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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/U2A/2020/0355 MIG 
Welding 

Machine මිලදීගැනීම සදහා 

 
21/10/2020 
බදාදා පැය 

14.00. 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය  
සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන 
අංශය, 4වන මහල, 

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

TP : 032 226 8964 
Fax: 032 226 8966 

 
Mob 0715777171 

රු 1,000.00 
(නැවත 

යනොයගවන 
යටන්ඩර් 
තැන්පතුව) 
සාමානයාධි
කාරී ලංකා 
විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
නමින් 
මහජන 
බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක: 
204200140
085134 
යවත බැර 
කල හැක. 

 
 

රු 15,000.00 

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/uupvm75l4o6d9a4/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-U2A-2020-0355.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uupvm75l4o6d9a4/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-U2A-2020-0355.pdf?dl=0
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ජනන 
නියයෝජය 
සාමානයාධි
කාරී 

(මහවැලි 
සංකීර්යය) 

MC/VIC/OP/2020/06 
 

වික්යටෝරියා විදුලි බලස්ථානය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය සදහා SINGLE-

PHASE 236/√3kV / 
12.5 kV, 37 MVA, 50Hz, 
ට්රාන්ස්ය ෝමර හතරක් (04) ක් 

සැපයීම. 

2020.11.25 
(බදාදා)  

යප.ව. 10.00 

අමාතයංශ 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(විදුලිබල 
අමාතයාංශය

) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(මහවැලි සංකීර්යය) 
කාර්යාලය, අංක 

40/20, අම්පිටිය පාර,  
මහනුවර, 20000" ශ්රී 

ලංකා                              
ÿ"l    (+94-81-

2235431 
+94-81-2224568 
 ැක්ස්    +94-81-

2232802 වි.තැපැල්  
dgmmc@ceb.lk 

 

45,000.00 
(අමතර 
පිටපත් 
මිලදී 

ගැනීයම්දී 
පිටපත් 
යදකක 

උපරිමයකට 
යටත්ව 

පිටපතකට 
නැවත 

යනොයගවන 
රු: 5000.00 
බැඟින්  
යගවා 
ලබාගත 
හැක). සෑම 
යගවීමක්ම 
ඕනෑම 
මහජන 
බැංකු 
ශාඛාවක් 
මගින් 
මහජන 
බැංකුයේ 
යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 
ලං.වි.ම. 
ජනන 

මූලස්ථාන
යේ ගිණුම් 
අංක 071-
1001-2-

3320-705 
බැරයවන 
යසේ යගවා 
බැංකු 
ලදුපත 
ඉදිරිපත් 
කල යුතුය. 
සතියේ 

කාර්යාලීය 
දිනයන්හිදී 
යප.ව. 9:00 
සිට ප.ව. 
3:00 දක්වා 
2020.11.20 
දින යතක් 
ලංසු යපොත 
මිලදීගත 
හැක. 

රු.4,500,000.00 
 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි                            
(ආයතනික කටයුතු) 
කාර්යාලය,  ජනන 

මූලස්ථාන යගොඩනැඟිල්ල,             
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය,     
නව කැළණි පාලම පාර"  

යකොයලොන්නාව                      
10600" ශ්රී ලංකාව 

ශ්රවයාගාරය, 2 වන 
මහළ, ජනන 
මූලස්ථාන 

යගොඩනැඟිල්ල,             
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, නව 

කැළණි පාලම පාර"  
යකොයලොන්නාව                     

10600" ශ්රී ලංකාව 
 
 

- ICB 
 

Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/jdtwhf8lcwn9kh3/ENG-GEN-MC-MC-VIC-OP-2020-06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jdtwhf8lcwn9kh3/ENG-GEN-MC-MC-VIC-OP-2020-06.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

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

/018 
 

Supply & Delivery of 
i) Mini Remote Terminal Units for 
Distribution Satellite  Substations 

(Optional Installation & 
Commissioning Works)  -20 Nos. 

 
ii) Normal Remote Terminal Units 

for Distribution Substations  
(Optional Installation & 

Commissioning Works) – 10 Nos. 
. 

2020 
යනොවැම්බර් 

18 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

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

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

2020- 11-17 දිනට 
යපර 

දුක.011-2575923 
011-2575930 

5,000.00 
(මුදලින්) 

185,000.00 
(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 

- වියේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

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

/067 
 
 

Print and Supply of 
 

Acrylic Danger Boards for CEB 
Substation 
– 200 Nos. 

