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ලංසු කැ`දවීම 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

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

කලාපය/ 
අංශය/ 
පළාත 

ලංසු යයොමු අංකය / අයිතම විස්තරය 
හා ප රමායය 

ලංසු 
භාර ගන්නා 
අවසාන 
දිනය හා 
යේලාව 

සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

ලංසු යපොත් මිළදී ගත 
හැකි කාර්යාලය සහ 

අදාළ අංකය 

ලංසු 
යපොයතහි 
මිල 
(රුපි.) 

ලංසු ඇපකරයේ 
වටිනාකම 
(රුපි.) 

ඉදිරිපත් කරන ලංසු 
භාරදිය යුතු කාර්යාලය 

ලංසු විවෘත කරන 
ස්ථානය 

යතොරතුරු 
පිටපතක 
මිල 
(රුපි.) 

ලංසු 
වර්ගය 
ICB/ 
NCB 

යතොරතුරු 
පිටපත 
භාගත 
කිරීම් 

අමු ද්රවය 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය 

LV/T/2020/0223 

අතේ තෙන යාහැකි ත ෝර්ස්ත ෝප් 

උප රණයක් සහ උපාාංෙ 

. 
2020/10/14 
ප.ව. 2:00 

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 

Mob 0715777171 

රු  
1,000.00 
(නැවත 

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

ගිණුම් අංක: 
071100123
320705 
යවත බැර 
කල හැක. 

රු 100,000.00 

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 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/y34s5saky06xb9i/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0223.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y34s5saky06xb9i/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0223.pdf?dl=0
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ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය 

LV/T/2020/0365 
දළුව නිවාස සංකීර්යයේ යගවතු 
අලංකරන යපොම්පාගාර සඳහා ජල 

යපොම්ප මිලදී ගැනීම. 

2020/10/14 
ප.ව. 2:00 

යපර ලංසු 
හමුව 

2020/09/30 
10.00 පැයට  

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 

Mob 0715777171 

1,500/- 
මුදල 
(නැවත 

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

ගිණුම් අංක: 
071100123
320705 
යවත බැර 
කල හැක. 

රු.20,000.00 

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 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/C1/2020/ 
064 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (සැලසුම් හා 
සංවර්ධාන - ඌව) ඒකකය සඳහා 50 

kVA AMF (Silent Type) ඩීසල් 
යජනයර්ටරයක් මිලදී ගැනීම, සැපයීම 

හා ස්ථාපිත කිරීම 

2020 
ඔක්යතෝබර් 
මස 14 
වැනිදා 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

දු.ක : 0552222474 

500.00 75,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

- 

NCB 

Click 
Here 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/3wicpou6oiwpikn/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0365.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3wicpou6oiwpikn/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0365.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xoco5479lj7qm2w/2020%20064.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xoco5479lj7qm2w/2020%20064.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2020/54 

“Power Quality Analyzers” 
සපයා, යගනවිත් භාරදීම 

02 එකු 

(ලාංසු මිල රු. මිලියන 5 ඉක්මවන්තන් 

නම් ලාංසු භාරෙන්නා අවසාන දිනයට 

තපර PCAIII අවශ්යතේ.) 

2020.10.15 
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 

1,500.00 50,000.00 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය,  

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

අංක: 25, නගරසභා 
පටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(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 

 

ඉදිකිරීම් 

 
DD2 

 
BID NO: PHM 

DD2/DGM/CE(LCM)/DPC/2020/3
9 

 

වවුනාතිේ ග්රිඩ් උ උපතප ල ටට ඌරනි   

ෙැන්ට්රිය ්ක්වා ත්සැ ක ළුණු රැහැන් 

මාර්ෙතේ ළුණු අාං  15,16 හා 17 

ළුණු පාදම් ඉදිකිරීම (pile) හා 

ළුණු ඉදිකිරීම 

 

ත  න්ත්රාේ රුවන් ඉක්ටාඩ් උ C4 

තරේණිය ය තහෝ  ට වැ ශ තරේණිය ය  යය 

යුතුයි. 

 

14/10/202
0 
 

14.00 පැය 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකා
රි(වයා.හා 
අ.සැ.න.) 
යබදාහැරීම් 
අංශය 2 

 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි(වයා.

හා 
අ.සැ.න.)යබදාහැරීම් 

අංශය 2 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය,  
තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

 
0812222286 

 
7500.00 

 
350,000.00 

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

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

 
081-2222286 
081-2204298 

 

 
නියයෝජය 

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

මණ්ඩලය, තැ.යප.18, 
ළමාගාරය පාර, 

මහනුවර 
081-2222286 
081-2204298 

 
NA 

NCB 
Click 
Here 
--- 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටයල්/ටී/2020/04 
කළුතර ප්රයශශයේ ප්රාථමික පපයපොල 
සඳහා විදුලි ආයලෝක නාමපුවරු සාදා 

සවිකිරීම සඳහා වූ යටන්ඩරය 
 

2020.10.1
5 

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 7,000.00 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය,  

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

අංක: 25, නගරසභා 
පටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(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 

 

 
වත්කම් 

කළමනාකර
ය 

(වැඩපල හා 
පපකාරක 

 
CEB/WAS/ACR/B/2020/001 

යකොයලොන්නාව වායු සමීකරය හා 
ශීතකරය ඒකක කාර්යාලයේ 

අලුත්වැඩියා හා යබදා යවන් කිරීයම් 

 
2020-10-
15 දින 

පැය. 14:00 
පැයට 
අවසන් 

 
පළාත් 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(වැඩපල හා 
පපකාරක 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(සිවිල්වැඩ හා 
යගොඩනැගිලි) 

කාර්යාලය, 

 
2,000.00 

 
28,000.00 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(සිවිල්වැඩ හා 

යගොඩනැගිලි) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(සිවිල්වැඩ හා 
යගොඩනැගිලි) 

කාර්යාලය, 

 
අදාල 

යනොයේ. 

 
NCB 

 
 

 

Click 

here 

https://www.dropbox.com/s/6s2i4adhtwxey4q/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_54.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6s2i4adhtwxey4q/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_54.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4ev6qmx6m8mooc1/Urani_Lagoon_Crossing_Total.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4ev6qmx6m8mooc1/Urani_Lagoon_Crossing_Total.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lt569z76dpautsj/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_CIVIL_04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lt569z76dpautsj/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_CIVIL_04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w48qks2nupcvosh/Eng-AM-CWB-CEB-W%26AS-ACR-B-2020-001.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w48qks2nupcvosh/Eng-AM-CWB-CEB-W%26AS-ACR-B-2020-001.pdf?dl=0
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යසේවා) කටයුතු. 
 
 

සුදුසුකම් : 
CIDA(ICTAD) යරේණියේ C8 යහෝ 
ඊට වැඩි යගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම්. 

කරනු  
ලැයේ. 

 
2020-10-
14 දින 

12.00 පැය 
දක්වා 

ප්රසම්පාදන 
පත් නිකුත් 
කරනු 
ලැයේ. 

 
 

යසේවා) ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

4 වන මහල, 
රජයේ ලිපිකරු යසේවා 

සංගම් යගොඩනැගිල්ල, 

අංක:90, 
සර් චිත්තම්පලම් ඒ 
ගාඩ්නර් මාවත, 
යකොළඹ 02. 

