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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 යඳොත් මිළදී 

ගත හැකි 

කාර්යාලය සහ 

අදාළ අංකය 

 

ලංසු 

යඳොයතහි 

මිල 

(රුපි.) 

ලංසු 

ඇඳකරයේ 

වටිනාකම 

(රුපි.) 

ඉදිරිඳත් කරන ලංසු 

භාරදිය යුතු 

කාර්යාලය 

ලංසු විවෘත 

කරන ස්ථානය 

යතොරතුරු 

පිටඳතක 

මිල 

(රුපි.) 

ලංසු 

වර්ගය 

ICB/ 

NCB 

යතොරතු

රු 

පිටඳත 

භාගත 

කිරීම් 

අමු ද්රවය 
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ලක්විජය 

විදුලි 

බලාගාරය 

LV/T/2020/0360 

 

ලක්විජය විදුලි බලාගාරය සදහා 

ආරක්ෂක කැමරා ඳද්ධතිය 

සැඳයීම සහ ස්ථාඳනය කිරීම 

2020 

යදසැම්බර් 

මස 09 වන 

දින 14.00 

ඳැයට. 

 

පර් ව ලංසු 

රැස්වීම 

2020 

යනොවැම්බ

ර් මස 25 

වන දින 

10.00 

ඳැයට. 

 

ලක්විජය 

විදුලි 

බලාගාරය  

සඳයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

ප්රසම්ඳාදන 

අංශය, 4වන මහල, 

බලස්ථාන 

කළමයාකරු 

(ලක්විජය විදුලි 

බලාගාරය) ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච්ය ෝයල් 

TP : 032 226 8964 

Fax: 032 226 8966 

 

Mob 0715777171 

රුපියල් 

12,000.00 

(රුපියල් 

යදොයළොස් 

දාහයි) – 

 

අයේක්ෂිත 

ලංසුකරුව

න්හ යමම 

මුදල 

සාමානයා 

ධිකාරී 

ලංවිම 

නමින් 

මහජන 

බැංකුයේ 

ගිණුම් 

අංක 

204200140

085134 

යවත බැර 

කර රිසිට් 

ඳත 

ඉදිරිඳත් 

කරන 

යලස 

කාරුණික

ව දන්වමු 

රුපියල් 

600,000.00 

(රුපියල්  ලක්ෂ 

හයක්) 

ප්රසම්ඳාදන අංශය, 4 

වන මහල, ඳරිඳාලන 

යගොඩනැගිල්ල, 

ලක්විජය විදුලි 

බලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච් යලයි 

61342, ශ්රී ලංකාව. 

 

TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8966 

ප්රසම්ඳාදන අංශය, 

4 වන මහල, 

ඳරිඳාලන 

යගොඩනැගිල්ල, 

ලක්විජය විදුලි 

බලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච් යලයි 

61342. 

 

http://www.c

eb.lk/tender

s/ 

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/evreezh6atcm3an/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0360.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/evreezh6atcm3an/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0360.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 

කලාඳ 01 

යකොළඹ 

නගරය 

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

33 

 

Disposal of damage stock items 

available in Provincial stores and 

Area Stores of Colombo City 

 

09/12/2020 

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 

2020-12-08 

දිනට යඳර 

දුක. 011-2575930 

1,000.00 

(මුදලින්) 

යලොට් අංක 1- 

15,000.00 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 

සිේ වන මහල,  

ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල, 340, 

ආර් ඒ ද යමල් මාවත, 

යකොළඹ 03 හි තබා 

ඇති ලංසු යඳට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යද්ශීය Click 

Here 

යබදාහැරීම් 

අංශය - 1 

(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2

020/268 

විදුලි බිල්ඳත් ඳැකට් 6,000ක් 

මුද්රයය කර ප්රවාහනය කර  

සැඳයීම. 

(එක් ඳැකට් එකක බිල්ඳත් 1,000 

බැගින්) 

 

*(ලංසු බාර ගැනීයම් අවසන් දිනය 

2020-10-21 තිබු ඉහත ලංසුව 

යකොවිඩ්-19 වසංගත තත්ත්වය 

නිසා 2020-12-09 දින දක්වා දීර්ඝ 

කරන ලදි.) 

2020 

යදසැම්බර් 

09 

ඳ.ව 02.00 

ඳළාත් මිලදී 

ගැනීම් 

කමිටුව 

ප්රධාන විදුලි 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

කාර්යාලය, 

නාරම්මල ඳාර, 

ඇස්සැද්දුම, 

කුලියාපිටිය. 

 

037 - 2281892 

2,500.00 100,000.00 නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී (වයඹ) 

කාර්යාලය, 

නාරම්මල ඳාර, 

ඇස්සැද්දුම, 

කුලියාපිටිය. 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 

(වයඹ) කාර්යාලය, 

නාරම්මල ඳාර, 

ඇස්සැද්දුම, 

කුලියාපිටිය. 

 NCB Click 

Here 

 

යබදාහැරිම් 

අංශය - 02 

(මධයම) 

 

 

CP/CE(COM)PPC/2020/469 

ලං.වි.ම. මධයම ඳළාත සහා 

Aluminium Binding wire 

(No11)3.mm  14,000kg ක් සඳයා 

භාරදීම. 

 

2020-12-09 

දින 

ඳ.ව. 2.00ට 

ඳළාත් 

ප්රසම්ඳාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, අස්ගිරිය 

ඳාර, මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

 

1000/= 146,000/- 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. යද්ශීය Click 

Here 

 

යබදාහැරීම් 

කළාඳ 02 

DGM [E]/QPPC/20/193 

 

ලංසු තැබීයම් දිනය දීර්ඝ කිරීම 

 

යවනරු  පිරික්සු             

        5000     යීම  හ 

භාරදීම 

2020-12-

09 

වන දා 

ඳස්වරු 

2.00 

ඳළාත් 

ප්රසම්ඳාදන 

කමිටුව 

(නැයගනහි

ර) 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 

කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             

026-2222666 

026-2221030 

1500.00 92,500.00 නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 

කාර්යාලය), 

උේපුයේලි, 

ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 

කාර්යාලය) 

උේපුයේලි, 

ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click 

Here 

යබදාහැරීම් 

කළාඳ 02 

DGM [E]/QPPC/20/204 

 

ලංසු තැබීයම් දිනය දීර්ඝ කිරීම 

 

ඳළාත් ගබඩාවල (ත්රිකුයාමලය)  

නිකුත් යනොවන, යසමින් නිකුත 

වන හා හානියට ඳත් භාණ්ඩ 

විකි ම 

2020-12-

16 

වන දා 

ඳස්වරු 

2.00 

ඳළාත් 

ප්රසම්ඳාදන 

කමිටුව 

(නැයගනහි

ර) 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 

කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             

026-2222666 

026-2221030 

500.00 2 % of the total 

cost 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 

කාර්යාලය), 

උේපුයේලි, 

ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 

කාර්යාලය) 

උේපුයේලි, 

ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click 

Here 

https://www.dropbox.com/s/5qhjyyvdogd5p4y/ENG-DD1-CC-2020-133.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5qhjyyvdogd5p4y/ENG-DD1-CC-2020-133.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/919mjc5r20j15pe/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-268.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/919mjc5r20j15pe/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-268.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c89ewljibpo6dfw/2020%20469%20Aluminium%20Binding%20Wire%20No.%2011.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c89ewljibpo6dfw/2020%20469%20Aluminium%20Binding%20Wire%20No.%2011.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ts9zfureoorncnt/Eng-DD2-EP-193%20Insulation%20Tester.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ts9zfureoorncnt/Eng-DD2-EP-193%20Insulation%20Tester.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1f5uf80odxjkiqg/Eng-DD2-EP-204%20Sale%20of%20NM%20SM%20D%20items.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1f5uf80odxjkiqg/Eng-DD2-EP-204%20Sale%20of%20NM%20SM%20D%20items.pdf?dl=0


 4 

යබදාහැරීම් 

කළාඳ 02 

DGM [E]/QPPC/20/205 

 

ලංසු තැබීයම් දිනය දීර්ඝ කිරීම 

 

ඳළාත් උඳ ගබඩායේ (මඩකළපුව) 

නිකුත් යනොවන, යසමින් නිකුත 

වන හා හානියට ඳත් භාණ්ඩ 

විකි ම 

 

2020-12-

16 

වන දා 

ඳස්වරු 

2.00 

ඳළාත් 

ප්රසම්ඳාදන 

කමිටුව 

(නැයගනහි

ර) 

යබදාහැරීම් තැනීම්  

ඉංජියන්රු 

කාර්යාලය 

(මඩකලපුව) 

065-2222126 

යහෝ 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 

කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             

026-2222666 

026-2221030 

500.00 2 % of the total 

cost 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 

කාර්යාලය), 

උේපුයේලි, 

ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 

කාර්යාලය) 

උේපුයේලි, 

ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click 

Here 

යබදාහැරීම් 

කළාඳ 02 

DGM [E]/QPPC/20/206 

 

ලංසු තැබීයම් දිනය දීර්ඝ කිරීම 

 

ඳළාත් උඳ ගබඩායේ (අම්ඳාර) 

නිකුත් යනොවන, යසමින් නිකුත 

වන හා හානියට ඳත් භාණ්ඩ 

විකි ම 

2020-12-

16 

වන දා 

ඳස්වරු 

2.00 

ඳළාත් 

ප්රසම්ඳාදන 

කමිටුව 

(නැයගනහි

ර) 

යබදාහැරීම් තැනීම්  

ඉංජියන්රු 

කාර්යාලය (අම්ඳාර ) 

063-2222440 

යහෝ 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 

කාර්යාලය) 

ත් රිකුයාමලය             

026-2222666 

026-2221030 

500.00 2 % of the total 

cost 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 

කාර්යාලය), 

උේපුයේලි, 

ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 

කාර්යාලය) 

උේපුයේලි, 

ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click 

Here 

යබදාහැරීම් 

කළාඳ 02 

DGM [E]/QPPC/20/207 

 

ලංසු තැබීයම් දිනය දීර්ඝ කිරීම 

 

ඳාරියභෝගික විදුලි බිල් ඳැකට් 

5520 මුද්රයය කිරීම හා සැඳයිම 

2020-12-

16 

වන දා 

ඳස්වරු 

2.00 

 

ඳළාත් 

ප්රසම්ඳාදන 

කමිටුව 

(නැයගනහි

ර) 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 

කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             

026-2222666 

026-2221030 

2,500.00 151,248.00 නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 

කාර්යාලය), 

උේපුයේලි, 

ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 

කාර්යාලය) 

උේපුයේලි, 

ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click 

Here 

යබදාහැරීම් 

අංශය - 4 

(බඳද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2020/66 

ඳාරියභෝගික විදුලි බිල්ඳත්  

මුද්රයය කර සඳයා, යගනවිත් 

භාරදීම 

4,000 ඳැකට් (එක් ඳැකට් ටුවකට 

බිල්ඳත් 1,000 බැගින්) 

(ලංසු මිල රු. මිලියන 5 

ඉක්මවන්යන් නම් ලංසු 

භාරගන්නා අවසාන දිනයට යඳර 

PCAIII අවශයයේ.) 

 

(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) 

2020.11.26 

යඳ.ව. 10.00 

ඳළාත් 

ප්රසම්ඳාදන 

කමි ටුව 

නියයොජය 

සාමානයාධිකාරි ( 

බස්නාහිර ඳළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය, 

යබදාහැරීම් අංශ - 4 

මලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක: 25, නගරසභා 

ඳටුමඟ, යදහිවල. 

011-2638852 

1,500.00 55,000.00 ප්රධාන ඉංජියන්රු 

(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර ඳළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය,  

යබදාහැරීම් අංශ - 4 

මලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා ඳටුමඟ, 

යදහිවල. 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 

(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර ඳළාත 

දකුය-1) 

කාර්යාලය,  

යබදාහැරීම් අංශ - 

4 මලස්ථානය, 

3වන මහල, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක: 25, 

නගරසභා ඳටුමඟ, 

යදහිවල. 

 NCB Click here 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය - 4 

(බඳද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2020/71 

කණු -  වැ.යකො. මීටර 8.3 කි.ග්රෑ. 