 
 

2020 
ඹක්යතොම්බ

ර් 
28 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

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

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

2020- 10-27 දිනට 
යපර 

දුක.011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

2,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

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

03 හි තබා ඇති ලංසු 
යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය 
Click 
Here 

ඉදිකිරීම් 

ජනක අංශය 
(තාපබල 
සංකීර්යය) 

TC/KPS/ME(FS)/2020/02/811/194

3 

කැළණිතිස්ස බලාගාරයට ගිණි 
ආරක්ෂක ජලනල පේධතියක් සැපයීම 

සහ ස්ථාපනය කිරීම 

2020.11.0

4 දින 

14:00 

පැයට 

තාපබල 
සංකීර්යය 
සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය (තාපබල 

සංකීර්යය), 
ලංවිම, 

ජනක මූලස්ථානය, 
නව කැළණි පාලම 

පාර, 10600, 

යකොයළොන්නාව. 
දු.ක.: 

රු.5,000.00 
රු. 

150,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය (තාපබල 

සංකීර්යය), 

ලංවිම, 
ජනක මූලස්ථානය, නව 

කැළණි පාලම පාර, 

10600, යකොයළොන්නාව. 
 

ලංසු 
භාර ගන්නා යේලාව 
අවසාන් වු වහාම 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය (තාපබල 

සංකිර්යය) දී 
 

යනොමියල් NCB 

Click here 

https://www.dropbox.com/s/jog3eks1qrcem1x/ENG-DD1-CC-2020-018.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jog3eks1qrcem1x/ENG-DD1-CC-2020-018.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p20yde867729u90/ENG-DD1-CC-2020-067.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p20yde867729u90/ENG-DD1-CC-2020-067.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ydafmbc44j66dm9/Eng-Gen-TC-TCKPSME%28FS%292020028111943.pdf?dl=0
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011-2437426, 

011-2423897 

යසේවා 

යබදාහැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

 

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

20/121 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරි (යකොළඹ 

නගරය) ට අනියුක්ක ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (යකොළඹ බටහිර) ප්රායේයය 
කාර්යාලය සදහා  කුළි කෘ කැබ් 

රථයක් ලබා ගැනිම  (කුළි වාහන 

III/IV) 

(වසර 01 ක් සදහා) 

2020 
ඔක්යතෝම්බ

ර් 
28 

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 
2020-10-27 දිනට 

යපර 
දුක. 011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

එක් කුළි කෘ 
කැබ් රථයක් 

සදහා 
15,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (යකොළඹ 
නගරය) කාර්යාලය, 

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

යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය 
Click 
here 

https://www.dropbox.com/s/i8gpnu96sc9bgga/ENG-DD1-CC-2020-121.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i8gpnu96sc9bgga/ENG-DD1-CC-2020-121.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(උ.මැ.ප.) 

එන්සීපී/ඊඊ/යක්යක්/සි08/ප්රා.වි.ඉ.කාර්

යාලය/ 2020-2023 
ලං.වි.ම. ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු 
කැකිරාව කාර්යාලය සඳහා කුලී 

පදනම මත වසර 03ක කාලසීමාවක් 
සඳහා යගොඩනැගිල්ලක්  

කුලියට/බේදට ලබා ගැනීම. 

2020-10-22 
ප.ව. 3.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(උ.මැ.ප) 

ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය 
(කැකිරාව), ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
මරදන්කඩවල පාර, 

කැකිරාව. 
 

දු.ක. 025-2264110 

රු.500.00 අදාළ නැත 

ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය (කැකිරාව), 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
මරදන්කඩවල පාර, 

කැකිරාව. 
 

දු.ක. 025-2264110 

 
 
 

ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය 
(කැකිරාව), ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
මරදන්කඩවල පාර, 

කැකිරාව. 
 

දු.ක. 025-2264110. 
 
 

 
 
 
 
 

අදාළ නැත 
NCB 

 
 
 
 

click 
here 

 
 

 

 
යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(උ.මැ.ප.) 

එන්සීපී/ඊඊ/යක්යක්/සි08/පා.යසේ.ම.ත/

ගම/2020-2021 
ලං.වි.ම. තඹුත්යත්ගම පාරියභෝගික 

යසේවා මධයස්ථානය සඳහා කුලී පදනම 
මත වසරක කාලසීමාවක් සඳහා 

යගොඩනැගිල්ලක්  කුලියට/බේදට ලබා 
ගැනීම. 

 
 

2020-10-22 
ප.ව. 3.00 

 

 
පළාත් 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(උ.මැ.ප) 

ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය 
(කැකිරාව), ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
මරදන්කඩවල පාර, 

කැකිරාව. 
 

දු.ක. 025-2264110 

 
 

රු.500.00 

 

 
අදාළ නැත 

ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය (කැකිරාව), 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
මරදන්කඩවල පාර, 

කැකිරාව. 
 

දු.ක. 025-2264110 

ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය 
(කැකිරාව), ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
මරදන්කඩවල පාර, 

කැකිරාව. 
 

දු.ක. 025-2264110. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

අදාළ නැත 

NCB 

 
 
 

click 
here 

 
 
 
 
 

 

 
යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(උ.මැ.ප.) 