 
දු.අ. 011 244 7567 

011 244 7568 

මණ්ඩලය, 

4 වන මහල, 
රජයේ ලිපිකරු යසේවා 
සංගම් යගොඩනැගිල්ල, 

අංක:90, 
සර් චිත්තම්පලම් ඒ 

ගාඩ්නර් මාවත, යකොළඹ 
02. 

 
 

දු.අ. 011 244 7567 
011 244 7568 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

4 වන මහල, 
රජයේ ලිපිකරු යසේවා 

සංගම් 

යගොඩනැගිල්ල, 

අංක:90, 
සර් චිත්තම්පලම් ඒ 

ගාඩ්නර් මාවත, 
යකොළඹ 02. 

 
 

දු.අ. 011 244 7567 
011 244 7568 

යසේවා 
 
 
 
 
 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය 

 
 
 
 

LV/T/2020/0068 
ගල් අගුරු යමයහයුම් අංශයේ විදුලි 
පපකරය පි  ිරිසිදු කිරියම් සහායක 

යසේවාව ලබා ගැනීම 

 
 
 
 
 
 

2020/10/14 
ප.ව. 2:00 

 
 

 
 
 
 

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 

 
Mob 0715777171 

3,500/- 
මුදල  
(නැවත 

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

ගිණුම් අංක: 
071100123
320705 
යවත බැර 
කල හැක. 

 
 

 
 
 
 
 
 

රු.40,000.00 

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 

 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය 

 

 

 

 

LV/T/2020/0357 

 

ලක්විජය බලාගාරයේ ජල පිරිපහදු 

අංශයේ (UF and Desalinated 

Tanks) ෆයිබර් ලයිනින් 

 

 

නව  ලංසු 

අවසන් 

දිනය 

 

07/10/2020 

බදාදා දින 

14.00 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය  
සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන 

අංශය, 4වන මහල, 

බලස්ථාන 

කළමයාකරු 

(ලක්විජය විදුලි 

බලාගාරය) ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච්ය ෝයල් 

රු  2,500.00 

(නැවත 

යනොයගවන 

යටන්ඩර් 

තැන්පතුව) 

සාමානයාධි

කාරී ලංකා 

විදුලිබල 

මණ්ඩලය 

රු 300,000.00 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 

මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය 

විදුලි බලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච් යලයි 61342, 

ශ්රී ලංකාව. 

 

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 

 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/q6t2x0lims0b8kh/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0068.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q6t2x0lims0b8kh/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0068.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/p5rjdduh705r7mz/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0357.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p5rjdduh705r7mz/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0357.pdf?dl=0


 5 

ප්රතිසංස්කරයය කිරීම 
 

(ලංසු   අවසන් දිනය දීර්ග කිරීම සඳහා 
නැවත  පල කිරීම) 

 

පැයට. 

 

TP : 032 226 8964 

Fax: 032 226 8966 

 

Mob 0715777171 

නමින් 

මහජන 

බැංකුයේ 

ගිණුම් අංක: 

071100123

320705 

යවත බැර 

කල හැක. 

 

 

TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8966 

ජනන 
(මහවැලි 
සංකීර්යය) 

MC/BOW/BIDS/2020/08 
යබෝවතැන්න විදුලි බලස්ථානයට 
අයත් නාපල නිවාස යපයදස සහ 

යබෝවතැන්න විදුලි බලස්ථානය සඳහා 
යපෞශගලික ආරක්ෂක යසේවාව 

ලබාගැනීම. 
(එක් දිනකට යසේවා මුර 02 ක් සදහා 

ආරක්ෂක නියාමකයින් 07 
යදයනකුයේ යසේවය ලබාගැනීම) 

2020/ 10 / 
14 

11.00 පැයට 

මහවැලි 
සංකිර්ය  
සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

යබෝවතැන්න         
විදුලි බලස්ථානය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
නාපල. 

 

දුරකථන : 066 

4928783 

066 4928750 

ෆැක්ස් :   066 

4935599 

 

රු.1,000.00 
මහජන 
බැංකුව 

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 

ඇති ලං.වි.ම. 
ජනන 

මුලස්ථාන 
ගිණුම් අංක: 
071-1-001-
2-3320705 
ගිණුමට බැර 
කර ලදුපත 
ඉදිරිපත් කළ 

යුතුය. 

රු.25,000.00 
 

විදුලි ඉංිනයන්රු, 

යබෝවතැන්න විදුලි 
බලස්ථානය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාපල. 

යබෝවතැන්න   විදුලි 
බලස්ථානය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
නාපල. 

අදාළ 
යනොයේ. 

NCB 
 

Click 
here 

 

ජනක 
 

වත්කම් 

කළමයාකර

න ජලවිදුලි  

අංශය 

කාර් රථයක්  රියදුරු සහ ඉන්ධාන 
සමඟ කුලියට ලබා ගැනිම සඳහා වන 

ලංසුව 
 

වාහන මුල් ලියාපදිංචියේ සිට වසර 10 
කට වඩා පැරණි යනොවිය යුතය. 

 

මිළ ගයන් ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාව 
වන විට ලියාපදිංචි යනොකළ වාහන, 
යතෝරා ගැනීයමන් සති 02 ක් ඇතුලත 

ලියාපදිංචි කර ඉදි කපේ  ල යුතුය. 
ලංසු යයොමු අංකය 

AMHE/DGM/003/032/14-2020 
 
 

2020 – 10 – 
15 

14:00 පැය 

මහවැලි 
සංකීර්යය 
ප්රසම්පාන 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(වත්කම් 
කළමනාකරය ජල 
විදුලි), ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
40-20 A අම්පිටිය 

පාර, මහනුවර. 

දුරකථන: 081-

2224424 

 

Email.: 

dgmamhe@ceb.lk 

රු.1000.00 
මහජන 
බැංකුව 

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 

ඇති ලං.වි.ම. 
ජනන 

මුලස්ථාන 
 

ගිණුම් අංක: 
071-1-001-
2-3320705 
ගිණුමට බැර 
කර ලදුපත 
ඉදිරිපත් කළ 

යුතුය. 
 

රු.10,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (වත්කම් 
කළමනාකරය ජල 
විදුලි), ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
40-20 A අම්පිටිය පාර, 

මහනුවර. 

 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(වත්කම් 
කළමනාකරය ජල 
විදුලි), ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
40-20 A අම්පිටිය 

පාර, මහනුවර. 

2020/10/15 දින  

14:00 පැය දී 

 

 

NA NCB 

 

Click 

here 

 

සම්යප්රේෂය 
අංශය 

ටීආර්/එස්වයිසී/එන්සීබී/2020/02/ඩී 
ලංවීම, 80, පාර්ලියම්න්තුව පාර, 

2020 
ඹක්යතෝම්බ

සම්යප්රේෂය 
නියයොජය 

සාමානයාධිකාරී රු. 500/- 
 

රු. 40,000/- 
නියයොජය සාමානයාධිකාරී 
පශධාති පාලන ශාඛාව, 

නියයොජය 
සාමානයාධිකාරී 

 
 

NCB 

 

 
Click Here 

 

https://www.dropbox.com/s/odmzv2bjp9rave6/Sin-Gen-MC-BOW-BIDS-2020-08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/odmzv2bjp9rave6/Sin-Gen-MC-BOW-BIDS-2020-08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mh0ob6umfuma09v/eng-gen-emhe-elec-003-032-14-2020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mh0ob6umfuma09v/eng-gen-emhe-elec-003-032-14-2020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g9c1u71sduewwtn/Eng-TRA-SYC-%28TR-SYC-NCB-2020-02-D%29.pdf?dl=0
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(පශධාති 
පාලන ) 

