්ලක් සහිත 

ඉඩ ක් වසර 02 ක කාලයකට කුලී 

 දන   ත ලබා ගැනී . 

1. ජලය, විදුලිය, ඇතුලුව 

සනී ාරක්ෂක  හසුකම් ිබිය 

යුතුයි. 

2. පගොඩක පවල සහ  ල් පලබැද්ද 

නගරයට ආසන්නව, වර්ග අඩි 

1000 ක පගොඩනැගිල්ල තුළ අව  

වශපයන් කා ර 03 ක් ිබිය යුතු 

අතර, වාහන 02 ක් (පලොිම රථයක්, 

ක් පර්න් රථයක්) නවතා තැබිය 

හැකි විය යුතුය. 

 

2020-08-19 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 

කමිටුව 

(සබර) 

නියයෝජ ය 

සාමාන් යාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 

ප් රධ්ාන ඉංජියන්රු 

(තැනීම්) ඒකකය, 

ලං.වි.ම.  යනො. 09, 
නව නගරය, රත්නපුර 

 

500.00 - නියයෝජ ය 

සාමාන් යාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 

ප් රධ්ාන ඉංජියන්රු 

(තැනීම්) ඒකකය, 

ලං.වි.ම.යනො. 09, 
නව නගරය, රත්නපුර 

 

නියයෝජ ය 

සාමාන් යාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 

ප් රධ්ාන ඉංජියන්රු 

(තැනීම්) ඒකකය, 

ලං.වි.ම.යනො. 09, 
නව නගරය, රත්නපුර 

 

-- NCB Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
 අංශය 03 

(සබරගමුව) 

SAB/CE(CON)/C1/Building/2020/T/03 

ප රධාාන ඉංජිපන්රු තැනීම් 

ඒකකයට අයත් කරවනැල්ල අංක 

III වැඩ කණ්ඩායපම් භාණ්ඩ ගබඩා 

කිරී  සඳහා පගොඩනැගිල්ලක් සහිත 

ඉඩ ක් වසර 02 ක කාලයකට කුලී 

2020-08-19 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(සබර) 

එම 
 

500.00 - එම 
 

එම 
 

-- NCB Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/ab7ldpxqv80el4a/44.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ab7ldpxqv80el4a/44.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/grwawf0ttf4h0kn/Tender%20Book%20Badulla%2002.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/grwawf0ttf4h0kn/Tender%20Book%20Badulla%2002.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6cxn2gvbeh5yg01/Tender%20Book%20Gn%201.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6cxn2gvbeh5yg01/Tender%20Book%20Gn%201.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xgjx2iujdvtnbax/Tender%20Book%20Gn%20III.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xgjx2iujdvtnbax/Tender%20Book%20Gn%20III.pdf?dl=0
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 දන   ත ලබා ගැනී . 

1. ජලය, විදුලිය, ඇතුලුව 

සනී ාරක්ෂක  හසුකම් ිබිය 

යුතුයි. 

2. කරවනැල්ල නගරයට 

ආසන්නව, වර්ග අඩි 1000 ක 

පගොඩනැගිල්ල තුළ අව  වශපයන් 

කා ර 03 ක් ිබිය යුතු අතර, 

වාහන 02 ක් (පලොිම රථයක්, 

ක් පර්න් රථයක්) නවතා තැබිය 

හැකි විය යුතුය. 

 

යබදාහැරිම් 
 අංශය 03 

(සබරගමුව) 

SAB/CE(CON)/C1/Building/2020/T/04 

ප රධාාන ඉංජිපන්රු තැනීම් 

ඒකකයට අයත් ඕ නායක අංක IV 

වැඩ කණ්ඩායපම් භාණ්ඩ ගබඩා 

කිරී  සඳහා පගොඩනැගිල්ලක් සහිත 

ඉඩ ක් වසර 02 ක කාලයකට කුලී 

 දන   ත ලබා ගැනී . 

1. ජලය, විදුලිය, ඇතුලුව 

සනී ාරක්ෂක  හසුකම් ිබිය 

යුතුයි. 

2.  ැල් ඩුල්ල නගරයට 

ආසන්නව, වර්ග අඩි 1000 ක 

පගොඩනැගිල්ල තුළ අව  වශපයන් 

කා ර 03 ක් ිබිය යුතු අතර, 

වාහන 02 ක් (පලොිම රථයක්, 

ක් පර්න් රථයක්) නවතා තැබිය 

හැකි විය යුතුය. 

