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ලංසු කැ`දවීම 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 
 

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

කලාඳය/ 

අංශය/ 

ඳළාත 

ලංසු යයොමු අංකය / අයිතම 

විස්තරය හා ඳ රමායය 

ලංසු 

භාර ගන්නා 

අවසාන 

දිනය හා 

යේලාව 

සඳයාගැ

නීම් 

කමිටුව 

ලංසු පඳොත් මිළදී 

ගත හැකි 

කාර්යාලය සහ 

අදාළ අංකය 

 

ලංසු 

පඳොපත

හි 

මිල 

(රුපි.) 

ලංසු 

ඇඳකරයේ 

වටිනාකම 

(රුපි.) 

ඉදිරිඳත් කරන ලංසු 

භාරදිය යුතු 

කාර්යාලය 

ලංසු විවෘත 

කරන ස්ථානය 

පතොරතු

රු 

පිටඳතක 

මිල 

(රුපි.) 

ලංසු 

වර්ගය 
ICB/ 
NCB 

පතොර

තුරු 

පිටඳත 

භාගත 

කිරීම් 

අමු ද්රවය 

ජනන 

අංශය 

(මහවැලි

සංකීර්ය

ය) 

MC/RND/FP/2020/06 

Supply and Delivery of 08 nos 

132kV Disconnector Switches 

for Rantembe Power Station 

Switchyard, Sri Lanka 

16/12/2020 

10:00ඳැය 

ජනනක

ණිෂ්ඨප් ර

සම්ඳානක

මිටුව 

(මහවැලි

සංකීර්ය

ය) 

1. 

නියයෝජ් යසාමාන් 

යාධිකාරි 

(මහවැලිසංකීර්ය

ය), 

ලංකාවිදුලිබලමණ්

ඩලය, 

තැ.යඳ. 42, 

අම්පිටියඳාර, 

මහනුවර. 

දුරකථන: 081-

2224568 

 

2. 

ප් රධානඉංජියන්රු

, 

රන්යදනිගලවිදුලිබ

ලස්ථානය, 

ලංකාවිදුලිබලමණ්

ඩලය, තැ.යඳ. 05, 

රන්ටැයේ. 

 

දුරකථන : 055-

2245758/9 

ෆැක්ස් : 055-

2245755 

විද් යුත් : 

cerdmc.gen@ceb.lk 

රු.2000.00 

මහජන

බැංකුව

යදමට

යගොඩශා

ඛායේඇ

තිලං.වි.ම. 

ජනනමුල

ස්ථාන 

 

ගිණුම්අං

ක: 

071-1-001-

2-3320705 

ගිණුමට

බැරකරල

දුඳතඉදිරි

ඳත්කළයු

තුය. 

 

රු.120,000.00 නියයෝජ් යසාමාන් යා

ධිකාරි 

(මහවැලිසංකීර්යය), 

ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩ

ලය, 

තැ.යඳ. 42, 

අම්පිටියඳාර, 

මහනුවර. 

දුරකථන: 081-

2224568 

 

නියයෝජ් යසාමාන් 

යාධිකාරි 

(මහවැලිසංකීර්

යය), 

ලංකාවිදුලිබලම

ණ්ඩලය, 

තැ.යඳ. 42, 

අම්පිටියඳාර, 

මහනුවර. 

දුරකථන: 081-

2224568 

 

රු.500.00 ICB 

 

Click 

here 

 

mailto:cerdmc.gen@ceb.lk
https://www.dropbox.com/s/jnji6m3x043nrtf/ENG-GEN-MC-RND-FP-2020-06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jnji6m3x043nrtf/ENG-GEN-MC-RND-FP-2020-06.pdf?dl=0
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යබදාහැරි

ම් අංශය 

01 

(යකොළඹ 

නගරය) 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2020/109 
 

Supply and Delivery of 
 

i) Cable – House Wiring  Single 
1/1.13mm (Blue & Brown) 

ii) Cable Cu .PVC Insulated Twin  
7/0.67 (2.5Sqmm) 

iii)  Cable Cu. PVC Insulated Twin 
Flexible16/0.2(0.5Sqmm) 

iv) Cable Cu. PVC Insulated 7/1.04 
Twin Flat 6Sqmm 

v) PVC Insulated Flexible Wire Cu. 3 
Core 30/0.25 

18/11/2020 

යඳ.ව.10.00 

 

ඳළාත් 

මිලදී 

ගැනුම් 

කමිටුව 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 

සිේවන මහල,  

ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 

340, 

ආර්. ඒ. ද යමල් 

මාවත, යකොළඹ 03 

මගින් 

2020-11-17 දිනට 

යඳර 

දුක.011-2575930 

1,000.00 

(මුදලින්) 

45,000.00 

(මුදලින්යහෝ 

බැංකු 

අයකරයක් 

මඟින්) 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

(යකොළ ඹනගරය) 

කාර්යාලය, 

සිේවන මහල,  

ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 

ආර් ඒ ද යමල් 

මාවත, යකොළඹ 03හි 

තබා ඇති 

ලංසුයඳට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

(යකොළඹ 

නගරය) 

කාර්යාලය 

- NCB Click Here 

යබදාහැරි

ම් අංශය 

01 

(යකොළඹ 

නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2020/12
6 
 

නියයෝජය සාමානයාධිකා  

(යකොළඹ නගර) කාර්යාලයේ 

ගර්භිත වාහන විකිණීම 

18/11/2020 

යඳ.ව.10.00 

 

ඳළාත් 

මිලදී 

ගැනුම් 

කමිටුව 

එම 1000.00 

(මුදලින්) 

එක් රථයක් 

සදහා 

10,000.00 

(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 

අයකරයක් 

මඟින් යහෝ 

බැංකු 

ඇඳකරයක් 

මගින්) 

එම එම - NCB Click Here 

යබදාහැරි

ම් අංශය 

01 

(යකොළඹ 

නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2020/12
7 
 

Disposal of Unserviceable Batteries 
and Transformers at Pamankada 

Stores of Colombo City 
 

18/11/2020 

යඳ.ව.10.00 

ඳළාත් 

මිලදී 

ගැනුම් 

කමිටුව 

එම 1,000.00 

(මුදලින්) 

 

යලොට් 01- 

500.00 

යලොට් 02- 

100,000.00 

(මුදලින්යහෝ

බැංකුඅයකර

යක් 

මඟින්) 

එම එම - NCB Click Here 

https://www.dropbox.com/s/ylf9tck3jbeu7v1/ENG-DD1-CC-2020-109.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n1ep0h38gp5e3vw/ENG-DD1-CC-2020-126.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zq2gsou14c5ggvj/ENG-DD1-CC-2020-127.pdf?dl=0
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යබදාහැරි

ම් අංශය  

02 

(මධයම) 

 

 

CP/CE(COM)/PPC/2020/378 

නුවරඑළිය,යප්රායදණිය,ගිනි

ගත්යේන,නාවලපිටිය,දඹුල්

ලසහ මාතයල්  ප්රායද්යය 

විදුලි ඉංජියන්රු බල 

ප්රයද්ශයන් හි මනු කියවීම 

සහා ඳාරියභෝගික 

සම්බන්ධීකාරකවරුන්යේ 

භාවිතයට ජංගම දුරකථන 

274ක් සඳයා භාරදීම. 

2020-11-18  

දින 

ඳ.ව. 2.00ට 

ඳළාත් 

ප්රසම්ඳාද

න කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, අංක 

04, අස්ගිරිය ඳාර, 

මහනුවර. 

දු.අ.  081-

2234324 

081-4472724 

1000/= 83,000/- ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

අංක 04, 

අස්ගිරිය ඳාර, 

මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

අංක 04, 

අස්ගිරිය ඳාර, 

මහනුවර. 

අදාල 

නැත. 

NCB Click 

Here 

 

යබදාහැරි

ම් අංශය  

02 

(මධයම) 

 

 

CP/CE(COM)PPC/2020/428 

ලං.වි.ම. මධයම ඳළාත 

සහා Aluminium Binding wire 

(No.9)3.6mm  5000kg ක් සඳයා 

භාරදීම. 

2020-11-18 

දින 

ඳ.ව. 2.00ට 

ඳළාත් 

ප්රසම්ඳාද

න කමිටුව 

එම 1000/= 54,000/- එම එම අදාල 

නැත. 

NCB Click 

Here 

 

යබදාහැරි

ම් අංශය  

02 

(මධයම) 

 

 

CP/CE(COM)PPC/2020/443 

ලං.වි.ම. මධයම ඳළාත් 

මහනුවර නගර කාර්යාලය  

සහා Ferrules CU Crimp Type 

(10kv-30kv)HV 

HV/95sqmm-650Nos. 

HV/240sqmm-150Nos.  ක් සඳයා 

භාරදීම. 

2020-12-02 

දින 

ඳ.ව. 2.00ට 

ඳළාත් 

ප්රසම්ඳාද

න කමිටුව 

එම 1000/= 15,000/- එම එම අදාල 

නැත. 

