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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/2020/0417 
 

 
 
 

2020.11.11    
meh 14'00 

 
 
 

 
ලක්විජය 
බලාගාර 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

බලස්ථාන 
කළමයාකරු 

(ලක්විජය බලාගාරය) 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්ය ෝයල් 
යනොයරොච්ය ෝයල් 
032-2268964/977 

 
3,500/- 
මුදල  
(නැවත 

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

ගිණුම් අංක: 
204200140
085134 
යවත බැර 
කල හැක 

 
 
 

125000/= 

බලස්ථාන කළමයාකරු 
(ලක්විජය බලාගාරය) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්ය ෝයල් 

. 

බලස්ථාන 
කළමයාකරු 
(ලක්විජය 

බලාගාරය) ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්ය ෝයල් 

. 

 
 
 

http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 
යනොමියල් 
බාගත 

කරගත හැක 
 

 
 
 

NCB 

Click 
Here 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/vut2xoipjd0rt80/ENG-GEN-PPMLVPP-LV-T-2020-0417.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vut2xoipjd0rt80/ENG-GEN-PPMLVPP-LV-T-2020-0417.pdf?dl=0
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ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය 

LV/T/2020/0059 
 

ලක්විජය බලාගාරයේ ගල් අඟුරු 
බෑයම් සහ පැටවීයම් යන්ත්ර අංක 1 සහ  
අංක 6  පටිවාහකය ප්රතිසංස්කරයය 

කිරීම 

2020   

න ොවැම්බර් 

මස 25 ව  

බදාදා දි  

10.00 

පැයට. 
 

මාණ්ඩලීය 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව,  
ලංකා 
විදුලිබල 
මණ්ඩලය 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 
යගොඩනැගිල්ල, 
ලක්විජය විදුලි 

බලාගාරය , ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච් යලයි 

61342. 
 

TP : 032 226 8972 
Fax: 032 226 8975 

රු  
22,500.00 
අයේක්ෂිත 
ලංසුකරුව
න්හ යමම 
මුදල 

සාමානයාධි
කාරී ලංවිම 
නමින් 
මහජන 
බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක 
204200140
085134  
යවත බැර 
කර රිසිට් 
පත ඉදිරිපත් 
කරන යලස 
කාරුණිකව 
දන්වමු. 

රුපියල් 
1,300,000.00 
(රුපියල්  එක්  
මිලියන  තුන්සිය 

දහසක්) 

නියයෝජය සාමානයධිකාරී 
(ආයතනික කටයුතු - 
ජනක අංශය), 2 වන 

මහල ජනක මූලස්ථානය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නව කැලණි පාලම පාර, 
යකොයලොන්නාව-10600 

නියයෝජය 
සාමානයධිකාරී 

(ආයතනික කටයුතු - 
ජනක අංශය), 2 වන 

මහල ජනක 
මූලස්ථානය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නව කැලණි පාලම 

පාර, 
යකොයලොන්නාව-

10600 

https://www
.ceb.lk/tende
r-notice/en 
යවතින් 
යනොමියල් 
බාගත 

කරගත හැක 
 

NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

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

20/123 

 
Disposal of damage stock items 

available in Provincial stores and 
Area Stores of Colombo City 

 

2020 
යනොවැම්බර් 

11 
යප.ව.10.00 

 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැලිල්ල,340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 
යකොළඹ 03 මගින් 
2020-11-10 දිනට 

යපර 
දුක.011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

යලොට් අංක 1- 
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.ceb.lk/tender-notice/en
https://www.ceb.lk/tender-notice/en
https://www.ceb.lk/tender-notice/en
https://www.dropbox.com/s/v5gqsrunn3tq22z/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0059.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v5gqsrunn3tq22z/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0059.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/16usacvf0uxc1hs/ENG-DD1-CC-2020-123.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/16usacvf0uxc1hs/ENG-DD1-CC-2020-123.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

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

087 
 

රිදිමාලියේද නව පාරියභෝගික යසේවා 
මධ්යස්ථානය සඳහා වායුසමීකරය 
උපකරය සැපයීම, සවිකිරීම සහ 

නඩත්තු  කිරීම 

 
 

2020 
යනොවැම්බර් 
මස 11 
වැනිදා 

 
ප.ව. 15.00 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධ්ාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක : 0552222474 

 
500.00 

 
9,000.00 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

 
 

DGM(UVA)/CE(COM)/C1/M04/ 
2K20/082 

 
ඌව පළාත සඳහා 12mm වර්ගයයන් 
මැනිලා කඹ මීටර් 5000ක ප්රමායයක් 
සහ 16mm වර්ගයයන් මැනිලා කඹ 
මීටර් 5000ක ප්රමායයක් සැපයීම සහ 

ප්රවාහනය 

 
 
 

2020 
යනොවැම්බර් 
මස 11 
වැනිදා 

 
ප.ව. 15.00 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධ්ාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක : 0552222474 

 
500.00 

 
24,000.00 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
 
 
 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

NCB 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/3x6i3jlznwxawvt/2k20%20087.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3x6i3jlznwxawvt/2k20%20087.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k7aqgr8bu2ci494/2k20%2082.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k7aqgr8bu2ci494/2k20%2082.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

 
 

DGM(UVA)/CE(COM)/C1/M10/ 
2K20/089 

 
ඌව පළාත සඳහා Desktop වර්ගයේ 

පරිගනක 02 සහ Laptop වර්ගයේ 
පරිගනක 03ක් සැපයීම සහ ප්රවාහනය 

 
 
 

2020 
යනොවැම්බර් 
මස 11 
වැනිදා 

 
ප.ව. 15.00 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධ්ාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක : 0552222474 

 
500.00 

 
14,000.00 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
 
 
 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 
නි.සා 

(සබර) 

 
 

යටන්ඩර් අංකය: 
 

SAB/DGM/CC/2020/01 
කුරුවිට ග්රැන්ටිය වටා ආරක්ෂිත 
වැටක් ඉදිකිරීම සහ කහවත්ත 

ග්රැන්රිය වටා ආරක්ෂිත වැටක් සහ 
පැති බැමි ඉදිකිරීම 

 

නපර ලංසු හමුව 
2020-11-11 වන දින පැය 13.30 සිට 
2.30 දක්වා රත්නපුර, නව නගරය, 
ලංවිම නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) කාර්යාලයේ දී පැවැත්යේ. 
(සහභාගිවිය හැක්යක් යපර ලංසු හමුව 
පැවැත්යවන යේලාවට ප්රථම ලංසුපත් 

මිල දී ගන්නා අයට පමණි. ) 

2020-11-18 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) කාර්යාලය 
ලං.වි.ම.,යනො.09,        

නව නගරය, රත්නපුර. 
දු.අ. 045-2225891-95 
ෆැක්ස් : 045-2225890 

2,500.00 60,000.00 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) කාර්යාලය 
ඒකකය, 

ලං.වි.ම.,යනො.09,නව 
නගරය, රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) 

කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 09.         නව 
නගරය, රත්නපුර. 

-- යේශීය 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/3c4x8wi9k8pobfc/2020%20089.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3c4x8wi9k8pobfc/2020%20089.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x5x6pcikqbry3ce/SAB-DGM-CC-2020-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x5x6pcikqbry3ce/SAB-DGM-CC-2020-01.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2020/66 
පාරියභෝගික විදුලි බිල්පත්  මුද්රයය 
කර සපයා, යගනවිත් භාරදීම 

4,000 පැකට් (එක් පැකට් ටුවකට 
බිල්පත් 1,000 බැගින්) 

(ලංසු මිල රු. මිලියන 5 ඉක්මවන්යන් 
නම් ලංසු භාරගන්නා අවසාන දිනයට 

යපර PCAIII අවශයයේ.) 

2020.11.12 
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 55,000.00 

ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය,  

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

ප්රධ්ාන 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 

 

ඉදිකිරීම් 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය 

LV/T/2020/0359 

 
පාලවිය-කල්පිටිය මාර්ගයේ මගී බස් 

ආවරය හයක් ඉදිකිරීම. 
 

(ICTAD – C8 යහෝ EM5 සිට ඉහළ) 

 

 
 
 

11/11/202
0 

14.00 
පැයට 

 
පූර්ව ලංසු 
රැස්වීම - 

28/10/202
0 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 

රු 1,500.00 
(නැවත 

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

ගිණුම් අංක: 
204200140
085134 
යවත බැර 
කල හැක. 

