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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/2020/0354 
 

HDPE ජංගම වැසිකිළි මිලදී ගැනීම 

02/12/2020 
බදාදා පැය 

14.00. 
 

යපර ලංසු හමුව 
- 18/11/2020 

පැය 10.00 
 

ලක්විජය විදුලි 
බලාගාර සපයා 
ගැනීම් කමිටුව 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය 
සංකීර්යය, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්චයලයි 61342. 

 
TP : 032 226 8972 
Fax: 032 226 8975 

රුපියල් 
1500.00 

අයේක්ෂිත 
ලංසුකරුවන්හ 

යමම මුදල 
සාමානයා 

ධිකාරී ලංවිම 
නමින් මහජන 

බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක 

20420014008
5134 යවත 

බැර කර රිසිට් 
පත ඉදිරිපත් 
කරන යලස 
කාරුණිකව 

දන්වමු 

රුපියල් 17,500.00 
 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන මහල, 
පරිපාලන යගොඩනැගිල්ල, 

ලක්විජය සංකීර්යය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, යනොයරොච්චයලයි 
61342, ශ්රී ලංකාව. 

 
TP : 032 226 8972 
Fax: 032 226 8975 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය 
සංකීර්යය, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්චයලයි 61342. 

 

http://www.ceb.
lk/tenders/ 

යවතින් 
යනොමියල් බාගත 

කරගත හැක 
 

NCB 

Click Here 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/5jzekq2d6ga15n8/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0354.pdf?dl=0
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ජනන/ 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(මහවැලි 

සංකීර්යය) 

MC/VIC/OP/2019/14 
වික්යටෝරිය සහ රන්ටැයේ ජල විදුලි බලාස්ථාන, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය සදහා 220kV and 
132kV,Outdoor Type Capacitor Voltage 

Transformers           සැපයීම. 

 
2020/12/23  

(බදාදා) 
යප.ව. 10.00 ට 

මහවැලි 
සංකීර්ය 

සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(ම. සං.) 40/20, අම්පිටිය 

පාර, මහනුවර. 
Tel:    +94-81-2235431 

+94-81-2224568 
Fax:  +94-81-2232802 

 

රු. 6000/= 
සෑම 

යගවීමක්ම 
ඕනෑම මහජන 
බැංකු ශාඛාවක් 
මගින් මහජන 

බැංකුයේ 
යදමටයගොඩ 

ශාඛායේ 
ලං.වී.ම . ජනන 
මුලස්ථානයේ 
ගිණුම් අංක 

071-1001-2-
3320-705 

බැරයවන යසේ 
යගවා බැංකු 

ලදුපත ඉදිරිපත් 
කල යුතුය. 

රු. 250,000/= 
 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරී (ම. 
සං.) 40/20, අම්පිටිය පාර, 

මහනුවර. 
 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(ම. සං.) 20/40, අම්පිටිය 

පාර, මහනුවර. 
 

- ICB Click here 
 

https://www.dropbox.com/s/6h7uj4dgej6p1t2/ENG-GEN-MC-MC-VIC-OP-2019-14.pdf?dl=0
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ජනන 

/සමනළ 
සංකීර්යය 

/කුකුයළේ ගඟ 
විදුලි බලාගාරය 

SC/DGM/BID/KGPS/2020/03 

කුකුයළේ ගඟ විදුලි බලාගාරය සඳහා ධාරිත්රක 

යවෝල්ටීයතා පරියාමක (Capacitor Voltage 

Transformers) 6 ක් මිල දී ගැනීම 

2020-12-30 

දින 14.00 
පැයට අවසන් 
කරනු ලැයේ. 

 

ජනන කනිෂ්ඨ 
මිල දී ගැනීම් 

කමිටුව (සමනළ 
සංකීර්යය) 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(සමනළ සංකීර්යය) 

කාර්යාලය, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක 158/5, නව නගරය, 
රත්නපුර. 

දුක. : 045 222 5002 
ෆැක්ස් : 045 222 5005 

වි.තැ. dgm.dgmsc@ceb.lk 
 

යහෝ 
 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු කාර්යාලය 
(කුකුයළේ ගඟ විදුලි බලාගාරය), 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
කලුවලතැන්න, යකළින්කන්ද, 

අගලවත්ත 
දු. ක. 

034 224 3743-5 
ෆැක්ස් : 

034 224 3743-5 
වි.තැ. 

cekgpssc.gen@ceb.lk 
 
 

 
 
 
 
 

1,000.00 
(සියලු ම 

යගවීම් ඕනෑම 
බැංකුවකින් 

මහජන 
බැංකුයේ 

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ  

ජනන අංශයේ 
රැස්කිරීම්   

ගිණුම් අංක 
071-1-001-2-
3320705  ට 

බැර කර 
ලබාගත් රිසිට් 
පතක් ඉදිරිපත් 

කළ යුතුය) 
 
 
 
 
 

180,000.00 

 
ප්රධාන ඉංිනයන්රු කාර්යාලය 

(කුකුයළේ ගඟ විදුලි බලාගාරය), 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

කලුවලතැන්න, යකළින්කන්ද, 
අගලවත්ත 

දු. ක. 
034 224 3743-5 

ෆැක්ස් : 
034 224 3743-5 

වි.තැ. cekgpssc.gen@ceb.lk 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු කාර්යාලය 
(කුකුයළේ ගඟ විදුලි 

බලාගාරය), ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, කලුවලතැන්න, 
යකළින්කන්ද, අගලවත්ත 

අදාළ නැත 
ජාතයන්තර 

තරඟකාරි ලංසු 
කැඳවීම 

බාගැනීමට 
සබඳතාව 

mailto:cekgpssc.gen@ceb.lk
mailto:cekgpssc.gen@ceb.lk
https://www.dropbox.com/s/f2zfh4jm7i2tx44/Eng-GEN-SC-KGPS-2020-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f2zfh4jm7i2tx44/Eng-GEN-SC-KGPS-2020-03.pdf?dl=0
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සම්යප්රේෂය 

 
 
 
 
 

 
TR/AM&CM/NCB/2019/50 

 
සම්යප්රේෂය  අංශයට අයත් භාවිතයට ගනු 

නනොලබන අබලි ද්රවය මිලදී නගන ඉවත් කර 

නගන යාම සඳහා මිල ගණන් කැඳවීම 
 
 

 
2020 /12/09 
පැය 10.00 

 
ප්ර සම්පාදන 

කමිටුව 
(සම්යප්රේෂය) 

 
ප්රධාන ඉංිනයන්රු , 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි - 
වත්කම් කළමනාකරය හා 

තත්ව අධීක්ෂණ (සම්යප්රේෂය) 
කාර්යාලය 
,ලං.වි.ම., 

යකන්ට් පාර, යකොළඹ 09. 
දු.ක: 

011- 2663723 
011- 2669738 

ෆැක්ස්: 
011-2669738 

 
රු. 3500/= 

පමණි. 
(ආපසු 

යනොයගවන) 

 
යලොට් අංක : 01 - 

රු.125,000.00 යලොට් 

අංක : 02 - රු. 