100 (Poles - R.C. 8.3m 100kg) සාදා, 

සඳයා, යගනවිත් භාරදීම. 

500 එකු 

(ලංසු මිල රු. මිලියන 5 

ඉක්මවන්යන් නම් ලංසු 

භාරගන්නා අවසාන දිනයට යඳර 

PCAIII අවශයයේ.) 

 

ලංසු යඳොත් මිලදී ගැනීමට ප්රථමව 

ලංසු යයොමු අංකය, ඔයබ් 

ආයතනයේ නම සහ ලිපිනය 

යකටි ඳනිවිඩයක් මාර්ගයයන් 

0702516069 යන අංකයට දැනුම් 

යදන්න. 

2020.12.10 

යඳ.ව. 10.00 

ඳළාත් 

ප්රසම්ඳාදන 

කමි ටුව 

නියයොජය 

සාමානයාධිකාරි ( 

බස්නාහිර ඳළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය, 

යබදාහැරීම් අංශ - 4 

මලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක: 25, නගරසභා 

ඳටුමඟ, යදහිවල. 

011-2638852 

1,500.00 56,000.00 ප්රධාන ඉංජියන්රු 

(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර ඳළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය,  

යබදාහැරීම් අංශ - 4 

මලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා ඳටුමඟ, 

යදහිවල. 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 

(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර ඳළාත 

දකුය-1) 

කාර්යාලය,  

යබදාහැරීම් අංශ - 

4 මලස්ථානය, 

3වන මහල, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක: 25, 

නගරසභා ඳටුමඟ, 

යදහිවල. 

 NCB Click here 

 

https://www.dropbox.com/s/9h356jyy7qs6dt1/Eng-DD2-EP-205%20Sale%20of%20NM%20SM%20D%20items%20Bco.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9h356jyy7qs6dt1/Eng-DD2-EP-205%20Sale%20of%20NM%20SM%20D%20items%20Bco.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tcrmhzjw9fgmrhd/Eng-DD2-EP-206%20Sale%20of%20NM%20SM%20D%20items%20Amp.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tcrmhzjw9fgmrhd/Eng-DD2-EP-206%20Sale%20of%20NM%20SM%20D%20items%20Amp.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g3stkrz874x69xl/Eng-DD2-EP-207%20Electricity%20Bills.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g3stkrz874x69xl/Eng-DD2-EP-207%20Electricity%20Bills.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lq25pkm01fpxys3/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_66.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yi1fivnh5bm9t84/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_71.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 

අංශය - 4 

(බඳද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2020/72 

කණු -   යකොන්ක්රීට් යඳ රැඳි බමන 

ලද මීටර 8.3 කි.ග්රෑ. 100 (Poles - 

Concrete Pre-Stressed Spun Type 

8.3m 100kg ) සාදා, සඳයා, 

යගනවිත් භාරදීම. 

500 එකු 

(ලංසු මිල රු. මිලියන 5 

ඉක්මවන්යන් නම් ලංසු 

භාරගන්නා අවසාන දිනයට යඳර 

PCAIII අවශයයේ.) 

 

ලංසු යඳොත් මිලදී ගැනීමට ප්රථමව 

ලංසු යයොමු අංකය, ඔයබ් 

ආයතනයේ නම සහ ලිපිනය 

යකටි ඳනිවිඩයක් මාර්ගයයන් 

0702516069 යන අංකයට දැනුම් 

යදන්න. 

2020.12.10 

යඳ.ව. 10.00 

ඳළාත් 

ප්රසම්ඳාදන 

කමි ටුව 

නියයොජය 

සාමානයාධිකාරි ( 

බස්නාහිර ඳළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය, 

යබදාහැරීම් අංශ - 4 

මලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක: 25, නගරසභා 

ඳටුමඟ, යදහිවල. 

011-2638852 

1,500.00 55,000.00 ප්රධාන ඉංජියන්රු 

(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර ඳළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය,  

යබදාහැරීම් අංශ - 4 

මලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා ඳටුමඟ, 

යදහිවල. 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 

(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර ඳළාත 

දකුය-1) 

කාර්යාලය,  

යබදාහැරීම් අංශ - 

4 මලස්ථානය, 

3වන මහල, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක: 25, 

නගරසභා ඳටුමඟ, 

යදහිවල. 

 NCB Click here 

 

ඉදිකිරීම් 

https://www.dropbox.com/s/3izsui1gz9viu69/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_72.pdf?dl=0
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ලක්විජය 

විදුලි 

බලාගාරය 

LV/T/2020/0434 

 

දළුව නිවා   ංකීර්ණයේ 

ඉංජියේරු විවාහක නිල නිවා  

(ඒකක 5,6,7  හ 8) වල ම ද 

මිදුල ආවරණය කිරීම. 

 

 

2020 

යදසැම්බර් 

මස 09 

වන දින 

14.00 

ඳැයට. 

 

පර් ව 

ලංසු 

රැස්වීම 

2020 

යනොවැම්බ

ර් මස 25 

වන දින 

10.00 

ඳැයට. 

 

ලක්විජය 

විදුලි 

බලාගාරය  

සඳයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

ප්රසම්ඳාදන 

අංශය, 4වන මහල, 

බලස්ථාන 

කළමයාකරු 

(ලක්විජය විදුලි 

බලාගාරය) ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච්ය ෝයල් 

TP : 032 226 8964 

Fax: 032 226 8966 

 

Mob 0715777171 

රුපියල් 

1,000.00 

(රුපියල් 

දාහයි) – 

 

අයේක්ෂිත 

ලංසුකරුව

න්හ යමම 

මුදල 

සාමානයා 

ධිකාරී 

ලංවිම 

නමින් 

මහජන 

බැංකුයේ 

ගිණුම් 

අංක 

204200140

085134 

යවත බැර 

කර රිසිට් 

ඳත 

ඉදිරිඳත් 

කරන 

යලස 

කාරුණික

ව දන්වමු 

 

රුපියල් 

12,000.00 

ප්රසම්ඳාදන අංශය, 4 

වන මහල, ඳරිඳාලන 

යගොඩනැගිල්ල, 

ලක්විජය විදුලි 

බලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච් යලයි 

61342, ශ්රී ලංකාව. 

 

TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8966 

ප්රසම්ඳාදන අංශය, 

4 වන මහල, 

ඳරිඳාලන 

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 

යබදාහැරීම් 

අංශය - 1 

(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/20

20/131 

කුලියාපිටිය පිහිටි නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී (වයඹ) කාර්යාල 

සංකීර්යයේ වැසිකිලි ඳද්ධතිය 

ප්රතිසංස්කරයය කිරීම. 

 

*(ලංසු බාර ගැනීයම් අවසන් දිනය 

2020-10-21 තිබු ඉහත ලංසුව 

යකොවිඩ්-19 වසංගත තත්ත්වය 

නිසා 2020-12-09 දින දක්වා දීර්ඝ 

කරන ලදි.) 

2020 

යදසැම්බර් 

09 

ඳ.ව 02.00 

ඳළාත් මිලදී 

ගැනීම් 

කමිටුව 

ප්රධාන විදුලි 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

කාර්යාලය, 

නාරම්මල ඳාර, 

ඇස්සැද්දුම, 

කුලියාපිටිය. 

 

037 - 2281892 

1,000.00 30,000.00 නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 

(වයඹ) කාර්යාලය, 

නාරම්මල ඳාර, 

ඇස්සැද්දුම, 

කුලියාපිටිය. 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 

(වයඹ) කාර්යාලය, 

නාරම්මල ඳාර, 

ඇස්සැද්දුම, 

කුලියාපිටිය 

 NCB Click 

Here 

 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/l73nmysrsmxt8ox/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0434.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l73nmysrsmxt8ox/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0434.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ewi3f6rzezhrboe/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-131.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ewi3f6rzezhrboe/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-131.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 

අංශය - 02 

(මධයම 

CP/CE(COM)PPC/2020/456 

මධයම ඳළාත් නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී කාර්යාලයේ 

නියයෝජය  සාමානයාධිකාරී 

කාර්යාල කාමරය නවිකරයය 

කිරිම සහා 

 

සුදුසුකම්: 

 

 

අදාල කාර්යය සහා වසර 5 ක 

ඳළපුරුද්දක් තිබිය යුතුය. 

 

. 

 

 

2020-12-

09 දින 

ඳ.ව. 2.00ට 

ඳළාත් 

ප්රසම්ඳාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, අස්ගිරිය 

ඳාර, මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

දු.අ.  081-2234000 

 

 

 

 

1000/= 

 

14,000/- 

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. යද්ශීය Click 

Here 

 

 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය - 4 

(බඳද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/සිවිල්/ටී/2020/05 

යබ්රුවල ඳා.යස්.ම. යගොඩනැගිල්ල 

අලුත්වැඩියාව සහා ව යටන්ඩරය 

(ලංසු මිල රු. මිලියන 5 

ඉක්මවන්යන් නම් ලංසු 

භාරගන්නා අවසාන දිනයට යඳර 

PCAIII අවශයයේ.) 

(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) 

2020.11.26 

යඳ.ව. 

10.00 

ඳළාත් 

ප්රසම්ඳාදන 

කමි ටුව 

නියයොජය 

සාමානයාධිකාරි ( 

බස්නාහිර ඳළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය, 

යබදාහැරීම් අංශ - 4 

මලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක: 25, නගරසභා 

ඳටුමඟ, යදහිවල. 

011-2638852 

1,000.00 75,000.00 ප්රධාන ඉංජියන්රු 

(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර ඳළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය,  

යබදාහැරීම් අංශ - 4 

මලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා ඳටුමඟ, 

යදහිවල. 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 

(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර ඳළාත 

දකුය-1) 

කාර්යාලය,  

යබදාහැරීම් අංශ - 

4 මලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක: 25, 

නගරසභා ඳටුමඟ, 

යදහිවල. 

 NCB Click 

here 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය - 4 

(බඳද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/සිවිල්/ටී/2020/06 

වස්කඩුව ප්රාථමික උඳයඳොල  

අලුත්වැඩියාව සහා ව යටන්ඩරය 

(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 

 

(දීර්ග 

කරන ලද  

දිනය) 

2020.11.26 

යඳ.ව. 

10.00 

ඳළාත් 

ප්රසම්ඳාදන 

කමි ටුව 

නියයොජය 

සාමානයාධිකාරි ( 

බස්නාහිර ඳළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය, 

යබදාහැරීම් අංශ - 4 

මලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක: 25, නගරසභා 

ඳටුමඟ, යදහිවල. 

1,000.00 25,000.00 ප්රධාන ඉංජියන්රු 

(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර ඳළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය,  

යබදාහැරීම් අංශ - 4 

මලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා ඳටුමඟ, 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 

(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර ඳළාත 

දකුය-1) 

කාර්යාලය,  

යබදාහැරීම් අංශ - 

4 මලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

 NCB Click 

here 

 

https://www.dropbox.com/s/dh55oi55zqupbcw/tender%20document%20of%20deputy%20general%20manager%27s%20office%20cabin.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dh55oi55zqupbcw/tender%20document%20of%20deputy%20general%20manager%27s%20office%20cabin.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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ඳනිවිඩයක් මාර්ගයයන් 

0702516069 යන අංකයට දැනුම් 

යදන්න. 

011-2638852 යදහිවල. අංක: 25, 

නගරසභා ඳටුමඟ, 

යදහිවල. 

යබදාහැරීම් 

අංශය - 4 

(බඳද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/සිවිල්/ටී/2020/07 

යමොල්ලියගොඩ ප්රාථමික උඳයඳොල  

අලුත්වැඩියාව සහා ව යටන්ඩරය 

(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) 

2020.11.26 

යඳ.ව. 

10.00 

ඳළාත් 

ප්රසම්ඳාදන 

කමි ටුව 

නියයොජය 

සාමානයාධිකාරි ( 

බස්නාහිර ඳළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය, 

යබදාහැරීම් අංශ - 4 

මලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක: 25, නගරසභා 

ඳටුමඟ, යදහිවල. 