 

2020-08-19 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 

කමිටුව 

(සබර) 

එම 
 

500.00 - එම 
 

එම 
 

-- NCB Click 
Here 

යබදාහැ ම් 
අංශය 04 
(දකු  
පළාත) 

දප/අම්/ලි10/2020/2021 

“පවිත්රතා යසේවය සඳහා 

යකොන්ත්රාත්තුව” 
 

ප්රායද්ය ය විදුලි ඉංජියන්රු 
අම්බලන්යගොඩ බල ප්රයද්ශයට 

අයත් විදුලි ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 
සීනියගොඩ, ඉඳුරුව, ඇල්පිටිය, 

පාරියභෝගික යසේවා මධ්යස්ාාන සහ 
හල්වතුර, යබන්යතොට ප්රාාමික 
උපයපොලවල් වල පවිත්රතා යසේවය 

පවත්වායගන යාම. 

2020.08.11 
ප.ව.03.00 ට 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රායද්ය ය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., අංක 11, 
මහා විහාර පාර, 
අම්බලන්යගොඩ. 

 

දු.අංක: 
091-2258254 

1,000/- රු.10,000.00 ප්රායද්ය ය විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

අංක 11,  මහා විහාර පාර, 
අම්බලන්යගොඩ 

 

ප්රායද්ය ය විදුලි 
ඉංජියන්රු 

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

 

අදාලයනොයේ

. 
NCB 

 

Click 
Hereාර 

https://www.dropbox.com/s/ta6x49157y6m7ci/Tender%20Book%20Gn%20IV.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ta6x49157y6m7ci/Tender%20Book%20Gn%20IV.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mxpb8wxf6oua8v5/Sin-DD4-SP-SP-AM-C10-2020-2021.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mxpb8wxf6oua8v5/Sin-DD4-SP-SP-AM-C10-2020-2021.pdf?dl=0
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යබදාහැ ම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2020/42 
රත් ලාන ප්රාපද්ය ය නඩත්තු 

ඒකකපේ අබලි භාන්ඩ විකිණී  
සඳහා වූ යටන්ඩරය. 

යලොට් 02යි 

2020.08.13 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයොජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය, 
යබදාහැ ම් අංශ - 4 
මූලස්ාානය, 3වන 
මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 

යදහිවල. 
011-2638852 

500.00 යලොට් 01 – 
50,000.00 
යලොට් 02 – 
10,000.00 

ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ්), නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකා  

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය,  

යබදාහැ ම් අංශ - 4 
මූලස්ාානය, 3වන මහල, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක: 25, නගරසභා 
පටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ්), නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකා  
(බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය,  
යබදාහැ ම් අංශ - 4 
මූලස්ාානය, 3වන 
මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 

යදහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය යවනුයවන් සපයාගැනීම් කමිටුයේ සභාපති විසින් හැකියාවැති සැපයුම්කරුවන් යවතින්, ජ්ාතයන්තර/ජ්ාතික තර`ගකා  ලංසු ඉදිරිපත් කි යම් 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 ඔවුන්යග බලයලත් නියයෝජිතයන්ට පමයක් ලංසු යපොත් නිකුත් කරනු ලැයේ. අවශය වු විටක ඔවුන් 1987 අංක 3 දරය යපොදු යකොන්ත රාත් පනතට අනුකූලව ලියාපදිංචි විය යුතුය. 
 

 

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

 

වියද්ය ය තානාපති කාර්යාල /යවළ`ද යකොමිෂන්වලට, ලංසු යපොත්වල යතොරතුරු පිටපත් ලිඛිත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කි යමන් අදාල නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකා /ප රධ්ාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපොත් අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ඔවුන්යග නියයෝජිතයින්ට අදාල නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකා /ප රධ්ාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් ප ක්ෂා කල හැක. 
 

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ඔවුන්යග අනුමැතිය ලත් නියයෝජිතයින් ඉදිරිපිටදී ඉහත තීරු අංක 9 හි ස`දහන් ස්ාානයන්හිදී ලංසු භාරගැනීම අවසන් කරන යේලායේදීම, එයසේ ඉදිරිපත් කරන ලද සියලුම ලංසු විවතත කරනු ලබන අතර ප රමාදව ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලංසු 
ප රතියක්ෂේප කරනු ලැයේ. 
 
මීට අදාල සියලු විස්තර හා පැහැදිලි කි ම් විමසිය යුත්යත් ලංසු යපොත් නික`ත් කරනු ලබන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකා / ප රධ්ාන ඉංජියන්රු යවතිනි. 
 

 

 
 ICB ) අන්තර්ජ්ාතික තර`ගකා  ලංසු “  NCB ) යද්ය ය තර`ගකා  ලංසු 

 

        සා ානයාධිකාකාරී                         
                                     
 

https://www.dropbox.com/s/h0l885pz61u8m09/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_42.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h0l885pz61u8m09/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_42.pdf?dl=0