NCB Click 

Here 

 

යබදාහැරි

ම් අංශය  

02 

(මධයම) 

 

 

CP/CE(COM)QD/2020/032 

ලං.වි.ම. මධයම ඳළාත් 

මහනුවර නගර කාර්යාලය  

සහා Ferrules Aluminium Crimp 

Type with Hole LV 

LV/16sqmm   -500Nos. 

LV/35sqmm   -500Nos. 

LV/95sqmm - 180Nos. 

LV/240sqmm   -080Nos.ක් සඳයා 

භාරදීම. 

2020-12-02 

දින 

ඳ.ව. 2.00ට 

ඳළාත් 

ප්රසම්ඳාද

න කමිටුව 

එම 200/= - එම එම අදාල 

නැත. 

NCB Click 

Here 

 

https://www.dropbox.com/s/0n1d1xwhqn5asvp/Mobile%20Phone%20-%20PPC-2020-378.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0n1d1xwhqn5asvp/Mobile%20Phone%20-%20PPC-2020-378.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u52gbvggrj4th7n/WIRE%20BINDING%20-%20No.%2009%202020%20428.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u52gbvggrj4th7n/WIRE%20BINDING%20-%20No.%2009%202020%20428.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9krbtgxwxrqco7g/Ferrules%20Socket%20PPC-2020-443.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9krbtgxwxrqco7g/Ferrules%20Socket%20PPC-2020-443.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0r5xph8ge9620wh/tender%20Cable%20Socket%20QD-2020-32.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0r5xph8ge9620wh/tender%20Cable%20Socket%20QD-2020-32.pdf?dl=0


 4 

යබදාහැරි

ම් අංශය  

02 

(නැයගන

හිර) 

DGM [E]/QPPC/20/204 

 

ඳළාත් ගබඩාවල 

(ත්රිකුයාමලය)  නිකුත් 

යනොවන, යසමින් නිකුත වන 

හා හානියට ඳත් භාණ්ඩ 

විකිණීම 

2020-11-18 

වන දා 

ඳස්වරු 

2.00 

ඳළාත් 

ප්රසම්ඳාද

න කමිටුව 

(නැයගන

හිර) 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකා  

(නැයගනහිර 

කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             

026-2222666 

026-2221030 

500.00 2 % of the total 

cost 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකා  

(නැයගනහිර 

කාර්යාලය), 

උප්පුයේලි, 

ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකා  

(නැයගනහිර 

කාර්යාලය) 

උප්පුයේලි, 

ත්රිකුයාමලය 

- NCB click here 

යබදාහැරි

ම් අංශය  

02 

(නැයගන

හිර) 

DGM [E]/QPPC/20/205 

 

ඳළාත් උඳ ගබඩායේ 

(මඩකළපුව) නිකුත් 

යනොවන, යසමින් නිකුත වන 

හා හානියට ඳත් භාණ්ඩ 

විකිණීම 
 

2020-11-18 

වන දා 

ඳස්වරු 

2.00 

ඳළාත් 

ප්රසම්ඳාද

න කමිටුව 

(නැයගන

හිර) 

යබදාහැ ම් 

තැනීම්  ඉංජියන්රු 

කාර්යාලය 

(මඩකලපුව) 

065-2222126 

යහෝ 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකා  

(නැයගනහිර 

කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             

026-2222666 

026-2221030 

500.00 2 % of the total 

cost 
එම එම - NCB click here 

යබදාහැරි

ම් අංශය  

02 

(නැයගන

හිර) 

DGM [E]/QPPC/20/206 

 

ඳළාත් උඳ ගබඩායේ 

(අම්ඳාර) නිකුත් යනොවන, 

යසමින් නිකුත වන හා 

හානියට ඳත් භාණ්ඩ 

විකිණීම 

2020-11-18 

වන දා 

ඳස්වරු 

2.00 

ඳළාත් 

ප්රසම්ඳාද

න කමිටුව 

(නැයගන

හිර) 

යබදාහැ ම් 

තැනීම්  ඉංජියන්රු 

කාර්යාලය 

(අම්ඳාර ) 

063-2222440 

යහෝ 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකා  

(නැයගනහිර 

කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             

026-2222666 

026-2221030 
 
 
 

500.00 2 % of the total 
cost 

එම එම - NCB click here 

යබදාහැරි

ම් අංශය  

02 

(නැයගන

හිර) 

DGM [E]/QPPC/20/207 

 

ඳාරියභෝගික විදුලි බිල් 

ඳැකට් 5520 මුද්රයය කි ම 

හා සැඳයිම 

2020-11-18 

වන දා 

ඳස්වරු 

2.00 

ඳළාත් 

ප්රසම්ඳාද

න කමිටුව 

(නැයගන

හිර) 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකා  

(නැයගනහිර 

කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             

026-2222666 

026-2221030 

2,500.00 151,248.00 එම එම - NCB click here  

https://www.dropbox.com/s/xkars0x9zwfed4s/Eng-DD2-EP-204%20Sale%20of%20NM%20SM%20D%20items.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n0o1i730toxd7r9/Eng-DD2-EP-205%20Sale%20of%20NM%20SM%20D%20items.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xk4ltzc3oxxw7it/Eng-DD2-EP-206%20Sale%20of%20NM%20SM%20D%20items.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n57blwzzpg7ifqg/Eng-DD2-EP-207%20Electricity%20Bills.pdf?dl=0
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යබදාහැ  

ම් අංශය 

03 

(සබරගමු

ව) 

යටන්ඩර් අංකය: 

SAB/CE(COM)/T/2020/35 

වැරකැවු යකොන්ක්රීට් කණු 

මීටර් 8.3/ක්රි.ෑ.500 කණු 100 

ක් සඳයා ප්රවාහනය කි ම. 

 

2020-11-18 

 

ඳ.ව.2.00 

ඳළාත් 

මිළදී 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(සබර) 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) 

ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංජියන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම.යනො. 09, 

නව නගරය, 

රත්නපුර 

දු.අ. 045-2225891-

95 

ෆැක්ස් : 045-

2226084 

2,500.00 40,000.00 නියයෝජය  

සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම.,යනො.09,නව 

නගරය, රත්නපුර. 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) 

ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංජියන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., යනො. 09.         

නව නගරය, 

රත්නපුර. 

-- NCB Click 

Here 

යබදාහැරි

ම් 

අංශය 03 

(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)//RC/2K2

0/090 

 

ඌව ඳළාත සහා මීටර් 8.3 

කි.ෑ. 100 වැරකැව සැහැල්ලු 

යකොන්ක්රීට් කණු 1000ක් 

මිලදී ගැනීම සහ සැඳයීම 

(ලං.වි.ම. පිරිවිතර : 44-

5:2017) 

2020 

යනොවැම්බර් 

මස 18 

වැනිදා 

 

ඳ.ව. 03.00 

ඳළාත් 

මිලදී 

ගැනිම් 

කමිටුව 

(ඌව) 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 

ඳාර, 

හි යගොඩ, 

බදුල්ල. 

 

දු.ක : 0552222474 

500.00 170,000.00 නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 

ඳාර, 

හි යගොඩ, 

බදුල්ල. 

 

 

 

 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

අංක . 04, 

ස්ප්රංවැලි ඳාර, 

හි යගොඩ, 

බදුල්ල. 

- NCB Click 

Here 

යබදාහැරි

ම් 

අංශය 03 

(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/C1/2K2

0/ 

092 

 

මහියංගන ප්රායද්ය ය විදුලි 

ඉංජියන්රු කාර්යාලය සහා 

ආරක්ෂිත යස්ප්පුවක් මිලදී 

ගැනීම සහ සැඳයීම 

2020 

යනොවැම්බර් 

මස 18 

වැනිදා 

 

ඳ.ව. 03.00 

ඳළාත් 

මිලදී 

ගැනිම් 

කමිටුව 

(ඌව) 

එම 500.00 - එම එම - NCB Click 

Here 

https://www.dropbox.com/s/nkedeo6ky8fqe5k/SAB-CECOM-T-2020-35.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nkedeo6ky8fqe5k/SAB-CECOM-T-2020-35.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hj6cibthas1dix8/2k20%20090.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hj6cibthas1dix8/2k20%20090.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fq54d51ooxxi9u0/2k20%20092.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fq54d51ooxxi9u0/2k20%20092.pdf?dl=0
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යබදාහැරි

ම් 

අංශය 03 

(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/C1/M10

/ 

2K20/093 

 

ලං.වි.ම. ඌව ඳළාත් ඇමතුම් 

මධයස්ථානය සහා 

ඳරිගයක 03ක් සහ විශාල 

තිර සහිත යමොනිටර් 03ක් 

මිලදී ගැනීම සහ සැඳයීම 

2020 

යනොවැම්බර් 

මස 18 

වැනිදා 

 

ඳ.ව. 03.00 

ඳළාත් 

මිලදී 

ගැනිම් 

කමිටුව 

(ඌව) 

එම 500.00 12,000.00 එම එම - NCB Click 

Here 

ඉදිකිරීම් 

ජනන 

අංශය 

(ලක්විජය 

විදුලි 

බලාගාරය

) 

LV/T/2020/0240 

 

F.G.D.ඒකක 01 හි 

අබ්යසෝබර් කුලුයහි පිටත 

බ්ත්තිය අලුත් වැඩියා කිරිම. 