011-2638852 

1,000.00 21,000.00 ප්රධාන ඉංජියන්රු 

(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර ඳළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය,  

යබදාහැරීම් අංශ - 4 

මලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා ඳටුමඟ, 

යදහිවල. 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 

(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර ඳළාත 

දකුය-1) 

කාර්යාලය,  

යබදාහැරීම් අංශ - 

4 මලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක: 25, 

නගරසභා ඳටුමඟ, 

යදහිවල. 

 NCB Click 

here 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය - 4 

(බඳද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/සිවිල්/ටී/2020/08 

ඳයාගල ප්රාථමික උඳයඳොල  

අලුත්වැඩියාව සහා ව යටන්ඩරය 

(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) 

2020.11.26 

යඳ.ව. 

10.00 

ඳළාත් 

ප්රසම්ඳාදන 

කමි ටුව 

නියයොජය 

සාමානයාධිකාරි ( 

බස්නාහිර ඳළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය, 

යබදාහැරීම් අංශ - 4 

මලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක: 25, නගරසභා 

ඳටුමඟ, යදහිවල. 

011-2638852 

1,000.00 26,000.00 ප්රධාන ඉංජියන්රු 

(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර ඳළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය,  

යබදාහැරීම් අංශ - 4 

මලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා ඳටුමඟ, 

යදහිවල. 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 

(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර ඳළාත 

දකුය-1) 

කාර්යාලය,  

යබදාහැරීම් අංශ - 

4 මලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක: 25, 

නගරසභා ඳටුමඟ, 

යදහිවල. 

 NCB Click 

here 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය - 4 

(බඳද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/සිවිල්/ටී/2020/09 

ඳලායතොට නිළ නිවාසය වටා 

වැටක් ( Chain Link Fence) ඉදිකිරීම 

සහා ව යටන්ඩරය 

(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 

 

(දීර්ග 

කරන ලද  

දිනය) 

2020.11.26 

යඳ.ව. 

10.00 

ඳළාත් 

ප්රසම්ඳාදන 

කමි ටුව 

නියයොජය 

සාමානයාධිකාරි ( 

බස්නාහිර ඳළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය, 

යබදාහැරීම් අංශ - 4 

මලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක: 25, නගරසභා 

ඳටුමඟ, යදහිවල. 

011-2638852 

1,000.00 7,000.00 ප්රධාන ඉංජියන්රු 

(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර ඳළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය,  

යබදාහැරීම් අංශ - 4 

මලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා ඳටුමඟ, 

යදහිවල. 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 

(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර ඳළාත 

දකුය-1) 

කාර්යාලය,  

යබදාහැරීම් අංශ - 

4 මලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක: 25, 

 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
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ඳනිවිඩයක් මාර්ගයයන් 

0702516069 යන අංකයට දැනුම් 

යදන්න. 

නගරසභා ඳටුමඟ, 

යදහිවල. 

යස්වා 
අතියර්ක 

මුදල් 

කළමනාක

රු 

(ජනන) 

AFM (GEN)/DFM (GEN)/DPC/ 2020 / 

02  ලංවිම, අතියර්ක මුදල් 

කළමනාකරු (ජනන) කාර්යාලය 

සහා යතත් බදු කුලී ඳදනම මත 

(රියදුරු සහ ඉන්ධන සමඟ) ආසන 

5ක යඳට්රල්, ඩීසල් යහෝ යදමුුනන් 

යසඩාන් කාර් රථයක් ලබා ගැනිම 

 

 

2020/12/04 

යඳ.ව. 10.00 

ජනන 

අංශය 

අ.මු.ක (ජනන) 

ශාඛාව, ලංවිම, 

ජනන මුලස්ථානය, 

නව කැලණිඳාලම 

ඳාර, 

යකොයලොන්නාව 

011-2385868 

500.00 30,000.00 අ.මු.ක (ජනන) ශාඛාව, 

ලංවිම, ජනන 

මුලස්ථානය, නව 

කැලණිඳාලම ඳාර, 

යකොයලොන්නාව 

 

අ.මු.ක (ජනන) 

ශාඛාව, ලංවිම, 

ජනන මුලස්ථානය, 

නව කැලණිඳාලම 

ඳාර, 

යකොයලොන්නාව 

 

- යද්ශීය Click 

Here 

ජනන අංශය 

(ලක්ෂඳාන  

සංකීර්යය) 

ලක්ෂඳාන බලාගාරයේ ඳැරණි 

ලක්ෂඳාන අදියර II සහා අමතර 

යබයාරිං කට්ටලයක් නැවත 

යලෝහකරයය කිරීම 

ලංසු යයොමු අංකය 

LC/LAX/QTN/2020/139 

10/12/2020 

14:00 ඳැය 

ජනන 

කණිෂ්ඨ  

ප්රසම්ඳාන 

කමිටුව 

(ලක්ෂඳාන 

) 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 

(ලක්ෂඳාන 

විදුලි බලාගාරය), 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

ලක්ෂඳාන, ශ්රී 

ලංකාව 

දුරකථන: 

0513513715 

 

Email.: 

celpslc.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 ලදුඳත 

ඉදිරිඳත් කළ 

යුතුය. 

 

රු.20,000.00 ප්රධාන ඉංජියන්රු 

(ලක්ෂඳාන 

විදුලි බලාගාරය), 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

ලක්ෂඳාන, 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 

(ලක්ෂඳාන 

විදුලි බලාගාරය), 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

ලක්ෂඳාන, 

 NCB 

 

Click 
here. 

 

ලක්විජය 

විදුලි 

බලාගාරය 

LV/T/2020/0447 

 

ලක්විජය විදුලි බලාගාරයේ ඳරිසර 

නිරීක්ෂය ඒකකයට අර්ධ පුුනණු 

සහ උඳකාරක කාර්යය 

මණ්ඩලයක් අවුරුද්දක 

කාලසීමාවකට ලබා ගැනීම 

 

2020 

යදසැම්බර් 

09 ඳ.ව. 

02.00 

 

යඳර ලංසු 

හමුවීම 

2020 

යනොවැම්බ

ර් 24 

යඳ.ව. 10.00 

ලක්විජය 

විදුලි 

බලාගාරය-

සඳයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

ප්රසම්ඳාදන අංශය, 

4 වන මහල, 

ඳරිඳාලන 

යගොඩනැගිල්ල, 

ලක්විජය 

සංකීර්යය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච් යලයි 

61342. 

 

රුපියල් 

1,000.00 

 

(අයේක්ෂිත 

ලංසුකරුව

න්හ යමම 

මුදල 

සාමානයා 

ධිකාරී 

ලංවිම 

නමින් 

රුපියල් 100,000 

(රුපියල්  

ලක්ෂයක්) 

ප්රසම්ඳාදන අංශය, 4 

වන මහල, ඳරිඳාලන 

යගොඩනැගිල්ල, 

ලක්විජය සංකීර්යය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච් යලයි 

61342, ශ්රී ලංකාව. 

 

TP : 032 226 8972 

ප්රසම්ඳාදන අංශය, 

4 වන මහල, 

ඳරිඳාලන 

යගොඩනැගිල්ල, 

ලක්විජය 

සංකීර්යය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච් යලයි 

61342. 

 

http://www.c

eb.lk/tender

s/ 

යවතින් 

යනොමියල් 

බාගත 

කරගත 

හැක 

 

NCB Click 

Here 

 

https://www.dropbox.com/s/g0tsz9d0qvtk2n0/Eng-Gen-AFM-2020-11-19.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g0tsz9d0qvtk2n0/Eng-Gen-AFM-2020-11-19.pdf?dl=0
mailto:dgmlc@ceb.lk
https://www.dropbox.com/s/97w2z4e047v5mp5/ENG-GEN-LC-LAX-QTN-020-084.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/97w2z4e047v5mp5/ENG-GEN-LC-LAX-QTN-020-084.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/7a6osna4zdrtyko/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0447.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7a6osna4zdrtyko/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0447.pdf?dl=0
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TP : 032 226 8972 

Fax: 032 226 8975 

මහජන 

බැංකුයේ 

ගිණුම් 

අංක 

2042001400

85134 යවත 

බැර කර 

රිසිට් ඳත 

ඉදිරිඳත් 

කරන යලස 

කාරුණික

ව දන්වමු) 

 

Fax: 032 226 8975 

ලක්විජය 

විදුලි 

බලාගාරය 

LV/T/2020/0426 

 

ලක්විජය විදුලි බලාගාරයේ සහ 

දළුව නිවාස සංකීර්යයේ 

ඳලියබොධ ඳාලනය කිරීම. (pest 

controlling work) 

2020 

යදසැම්බර් 

09 ඳ.ව. 

02.00 

 

යඳර ලංසු 

හමුවීම 

2020 

යනොවැම්බ

ර් 25 

යඳ.ව. 10.00 

 

 

 

 

 

 

 

ලක්විජය 

විදුලි 

බලාගාරය-

සඳයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

ප්රසම්ඳාදන අංශය, 

4 වන මහල, 

ඳරිඳාලන 

යගොඩනැගිල්ල, 

ලක්විජය 

සංකීර්යය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච් යලයි 

61342. 

 

TP : 032 226 8972 

Fax: 032 226 8975 

රුපියල් 

2,500.00 

 

(අයේක්ෂිත 

ලංසුකරුව

න්හ යමම 

මුදල 

සාමානයා 

ධිකාරී 

ලංවිම 

නමින් 

මහජන 

බැංකුයේ 

ගිණුම් 

අංක 

2042001400

85134 යවත 

බැර කර 

රිසිට් ඳත 

ඉදිරිඳත් 

කරන යලස 

කාරුණික

ව දන්වමු) 

 

රුපියල් 63,000 ප්රසම්ඳාදන අංශය, 4 

වන මහල, ඳරිඳාලන 

යගොඩනැගිල්ල, 

ලක්විජය සංකීර්යය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච් යලයි 

61342, ශ්රී ලංකාව. 

 

TP : 032 226 8972 

Fax: 032 226 8975 

ප්රසම්ඳාදන අංශය, 

4 වන මහල, 

ඳරිඳාලන 

යගොඩනැගිල්ල, 

ලක්විජය 

සංකීර්යය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච් යලයි 

61342. 

 

http://www.c

eb.lk/tender

s/ 

යවතින් 

යනොමියල් 

බාගත 

කරගත 

හැක 

 

NCB Click 

Here 

ජනන 

(මහවැලි 

සංකීර්යය) 

 

ලංසු අංකය - 

MC/DGM/PROC/2020/04 

 

දිගන නිලගම පිහිටි අංක 51B 

නිලනිවස අළුත්වැඩියා කිරීම 

 

09/12/2020 

14.00 ඳැයට 

  

මහවැලි 

සංකීර්යය 

සඳයාගැනී

ම් කමිටුව 

නියයෝජය 

සාමානයධිකාරී 

(මහවැලි 

සංකීර්යය) 

කාර්යාලය, අංක 

40/20, අම්පිටිය ඳාර, 

රු.1000/= 

සෑම 

යගවීමක්ම 

ඕනෑම 

මහජන 

බැංකු 

රු.50,000/= 

 

නියයෝජය 

සාමානයධිකාරී 

(මහවැලි සංකීර්යය) 

කාර්යාලය, අංක 40/20, 

අම්පිටිය ඳාර, 

මහනුවර 

නියයෝජය 

සාමානයධිකාරී 

(මහවැලි 

සංකීර්යය) 

කාර්යාලය, අංක 

40/20, අම්පිටිය 

- යද්ශිය Click here 

 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/zlai88ci4cwrm2k/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0426.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zlai88ci4cwrm2k/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0426.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ne824q694t90gch/Eng-GEN-MC-DGM-PROC-2020-04.pdf?dl=0
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මහනුවර ශාඛාවක් 

මගින් 

මහජන 

බැංකුයේ 

යදමටයගො

ඩ ශාඛායේ 

ලං.වී.ම . 

ජනන 

මුලස්ථාන

යේ ගිණුම් 

අංක 071-

1001-2-

3320-705 

බැරයවන 

යස් යගවා 

බැංකු 

ලදුඳත 

ඉදිරිඳත් 

කල යුතුය. 

 

ඳාර, මහනුවර. 