එන්සීපී/ඊඊ/යක්යක්/සි08/පා.යසේ.ම. 

ගල්නෑව/2020-2022 
ලං.වි.ම. ගල්නෑව පාරියභෝගික යසේවා 
මධයස්ථානය සඳහා කුලී පදනම මත 

වසර 02ක කාලසීමාවක් සඳහා 
යගොඩනැගිල්ලක්  කුලියට/බේදට ලබා 

ගැනීම. 
 
 

2020-10-22 
ප.ව. 3.00 

 

 
පළාත් 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(උ.මැ.ප) 

ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය 
(කැකිරාව), ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
මරදන්කඩවල පාර, 

කැකිරාව. 
 

දු.ක. 025-2264110 

 
 

රු.500.00 

 

 
අදාළ නැත 

ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය (කැකිරාව), 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
මරදන්කඩවල පාර, 

කැකිරාව. 
 

දු.ක. 025-2264110 

ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය 
(කැකිරාව), ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
මරදන්කඩවල පාර, 

කැකිරාව. 
 

දු.ක. 025-2264110. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

අදාළ නැත 

NCB 

 
 
 
 
 
 

click 

here 

 
DD2 

Bid No. PHM 

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

2020/44 

ප්ර.ඉඉ..ඉ  ැ..ඉාා.ඉැැ.ඉහා න.ඉ  වයා.ඉ හා 

අ.ඉසැ.ඉන.ඉ- බෙ.ඉඅ.ඉ 02 කාර්යාලය  

සඳහා වසර බදකට කුලි පදනා ාැ 

  බැත් ෙදු - රියදුරු සහිැව   වෑන් 

රථයක් ලොගැනීා.ඉ 

28/10/2020 
14.00 පැය 

යබදාහැරීම් 
අංශ 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
යබ.අ.02 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි(වයා.

හා 
අ.සැ.න.)යබදාහැරීම් 

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

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

 
0812222286 

500.00 36,000.00 

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 

 

file:///C:/Users/DELL3/Desktop/Paper%20Advertiesment%20-2020.10.08/Kekirawa%20Area%20Office%20Tender%20-%202020-2023.pdf
file:///C:/Users/DELL3/Desktop/Paper%20Advertiesment%20-2020.10.08/Kekirawa%20Area%20Office%20Tender%20-%202020-2023.pdf
file:///C:/Users/DELL3/Desktop/Paper%20Advertiesment%20-2020.10.08/CSC%20TG%20Tender%20Book%20-%202020-2021%20(1).pdf
file:///C:/Users/DELL3/Desktop/Paper%20Advertiesment%20-2020.10.08/CSC%20TG%20Tender%20Book%20-%202020-2021%20(1).pdf
file:///C:/Users/DELL3/Desktop/Paper%20Advertiesment%20-2020.10.08/Tender%20Book%20-%20CSC%20Galnewa%202020-2022%20(1).pdf
file:///C:/Users/DELL3/Desktop/Paper%20Advertiesment%20-2020.10.08/Tender%20Book%20-%20CSC%20Galnewa%202020-2022%20(1).pdf
https://www.dropbox.com/s/u4epdljjyakhaij/Bid%20No_PHM_DD2_DGM_CE%28LC%26M%29_DPC_2020_44.TextMark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u4epdljjyakhaij/Bid%20No_PHM_DD2_DGM_CE%28LC%26M%29_DPC_2020_44.TextMark.pdf?dl=0


 6 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)PPC/2020/406 

ාාැබේ  ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලයට අයත් පා.යසේ.ම.මාතයල් 
සඳහා  කුලී පදනම මත වසර 02ක  
කාලයකට සැහැල්ලු යලොරි රථයක්  

ලබා ගැනීම. 
 

 

 
2020-10-28  

දින 
ප.ව. 2.00ට 

 
පළාත් 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

 
ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 

කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

දු.ඉඅ.ඉ  081-2234324 

081-4472724 

 
 

 
1000/= 

 
16,000/- 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

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

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

 

 

 

යබදාහැරිම් 

අංශය - 02 

(මධයම) 

 

 

 

CP/CE(COM)/PPC/2020/407 

ගිනිගත්යහේන  ප්රායේශීය විදුලි 

ඉංජියන්රු කාර්යාලය වි.පා.යසේ.ම. 

විදුලි සඳහා කුළී/බදු  පදනම මත පහත 

සඳහන් පහසුකම් සහිතව වසර 02ක 

කාලයකට නිවසක්   ලබා ගැනීම. 

1. පිහිටීම ගිනිගත්යහේන  

නගරය තුළ යහෝ 

නගරාසන්නයේ විය යුතුය. 

2. යගොඩනැගිල්යල් මුළු වර්ග 

අඩි ප්රමායය වර්ග අඩි 

2000ක්        පමය විය 

යුතුය. 