 

 

 

25/11/2020 

බදාදාඳැය 

14.00. 

 

යඳර ලංසු 

හමුව - 

11/11/2020 

ඳැය 10.00 

ලක්විජය 

විදුලි 

බලාගාරය  

සඳයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

ප්රසම්ඳාදන 

අංශය, 4වන 

මහල, බලස්ථාන 

කළමයාකරු 

(ලක්විජය 

විදුලිබලාගාරය) 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච්ය ෝයල් 
TP : 032 226 8964 

Fax: 032 226 8966 

 

Mob 0715777171 

රු3,750.00 

(නැවත 

යනොයගව

න 

යටන්ඩර් 

තැන්ඳතුව

) 

සාමානයා

ධිකා  

ලංකා 

විදුලිබල 

මණ්ඩලය 

නමින් 

මහජන 

බැංකුයේ 

ගිණුම් 

අංක: 

204200140

085134 

යවත බැර 

කල හැක. 

 

 

රු170,000.00 ප්රසම්ඳාදන අංශය, 4 

වන මහල, ඳරිඳාලන 

යගොඩනැගිල්ල, 

ලක්විජය 

විදුලිබලාගාරය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච් යලයි 

61342, ශ්රී ලංකාව. 
 

TP : 032 226 8964/977 
Fax: 032 226 8966 

ප්රසම්ඳාදනඅංශ

ය, 4 වනමහල, 

ඳරිඳාලනයගොඩ

නැගිල්ල, 

ලක්විජයවිදුලිබ

ලාගාරය, 

ලංකාවිදුලිබලම

ණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච් යලයි 

61342. 

 

http://www

.ceb.lk/tend

ers/ 

යවතින්

යනොමියල්

බාගතකර

ගතහැක 

 

NCB Click Here 
 

ජනන 

අංශය 

(ලක්විජය 

විදුලි 

LV/T/2020/0356 

 
 

18/11/2020 

දින 

ඳ.ව.14.00 

 

යඳර ලංසු 

ලක්විජය 

බලස්ථාන 

සඳයා 

ගැනීම් 

බලස්ථානකලම

යාකරු  ලක්විජය 

විදුලි බලාගාරය, 

ලංකා විදුලිබල 

රු. 

2,500.00 

එම. 

රු 

93,000.00 

බලස්ථානකලමයා

කරු  ලක්විජය විදුලි 

බලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

බලස්ථානකලම

යාකරු  

ලක්විජය විදුලි 

බලාගාරය, ලංකා 

http://www

.ceb.lk/tend

ers/ 

යවතින්

NCB Click Here 
 

 

 

https://www.dropbox.com/s/havnrqu8fxs3yzk/2k20%20093.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/havnrqu8fxs3yzk/2k20%20093.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/g7kfkmy92pgfk3w/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-240.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g7kfkmy92pgfk3w/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-240.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/oe1xtdx2ydj591e/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-356.pdf?dl=0
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බලාගාරය

) 

කරඹ නිවාස 

සංකීර්යයයහි 

සිවිල් නඩත්තු 

අංශය සතු 

යගොඩනැගිල්යලහි 

දීර්ග කි ම සහ 

අබලි ද්රවය 

අංගනයක් 

ඉදි කි ම. 
 

හමුව - 

04/11/2020 

ඳැය 10.00 

කරඹ 

නිවාස 

සංකීර්යය 

කමිටුව මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච්ය ෝල. 

322268964-6-977 

නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච්ය ෝල. 
 

විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච්ය ෝල. 

 

යනොමියල්

බාගතකර

ගතහැක 
 

 

 

යස්වා 

ජනන 

අංශය 

(ලක්විජය 

විදුලි 

බලාගාරය

) 

LV/T/2020/0393 

 

ලක්විජයබලාගාරයේගල්අඟු

රුයමයහයුම්සහාඋඳකාර

කයස්වාවන්ලබාගැනීම 

18/11/2020 

බදාදාඳැය 

14.00. 

 
 

ලක්විජය 

විදුලි 

බලාගාර 

සඳයාගැ

නීම් 

කමිටුව 

ප්රසම්ඳාදන 

අංශය, 4 

වනමහල, 

ඳරිඳාලනයගොඩ

නැගිල්ල, 

ලක්විජයසංකීර්ය

ය, 

ලංකාවිදුලිබලමණ්

ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච් යලයි 

61342. 

 
TP : 032 226 8972 

Fax: 032 226 8975 

රුපියල් 

3500.00 

අයප්ක්ෂි

තලංසුක

රුවන්හ

යමමමුදල

සාමානයා

ධිකා ලං

විමනමින්

මහජන

බැංකුයේ

ගිණුම්අං

ක2042001

40085134

යවතබැර

කරරිසිට්

ඳතඉදිරිඳ

ත්කරන

යලසකාරු

ණිකවදන්

වමු 

රුපියල්400,00

0.00 (රුපියල් 

ලක්ෂහතරයි) 
 

ප්රසම්ඳාදනඅංශය, 4 

වනමහල, 

ඳරිඳාලනයගොඩනැගි

ල්ල, 

ලක්විජයසංකීර්යය, 

ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩ

ලය, නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච් යලයි 

61342, ශ්රීලංකාව. 
 

TP : 032 226 8972 

Fax: 032 226 8975 

සම්ඳාදනඅංශය, 

4 වනමහල, 

ඳරිඳාලනයගොඩ

නැගිල්ල, 

ලක්විජයසංකීර්

යය, 

ලංකාවිදුලිබලම

ණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච් යලයි 

61342. 
 

http://www

.ceb.lk/tend

ers/ 

යවතින්

යනොමියල්

බාගතකර

ගතහැක 
 

NCB  
Click 

Here 

ජනන 

අංශය 

(ලක්විජය 

විදුලි 

බලාගාරය

) 

LV/T/2020/0407 

 

ලක්විජයබලාගාරයටදිගුදුර

ජලබිඳිතිඉසිනයන්ත්ර 

(මිස්ට්කැයනොන්)  

සැඳයීමසහප්රවාහනයකරදී

ම. 

18/11/2020 

බදාදාඳැය 

14.00. 
 

ලක්විජය 

විදුලි 

බලාගාර 

සඳයාගැ

නීම් 

කමිටුව 

එම රුපියල් 

3500.00 

එම 

රුපියල්300,00

0.00 (රුපියල් 

ලක්ෂතුනයි ) 
 

එම එම එම NCB  

Click 

Here 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/184whr6rfcvm7u7/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-393.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/184whr6rfcvm7u7/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-393.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0ric2ggm61wtaw6/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-407.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0ric2ggm61wtaw6/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-407.pdf?dl=0
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ජනන 

අංශය 

(ලක්විජය 

විදුලි 

බලාගාරය

) 

LV/T/2020/0432 
 

ලක්විජය විදුලි බලාගාර 

යස්වකයින් සදහා කුලී 

ඳදනම මත නිවාස ලබා 

ගැනීම , වසර 2 ක්  සදහා 

11/11/2020 

බදාදාඳැය 

14.00. 
 

ලක්විජය 

විදුලි 

බලාගාර 

සඳයාගැ

නීම් 

කමිටුව 

එම යනොමියල් 

ලබාගත 

හැක 

- 
 

එම එම එම NCB Click 

Here 

ජනන 

අංශය 

(සමනළ 

සංකීර්ය

ය) 

SC/DGM/BID/SC/2020/10 

සමනළ සංකීර්ය කාර්යාලය  

සහා කුලී ඳදනම මත කාර් 

රථයක් ලබාගැනීම 

 

ඉදිරිඳත් කරන කාර් රථ 

යකොන්ත්රාත්තු කාලය තුළ 

ඳළමු ලියාඳදිංචි දිනයයන් 

වසර 10ක්   

යනො ඉක්මවිය යුතුය. 

ලියාඳදිංචි යනො කළ කාර් 

රථ යටන්ඩරය ප්රදානය 

කි යමන් සති යදකක් තුළ 

ලියාඳදිංචි කි යම් 

යකොන්යද්සියට යටත් ව 

සලකා බලනු ලැයබ්. 

2020-11-26 

දින 14.00 

ඳැයට 

අවසන් 

කරනු 

ලැයබ්. 

 

ජනන 

අංශයේ  

කනිෂ්ඨ  

ප්රසම්ඳාද

න 

කමිටුව 

(සමනළ 

සංකීර්ය

ය) 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකා  

(සමනළ 

සංකීර්යය) 

කාර්යාලය 

158/5, නව 

නගරය, 

රත්නපුර 

දු. ක. 