 

09/12/2020 

14.00 ඳැයට 

  

ජනන/ 

තාඳබල 

සංකීරයය 

SPS/CE/MNT/ 

07–D/2019/7560 

 

සපුගස්කන්ද විදුලි බලාගාරයේ 

අඳද්රවය/කුණු බලස්ථානයයන් 

බැහැර කිරීයම් යකොන්ත්රාත්තුව 

2020.12.03 

14.00 ඳැයට 

සඳයා 

ගැනීම් 

කමිටුව - 

තාඳබල 

සංකීර්යය 

නියයෝජ්ය 

 ාමානයාධිකාකාරී 

 තා බල 

 ංකීර්ණය   

ලංවිම 

ජ්නන 

මූලස්ථානය, නව 

ක ළණි  ාලම, 

10600 

යකොයලොේනාව 

දුරකතන අංකය 

2437426, 2423897 

 

 

රු.  500.00 රු. 10,000/= ප්රධාන ඉංජියේරු 

  පුගස්කේද විදුලි 

බලස්ථානය  

ලංවිම 

මාබිම  ාර, 

යහයියේතුඩුව 

දුරකතන අංකය 

2400422, 

2400356 

ප්රධාන ඉංජියේරු 

  පුගස්කේද 

විදුලි 

බලස්ථානය  

ලංවිම 

මාබිම  ාර, 

යහයියේතුඩුව 

දුරකතන අංකය 

2400422, 

2400356 

අදාල නැත යද්ශීය Click 

Here 

ජනන SPS/CE/CAN.TENDER/2020-II 

2020 යනොවැම්බර් මස සිට වසරක 

කාලයක් සහා සපුගස්කන්ද 

විදුලි බලස්ථාන ආඳන ශාලාව 

ඳවත්වායගන යෑම. 

2020.12.10 

14.00 ඳැයට 

 

අදාල නැත 

නියයෝජ්ය 

 ාමානය අධිකාකාරී 

  තා බල 

 ංකීර්ණය   

ලංවිම 

ජ්නන 

මූලස්ථානය, නව 

ක ළණි  ාලම, 

10600 

200.00 1,000.00 ප්රධාන ඉංජියේරු        

කාර් යාලය, 

 පුගස්කේද විදුලි 

බලස්ථානය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මාබිම  ාර, 

11618 

යහයියේතුඩුව 

දුරකතන අංකය 

ප්රධාන ඉංජියේරු        

කාර් යාලය, 

 පුගස්කේද 

විදුලි 

බලස්ථානය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, මාබිම 

 ාර, 

11618 

අදාල නැත යද්ශීය Click 

Here 

https://www.dropbox.com/s/lndyja0dobeax03/ENG-GEN-%20TC-CE-MNT-07-D-2020-7560.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lndyja0dobeax03/ENG-GEN-%20TC-CE-MNT-07-D-2020-7560.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cyq0nv2r31tncld/SIN-GEN-TC-CE-CAN.%20TENDER-2020-II.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cyq0nv2r31tncld/SIN-GEN-TC-CE-CAN.%20TENDER-2020-II.pdf?dl=0
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යකොයලොේනාව 

දුරකතන අංකය 

2437426, 2423897 

 

2400356, 2400422 යහයියේතුඩුව 

දුරකතන අංකය 

2400356, 2400422 

යබදාහැරිම් 

කලාඳ 01 

යකොළඹ 

නගරය 

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

31 

 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 

(යකොළඹ නගරය) කාර්යාලයට 

අනියුක්ත සිවිල් ඒකකය සදහා 

කුළි කෘ කැබ් රථයක් ලබා ගැනිම 

(වාහන II/II) 

 ව ර 02 ක්  දහා  

09/12/2020 

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 

2020-12-08 දිනට 

යඳර 

දුක. 011-2575930 

1,000.00 

(මුදලින්) 

එක් කුළි කෘ 

කැබ් රථයක් 

සදහා 

15,000.00 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 

සිේ වන මහල,  

ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල, 340, 

ආර් ඒ ද යමල් මාවත, 

යකොළඹ 03 හි තබා 

ඇති ලංසු යඳට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යද්ශීය Click 

Here 

යබදාහැරිම් 

කලාඳ 01 

යකොළඹ 

නගරය 

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

32 

 

ප්රධාන  ඉංජියන්රු (නඩත්තු - 

යකොළඹ නගරය) අංශයේ සුළු 

ඳරිමාන සිවිල් නඩත්තු 

වැඩකටයුතු සදහා 

යකොන්ත්රාත්කරුවන් ලියා ඳදිං  

කරවා ගැනීම. 

09/12/2020 

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 

2020-12-08 දිනට 

යඳර 

දුක. 011-2575930 

 

1,000.00 

(මුදලින්) 

1,000.00 නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 

සිේ වන මහල,  

ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 

ආර් ඒ ද යමල් මාවත, 

යකොළඹ 03 හි තබා 

ඇති ලංසු යඳට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යද්ශීය Click 

Here 

නි.සා. (උ.මැ) ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/

2020/036 

 

විදුලි ඉංජියන්රු(කැකිරාව) යටයත් 

විදුලි අධිකාරී (කැකිරාව) යේ 

රාජකාරී කටයුතු සහා වසර 

02ක කාල සීමාවකට  කුලී ඳදනම 

මත කෘ කැබ් රථයක් ලබා ගැනීම. 

 

 

 

 

2020.12.03 

ඳ.ව.03.00 

ඳළාත් 

සඳයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

අංක 525/26, ඳළමු 

මහල,ඩී.එස්.යස්නා

නායක මාවත, 

500.00 10,000.00 නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

අංක 525/26, ඳළමු 

මහල,ඩී.එස්.යස්නානා

යක මාවත, 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

ඩී.එස්.යස්නානාය

ක මාවත, 

අනුරාධපුර. 

අදාළ නැත යද්ශීය 

තරඟකා

රී ලංසු 

click here 

https://www.dropbox.com/s/qv8bd0anvf7rg0k/ENG-DD1-CC-2020-131.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qv8bd0anvf7rg0k/ENG-DD1-CC-2020-131.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/me89eh246kgbmeq/ENG-DD1-CC-2020-132.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/me89eh246kgbmeq/ENG-DD1-CC-2020-132.pdf?dl=0
file:///C:/Users/DELL3/Desktop/Paper%20add%2019-11-2020/Sin-DD1-NCP--HV-2020-036.pdf
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අනුරාධපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

අනුරාධපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය - 1 

(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2

020/143 

විදුලි ඉංජියන්රු (නාරම්මල) 

කාර්යාලය සදහා නාරම්මල නගර 

සීමාව තුළින්  ජලය, විදුලිය, 

දුරකථන, මාර්ග ඳහසුකම් සහිත 

වර්ග අඩි 10,000 යනොඅඩු 

යගොඩනැඟිල්ලක් සහිත ඳර් ස් 25 

කට යනොඅඩු ඉඩමක් කුලී යහෝ බදු 

ඳදනම මත ලබා ගැනීම. 

*(ලංසු බාර ගැනීයම් අවසන් දිනය 

2020-10-21 තිබු ඉහත ලංසුව 

යකොවිඩ්-19 වසංගත තත්ත්වය 

නිසා 2020-12-09 දින දක්වා දීර්ඝ 

කරන ලදි.) 

 

2020 

යදසැම්බර් 

09 

ඳ.ව 02.00 

ඳළාත් මිලදී 

ගැනීම් 

කමිටුව 

ප්රධාන විදුලි 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

කාර්යාලය, 

නාරම්මල ඳාර, 

ඇස්සැද්දුම, 

කුලියාපිටිය. 

 

037 - 2281892 

1,000.00 50,000.00 නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 

(වයඹ) කාර්යාලය, 

නාරම්මල ඳාර, 

ඇස්සැද්දුම, 

කුලියාපිටිය. 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 

(වයඹ) කාර්යාලය, 

නාරම්මල ඳාර, 

ඇස්සැද්දුම, 

කුලියාපිටිය. 

 NCB Click 

Here 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය - 1 

(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2

020/144 

විදුලි ඉංජියන්රු (නාරම්මල) 

කාර්යාලයට අයත් ප්රායද්ශීය 

නඩත්තු ඒකකය සදහා නාරම්මල 

නගර සීමාව තුළින්  ජලය, විදුලිය, 

දුරකථන, මාර්ග ඳහසුකම් සහිත 

වර්ග අඩි 2,000 යනොඅඩු 

යගොඩනැඟිල්ලක් සහිත ඳර් ස් 80 

කට යනොඅඩු ඉඩමක් කුලී යහෝ බදු 

ඳදනම මත ලබා ගැනීම. 

 

*(ලංසු බාර ගැනීයම් අවසන් දිනය 

2020-10-21 තිබු ඉහත ලංසුව 

යකොවිඩ්-19 වසංගත තත්ත්වය 

නිසා 2020-12-09 දින දක්වා දීර්ඝ 

කරන ලදි.) 

 

2020 

යදසැම්බර් 

09 

ඳ.ව 02.00 

ඳළාත් මිලදී 

ගැනීම් 

කමිටුව 

එම 1,000.00 20,000.00 එම එම  NCB Click 

Here 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය - 1 

(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2

020/145 

විදුලි ඉංජියන්රු (නාරම්මල) 

කාර්යාලයට අයත් විදුලි 

ඳාරියභෝගික යස්වා 

මධයස්ථානයේ අතයවශය භාණ්ඩ 

2020 

යදසැම්බර් 

09 

ඳ.ව 02.00 

ඳළාත් මිලදී 

ගැනීම් 

කමිටුව 

එම 1,000.00 35,000.00 එම එම  NCB Click 

Here 

 

https://www.dropbox.com/s/8aulamejdya0ya2/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-143.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8aulamejdya0ya2/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-143.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rwvesr3scuguknt/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-144.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rwvesr3scuguknt/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-144.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ko29e912rp3k0uu/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-145.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ko29e912rp3k0uu/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-145.pdf?dl=0
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හා අබලි භාණ්ඩ ගබඩා කිරීම 

සහ පුුනණු මධයස්ථානයක් 

ඳවත්වායගන යාම සදහා 

නාරම්මල නගර සීමාව තුළින්  

ජලය, විදුලිය, දුරකථන, මාර්ග 

ඳහසුකම් සහිත වර්ග අඩි 2,000 

යනොඅඩු යගොඩනැඟිල්ලක් සහිත 

ඳර් ස් 200 කට යනොඅඩු ඉඩමක් 

කුලී යහෝ බදු ඳදනම මත ලබා 

ගැනීම. 

*(ලංසු බාර ගැනීයම් අවසන් දිනය 

2020-10-21 තිබු ඉහත ලංසුව 

යකොවිඩ්-19 වසංගත තත්ත්වය 

නිසා 2020-12-09 දින දක්වා දීර්ඝ 

කරන ලදි.) 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය - 1 

(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2

020/162 

බිංගිරිය කම්බි මාර්ගකරු උඳ 

ඩියඳෝව සදහා බිංගිරිය නගර 

සීමාව තුළින්  ජලය, විදුලිය, 

දුරකථන, මාර්ග ඳහසුකම් සහිත 

වර්ග අඩි 2,000 යනොඅඩු 

යගොඩනැඟිල්ලක් සහිත ඳර් ස් 80 

කට යනොඅඩු ඉඩමක් කුලී යහෝ බදු 

ඳදනම මත ලබා ගැනීම. 

 

*(ලංසු බාර ගැනීයම් අවසන් දිනය 

2020-10-21 තිබු ඉහත ලංසුව 

යකොවිඩ්-19 වසංගත තත්ත්වය 

නිසා 2020-12-09 දින දක්වා දීර්ඝ 

කරන ලදි.) 