 

3. අවම වශයයන් එකවර 

වාහන 03 ක්  නතර කර 

තැබීයම් පහසුකම්  තිබිය 

යුතුය. 

 

4. ජලය , විදුලිය, ස්ථාවර 

දුරකථන සහ සනීපාරක්ෂක 

පහසුකම් තිබිය යුතුය. 

 

 

 

2020.10.28 

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.ඉඅ.ඉ  051-

2242408 

 

- 

 

- 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

 

අදාල නැත. 

 

යේශීය 

 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/P&D-V49/2020/110 
යතත් බදු කුලී පදනම මත යමෝටර්  
රථයක් ලබා ගැනීම.(රියදුරු සහිතව) 

විදුලි ඉංජියන්රු -යමයහයුම්. 

 
2020-10-21 
ප.ව. 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

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

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

කිරිබත්යගොඩ. 
- යේශීය 

Click 
here 

https://www.dropbox.com/s/oljcenlu8jcbrmi/Sin-DD2-CP-PPC-2020-406.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oljcenlu8jcbrmi/Sin-DD2-CP-PPC-2020-406.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2n40lr9bxpdrm8p/DD2-WPN-NCB-DGM-P%26D%20V%2049Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2n40lr9bxpdrm8p/DD2-WPN-NCB-DGM-P%26D%20V%2049Car.pdf?dl=0


 7 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/K-V35/2020/82 
යතත් බදු කුලී පදනම යමෝටර්  රථයක් 
ලබා ගැනීම.(රියදුරු සහිතව) නඩත්තු 

ඉංජියන්රු - කැළණිය. 

 
2020-10-21 
ප.ව. 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

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

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

කිරිබත්යගොඩ. 
- යේශීය 

Click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

 
WPN/NCB/DGM-V58/2020/78 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන්  

රථයක් ලබා ගැනීම. ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(බලශක්ති කළමයාකරන) ඒකකය 

 
2020-10-21 
ප.ව. 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

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

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

කිරිබත්යගොඩ. 
- යේශීය 

Click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

 
WPN/NCB/DGM-V114/2020/111 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන්  

රථයක් ලබා ගැනීම. ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(බලශක්ති කළමයාකරන) ඒකකය 

 
2020-10-21 
ප.ව. 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

500.00 
20,000.00 

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

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

කිරිබත්යගොඩ. 
- යේශීය 

Click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

 
WPN/NCB/CON-V30/2020/87 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන්  

රථයක් ලබා ගැනීම. ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(තැනීම්) කාර්යාලය 

 
2020-10-21 
ප.ව. 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

500.00 
20,000.00 

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

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

කිරිබත්යගොඩ. 
- යේශීය 

Click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

 
WPN/NCB/CON-V18/2020/69 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන්  

රථයක් ලබා ගැනීම. ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(තැනීම්) කාර්යාලය 

 
2020-10-21 
ප.ව. 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

500.00 
20,000.00 

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

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

කිරිබත්යගොඩ. 
- යේශීය 

Click 
here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

(සබර) 

 
යටන්ඩර් අංකය: 

SAB/CE(COM)/RUW-
V84/HV/2020/66 

 
දැරණියගල පාරියභෝගික යසේවා 
මධයස්ථානයේ රාජකාරී කටයුතු 
සඳහා  4WD කෲ කැබ්  රථ 1 ක් 
කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

 

2020-10-28 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නවනගරය, 

රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නවනගරය, 

රත්නපුර. 

- NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

(සබර) 

 
යටන්ඩර් අංකය: 

SAB/CE(COM)/EMB-
V95/HV/2020/67 

 

2020-10-28 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

- NCB 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/fh065ri5f0f3410/DD2-WPN-NCB-DGM-%20%20K-V35%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fh065ri5f0f3410/DD2-WPN-NCB-DGM-%20%20K-V35%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ba8kjz72ug1tamm/DD2-WPN-NCB-DGM-%20Van%20%20DGM-V58.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ba8kjz72ug1tamm/DD2-WPN-NCB-DGM-%20Van%20%20DGM-V58.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/29hpx5x4a2obikk/DD2-WPN-NCB-DGM-%20Van%20%20DGM-V114.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/29hpx5x4a2obikk/DD2-WPN-NCB-DGM-%20Van%20%20DGM-V114.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bjp8b72m2tply96/DD2-WPN-NCB-DGM-%20Van%20%20Con%20V30.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bjp8b72m2tply96/DD2-WPN-NCB-DGM-%20Van%20%20Con%20V30.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8elombsnfk1h5i5/DD2-WPN-NCB-DGM-%20Van%20Con%20%20V18.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8elombsnfk1h5i5/DD2-WPN-NCB-DGM-%20Van%20Con%20%20V18.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n3hsrd2co5h18ee/2020_66-RUW-V84-CREW%20CAB%204%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n3hsrd2co5h18ee/2020_66-RUW-V84-CREW%20CAB%204%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1fi8i52l77vd0lt/2020_67-EMB-V95-%20DOUBLE%20CAB%20%204%20WHEEL%20-%20Copy.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1fi8i52l77vd0lt/2020_67-EMB-V95-%20DOUBLE%20CAB%20%204%20WHEEL%20-%20Copy.pdf?dl=0
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ඇඹිලිපිටිය  ප්රායේශීය නඩත්තු 
ඒකකයේ රාජකාරී කටයුතු සඳහා  
4WD ඩබල් කැබ්  රථ 1 ක් 
කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