30,000.00 

යලොට් අංක : 03 - රු. 
50,000.00 

 
ප්රධාන ඉංිනයන්රු , 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි - 
වත්කම් කළමනාකරය හා තත්ව 

අධීක්ෂණ (සම්යප්රේෂය) 
කාර්යාලය 
, ලං.වි.ම., 

යකන්ට් පාර, යකොළඹ 09. 
 

 
ප්රධාන ඉංිනයන්රු , 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
- වත්කම් කළමනාකරය 

හා තත්ව අධීක්ෂණ 
(සම්යප්රේෂය) කාර්යාලය 

,ලං.වි.ම., 
යකන්ට් පාර, යකොළඹ 09. 

 

 
 

 
NCB 

 
 
 
 
 
 

Click Here 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)PPC/2020/198 
ලං.වි.ම. මධයම පළාත සඳහා Thimble 

Galvanized 7/3.18mm- 30,000ක් සපයා 

භාරදීම. 

 
2020-12-02  

දින 
ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

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

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

500/= 9,000/- ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය 

Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)PPC/2020/427 
ලං.වි.ම. මධයම පළාත සඳහා Thimble 

Galvanized 7/4.06mm  10,000ක් සපයා 

භාරදීම. 

 
2020-12-02  

දින 
ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

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

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 
081-4472724 

500/= 4,100/- 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 3 (ඌව) 

 
DGM(Uva)/CE(Com)/C1/ICB/ 

2K20/002 
 

විදුලි ඉංිනයන්රු -මහියංගනය ඒකකය සඳහා 
නව යරේන් රක් රථයක් මිලදී ගැනීම හා සැපයීම 

 
(යමම ලංසු කැඳවීම 2020.11.11 දින විවෘත 

කිරීමට නියමිතව තිබූ අතර, එය විවෘත කරන 
දිනය තවත් සති යදකකින් දීර්ඝ කර ඇත) 

 
 

2020 
යනොවැම්බර් මස 

25 වැනිදා 
 

ප.ව. 15.00 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක : 0552222474 

 
3000.00 

 
300,000.00 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
 
 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

ICB 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/y16krsgr9zoc3nh/Eng-TRA-AM-TR-AM%26CM-NCB-2019-50-D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oj13jda9800p4mo/PPC%202020%20198%20THimble.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oj13jda9800p4mo/PPC%202020%20198%20THimble.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/as6qpvatkph4mgq/PPC%202020%20427THimble.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/as6qpvatkph4mgq/PPC%202020%20427THimble.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2amtdoouh7fx1tl/2K20_02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2amtdoouh7fx1tl/2K20_02.pdf?dl=0
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යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

නි.සා 
(සබර) 

 
 

යටන්ඩර් අංකය: 
 

SAB/CE(COM)/LP/2020/39 
 

මනු කියවියම් දී භාවිතා කිරීම සඳහා ජංගම 
දුරකථන 231 ක් සපයා ප්රවාහනය කිරීම. 

2020-12-02 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනො. 09, නව 

නගරය, රත්නපුර 
දු.අ. 045-2225891-95 
ෆැක්ස් : 045-2226084 

1,000.00 100,000.00 

නියයෝජය  සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.,යනො.09,නව නගරය, 

රත්නපුර. 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.වි.ම., යනො. 
09.         නව නගරය, 

රත්නපුර. 

-- යේශීය Click Here 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩේපීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2020/67 
නියදඬු ගැබ ( Bus Bar Chamber LV / 60A )  

සපයා, යගනවිත් භාරදීම 
250 එකු 

ලංසු යපොත් මිලදී ගැනීමට ප්රථමව ලංසු යයොමු 
අංකය, ඔයේ ආයතනයේ නම සහ ලිපිනය 

යකටි පනිවිඩයක් මාර්ගයයන් 0702516069 
යන අංකයට දැනුම් යදන්න. 

2020.12.03 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නියයොජය සාමානයාධිකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 

කාර්යාලය, යබදාහැරීම් අංශ 
- 4 මූලසථ්ානය, 3වන මහල, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක: 25, නගරසභා පටුමඟ, 

යදහිවල. 
011-2638852 

1,500.00 25,000.00 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු (වාණිජ), 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 

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

ප්රධාන ඉංිනයන්රු (වාණිජ), 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-

1) කාර්යාලය,  යබදාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලසථ්ානය, 3වන 

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

යදහිවල. 

 NCB Click here 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩේපීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2020/68 
කණු - යකොන්ක්රීට් යප රැඳි බමන ලද මීටර් 6 

කි.ග්රෑ. 50 (Poles Concrete Pre-Stressed Spun 
type 6m 50kg) සාදා, සපයා, යගනවිත් භාරදීම 

500 එකු 
ලංසු යපොත් මිලදී ගැනීමට ප්රථමව ලංසු යයොමු 

අංකය, ඔයේ ආයතනයේ නම සහ ලිපිනය 
යකටි පනිවිඩයක් මාර්ගයයන් 0702516069 

යන අංකයට දැනුම් යදන්න. 

2020.12.03 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නියයොජය සාමානයාධිකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 

කාර්යාලය, යබදාහැරීම් අංශ 
- 4 මූලසථ්ානය, 3වන මහල, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක: 25, නගරසභා පටුමඟ, 

යදහිවල. 
011-2638852 

1,500.00 48,000.00 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු (වාණිජ), 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 

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

ප්රධාන ඉංිනයන්රු (වාණිජ), 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-

1) කාර්යාලය,  යබදාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලසථ්ානය, 3වන 

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

යදහිවල. 

 NCB Click here 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩේපීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2020/69 
කණු -  වැ.යකො. මීටර 6 කි.ග්රෑ. 50  ( Poles - 

R.C. 6m 50kg ) සාදා, සපයා, යගනවිත් භාරදීම 
500 එකු 

ලංසු යපොත් මිලදී ගැනීමට ප්රථමව ලංසු යයොමු 
අංකය, ඔයේ ආයතනයේ නම සහ ලිපිනය 

යකටි පනිවිඩයක් මාර්ගයයන් 0702516069 
යන අංකයට දැනුම් යදන්න. 

2020.12.03 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නියයොජය සාමානයාධිකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 

කාර්යාලය, යබදාහැරීම් අංශ 
- 4 මූලසථ්ානය, 3වන මහල, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක: 25, නගරසභා පටුමඟ, 

යදහිවල. 
011-2638852 

1,500.00 36,000.00 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු (වාණිජ), 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 

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

ප්රධාන ඉංිනයන්රු (වාණිජ), 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-

1) කාර්යාලය,  යබදාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලසථ්ානය, 3වන 

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

යදහිවල. 