 

2020 

යදසැම්බර් 

09 

ඳ.ව 02.00 

ඳළාත් මිලදී 

ගැනීම් 

කමිටුව 

එම 1,000.00 10,000.00 එම එම  NCB Click 

Here 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය - 1 

(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2

020/163 

කීරියන්කල්ලිය ඳාරියභෝගික 

යස්වා මධයස්ථානය සදහා 

කීරියන්කල්ලිය නගර සීමාව 

තුළින්  

ජලය,විදුලිය,දුරකථන,මාර්ග 

ඳහසුකම් සහිත වර්ග අඩි 3,000 

යනොඅඩු යගොඩනැඟිල්ලක් සහිත 

ඳර් ස් 80 කට යනොඅඩු ඉඩමක් 

2020 

යදසැම්බර් 

09 

ඳ.ව 02.00 

ඳළාත් මිලදී 

ගැනීම් 

කමිටුව 

එම 1,000.00 10,000.00 එම එම  NCB Click 

Here 

 

https://www.dropbox.com/s/twdmhhru2vtqopl/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-162.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/twdmhhru2vtqopl/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-162.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bfdm7brt49hj7sf/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-163.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bfdm7brt49hj7sf/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-163.pdf?dl=0
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කුලී යහෝ බදු ඳදනම මත ලබා 

ගැනීම. 

*(ලංසු බාර ගැනීයම් අවසන් දිනය 

2020-10-21 තිබු ඉහත ලංසුව 

යකොවිඩ්-19 වසංගත තත්ත්වය 

නිසා 2020-12-09 දින දක්වා දීර්ඝ 

කරන ලදි.) 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය - 1 

(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2

020/210 

අලේව ඳාරියභෝගික යස්වා 

මධයස්ථානය සදහා  අලේව නගර 

සීමාව තුළින්  ජලය, විදුලිය, 

දුරකථන, මාර්ග ඳහසුකම් සහිත 

වර්ග අඩි 2,500 යනොඅඩු 

යගොඩනැඟිල්ලක් සහිත ඳර් ස් 40 

කට යනොඅඩු ඉඩමක් කුලී යහෝ බදු 

ඳදනම මත ලබා ගැනීම. 

 

*(ලංසු බාර ගැනීයම් අවසන් දිනය 

2020-10-21 තිබු ඉහත ලංසුව 

යකොවිඩ්-19 වසංගත තත්ත්වය 

නිසා 2020-12-09 දින දක්වා දීර්ඝ 

කරන ලදි.) 

 

2020 

යදසැම්බර් 

09 

ඳ.ව 02.00 

ඳළාත් මිලදී 

ගැනීම් 

කමිටුව 

එම 1,000.00 10,000.00 එම එම  NCB Click 

Here 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය - 1 

(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2

020/2 15 

ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු (බලශක්ති 

කළමනාකරය) ඒකකයට අයත් 

කුලියාපිටිය වැඩබිම් කාර්යාලය 

සදහා කුලියාපිටිය නගර සීමාව 

තුළින්  ජලය, විදුලිය, දුරකථන, 

මාර්ග ඳහසුකම් සහිත වර්ග අඩි 

3,000 යනොඅඩු යගොඩනැඟිල්ලක් 

සහිත ඳර් ස් 30 කට යනොඅඩු 

ඉඩමක් කුලී යහෝ බදු ඳදනම මත 

ලබා ගැනීම. 

 

*(ලංසු බාර ගැනීයම් අවසන් දිනය 

2020-10-21 තිබු ඉහත ලංසුව 

යකොවිඩ්-19 වසංගත තත්ත්වය 

නිසා 2020-12-09 දින දක්වා දීර්ඝ 

කරන ලදි.) 

2020 

යදසැම්බර් 

09 

ඳ.ව 02.00 

ඳළාත් මිලදී 

ගැනීම් 

කමිටුව 

එම 1,000.00 10,000.00 එම එම  NCB Click 

Here 

 

https://www.dropbox.com/s/dql0c2voyiihv5i/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-210.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dql0c2voyiihv5i/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-210.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v0x7imc3ficvg4t/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-215.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v0x7imc3ficvg4t/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-215.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 

අංශය - 1 

(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2

020/267 

වාරියයඳොල ඳාරියභෝගික යස්වා 

මධයස්ථානය සදහා කුලී ඳදනම 

මත කෲ කැබ් රථයක් ලබා 

ගැනීම. 

 

*(ලංසු බාර ගැනීයම් අවසන් දිනය 

2020-10-21 තිබු ඉහත ලංසුව 

යකොවිඩ්-19 වසංගත තත්ත්වය 

නිසා 2020-12-09 දින දක්වා දීර්ඝ 

කරන ලදි.) 

 

2020 

යදසැම්බර් 

09 

ඳ.ව 02.00 

ඳළාත් මිලදී 

ගැනීම් 

කමිටුව 

එම 1,000.00 35,000.00 එම එම  NCB Click 

Here 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය - 1 

(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2

020/121 

විදුලි ඉංජියන්රු (කුලියාපිටිය) 

කාර්යාලය හා එයට අයත් 

කුලියාපිටිය, ඳන්නල, ඳඬුවස්නුවර 

ඳාරියභෝගික යස්වා මධයස්ථාන 

පිරිසිදුකිරීම හා නඩත්තු යස්වා 

ඳවත්වායගන යාම. 

 

*(ලංසු බාර ගැනීයම් අවසන් දිනය 

2020-11-11 තිබු ඉහත ලංසුව 

යකොවිඩ්-19 වසංගත තත්ත්වය 

නිසා 2020-12-09 දින දක්වා දීර්ඝ 

කරන ලදි.) 

 

2020 

යදසැම්බර් 

09 

ඳ.ව 02.00 

ඳළාත් මිලදී 

ගැනීම් 

කමිටුව 

එම 1,000.00 20,000.00 එම එම  NCB Click 

Here 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය - 1 

(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2

020/123 

ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු 

(වාරියයඳොල) කාර්යාලය හා එයට 

අයත් වාරියයඳොල, හිරිපිටිය 

ඳාරියභෝගික යස්වා මධයස්ථාන 

පිරිසිදුකිරීම හා නඩත්තු යස්වා 

ඳවත්වායගන යාම. 

 

*(ලංසු බාර ගැනීයම් අවසන් දිනය 

2020-11-11 තිබු ඉහත ලංසුව 

යකොවිඩ්-19 වසංගත තත්ත්වය 

නිසා 2020-12-09 දින දක්වා දීර්ඝ 

කරන ලදි.) 

 

2020 

යදසැම්බර් 

09 

ඳ.ව 02.00 

ඳළාත් මිලදී 

ගැනීම් 

කමිටුව 

එම 1,000.00 30,000.00 එම එම  NCB Click 

Here 

 

https://www.dropbox.com/s/z4cii5pl0obfcb1/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-267.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z4cii5pl0obfcb1/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-267.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wp12yly2a4j7360/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-121.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wp12yly2a4j7360/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-121.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gmhkj87eqdwz110/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-123.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gmhkj87eqdwz110/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-123.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 

අංශය - 1 

(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2

020/214 

යයෝජිත විදුලි ඉංජියන්රු (මහව) 

කාර්යාලය සදහා මහව නගර 

සීමාව තුළින්  ජලය, විදුලිය, 

දුරකථන, මාර්ග ඳහසුකම් සහිත 

වර්ග අඩි 5,000 යනොඅඩු 

යගොඩනැඟිල්ලක් සහිත ඳර් ස් 10 

කට යනොඅඩු ඉඩමක් කුලී යහෝ බදු 

ඳදනම මත ලබා ගැනීම. 

 

*(ලංසු බාර ගැනීයම් අවසන් දිනය 

2020-11-11 තිබු ඉහත ලංසුව 

යකොවිඩ්-19 වසංගත තත්ත්වය 

නිසා 2020-12-09 දින දක්වා දීර්ඝ 

කරන ලදි.) 

 

2020 

යදසැම්බර් 

09 

ඳ.ව 02.00 

ඳළාත් මිලදී 

ගැනීම් 

කමිටුව 

එම 1,000.00 10,000.00 එම එම  NCB Click 

Here 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය - 1 

(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2

020/300 

විදුලි ඉංජියන්රු (පුත්තලම) 

කාර්යාලයට අයත් ප්රායද්ශීය 

නඩත්තු ඒකකය සදහා කුලී 

ඳදනම මත වෑන් රථයක් ලබා 

ගැනීම. 

 

*(ලංසු බාර ගැනීයම් අවසන් දිනය 

2020-11-11 තිබු ඉහත ලංසුව 

යකොවිඩ්-19 වසංගත තත්ත්වය 

නිසා 2020-12-09 දින දක්වා දීර්ඝ 

කරන ලදි.) 

 

2020 

යදසැම්බර් 

09 

ඳ.ව 02.00 

ඳළාත් මිලදී 

ගැනීම් 

කමිටුව 

එම 1,000.00 35,000.00 එම එම  NCB Click 

Here 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය - 1 

(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2

020/301 

විදුලි ඉංජියන්රු (මහව) 

කාර්යාලයට  අයත් විදුලි අධිකාරී 

(නඩත්තු) සදහා කුලී ඳදනම මත 

කෲ කැබ් රථයක් ලබා ගැනීම. 

 

*(ලංසු බාර ගැනීයම් අවසන් දිනය 

2020-11-11 තිබු ඉහත ලංසුව 

යකොවිඩ්-19 වසංගත තත්ත්වය 

නිසා 2020-12-09 දින දක්වා දීර්ඝ 

කරන ලදි.) 

2020 

යදසැම්බර් 

09 

ඳ.ව 02.00 

ඳළාත් මිලදී 

ගැනීම් 

කමිටුව 

එම 1,000.00 35,000.00 එම එම  NCB Click 

Here 

 

https://www.dropbox.com/s/nw6nq20b04v7xfp/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-214.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nw6nq20b04v7xfp/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-214.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6emw4ofwpam9gb3/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-300.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6emw4ofwpam9gb3/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-300.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/05t1ni9vz7tjtit/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-301.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/05t1ni9vz7tjtit/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-301.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 

අංශය - 1 

(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2

020/302 

ආයමඩුව ඳාරියභෝගික යස්වා 

මධයස්ථානය සදහා කුලී ඳදනම 

මත ත්රීයරෝද රථයක් ලබා ගැනීම. 

 

*(ලංසු බාර ගැනීයම් අවසන් දිනය 

2020-11-11 තිබු ඉහත ලංසුව 

යකොවිඩ්-19 වසංගත තත්ත්වය 

නිසා 2020-12-09 දින දක්වා දීර්ඝ 

කරන ලදි.) 

 

 

2020 

යදසැම්බර් 

09 

ඳ.ව 02.00 

ඳළාත් මිලදී 

ගැනීම් 

කමිටුව 

එම 1,000.00 15,000.00 එම එම  NCB Click 

Here 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය - 1 

(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2

020/303 

ඳන්නල ඳාරියභෝගික යස්වා 

මධයස්ථානය සදහා කුලී ඳදනම 

මත ත්රීයරෝද රථයක් ලබා ගැනීම. 

 

*(ලංසු බාර ගැනීයම් අවසන් දිනය 

2020-11-11 තිබු ඉහත ලංසුව 

යකොවිඩ්-19 වසංගත තත්ත්වය 

නිසා 2020-12-09 දින දක්වා දීර්ඝ 

කරන ලදි.) 

 

2020 

යදසැම්බර් 

09 

ඳ.ව 02.00 

ඳළාත් මිලදී 

ගැනීම් 

කමිටුව 

එම 1,000.00 15,000.00 එම එම  NCB Click 

Here 

 

යබදාහැරීම් 

කළාඳ 02 

DGM [E]/QPPC/20/173 

 

ලංසු තැබීයම් දිනය දීර්ඝ කිරීම 

 

ප්රායද්ශීය ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු 

කාර්යාලය (ත්රිකුයාමලය), ඳළාත් 

ගබඩාව, නිවාස සංකීර්යය, 

යබදාහැරීම් නඩත්තු හා 

යබදාහැරීම් තැනීම් අංගනය, 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 

(නැයගනහිර) කාර්යාල 

සංකීර්යය සහා ආරක්ෂක 

යසවාව සැඳයීම. 