045-2225002 

ෆැක්ස් 

045-2225005 

 
 

1,000.00 

(සියලු ම 

යගවීම් 

ඕනෑම 

බැංකුවකි

න් 

මහජන 

බැංකුයේ 

යදමට

යගොඩ 

ශාඛායේ  

ජනන 

අංශයේ 

රැස්කි ම්   

ගිණුම් 

අංක 

071-1-

001-2-

3320705  

ට බැර 

කර 

ලබාගත් 

රිසිට් 

ඳතක් 

ඉදිරිඳත් 

කළ 

යුතුය) 

18,000.00 නියයෝජය 

සාමානයාධිකා  

(සමනළ සංකීර්යය) 

කාර්යාලය 

158/5, නව නගරය, 

රත්නපුර 

045-2225002 

ෆැක්ස් 

045-2225005 

 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකා  

(සමනළ 

සංකීර්යය) 

කාර්යාලය 

158/5, නව 

නගරය, 

රත්නපුර 

045-2225002 

ෆැක්ස් 

045-2225005 

 

අදාළ නැත NCB බාගැනී

මට 

සබතා

ව 

ජනන 

අංශය 

(සමනළ 

සංකීර්ය

ය) 

SC/DGM/BID/UPS/2020/05 

උඩවලව විදුලි බලාගාරයට 

කුලී ඳදනම මත වෑන් 

රථයක් ලබාගැනීම 

2020/2021 

2020-11-19 

දින 14.00 

ඳැයට 

අවසන් 

කරනු 

ලැයබ්. 

ජනන 

අංශයේ  

කනිෂ්ඨ  

ප්රසම්ඳාද

න 

කමිටුව 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකා  

(සමනළ 

සංකීර්යය) 

කාර්යාලය 

158/5, නව 

1,000.00 

එම 

15,000.00 එම එම අදාළ නැත NCB බාගැනී

මට 

සබතා

ව 

https://www.dropbox.com/s/5cunmulkfzdq7z6/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-432.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5cunmulkfzdq7z6/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-432.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dxxzxh5b6vm9fod/Eng-GEN-SC-SC-2020-10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dxxzxh5b6vm9fod/Eng-GEN-SC-SC-2020-10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dxxzxh5b6vm9fod/Eng-GEN-SC-SC-2020-10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dxxzxh5b6vm9fod/Eng-GEN-SC-SC-2020-10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zisg318x5j30upr/Eng-GEN-SC-UPS-2020-05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zisg318x5j30upr/Eng-GEN-SC-UPS-2020-05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zisg318x5j30upr/Eng-GEN-SC-UPS-2020-05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zisg318x5j30upr/Eng-GEN-SC-UPS-2020-05.pdf?dl=0
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 (සමනළ 

සංකීර්ය

ය) 

නගරය, 

රත්නපුර 

දු. ක. 

045-2225002 

ෆැක්ස් 

045-2225005 

 

යහෝ 

 

විදුලි ඉංජියන්රු,  

උඩවලව විදුලි 

බලාගාරය , 

ලංවිම, උඩවලව. 

දු. ක. 

047-3629243 

 

 

යබදාහැරි

ම් අංශය 

01 

(යකොළඹ 

නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2020/12
5 
 

නියයෝජය සාමනයාධිකාරි 

(යකොළඹ නගරය) 

ටඅනුබද්දිතඅංශයන්සදහා

යඳෞද්ගලික ආරක්ෂක 

යස්වය සඳයා ගැනිම සදහා 

වන යටන්ඩර් කැදවිම 

 

18/11/2020 

යඳ.ව.10.00 

 

ඳළාත් 

මිලදී 

ගැනුම් 

කමිටුව 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 

සිේවන මහල,  

ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 

340, 

ආර්. ඒ. ද යමල් 

මාවත, යකොළඹ 

03 මගින් 

2020-11-17 දිනට 

යඳර 

දුක.011-2575930 

 

1,000.00 

(මුදලින්) 

700,000.00 

(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 

අයකරයක් 

මගින්) 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 

සිේ වන මහල,  

ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැලිල්ල 340, 

ආර් ඒ ද යමල් 

මාවත, යකොළඹ 03 

හි තබා ඇති ලංසු 

යඳට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

 

- NCB Click Here 

යබදාහැරි

ම් අංශය 

01 

(උතුරුමැද) 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/

එච්වී/2020/032 

 

විදුලි ඉංජියන්රු(කැකිරාව) 

යේ රාජකා  කටයුතු සහා 

වසර 02ක කාල සීමාවකට  

කුලී ඳදනම මත කාර් 

2020.11.12 

ඳ.ව.03.00 

ඳළාත් 

ප්රසම්ඳාද

න කමිටුව 

(උ.මැ.ඳ) 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

අංක 525/26, ඳළමු 

මහල,ඩී.එස්.යස්

500.00 10,000.00 නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

අංක 525/26, ඳළමු 

මහල,ඩී.එස්.යස්නා

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

ඩී.එස්.යස්නානාය

ක මාවත, 

අදාළ නැත NCB click here 

https://www.dropbox.com/s/3yl5vnsukxom64q/ENG-DD1-CC-2020-125.pdf?dl=0
Sin-DD1-NCP--HV-2020-032.pdf
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රථයක් ලබා ගැනීම. 
 

 

 

 

නානායක මාවත, 

අනුරාධපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

නායක මාවත, 

අනුරාධපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

අනුරාධපුර. 

යබදාහැරි

ම් අංශය 

01 

(උතුරුමැද) 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/

එච්වී/2020/033 

 

විදුලි ඉංජියන්රු(අනුරාධපුර) 

යේ රාජකා  කටයුතු සහා 

වසර 02ක කාල සීමාවකට  

කුලී ඳදනම මත කාර් 

රථයක් ලබා ගැනීම. 
 

2020.11.12 

ඳ.ව.03.00 

ඳළාත් 

ප්රසම්ඳාද

න කමිටුව 

(උ.මැ.ඳ) 

එම 500.00 10,000.00 එම එම අදාළ නැත NCB click here 

යබදාහැරි

ම් අංශය 

01 

(උතුරුමැද) 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/

එච්වී/2020/034 

 

ප්රධාන 

ඉංජියන්රු(මින්යන්රිය) 

යටයත් විදුලි අධිකා  

(යඳොයළොන්නරුව) යේ 

රාජකා  කටයුතු සහා 

වසර 02ක කාල සීමාවකට  

කුලී ඳදනම මත වෑන් 

රථයක් ලබා ගැනීම. 

2020.11.12 

ඳ.ව.03.00 

ඳළාත් 

ප්රසම්ඳාද

න කමිටුව 

(උ.මැ.ඳ) 

එම 500.00 10,000.00 එම එම අදාළ නැත NCB click here 

යබදාහැරි

ම් අංශය 

01 

(උතුරුමැද) 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඊ(යකොම්)

සී8/2020/ 

028/ආර්බී/යනොච්චියාගම 

 

යනොච්චියාගම ඳාරියභෝගික 

යස්වා මධයස්ථානයේ විදුලි 

අධිකාරි යේ  නිල නිවාසය 

සහා වසරක කාලසීමාවක් 

සහා නිවසක් 

කුලියට/බද්දට ලබා ගැනීම. 
 

තිබිය යුතු අවශයතා : 
 

 යනොච්චියාගම 

නගරයේ 

2020.11.12 

ඳ.ව. 3.00 

ඳළාත් 

ප්රසම්ඳාද

න කමිටුව 

(උ.මැ.ඳ) 

තමා විසින් සකස් 

කර ගන්නා ලද 

අයදුම්ඳතක 

අයිතිකරුයේ 

නම,දුරකථන 

අංකය, 

යගොඩනැගිල්ල 

පිහිටා ඇති 

ස්ථානයයහි 

ලිපිනය, බදු කුලිය, 

යගොඩනැගිල්යල් 

අයිතිය තහවරු 

කරන ඔප්පුයේ 

පිටඳත හා 

අදාළ 

නැත 

අදාළ නැත එම එම අදාළ නැත NCB click here 

Sin-DD1-NCP--HV-2020-033.pdf
Sin-DD1-NCP--HV-2020-034.pdf
file:///C:/Users/DELL3/Desktop/Paper%20add%2029-10-2020/Sin-DD1-NCP--C3-2020-08.pdf
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ඳාරියභෝගික යස්වා 

මධයස්ථානය  

ආසන්නයේ පිහිටීම. 

 නිවස ඇතුළත අවම 

වශයයන් 

ආලින්දය,නිදන 

කාමර 02, 

මුළුතැන්යගය හා 

නිවසට සම්බන්ධ 

නාන කාමරයක් 

තිබිය යුතුය. 
 

 වර්ග අඩි 1500 

යනොඅඩු නල 

ජළය,විදුලිය,දුරකථ

න හා සනීඳාරක්ෂක 

ඳහසුකම් සහිත වීම. 
 

ඳැහැදිළි පිවිසුම් ප්රධාන 

යේට්ටුව හා වාහන නවතා 

තැබීයම් ඳහසුකම් සහිත 

වීම 

 

පිවිසුම් මාර්ගය 

පිළිබ විස්තර 

සහන් කර ලියා 

ඳදිංචි තැඳෑයලන් 

යහෝ අතින් 

යගනවිත් 

යටන්ඩර් 

යඳට්ටියට දැමිය 

යුතුය. මිල ගයන් 

ඉදිරිඳත් කරන 

කවරයේ 

“යනොච්චියාගම 

ඳාරියභෝගික 

යස්වා  

මධයස්ථානයේ 

විදුලි අධිකාරියේ 

නිල නිවස සහා 

වසරක 

කාලසීමාවකට 

යගොඩනැගිල්ලක් 

කුලියට/බද්දට 

ලබා ගැනීම 

යනුයවන් සහන් 

කල යුතුය. 