පැලවත්ත, බත්තරමුල්ල, 
ජාතික පශධාති පාලන ශාඛායේ 
ආරක්ෂක යසේවා සැපයීම 
2020 / 2021 වර්ෂය 

ර් මස 15 
දින ප.ව 
3:00 ට 

පශධාති පාලන ශාඛාව, 
ලංවීම, 80, 

පාර්ලියම්න්තුව පාර, 
පැලවත්ත, 

බත්තරමුල්ල, 
දු. අ 011-2787950 

 
 
 

 ලංවීම, 80, 
පාර්ලියම්න්තුව පාර, 

පැලවත්ත, බත්තරමුල්ල, 
 

පශධාති පාලන 
ශාඛාව, ලංවීම, 80, 
පාර්ලියම්න්තුව පාර, 

පැලවත්ත, 
බත්තරමුල්ල, 

 

 
යනොමියල් 

 

යබදාහැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

 

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

20/117 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරි (යකොළඹ 
නගරය) කාර්යාලයට අනියුක්ත 
නඩත්තු ඒකකය සදහා කුළි වෑන් 
රථයක් ලබා ගැනිම (වාහන අාං  

ii/iii) (වසර 02 ක් සදහා) 

2020 
ඔක්යතෝම්බ

ර් 
14 

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 

2020-10-13 දිනට 
යපර 

දුක.011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

එක් 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 

- යශශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/2
17 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරී (වයඹ) 
කාර්යාලය හා ඇමතුම් මධායස්ථානය 
සඳහා යපෞශගලික ආරක්ෂක යසේවා 

සැපයීම. 

2020 
ඔක්යතෝබර් 

14 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැශදුම, 
කුලියාපිටිය. 

 
037 - 2281892 

3,500.00 85,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී (වයඹ) 

කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැශදුම, 
කුලියාපිටිය. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

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

 NCB 
Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/2
18 

වයඹ පළාත් ගබඩාව, හයියකෝ 
(කුලියාපිටිය,වාරියයපොල) 

යගොඩනැගිලි හා දණ්ඩගමුව පිහිටි 
යතල් යමෝල සඳහා යපෞශගලික 

ආරක්ෂක යසේවා සැපයීම. 

2020 
ඔක්යතෝබර් 

14 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 4,000.00 120,000.00 එම එම  NCB 
Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/2
40 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය  සදහා කුලී පදනම මත වෑන් 

රථයක් ලබා ගැනීම. 

2020 
ඔක්යතෝබර් 

14 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

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

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/2
41 

විදුලි ඉංිනයන්රු (නාරම්මල) 
කාර්යාලයට අයත්  විදුලි අධිකාරී 

2020 
ඔක්යතෝබර් 

14 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

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

 

https://www.dropbox.com/s/o1d5w6htvuu3h8m/ENG-DD1-CC-2020-117.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o1d5w6htvuu3h8m/ENG-DD1-CC-2020-117.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q6lbgp3s9t1m4fr/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-217.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q6lbgp3s9t1m4fr/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-217.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5t6pdcx5v61ozq1/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-218.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5t6pdcx5v61ozq1/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-218.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4fz8yvnw6nt2tjx/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-240.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4fz8yvnw6nt2tjx/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-240.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/230cwzcv630c932/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-241.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/230cwzcv630c932/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-241.pdf?dl=0
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(වාණිජ) – II සදහා කුලී පදනම මත 
වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/2
42 

විදුලි අධිකාරී (රිදීගම) පාරියභෝගික 
යසේවා මධායස්ථානය සදහා කුලී පදනම 

මත වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 

2020 
ඔක්යතෝබර් 

14 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

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

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/2
43 

විදුලි ඉංිනයන්රු (යවන්නප්පුව) 
කාර්යාලයට අයත් ප්රායශශීය නඩත්තු  
ඒකකය සදහා කුලී පදනම මත වෑන් 

රථයක් ලබා ගැනීම. 

2020 
ඔක්යතෝබර් 

14 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

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

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/2
44 

විදුලි ඉංිනයන්රු (යවන්නප්පුව) 
කාර්යාලයට අයත් ශක්තිහානි අවම 

කිරීයම් ඒකකය සදහා කුලී පදනම මත 
වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 

2020 
ඔක්යතෝබර් 

14 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

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

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/2
45 

විදුලි ඉංිනයන්රු (යවන්නප්පුව) 
කාර්යාලයට  අයත් විදුලි අධිකාරී 

(වාණිජ) – I සදහා කුලී පදනම මත 
වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 

2020 
ඔක්යතෝබර් 

14 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

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

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/2
46 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු (යබදාහැරීම් 
නඩත්තු) ඒකකයට අයත් කුලියාපිටිය 
නඩත්තු පප ඒකක - II සදහා කුලී 
පදනම මත කෲ කැේ රථයක් ලබා 

ගැනීම. 

2020 
ඔක්යතෝබර් 

14 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

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

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/2
59 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු (කුරුයෑගල) 
සදහා කුලී පදනම මත යමෝටර් රථයක් 

ලබා ගැනීම. 

2020 
ඔක්යතෝබර් 

14 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

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

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

 
ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/2

31 
 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු (යබදාහැරීම් 
නඩත්තු) ඒකකයට  අයත් විදුලි 

අධිකාරී (වාරියයපොල) නඩත්තු පප 

2020 
ඔක්යතෝබර් 

14 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

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

 

https://www.dropbox.com/s/vkn8ssn1uhv6154/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-242.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vkn8ssn1uhv6154/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-242.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0krk787eqstvef8/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-243.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0krk787eqstvef8/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-243.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tlz641fqhs8vq62/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-244.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tlz641fqhs8vq62/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-244.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w8drklj39l9e9q8/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-245.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w8drklj39l9e9q8/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-245.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x8mesyilxbjdibe/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-246.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x8mesyilxbjdibe/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-246.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/aq7gxv2h6h456g7/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-259.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/aq7gxv2h6h456g7/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-259.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/481f8yyefr657v7/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-231.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/481f8yyefr657v7/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-231.pdf?dl=0
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ඒකකය සදහා කුලී පදනම මත වෑන් 
රථයක් ලබා ගැනීම. 

 

නිවැරදි කිරීතම් ්ැන්වීම. 

ඉහත ලංසුව 2020-09-10 දින, 
දිනමිය පුවත්පයත් පළ විය.  එය එම 
ලංසු අංකය යටයත්ම පහත සඳහන් 
යලස සංයශෝධානය විය යුතුය. 

 
ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු (යබදාහැරීම් 

නඩත්තු) ඒකකයට  අයත් 
(වාරියයපොල) නඩත්තු පප ඒකකය 
සදහා කුලී පදනම මත කෲ කැේ 

රථයක් ලබා ගැනීම. 

යබදාහැරිම් 

අංශය - 02 

(මධායම) 

 

 

CP/CE(COM)/PPC/2020/126 
 

යප්රායදණිය ප්රායශශීය විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලයට අයත් අම්පිටිය 
පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානය  
සඳහා  කුලී පදනම මත වසර 01ක 
කාලයකට ත්රි යරෝද  රථයක්  ලබා 

ගැනීම. 
 