 NCB Click here 
 

https://www.dropbox.com/s/oagqmjyfx9uumcx/SAB-CE%28COM%29-LP-2020-39.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/koye1nlp70hs40n/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_67.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d3byn1qn4a9ui64/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_68.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wj8lekd94whxud1/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_69.pdf?dl=0


 6 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩේපීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2020/70 
කණු -  වැ.යකො. මීටර 8.3 කි.ග්රෑ. 500 (Poles 

R.C. 8.3m 500kg) සාදා, සපයා යගනවිත් 
භාරදීම. 

400   එකු 
(ලංසු මිල රු. මිලියන 5 ඉක්මවන්යන් නම් ලංසු 

භාරගන්නා අවසාන දිනයට යපර PCAIII 
අවශයයේ.) 

ලංසු යපොත් මිලදී ගැනීමට ප්රථමව ලංසු යයොමු 
අංකය, ඔයේ ආයතනයේ නම සහ ලිපිනය 

යකටි පනිවිඩයක් මාර්ගයයන් 0702516069 
යන අංකයට දැනුම් යදන්න. 

2020.12.03 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නියයොජය සාමානයාධිකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 

කාර්යාලය, යබදාහැරීම් අංශ 
- 4 මූලසථ්ානය, 3වන මහල, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක: 25, නගරසභා පටුමඟ, 

යදහිවල. 
011-2638852 

1,500.00 104,000.00 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු (වාණිජ), 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 

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

ප්රධාන ඉංිනයන්රු (වාණිජ), 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-

1) කාර්යාලය,  යබදාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලසථ්ානය, 3වන 

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

යදහිවල. 

 NCB Click here 
 

ඉදිකිරීම් 

 

ජනන අංශය 

(මහවැලි 

සංකීර්යය) 

 

MC/RND/PT/2020/05 

රන්යදනිගල විදුලි බලස්ථානයට අයත් D- 08 

නිල නිවස නවීකරයය කිරීම සදහා ලංසු 

කැදවිම. 

(ICTAD/CIDA Grade C08 යහෝ ඉහල 

සුදුසුකම්) 

 
 

 
 

2020/12/02 
 

දින 
 

10:00 පැය 

 
 

මහවැලි 
සංකීර්යය  
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

 
 

1. ප්රධාන ඉංිනයන්රු, 

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. 

40,000.00 

 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු, 

රන්යදනිගල විදුලි බලස්ථානය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

තැ.යප. 05, රන්ටැයේ. 

 

 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු, 

රන්යදනිගල විදුලි 

බලස්ථානය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

තැ.යප. 05, රන්ටැයේ. 

 

 

 

 

NCB 

 

Click here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 (ඌව) 

 
DGM(UVA)CE(COM)/C1/ 

2K20/086 
 

PABX දුරකථන පේධතියක් ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(යබදාහැරීම් නඩත්තු - ඌව)  කාර්යාලය  යවත 

සැපයීම, සථ්ාපිත කිරීම සහ නඩත්තු කිරීම 
 

(යමම ලංසු කැඳවීම 2020.11.11 දින විවෘත 
කිරීමට නියමිතව තිබූ අතර, එය විවෘත කරන 

දිනය තවත් සති යදකකින් දීර්ඝ කර ඇත) 

 
 
 

2020 
යනොවැම්බර් 

මස 25වැනිදා 
 

ප.ව. 15.00 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක : 0552222474 

 
500.00 

 
9,000.00 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

NCB 

Click 

Here 

යසේවා 
ජනන මහවැලි 

සංකීර්යය 
MC/UKTPS/2020/23 

 
ඉහළ යකොත්මයල් බලාගාරය සහ ඊට අයත් 
පරිශ්ර සඳහා යපෞේගලික ආරක්ෂක යසේවාව 

සැපයීම 

2020-12-02 
වන දින පැය 
14.00 දක්වා. 

මහවැලි 
සංකීර්ය 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු, 
ඉහළ යකොත්මයල් විදුලි 

බලාගාරය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නියම්ගම්යදොර, යකොත්මයල්. 
 

දුරකථන 
0512233211 
0777253216 
0777253098 

රුපියල් 
1000.00 

සියලුම යගවීම් 
ජනන අංශයේ 

රැස්කිරීයම් 
ගිණුම් අංශයේ 

මහජන 
බැංකුයේ 

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ ගිණුම් 

රුපියල් 100,000.00 ප්රධාන ඉංිනයන්රු, 
ඉහළ යකොත්මයල් විදුලි 

බලාගාරය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නියම්ගම්යදොර, යකොත්මයල් 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු, 
ඉහළ යකොත්මයල් විදුලි 

බලාගාරය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නියම්ගම්යදොර, 
යකොත්මයල් 

 
2020-12-02 

දින පැය 14:00. 

අදාල නැත. යේශීය 
තරඟකාරි 

ලංසු. 

Click here 
 

https://www.dropbox.com/s/i5c5tnv2h98wr6p/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_70.pdf?dl=0
mailto:cerdmc.gen@ceb.lk
https://www.dropbox.com/s/jeayw9ilu66uney/ENG-GEN-MC-RND-PT-2020-05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/faxyck4natld3hk/2K20%20086.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/faxyck4natld3hk/2K20%20086.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1rhy7dvqz4yn2do/SIN-GEN-MC-UKTPS-2020-23.pdf?dl=0
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ෆැක්ස් : 

0512233168 
 

අංක 071-
1001-23320-
705 ගිණුමට 

බැර කර අදාල 
රිසිට්පත 
ඉදිරිපත් 

කිරීයමන් 2020-
12-02 දින 

දක්වා  සතියේ 
වැඩ කරන 
දිනයකදී 

9:00 පැය සිට 
15:00 පැය ලබා 

ගත හැක. 

ජනන 
(තාපබල 

සංකීරයය) 

එස්පීඑස්/සීඊ/කිේයූඒ /01/2020/06/4100 
සපුගස්කන්ද විදුලි බලස්ථානය සඳහා තනිකඩ 

නිල නිවාස යදකක් වසරක කාලයක් සඳහා 
බේදට ගැනීම 

2020.11.26 
වන දින 14:00 

පැයට 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව-තාපබල 

සංකීරයය 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(සපුගස්කන්ද විදුලි 

බලස්ථානය-ලං.වි.ම., 
යහයියන්තුඩුව) 

2400422, 2400356 
ෆැක්ස් 2400584 

යනොමියල් අදාල නැත 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු (සපුගස්කන්ද 
විදුලි බලස්ථානය-ලං.වි.ම., 

යහයියන්තුඩුව) 
2400422, 2400356 

ෆැක්ස් 2400584 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(සපුගස්කන්ද විදුලි 

බලස්ථානය-ලං.වි.ම., 
යහයියන්තුඩුව) 

2400422, 2400356 
ෆැක්ස් 2400584 

අදාල නැත යේශීය Click Here 

යබදාහැරිම් 
කලාප 01 

යකොළඹ නගරය 

 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2020/128 
 

විදුලි ඉංිනයන්රු(තැනීම්) සදහා කුලියට යහෝ 
බේදට නිල නිවාසයක් සපයා ගැනිම 

(යකොළඹ නගර සිමාව ඇතුළත 
යගොඩනැගිල්යල්/ නිවයසේ බිම් ප්රමායය වර්ග 

අඩි 1,700 යනොඅඩු) 
 