 

2020-12-

09 

වන දා 

ඳස්වරු 

2.00 

ඳළාත් 

ප්රසම්ඳාදන 

කමිටුව 

(නැයගනහි

ර) 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 

කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             

026-2222666 

026-2221030 

3500.00 2 % of the total 

cost 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 

කාර්යාලය), 

උේපුයේලි, 

ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 

කාර්යාලය) 

උේපුයේලි, 

ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click 

Here 

යබදාහැරීම් 

කළාඳ 02 

DGM [E]/QPPC/20/174 

 

ලංසු තැබීයම් දිනය දීර්ඝ කිරීම 

2020-12-

09 

වන දා 

ඳළාත් 

ප්රසම්ඳාදන 

කමිටුව 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 

3000.00 2 % of the total 

cost 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 

- NCB Click 

Here 

https://www.dropbox.com/s/olt04enwurmq7px/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-302.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/olt04enwurmq7px/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-302.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jvl1b5npdgv20tp/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-303.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jvl1b5npdgv20tp/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-303.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f4ypwj3djcsep1t/Eng-DD2-EP-173%20DGM%20%28East%29%20office.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f4ypwj3djcsep1t/Eng-DD2-EP-173%20DGM%20%28East%29%20office.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n0kge29nrpqql8z/Eng-DD2-EP-174%20Trincomalee.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n0kge29nrpqql8z/Eng-DD2-EP-174%20Trincomalee.pdf?dl=0
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ප්රායද්ශීය ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු 

කාර්යාලය (ත්රිකුයාමලය) යටයත් 

ඳවතින විදුලි ඳාරියභෝගික යස්වා 

මධයස්ථාන (කින්නියා, 

යස්රුනුවර, කන්තයල්, මතර්, 

යගෝමරංකඩවල, නිලාවැලි, 

ත්රිකුයාමලය නගරය) සහ උඳ 

විදුලි ඳාරියභෝගික යස්වා 

මධයස්ථාන (තඹලගමුව, යතෝපර්, 

පුල්මුයඩ්,) සහා ආරක්ෂක 

යසවාව සැඳයීම. 

 

ඳස්වරු 

2.00 

(නැයගනහි

ර) 

කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             

026-2222666 

026-2221030 

කාර්යාලය), 

උේපුයේලි, 

ත්රිකුයාමලය 

කාර්යාලය) 

උේපුයේලි, 

ත්රිකුයාමලය 

යබදාහැරීම් 

කළාඳ 02 

DGM [E]/QPPC/20/175 

 

ලංසු තැබීයම් දිනය දීර්ඝ කිරීම 

 

ප්රායද්ශීය ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු 

කාර්යාලය (මඩකළපුව), 

යබදාහැරීම් තැනීම් ඉංජියන්රු 

කාර්යාලය (මඩකළපුව), 

යබදාහැරීම් නඩත්තු කාර්යාලය 

(මඩකළපුව), විදුලි ඳාරියභෝගික 

යස්වා මධයස්ථාන (මඩකළපුව 

නගරය, එරාවර්, වාලච්යච්නයි, 

කලුවන් කුඩි, කාත්තන්කුඩි, 

වාකයර්, කිරාන්) සහ ඳළාත් උඳ 

ගබඩාව (මඩකළපුව) සහා 

ආරක්ෂක යසවාව සැඳයීම. 

 

2020-12-

09 

වන දා 

ඳස්වරු 

2.00 

ඳළාත් 

ප්රසම්ඳාදන 

කමිටුව 

(නැයගනහි

ර) 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 

කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             

026-2222666 

026-2221030 

3500.00 2 % of the total 

cost 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 

කාර්යාලය), 

උේපුයේලි, 

ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 

කාර්යාලය) 

උේපුයේලි, 

ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click 

Here 

යබදාහැරීම් 

කළාඳ 02 

DGM [E]/QPPC/20/176. 

 

ලංසු තැබීයම් දිනය දීර්ඝ කිරීම 

 

ප්රායද්ශීය ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු 

කාර්යාලය (කල්මුයණ්), විදුලි 

ඳාරියභෝගික යස්වා මධයස්ථාන 

(කල්මුයණ්, සම්මන්තුයර්, 

නින්තවර්, සයින්දමර්දු)  සහ 

අට්ටාලයිච්යච්නයි උඳ විදුලි 

ඳාරියභෝගික යස්වා මධයස්ථානය 

සහා ආරක්ෂක යසවාව සැඳයීම. 

 

2020-12-

09 

වන දා 

ඳස්වරු 

2.00 

ඳළාත් 

ප්රසම්ඳාදන 

කමිටුව 

(නැයගනහි

ර) 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 

කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             

026-2222666 

026-2221030 

3000.00 2 % of the total 

cost 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 

කාර්යාලය), 

උේපුයේලි, 

ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 

කාර්යාලය) 

උේපුයේලි, 

ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click 

Here 

https://www.dropbox.com/s/lbcz4rzbmwv7ul7/Eng-DD2-EP-175%20Batticaloa.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lbcz4rzbmwv7ul7/Eng-DD2-EP-175%20Batticaloa.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iosucjfti54zk7v/Eng-DD2-EP-176%20Kalmunai.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iosucjfti54zk7v/Eng-DD2-EP-176%20Kalmunai.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 

කළාඳ 02 

DGM [E]/QPPC/20/177 

 

ලංසු තැබීයම් දිනය දීර්ඝ කිරීම 

 

ප්රායද්ශීය ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු 

කාර්යාලය (අම්ඳාර), විදුලි 

ඳාරියභෝගික යස්වා මධයස්ථාන 

(අම්ඳාර, ඉඟිනියාගල, වීරයගොඩ, 

අක්කයරයිඳත්තු, 

යදහිඅත්තකණ්ඩිය, යඳොතුවිල්, 

මහඔය,  හිඟුරාන, උහය) සහ උඳ 

විදුලි ඳාරියභෝගික යස්වා 

මධයස්ථාන (තිරුයකෝවිල්, 

සියඹලාණ්ඩුව) සහා ආරක්ෂක 

යසවාව සැඳයීම. 

 

2020-12-

09 

වන දා 

ඳස්වරු 

2.00 

ඳළාත් 

ප්රසම්ඳාදන 

කමිටුව 

(නැයගනහි

ර) 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 

කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             

026-2222666 

026-2221030 

3500.00 2 % of the total 

cost 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 

කාර්යාලය), 

උේපුයේලි, 

ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 

කාර්යාලය) 

උේපුයේලි, 

ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click 

Here 

යබදාහැරීම් 

කළාඳ 02 

DGM [E]/QPPC/20/178. 

 

ලංසු තැබීයම් දිනය දීර්ඝ කිරීම 

 

යබදාහැරීම් තැනීම් ඉංජියන්රු 

කාර්යාලය (අම්ඳාර), ඳළාත් උඳ 

ගබඩාව (අම්ඳාර), වලතාපිටිය 

කණු අංගනය, යබදාහැරීම් 

නඩත්තු කාර්යාලය (අම්ඳාර) සහ 

යන්වාසිකාගාරය (අම්ඳාර) සහා 

ආරක්ෂක යසවාව සැඳයීම. 

 

2020-12-

09 

වන දා 

ඳස්වරු 

2.00 

ඳළාත් 

ප්රසම්ඳාදන 

කමිටුව 

(නැයගනහි

ර) 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 

කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             

026-2222666 

026-2221030 

2000.00 2 % of the total 

cost 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 

කාර්යාලය), 

උේපුයේලි, 

ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 

කාර්යාලය) 

උේපුයේලි, 

ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click 

Here 

යබදාහැරීම් 

කළාඳ 02 

DGM [E]/QPPC/20/201 

 

ලංසු තැබීයම් දිනය දීර්ඝ කිරීම 

 

විදුලි අධිකාරී (කිරාන් විදුලි 

ඳාරියභෝගික මධයස්ථානය  - 

මඩකලපුව) යේ රාජකාරී කටයුතු 

සහා වෑන් රථයක් වසර 02 ක් 

සහා කුලියට ලබා ගැනීම. 

2020-12-

09 

වන දා 

ඳස්වරු 

2.00 

ඳළාත් 

ප්රසම්ඳාදන 

කමිටුව 

(නැයගනහි

ර) 

ප්රායද්ශීය ප්රධාන  

විදුලි ඉංජියන්රු 

කාර්යාලය 

(මඩකලපුව) 

065-2222639 

යහෝ 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 

කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             

026-2222666 

026-2221030 

 

 

1,000.00 20,000.00 නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 

කාර්යාලය), 

උේපුයේලි, 

ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 

කාර්යාලය) 

උේපුයේලි, 

ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click 

Here 

https://www.dropbox.com/s/4lqbexxazn9tn1j/Eng-DD2-EP-177%20Ampara.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4lqbexxazn9tn1j/Eng-DD2-EP-177%20Ampara.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ev1zin171jg153t/Eng-DD2-EP-178%20D%26%20CE%20Ampara.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ev1zin171jg153t/Eng-DD2-EP-178%20D%26%20CE%20Ampara.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/srpj1m3ance9dad/Eng-DD2-EP-201%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20%28kiran%29%20Bco.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/srpj1m3ance9dad/Eng-DD2-EP-201%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20%28kiran%29%20Bco.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 

කළාඳ 02 

DGM [E]/QPPC/20/208 

 

ලංසු තැබීයම් දිනය දීර්ඝ කිරීම 

 

විදුලි අධිකාරී (සැළසුම්) 

 කුණාමලය  යේ රාජකාරී 

කටයුතු සහා 4WD ඩබල් කැබ්  

රථයක්  වසර 02 ක් සහා කුලියට 

ලබා ගැනීම. 

 

2020-12-

09 

වන දා 

ඳස්වරු 

2.00 

ඳළාත් 

ප්රසම්ඳාදන 

කමිටුව 

(නැයගනහි

ර) 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 

කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             

026-2222666 

026-2221030 

1,000.00 20,000.00 නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 

කාර්යාලය), 

උේපුයේලි, 

ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 

කාර්යාලය) 

උේපුයේලි, 

ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click 

Here 

යබදාහැරීම් 

කළාඳ 02 

DGM [E]/QPPC/20/209 

 

ලංසු තැබීයම් දිනය දීර්ඝ කිරීම 

 

උහන  ඳාරියභෝගික මධයස්ථානය 

(අම්ඳාර) සහා යගොඩනැගිල්ලක් 

කුලියට ලබා ගැනීම 

2020-12-

09 

වන දා 

ඳස්වරු 

2.00 

ඳළාත් 

ප්රසම්ඳාදන 

කමිටුව 

(නැයගනහි

ර) 

ප්රායද්ශීය ප්රධාන  

විදුලි ඉංජියන්රු 

කාර්යාලය (අම්ඳාර) 

063-2222387 

063-2222078 

යහෝ 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී(නැ

යගනහිර 

කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             

026-2222666 

026-2221030 

 

500.00 - නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 

කාර්යාලය), 

නිලායවලි ඳාර, 

ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 

කාර්යාලය) 

නිලායවලි ඳාර 

ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click 

Here 

යබදාහැරීම් 

කළාඳ 02 

DGM [E]/QPPC/20/216 

 

විදුලි අධිකාරී (යබදාහැරීම් තැනීම්)  

-ත්රීකුයාමලය යේ රාජකාරී 

කටයුතු සහා වෑන්  රථයක්  

වසර 02 ක් සහා කුලියට ලබා 

ගැනීම. 

2020-12-

09 

වන දා 

ඳස්වරු 

2.00 

ඳළාත් 

ප්රසම්ඳාදන 

කමිටුව 

(නැයගනහි

ර) 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 

කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             

026-2222666 

026-2221030 

 

1,000.00 20,000.00 නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 

කාර්යාලය), 

උේපුයේලි, 

ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 

කාර්යාලය) 

උේපුයේලි, 

ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click 

Here 

යබදාහැරීම් 

කළාඳ 02 

DGM [E]/QPPC/19/217 

 

ගයකාධිකාරී ( ආදායම්) 

නැයගනහිර යේ රාජකාරී කටයුතු 

සහා කාර් රථයක්/ඩබල් කැබ් 

රථයක් වසර 02 ක් සහා  කුලියට 

ලබා ගැනීම. 