 
 

රු 50,000.00 

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.c
eb.lk/tenders

/ 
යවතින් 
යනොමියල් 

බාගත කරගත 
හැක 

 

NCB 

Click 
Here 

 
 

 
 
 
 
 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය 

 
LV/T/2017/0244 

 
INSTALLATION OF 

ELECTRICAL PANELS AND 
CABLE LAYING WORKS OF 

THE CW PUMP EMERGENCY 
POWER SUPPLY PROJECT FOR 

UNIT#3 OF LAKVIJAYA 
POWER PLANT 

 

 
2020.11.1
8    meh 

14'00 
 

පූර්ව ලංසු 
රැස්වීම - 

28/10/202
0 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 

2,500/- 
මුදල  
(නැවත 

යනොයගවන 
යටන්ඩර් 
තැන්පතුව) 
සාමානයාධි
කාරී ලංකා 
විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
නමින් 

 
 

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.c
eb.lk/tenders

/ 
යවතින් 
යනොමියල් 

බාගත කරගත 
හැක 

 

 
 
 
 
 
 
 

NCB 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/lq25pkm01fpxys3/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_66.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lq25pkm01fpxys3/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_66.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/hah5p3uc01cfcll/ENG-GEN-PPMLVPP-LV-T-2020-0359.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hah5p3uc01cfcll/ENG-GEN-PPMLVPP-LV-T-2020-0359.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/zmcjnymjebeee3o/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0244.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zmcjnymjebeee3o/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0244.pdf?dl=0
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Repeat advertisement for bid 

closing date extension 

 
Mob 0715777171 

 
 
 
 

මහජන 
බැංකුයේ 

ගිණුම් අංක: 
204200140
085134 
යවත බැර 
කල හැක. 

 

 

ජනන අංශය 

(මහවැලි 

සංකීර්යය) 

Bid No :MC/KOT/BIDS/2020/008 

යකොත්මයල්  විදුලි බලස්ථානයට අයත් 

යගොඩනැගිලි (02 ක ) වහලය 

අලුත්වැඩියා  කිරිම  සදහා ලංසු 

කැදවිම. 

 
 

 
2020/11/1

1 
14:00 පැය 

 
මහවැලි 
සංකීර්යය 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

 
 

ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු, 

යකොත්මයල් විදුලි 
බලස්ථානය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මාවතුර 
 

081- 4950690                                       

081- 4950895 

ෆැක්ස් 

081-7429330 

විදුත් : 

cekotmc.gen@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.40,000.00 

 

ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු, 

යකොත්මයල් විදුලි 
බලස්ථානය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මාවතුර 
 

 

ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු, 

යකොත්මයල් විදුලි 
බලස්ථානය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මාවතුර 
. 

 

 

 

 

NCB 

 

 

Click 

here 

 

 

ජනන අංශය 

(මහවැලි 

සංකීර්යය) 

 

MC/RND/PT/2020/06 

රන්ටැයේ විදුලි බලස්ථාන පරිශ්රය වටා 

මායිම් වැට (Chain link fence) 

ඉදිකිරිම සදහා ලංසු කැදවිම. 

(ICTAD Grade C 08 යහෝ ඉහල 

සුදුසුකම්) 

 
 

 
 

2020/11/1
2 
 

දින 
 

10:00 පැය 

 
 

මහවැලි 
සංකීර්යය  
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

 
 

1. ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු, 

රන්යදනිගල විදුලි 
බලස්ථානය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තැ.යප. 05, රන්ටැයේ. 

 

දුරකථන : 055-

4929011/2 

ෆැක්ස් : 055-2245755 

විදුත් : 

cerdmc.gen@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. 

50,000.00 

 

ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු, 

රන්යදනිගල විදුලි 

බලස්ථානය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

තැ.යප. 05, රන්ටැයේ. 

 

 

ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු, 

රන්යදනිගල විදුලි 

බලස්ථානය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

තැ.යප. 05, 

රන්ටැයේ. 

 

 

 

 

NCB 

 

Click 

here 

 

https://www.dropbox.com/s/fw0d5n5rnh2grxk/ENG-GEN-MC-KOT-BIDS-2020-008.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fw0d5n5rnh2grxk/ENG-GEN-MC-KOT-BIDS-2020-008.pdf?dl=0
mailto:cerdmc.gen@ceb.lk
https://www.dropbox.com/s/557gdbnikzanxv7/ENG-GEN-MC-RND-PT-2020-06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/557gdbnikzanxv7/ENG-GEN-MC-RND-PT-2020-06.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

 
DGM(UVA)CE(COM)/C1/ 

2K20/086 
 

PABX දුරකථන පේධ්තියක් ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු (යබදාහැරීම් නඩත්තු -
 ඌව)  කාර්යාලය  යවත සැපයීම, 
ස්ථාපිත කිරීම සහ නඩත්තු කිරීම 

 

 
 
 

2020 
යනොවැම්බ
ර් මස 11 
වැනිදා 

 
ප.ව. 15.00 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 

කමිටුව (ඌව) 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධ්ාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක : 0552222474 

 
500.00 

 
9,000.00 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/සිවිල්/ටී/2020/05 
යබ්රුවල පා.යසේ.ම. යගොඩනැගිල්ල 
අලුත්වැඩියාව සඳහා වූ යටන්ඩරය 

(ලංසු මිල රු. මිලියන 5 ඉක්මවන්යන් 
නම් ලංසු භාරගන්නා අවසාන දිනයට 

යපර PCAIII අවශයයේ.) 

2020.11.1
2 

යප.ව. 
10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයොජය 
සාමානයාධිකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත 

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

යදහිවල. 
011-2638852 

1,000.00 75,000.00 

ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය,  

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

ප්රධ්ාන 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/සිවිල්/ටී/2020/06 
වස්කඩුව ප්රාථමික උපයපොල  

අලුත්වැඩියාව සඳහා වූ යටන්ඩරය 

2020.11.1
2 

යප.ව. 
10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයොජය 
සාමානයාධිකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත 

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

යදහිවල. 
011-2638852 

1,000.00 25,000.00 

ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය,  

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

ප්රධ්ාන 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/73mbwgkq60ii3mo/2K20%20086.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/73mbwgkq60ii3mo/2K20%20086.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6rjlf9w71njrrui/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_CIVIL_05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6rjlf9w71njrrui/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_CIVIL_05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/itc9knkrb7a3tkx/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_CIVIL_06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/itc9knkrb7a3tkx/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_CIVIL_06.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/සිවිල්/ටී/2020/07 
යමොල්ලියගොඩ ප්රාථමික උපයපොල  
අලුත්වැඩියාව සඳහා වූ යටන්ඩරය 

2020.11.1
2 

යප.ව. 
10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයොජය 
සාමානයාධිකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත 

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

යදහිවල. 
011-2638852 

1,000.00 21,000.00 

ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය,  

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

ප්රධ්ාන 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/සිවිල්/ටී/2020/08 
පයාගල ප්රාථමික උපයපොල  

අලුත්වැඩියාව සඳහා වූ යටන්ඩරය 

2020.11.1
2 

යප.ව. 
10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයොජය 
සාමානයාධිකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත 

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

යදහිවල. 
011-2638852 

1,000.00 26,000.00 

ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය,  

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

ප්රධ්ාන 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/සිවිල්/ටී/2020/09 
පලායතොට නිළ නිවාසය වටා වැටක් ( 
Chain Link Fence) ඉදිකිරීම සඳහා වූ 

යටන්ඩරය 

2020.11.1
2 

යප.ව. 
10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයොජය 
සාමානයාධිකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත 

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

යදහිවල. 
011-2638852 

1,000.00 7,000.00 

ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය,  

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

ප්රධ්ාන 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 

 

 
 

 

 
අතියර්ක 

සාමානයාධිකාරි 
(ආ.ක්ර.) 

 

 

CW&B/DGM/R&D/07/2020 
 

ලං.වි.ම. පර්යේෂය හා සංවර්ධ්න 
ශාඛාව යකොයළොන්නාව මධ්යම ගබඩා 
පරිශ්රයයහි නැවත ස්ථානගත කිරීම 

 

 
2020-11-

12 
දින 14.00 
පැයට 
අවසන් 
කරනු 
ලැයබ්. 