යබදාහැරි

ම් අංශය  

02 

(මධයම) 

 

 

CP/CE(COM)/PPC/2020/459 

විදුලි   ඉංජියන්රු 

(කුණ්ඩසායල්) ම.ඳ. 

ඒකකයේ වානිජ උඳ 

ඒකකය   සහා කුලී ඳදනම 

මත වසර 01ක කාලයකට ත්රී 

යරෝද  රථයක්  ලබා ගැනීම . 

 

 

 

2020-11-18 

දින 

ඳ.ව. 2.00ට 

ඳළාත් 

ප්රසම්ඳාද

න කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල 

මණ්ඩලය, අංක 

04, අස්ගිරිය ඳාර, 

මහනුවර. 

දු.අ.  081-

2234324 

081-4472724 

 

500/= 5,000/- ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

අංක 04, 

අස්ගිරිය ඳාර, 

මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

අංක 04, 

අස්ගිරිය ඳාර, 

මහනුවර. 

අදාල 

නැත. 

NCB Click 

Here 

 

https://www.dropbox.com/s/vptcue7rcjddz9d/Sin-DD2-CP-PPC-2020-459.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vptcue7rcjddz9d/Sin-DD2-CP-PPC-2020-459.pdf?dl=0
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යබදාහැරි

ම් අංශය  

02 

(මධයම) 

 

 

CP/CE(COM)/PPC/2020/460 

ප්රධාන ඉංජියන්රු (වානිජ )  

ඒකකය - ම.ඳ. බිල්ඳත්  

මධයස්ථානය  සහා  කුලී 

ඳදනම මත වසර 02ක 

කාලයකට වෑන් රථයක්  

ලබා ගැනීම. 

 

 

2020-11-18  

දින 

ඳ.ව. 2.00ට 

ඳළාත් 

ප්රසම්ඳාද

න කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල 

මණ්ඩලය, අංක 

04, අස්ගිරිය ඳාර, 

මහනුවර. 

දු.අ.  081-

2234324 

081-4472724 

1000/= 16,000/= එම එම අදාල 

නැත. 

NCB Click 

Here 

 

යබදාහැරි

ම් අංශය  

02 

(මධයම) 

 

 

CP/CE(COM)/PPC/2020/458 

 

කුණ්ඩසායල්   ප්රායද්ය ය විදුලි 

ඉංජියන්රු  බල   ප්රයද්ශයට 

අයත් කරල්ලියද්ද විදුලි 

ඳාරියභෝගික යස්වා 

මධයස්ථනය  ඳවත්වායගන 

යාම සහා  වසර 02ක 

කාලයකට බදු /කුලීඳදනම 

මත යගොඩනැගිල්ලක් ලබා 

ගැනීම. 

සපුරාලිය යුතු අවශ්යතා 
 

1. යගොඩනැගිල්ල ව.අ. 2500 

ක වැඩබිම් ප්රමායයකින්  

යුක්ත වීම. 

2. නල ජලය, විදුලිය, 

දුරකථන ඳහසුකම් 

තිබිය යුතුය. 

3. බර වාහන 03ක් නවතා 

තැබීයම් හැකියාව තිබිය 

යුතුය. 

4. කරල්ලියද්ද නගර 

ආසන්නයේ ප්රධාන බස් 

මාර්ගයට මීටර් 200 

සීමායේ පිහිටා තිබිය 

යුතුය 

5. කාන්තා ඳරිමි යදඳක්ෂය 

සහා යවන යවනම 

2020-11-18 

දින 

ඳ.ව. 2.00ට 

ඳළාත් 

සඳයා 

ගැනීයම් 

කමිටුව 

තමා විසින් සකස් 

කරගත් 

අයදුම්ඳතක 

බලායඳොයරොත්තු 

වන මාසික කුළිය 

සහ 

යගොඩනැගිල්යල් 

සියලු විස්තර 

සහන් කර 

එවන්න. 

 

දු.අ.  081-

2374283 

 

- - එම එම අදාල 

නැත. 

NCB  

https://www.dropbox.com/s/6qie089bw219xeo/Sin-DD2-CP-PPC-2020-460.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6qie089bw219xeo/Sin-DD2-CP-PPC-2020-460.pdf?dl=0
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වැසිකිළි හා නාන කාමර 

ඳද්ධතියක් තිබිය යුතුය. 

6. එළිමහයන් යන්ත්ර 

උඳකරය හා අමතර 

යකොටස් ජලයයන් යට 

යනොවන ඳරිදි ගබඩා 

කර තැබීමට හැකිවන 

යස් වටා ආරක්ෂිත 

තාප්ඳයක් තිබිය යුතුය. 
 

 

7.  

යබදාහැරි

ම් අංශය  

02 

(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/462 

දඹුල්ල ප්රායද්ය ය විදුලි 

ඉංජියන්රු බල ප්රයද්ශයට 

අයත් දඹුල්ල විදුලි 

ඳාරියභෝගික යස්වා 

මධයස්ථානය සහා බදු / 

කුලී ඳදනම මත කණු ගබඩා 

කර ගැනීම සහා  ඳහත 

ඳහසුකම් සහිත ඉඩමත්  

වසර 02ක කාලයකට ලබා 

ගැනීම. 
 

 භූමි ප්රමායය අවම 

වශයයන් ඳර් ස් 80 

ඳමය  විය යුතුය. 

 ප්රධාන ඳාරට මායිම් ව 

තැනිතලා ඉඩම් 

යකොටසක් විය යුතුය 

 ආරක්ෂිත වැටක් හා 

පිවිසුම් යදොරටුවත් තිබිය 

යුතුය. 

 ඉඩම තුලට යරේන් 

රථයක් ගත හැකි විය 

යුතුය. 

 

2020-11-18 

දින 

ඳ.ව. 2.00ට 

ඳළාත් 

ප්රසම්ඳාද

න කමිටුව 

තමා විසින් සකස් 

කරගත් 

අයදුම්ඳතක 

බලායඳොයරොත්තු 

වන කුලිය සහ 

යගොඩනැගිල්යල් 

සියලු විස්තර 

සහන් කර 

එවන්න. 

දු.අ.   066-2283442 

- - එම එම අදාල 

නැත. 

NCB  
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යබදාහැරි

ම් අංශය  

02 

(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/409 

ලංවිම දඹුල්ල ප්රායද්ය ය ේදුලි 

ඒකකයේ නාවුල 

ඳාරියභෝගික යස්වා 

මධයස්ථානයේ අබලි භාණ්ඩ 

ගබඩා කර තැබීම Steel 

Fabricated(72’-10”x32’-0”) 

විවෘත ගබඩාවක් ඉදිකි ම 

සහා යටන්ඩර් කැවීම. 

සුදුසුකම් 

ICTAD යේණියේ C8 යහෝ ඉන් 

ඉහළ යේණියේ විය යුතුය. 
Pre-Bid Meeting 

2020-11-13 වන දින 

යඳ.ව.10.00ට නාවුල 

ඳාරියභෝගික යස්වා 

මධයස්ථානයේදී ඳැවැත්යේ. 
 

2020-11-18 

දින 

ඳ.ව. 2.00ට 

ඳළාත් 

ප්රසම්ඳාද

න කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල 

මණ්ඩලය, අංක 

04, අස්ගිරිය ඳාර, 

මහනුවර. 

දු.අ.  0662283442 

1000/= 29,000/= එම එම අදාල 

නැත. 

NCB Click 

Here 

 

යබදාහැ 

ම් අංශය 

02 

(නැයගන

හිර) 

DGM [E]/QPPC/20/208 

 

විදුලි අධිකා  (සැළසුම්) 

   ා ලය  යේ 

රාජකා  කටයුතු සහා 

4WD ඩබල් කැබ්  රථයක්  

වසර 02 ක් සහා කුලියට 

ලබා ගැනීම. 