 
2020-10-14 

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. යශශීය  
 

Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 

අංශය - 02 

(මධායම) 

 

 

CP/CE(COM)/PPC/2020/127 

 

යප්රායදණිය ප්රායශශීය විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලයට අයත් 
යටිනුවර පාරියභෝගික යසේවා 

මධායස්ථානය  සඳහා  කුලී පදනම මත 
වසර 01ක කාලයකට ත්රි යරෝද  

රථයක්  ලබා ගැනීම. 

 

 

2020-10-14 

දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 

ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 

කර්යාලය, 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. යශශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/379 

්ඹුල්ල ප්රායශශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලයට අයත් නාවුල 

පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානය  
සඳහා  කුලී පදනම මත වසර 02ක  

කාලයකට වෑන් රථයක්  ලබා ගැනීම. 

 

 

 
2020-10-14  

දින 
ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

 
 
 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

දු.අ.  081-234324 

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. යශශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් CP/CE(COM)/PPC/2020/380  පළාත් ප්ර.ඉ. (වාණිජ)   ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, ප්ර.ඉ. (වාණිජ) අදාල නැත. යශශීය Click 

https://www.dropbox.com/s/d6cikwxxink2lwa/Sin-DD2-CP-PPC-2020-126.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d6cikwxxink2lwa/Sin-DD2-CP-PPC-2020-126.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5urzxfx8q5bzy94/Sin-DD2-CP-PPC-2020-127.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5urzxfx8q5bzy94/Sin-DD2-CP-PPC-2020-127.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r03rj6l7jpw5vq0/Sin-DD2-CP-PPC-2020-379.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r03rj6l7jpw5vq0/Sin-DD2-CP-PPC-2020-379.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vtnr8b78ilour89/Sin-DD2-CP-PPC-2020-380.pdf?dl=0
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අංශය - 02 
(මධායම) 

 

 

්ඹුල්ල ප්රායශශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලයට අයත් නාවුල 

පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානය  
සඳහා  කුලී පදනම මත වසර 02ක  

කාලයකට 
ත්රි යරෝද  රථයක්  ලබා ගැනීම. 
 

2020-10-14  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

දු.අ.  081-234324 

081-4472724 

 
 

1000/= 10,000/= ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

Here 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)PPC/2020/381 

්ඹුල්ල ප්රායශශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලයට අයත් දඹුල්ල 

පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානය  
සඳහා  කුලී පදනම මත වසර 02ක  
කාලයකට ත්රි යරෝද  රථයක්  ලබා 

ගැනීම. 

 

 

 
2020-10-14  

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/= 

 
10,000/- 

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. යශශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/382 

ගිනිෙේතහේන  ප්රායශශීය විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලයට අයත් 
යනෝටන්බ්රිජ් ප පාරියභෝගික යසේවා 

මධායස්ථානය  සඳහා  කුලී පදනම මත 
වසර 02ක  කාලයකට සැහැල්ලු 
යලොරි රථයක්  ලබා ගැනීම. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
2020-10-14  

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. යශශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/383 

මාවනැල්ල  ප්රායශශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය සඳහා වහලය මත 

ආධාාරකයක් (Hood Rack) සවි කරන 
ලද වෑන් රථයක් කුලී පදනම මත වසර 

02ක  කාලයකට ලබා ගැනීම. 

 

 
 
 
 

 
2020-10-14  

දින 
ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

දු.අ.  081-234324 

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. යශශීය Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/vtnr8b78ilour89/Sin-DD2-CP-PPC-2020-380.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/eiz6qi3a7ayjldu/Sin-DD2-CP-PPC-2020-381.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/eiz6qi3a7ayjldu/Sin-DD2-CP-PPC-2020-381.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zp0w6pgjz54utwz/Sin-DD2-CP-PPC-2020-382.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zp0w6pgjz54utwz/Sin-DD2-CP-PPC-2020-382.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xr7rg78niiwug1j/Sin-DD2-CP-PPC-2020-383.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xr7rg78niiwug1j/Sin-DD2-CP-PPC-2020-383.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/384 

මාවනැල්ල  ප්රායශශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලයට අයත් පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථාන යවත පළාත් ගබඩායේ 
සිට රැයගන එන භාණ්ඩ යබදාහැරීම 
සඳහා  සැහැල්ලු යලොරි  රථයක් කුලී 
පදනම මත වසර 02ක  කාලයකට 

ලබා ගැනීම. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2020-10-14  

දින 
ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

දු.අ.  081-234324 

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. යශශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/385 
ප්රායශශීය විදුලි ඉංිනයන්රු( 

 ටුෙස්ත  ට) ඒකකය සඳහා  කුලී 
පදනම මත වසර 02ක  කාලයකට 
යමෝටර් කාර් රථයක් ලබා ගැනීම. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2020-10-14  

දින 
ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

දු.අ.  0812234324 

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. යශශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/386 
ප්රායශශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 

( ටුෙස්ත  ට) ඒකකයේ හානි අවම 
කිරීයම් වැඩසටහන  සඳහා  කුලී 
පදනම මත වසර 02ක  කාලයකට 

වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 

 

 
 
 

 
2020-10-14  

දින 
ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

දු.අ.  081-234324 

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. යශශීය 

Click 

Here 

 

https://www.dropbox.com/s/ti6tkrlu6a6rgju/Sin-DD2-CP-PPC-2020-384.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ti6tkrlu6a6rgju/Sin-DD2-CP-PPC-2020-384.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y0fyvbroyvdc9m0/Sin-DD2-CP-PPC-2020-385.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y0fyvbroyvdc9m0/Sin-DD2-CP-PPC-2020-385.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yb0adbk5kic7cm6/Sin-DD2-CP-PPC-2020-386.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yb0adbk5kic7cm6/Sin-DD2-CP-PPC-2020-386.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/387 

මධ්යම පාාතේ    ප්රධාාන  
ඉංිනයන්රු(තැනීම්) ඒකකය සඳහා  

කුලී පදනම මත වසර 02ක  
කාලයකට වෑන් රථයක්  රථයක් ලබා 

ගැනීම. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2020-10-14  

දින 
ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

දු.අ.  081-234324 

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. යශශීය 

Click 

Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/388 

මධ්යම පාාතේ  ප්රායශශීය  විදුලි  

ඉංිනයන්රු(මාවනැල්ල) ඒකකය සඳහා  

කුලී පදනම මත වසර 02ක  

කාලයකට යමෝටර් කාර්  රථයක් ලබා 

ගැනීම. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2020-10-14  

දින 
ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

දු.අ.  0812234324 

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. යශශීය 

Click 

Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

CP/CE(COM)/PPC/2020/399 

 
කෑගල්ල ප්රායශය ය විදුලි ඉංිනයන්රු 

2020-10-14 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

තමා විසින් සකස් 
කරගත් අයදුම්පතක 
බලායපොයරොත්තු වන 

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

අංක 04, 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

අදාල නැත. යශශීය 

 

https://www.dropbox.com/s/2ael725ibmsjxa7/Sin-DD2-CP-PPC-2020-387.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2ael725ibmsjxa7/Sin-DD2-CP-PPC-2020-387.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/savwsn99od28qjh/Sin-DD2-CP-PPC-2020-388.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/savwsn99od28qjh/Sin-DD2-CP-PPC-2020-388.pdf?dl=0
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බල ප්රයශශයට අයත් කෑගල්ල විදුලි 

පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානයේ 

කණු අංගනය සඳහා කෑගල්ල නගරය 

අවටින් කුළී/බඳු පදනම මත පහත 

සඳහන් පහසුකම් සහිතව වසර 02ක 

කාලයකට ඉඩමක් ලබා ගැනිම. 