02/12/2020 
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 
2020-12-01 දිනට යපර 

දුක. 011-2575930 

- - 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) කාර්යාලය, 

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

තබා ඇති ලංසු යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 

(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය 

 

- යේශීය - 

යබදාහැරිම් 
කලාප 01 

යකොළඹ නගරය 

 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2020/129 
 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි (යකොළඹ නගරය) ට 
අනියුක්ක ප්රධාන ඉංිනයන්රු (යකොළඹ බටහිර) 

ප්රායේය ය කාර්යාලය සදහා  කුළි කෘ කැේ 
රථයක් ලබා ගැනිම  (කුළි වාහන III/IV) 

(වසර 01 ක් සදහා) 

02/12/2020 
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 
2020-12-01 දිනට යපර 

දුක. 011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

එක් කුළි කෘ කැේ 
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 

නි.සා. (උ.මැ) 

 
ඩීිනඑම්/එන්සීපි/මින්/සී3/2020/08 

 
මනම්පිටිය පාරියභෝගික යසේවා මධයස්ථානය 
පවත්වායගන යාම සඳහා මනම්පිටිය නගර 

සීමාව තුළ (කි.මි.05ක් ඇතුළත) කුලී පදනම 
මත අවුරුදු යදකක (02) කාලයට 

යගොඩනැගිල්ලක් ලබා ගැනීම. 

2020-11-26 
ප.ව. 3.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(උ.මැ.ප) 

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

මින්යන්රිය. 
027-2246032 

500.00 අදාළ නැත 

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

මින්යන්රිය. 
027-2246032 

ප්රධාන විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
මින්යන්රිය.       027-

2246032 

 
 
 
 
 

අදාළ නැත 

යේශීය 
තරඟකාරී 

ලංසු 
click here 

 
 
 
 

නි.සා. (උ.මැ) 

 
 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/2020/035 
 

විදුලි ඉංිනයන්රු(කැකිරාව) යටයත් විදුලි අධිකාරී 

2020.11.26 
ප.ව.03.00 

 
 
 
 
 

 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

 
 
 
 
 

යේශීය 
තරඟකාරී 

ලංසු 

click here 

https://www.dropbox.com/s/jzyl4iqlq6lz7x6/Sin%20GEN-TC-SPS-CE-QUA-01-2020-06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zfsf3stqo5vsyyz/ENG-DD1-CC-2020-129.pdf?dl=0
Tender%20Book%20-%20CSC%20Manampitiya.pdf
file:///C:/Users/DELL3/Desktop/Paper%20add%2012-11-2020/Sin-DD1-NCP--HV-2020-035.pdf
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(ගල්නෑව) යේ රාජකාරී කටයුතු සඳහා වසර 
02ක කාල සීමාවකට  කුලී පදනම මත කෘ කැේ 

රථයක් ලබා ගැනීම. 
 
 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් කමිටුව 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 525/26, පළමු 

මහල,ඩී.එස.්යසේනානායක 

මාවත, අනුරාධපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 
500.00 

 
10,000.00 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 525/26, පළමු 

මහල,ඩී.එස.්යසේනානායක 

මාවත, අනුරාධපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

ඩී.එස්.යසේනානායක මාවත, 

අනුරාධපුර. 

අදාළ නැත 

යබදාහැරිම් අංශ 
01 

(වයඹ පළාත - 
02) 

NWP-2/NCB/2020/01 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරි (වයඹ පළාත -02) 
කාර්යාල සංකීර්යය  සදහා ඇතුලත වපසරිය 
වර්ග අඩි  25,000 ට යනොඅඩු යගොඩනැගිල්ලක්  

වසර 02 ක කාලයකට බදු කුලී පදනම මත  
ලබා ගැනීම. 

 
අදාල යගොඩනැගිල්ල කුරුයෑගල නාගරික 

බලප්රයේශය තුල පාරියභෝගිකයින් හට 
පහසුයවන් ලඟා විය හැකි ස්ථානයක පිහිටා 

තිබිය යුතුය. 

2020-12-02 
ප.ව. 2.00 

දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් කමිටුව 

ප්රධාන විදුලි ඉංිනයන්රු 
(කුරුයෑගල)  කාර්යාලය, 

ලං.වි.ම.නුවර පාර,  
කුරුයෑගල. 

දු.ක. 037-222 2449 
037-222 2192 

 
500.00 100,000.00 

ප්රධාන විදුලි ඉංිනයන්රු 
(කුරුයෑගල)  කාර්යාලය, 

ලං.වි.ම.නුවර පාර,  කුරුයෑගල. 
දු.ක. 037-222 2449 

037-222 2192 

ප්රධාන විදුලි ඉංිනයන්රු 
(කුරුයෑගල)  කාර්යාලය, 

ලං.වි.ම.නුවර පාර,  
කුරුයෑගල. 

දු.ක. 037-222 2449 
037-222 2192 

- යේශීය 

Click Here 
 

යබ. අ. 1 
(වයාපෘති හා 
බැර නඩත්තු) 

CE(P&HM)DD1/T/SV/2020/03 
 

සිවිල් අධිකරි (වයා. හා බැ.න) යබ.අ.1 යේ 
රාජකාරී කටයුතු සඳහා වසර යදකක කාලයකට 

වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 

03/12/2020 
ප.ව. 2.00 

දක්වා 

කලාපීය සපයා 
ගැනීයම් කමිටුව 

(යබ.අ.1) 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(වයාපෘති හා බැර නඩත්තු) 

යබදාහැරීම් අංශය 01,       
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනො.288, නුවර පාර,         
කුරුයෑගල, 

 
037- 2229151 

500.00 40,000.00 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(වයාපෘති හා බැර නඩත්තු) 

යබදාහැරීම් අංශය 01,       ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, යනො.288, 
නුවර පාර,         කුරුයෑගල, 

දු.ක.: 037- 2229151, 2230483, 
2230484                    ෆැක්ස් 

037-2229151 
 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(වයාපෘති හා බැර නඩත්තු) 

යබදාහැරීම් අංශය 01,       
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනො.288, නුවර පාර,         
කුරුයෑගල, 

දු.ක.: 037- 2229151, 
2230483, 2230484                    

ෆැක්ස් 037-2229151 

අදාල නැත යේශීය 
මෙතැනින් 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය- 2/  

මධයම 
 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/471 

නේරානදණිය ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු  බල   
ප්රයේශයට අයත් දවුලගල 

වි.පා.යසේ.මධයස්ථානයේ විදුලි අදිකාරි සඳහා  
පහත සඳහන් අවශයතාවන් සහිත නිවසක් 

කුලී/බදු පදනම මත වසර 02ක කාලයකට ලබා 
ගැනීම. 

 
i) යගොඩනැගිල්ල අවම වශයයන් වර්ග අඩි 

1500ක් පමය විය යුතුය. 

ii) යගොඩනැගිල්ල දවුලගල ප්රයේශයට 
ආසන්නයේ පිහිටා තිබිය යුතුය. 

iii) ජලය, විදුලිය, සථ්ාවර දුරකථන පහසුකම්  
සහ සනීපාරක්ෂක පහසුකම් තිබිය යුතුය. 

iv) වාහන ගමන් කළ  හැකි මාර්ග පහසුකම් 
හා  වාහන 2ක්  නවතා තැබීයම් පහසුකම් 

තිබිය යුතුය. 
 