2020-11-18 

වන දා 

ඳස්වරු 

2.00 

ඳළාත් 

ප්රසම්ඳාද

න කමිටුව 

(නැයගන

හිර) 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකා  

(නැයගනහිර 

කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             

026-2222666 

026-2221030 

1,000.00 20,000.00 නියයෝජය 

සාමානයාධිකා  

(නැයගනහිර 

කාර්යාලය), 

උප්පුයේලි, 

ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකා  

(නැයගනහිර 

කාර්යාලය) 

උප්පුයේලි, 

ත්රිකුයාමලය 

- NCB click 

here 

යබදාහැ 

ම් අංශය 

02 

(නැයගන

හිර) 

DGM [E]/QPPC/20/209 

 

උහන  ඳාරියභෝගික 

මධයස්ථානය (අම්ඳාර) 

සහා යගොඩනැගිල්ලක් 

කුලියට ලබා ගැනීම 

2020-11-18 

වන දා 

ඳස්වරු 

2.00 

ඳළාත් 

ප්රසම්ඳාද

න කමිටුව 

(නැයගන

හිර) 

ප්රායද්ය ය ප්රධාන  

විදුලි ඉංජියන්රු 

කාර්යාලය 

(අම්ඳාර) 

063-2222387 

063-2222078 

යහෝ 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකා (

නැයගනහිර 

කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             

026-2222666 

026-2221030 

500.00 - එම එම - NCB click 

here 

https://www.dropbox.com/s/e74e5ew365q48bv/Eng-DD2-CP-PPC-2020-409.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e74e5ew365q48bv/Eng-DD2-CP-PPC-2020-409.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8xcmj56j7s9z7xf/Eng-DD2-EP-208%20Hiring%20of%204WD%20double%20cab%20%20for%20ES%28Planning%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8xcmj56j7s9z7xf/Eng-DD2-EP-208%20Hiring%20of%204WD%20double%20cab%20%20for%20ES%28Planning%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9h5v8lbxsbk94w0/Eng-DD2-EP-209%20Rent%20a%20building%20for%20the%20use%20as%20ECSC%20at%20Uhana.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9h5v8lbxsbk94w0/Eng-DD2-EP-209%20Rent%20a%20building%20for%20the%20use%20as%20ECSC%20at%20Uhana.pdf?dl=0
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යබදාහැ 

ම් අංශය 

02 

(වයාඳෘති 

හා අධිසැර 

නඩත්තු) 

PR&HM/DD2/DPC

/CE(SC&M)/2020/20 

 

ප්රධාන ඉංි පේරු 

(උඳපඳොලතැනීම් හා 

නඩත්තු), වයාඳෘ හ හා 

අධිසැර නඩත්තු-

පෙ.අ.02-

ගම්ඳහකාර්යාලය සහා 

වසරක  

කාලයකටරියදුපර  

සහිත වෑේ 

රථයක් ලියට ගැනී . 

2020/11/18 

 

14.00 ඳැය 

DPC-DD2 

 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකා  

(වයාඳෘති හා 

අධිසැර නඩත්තු) 

- යබ.අ.02 

අංක 18, 

ළමාගාරය ඳාර, 

මහනුවර. 

 

දු.ක./ෆැක්ස් 

081-

2222286/2204298 

500.00 15000.00 නියයෝජය 

සාමානයාධිකා  

(වයාඳෘති හා අධිසැර 

නඩත්තු) - යබ.අ.02 

අංක 18, ළමාගාරය 

ඳාර, මහනුවර. 

 

දු.ක./ෆැක්ස් 

081-

2222286/2204298 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකා  

(වයාඳෘති හා 

අධිසැර නඩත්තු) 

- යබ.අ.02 

අංක 18, 

ළමාගාරය ඳාර, 

මහනුවර. 

 

දු.ක./ෆැක්ස් 

081-

2222286/2204298 
 

- NCB click here 
20.pdf?dl

=0 

යබදාහැරි

ම් 

අංශය 03 

(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/C1/2K2

0/ 

091 

 

බණ්ඩාරයවල ඳාරියභෝගික 

යස්වා මධයස්ථානයේ 

පිවිසුම් මාර්ගය නවීකරයය 

කි ම 

2020 

යනොවැම්බර් 

මස 18 

වැනිදා 

 

ඳ.ව. 03.00 

ඳළාත් 

මිලදී 

ගැනිම් 

කමිටුව 

(ඌව) 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

අංක . 04, 

ස්ප්රංවැලි ඳාර, 

හි යගොඩ, 

බදුල්ල. 

 

දු.ක : 0552222474 

 

2000.00 68,000.00 නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 

ඳාර, 

හි යගොඩ, 

බදුල්ල. 

 

 

 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

අංක . 04, 

ස්ප්රංවැලි ඳාර, 

හි යගොඩ, 

බදුල්ල. 

- NCB Click 

Here 

යබදාහැරි

ම් 

අංශය 03 

(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/ 

HV-81/BD-10/2K20/73 

 

ප්රධාන ඉංජියන්රු (බදුල්ල) 

යවත කුලී ඳදනම මත වසර 

යදකක් සහා යමෝටර් 

රථයක් ලබාගැනීම 

2020 

යනොවැම්බර් 

මස 18 

වැනිදා 

 

ඳ.ව. 03.00 

ඳළාත් 

මිලදී 

ගැනිම් 

කමිටුව 

(ඌව) 

එම 500.00 50,000.00 

 

එම එම - NCB Click 

Here 

https://www.dropbox.com/s/hfhdku6plmudkge/ENG-DD2-PHM-PR%26HM-DD2-DPC%20CE%28SC%26M%292020.20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/22twejpbjyc6ozm/2K20%20091.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/22twejpbjyc6ozm/2K20%20091.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/phxyx7gsyk290rv/73%20car.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/phxyx7gsyk290rv/73%20car.doc.pdf?dl=0
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යබදාහැරි

ම් 

අංශය 03 

(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/ 

HV-06/DGM-06/2K20/74 

 

ප්රධාන ඉංජියන්රු (සැලසුම් 

හා සංවර්ධන - ඌව) 

ඒකකයේ විදුලි අධිකාරි 

(සැලසුම්) යවත කුලී ඳදනම 

මත වසර යදකක් සහා 

වෑන් රථයක් ලබාගැනීම 

2020 

යනොවැම්බර් 

මස 18 

වැනිදා 

 

ඳ.ව. 03.00 

ඳළාත් 

මිලදී 

ගැනිම් 

කමිටුව 

(ඌව) 

එම 500.00 49,000.00 

 

එම එම  

- 

NCB Click 

Here 

යබදාහැරි

ම් 

අංශය 03 

(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/ 

HV-122/DI-08/2K20/75 

 

විදුලි ඉංජියන්රු (දියතලාව) 

ඒකකයේ ඇල්ල 

ඳාරියභෝගික යස්වා 

මධයස්ථානය යවත කුලී 

ඳදනම මත වසර යදකක් 

සහා කෘ කැබ් රථයක් 

ලබාගැනීම 

2020 

යනොවැම්බර් 

මස 18 

වැනිදා 

 

ඳ.ව. 03.00 

ඳළාත් 

මිලදී 

ගැනිම් 

කමිටුව 

(ඌව) 

එම  

500.00 

 

51,000.00 

 

එම එම  

- 

NCB Click 

Here 

යබදාහැරි

ම් 

අංශය 03 

(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/ 

HV-123/DI-09/2K20/76 

 

විදුලි ඉංජියන්රු (දියතලාව) 

ඒකකයේ ඇල්ල 

ඳාරියභෝගික යස්වා 

මධයස්ථානය යවත කුලී 

ඳදනම මත වසර යදකක් 

සහා ඩබල්කැබ් 4WD 

රථයක් ලබාගැනීම 

2020 

යනොවැම්බර් 

මස 18 

වැනිදා 

 

ඳ.ව. 03.00 

ඳළාත් 

මිලදී 

ගැනිම් 

කමිටුව 

(ඌව) 

එම 500.00 63,000.00 

 

එම එම - NCB Click 

Here 

යබදාහැරි

ම් 

අංශය 03 

(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/ 

HV-124/DI-10/2K20/77 

 

විදුලි ඉංජියන්රු (දියතලාව) 

ඒකකයේ ඇල්ල 

ඳාරියභෝගික යස්වා 

මධයස්ථානය යවත කුලී 

ඳදනම මත වසර යදකක් 

සහා යලොරි රථයක් 

ලබාගැනීම 

2020 

යනොවැම්බර් 

මස 18 

වැනිදා 

 

ඳ.ව. 03.00 

ඳළාත් 

මිලදී 

ගැනිම් 

කමිටුව 

(ඌව) 

එම 500.00 51,000.00 

 

එම එම - NCB Click 

Here 

https://www.dropbox.com/s/tocgpyukdnaxlmf/74%20van.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tocgpyukdnaxlmf/74%20van.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ssxcuwpkg8p10s2/75%20CREW%20CAB.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ssxcuwpkg8p10s2/75%20CREW%20CAB.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qkirb0jwfmqd3fz/76%20double%20cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qkirb0jwfmqd3fz/76%20double%20cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9mxedsissiprvz2/77%20LORRY.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9mxedsissiprvz2/77%20LORRY.doc.pdf?dl=0
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යබදාහැරි

ම් 

අංශය 03 

(ඌව) 

නිසා(ඌව)/ප්රඉ(වාීජ))/

නිල 

නිවාස/සි6/2පක්20/14 

 

බිබිල නගරය අවටින් විදුලි 

අධිකාරි (බිබිල) සහා 

නිවසක් බදු ඳදනම මත 

වසර යදකක කාලයක් 

සහා ලබාගැනීම 

2020 

යනොවැම්බර් 

මස 18 

වැනිදා 

 

ඳ.ව. 03.00 

ඳළාත් 

මිලදී 

ගැනිම් 

කමිටුව 

(ඌව) 

ප්රායද්ය ය විදුලි 

ඉංජියන්රු 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

වැල්ලවාය ඳාර, 

යමොයරාගල 

 

දු.ක : 0552277350 

 

500.00 6,000.00 

 

එම එම - NCB Click 

Here 

යබදාහැ 

ම් අංශය 0 

4 

(බඳද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2020/28 

එකලා මනු ඳරික්ශා කි ම 

සහා යකොන්ත්රාත් කරුවන් 

ලියාඳදිංචි කි ම වසර 2021, 

බස්නාහිර ඳළාත දකුය 1. 