 

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

(සබර) 

 
යටන්ඩර් අංකය: 

SAB/CE(COM)/CON-
V15/HV/2020/68 

 
ප්රධාන  ඉංජි යන්රු (තැනීම්) සබරගමුව 
ඒකකයේ රාජකාරී කටයුතු සඳහා 
4WD ඩබල් කැබ්  රථ 1 ක් 
කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

 

2020-10-28 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නවනගරය, 

රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නවනගරය, 

රත්නපුර. 

- NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

(සබර) 

 
යටන්ඩර් අංකය: 

SAB/CE(COM)/RAT-
V48/HV/2020/69 

 
කලවාන පා.යසේ.මධයස්ථානයේ 
රාජකාරී කටයුතු සඳහා  2WD කෲ 
කැබ් රථ 1 ක් කුලී පදනම මත ලබා 

ගැනීම. 
 

2020-10-28 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නවනගරය, 

රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නවනගරය, 

රත්නපුර. 

- NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

(සබර) 

 
යටන්ඩර් අංකය: 

SAB/CE(COM)/CON-
V52/HV/2020/70 

 
ප්රධාන  ඉංජි යන්රු (තැනීම්)  

සබරගමුව ඒකකයේ රාජකාරී කටයුතු 
සඳහා  වෑන් (ේවිත්ව කාර්යය) රථ 1 
ක් කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

 

2020-10-28 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නවනගරය, 

රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නවනගරය, 

රත්නපුර. 

- NCB 

Click 
Here 

 
 
 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 
නි.සා 

(සබර) 
 

ලංසු අංකය: 
සෙර/රපු/ලි14/බගොඩනැගිලි/නිවිතිගල/

2020 
 නිවිතිගල විදුලි පාරියභෝගික යසේවා 

මධයස්ථානය සඳහා 
වසර තුනක කාලයකට 
යගොඩනැගිල්ලක් කුලී 
පදනම මත ලබා ගැනීම) 

2020-10-21 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

විදුලි ඉංජියන්රු 
ඒකකය (රත්නපුර) 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
3වන මහල, 
යනො.269, 

යකළින් වීදිය, 
රත්නපුර 

 
045-2222137 

රු. 500.00 රු. 10,000.00 

විදුලි ඉංජියන්රු ඒකකය 
(රත්නපුර) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
3වන මහල, 
යනො.269, 

යකළින් වීදිය, 
රත්නපුර 

 
 

විදුලි ඉංජියන්රු 
ඒකකය (රත්නපුර) 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
3වන මහල, 
යනො.269, 

යකළින් වීදිය, 
රත්නපුර 

 
 

-- යේශීය 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/920iqwts27fenmw/2020_68-CON-V15-%20DOUBLE%20CAB%20%204%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/920iqwts27fenmw/2020_68-CON-V15-%20DOUBLE%20CAB%20%204%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hvyp2uy9zwte9o2/2020_69-RAT-V48%20-CREW%20CAB%202%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hvyp2uy9zwte9o2/2020_69-RAT-V48%20-CREW%20CAB%202%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/txlwajzr7o40h6o/2020_70-CON-V52-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/txlwajzr7o40h6o/2020_70-CON-V52-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0afx5mku0dyv917/Tender%20Book.pdf.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0afx5mku0dyv917/Tender%20Book.pdf.pdf?dl=0
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යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

(සබර) 

 
යටන්ඩර් අංකය: 

SAB/DGM/CE(COM)/SCRAPS/
2020/04 

 
සබරගමුව නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 

කාර්යාලයේ  අබලි වාහනයක් 
(2WD ඩබල් කැබ් )යටන්ඩර් කර 

විකිණීම 
 
 

2020-10-28 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නවනගරය, 

රත්නපුර 

1,000.00 60,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නවනගරය, 

රත්නපුර. 