 

 
2020-12-02  

දින 
ප.ව. 2.00ට 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

තමා විසින් සකස ්කරගත් 
අයදුම්පතක 

බලායපොයරොත්තු වන මාසික 
කුළිය සහ ඉඩයම් සියලු 

විස්තර සඳහන් කර එවන්න. 
 

දු.අ.  081-4949230 
 

 
- 

 
- 

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 
(මධයම) 

 

CP/CE(COM)/PPC/2020/472 

නේරානදණිය ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු  බල   
ප්රයේශයට අයත් ගලහ වි.පා.යසේ.මධයසථ්ානයේ 
විදුලි අදිකාරි සඳහා  පහත සඳහන් අවශයතාවන් 

 
2020-12-02  

දින 
ප.ව. 2.00ට 

 
පළාත් 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

 
තමා විසින් සකස ්කරගත් 

අයදුම්පතක 
බලායපොයරොත්තු වන කුලිය 

 
- 

 
- 

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

අංක 04, 

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

අංක 04, 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

 

https://www.dropbox.com/s/6xkv7hvkaxx95pd/NWP-2-NCB-2020-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wbvdscpx22x8mtj/DD1-PHM-SV-2020-03.pdf?dl=0
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 සහිත නිවසක් කුලී/බදු පදනම මත වසර 02ක 
කාලයකට ලබා ගැනීම. 

 
i) යගොඩනැගිල්ල අවම වශයයන් වර්ග අඩි 

1500ක් පමය විය යුතුය. 
ii) යගොඩනැගිල්ල ගලහ ප්රයේශයට 

ආසන්නයේ පිහිටා තිබිය යුතුය. 

iii) ජලය, විදුලිය, සථ්ාවර දුරකථන පහසුකම්  
සහ සනීපාරක්ෂක පහසුකම් තිබිය යුතුය. 

iv) වාහන ගමන් කළ  හැකි මාර්ග පහසුකම් 
හා  වාහන 2ක්  නවතා තැබීයම් පහසුකම් 

තිබිය යුතුය. 
 

සහ යගොඩනැගිල්යල් සියලු 
විස්තර සඳහන් කර එවන්න. 

 
දු.අ.   081-4949230 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/484 
 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි( මධයම පළාත)ට 
අනුයුක්තව හසලක ස්ථාපනය කිරීමට නියමිත 

නව ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු කාර්යාලය සඳහා  
කුලී/බඳු පදනම මත පහත සඳහන් පහසුකම් 

සහිතව වසර 02ක කාලයකට යගොඩනැගිල්ලක්  
ලබා ගැනිම. 

1. යගොඩනැගිල්යල් මුළු වර්ග ප්රමායය අවම 
වශයයන් වර්ග අඩි 3000ක් පමය විය 

යුතුය. 
2. ආරක්ෂිත වැටක් /වට තාේපයක් තිබිය 

යුතුය. 
3. ජලය,විදුලිය,දුරකථන පහසුකම් වලින් 

සමන්විත විය යුතුය. 
4. සනීපාරක්ෂක පහසුකම් 30 යදයනකුට 

පමය ප්රමායවත් පරිදි තිබිය යුතුයි. 
පිරිමි වැසිකිලි             -02 
කාන්තා වැසිකිලි        -01 

5. හසලක  නගර ආසන්නයේ ප්රධාන 
මාර්ගයට පහසුයවන් පිවිසිය හැකි පරිදි 

පිහිටා තිබිය යුතුයි. 
6. ේවිත්ව කාර්යය වාහන 05 ක් නවත්වා 

තැබීයම් ඉඩ පහසුකම් තිබිය යුතුය. 
7.  

 
2020-12-02 

දින 
ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

තමා විසින් සකස ්කරගත් 
අයදුම්පතක 

බලායපොයරොත්තු වන මාසික 
කුළිය සහ ඉඩයම් සියලු 

විස්තර සඳහන් කර එවන්න. 
දු.අ. 081-2374283 

දු.අ. 081-4949191 
 

- - 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 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/485 
 

කුණ්ඩසානේ  ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු  බල   
ප්රයේශයට අයත් ලේගල  

වි.පා.යසේ.මධයස්ථානය  සඳහා කුලී/බඳු පදනම 
මත පහත සඳහන් පහසුකම් සහිතව වසර 02ක 

කාලයකට යගොඩනැගිල්ලක්  සහිත ඉඩමක් ලබා 
ගැනිම. 

1. යගොඩනැගිල්යල් මුළු වර්ග ප්රමායය අවම 
වශයයන් වර්ග අඩි 1500ක් පමය විය 

යුතුය. 
2. ආරක්ෂිත වැටක් /වට තාේපයක් තිබිය 

යුතුය. 
3. ජලය,විදුලිය,දුරකථන සහ සනීපාරක්ෂක 

පහසුකම් වලින් සමන්විත විය යුතුය. 
4. යහට්ටියපොළ  නගර ආසන්නයේ ප්රධාන 

මාර්ගයට පහසුයවන් පිවිසිය හැකි පරිදි 
පිහිටා තිබිය යුතුයි. 

5. වාහන නවත්වා තැබීයම් ඉඩ පහසුකම් 

 
2020-12-02 

දින 
ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

තමා විසින් සකස ්කරගත් 
අයදුම්පතක 

බලායපොයරොත්තු වන මාසික 
කුළිය සහ ඉඩයම් සියලු 

විස්තර සඳහන් කර එවන්න. 
දු.අ. 081-2374283 

දු.අ. 081-4949191 
 

- - 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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තිබිය යුතුය. 
6. යගොඩනැගිල්ල සහිත ඉඩම පර්චස් 40ට 

වැඩි විය යුතුය. 
8.  

යබදාහැරිම් 

අංශය - 02 

(මධයම) 

 

 

CP/CE(COM)/PPC/2020/486 

ප්රායේශීය විදුලි  ඉංිනයන්රු (නාවලපිටිය ) ම.ප. 

ඒකකයේ GPS දත්ත ලබා ගැනීයම් වැඩසටහන  

සඳහා කුලී පදනම මත වසර 01ක කාලයකට 

ත්රීවීල්  රථයක්  ලබා ගැනීම. 