1. භූමි ප්රමායය අවම වශයයන් 

පර් ස් 30ක පමය විය 

යුතුය. 

2. ඉඩම තුළට යරේන් රථයක් 

ගතහැකි විය යුතුය. 

3. ආරක්ෂිත වැටක් සහ පිවිසුම් 

යදොරටුවක් තිබිය යුතුය. 

4. තැනිතලා ඉඩම් යකොටසක් 

විය යුතුය. 

 

මාසික කුළිය සහ 
ඉඩයම් සියලු විස්තර 
සඳහන් කර එවන්න. 

දු.අ. 035-2222466 
 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/400 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරි( මධායම 
පළාත)ට අනුයුක්තව හඟුරන්යකත 
ස්ථාපනය කිරීමට නියමිත නව 

ප්රායශශීය විදුලි ඉංිනයන්රු කාර්යාලය 
සඳහා  කුලී/බඳු පදනම මත පහත 
සඳහන් පහසුකම් සහිතව වසර 02ක 
කාලයකට යගොඩනැගිල්ලක්  ලබා 

ගැනිම. 
1. යගොඩනැගිල්යල් මුළු වර්ග 
ප්රමායය අවම වශයයන් වර්ග අඩි 

4500ක් පමය විය යුතුය. 
2. ආරක්ෂිත වැටක් /වට තාප්පයක් 

තිබිය යුතුය. 
3. ජලය,විදුලිය,දුරකථන පහසුකම් 

වලින් සමන්විත විය යුතුය. 
4. සනීපාරක්ෂක පහසුකම් 50 
යදයනකුට පමය ප්රමායවත් පරිදි 

තිබිය යුතුයි. 
පිරිමි වැසිකිලි             -03 
කාන්තා වැසිකිලි        -01 

5. හඟුරන්යකත යහෝ 
රිකිල්ලගස්කඩ නගර 

ආසන්නයේ ප්රධාාන මාර්ගයට 
පහසුයවන් පිවිසිය හැකි පරිදි 

පිහිටා තිබිය යුතුයි. 

 
2020-10-14 

දින 
ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

තමා විසින් සකස් 
කරගත් අයදුම්පතක 
බලායපොයරොත්තු වන 
මාසික කුළිය සහ 

ඉඩයම් සියලු විස්තර 
සඳහන් කර එවන්න. 
දු.අ. 052-2222918 

 

- - 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. යශශීය 
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6. ශවිත්ව කාර්යය වාහන 05 ක් 
නවත්වා තැබීයම් ඉඩ පහසුකම් 

තිබිය යුතුය. 
7. යගොඩනැගිල්ල පිහිටි භූමිය නාය 

යෑයම් අවධාානම් වලින් යතොර 
ස්ථානයක් විය යුතුයි. 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/401 

 

ආරම්භ කිරීමට නියමිත ගයල්යවල 

පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානය 

සඳහා කුලී/බඳු පදනම මත පහත 

සඳහන් පහසුකම් සහිතව වසර 02ක 

කාලයකට යගොඩනැගිල්ලක්  ලබා 

ගැනිම. 

1. අවම පර් ස් 40 ක භූමි 

ප්රමායයක  පිහිටා  තිබිය 

යුතුය. 

2. ගයල්යවල නගරය 

අවට,ප්රධාාන මාර්ගය 

ආසන්නයේ පිහිටා තිබිය 

යුතුය. 

3. අවම වශයයන් 

යගොඩනැගිල්ල වර්ග අඩි 

2200 කින් යුක්ත  විය යුතුය. 

4. ජලය,විදුලිය හා 

සනීපාරක්ෂක පහසුකම් තිබිය  

යුතුය. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-10-14 

දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 

ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

තමා විසින් සකස් 

කරගත් අයදුම්පතක 

බලායපොයරොත්තු වන 

මාසික කුළිය සහ 

ඉඩයම් සියලු විස්තර 

සඳහන් කර එවන්න. 

දු.අ. 0662283442 

 

- - 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. යශශීය 

 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපප) 

 
WPN/FA/RC POLES/2021 
2021 වර්ෂය සඳහා වැරගැන්වූ 
යකොන්ක්රීට් කණු සැපයීම සඳහා 
සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම. 

 
2020-10-07 
ප.ව. 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

500.00 - 

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

පාර, කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

- යශශීය 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/yizlevmpvca9imm/Eng-DD2-WPN-Registration-RC%20Poles%20-%202021.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yizlevmpvca9imm/Eng-DD2-WPN-Registration-RC%20Poles%20-%202021.pdf?dl=0
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(ආපසු යනොයගවන ලියාපදිංචි ගාස්තුව 
රු.5,000.00) 

 

2911071/72 2911071/72 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපප) 

 
WPN/FA/PS POLES/2021 

2021 වර්ෂය සඳහා යපරැදි යකොන්ක්රීට් 
කණු සැපයීම සඳහා සැපයුම්කරුවන් 
ලියාපදිංචි කිරීම. (ආපසු යනොයගවන 
ලියාපදිංචි ගාස්තුව රු.5,000.00) 

 

 
2020-10-07 
ප.ව. 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

500.00 
- 

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

පාර, කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

- යශශීය 
Click 
Here 

 
DD2 

 

PHM DD2/DGM/ 

DPC/2020/43 

නිතයෝජ්ය සාමාන්යාධි ා ක 

 ාර්යාලය, වයාපිති හා අධිසැර 

නඩේතු - ත .අ.02   සඳහා වසර 

ත්    ාලය ට  කයදුතරළ සහි  

ඩ ල්  ැබ් රථයක් (4 WD) ළලියට 

ෙැනීම. 

 
2020/10/07 
14.00 පැය 

 
DPC-DD2 

 

 
නියයෝජය 

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

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

 
0812222286 

 
 

500.00 

 
 

45,000.00 

 
නියයෝජය 

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

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

 
081-2222286 
081-2204298 

 
නියයෝජය 

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

මණ්ඩලය, තැ.යප.18, 
ළමාගාරය පාර, 

මහනුවර 
 

 
 
- 

 
 

NCB 

 
Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV
-121/DI-07/2K20/064 

 
විදුලි ඉංිනයන්රු (දියතලාව) ඒකකයේ 
ඇල්ල පා.යසේ.ම. සඳහා කුලී පදනම 
මත වසර යදකක් සඳහා ත්රී යරෝද 

රථයක් ලබාගැනීම 

 
 

2020 
ඔක්යතෝබර් 
මස 14 
වැනිදා 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක : 0552222474 

 
 

 
500.00 

 
22,000.00 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV
-122/DI-08/2K20/065 

 
 

 
 

 
නියයෝජය 

 
500.00 

 
51,000.00 

 
නියයෝජය 

 
නියයෝජය 

 
- 

NCB 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/qjmk9kcvowkp6k3/Eng-DD2-WPN-Registration-PS%20Poles%20-%202021.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qjmk9kcvowkp6k3/Eng-DD2-WPN-Registration-PS%20Poles%20-%202021.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vq4bv7oho8ehu2b/Double_Cab.TextMark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vq4bv7oho8ehu2b/Double_Cab.TextMark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zlck8qukwmid6dc/64%20THREEWHEELAR.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zlck8qukwmid6dc/64%20THREEWHEELAR.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6xzwrjkotffjtu0/65%20CREW%20CAB.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6xzwrjkotffjtu0/65%20CREW%20CAB.pdf?dl=0
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(ඌව)  
විදුලි ඉංිනයන්රු (දියතලාව) ඒකකයේ 
ඇල්ල පා.යසේ.ම. සඳහා කුලී පදනම 
මත වසර යදකක් සඳහා කෘ කැේ 