 

 

 
අංශ 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(ආ.ක්ර.) 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(සිවිල්වැඩ හා 
යගොඩනැගිලි) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

 
5,000/- 

 
400,000/- 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(සිවිල්වැඩ හා 

යගොඩනැගිලි) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

4 වන මහල, 
රජයේ ලිපිකරු යසේවා 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(සිවිල්වැඩ හා 
යගොඩනැගිලි) 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

4 වන මහල, 

 
- 

 
NCB 

 
Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/89t255sdpgbbx8y/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_CIVIL_07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/89t255sdpgbbx8y/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_CIVIL_07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6oej9vufs8fb28j/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_CIVIL_08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6oej9vufs8fb28j/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_CIVIL_08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o1krslscimp08ul/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_CIVIL_09.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o1krslscimp08ul/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_CIVIL_09.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e5vr3y3r47600v4/Eng-CS-RnD-CW%26BDGMR%26D072020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e5vr3y3r47600v4/Eng-CS-RnD-CW%26BDGMR%26D072020.pdf?dl=0
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සුදුසුකම් 
 

CIDA යශේණියේ  SP5 යහෝ ඊට වැඩි 
යගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම්. 

 

 

4 වන මහල, 
රජයේ ලිපිකරු යසේවා 
සංගම් යගොඩනැගිල්ල, 

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

 
011 244 7567 
011 244 7568 

 
dgmcivil@ceb.lk 

 

සංගම් යගොඩනැගිල්ල, 

අංක:90, සර් චිත්තම්පලම් 

ඒ ගාඩ්නර් මාවත, 
යකොළඹ 02 

රජයේ ලිපිකරු යසේවා 
සංගම් 

යගොඩනැගිල්ල, 

අංක:90, සර් 
චිත්තම්පලම් ඒ 

ගාඩ්නර් මාවත, 
යකොළඹ 02 

යසේවා 

ජනක අංශය 
(තාපබල 
සංකීර්යය) 

යක්සීසීපීඑස්/එල්එස්/එම්ඊ(ST) 
/2020/45 

කැළණිතිස්ස සංයුක්ත  ක්රීය 
බලාගාරය සඳහා ඉංජියන්රු නිල 

නිවසක් බේදට ගැනීම. 

2020/11/ 11 
දින 

10:00 පැයට 

නියයෝජය 
සාමානයාධි
කාරි(තාපබල 
සංකීර්යය) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(තාපබල සංකීර්යය), 
ලංවිම, 

ජනක මූලස්ථානය, 
නව කැළණි පාලම 
පාර, 10600, 

යකොයළොන්නාව. දු.ක.: 
011 - 2380518, 
011-24238897. 

රු.100.00 අදාල නැත 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (තාපබල 

සංකීර්යය), 
ලංවිම, 

ජනක මූලස්ථානය, නව 
කැළණි පාලම පාර, 

10600, යකොයළොන්නාව. 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(තාපබල සංකිර්යය) 
2020 / 11 / 11 දින  

10:00 පැයට 

අදාල නැත 
NCB 

 

Click 
Here 

 

 
ජනක 

 
KPS/CE/50X1MW/2020/05-Van 

 
කැළණිතිස්ස විදුලි බලස්ථානයට 
අයත්   ඩීසල් ජනක යන්ත්ර 

බලාගාරවල ධ්ාවනය සඳහා   කුලී 
පදනම මත ආසන 07 ක වෑන් රථ යක් 

(රියදුරු සහ ඉන්ධ්න සහිතව) ලබා 
ගැනීම. 

 
 
 
 

 
2020-11-04 
10.00 පැයට 

 
තාපබල 
සංකීර්ය 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව. 

 

නිනයෝජ්ය 

සාමා යාධිකාරාරී   

තාපබල සංකීර්ණය)  

ලංවිම 

ජ්   මූලස්ථා ය, 

 ව රැළණි පාලම, 

10600 

නරොනලොන් ාව 

දුරරත  අංරය 
011  2423897 

 

 
 
 
 

Rs.500/= 

 

 

 

 

Rs. 5,000/= 

නිනයෝජ්ය 

සාමා යාධිකාරාරී   

තාපබල සංකීර්ණය)  

ලංවිම 

ජ්   මූලස්ථා ය,  ව 

රැළණි පාලම, 

10600 නරොනලොන් ාව 

දුරරත  අංරය 
011  2423897 

 

නිනයෝජ්ය 

සාමා යාධිකාරාරී   

තාපබල සංකීර්ණය)  

ලංවිම 

ජ්   මූලස්ථා ය, 

 ව රැළණි පාලම, 

10600 

නරොනලොන් ාව 

දුරරත  අංරය 
011  2423897 

අදාල නැත යේශීය 
Click 
Here 

 
ජනක 

 
KPS/CE/50X1MW/2020/05-Car 

 
කැළණිතිස්ස විදුලි බලස්ථානයට 
අයත්   ඩීසල් ජනක යන්ත්ර 

බලාගාරවල ධ්ාවනය සඳහා   , කුලී 
පදනම මත, 

රියදුරු සහ ඉන්ධ්න සහිතව, යපට්රල් / 

 
2020-11-04 
10.00 පැයට 

 
තාපබල 
සංකීර්ය 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව. 

 

නිනයෝජ්ය 

සාමා යාධිකාරාරී   

තාපබල සංකීර්ණය)  

ලංවිම 

ජ්   මූලස්ථා ය, 

 ව රැළණි පාලම, 

10600 

 
 
 
 

Rs.500/= 

 

 

 

 

Rs. 5,000/= 

නිනයෝජ්ය 

සාමා යාධිකාරාරී   

තාපබල සංකීර්ණය)  

ලංවිම 

ජ්   මූලස්ථා ය,  ව 

රැළණි පාලම, 

10600 නරොනලොන් ාව 

දුරරත  අංරය 

නිනයෝජ්ය 

සාමා යාධිකාරාරී   

තාපබල සංකීර්ණය)  

ලංවිම 

ජ්   මූලස්ථා ය, 

 ව රැළණි පාලම, 

10600 

නරොනලොන් ාව 

අදාල නැත යේශීය 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/vk3uu3wyicmq4h2/Eng-Gen-TC-KCCPSME%28ST%29LS202045.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vk3uu3wyicmq4h2/Eng-Gen-TC-KCCPSME%28ST%29LS202045.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/apwk270v473pxt0/Sin-Gen-KPS-CE-50X1MW-2020-05-Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/apwk270v473pxt0/Sin-Gen-KPS-CE-50X1MW-2020-05-Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ems7rmg2vycw615/Sin-Gen-KPS-CE-50X1MW-2020-05-Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ems7rmg2vycw615/Sin-Gen-KPS-CE-50X1MW-2020-05-Car.pdf?dl=0


 10 

යදමුහුන් යමෝටර් රථයක් ලබා ගැනීම. 
 
 
 

නරොනලොන් ාව 

දුරරත  අංරය 
011  2423897 

 

011  2423897 

 
දුරරත  අංරය 

011  2423897 

ජනන 
(මහවැලි 
සංකීර්යය) 

 

ලංසු අංකය - 
MC/DGM/PROC/2020/03 
නියයෝජය සාමානාධිකාරී මහවැලි 

සංකීර්ය කාර්යාලයේ ඉඩම, කාර්යාල 
පරිශ්රය පිරිසිදු කිරීම සහ උදයාන 

නඩත්තු කටයුතු කිරීම 2020 - 2021 

2020 /11/11  
14.00 පැයට 

 

මහවැලි 
සංකීර්යය 
සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයධිකාරී 

(මහවැලි සංකීර්යය) 
කාර්යාලය, අංක 

40/20, අම්පිටිය පාර, 
මහනුවර 

රු.1000/= 
සෑම 

යගවීමක්ම 
ඕනෑම 
මහජන 
බැංකු 

ශාඛාවක් 
මගින් 
මහජන 
බැංකුයේ 

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 
ලං.වී.ම . 
ජනන 

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

යුතුය. 

රු.15,000/= 
 

නියයෝජය සාමානයධිකාරී 
(මහවැලි සංකීර්යය) 
කාර්යාලය, අංක 40/20, 
අම්පිටිය පාර, මහනුවර 

නියයෝජය 
සාමානයධිකාරී 

(මහවැලි සංකීර්යය) 
කාර්යාලය, අංක 

40/20, අම්පිටිය පාර, 
මහනුවර. 