 

(යකොවිඩ් 19 වසංගත 

තත්වය නිසා ලංසු 

භාරගන්නා අවසාන දිනය 

දීර්ග කරන ලදී.) 

ලංසු යඳොත් මිලදී ගැනීමට 

ප්රථමව ලංසු යයොමු අංකය, 

ඔයබ් ආයතනයේ නම සහ 

ලිපිනය යකටි ඳනිවිඩයක් 

මාර්ගයයන් 0702516069 යන 

අංකයට දැනුම් යදන්න. 

 

(දීර්ග කරන 

ලද  දිනය) 

2020.11.19 

යඳ.ව. 10.00 

ඳළාත් 

ප්රසම්ඳාද

න කමි ටුව 

නියයොජය 

සාමානයාධිකාරි ( 

බස්නාහිර ඳළාත 

දකුය-1) 

කාර්යාලය, 

යබදාහැ ම් අංශ - 

4 මලස්ථානය, 

3වන මහල, ලංකා 

විදුලිබල 

මණ්ඩලය, අංක: 

25, නගරසභා 

ඳටුමඟ, යදහිවල. 

011-2638852 

500.00 00.00 ප්රධාන ඉංජියන්රු 

(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකා  

(බස්නාහිර ඳළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය,  

යබදාහැ ම් අංශ - 4 

මලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක: 25, නගරසභා 

ඳටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 

(වාණිජ), 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකා  

(බස්නාහිර 

ඳළාත දකුය-1) 

කාර්යාලය,  

යබදාහැ ම් අංශ 

- 4 මලස්ථානය, 

3වන මහල, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, අංක: 

25, නගරසභා 

ඳටුමඟ, යදහිවල. 

 NCB Click 

here 

 

යබදාහැ 

ම් අංශය 0 

4 

(බඳද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2020/60 

බස්නාහිර ඳළාත දකුය 1 

සහා සැඳයුම් කරුවන් 

ලියාඳදිංචි කි ම වසර 2021 

අමුද්රවයය 

01. ලිපි ද්රවය 

02. මුද්රයය කි ම 

03. විදුලි  රැහැන් සහා 

ආවුද, යමවලම් හා උඳකරය 

04. ඇයමුරිච්චි, 

යලෝහභාන්ඩ, තීන්ත, 

යගොඩනැගිලි ද්රවය වැනි ද්රවය 

(දීර්ග කරන 

ලද  දිනය) 

2020.11.19 

යඳ.ව. 10.00 

ඳළාත් 

ප්රසම්ඳාද

න කමි ටුව 

එම 500.00 00.00 එම එම  NCB Click 

here 

 

https://www.dropbox.com/s/l06r4fbcxxwd2ik/2K20-14.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l06r4fbcxxwd2ik/2K20-14.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
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
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05. යඳ රැඳි / Spun යකොන්ක්රීට් 

කණු 

06. වැර කැව යකොන්ක්රීට් 

කණු 

07. ඳරිගයක, මුද්රය යන්ත්ර, 

ඳරිගයක උඳාංග 

08. ටයර් සහ ටියුබ් 

යස්වා 

09. වාහන යතල්-ග්රීස් කි ම, 

යස්වා කි ම හා අළුත්වැඩියා 

කි ම 

10. කණු සහ අයනකුත් 

භාන්ඩ ප්රවාහනය කි ම 

11. සිවිල් වැඩ (ඉදිකි ම් හා 

අළුත්වැඩියා කි ම්) 

12. ආරක්ශක යස්වා හා 

පිරිසිදුකි යම් යස්වා සැඳයීම 

 

(යකොවිඩ් 19 වසංගත 

තත්වය නිසා ලංසු 

භාරගන්නා අවසාන දිනය 

දීර්ග කරන ලදී.) 

ලංසු යඳොත් මිලදී ගැනීමට 

ප්රථමව ලංසු යයොමු අංකය, 

ඔයබ් ආයතනයේ නම සහ 

ලිපිනය යකටි ඳනිවිඩයක් 

මාර්ගයයන් 0702516069 යන 

අංකයට දැනුම් යදන්න. 

යබදාහැ 

ම් අංශය 0 

4 

(බඳද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2020/61 

මධයම හා අඩු යවෝල්ටීයතා, 

යබදාහැ ම්  රැහැන් මාර්ග 

සහ උඳයඳොළ තැනීම් 

කටයුතු සහා යකොන්ත්රාත් 

කරුවන් ලියාඳදිංචි කි ම 

වසර 2021, බස්නාහිර 

ඳළාත දකුය 1. 

 

(යකොවිඩ් 19 වසංගත 

තත්වය නිසා ලංසු 

 

(දීර්ග කරන 

ලද  දිනය) 

2020.11.19 

යඳ.ව. 10.00 

ඳළාත් 

ප්රසම්ඳාද

න කමි ටුව 

එම 500.00 00.00 එම එම  NCB Click 

here 

 

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
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භාරගන්නා අවසාන දිනය 

දීර්ග කරන ලදී.) 

ලංසු යඳොත් මිලදී ගැනීමට 

ප්රථමව ලංසු යයොමු අංකය, 

ඔයබ් ආයතනයේ නම සහ 

ලිපිනය යකටි ඳනිවිඩයක් 

මාර්ගයයන් 0702516069 යන 

අංකයට දැනුම් යදන්න. 

යබදාහැ 

ම් අංශය 0 

4 

(බඳද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2020/62 

මධයම හා අඩු යවෝල්ටීයතා, 

යබදාහැ ම්  රැහැන් මාර්ග 

සහ උඳයඳොළ නඩත්තු 

කටයුතු සහා යකොන්ත්රාත් 

කරුවන් ලියාඳදිංචි කි ම 

වසර 2021, බස්නාහිර 

ඳළාත දකුය 1 

 

(යකොවිඩ් 19 වසංගත 

තත්වය නිසා ලංසු 

භාරගන්නා අවසාන දිනය 

දීර්ග කරන ලදී.) 

ලංසු යඳොත් මිලදී ගැනීමට 

ප්රථමව ලංසු යයොමු අංකය, 

ඔයබ් ආයතනයේ නම සහ 

ලිපිනය යකටි ඳනිවිඩයක් 

මාර්ගයයන් 0702516069 යන 

අංකයට දැනුම් යදන්න. 

 

(දීර්ග කරන 

ලද  දිනය) 

2020.11.19 

යඳ.ව. 10.00 

ඳළාත් 

ප්රසම්ඳාද

න කමි ටුව 

එම 500.00 00.00 එම එම  NCB Click 

here 

 

යබදාහැ 

ම් අංශය 0 

4 

(බඳද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2020/63 

යස්වා සැඳයුම් කටයුතු සහ 

ප්රායද්ය ය නඩත්තු කටයුතු 

සහා යකොන්ත්රාත් කරුවන් 

ලියාඳදිංචි කි ම වසර 2021, 

බස්නාහිර ඳළාත දකුය 1 

 

(යකොවිඩ් 19 වසංගත 

තත්වය නිසා ලංසු 

භාරගන්නා අවසාන දිනය 

දීර්ග කරන ලදී.) 

ලංසු යඳොත් මිලදී ගැනීමට 

 

(දීර්ග කරන 

ලද  දිනය) 

2020.11.19 

යඳ.ව. 10.00 

ඳළාත් 

ප්රසම්ඳාද

න කමි ටුව 

එම 500.00 00.00 එම එම  NCB Click 

here 

 

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
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
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ප්රථමව ලංසු යයොමු අංකය, 

ඔයබ් ආයතනයේ නම සහ 

ලිපිනය යකටි ඳනිවිඩයක් 

මාර්ගයයන් 0702516069 යන 

අංකයට දැනුම් යදන්න. 

යබදාහැ 

ම් අංශය 0 

4 

(බඳද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2020/64 

විදුලි රැහැන් මාර්ගයන්හි 

මංවර යහළි යඳයහළි කි ම 

සහා යකොන්ත්රාත්කරුවන් 

ලියාඳදිංචි කි ම වසර 2021 

බස්නාහිර ඳළාත දකුය-1 

 

(යකොවිඩ් 19 වසංගත 

තත්වය නිසා ලංසු 

භාරගන්නා අවසාන දිනය 

දීර්ග කරන ලදී.) 

ලංසු යඳොත් මිලදී ගැනීමට 

ප්රථමව ලංසු යයොමු අංකය, 

ඔයබ් ආයතනයේ නම සහ 

ලිපිනය යකටි ඳනිවිඩයක් 

මාර්ගයයන් 0702516069 යන 

අංකයට දැනුම් යදන්න. 