- NCB 

Click 
Here 

අතියර්ක 

සාමානයාධි

කාරී 

(යබදාහැරීම් 

කලාප 04) 

 
PD(VIDUL )/Security/2020-2021 

 

ලංකා විදුලබල මණ්ඩලයේ 

නාරායහේන්පිට බගොඩනැගිලි වයාපෘති  

වැඩබිම  සදහා 

ආරක්ෂක 

යසේවා සැපයීම 2020-2021 

 

 

සුදුසුකම් : 

 

ලංසු යපොයතහි සදහන් යකොන්යේසි 

පරිදි යේ. 

 

 

 

2020-10-29 

දින 14.00 

පැයට 

අවසන් 

කරනු 

ලැබේ.ඉ 

 

2020-10-28 

දින 12.00 

පැය දක්වා 

ප්රසම්පාදන 

පත් නිකුත් 

කරනු ලැබේ 

 

ප්රාබීයය 

ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

 යබදාහැරීම් 

කලාප 04  

 

වයපතති අ්යක්ෂ 

 වයාපතති 

කළානාකරණ 

ඒකකය   

ල.කා විදුලිෙල 

ාණ්ඩලය 

2 වන ාහල 

රජබේ ලිපිකරු බසේවා 

ස.ගම් බගොඩනැගිේල 

අ.ක 90 

සර් චිත්ැම්පලම් ඒ 

ගාඩිනර් ාාවැ - 

බකොළඹ 02 
 
 

011 2445893 

011 2445894 

 
500/- 

 
15,000/- 

 

වයපතති අ්යක්ෂ 

 වයාපතති කළානාකරණ 

ඒකකය   

ල..ඉවි.ඉා.ඉ 

2 වන ාහල 

රජබේ ලිපිකරු බසේවා 

ස.ගම් බගොඩනැගිේල 

අ.ක 90 

සර් චිත්ැම්පලම් ඒ 

ගාඩිනර් ාාවැ - 

බකොළඹ 02 
 
 
 
 

 

වයපතති අ්යක්ෂ 

 වයාපතති 

කළානාකරණ 

ඒකකය  

ල..ඉවි.ඉා.ඉ 

2 වන ාහල 

රජබේ ලිපිකරු බසේවා 

ස.ගම් බගොඩනැගිේල 

අ.ක 90 

සර් චිත්ැම්පලම් ඒ 

ගාඩිනර් ාාවැ - 

බකොළඹ 02 
 

 

- 

 
NCB 

 
Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2020/28 
එකලා මනු පරික්ශා කිරීම සඳහා 

යකොන්ත්රාත් කරුවන් ලියාපදිං ක කිරීම 
වසර 2021, බස්නාහිර පළාත දකුය 1. 

2020.10.29 
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 00.00 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය,  

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

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(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 

 

https://www.dropbox.com/s/xnm1bponfz4kzp4/520091%20tender%20book.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xnm1bponfz4kzp4/520091%20tender%20book.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/27g3fvzvg6qarba/PD%28VIDUL%29-Security-2020-2021.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/27g3fvzvg6qarba/PD%28VIDUL%29-Security-2020-2021.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cwxp79owj5djlze/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_28.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cwxp79owj5djlze/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_28.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2020/60 
බස්නාහිර පළාත දකුය 1 සඳහා 
සැපයුම් කරුවන් ලියාපදිං ක කිරීම 

වසර 2021 
අමුද්රවයය 
01. ලිපි ද්රවය 

02. මුද්රයය කිරීම 
03. විදුලි රැහැන් සඳහා ආවුද, යමවලම් 

හා උපකරය 
04. ඇයමුරිච් ක, යලෝහභාන්ඩ, තීන්ත, 

යගොඩනැගිලි ද්රවය වැනි ද්රවය 
05. යප රැඳි / Spun යකොන්ක්රීට් කණු 
06. වැර කැවූ යකොන්ක්රීට් කණු 
07. පරිගයක, මුද්රය යන්ත්ර, 

පරිගයක උපාංග 
08. ටයර් සහ ටියුබ් 

යසේවා 
09. වාහන යතල්-ග්රීස් කිරීම, යසේවා 
කිරීම හා අළුත්වැඩියා කිරීම 

10. කණු සහ අයනකුත් භාන්ඩ 
ප්රවාහනය කිරීම 

11. සිවිල් වැඩ (ඉදිකිරීම් හා 
අළුත්වැඩියා කිරීම්) 

12. ආරක්ශක යසේවා හා පිරිසිදුකිරීයම් 
යසේවා සැපයීම 

 
 

2020.10.29 
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 00.00 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය,  

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

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(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/2020/61 
මධයම හා අු  යවෝල්ටීයතා, 
යබදාහැරීම් රැහැන් මාර්ග සහ 
උපයපොළ තැනීම් කටයුතු සඳහා 

යකොන්ත්රාත් කරුවන් ලියාපදිං ක කිරීම 
වසර 2021, බස්නාහිර පළාත දකුය 1. 