රථයක් ලබාගැනීම 

2020 
ඔක්යතෝබර් 
මස 14 
වැනිදා 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක : 0552222474 

 
 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
 

සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV
-123/DI-09/2K20/066 

 
විදුලි ඉංිනයන්රු (දියතලාව) ඒකකයේ 
ඇල්ල පා.යසේ.ම. සඳහා කුලී පදනම 
මත වසර යදකක් සඳහා ඩබල් කැේ 

රථයක් 4WD ලබාගැනීම 

 
 

2020 
ඔක්යතෝබර් 
මස 14 
වැනිදා 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක : 0552222474 

 
 

 
500.00 

 
63,000.00 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV
-124/DI-10/2K20/067 

 
විදුලි ඉංිනයන්රු (දියතලාව) ඒකකයේ 
ඇල්ල පා.යසේ.ම. සඳහා කුලී පදනම 
මත වසර යදකක් සඳහා යලොරි රථයක් 

ලබාගැනීම 

 
 

2020 
ඔක්යතෝබර් 
මස 14 
වැනිදා 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක : 0552222474 

 
 

 
500.00 

 
51,000.00 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

NCB 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/9mrgtql52rzc6hf/66%20double%20cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9mrgtql52rzc6hf/66%20double%20cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2ojpi7k85oz3bpg/67%20LORRY.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2ojpi7k85oz3bpg/67%20LORRY.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV
-125/MH-04/2K20/68 

 
විදුලි ඉංිනයන්රු (මහියංගනය) 

ඒකකයේ  විදුලි අධිකාරි (ආයතනික)  
සඳහා කුලී පදනම මත වසර යදකක් 
සඳහා ඩබල් කැේ රථයක් 4WD 

ලබාගැනීම 

 
 

2020 
ඔක්යතෝබර් 
මස 14 
වැනිදා 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක : 0552222474 

 
 

 
500.00 

 
63,000.00 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

නිසා(ඌව)/ප්රඉ(වාණිජ)/නිල 
නිවාස/සි6/2යක්20/15 

 
දඹගල්ල නගරය අවටින් විදුලි අධිකාරි 

(දඹගල්ල) සඳහා නිවසක් වසර 
යදකක කාලයකට බදු පදනම මත 

ලබාගැනිම 

 
 

2020 
ඔක්යතෝබර් 
මස 14 
වැනිදා 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක : 0552222474 

 
 

 
500.00 

 
6,000.00 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

NCB 

Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

(බපද II) 

 

 

 

 

 

 

 

 

WPSII/T/2020/016 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 ක් 

සඳහා වෑන් රථ 01ක් ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු 

(ශ්රී ජයවර්ධානපුර) - මාලයේ 

පා.යසේ.මධායස්ථානය සඳහා 

 

2020.10.28 

යප.ව. 10.00 

 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද II) 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

රු. 500.00 

 

රු. 

5000.00 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

අදාල 

යනොයේ 

 

ජාතික 

ලංසු 

Click 

here 

 

           Click 

https://www.dropbox.com/s/dki4nl9ski6wejo/68%20double%20cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dki4nl9ski6wejo/68%20double%20cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6qfnz2z5xi1gzmv/2K20-15.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6qfnz2z5xi1gzmv/2K20-15.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ed96ovc7dmb8zm3/WPSII.T.2020.016.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ed96ovc7dmb8zm3/WPSII.T.2020.016.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o15bb51qsd8d6ru/WPSII.T.2020.018.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

(බපද 11) 

 

 

 

 

 

 

 

WPSII/T/2020/018 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 ක් 

සඳහා වෑන් රථ 01ක් ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු 

(ශ්රී ජයවර්ධානපුර) - තලංගම 

පා.යසේ.මධායස්ථානය සඳහා 

2020.10.28 

යප.ව. 10.00 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද 11) 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

රු. 500.00 රු. 

5000.00 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

අදාල 

යනොයේ 

ජාතික 

ලංසු 

here 

 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

(බපද II) 

 

 

 

 

 

 

 

 

WPSII/T/2020/039 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 ක් 

සඳහා වෑන් රථ 01ක් විදුලි ඉංිනයන්රු 

(අවිස්සායේල්ල) - අවිස්සායේල්ල 

පාරියභෝගික යසේවා ම. සඳහා 

 

2020.10.14 

යප.ව. 10.00 

 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද II) 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

රු. 500.00 

 

රු. 

5000.00 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

අදාල 

යනොයේ 

 

ජාතික 

ලංසු 

Click 

here 

 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

(බපද II) 

 

 

 

 

 

 

 

 

WPSII/T/2020/051 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 ක් 

සඳහා වෑන් යහෝ ඩබල් කැේ රථ 01ක් 

විදුලි ඉංිනයන්රු 

(යහොරය) - බුලත්සිංහල පාරියභෝගික 

යසේවා ම. සඳහා 

 

2020.10.14 

යප.ව. 10.00 

 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද II) 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

රු. 500.00 

 

රු. 

5000.00 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

අදාල 

යනොයේ 

 

ජාතික 

ලංසු 

Click 

here 

 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

(බපද II) 

 

 

WPSII/T/2020/063 

ශ්රී ජයවර්ධානපුර යබදාහැරීම් නඩත්තු 

වැඩබිම පවත්වායගන යාම සඳහා සුදුසු 

යගොඩනැගිල්ලක් කුලියට යහෝ බශදට 

ලබා ගැනීම වසර 02ක් සඳහා 

(යගොඩනැගිල්ල වර්ග අඩි 750 කට 

යනොඅඩු විය යුතු අතර අවම වශයයන් 

 

2020.10.14 

යප.ව. 10.00 

 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද II) 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

- 

 

- 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

අදාල 

යනොයේ 

 

ජාතික 

ලංසු 

Click 

here 

 

https://www.dropbox.com/s/o15bb51qsd8d6ru/WPSII.T.2020.018.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/30xj34kciqyrqys/WPSII.T.2020.039.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/30xj34kciqyrqys/WPSII.T.2020.039.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t2leip1x43tx2uh/WPSII.T.2020.051.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t2leip1x43tx2uh/WPSII.T.2020.051.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/90trwz90y3cbvxg/WPSII.T.2020.063.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/90trwz90y3cbvxg/WPSII.T.2020.063.pdf?dl=0
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බර හා සැහැල්ලු වාහන 03ක් නවතා 

තැබීමට හා යකොන්ක්රීට් කණු ආදී 

භාණ්ඩ ගබඩා කර තැබිය හැකි ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර, පන්නිපිටිය, 

යහෝමාගම, යකොට්ටාව, මාලයේ, 

අතුරුගිරිය යන ප්රයශශ අවටින්  ජලය, 

විදුලිය හා දුරකථන සහිත ප්රධාාන 

මාර්ගයකට ආසන්නව පිහිටා තිබිය 

යුතුය.) 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

(බපද II ) 

 

 

WPSII/T/2020/064 

මීයප් තැනීම් වැඩබිම පවත්වායගන 
යාම සඳහා සුදුසු යගොඩනැගිල්ලක් 
කුලියට යහෝ බශදට ලබා ගැනීම 
(යගොඩනැගිල්ල වර්ග අඩි 750 කට 
යනොඅඩු විය යුතු අතර බර වාහන, 

සැහැල්ලු වාහන සහ යකොන්ක්රීට් කණු 
ආදී භාණ්ඩ ගබඩා කර තැබිය හැකි 
මීයප් යහෝ පාදුක්ක නගරය අවටින් 
ජලය, විදුලිය හා දුරකථන සහිත 

ප්රධාාන මාර්ගයකට ආසන්නව පිහිටා 
තිබිය යුතුය.) 