 
2020 /11/11 
14.00 පැයට 

 

- යේශිය 
Click 
here 

 

යබදාහැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

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

22 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරි (යකොළඹ 
නගරය) කාර්යාලයට අනියුක්ත 
නඩත්තු ඒකකය සදහා කුළි වෑන් 

රථයක් ලබා ගැනිම (වාහ  අංර 

ii/iii) (වසර 02 ක් සදහා) 

2020 
යනොවැම්බර් 

11 
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 

2020-11-10 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 

- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

Registration of Chartered Electrical 
Engineers – 2021 for Issuance of 

Completion and inspection 
Certificates – for Internal Electrical 

2020 
යදසැම්බර් 

02 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 

500.00 
(මුදලින්) 

නැත 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (යකොළඹ 
නගරය) කාර්යාලය, 

සිේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

- යේශීය 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/bbnjbwx5ad4ac5c/Sin-GEN-MC-DGM-PROC-2020-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bbnjbwx5ad4ac5c/Sin-GEN-MC-DGM-PROC-2020-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ih20s8mfvs8ml0i/ENG-DD1-CC-2020-122.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ih20s8mfvs8ml0i/ENG-DD1-CC-2020-122.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6hn4b64dz22ugqd/Registration%20of%20Charted%20Engineers%20for%202021.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6hn4b64dz22ugqd/Registration%20of%20Charted%20Engineers%20for%202021.pdf?dl=0
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Installations in the City of 
Colombo 

සිේ වන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැලිල්ල,340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් 

මාවත, යකොළඹ 03 
මගින් 

2020-12-01 දිනට 
යපර 

දුක.011-2575923 
011-2575930 

යගොඩනැගිල්ල, 340, ආර් 
ඒ ද යමල් මාවත, යකොළඹ 
03 හි තබා ඇති ලංසු 

යපට්ටිය 

කාර්යාලය 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/1
21 

විදුලි ඉංජියන්රු (කුලියාපිටිය) 
කාර්යාලය හා එයට අයත් 

කුලියාපිටිය, පන්නල, පඬුවස්නුවර 
පාරියභෝගික යසේවා මධ්යස්ථාන 
පිරිසිදුකිරීම හා නඩත්තු යසේවා 

පවත්වායගන යාම. 

2020 
යනොවැම්බර් 

11 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

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

 
037 - 2281892 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී (වයඹ) 

කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 

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

 NCB 
Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/1
23 

ප්රධ්ාන විදුලි ඉංජියන්රු (වාරියයපොල) 
කාර්යාලය හා එයට අයත් 

වාරියයපොල, හිරිපිටිය පාරියභෝගික 
යසේවා මධ්යස්ථාන පිරිසිදුකිරීම හා 
නඩත්තු යසේවා පවත්වායගන යාම. 

2020 
යනොවැම්බර් 

11 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 30,000.00 එම එම  NCB 
Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/2
14 

යයෝජිත විදුලි ඉංජියන්රු (මහව) 
කාර්යාලය සදහා මහව නගර සීමාව 
තුළින්  ජලය, විදුලිය, දුරකථන, මාර්ග 
පහසුකම් සහිත වර්ග අඩි 5,000 
යනොඅඩු යගොඩනැඟිල්ලක් සහිත 

පර් ස් 10 කට යනොඅඩු ඉඩමක් කුලී 
යහෝ බදු පදනම මත ලබා ගැනීම. 

2020 
යනොවැම්බර් 

11 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 10,000.00 එම එම  NCB 
Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

 
ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/3

00 
විදුලි ඉංජියන්රු (පුත්තලම) 

කාර්යාලයට අයත් ප්රායේශීය නඩත්තු 
ඒකකය සදහා කුලී පදනම මත වෑන් 

රථයක් ලබා ගැනීම. 

2020 
යනොවැම්බර් 

11 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

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

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/3
01 

2020 
යනොවැම්බර් 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 

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

https://www.dropbox.com/s/cyeijkpyotwgvc6/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-121.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cyeijkpyotwgvc6/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-121.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hgapjdd18wxgbzb/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-123.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hgapjdd18wxgbzb/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-123.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cu23v0iingvp8mn/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-214.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cu23v0iingvp8mn/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-214.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/es50ylnn8ex4zym/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-300.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/es50ylnn8ex4zym/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-300.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gic88pskch4y94m/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-301.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gic88pskch4y94m/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-301.pdf?dl=0


 12 

(වයඹ) විදුලි ඉංජියන්රු (මහව) කාර්යාලයට  
අයත් විදුලි අධිකාරී (නඩත්තු) සදහා 
කුලී පදනම මත කෲ කැබ් රථයක් 

ලබා ගැනීම. 

11 
ප.ව 02.00 

කමිටුව  

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/3
02 

ආයමඩුව පාරියභෝගික යසේවා 
මධ්යස්ථානය සදහා කුලී පදනම මත 

ත්රීයරෝද රථයක් ලබා ගැනීම. 

2020 
යනොවැම්බර් 

11 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

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

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/3
03 

පන්නල පාරියභෝගික යසේවා 
මධ්යස්ථානය සදහා කුලී පදනම මත 

ත්රීයරෝද රථයක් ලබා ගැනීම. 

2020 
යනොවැම්බර් 

11 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

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

 

 
DD 2 

PHMDD2/DGM/CE(SC&M)/DPC/
2020/33 

 
ප්ර ධ්ාන ඉංජියන්රු (උපයපොල තැනීම් හා 
නඩත්තු) වයාපෘති හා අධිසැර නඩත්තු - 
යබ.අ. 02 කාර්යාලයේ උපයපොල 

නඩත්තු මධ්යම කලාප වැඩකණ්ඩායම 
සඳහා යගොඩනැගිල්ලක් මහනුවර 
නගරයයන් වසර 02 ක් සඳහා බේදට 

ලබා ගැනීම. 

 
2020-11-11   
ප.ව.2.00 

 
යබදාහැරීම් 
සපයාගැනීම් 
කමිටුව - 
යබ.අ. 02 

 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(වයාපෘති හා අධිසැර 
නඩත්තු) - යබ.අ.02 

කාර්යාලය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

තැ.යප. 18, ළමාගාරය 
පාර, මහනුවර. 

 
දු.ක./ෆැක්ස් 
0812222286 
0812222287 

 
500/- 

 
 
 

 
අදාල නැත 

 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී (වයාපෘති 
හා අධිසැර නඩත්තු) - 
යබ.අ.02 කාර්යාලය 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තැ.යප. 18, ළමාගාරය 

පාර, මහනුවර. 
 

දු.ක./ෆැක්ස් 
0812222286 
0812222287 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(වයාපෘති හා අධිසැර 
නඩත්තු) - යබ.අ.02 

කාර්යාලය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
තැ.යප. 18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර. 

 
දු.ක./ෆැක්ස් 
0812222286 
0812222287 

 
අදාල නැත 

 

 
NCB 

Click 
Here 

 

 
DD 2 

 
PHMDD2/DGM/CE(SC&M)/DPC/

2020/34 
 

ප්ර ධ්ාන ඉංජියන්රු (උපයපොල තැනීම් හා 
නඩත්තු) වයාපෘති හා අධිසැර නඩත්තු - 
යබ.අ. 02 කාර්යාලයේ උපයපොල 

බටහිර කලාප වැඩකණ්ඩායම 01 සඳහා 
නිවසක්  ගම්පහ, යේයන්යගොඩ යහෝ 
නිට්ටඹුව අවටින් වසර 02 ක් සඳහා 

බේදට ලබා ගැනීම. 

 
2020 /11/11    
ප.ව.2.00 

 
යබදාහැරීම් 
සපයාගැනීම් 
කමිටුව - 
යබ.අ. 02 

 

 
ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු 

(උපයපොල ඉදිකිරීම් හා 
නඩත්තු) වයාපෘති හා 
අධිසැර නඩත්තු - 
යබ.අ.02) බටහිර 
කලාප කාර්යාලය. 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය. අංක 21,  
පල්ලිය පාර, ගම්පහ. 

 
033-2223179 
033-2231769 

 
500/- 

 
 
 

 
- 
 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී (වයාපෘති 
හා අධිසැර නඩත්තු) - 
යබ.අ.02 කාර්යාලය 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තැ.යප. 18, ළමාගාරය 

පාර, මහනුවර. 
 

දු.ක.     0812222286 
 

ෆැක්ස්. 0812222286 
 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(වයාපෘති හා අධිසැර 
නඩත්තු) - යබ.අ.02 

කාර්යාලය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
තැ.යප. 18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර. 