2020-12-

09 

වන දා 

ඳස්වරු 

2.00 

ඳළාත් 

ප්රසම්ඳාදන 

කමිටුව 

(නැයගනහි

ර) 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී(නැ

යගනහිර 

කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             

026-2222666 

026-2221030 

 

 

 

 

1,000.00 20,000.00 නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 

කාර්යාලය), 

නිලායවලි ඳාර, 

ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 

කාර්යාලය) 

නිලායවලි ඳාර 

ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click 

Here 

https://www.dropbox.com/s/4hzc450bzjnaodi/Eng-DD2-EP-208%20Hiring%20of%204WD%20double%20cab%20%20for%20ES%28Planning%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4hzc450bzjnaodi/Eng-DD2-EP-208%20Hiring%20of%204WD%20double%20cab%20%20for%20ES%28Planning%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/81i04wrfrojqfr4/Eng-DD2-EP-209%20Rent%20a%20building%20for%20the%20use%20as%20ECSC%20at%20Uhana.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/81i04wrfrojqfr4/Eng-DD2-EP-209%20Rent%20a%20building%20for%20the%20use%20as%20ECSC%20at%20Uhana.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lph4n5u4xzt47gm/Eng-DD2-EP-216%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20%28Construction%29%20Tco.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lph4n5u4xzt47gm/Eng-DD2-EP-216%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20%28Construction%29%20Tco.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vxx6e5cxd1eetyd/Eng-DD2-EP-217Hiring%20of%20Motor%20Car%20Acct-%20Revenue.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vxx6e5cxd1eetyd/Eng-DD2-EP-217Hiring%20of%20Motor%20Car%20Acct-%20Revenue.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 

කළාඳ 02 

DGM [E]/QPPC/20/218 

 

ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු(කල්මුයණ්) 

යේ රාජකාරී කටයුතු සහා 

යමෝටර් කාර් රථයක්   වසර 02 ක් 

සහා කුලියට ලබා ගැනීම 

2020-12-

09 

වන දා 

ඳස්වරු 

2.00 

ඳළාත් 

ප්රසම්ඳාදන 

කමිටුව 

(නැයගනහි

ර) 

ේදුලි ඉංජියන්රු   

(කල්මුයණ් 

)කාර්යාලය 

067-2229276 

යහෝ 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 

කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             

026-2222666 

026-2221030 

 

1,000.00 20,000.00 නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 

කාර්යාලය), 

උේපුයේලි, 

ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 

කාර්යාලය) 

උේපුයේලි, 

ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click 

Here 

යබදාහැරීම් 

කළාඳ 02 

DGM [E]/QPPC/20/219 

 

සම්මන්තුරර විදුලි ඳාරියභෝගික 

යස්වා මධයස්ථානය  (කල්මුයණ්) 

ඳවත්වායගන යාම සහා, 

යගොඩනැඟිල්ලක් වසර 02 ක් 

සහා කුලියට ලබා ගැනීම. 

2020-12-

09 

වන දා 

ඳස්වරු 

2.00 

ඳළාත් 

ප්රසම්ඳාදන 

කමිටුව 

(නැයගනහි

ර) 

ප්රායද්ශීය විදුලි 

ඉංජියන්රු 

(කල්මුයණ්) 

කාර්යාලය 

0672229276 

යහෝ 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී(නැ

යගනහිර 

කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             

026-2222666 

026-2221030 

 

500.00 - නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 

කාර්යාලය), 

උේපුයේලි, 

ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 

කාර්යාලය) 

උේපුයේලි, 

ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click 

Here 

යබදාහැරීම් 

කළාඳ 02 

DGM [E]/QPPC/20/220 

 

විදුලි අධිකාරී (නගර විදුලි 

ඳාරියභෝගික මධයස්ථානය  - 

මඩකලපුව) යේ රාජකාරී කටයුතු 

සහා වෑන් රථයක් වසර 02 ක් 

සහා කුලියට ලබා ගැනීම. 

2020-12-

09 

වන දා 

ඳස්වරු 

2.00 

ඳළාත් 

ප්රසම්ඳාදන 

කමිටුව 

(නැයගනහි

ර) 

ප්රායද්ශීය ප්රධාන  

විදුලි ඉංජියන්රු 

කාර්යාලය 

(මඩකලපුව) 

065-2222639 

යහෝ 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 

කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             

026-2222666 

026-2221030 

 

 

 

1,000.00 20,000.00 නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 

කාර්යාලය), 

උේපුයේලි, 

ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 

කාර්යාලය) 

උේපුයේලි, 

ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click 

Here 

https://www.dropbox.com/s/35z5yug55djoasv/Eng-DD2-EP-218%20Hiring%20of%20Motor%20Car%20ACE%20Kalmunai.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/35z5yug55djoasv/Eng-DD2-EP-218%20Hiring%20of%20Motor%20Car%20ACE%20Kalmunai.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/94jza3qmmj60xt0/Eng-DD2-EP-219%20Rent%20a%20building%20for%20the%20use%20as%20ECSC%20at%20Sammanthurai.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/94jza3qmmj60xt0/Eng-DD2-EP-219%20Rent%20a%20building%20for%20the%20use%20as%20ECSC%20at%20Sammanthurai.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/reay6lebmg26cen/Eng-DD2-EP-220%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20%28Town%29%20Bco.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/reay6lebmg26cen/Eng-DD2-EP-220%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20%28Town%29%20Bco.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 

අංශ 02 

(බඳඋ) 

WPN/FA/Charted Engineer/2021 

බස්නාහිර ඳළාත උතුර තුල  

වරලත් විදුලි ඉංජියන්රුවරුන් 

ලියාඳදිං  කිරීම 

2020-12-02 

ඳ.ව 2.00 

දක්වා 

ඳළාත් 

සඳයා 

ගැනීයම් 

කමිටුව 

නි.සා. (බඳඋ) 

කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

යනො. 280, නුවර 

ඳාර, කිරිබත්යගොඩ.                

දු.ක. 011-

2911071/72 

 

500.00 

 

- 

නි.සා. (බඳඋ) 

කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

යනො. 280, නුවර ඳාර, 

කිරිබත්යගොඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

නි.සා. (බඳඋ) 

කාර්යාලය, 

ලං.වි.ම., යනො. 280, 

නුවර ඳාර, 

කිරිබත්යගොඩ.                

දු.ක. 011-

2911071/72 

 

- යද්ශීය 

Click 

Here 

යබදාහැරිම් 

අංශ 02 

(බඳඋ) 

WPN/NCB/P&D-V49/2020/110 

යතත් බදු කුලී ඳදනම මත යමෝටර් 

රථයක් ලබා ගැනීම. (රියදුරු 

සහිතව)  විදුලි ඉංජියන්රු - 

යමයහයුම් 

2020-12-02 

ඳ.ව 2.00 

දක්වා 

ඳළාත් 

සඳයා 

ගැනීයම් 

කමිටුව 

නි.සා. (බඳඋ) 

කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

යනො. 280, නුවර 

ඳාර, කිරිබත්යගොඩ.                

දු.ක. 011-

2911071/72 

 

500.00 

 

20,000.00 

නි.සා. (බඳඋ) 

කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

යනො. 280, නුවර ඳාර, 

කිරිබත්යගොඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

නි.සා. (බඳඋ) 

කාර්යාලය, 

ලං.වි.ම., යනො. 280, 

නුවර ඳාර, 

කිරිබත්යගොඩ.                

දු.ක. 011-

2911071/72 

 

- යද්ශීය 

Click 

Here 

යබදාහැරිම් 

අංශ 02 

(බඳඋ) 

WPN/NCB/G-V51/2020/118 

යතත් බදු කුලී ඳදනම මත කෲ 

කැබ් රථයක් ලබා 

ගැනීම.ප්රායද්ශීය නඩත්තු 

ඒකකය- ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු 

(ගම්ඳහ) 

2020-12-02 

ඳ.ව 2.00 

දක්වා 

ඳළාත් 

සඳයා 

ගැනීයම් 

කමිටුව 

නි.සා. (බඳඋ) 

කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

යනො. 280, නුවර 

ඳාර, කිරිබත්යගොඩ.                

දු.ක. 011-

2911071/72 

 

500.00 

 

20,000.00 

නි.සා. (බඳඋ) 

කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

යනො. 280, නුවර ඳාර, 

කිරිබත්යගොඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

නි.සා. (බඳඋ) 

කාර්යාලය, 

ලං.වි.ම., යනො. 280, 

නුවර ඳාර, 

කිරිබත්යගොඩ.                

දු.ක. 011-

2911071/72 

 

- යද්ශීය 

Click 

Here 

යබදාහැරිම් 

අංශ 02 

(බඳඋ) 

WPN/NCB/CON-148/2020/125 

යතත් බදු කුලී ඳදනම මත වෑන් 

රථයක් ලබා ගැනීම. වැලියේරිය 

වැඩබිම- ප්රධාන ඉංජියන්රු 

(තැනීම්) 

2020-12-02 

ඳ.ව 2.00 

දක්වා 

ඳළාත් 

සඳයා 

ගැනීයම් 

කමිටුව 

නි.සා. (බඳඋ) 

කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

යනො. 280, නුවර 

ඳාර, කිරිබත්යගොඩ.                

දු.ක. 011-

2911071/72 

 

500.00 

 

20,000.00 

නි.සා. (බඳඋ) 

කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

යනො. 280, නුවර ඳාර, 

කිරිබත්යගොඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

නි.සා. (බඳඋ) 

කාර්යාලය, 

ලං.වි.ම., යනො. 280, 

නුවර ඳාර, 

කිරිබත්යගොඩ.                

දු.ක. 011-

2911071/72 

 

- යද්ශීය 

Click 

Here 

යබදාහැරිම් 

අංශ 02 

(බඳඋ) 

WPN/NCB/P&D- V105/2020/126 

යතත් බදු කුලී ඳදනම මත වෑන් 

රථයක් ලබා ගැනීම. ප්රධාන 

ඉංජියන්රු කාර්යාලය - සැලසුම් 

හා සංවර්ධන 

2020-12-02 

ඳ.ව 2.00 

දක්වා 

ඳළාත් 

සඳයා 

ගැනීයම් 

කමිටුව 

නි.සා. (බඳඋ) 

කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

යනො. 280, නුවර 

ඳාර, කිරිබත්යගොඩ.                

දු.ක. 011-

2911071/72 

 

500.00 

 

20,000.00 

නි.සා. (බඳඋ) 

කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

යනො. 280, නුවර ඳාර, 

කිරිබත්යගොඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

නි.සා. (බඳඋ) 

කාර්යාලය, 

ලං.වි.ම., යනො. 280, 

නුවර ඳාර, 

කිරිබත්යගොඩ.                

දු.ක. 011-

2911071/72 

- යද්ශීය 

Click 

Here 

https://www.dropbox.com/s/wfhu38k1eh7r4h4/Eng-WPN-FA-Charted%20Engineer-2020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wfhu38k1eh7r4h4/Eng-WPN-FA-Charted%20Engineer-2020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bvxlimyl64zvldc/Eng-DD2-DD2-WPN-NCB-DGM-P%26D%20V%2049Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bvxlimyl64zvldc/Eng-DD2-DD2-WPN-NCB-DGM-P%26D%20V%2049Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uodkz2rbc8oy1f3/Eng-DD2-WPN-NCB-G-V51-2020-118-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uodkz2rbc8oy1f3/Eng-DD2-WPN-NCB-G-V51-2020-118-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jjfm7o6a3m778p7/Eng-DD2-WPN-NCB-CON-V148-2020-125%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jjfm7o6a3m778p7/Eng-DD2-WPN-NCB-CON-V148-2020-125%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xzkaavgowc3oixf/Eng-DD2-WPN-NCB-P%26D-V105-2020-126%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xzkaavgowc3oixf/Eng-DD2-WPN-NCB-P%26D-V105-2020-126%20VAN.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 

අංශ 02 

(බඳඋ) 

WPN/NCB/D - V102/2020/127 

යතත් බදු කුලී ඳදනම මත කෲ 

කැබ් රථයක් ලබා 

ගැනීම.ඳාරියභෝගික යස්වා 

මධයස්ථානය - දනගහ 

2020-12-02 

ඳ.ව 2.00 

දක්වා 

ඳළාත් 

සඳයා 

ගැනීයම් 

කමිටුව 

නි.සා. (බඳඋ) 

කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

යනො. 280, නුවර 

ඳාර, කිරිබත්යගොඩ.                