 

2020.10.14 

යප.ව. 10.00 

 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද II) 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

- 

 

- 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

අදාල 
යනොයේ 

 

ජාතික 
ලංසු 

Click 
here 

 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

(බපද II) 

 

 

 

 

 

 

 

 

WPSII/T/2020/083 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 ක් 

සඳහා වෑන් රථ 01ක් විදුලි ඉංිනයන්රු 

(යහොරය) සඳහා 

 

2020.10.14 

යප.ව. 10.00 

 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද II) 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

රු. 500.00 

 

රු. 

5000.00 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

අදාල 

යනොයේ 

 

ජාතික 

ලංසු 

Click 
here 

 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

(බපද II) 

 

 

 

 

 

WPSII/T/2020/084 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 ක් 

සඳහා වෑන් රථ 01ක් විදුලි ඉංිනයන්රු 

(බණ්ඩාරගම) සඳහා 

 

2020.10.14 

යප.ව. 10.00 

 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද II) 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

රු. 500.00 

 

රු. 

5000.00 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

අදාල 

යනොයේ 

 

ජාතික 

ලංසු 

Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/sfhgp2699sodkbq/WPSII.T.2020.064.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sfhgp2699sodkbq/WPSII.T.2020.064.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qwimog21w0t5xdu/WPSII.T.2020.083.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qwimog21w0t5xdu/WPSII.T.2020.083.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3sr3hc12dzeuz0n/WPSII.T.2020.084.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3sr3hc12dzeuz0n/WPSII.T.2020.084.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

(බපද II) 

 

 

 

 

 

 

 

 

WPSII/T/2020/085 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 ක් 

සඳහා වෑන් රථ 01ක් විදුලි ඉංිනයන්රු 

(යහොරය) - ඉංගිරිය පාරියභෝගික 

යසේවා ම. සඳහා 

 

2020.10.14 

යප.ව. 10.00 

 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද II) 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

රු. 500.00 

 

රු. 

5000.00 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

අදාල 

යනොයේ 

 

ජාතික 

ලංසු 

Click 
here 

 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

(බපද II) 

 

 

 

 

 

 

 

 

WPSII/T/2020/086 

Chartered Electrical Engineers are 

invited for Registration to issue the 

Completion & Inspection 

Certificates for Internal Wiring & 

Installations of building within the 

Western Province South II for year 

2021 

 

2020.10.28 

යප.ව. 10.00 

 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද II) 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

- 

 

- 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

අදාල 

යනොයේ 

 

ජාතික 

ලංසු 

Click 
here 

 

 
යබදාහැරීම් 
අංශ 03 

DGM(PR&HM)/DD3/T/2020/04 
වසරක කාල සීමාවක්  සඳහා විදුලි 
ඉංිනයන්රු (යටිබහන් ඉදිකිරීම් , 
නඩත්තු සහ ද්රවය කළමයාකරය) 
සඳහා යමෝටර් කාරයක් ලබා ගැනීම 

සඳහා වූ යටන්ඩරය. 
 

 
2020 

ඔක්යතෝම්බර්  
14 

යප.ව. 10.00 

 
යබදාහැරීම්
අංශ 03 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

 
නි.සා. (වයා. හා අ.සැ.න. -

යබ.අ. 3) ශාඛාව 
3 වන මහළ, යබ.අ. 3 ප්රධාාන 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
644,  ශ්රී ජයවර්ධානපුර 

මාවත, 
ඇතුල් යකෝට්යට්. 

 
දු.අ. 011 28806244 

 

 
1,000.00 

 
20,000.00 

 
නි.සා. (වයා. හා අ.සැ.න. -යබ.අ. 

3) ශාඛාව 
3 වන මහළ, යබ.අ. 3 ප්රධාාන 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
644, ශ්රී ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල් යකෝට්යට්. 
 

 
නි.සා. (වයා. හා අ.සැ.න. -

යබ.අ. 3) ශාඛාව 
3 වන මහළ, යබ.අ. 3 
ප්රධාාන කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
644,  ශ්රී ජයවර්ධානපුර 

මාවත, 
ඇතුල් යකෝට්යට්. 

 

 
- 

 
NCB 

 

Click 

Here 

 
යබදාහැරීම් 
අංශ 03 

DGM(PR&HM)/DD3/T/2020/05 
වසරක කාල සීමාවක්  සඳහා යමෝටර් 

කාරයක් ලබා ගැනීම සඳහා වූ 
යටන්ඩරය. 

 

 
2020 

ඔක්යතෝම්බර්  
14 

යප.ව. 10.00 

 
යබදාහැරීම්
අංශ 03 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

 
නි.සා. (වයා. හා අ.සැ.න. -

යබ.අ. 3) ශාඛාව 
3 වන මහළ, යබ.අ. 3 ප්රධාාන 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
644,  ශ්රී ජයවර්ධානපුර 

මාවත, 

 
1,000.00 

 
20,000.00 

 
නි.සා. (වයා. හා අ.සැ.න. -යබ.අ. 

3) ශාඛාව 
3 වන මහළ, යබ.අ. 3 ප්රධාාන 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
644, ශ්රී ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල් යකෝට්යට්. 
 

 
නි.සා. (වයා. හා අ.සැ.න. -

යබ.අ. 3) ශාඛාව 
3 වන මහළ, යබ.අ. 3 
ප්රධාාන කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
644,  ශ්රී ජයවර්ධානපුර 

මාවත, 
ඇතුල් යකෝට්යට්. 

 
- 

 
NCB 

 

Click 

Here 

https://www.dropbox.com/s/qld177n5fgvugfd/WPSII.T.2020.085.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qld177n5fgvugfd/WPSII.T.2020.085.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wzuaf11hoeova97/WPSII.T.2020.086.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wzuaf11hoeova97/WPSII.T.2020.086.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/eh5i5jfgzydfuzv/Book%2001%20PHM.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/eh5i5jfgzydfuzv/Book%2001%20PHM.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6od0d24pmbowkgu/Book%2002%20PHM.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6od0d24pmbowkgu/Book%2002%20PHM.pdf?dl=0
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ඇතුල් යකෝට්යට්. 
 

දු.අ. 011 28806244 

 

 

 
 

යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

දප/අම්/ලි7/කුලීයගොඩනැගිලි/2020 
 

අම්බලන්යගොඩ ප්රායශශීය විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලයට අයත් ඉඳුරුව 
පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානයේ 
විදුලි අධිකාරී නිළ නිවස සඳහා වසර 
02ක කාලයකට වර්ග අඩි 1500 කට 

යනොඅඩු ජලය, විදුලිය ඇතුළු 
සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සහිත නිවසක් 
ඉඳුරුව පා.යසේ.ම.ට කි.මී. 01ක් පමය 
ආසන්නව ගාලු පාරට නුදුරින් කුලියට 

ගැනීම. 