 
දු.ක.     0812222286 

 
ෆැක්ස්. 0812222286 

 

 
අදාල නැත 

 

 
NCB 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/tnn9cmi9hvsy6na/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-302.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tnn9cmi9hvsy6na/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-302.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rpjx37pitnl4wsc/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-303.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rpjx37pitnl4wsc/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-303.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/82p31k22gpzkglp/PHMDD2DGMCE%28SC%26M%29DPC2020_33.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/82p31k22gpzkglp/PHMDD2DGMCE%28SC%26M%29DPC2020_33.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1fjoh0mm641ezqe/Tender%20Book%20-Vyangoda%20site%20-2020.TextMark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1fjoh0mm641ezqe/Tender%20Book%20-Vyangoda%20site%20-2020.TextMark.pdf?dl=0


 13 

 
DD2 

Bid No. PHM 

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

2020/42 

ප්ර.ඉං.  ැ..මා.තැ.හා  .) වයා. හා 

අ.සැ. .- නබ.අ. 02 රාර්යාලය  

සඳහා වසර නදරට කුලි පද ම මත 

  නතත් බදු - රියදුරු සහිතව ) රාරයක් 

ලබාගැනීම. 

11/11//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 40,000.00 

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 - 02 

(මධ්යම) 

 

 

CP/CE(COM)/PPC/2020/414 

ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු-මහනුවර නගරය 
සහ ගයකාධිකාරි (ආදායම්) ඒකකය 
සඳහා යපෞේගලික ආරක්ෂක යසේවාව 
(ආයුධ් සහිතව)  වසරක කාලයකට 

ලබා ගැනීම. 
 

2020-11-11 

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/= 35,000/= ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 

අංශය - 02 

(මධ්යම) 

 

 

CP/CE(COM)/PPC/2020/415 
ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු-මහනුවර නගර බල 
ප්රයේශයට අයත් වට්ටාරන්තැන්න 
කණු අංගනය, පාරියභෝගික යසේවා 
මධ්යස්ථානය-උතුර සහ  යබෝගම්බර, 
යපොල්යගොල්ල, ගැටයේ ප්රාථමික 

උපයපොළ ස්ථාන සඳහා යපෞේගලික 
ආරක්ෂක යසේවාව වසරක කාලයකට 

ලබා ගැනීම. 
 

2020-11-11  
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/= 50,000/= ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/416 
ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු (යබදාහැරිම් 
නඩත්තු) ම.ප. ඒකකය සඳහා 

යපෞේගලික ආරක්ෂක යසේවාව වසරක 
කාලයකට ලබා ගැනීම. 

 

2020-11-11  
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/= 8,000/= ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 
 

යබදාහැරිම් 

අංශය - 02 

(මධ්යම) 

 

 

CP/CE(COM)/PPC/2020/418 

ප්රායේශීය විදුලි  ඉංජියන්රු 

(ගිනිගත්යහේන)බල ප්රයේශයට  අයත් 

හැටන් පා.යසේ. මධ්යස්ථානය  සඳහා 

කුලී පදනම මත වසර 02ක කාලයකට 

(4WD)ඩබල් කැබ් රථයක්  ලබා 

2020-11-11 

දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 

ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

 

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, 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/xik76bdsvooxlj3/Bid%20No_PHM%20DD2DGMCE%28LC%26M%29DPC_2020_42.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xik76bdsvooxlj3/Bid%20No_PHM%20DD2DGMCE%28LC%26M%29DPC_2020_42.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vivvf4mlcwe48yh/Eng-DD2-CP-PPC-2020-414.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vivvf4mlcwe48yh/Eng-DD2-CP-PPC-2020-414.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/68pj4fxg7dt0gj8/Eng-DD2-CP-PPC-2020-415.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/68pj4fxg7dt0gj8/Eng-DD2-CP-PPC-2020-415.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/quxsj75x30wllol/Eng-DD2-CP-PPC-2020-416.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/quxsj75x30wllol/Eng-DD2-CP-PPC-2020-416.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ufn4gp1f0zu5nxw/Sin-DD2-CP-PPC-2020-418.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ufn4gp1f0zu5nxw/Sin-DD2-CP-PPC-2020-418.pdf?dl=0
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ගැනීම . 

 

 

 

 

081-4472724 

 

මහනුවර. 

යබදාහැරිම් 

අංශය - 02 

(මධ්යම) 

 

 

CP/CE(COM)/PPC/2020/419 

ප්රායේශීය විදුලි  ඉංජියන්රු 

(මාවනැල්ල) බල ප්රයේශයේ   වානිජ 

උප ඒකකය   සඳහා කුලී පදනම මත 

වසර 02ක කාලයකට ත්රියරෝද  රථයක්    

ලබා ගැනීම . 

 

 

 

 

2020-11-11 

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. යේශීය 

Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 

අංශය - 02 

(මධ්යම) 

 

 

CP/CE(COM)/PPC/2020/420 

ප්රායේශීය විදුලි  ඉංජියන්රු (කෑගල්ල) 

බල ප්රයේශයේ   වානිජ උප ඒකකය   

සඳහා කුලී පදනම මත වසර 02ක 

කාලයකට ත්රියරෝද  රථයක්    ලබා 

ගැනීම . 

 

 

 

 

2020-11-11 

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. යේශීය  
Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 

අංශය - 02 

(මධ්යම) 

 

 

CP/CE(COM)/PPC/2020/421 

ප්රායේශීය විදුලි  ඉංජියන්රු (කෑගල්ල) 

බල ප්රයේශයේ   වානිජ උප ඒකකය   

සඳහා කුලී පදනම මත වසර 02ක 

කාලයකට ත්රියරෝද  රථයක්    ලබා 

ගැනීම . 

 

 

 

 

2020-11-11 

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. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 

අංශය - 02 

(මධ්යම) 

 

CP/CE(COM)/PPC/2020/422 

ප්රායේශීය විදුලි  ඉංජියන්රු 

(කුණ්ඩසායල්) බල ප්රයේශයේ   

පා.යසේ.ම.උඩුදුම්බර ප්රයේශයට  අයත් 

2020-11-11  

දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 

ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

 

1000/= 

 

10,000/- 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/1uhryq0m1k0f202/Sin-DD2-CP-PPC-2020-419.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1uhryq0m1k0f202/Sin-DD2-CP-PPC-2020-419.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uvaiae8vr6b57a1/Sin-DD2-CP-PPC-2020-420.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uvaiae8vr6b57a1/Sin-DD2-CP-PPC-2020-420.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n0etvxyru6fwygn/Sin-DD2-CP-PPC-2020-421.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n0etvxyru6fwygn/Sin-DD2-CP-PPC-2020-421.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s0n1m4f1oa9og79/Sin-DD2-CP-PPC-2020-422.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s0n1m4f1oa9og79/Sin-DD2-CP-PPC-2020-422.pdf?dl=0
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 මීමුයර් ග්රාමයේ බිඳවැටුම් යසේවා 

සැපයීම සඳහා කුලී පදනම මත වසර 

02ක කාලයකට ත්රියරෝද  රථයක්    

ලබා ගැනීම . 

 

මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

 

මහනුවර. අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

යබදාහැරිම් 

අංශය - 02 

(මධ්යම) 

 

 

CP/CE(COM)/PPC/2020/423 

ප්රායේශීය විදුලි  ඉංජියන්රු 

(යේරායදණිය) බල ප්රයේශයේ   

ඊරියගම පා.යසේ.ම. සඳහා කුලී පදනම 

මත වසර 02ක කාලයකට ත්රියරෝද  

රථයක්    ලබා ගැනීම . 

 

 

 

2020-11-11  

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. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 

අංශය - 02 

(මධ්යම) 

 

 

CP/CE(COM)/PPC/2020/424 

ප්රධ්ාන  ඉංජියන්රු (යබදාහැරීම් 

නඩත්තු) ඒකකය    සඳහා කුලී පදනම 

මත වසර 02ක කාලයකට වෑන්  

රථයක්    ලබා ගැනීම . 

 

 

 

2020-11-11  

දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 

ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

 

 

 

1000/= 

 

16,000/- 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 

අංශය - 02 

(මධ්යම) 

 

 

CP/CE(COM)/PPC/2020/425 

ප්රධ්ාන  ඉංජියන්රු (යබදාහැරීම් 

නඩත්තු) ඒකකය    සඳහා කුලී පදනම 

මත වසර 02ක කාලයකට වෑන්  

රථයක්    ලබා ගැනීම . 

 

 

 

2020-11-11  

දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 

ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

 

 

1000/= 

 

16,000/- 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 

අංශය - 02 

(මධ්යම) 

 

 

CP/CE(COM)/PPC/2020/446 

ප්රායේශීය විදුලි  ඉංජියන්රු 

(නුවරඑළිය) බල ප්රයේශයේ වානිජ උප  

ඒකකය    සඳහා කුලී පදනම මත වසර 

02ක කාලයකට වෑන්  රථයක්    ලබා 

ගැනීම . 