 

2020.10.29 
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 00.00 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය,  

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

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(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/2020/62 
මධයම හා අු  යවෝල්ටීයතා, 
යබදාහැරීම් රැහැන් මාර්ග සහ 
උපයපොළ නඩත්තු කටයුතු සඳහා 

යකොන්ත්රාත් කරුවන් ලියාපදිං ක කිරීම 
වසර 2021, බස්නාහිර පළාත දකුය 1 

2020.10.29 
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 00.00 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය,  

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

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

 

NCB 

Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/rlglbuqiwgnvfah/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_60.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rlglbuqiwgnvfah/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_60.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qsms7lefj6h2x5l/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_61.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qsms7lefj6h2x5l/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_61.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dbcgdzt392clw67/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_62.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dbcgdzt392clw67/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_62.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/2020/63 
යසේවා සැපයුම් කටයුතු සහ ප්රායේශීය 
නඩත්තු කටයුතු සඳහා යකොන්ත්රාත් 
කරුවන් ලියාපදිං ක කිරීම වසර 2021, 

බස්නාහිර පළාත දකුය 1 

2020.10.29 
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 00.00 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය,  

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

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(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/2020/64 
විදුලි රැහැන් මාර්ගයන්හි මංවර යහළි 

යපයහළි කිරීම සඳහා 
යකොන්ත්රාත්කරුවන් ලියාපදිං ක කිරීම 
වසර 2021 බස්නාහිර පළාත දකුය-1 

2020.10.29 
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 00.00 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය,  

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

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(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/2020/65 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 සඳහා විදුලි 
පිරිවැ ටුම්වල අභයන්තර තතැදීම් හි 
පරීක්ෂය කටයුතු සඳහා වරලත් විදුලි 
ඉංජියන්රුවරුන් ලියාපදිං ක කිරීම  

වසර 2021. 
(2021 වසයර් ලියාපදිං කය අයේක්ශා 
කරන යම් වන විටත් 2020 සඳහා 
ලියාපදිං ක  වී ඇති වරලත් විදුලි 

ඉංජියන්රු වරුන්, ඔවුන්යේ කැමැත්ත 
සඳහන් ලිපියක් හා 2021 වසර සඳහා 
ශ්රී ලංකා ඉංජියන්රු ආයතනයේ 
සාමාජික ගාස්තු යගවූ රිසිට් පතක 
පිටපතක්  ප්රධාන ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

යවත එවීම ප්රමායවත්ය.) 

2020.10.29 
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 00.00 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය,  

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

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(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 

 

https://www.dropbox.com/s/pgo0jcgpvtlx0pe/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_63.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pgo0jcgpvtlx0pe/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_63.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/44vsr2a34fk36s9/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_64.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/44vsr2a34fk36s9/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_64.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o6tvoygup2l19wt/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_65.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o6tvoygup2l19wt/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_65.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

 
දප/ගා/ලි3/පවිත්රතා/2020/07 

 
පවිත්රතා යසේවාව ලබා ගැනීම 

 
 

ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු ශාඛාවට 
අයත් ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු 

කාර්යාලය, ගාල්ල, බටදූව,  හබරාදූව, 
තවලම යන  පාරියභෝගික යසේවා 
මධයස්ථානයන්,උප පාරියභෝගික 
යසේවා මධයස්ථානය සහ ඊට අයත් 
ප්රාථමික උපයපොලවල් වල පවිත්රතා 

යසේවාව පවත්වා යගන යාම 

 
 

2019.10.21
ප.ව.2.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය. 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො187/3 

බණ්ඩාරනායක 
යපයදස, 
ගාල්ල 

 
දු.ක - 09122-34344 

 
 

1000/- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5000/- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය. 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො187/3 

බණ්ඩාරනායක යපයදස, 
ගාල්ල 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

අදාලයනොයේ. 

 
 
 
 

NCB 
 

 
 
 

යතොරතුරු 
පිටපත්ර 

 
 

යබදාහැරී
ම් අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

 
වත්කම් 

කළමනාකර

ය 

(වැඩපල හා 
උපකාරක 
යසේවා) 

 

 
WAS/WS/JSPC/2020/01 

 
පවිත්රතා හා සනීපාරක්ෂක යසේවාව 
සඳහා මිළ ගයන් කැඳවීම, මධයම 
වැඩපල හා ගරාජය ඒකකය 

2020/11/03 සිට 2021/11/02 දක්වා 
 

 
2020-10-28 

දින 
පැය. 10:00 
පැයට 
අවසන් 
කරනු  
ලැයබ් 

 
පළාත් 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(වැඩපල හා 
උපකාරක 
යසේවා) 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(වැඩපල හා උපකාරක 
යසේවා) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

මීයතොටමුල්ල පාර, 
යකොයළොන්නාව. 