 

(දීර්ග කරන 

ලද  දිනය) 

2020.11.19 

යඳ.ව. 10.00 

ඳළාත් 

ප්රසම්ඳාද

න කමි ටුව 

එම 500.00 00.00 එම එම  NCB Click 

here 

 

යබදාහැ 

ම් අංශය 0 

4 

(බඳද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2020/65 

බස්නාහිර ඳළාත දකුය-1 

සහා විදුලි පිරිවැ ටුම්වල 

අභයන්තර තතැදීම් හි 

ඳ ක්ෂය කටයුතු සහා 

වරලත් විදුලි 

ඉංජියන්රුවරුන් ලියාඳදිංචි 

කි ම  වසර 2021. 

(2021 වසයර් ලියාඳදිංචිය 

අයප්ක්ශා කරන යම් වන 

විටත් 2020 සහා ලියාඳදිංචි  

වී ඇති වරලත් විදුලි 

ඉංජියන්රු වරුන්, ඔවුන්යේ 

කැමැත්ත සහන් ලිපියක් 

හා 2021 වසර සහා ශ්රී 

ලංකා ඉංජියන්රු 

ආයතනයේ සාමාජික 

 

(දීර්ග කරන 

ලද  දිනය) 

2020.11.19 

යඳ.ව. 10.00 

ඳළාත් 

ප්රසම්ඳාද

න කමි ටුව 

එම 500.00 00.00 එම එම  NCB Click 

here 

 

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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ගාස්තු යගව රිසිට් ඳතක 

පිටඳතක්  ප්රධාන ඉංජියන්රු 

(වාණිජ) යවත එවීම 

ප්රමායවත්ය.) 

 

(යකොවිඩ් 19 වසංගත 

තත්වය නිසා ලංසු 

භාරගන්නා අවසාන දිනය 

දීර්ග කරන ලදී.) 

ලංසු යඳොත් මිලදී ගැනීමට 

ප්රථමව ලංසු යයොමු අංකය, 

ඔයබ් ආයතනයේ නම සහ 

ලිපිනය යකටි ඳනිවිඩයක් 

මාර්ගයයන් 0702516069 යන 

අංකයට දැනුම් යදන්න. 

යබදාහැ 

ම් අංශය 0 

4 

(බඳද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2020/73 

බස්නාහිර ඳළාත දකුය-1 

හි අබලි ද්රවයය විකිනීම 

සහා ව යටන්ඩරය 

 

ලංසු යඳොත් මිලදී ගැනීමට 

ප්රථමව ලංසු යයොමු අංකය, 

ඔයබ් ආයතනයේ නම සහ 

ලිපිනය යකටි ඳනිවිඩයක් 

මාර්ගයයන් 0702516069 යන 

අංකයට දැනුම් යදන්න. 

 

 

 

2020.11.19 

යඳ.ව. 10.00 

ඳළාත් 

ප්රසම්ඳාද

න කමි ටුව 

එම 500.00 යලොට් අංක 1-

5 1,000.00  

බැගින් 

යලොට් අංක 6 

– 10,000.00 

එම එම  NCB Click 

here 

 

යබදාහැ 

ම් අංශය 

04 

(දකුණු 

ඳළාත) 

SP/G/C3/ඉමදවඋඳඳා.යස්.ම 

/2020/08 

 

ප්රායද්ය ය විදුලි ඉංජියන්රු 

ගාල්ල 

කාර්යාලයටඅයත්ඉදිකි මට 

යයෝජිතඉමදව උඳ 

ඳා.යස්.මධයස්ථානයයහි 

යගොඩනැගිල්ලට අාල සියළු 

සැලසුම් සහ ඇස්තයම්න්තු 

සකසා ගැනීමසහා වරලත් 

වාස්තු විදයාඥයකයකුයේ සහය 

2020.11.11 

ඳ.ව.2.00 

ඳළාත් 

සඳයා 

ගැනීම් 
 

 

ප්රායද්ය ය විදුලි 

ඉංජියන්රු 

කාර්යාලය. 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

යනො187/3 

බණ්ඩාරනායක 

යඳයදස, 

ගාල්ල 
 

දු.ක - 09122-

34344 

500/- 
 

- 

 

 

ප්රායද්ය යවිදුලිඉංජි

යන්රුකාර්යාලය. 

ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩ

ලය, 

යනො187/3 

බණ්ඩාරනායකයඳ

යදස, 

ගාල්ල 
 

දු.ක - 09122-34344 

 

ප්රායද්ය යවිදුලිඉං

ජියන්රුකාර්යාල

ය. 

ලංකාවිදුලිබලම

ණ්ඩලය, 

යනො187/3 

බණ්ඩාරනායක

යඳයදස, 

ගාල්ල 
 

දු.ක - 09122-

34344 

අදාලයනො

යේ. 

NCB 

 
යතොරතු

රු 

පිටඳත්ර 

https://www.dropbox.com/s/j77rrq9c6n2zdfr/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_73.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j77rrq9c6n2zdfr/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_73.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lc3ca5e9hg7m6je/Sin-DD4-SP-SP-G-C3-%E0%B6%89%E0%B6%B8%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B7%80%20%E0%B6%B4%E0%B7%8F.%E0%B7%83%E0%B7%9A.%E0%B6%B8.2020-08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lc3ca5e9hg7m6je/Sin-DD4-SP-SP-G-C3-%E0%B6%89%E0%B6%B8%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B7%80%20%E0%B6%B4%E0%B7%8F.%E0%B7%83%E0%B7%9A.%E0%B6%B8.2020-08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lc3ca5e9hg7m6je/Sin-DD4-SP-SP-G-C3-%E0%B6%89%E0%B6%B8%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B7%80%20%E0%B6%B4%E0%B7%8F.%E0%B7%83%E0%B7%9A.%E0%B6%B8.2020-08.pdf?dl=0
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ලබා ගැනීම. (ආසන්න 

වශයයන් ව.අ.2500 ක 

යගොඩනැගිල්ලක් සහා) 

 

 

 

 

 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය යවනුයවන් සඳයාගැනීම් කමිටුයේ සභාඳති විසින් හැකියාවැති සැඳයුම්කරුවන් යවතින්, ජාතයන්තර/ජාතික තර`ගකා  ලංසු ඉදිරිඳත් කි යම් ඳදනම මත මුද්රා තබන ලද ලංසු කැ`දවන අතර, 

එම ලංසු ඉදිරිඳත් කළ යුත්යත් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය යවතින් මිළදී ගන්නා ලද ලංසු යඳොත් ඳමයක් උඳයයෝගී කරයගනය. 
 

 

අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිඳත් කරන්නන්ට යහෝ ඔවුන්යේ බලයලත් නියයෝජිතයන්ට ඳමයක් ලංසු යඳොත් නිකුත් කරනු ලැයබ්. අවශය වු විටක ඔවුන් 1987 අංක 3 දරය යඳොදු යකොන්ත රාත් ඳනතට අනුකලව ලියාඳදිංචි විය 

යුතුය. 
 

 

ලංසු භාර ගන්නා අවසාන දිනයට කලින් දින දක්වා සෑම ලංසු යඳොතක් යවනුයවන්ම ඉහත 6 වන තීරුයේ ස`දහන් මුදල යගවා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකා /ඳ රධාන ඉංජියන්රු යවත 

ලිඛිතව ඉදිරිඳත් කරන ලද ඉල්ලීමක් ම`ගින්  0900 ඳැය සිට 1500 ඳැය දක්වා සාමානය වැඩ කරන දිනයන් තුළ මිලදී ගත හැක. යම් ස`දහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සාමානයාධිකා  නමින් ලියන ලද බැංකු 

අයකරයක් ම`ගින් යහෝ මුදල් ම`ගින් යහෝ යගවිය හැක. 
 

 

වියද්ය ය තානාඳති කාර්යාල /යවළ`ද යකොමිෂන්වලට, ලංසු යඳොත්වල යතොරතුරු පිටඳත් ලිඛිත අයදුම්ඳතක් ඉදිරිඳත් කි යමන් අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකා /ඳ රධාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් ලබා ගත 

හැක’ එයමන්ම ලංසු  යඳොත් අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිඳත් කරන්නන් හා ඔවුන්යේ නියයෝජිතයින්ට අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකා /ඳ රධාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් ඳ ක්ෂා කල හැක. 
 

ලංසු ඉදිරිඳත් කරන්නන් යහෝ ඔවුන්යේ අනුමැතිය ලත් නියයෝජිතයින් ඉදිරිපිටදී ඉහත තීරු අංක 9 හි ස`දහන් ස්ථානයන්හිදී ලංසු භාරගැනීම අවසන් කරන යේලායේදීම, එයස් ඉදිරිඳත් කරන ලද සියලුම ලංසු විවෘත 

කරනු ලබන අතර ඳ රමාදව ඉදිරිඳත් කරනු ලබන ලංසු ඳ රතියෂේඳ කරනු ලැයබ්. 
 

මීට අදාල සියලු විස්තර හා ඳැහැදිලි කි ම් විමසිය යුත්යත් ලංසු යඳොත් නික`ත් කරනු ලබන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකා / ඳ රධාන ඉංජියන්රු යවතිනි. 
 

 

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

 

 
 

        සා ානයාධිකාරී                         
                                     
 