 

 

2020-11-11  

දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 

ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

 

 

1000/= 

 

16,000/- 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/clxwf1ksosxozhy/Sin-DD2-CP-PPC-2020-423.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/clxwf1ksosxozhy/Sin-DD2-CP-PPC-2020-423.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ejj3q07pigyy4py/Sin-DD2-CP-PPC-2020-424.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ejj3q07pigyy4py/Sin-DD2-CP-PPC-2020-424.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cxciyuakaq3zofs/Sin-DD2-CP-PPC-2020-425.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cxciyuakaq3zofs/Sin-DD2-CP-PPC-2020-425.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ik3kbjv2xdyckja/Sin-DD2-CP-PPC-2020-446.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ik3kbjv2xdyckja/Sin-DD2-CP-PPC-2020-446.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 

අංශය - 02 

(මධ්යම) 

 

 

CP/CE(COM)/PPC/2020/448 

ප්රායේශීය විදුලි  ඉංජියන්රු 

(නාවලපිටිය) බල ප්රයේශයේ  

පා.යසේ.ම. නාවලපිටය  සඳහා කුලී 

පදනම මත වසර 02ක කාලයකට 

කෘකැබ්   රථයක්    ලබා ගැනීම . 

 

 

 

2020-11-11  

දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 

ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

 

 

1000/= 

 

16,000/- 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 

අංශය - 02 

(මධ්යම) 

 

 

CP/CE(COM)/PPC/2020/449 
ප්රධ්ාන  ඉංජියන්රු (වානිජ ) 

ම.ප.ඒකකයට අයත් වි.ඉං.(වානිජ) 
උප ඒකකයේ විමර්ශන කටයුතු සඳහා 
කුලී පදනම මත වසර 02ක කාලයකට 
ඩබල් කැබ්(4WD)   රථයක්    ලබා 

ගැනීම . 
 
 

 
 

2020-11-11  

දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 

ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

 

 

1000/= 

 

20,000/- 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 

අංශය - 02 

(මධ්යම) 

 

 

CP/CE(COM)/PPC/2020/447 

මාවනැල්ල  ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු  

කාර්යාලය සඳහා කුළී/බදු  පදනම මත 

පහත සඳහන් පහසුකම් සහිතව වසර 

02ක කාලයකට යගොඩනැගිල්ලක්   

ලබා ගැනීම. 

1.  යගොඩනැගිල්යල් පිහිටීම 
මාවනැල්ල නගරයට ආසන්නයේ 
ප්රධ්ාන මාර්ගයට පහසුයවන්  පිවිසිය 

විය යුතුය. 
 

2. යගොඩනැගිල්යල් මුළු වර්ග අඩි 
ප්රමායය වර්ග අඩි 3000ක් පමය විය 

යුතුය. 
 

3. නිවස ආරක්ෂිත වැටකින් යහෝ 
තාේපයකින් සමන්විතව තිබිය යුතුය. 

 
4. සැහැල්ලු වාහන 05 ක්  නතර 
කිරීයම්  හැකියාව තිබිය යුතුය. 

 

5. ජලය , විදුලිය, ස්ථාවර දුරකථන 

 

2020.11.11 

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.  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  

https://www.dropbox.com/s/veasq6wg6v6k15i/Sin-DD2-CP-PPC-2020-448.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/veasq6wg6v6k15i/Sin-DD2-CP-PPC-2020-448.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t688r6jfogxhxnt/Sin-DD2-CP-PPC-2020-449.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t688r6jfogxhxnt/Sin-DD2-CP-PPC-2020-449.pdf?dl=0
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පහසුකම් තිබිය යුතුය. 
6.සනීපාරක්ෂක පහසුකම් 50 

යදයනකුට පමය ප්රමායවත් විය 
යුතුය. 

පිරිමි වැසිකිළි          -   03 
කාන්තා වැසිකිළි      -  01 

 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/450 

 
කටුගස්යතොට ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංජියන්රු බල ප්රයේශයට අයත් 
අකුරය විදුලි පාරියභෝගික යසේවා 
මධ්යස්ථානය පවත්වා යගන යාම 
සඳහා බදු / කුලී පදනම මත පහත 

සඳහන් පහසුකම් සහිත 
යගොඩනැගිල්ලක් වසර 02ක 
කාලයකට ලබා ගැනීම. 

 
1. අකුරය පා.යසේ.ම. ප්රයේශය තුළ 

ප්රධ්ාන මාර්ගයට ආසන්න 
ස්ථානයක් විය යුතුය. 

(කටුගස්යතොට සිට අතුරය 
දක්වා) 

2. යගොඩනැඟිල්යල් ප්රමායය ව.අ. 
2500-3000 අතර 

3. පැවතිය යුතුවීම. 
4. සැහැල්ලු වාහන 03ක් නවතා 

තැබීයම් හැකියාව තිබිය යුතුය. 
5. ජලය, විදුලිය, දුරකථන හා මාර්ග 

පහසුකම් සහ අයනකුත් 
සනීපාරක්ෂක පහසුකම් තිබිය 

යුතුය. 
6. ප්රධ්ාන මාර්ගයට ආසන්න වීම 

සහ නිරවුල් ප්රයේශ මාර්ග තිබිය 
යුතුය. 

7. යගොඩනැගිල්ල අවට  ආරක්ෂිත 
වැටක් ඉදිකර තිබිය යුතුය. 

 

2020-11-11  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

තමා විසින් සකස් 
කරගත් අයදුම්පතක 
බලායපොයරොත්තු වන 

කුලිය සහ 
යගොඩනැගිල්යල් සියලු 
විස්තර සඳහන් කර 

එවන්න. 
දු.අ.   081-2499679 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

- යේශීය  
- 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය- 2/  
මධ්යම 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/451 
ප්රායේශිය විදුලි ඉංජියන්රු 

(ගිනිගත්යහේන) සඳහා වසර 02ක 
කාලයකට බඳු/කුලි පදනම මත 

නිවසක් ලබා ගැනිම. 
සපුරාලිය යුතු අවශයතා: 

2020-11-11  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

තමා විසින් සකස් 
කරගත් අයදුම්පතක 
බලායපොයරොත්තු වන 
මාසික කුළිය සහ 
ඉඩයම් සියලු විස්තර 
සඳහන් කර එවන්න. 

 
- 

 
- 

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 

- 
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1.ගිනිගත්යහේන නගරය ආසන්නයේ 
පිහිටිම 

2.අවම වශයයන් නිදන කාමර 03කට 
යනොඅඩු 

අභයන්තර නාන කාමර සහිත වීම. 
3.යගොඩනැඟිල්ල අවම වශයයන් 

ව.අ.1750කට 
යනොඅඩු විය යුතුය. 

4.සැහැල්ලු වාහනයක් නවතා තැබියම් 
හැකියාව තිබිය 

යුතුය. 
5.නල ජලය, විදුලිය, දුරකථන සහ 

සනීපාරක්ෂක පහසුකම් 
තිබිය යුතුය. 

 
 

 

දු.අ.  051-2242408 

 
යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම) 

 

CP/CE(COM)/PPC/2020/452 
ගලයගදර ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු 
බල ප්රයේශයට අයත් නුගයවල විදුලි 
පාරියභෝගික යසේවා මධ්යස්ථානය 
සඳහා බදු / කුලී පදනම මත පහත 

සඳහන් පහසුකම් සහිත 
යගොඩනැගිල්ලක් වසර 02ක 
කාලයකට ලබා ගැනීම. 

නුගයවල, අලයදනිය යහෝ හෑයදනිය 
ප්රයේශයට ආසන්න විය යුතුය. 

1. ව.අ. 2000ක පමය තනි තට්ටුයේ 
යගොඩනැගිල්ලක් විය යුතුය. 

2. වාහන නවතා තැබීයම් හැකියාව 
තිබිය යුතුය. 

3. ජලය, විදුලිය, දුරකථන හා මාර්ග 
පහසුකම් තිබිය යුතුය. 

4. ප්රධ්ාන මාර්ගයට යාබදව තිබිය 
යුතුය. 

5. යගොඩනැගිල්ල අවට  ආරක්ෂිත 
වැටක් ඉදිකර තිබිය යුතුය. 

 
2020-11-11 

දින 
ප.ව. 2.00ට 

 
පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
තමා විසින් සකස් 
කරගත් අයදුම්පතක 
බලායපොයරොත්තු වන 

කුලිය සහ 
යගොඩනැගිල්යල් සියලු 
විස්තර සඳහන් කර 

එවන්න. 