 

 

 

 

 

2020-12-02 

දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 

ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

 

 

500/= 

 

5,000/- 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click Here 
 

යබදාහැරිම් 

අංශය - 02 

(මධයම) 

 

 

CP/CE(COM)/PPC/2020/487 

ප්රධාන  ඉංිනයන්රු (යේරායදණිය) ම.ප. 

ඒකකයට අයත් දවුලගල පාරියභෝගික  යසේවා 

මධයස්ථානය සඳහා කුලී පදනම මත වසර 02ක 

කාලයකට ත්රීවීල්  රථයක්  ලබා ගැනීම. 

 

 

 

 

2020-12-02 

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 

(මධයම) 

 

 

CP/CE(COM)/PPC/2020/488 

ප්රධාන  ඉංිනයන්රු (යේරායදණිය) ම.ප. 

ඒකකයට අයත් ගලහ පාරියභෝගික  යසේවා 

මධයස්ථානය සඳහා කුලී පදනම මත වසර 02ක 

කාලයකට ත්රීවීල්  රථයක්  ලබා ගැනීම. 

 

 

 

 

 

2020-12-02 

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 
 

 
 

නිසා(සැහාස) 
යබ.අංශ 2 

2020-11-11 දින ලංසු බාර ගැනීම අවසන් 
කලයුතුව තිබූ යමම යටන්ඩරය, යකොයරෝනා 

නිසා 2020-12-02 දිනට දික් කරන ලදී. 
 

DD2/P&D/NCB/2020/036 
යබ.අංශ 02 සැලසුම් හා සංවර්ධන අංශයට වසර 

2ක්  සඳහා යතත බදු කුළී පදනම මත කාර් 
රථයක් සපයා ගැනීම 

 
ලංසු ඇපකරය 2021-04-01 දක්වා වලන්ගු විය 

යුතුය. 
 

2020 
යදසැම්බර් 02 
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 
 

 
 
 
 

  බාගැනීමට  

යබදාහැරිම් අංශ 
02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/DGM-V10/2020/122 
යතත් බදු කුලී පදනම මත යමෝටර්  රථයක් ලබා 

ගැනීම.(රියදුරු සහිතව) ප්රධාන ඉංිනයන්රු -
බලශක්ති කළමයාකරන. 

(Covid 19 නියරෝධායන ඇඳිරිනීතිය පනවා තිබූ 
යහයින් 2020.10.28 දින විවෘත කිරීමට 

යනොහැකිවූ  ලංසුවකි.) 

 
2020-11-25 
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 

WPN/NCB/K-V100/2020/73 
යතත් බදු කුලී පදනම මත  කෘකැේ  රථයක් 

 
2020-11-25 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් කමිටුව 

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

500.00 
20,000.00 

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

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

Click Here 

https://www.dropbox.com/s/75tyzvwrwjfijj0/Sin-DDP-CP-PPC-2020-486.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8xdx0ao5j6jrz44/Sin-DD2-CP-PPC-2020-487.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vwaovrrmkceqts6/Sin-DDP-CP-PPC-2020-488.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mq38zvoji4nxxe9/Eng-DD2-PnD-NCB-2020-036-D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y2tnkhrb672qw14/Eng-DD2-PnD-NCB-2020-036-D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x8e1spg1tkqnq22/Eng-DD2-WPN-NCB-DGM-V10-2020-122%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fqzr2qsppe7u5a3/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V100-2020-73-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
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(බපඋ) ලබා ගැනීම.  පාරියභෝගික යසේවා මධයසථ්ානය -  
මාවරමංඩිය 

(Covid 19 නියරෝධායන ඇඳිරිනීතිය පනවා තිබූ 
යහයින් 2020.10.28 දින විවෘත කිරීමට 

යනොහැකිවූ  ලංසුවකි.) 

ප.ව. 2.00 
දක්වා 

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

කිරිබත්යගොඩ. පාර, කිරිබත්යගොඩ. 

යබදාහැරිම් අංශ 
02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/DM-V172/2020/12 
යතත් බදු කුලී පදනම මත  කෘකැේ  රථයක් 

ලබා ගැනීම. යබදාහැරීම් නඩත්තු කාර්යාලය - 
බපඋ. (Covid 19 නියරෝධායන ඇඳිරිනීතිය 
පනවා තිබූ යහයින් 2020.10.28 දින  විවෘත  

කිරීමට යනොහැකිවූ  ලංසුවකි.) 
 

 
2020-11-25 
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/KEL/CE/TC01/2020/03 
මාවරමණ්ඩිය පාරියභෝගික යසේවා මධයසථ්ානය 

සඳහා බදු කුලී පදනම මත යගොඩනැගිල්ලක් 
ලබා ගැනීම. (කිරිබත්යගොඩ,මායකොළ, 

සපුගස්කන්ද අවටින්) 
(Covid 19 නියරෝධායන ඇඳිරිනීතිය පනවා තිබූ 

යහයින් 2020.10.28 දින විවෘත කිරීමට 
යනොහැකිවූ  ලංසුවකි.) 

 
2020-11-25 
ප.ව. 2.00 

දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් කමිටුව 

ප්රධාන විදුලි ඉංිනයන්රු 
(කැලණිය) කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
624, නුවර පාර, 

ඇල්යදණිය, 
කඩවත. 

දු.ක : 0112 925880 
ෆැක්ස්:0112925885 

500.00 
- 

ප්රධාන විදුලි ඉංිනයන්රු 
(කැලණිය) කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 624, නුවර 
පාර, ඇල්යදණිය, 

කඩවත. 

ප්රධාන විදුලි ඉංිනයන්රු 
(කැලණිය) කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
624, නුවර පාර, 

ඇල්යදණිය, 
කඩවත. 

- යේශීය 
Click Here 

යබදාහැරිම් අංශ 
02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/2020/103 
කිරිඳිවැල විදුලි ඉංිනයන්රු කාර්යාලය සදහා 
වසර 02 ක කාලයකට  බදු කුලී පදනම මත 
පර්චස් 30 ක් යහෝ ඊට වැඩි ඉඩමක් සහිත 

ඇතුලත වර්ග අඩි  4000 ට යනොඅඩු 
යගොඩනැගිල්ලක් ලබා ගැනීම. 

 
(කිරිඳිවැල නගරයේ නිට්ටඹුව හංවැල්ල ප්රධාන 
මාර්ගයට සමීපව පිහිටි යගොඩනැගිල්ලක් යහෝ 

ප්රධාන මාර්ගයට මුුණයලා යනොපිහිටියත් අඩි 20 
ක පමය ප්රයේශ මාර්ගයක් සහිත නිට්ටඹුව 
හංවැල්ල ප්රධාන මාර්ගයේ සිට මීටර් 200 ක් 
ඇතුලත ඇති යගොඩනැගිල්ලක් විය යුතුය.) 

(Covid 19 නියරෝධායන ඇඳිරිනීතිය පනවා තිබූ 
යහයින් 2020.10.28 දින විවෘත කිරීමට 

යනොහැකිවූ  ලංසුවකි.) 