 
දු.අ. 011 242 1050 

 

 
500.00 

 
15,000.00 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (වැඩපල 
හා උපකාරක යසේවා) 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
මීයතොටමුල්ල පාර, 
යකොයළොන්නාව. 

 
දු.අ. 011 242 1050 

 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(වැඩපල හා 

උපකාරක යසේවා) 
කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

මීයතොටමුල්ල පාර, 
යකොයළොන්නාව. 

 
දු.අ. 011 242 1050 

 

 
අදාල 
යනොයේ. 

 
NCB 

 
 

 

Click 

here 

 
වත්කම් 

කළමනාකර
ය 

(පුහුණු 
කිරීම්) 

 
DGM(Tr)//Services/ T/2020-07 

 
ලංවිම පුහුණු 

මධයස්ථානය - පිළියන්දල 
භූමි පරිශ්ර පවිත්රතා හා නඩත්තු යසේවාව 

සැපයීම. 
 

 
2020-10-22 

දින 
පැය. 10:30 
පැයට 
අවසන් 
කරනු  
ලැයබ්. 

 
 

 
ප්රායේයය 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(වත්කම් 

කළමනාකර
ය) 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(පුහුණු කිරීම්) 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
ශ්රී යේවානන්ද පාර, 

පිළියන්දල. 

 
දු.අ. 011 261 4468 

 

 
1,000.00 

 
55,000.00 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (පුහුණු 

කිරීම්) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
ශ්රී යේවානන්ද පාර, 

පිළියන්දල. 
 

දු.අ. 011 261 4468 
 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(පුහුණු කිරීම්) 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
ශ්රී යේවානන්ද පාර, 

පිළියන්දල. 

 
 

දු.අ. 011 261 4468 
 

 
අදාල 
යනොයේ. 

 
NCB 

 
 

 

Click 

Here 

 

වත්කම් 

කළමනාකර

ය 

 
CEB/WAS/ACR/Q/2020/091 

 
ප්රධාන ඉංජියන්රු (වායුසමීකරය හා 

 
2020-10-28 

දින 
පැය. 10:00 

 
පළාත් 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(වැඩපල හා උපකාරක 

 
500.00 

 
3,000.00 

 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (වැඩපල 
හා උපකාරක යසේවා) 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(වැඩපල හා 

 
අදාල 
යනොයේ. 

 
NCB 

 
 

 

Click 

Here 

https://www.dropbox.com/s/wdk4wbs627uc78n/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%9C%E0%B7%8F-%E0%B6%BD%E0%B7%923-%E0%B6%B4%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%8F-2020-07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wdk4wbs627uc78n/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%9C%E0%B7%8F-%E0%B6%BD%E0%B7%923-%E0%B6%B4%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%8F-2020-07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qm1cna8gjfyn2gl/Sin-AM-WAS-WAS-WS-JSPC-2020-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qm1cna8gjfyn2gl/Sin-AM-WAS-WAS-WS-JSPC-2020-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6f9sut5cto0m6a2/Sin-AM-TRN-DGM%28Tr%29-Services-T-2020-07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6f9sut5cto0m6a2/Sin-AM-TRN-DGM%28Tr%29-Services-T-2020-07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dg9hq51xtwxv1nd/Eng-AM-WAS-CEB-WAS-ACR-Q-2020-091.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dg9hq51xtwxv1nd/Eng-AM-WAS-CEB-WAS-ACR-Q-2020-091.pdf?dl=0
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(වැඩපල හා 

උපකාරක 

යසේවා) 

ශීතරය)  කාර්යාලය සදහා වසර 01ක 
කාලයකට කුලී පදනම මත (ඉන්ධන 
හා රියදුරු සහිතව) වෑන් රථ 02 ක් 
ලබා ගැනීම සදහා වු යටන්ඩරය. 

පැයට 
අවසන් 
කරනු  
ලැයබ්. 

 

(වැඩපල හා 
උපකාරක 
යසේවා) 

යසේවා) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

මීයතොටමුල්ල පාර, 
යකොයළොන්නාව. 

 
දු.අ. 011 242 1050 

 
 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

මීයතොටමුල්ල පාර, 
යකොයළොන්නාව. 

 
දු.අ. 011 242 1050 

 

උපකාරක යසේවා) 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
මීයතොටමුල්ල පාර, 
යකොයළොන්නාව. 

 
 

දු.අ. 011 242 1050 

 
 

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

 
 

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

 

වියේශීය තානාපති කාර්යාල /යවළ`ද යකොමිෂන්වලට, ලංසු යපොත්වල යතොරතුරු පිටපත් ලිිතත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීයමන් අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප රධාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපොත් අයේක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ඔවුන්යේ නියයෝජිතයින්ට අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප රධාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් පරීක්ෂා කල හැක. 
 

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ඔවුන්යේ අනුමැතිය ලත් නියයෝජිතයින් 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 ලැයබ්. 
 

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

 

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