දු.අ.   081-4945102 

 
- 

 
- 

 
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 
අංශය - 02 
(මධ්යම) 

 

CP/CE(COM)/PPC/2020/453 
ගලයගදර ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු 
බල ප්රයේශයට අයත් පූජාපිටිය විදුලි 
පාරියභෝගික යසේවා මධ්යස්ථානය 
සඳහා බදු / කුලී පදනම මත පහත 

සඳහන් පහසුකම් සහිත 
යගොඩනැගිල්ලක් වසර 02ක 
කාලයකට ලබා ගැනීම. 

1. පූජාපිටිය නගරය යහෝ එම 
ප්රයේශයට ආසන්න විය යුතුය. 

 
2020-11-11 

දින 
ප.ව. 2.00ට 

 
පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
තමා විසින් සකස් 
කරගත් අයදුම්පතක 
බලායපොයරොත්තු වන 

කුලිය සහ 
යගොඩනැගිල්යල් සියලු 
විස්තර සඳහන් කර 

එවන්න. 

දු.අ.   081-4945102 

 
- 

 
- 

 
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 
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2. වර්ග ප්රමායය ව.අ. 3000ක් යහෝ 
ඊට ආසන්න ප්රමායයේ තනි 
තට්ටුයේ යගොඩනැගිල්ලක් විය 

යුතුය. 
3. යලොරි රථ 02ක් හා ේවිත්ව 

කාර්යය වාහනයක් නවතා 
තැබීයම් හැකියාව තිබිය යුතුය. 

4. ජලය, විදුලිය, දුරකථන පහසුකම් 
තිබිය යුතුය. 

5. ප්රධ්ාන මාර්ගයකට යාබදව තිබිය 
යුතුය. 

6. යගොඩනැගිල්ල අවට  ආරක්ෂිත 
වැටක් යහෝ ආරක්ෂිත තාේපයක් 
ඉදිකර තිබීම අමතර සුදුසුකමකි. 

 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම) 

 

CP/CE(COM)/PPC/2020/454 
ගලයගදර ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු 
බල ප්රයේශයට අයත් හතරලියේද විදුලි 
පාරියභෝගික යසේවා මධ්යස්ථානය 
සඳහා බදු / කුලී පදනම මත පහත 

සඳහන් පහසුකම් සහිත 
යගොඩනැගිල්ලක් වසර 02ක 
කාලයකට ලබා ගැනීම. 

1. හතරලියේද නගරය යහෝ එම 
ප්රයේශයට ආසන්න විය යුතුය. 

2. වර්ග ප්රමායය ව.අ. 3000ක් යහෝ 
ඊට ආසන්න ප්රමායයේ තනි 
තට්ටුයේ යගොඩනැගිල්ලක් විය 

යුතුය. 
3. යලොරි රථ 02ක් හා ේවිත්ව 

කාර්යය වාහනයක් නවතා 
තැබීයම් හැකියාව තිබිය යුතුය. 

4. ජලය, විදුලිය, දුරකථන පහසුකම් 
තිබිය යුතුය. 

5. ප්රධ්ාන මාර්ගයකට යාබදව තිබිය 
යුතුය. 

6. යගොඩනැගිල්ල අවට  ආරක්ෂිත 
වැටක් යහෝ ආරක්ෂිත තාේපයක් 
ඉදිකර තිබීම අමතර සුදුසුකමකි. 

 
 

2020-11-11 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

 
 

පළාත් 
සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
 

තමා විසින් සකස් 
කරගත් අයදුම්පතක 
බලායපොයරොත්තු වන 

කුලිය සහ 
යගොඩනැගිල්යල් සියලු 
විස්තර සඳහන් කර 

එවන්න. 
දු.අ.   081-4945102 

 
 
- 

 
 
- 

 
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 

 

 
 

නිසා 
(සැහාස) 
යබ.අංශ 2 

 
 

DD2/P&D/NCB/2020/036 
යබ.අංශ 02 සැලසුම් හා සංවර්ධ්න 
අංශයට වසර 2ක්  සඳහා යතත බදු 
කුළී පදනම මත කාර් රථයක් සපයා 

ගැනීම 
 

2020 
යනොවැම්බර් 

11 
යප.ව.10.00 

 
 
 

යබදාහැරීම් 
අංශ 2 

 
නිසා(වාහාආ) යබ.අංශ 

2, 02වන මහළ, 
යනො.205/3, නුවර 
පාර, පහළ බියන්විල, 

කඩවත 
0112901308 

1000.00 31,000.00 

යකොළඹ 02, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලයේ 
යදවන මහයල් 

අ.සා.(යබ.අංශ 02) 
කාර්යාලයේ තබා ඇති 
යටන්ඩර් යපට්ටියට 
බහාලිය යුතුයි 

යකොළඹ 02, ලං.වි.ම, 
යනො.205/3, නුවර 
පාර, පහළ බියන්විල, 

කඩවත 
යදවන මහයල් 

අ.සා.(යබ.අංශ 02) 
කාර්යාලය 

 
 
 
- යේශීය 

 

 
 
 
 

Click 
Here  

https://www.dropbox.com/s/mq38zvoji4nxxe9/Eng-DD2-PnD-NCB-2020-036-D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mq38zvoji4nxxe9/Eng-DD2-PnD-NCB-2020-036-D.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

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

 
2020-11-04 
ප.ව. 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

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

පාර, කිරිබත්යගොඩ. 

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

කිරිබත්යගොඩ. 
- යේශීය 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/D-V86/2020/114 
යතත් බදු කුලී පදනම මත  කෘකැබ්  
රථයක් ලබා ගැනීම. ප්රායේශීය 

නඩත්තු ඒකකය - විදුලි ඉංජියන්රු ( 
දිවුලපිටිය) 

 
2020-11-04 
ප.ව. 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

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

පාර, කිරිබත්යගොඩ. 

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

කිරිබත්යගොඩ. 
- යේශීය 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/D-V90/2020/115 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන්  
රථයක් ලබා ගැනීම. ප්රායේශීය 

නඩත්තු ඒකකය - විදුලි ඉංජියන්රු ( 
දිවුලපිටිය) 

 
2020-11-04 
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/J-V74/2020/116 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන්  
රථයක් ලබා ගැනීම. පාරියභෝගික 
යසේවා මධ්යස්ථානය - රාගම 

 
2020-11-04 
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/J-V95/2020/117 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන්  
රථයක් ලබා ගැනීම. ප්රධ්ාන විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය - ජා ඇල 

 
2020-11-04 
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/G-V140/2020/119 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන්  
රථයක් ලබා ගැනීම.  ප්රධ්ාන විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය - ගම්පහ 

 
2020-11-04 
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/V-V152/2020/120 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන්  
රථයක් ලබා ගැනීම.  පාරියභෝගික 
යසේවා මධ්යස්ථානය - පස්යාල 

 
2020-11-04 
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/V-V64/2020/121 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන්  
රථයක් ලබා ගැනීම. ප්රායේශීය 

 
2020-11-04 
ප.ව. 2.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

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, 

- යේශීය 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/xspw7z0oml9ihut/WPN-NCB-D-V83-2020-44-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xspw7z0oml9ihut/WPN-NCB-D-V83-2020-44-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uqdc8pwqr8a0840/WPN-NCB-D-V86-2020-114-%202WD%20Crew%20Cab%20-%20Copy%20-%20Copy.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uqdc8pwqr8a0840/WPN-NCB-D-V86-2020-114-%202WD%20Crew%20Cab%20-%20Copy%20-%20Copy.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/28og56vgiyvj8pl/WPN-NCB-D-V90-2020-115%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/28og56vgiyvj8pl/WPN-NCB-D-V90-2020-115%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dymch1v6dye0512/WPN-NCB-J-V74-2020-116%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dymch1v6dye0512/WPN-NCB-J-V74-2020-116%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sob5qxdcuwanzsa/WPN-NCB-J-V95-2020-117%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sob5qxdcuwanzsa/WPN-NCB-J-V95-2020-117%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3aa5pyjw559i5rr/WPN-NCB-G-V140-2020-119%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3aa5pyjw559i5rr/WPN-NCB-G-V140-2020-119%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q98yem57wt98c4o/WPN-NCB-V152-2020-120%20VAN%20-.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q98yem57wt98c4o/WPN-NCB-V152-2020-120%20VAN%20-.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nz1ag9d4z434wxk/WPN-NCB-V-V64-2020-121%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nz1ag9d4z434wxk/WPN-NCB-V-V64-2020-121%20VAN.pdf?dl=0
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නඩත්තු ඒකකය - ප්රධ්ාන විදුලි 
ඉංජියන්රු (යේයන්යගොඩ) 