 
2020-11-25 
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 
- 

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/2020/90 
මාවරමණ්ඩිය පාරියභෝගික යසේවා මධයසථ්ානය  
සඳහා  පර්චස් 50 ක පමය ඉඩමක් මිලදී ගැනීම. 
(මාවරමංඩිය, මායකොළ, බියගම, සපුගසක්න්ද 

ප්රධාන මාර්ගයට මුුණයලා තිබිය යුතුය.) 
(Covid 19 නියරෝධායන ඇඳිරිනීතිය පනවා තිබූ 

යහයින් 2020.10.28 දින විවෘත කිරීමට 
යනොහැකිවූ  ලංසුවකි.) 

 
2020-11-25 
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 
100,000.00 

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-V83/2020/44 
යතත් බදු කුලී පදනම මත  කෘකැේ  රථයක් 

ලබා ගැනීම.  පාරියභෝගික යසේවා මධයසථ්ානය -  
දිවුලපිටිය 

(Covid 19 නියරෝධායන ඇඳිරිනීතිය පනවා තිබූ 
යහයින් 2020.11.04 දින විවෘත කිරීමට 

යනොහැකිවූ  ලංසුවකි.) 

 
2020-11-25 
ප.ව. 2.00 

දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් කමිටුව 

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

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

500.00 20,000.00 
නි.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 

ලං.වි.ම., යනො. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගොඩ. 

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

පාර, කිරිබත්යගොඩ. - යේශීය 
Click Here 

https://www.dropbox.com/s/2ebv0fjm5equ5y4/Eng-DD2-WPN-NCB-DM-V172-2020-12-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tzsw6mce624qv47/Sin-DD2-KEL-TC%2001-03-KEL%20Building.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jn38tiwscpxbh84/Sin-DD2-2020-103-Building%20for%20Kirindiwela%20Area.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2mujjnd3i47xibl/Sin%20DD2-2020-90-Land%20for%20CSC%20Mawaramandiya.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/71cgo9ank05ax0o/Eng-DD2-WPN-NCB-D-V83-2020-44-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් අංශ 
02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/D-V86/2020/114 
යතත් බදු කුලී පදනම මත  කෘකැේ  රථයක් 

ලබා ගැනීම. ප්රායේශීය නඩත්තු ඒකකය - විදුලි 
ඉංිනයන්රු ( දිවුලපිටිය) 

(Covid 19 නියරෝධායන ඇඳිරිනීතිය පනවා තිබූ 
යහයින් 2020.11.04 දින විවෘත කිරීමට 

යනොහැකිවූ  ලංසුවකි.) 

 
2020-11-25 
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 
ඉංිනයන්රු ( දිවුලපිටිය) 

(Covid 19 නියරෝධායන ඇඳිරිනීතිය පනවා තිබූ 
යහයින් 2020.11.04 දින විවෘත කිරීමට 

යනොහැකිවූ  ලංසුවකි.) 

 
2020-11-25 
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 මධයස්ථානය - 

රාගම 
(Covid 19 නියරෝධායන ඇඳිරිනීතිය පනවා තිබූ 

යහයින් 2020.11.04 දින විවෘත කිරීමට 
යනොහැකිවූ  ලංසුවකි.) 

 
2020-11-25 
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. ප්රධාන විදුලි ඉංිනයන්රු කාර්යාලය - ජා 

ඇල 
(Covid 19 නියරෝධායන ඇඳිරිනීතිය පනවා තිබූ 

යහයින් 2020.11.04 දින විවෘත කිරීමට 
යනොහැකිවූ  ලංසුවකි.) 

 
2020-11-25 
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.  ප්රධාන විදුලි ඉංිනයන්රු කාර්යාලය - 

ගම්පහ 
(Covid 19 නියරෝධායන ඇඳිරිනීතිය පනවා තිබූ 

යහයින් 2020.11.04 දින විවෘත කිරීමට 
යනොහැකිවූ  ලංසුවකි.) 

 
2020-11-25 
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 මධයස්ථානය - 

පස්යාල 
(Covid 19 නියරෝධායන ඇඳිරිනීතිය පනවා තිබූ 

යහයින් 2020.11.04 දින විවෘත කිරීමට 
යනොහැකිවූ  ලංසුවකි.) 

 
2020-11-25 
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 නඩත්තු ඒකකය - ප්රධාන විදුලි 
ඉංිනයන්රු (යේයන්යගොඩ) 

(Covid 19 නියරෝධායන ඇඳිරිනීතිය පනවා තිබූ 
යහයින් 2020.11.04 දින විවෘත කිරීමට 

යනොහැකිවූ  ලංසුවකි.) 

 
2020-11-25 
ප.ව. 2.00 

දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් කමිටුව 

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

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

500.00 20,000.00 
නි.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 

ලං.වි.ම., යනො. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගොඩ. 

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

පාර, කිරිබත්යගොඩ. - යේශීය 
Click Here 

https://www.dropbox.com/s/j5q5pvyvpko25ht/Eng-DD2-WPN-NCB-D-V86-2020-114-%202WD%20Crew%20Cab%20-.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/la9tnsheqjicszn/Eng-DD2-WPN-NCB-D-V90-2020-115%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h9e1y7hltbk0jy9/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V74-2020-116%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1rn0i93ntmu84m3/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V95-2020-117%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j3es5enk0zcwnvt/Eng-DD2-WPN-NCB-G-V140-2020-119%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2bilwchbg7r83lm/Eng-DD2-WPN-NCB-V152-2020-120%20VAN%20-.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5icub2z0hb198wi/Eng-DD2-WPN-NCB-V-V64-2020-121%20VAN.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් අංශ 
02 

(බපඋ) 

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

ගැනීම. ප්රධාන ඉංිනයන්රු (සැලසුම් හා 
සංවර්ධන) - කාර්යාලය 

(Covid 19 නියරෝධායන ඇඳිරිනීතිය පනවා තිබූ 
යහයින් 2020.11.04 දින විවෘත කිරීමට 

යනොහැකිවූ  ලංසුවකි.) 

 
2020-11-25 
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 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩේපීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2020/49 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
යබදාහැරීම නඩත්තු කාර්යාලය සඳහා කුලී 

පදනම මත වෑන් රථයක් ලබාගැනීම සඳහා වූ 
යටන්ඩරය. 

 
ලංසු යපොත් මිලදී ගැනීමට ප්රථමව ලංසු යයොමු 

අංකය, ඔයේ ආයතනයේ නම සහ ලිපිනය 
යකටි පනිවිඩයක් මාර්ගයයන් 0702516069 

යන අංකයට දැනුම් යදන්න. 

2020.12.03 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නියයොජය සාමානයාධිකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 

කාර්යාලය, යබදාහැරීම් අංශ 
- 4 මූලසථ්ානය, 3වන 
මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටුමඟ, යදහිවල. 
011-2638852 

500.00 15,000.00 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු (වාණිජ), 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 

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

ප්රධාන ඉංිනයන්රු (වාණිජ), 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 

කාර්යාලය,  යබදාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලසථ්ානය, 3වන 

මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටුමඟ, යදහිවල. 