 
2020-10-08 

 
ප.ව. 2.00 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීම් 
කමිටුව 

 
ප්රායශශීය විදුලි 

ඉංිනයන්රු කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., 

11, මහා විහාර පාර, 
අම්බලන්යගොඩ. 

 
1,000/- 

 
- 

 
ප්රායශශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 

කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., 

11, මහා විහාර පාර, 
අම්බලන්යගොඩ. 

 
දු.අංක: 091-2258254 

ප්රායශශීය විදුලි 
ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., 

11, මහා විහාර පාර, 
අම්බලන්යගොඩ. 

 
දු.අංක: 091-
2258254 

 
 
 
 

අදාලයනොයේ
. 

 
 
 
 

NCB 
 

 
 
 

යතොරතුරු 
පිටපත්ර 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2020/55 
බස්නාහිර පළාත දකුය 1 හි 

කල්යදමුල්ල යබදාහැරීම් නඩත්තු 
කාර්යාලය හා අයත් පපයපොළ, 

යතලවල පළාත් ගබඩාව හා තැනීම් 
වැඩබිම් සඳහා තපෞද්ෙලි  ආරක්ෂ  

තසේවා ල ාෙැනීම සඳහා වූ යටන්ඩරය 

(ලාංසු මිල රු. මිලියන 5 ඉක්මවන්තන් 

නම් ලාංසු භාරෙන්නා අවසාන දිනයට 

තපර PCAIII අවශ්යතේ.) 

2020.10.15 
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 

500.00 100,000.00 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය,  

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

අංක: 25, නගරසභා 
පටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(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/2020/56 

බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි  ු ර 

ප්රාතද්ක ය සඳහා විදුලිය විසන්ධි 
කිරීම් සහ නැවත ඇමිණීම් ක්රියාත්මක 
කිරීම සඳහා ලංසු කැඳවීම  සඳහා වූ 

යටන්ඩරය 
(ලාංසු මිල රු. මිලියන 5 ඉක්මවන්තන් 

නම් ලාංසු භාරෙන්නා අවසාන දිනයට 

තපර PCAIII අවශ්යතේ.) 

2020.10.15 
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 

500.00 120,000.00 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය,  

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

අංක: 25, නගරසභා 
පටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(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/2020/57 

බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි ප්රධ්ාන 

ඉාංජිතන්රු රේමලානට අයේ 

පා කතභෝගි  තසේවා මධ්යස්ථාන, 

උපතප ල සඳහා පි කටදු කිරීතම් තසේවා 
ලබාගැනීම සඳහා වූ යටන්ඩරය 

2020.10.15 
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, 

500.00 40,000.00 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය,  

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

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

මහල, ලංකා විදුලිබල 

 

NCB 

Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/aw3geemzoske5q3/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%85%E0%B6%B8%E0%B7%8A-%E0%B6%BD%E0%B7%927-%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%93%20%E2%80%8C%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%A9%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/aw3geemzoske5q3/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%85%E0%B6%B8%E0%B7%8A-%E0%B6%BD%E0%B7%927-%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%93%20%E2%80%8C%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%A9%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9b79fdoxlykfhnr/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_2020_55.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9b79fdoxlykfhnr/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_2020_55.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bwe7az41t9gufct/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_56.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bwe7az41t9gufct/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_56.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5vxtphoso3oj4in/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_2020_57.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5vxtphoso3oj4in/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_2020_57.pdf?dl=0
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නගරසභා පටුමඟ, 
යදහිවල. 

011-2638852 

අංක: 25, නගරසභා 
පටුමඟ, යදහිවල. 

මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 

යදහිවල. 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2020/45 

බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි මතුෙම  

පා කතභෝගි  තසේවා මධ්යස්ථානය 

සඳහා  කුලී පදනම මත  ෲ  ැබ් 
රථයක් ලබාගැනීම සඳහා වූ 

යටන්ඩරය 

2020.10.15 
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 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය,  

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

අංක: 25, නගරසභා 
පටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(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/2020/46 

බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි   ු ර  

ප්රතද්ශ්තේ පානදුර පා කතභෝගි  තසේවා 

මධ්යස්ථානය සඳහා ළී  ප්නම ම  

වෑන් රථයක් ලබාගැනීම සඳහා වූ 
යටන්ඩරය 

2020.10.15 
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 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය,  

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

අංක: 25, නගරසභා 
පටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(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/2020/47 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි 

රේමලාන ප්රාතද්කය නඩේතු ක  ය 

සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 
ලබාගැනීම සඳහා වූ යටන්ඩරය 

2020.10.15 
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 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය,  

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

අංක: 25, නගරසභා 
පටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(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/2020/48 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි  

නිතයෝජ්ය සාමානයාධි ාරී  ාර්යාලය  

(සැලසුම් හා සාංවර්ධ්න ක  ය) 

සඳහා ළී  ප්නම ම  වෑන් රථයක් 
ලබාගැනීම සඳහා වූ යටන්ඩරය 

2020.10.15 
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. 

500.00 15,000.00 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය,  

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

අංක: 25, නගරසභා 
පටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

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

 

NCB 

Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/xrxm7ll0fct90y0/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_45.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xrxm7ll0fct90y0/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_45.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zhrdx060diaop3n/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_46.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zhrdx060diaop3n/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_46.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/im6xkg6sgc84fw7/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_47.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/im6xkg6sgc84fw7/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_47.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2eoxx9k8m0eh4wz/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_48.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2eoxx9k8m0eh4wz/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_48.pdf?dl=0
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011-2638852 යදහිවල. 

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 පපයයෝගී කරයගනය. 

අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන්ට යහෝ ඔවුන්යේ බලයලත් නියයෝිනතයන්ට පමයක් ලංසු යපොත් නිකුත් කරනු ලැයේ. අවශය වු විටක ඔවුන් 1987 අංක 3 දරය යපොදු යකොන්ත රාත් පනතට අනුලවලව 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 රධාාන ඉංිනයන්රු යවත ලිිතතව ඉදිරිපත් කරන ලද ඉල්ලීමක් මගින්  0900 පැය 
සිට 1500 පැය දක්වා සාමානය වැඩ කරන දිනයන් තුළ මිලදී ගත හැක. යම් ස`දහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සාමානයාධිකාරී නමින් ලියන ලද බැංකු අයකරයක් ම`ගින් යහෝ මුදල් ම`ගින් යහෝ යගවිය හැක. 

වියශශීය තානාපති කාර්යාල /යවළ`ද යකොමිෂන්වලට, ලංසු යපොත්වල යතොරතුරු පිටපත් ලිිතත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීයමන් අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප රධාාන ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපොත් අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ඔවුන්යේ නියයෝිනතයින්ට අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප රධාාන ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් පරීක්ෂා කල හැක. 

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ඔවුන්යේ අනුමැතිය ලත් නියයෝිනතයින් ඉදිරිපිටදී ඉහත තීරු අංක 9 හි සදහන් ස්ථානයන්හිදී ලංසු භාරගැනීම අවසන් කරන යේලායේදීම, එයසේ ඉදිරිපත් කරන ලද සියලුම ලංසු විවෘත කරනු ලබන අතර ප රමාදව ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලංසු 
ප රතියක්ෂේප කරනු ලැයේ. 

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

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

        සාමානයාධි ාරී   