දක්වා කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

කිරිබත්යගොඩ. 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/P&D-V178/2020/123 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන්  

රථයක් ලබා ගැනීම. ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු 
(සැලසුම් හා සංවර්ධ්න) - කාර්යාලය 

 
2020-11-04 
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 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/ 
HV-35/DI-02/2K20/70 

 
විදුලි ඉංජියන්රු (දියතලාව) ඒකකයේ 
විදුලි අධීකාරි (වාණිජ) යවත කුලී 

පදනම මත වසර යදකක් සඳහා වෑන් 
රථයක් ලබාගැනීම 

 
 
 

2020 
යනොවැම්බර් 
මස 11 
වැනිදා 

 
ප.ව. 15.00 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධ්ාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක : 0552222474 

 
 

 
500.00 

 
49,000.00 

 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු (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-04/DGM-04/2K20/72 
 

ගයකාධිකාරි - වියදම් (ඌව) යවත 
කුලී පදනම මත වසර යදකක් සඳහා 

යමෝටර් රථයක් ලබාගැනීම 

 
 
 

2020 
යනොවැම්බර් 
මස 11 
වැනිදා 

 
ප.ව. 15.00 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධ්ාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක : 0552222474 

 
 

 
500.00 

 
50,000.00 

 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

නිසා ඌව)/ප්රඉ වාණිජ්)නිල 

නිවාස/සි6/2නක්20/13 
 

මහියංගනය නගරය අවටින් ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු - යබදාහැරීම් නඩත්තු 

 
 
 

2020 
යනොවැම්බර් 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධ්ාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

 
500.00 

 
6,000.00 

 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

 
- 

NCB 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/yqopbgh140815o4/WPN-NCB-P%26D-V178-2020-123%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yqopbgh140815o4/WPN-NCB-P%26D-V178-2020-123%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/modaellxc2btyqe/70.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/modaellxc2btyqe/70.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3zynqbid38o29ix/72.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3zynqbid38o29ix/72.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7mw9pd4g0s7gqui/2k20%2013.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7mw9pd4g0s7gqui/2k20%2013.pdf?dl=0
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(ඌව) ඒකකයේ මහියංගනය උප 
ඒකකය සඳහා නිවසක් වසර යදකක් 
සඳහා බදු පදනම මත ලබාගැනීම 

මස 11 
වැනිදා 

 
ප.ව. 15.00 

ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක : 0552222474 

 
 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

(සබර) 

 
යටන්ඩර් අංකය: 

SAB/CE(COM)/SS/2020/15 
 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරී කාර්යාල 
සංකීර්යය සඳහා  වසර 01 ක 

කාලයකට යපෞේගලික ආරක්ෂක 
යසේවාව ලබා ගැනීම. 

 

2020-11-11 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 125,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

- NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

(සබර) 

 
යටන්ඩර් අංකය: 

SAB/CE(COM)/KAH-
V30/HV/2020/71 

 
කහවත්ත ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු 
ඒකකයේ රාජකාරී කටයුතු සඳහා  
වෑන් (ේවිත්ව කාර්යය)  රථ 1 ක් 
කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

 
 

2020-11-11 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

- NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

(සබර) 

 
යටන්ඩර් අංකය: 

SAB/CE(COM)/RUW-
V42/HV/2020/72 

 
දැරණියගල පාරියභෝගික යසේවා 
මධ්යස්ථානයේ රාජකාරී කටයුතු 

සඳහා  වෑන් (ේවිත්ව කාර්යය)   රථ 1 
ක් කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

 
 

2020-11-11 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

- NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

(සබර) 

 
යටන්ඩර් අංකය: 

SAB/CE(COM)/CE(EM)/V06/H
V/2020/73 

2020-11-11 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු 

- NCB 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/97mmr72glgnkhrq/SAB_DGM_CE%28COM%29_SS_2020_15%20DGM%20Office.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/97mmr72glgnkhrq/SAB_DGM_CE%28COM%29_SS_2020_15%20DGM%20Office.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9cxcjfx6lq525r0/2020_71-KAH-V30-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9cxcjfx6lq525r0/2020_71-KAH-V30-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lribmqj591vt94v/2020_72-RUW-V42-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lribmqj591vt94v/2020_72-RUW-V42-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9c16dw0zho80owu/2020_73-CE%28EM%29-V06-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9c16dw0zho80owu/2020_73-CE%28EM%29-V06-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
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ප්රධ්ාන  ඉංජි යන්රු (බලශක්ති 

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

 
 

(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නවනගරය, 

රත්නපුර 

(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නව නගරය, 

රත්නපුර. 

(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නවනගරය, 

රත්නපුර. 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

(සබර) 

 
යටන්ඩර් අංකය: 

SAB/CE(COM)/EHE-
V51/HV/2020/74 

 
ඇහැලියයගොඩ ප්රායේශීය විදුලි 

ඉංජියන්රු ඒකකයේ රාජකාරී කටයුතු 
සඳහා  2WD කෲ කැබ් රථ 1 ක් 
කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

 
 

2020-11-11 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

- NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

(සබර) 

 
යටන්ඩර් අංකය: 

SAB/CE(COM)/RUW-
V92/HV/2020/75 

 
රුවන්වැල්ල ප්රායේශීය විදුලි  

ඉංජි යන්රු ඒකකයේ රාජකාරී කටයුතු 
සඳහා  4WD ඩබල් කැබ් රථ 1 ක් 
කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

 
 

2020-11-11 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

- NCB 

Click 
Here 

 
 
 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

(සබර) 

 
යටන්ඩර් අංකය: 

SAB/CE(COM)/RUW-
V85/HV/2020/76 

 
රුවන්වැල්ල ප්රායේශීය විදුලි  

ඉංජි යන්රු ඒකකයේ රාජකාරී කටයුතු 
සඳහා ත්රී යරෝද (යපට්රල්) රථ 1 ක් 
කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

2020-11-11 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

- NCB 

Click 
Here 

 
 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2020/58 
කළුතර ප්රයේශයේ අබලි භාන්ඩ 
විකිණීම සඳහා වූ යටන්ඩරය. 

යලොට් 02යි 

2020.11.12 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයොජය 
සාමානයාධිකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත 

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

500.00 

යලොට් 01 – 
10,000.00 

 
යලොට් 02 – 
5,000.00 

ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය,  

යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන මහල, 

ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

 

NCB 

Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/i19mnn02ucx246f/2020_74-EHE-V51%20-CREW%20CAB%202%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i19mnn02ucx246f/2020_74-EHE-V51%20-CREW%20CAB%202%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mepk194vhaakpip/2020_75-EMB-V92-%20DOUBLE%20CAB%20%204%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mepk194vhaakpip/2020_75-EMB-V92-%20DOUBLE%20CAB%20%204%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6vwwgqhdhyoemzc/2020_76-RUW-V85_THREE%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6vwwgqhdhyoemzc/2020_76-RUW-V85_THREE%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/367ys0vi2kwavgv/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_58.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/367ys0vi2kwavgv/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_58.pdf?dl=0
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මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 

යදහිවල. 
011-2638852 

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

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

යදහිවල. 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2020/59 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි අබලි 

තාරාපැවි විකිණීම සඳහා වූ 
යටන්ඩරය. 
යලොට් 01යි 

 

2020.11.12 
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 

500.00 250,000.00 

ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය,  

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

ප්රධ්ාන 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 

 

 

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 ුවුන්යබ බලයලත් නියයෝජිතයන්ට පමයක් ලංසු යපොත් නිකුත් කරනු ලැයබ්. අවශය වු විටක ුවුන් 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 රධ්ාන 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 රධ්ාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපොත් අයේක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ුවුන්යබ නියයෝජිතයින්ට අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප රධ්ාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් පරීක්ෂා කල හැක. 
 

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ුවුන්යබ 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 රධ්ාන ඉංජියන්රු යවතිනි. 
 

 

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

 

        සාමා යාධිකාරාරී                      

https://www.dropbox.com/s/mxooyarvu39jwd0/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_59.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mxooyarvu39jwd0/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_59.pdf?dl=0
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විදුලි බලනයන් සසිරිමත් දිවියක් 