 

NCB 

Click here 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩේපීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2020/50 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි  ප්රධාන ඉංිනයන්රු 

(කළුතර) කාර්යාලය සඳහා කුලී පදනම මත 
වෑන් රථයක් ලබාගැනීම සඳහා වූ යටන්ඩරය. 

 
ලංසු යපොත් මිලදී ගැනීමට ප්රථමව ලංසු යයොමු 

අංකය, ඔයේ ආයතනයේ නම සහ ලිපිනය 
යකටි පනිවිඩයක් මාර්ගයයන් 0702516069 

යන අංකයට දැනුම් යදන්න. 

2020.12.03 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නියයොජය සාමානයාධිකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 

කාර්යාලය, යබදාහැරීම් අංශ 
- 4 මූලසථ්ානය, 3වන 
මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටුමඟ, යදහිවල. 
011-2638852 

500.00 15,000.00 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු (වාණිජ), 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 

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

ප්රධාන ඉංිනයන්රු (වාණිජ), 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 

කාර්යාලය,  යබදාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලසථ්ානය, 3වන 

මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටුමඟ, යදහිවල. 

 

NCB 

Click here 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩේපීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2020/51 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි  ප්රධාන ඉංිනයන්රු 

(වාණිජ) කාර්යාලය සඳහා කුලී පදනම මත 
වෑන් රථයක් ලබාගැනීම සඳහා වූ යටන්ඩරය. 

 
ලංසු යපොත් මිලදී ගැනීමට ප්රථමව ලංසු යයොමු 

අංකය, ඔයේ ආයතනයේ නම සහ ලිපිනය 
යකටි පනිවිඩයක් මාර්ගයයන් 0702516069 

යන අංකයට දැනුම් යදන්න. 

2020.12.03 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නියයොජය සාමානයාධිකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 

කාර්යාලය, යබදාහැරීම් අංශ 
- 4 මූලසථ්ානය, 3වන 
මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටුමඟ, යදහිවල. 
011-2638852 

500.00 15,000.00 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු (වාණිජ), 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 

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

ප්රධාන ඉංිනයන්රු (වාණිජ), 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 

කාර්යාලය,  යබදාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලසථ්ානය, 3වන 

මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටුමඟ, යදහිවල. 

 

NCB 

Click here 
 

 
වත්කම් 

කළමනාකරය 
(වෘත්තීය 

යසෞඛයය හා 
සුරක්ෂිතතාව) 

 
 

AM/DGM(OH&S)/Security/2020/002 
 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරී (වෘත්තීය යසෞඛයය 
හා සුරක්ෂිතතාව) කාර්යාලයය සඳහා ආරක්ෂක 

යසේවා ොස 09 ක කාලයකට ලබා ගැනීම. 
 

යනො. 297C, 
නව නුවර පාර, 
යකොතලාවල, 

කඩුයවල. 

 

 
2020-12-03 

දින 
පැය. 14:00 

පැයට අවසන් 
කරනු  ලැයේ. 

 
 
 

 
අතියර්ක 

සාමානයාධිකාරී 
(වත්කම් 

කළමනාකරය) 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 

(වෘත්තීය යසෞඛයය හා 
සුරක්ෂිතතාව) කාර්යාලයය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනො. 297C, 
නව නුවර පාර, 
යකොතලාවල, 

කඩුයවල. 
 
 

දු.අ. 011 267 6307 
 

 
100.00 

 
10,000.00 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 

(වෘත්තීය යසෞඛයය හා 
සුරක්ෂිතතාව) කාර්යාලයය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනො. 297C, 
නව නුවර පාර, 
යකොතලාවල, 

කඩුයවල. 
 
 

දු.අ. 011 267 6307 
 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 

(වෘත්තීය යසෞඛයය හා 
සුරක්ෂිතතාව) 
කාර්යාලයය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො. 297C, 

නව නුවර පාර, 
යකොතලාවල, 

කඩුයවල. 
 

 
දු.අ. 011 267 6307 

 
අදාල යනොයේ. 

 
NCB 

 
 

 
Click here 

https://www.dropbox.com/s/28xxddogzyeutwp/Eng-DD2-WPN-NCB-P%26D-V178-2020-123%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ajtar69e0gmvefq/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_49.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e1poqjs5px8aroq/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_50.pdf?dl=05
https://www.dropbox.com/s/pj6otkpjwd8o5p0/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_51.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kismihe9nen2pyz/Eng-AM-OHS-AM-DGM%28OH%26S%29-Security-2020-002.pdf?dl=0
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ආයතනික 
රයමෝපාය 

(නි.සා. -ආ.ර. 
හා නි. ක.) 

CEB/DGM(CS&RA)/ 

CE(CS)/AR2019/01 

ලං.වි.ම. 2019 වාර්ෂික වාර්තාව නිර්මායය 
සහ ඩිිනටල් මුද්රයය කිරීම 

 
 

2020.11.27 
 

ප.ව.02.00 

අංශ ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(ආයතනික 
රයමෝපාය) 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(ආයතනික රයමෝපාය හා 
නියාමන කටයුතු) ශාඛාව, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යලෝයහොර් ආර්යා යය 
අරමුදල් යගොඩනැගිල්ල, 

2වන මහල, 
සර් චිත්තම්පලම් ඒ. ගාඩිනර් 

මාවත, 
යකොළඹ 02 

 
011-2433 467 
011-2433 767 

500.00 28,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(ආයතනික රයමෝපාය හා 
නියාමන කටයුතු) ශාඛාව, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යලෝයහොර් ආර්යා යය අරමුදල් 
යගොඩනැගිල්ල, 

2වන මහල, 
සර් චිත්තම්පලම් ඒ. ගාඩිනර් 

මාවත, 
යකොළඹ 02 

 
011-2433 467 
011-2433 767 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(ආයතනික රයමෝපාය හා 
නියාමන කටයුතු) ශාඛාව, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යලෝයහොර් ආර්යා යය 
අරමුදල් යගොඩනැගිල්ල, 

2වන මහල, 
සර් චිත්තම්පලම් ඒ. 

ගාඩිනර් මාවත, 
යකොළඹ 02 

 
011-2433 467 
011-2433 767 

N/A 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 ඔවුන්යේ බලයලත් නියයෝිනතයන්ට පමයක් ලංසු යපොත් නිකුත් කරනු ලැයේ. අවශය වු විටක ඔවුන් 1987 අංක 3 දරය යපොදු යකොන්ත රාත් පනතට අනුලවලව ලියාපදිංචි විය යුතුය. 
 

 

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

 

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

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

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

 

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

 

        සාමානයාධිකාකාරී                      

https://www.dropbox.com/s/q5xsu71ydsnsusy/ENG-CS-CS%26RA-CEB_DGM%28CS%26RA%29_CE%28CS%29_AR2019_01.pdf?dl=0
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