දු.ක. 011-

2911071/72 

 

500.00 

 

20,000.00 

නි.සා. (බඳඋ) 

කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

යනො. 280, නුවර ඳාර, 

කිරිබත්යගොඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

නි.සා. (බඳඋ) 

කාර්යාලය, 

ලං.වි.ම., යනො. 280, 

නුවර ඳාර, 

කිරිබත්යගොඩ.                

දු.ක. 011-

2911071/72 

 

- යද්ශීය 

Click 

Here 

යබදාහැරිම් 

අංශ 02 

(බඳඋ) 

WPN/NCB/COM- V13/2020/128 

යතත් බදු කුලී ඳදනම මත යමෝටර් 

රථයක් ලබා ගැනීම. (රියදුරු 

සහිතව)  විදුලි ඉංජියන්රු - වාණිජ 

2020-12-02 

ඳ.ව 2.00 

දක්වා 

ඳළාත් 

සඳයා 

ගැනීයම් 

කමිටුව 

නි.සා. (බඳඋ) 

කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

යනො. 280, නුවර 

ඳාර, කිරිබත්යගොඩ.                

දු.ක. 011-

2911071/72 

 

500.00 

 

20,000.00 

නි.සා. (බඳඋ) 

කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

යනො. 280, නුවර ඳාර, 

කිරිබත්යගොඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

නි.සා. (බඳඋ) 

කාර්යාලය, 

ලං.වි.ම., යනො. 280, 

නුවර ඳාර, 

කිරිබත්යගොඩ.                

දු.ක. 011-

2911071/72 

 

- යද්ශීය 

Click 

Here 

යබදාහැරිම් 

අංශ 02 

(බඳඋ) 

WPN/NCB/DGM- V05/2020/129 

යතත් බදු කුලී ඳදනම මත වෑන් 

රථයක් ලබා ගැනීම. ප්රධාන 

ඉංජියන්රු කාර්යාලය- වාණිජ 

2020-12-02 

ඳ.ව 2.00 

දක්වා 

ඳළාත් 

සඳයා 

ගැනීයම් 

කමිටුව 

නි.සා. (බඳඋ) 

කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

යනො. 280, නුවර 

ඳාර, කිරිබත්යගොඩ.                

දු.ක. 011-

2911071/72 

 

500.00 

 

20,000.00 

නි.සා. (බඳඋ) 

කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

යනො. 280, නුවර ඳාර, 

කිරිබත්යගොඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

නි.සා. (බඳඋ) 

කාර්යාලය, 

ලං.වි.ම., යනො. 280, 

නුවර ඳාර, 

කිරිබත්යගොඩ.                

දු.ක. 011-

2911071/72 

 

- යද්ශීය 

Click 

Here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 3 

(ඌව) 

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

89/BD-14/2K20/78 

 

විදුලි ඉංජියන්රු (මහියංගනය) 

ඒකකයේ කන්දකැටිය ඳා.යස්.ම. 

යවත කුලී ඳදනම මත වසර 

යදකක් සහා වෑන් රථයක් 

ලබාගැනීම 

2020 

යදසැම්බර් 

09  වැනිදා 

 

 

 

 

 

 

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 49,000.00 

 

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 

යබදාහැරිම් 

අංශය 3 

(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/C4/2K20/005 

 

විදුලි කණු ගබඩා කිරීම සහා 

බුත්තල ප්රායද්ශීය යල්කම් 

යකොට්ඨාශය අවටින් ඉඩමක් බදු 

2020 

යදසැම්බර් 

09  වැනිදා 

 

 

ඳළාත් මිලදී 

ගැනිම් 

කමිටුව 

(ඌව) 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය 

- - නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය 

- NCB Click 

Here 

https://www.dropbox.com/s/p97ds8b3xkis1f6/Eng-DD2-WPN-NCB-D-V102-2020-127-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p97ds8b3xkis1f6/Eng-DD2-WPN-NCB-D-V102-2020-127-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o8mki3cy2t3hu6w/Eng-DD2-WPN-NCB-COM-%20V%2013-2020-128Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o8mki3cy2t3hu6w/Eng-DD2-WPN-NCB-COM-%20V%2013-2020-128Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qz642rvbxm2omv3/Eng-DD2-WPN-NCB-DGM-V05-2020-129%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qz642rvbxm2omv3/Eng-DD2-WPN-NCB-DGM-V05-2020-129%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h1e1ayo3da2lwc7/78%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h1e1ayo3da2lwc7/78%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0su98fxglwu0saw/%E0%B6%B6%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%BD%20%E0%B6%89%E0%B6%A9%E0%B6%B8%2002.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0su98fxglwu0saw/%E0%B6%B6%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%BD%20%E0%B6%89%E0%B6%A9%E0%B6%B8%2002.pdf?dl=0
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ඳදනම මත ලබාගැනීම  

 

 

 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 

ඳාර, 

හි යගොඩ, 

බදුල්ල. 

 

දු.ක : 0552222474 

 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 

ඳාර, 

හි යගොඩ, 

බදුල්ල. 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 

ඳාර, 

හි යගොඩ, 

බදුල්ල. 

යබදාහැරී 

යම් අංශය -

03 

නි.සා.(සබර

) 

 

SAB/EH/C3/BLDG/AMU/2020 

 

ඇහැළියයගොඩ ප්රායද්ශීය නඩත්තු 

ඒකකය සහි කුලී ඳදනම මත 

යගොඩනැගිල්ලක් ලබාගැනීම 

 

2020.12.04 

ඳ.ව. 2.00 

ඳළාත් මිළදී 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(සබර) 

විදුලි ඉංජියන්රු 

කාර්යාලය 

(ඇහැලියයගොඩ), 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

තැ.යඳ.03, 

තලාවිටිය, 

ඇහැලියයගොඩ. 

 

500.00 - විදුලි ඉංජියන්රු 

කාර්යාලය 

(ඇහැලියයගොඩ ), ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

තැ.යඳ.03, තලාවිටිය, 

ඇහැලියයගොඩ. 

 

විදුලි ඉංජියන්රු 

කාර්යාලය 

(ඇහැලියයගොඩ ), 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

තැ.යඳ.03, 

තලාවිටිය, 

ඇහැලියයගොඩ. 

 

- යද්ශීය Click 

Here 

 

යබදාහැරී 

යම් අංශය -

03 

 

SAB/RUW/EE/BUILDING/KOTIYAKU

MBURA C.S.C. /2020 

යකොටියාකුඹුර ඳාරියභෝගික 

යස්වා මධයස්ථානය සහා වසර 

යදකක කාලයකට, යකොටියාකුඹුර 

නගරයේ සිට කියලෝමීටර 2ක්  

ඇතුලත පිහිටි වර්ග අඩි 2000 කට 

යනොඅඩු යගොඩනැගිල්ලක්  කුලී 

ඳදනම මත ලබා ගැනීම. 

 

ජලය, විදුලිය, දුරකථන හා 

සනීඳාරක්ෂක ඳහසුකම් සහිත 

විය යුතු අතර, අවම වශයයන් 

වාහන යදකක් ගාල් කිරීමට සහ 

කණු අංගනයක් සහා ඉඩ 

ඳහසුකම් සහිත විය යුතුය. 

 

2020/12/0

4 

 .ව.2.00 

ඳළාත් මිළදී 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(සබර) 

විදුලි ඉංජියන්රු 

කාර්යාලය 

(රුවන්වැල්ල)       

යනො. ඊ 184/1, 

අටුලුගම, යදහිඕවිට. 

 

500.00 - විදුලි ඉංජියන්රු 

කාර්යාලය 

(රුවන්වැල්ල) යනො. ඊ 

184/1, අටුලුගම, 

යදහිඕවිට. 

 

විදුලි ඉංජියන්රු 

කාර්යාලය 

(රුවන්වැල්ල) යනො. 

ඊ 184/1, අටුලුගම, 

යදහිඕවිට. 

 

- යද්ශීය Click here 

අතියර්ක 

සාමානයාධි

කාරියබදා

හැරීයම් 

අංශය 03 

AGM(DD3)/VEHICLES/ 

2020/01 

අතියර්ක සාමානයාධිකාරි-යබ.අ. 

3 කාර්යාලය සහා කාර් රථයක් 

කුලී ඳදනම මත අවුරුදු 01 ක 

2020.12.09 

යඳ.ව. 10.00 

යබ.අ. 03 

සඳයාගැනී

යම් කමිටුව 

අතියර්ක 

සාමානයාධිකාරි 

(යබ.අ. 3) 

කාර්යාලය, 

යදවැනි මහළ, 

ලංකා විදුලිබල 

500.00 20,000.00 සැලසුම් හා සංවර්ධන 

(යබ.අ.3) කාර්යාලය, 

යතවන මහළ, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

අංක 644, 

සැලසුම් හා 

සංවර්ධන (යබ.අ.3) 

කාර්යාලය, 

යතවන මහළ, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

- NCB Click 

Here 

https://www.dropbox.com/s/upomchnhe2xm3ss/03%20-%20Bidd%20Doc.EE%20Office%20Eheliyagoda-2020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/upomchnhe2xm3ss/03%20-%20Bidd%20Doc.EE%20Office%20Eheliyagoda-2020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/egjdbtogzi61499/%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B7%83%E0%B7%94%20%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%AD%20%20%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%B9%E0%B7%94%E0%B6%BB%20%E0%B6%B4%E0%B7%8F.%E0%B7%83%E0%B7%9A.%25E
https://www.dropbox.com/s/2w5vsyo8cxtoc6t/AGM%28DD%29-Vehicles-2020-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2w5vsyo8cxtoc6t/AGM%28DD%29-Vehicles-2020-01.pdf?dl=0
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කාලයකට ලබාගැනීමට මිළ 

ගයන් කැවීම. (රියදුරු සමඟ) 

 

මණ්ඩලය, 

අංක 644, 

ශ්රී ජයවර්ධනපුර 

මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

දු.ක. අංකය 

011-2880639 

 

ශ්රී ජයවර්ධනපුර 

මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

අංක 644, 

ශ්රී ජයවර්ධනපුර 

මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

යබදාහැරීම් 

අංශ 03 

DGM(PR&HM)/DD3/T/2020/04 

වසරක කාල සීමාවක්  සහා විදුලි 

ඉංජියන්රු (යටිබහන් ඉදිකිරීම්, 

නඩත්තු සහ ද්රවය 

කළමයාකරය) සහා යමෝටර් 

කාරයක් ලබා ගැනීම සහා ව 

යටන්ඩරය. 

 

2020.12.09 

යඳ.ව. 10.00 

යබදාහැරීම් 

අංශ 03 

ප්රසම්ඳාදන 

කමිටුව 

නි.සා. (වයා. හා 

අ.සැ.න. - යබ.අ. 3) 

ශාඛාව 

3 වන මහළ, යබ.අ. 3 

ප්රධාන කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

644,  ශ්රී 

ජයවර්ධනපුර 

මාවත, 

ඇතුල් යකෝට්යට්. 

 

දු.අ. 011 28806244 

 

1,000.00 20,000.00 නි.සා. (වයා. හා අ.සැ.න. 

-යබ.අ. 3) ශාඛාව 

3 වන මහළ, යබ.අ. 3 

ප්රධාන කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

644, ශ්රී ජයවර්ධනපුර 

මාවත, 

ඇතුල් යකෝට්යට්. 

 

නි.සා. (වයා. හා 

අ.සැ.න. - යබ.අ. 3) 

ශාඛාව 

3 වන මහළ, යබ.අ. 

3 ප්රධාන 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

644,  ශ්රී 

ජයවර්ධනපුර 

මාවත, 

ඇතුල් යකෝට්යට්. 

 

- NCB Click 

Here 

යබදාහැරීම් 

අංශය - 4 

(බඳද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2020/58 

කළුතර ප්රයද්ශයේ අබලි භාන්ඩ 

විකි ම සහා ව යටන්ඩරය. 

යලොට් 02යි 

(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) 

2020.11.26 

යඳ.ව. 10.00 

ඳළාත් 

ප්රසම්ඳාදන 

කමි ටුව 

නියයොජය 

සාමානයාධිකාරි ( 

බස්නාහිර ඳළාත 

දකුය-1) 

කාර්යාලය, 

යබදාහැරීම් අංශ - 4 

මලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක: 25, නගරසභා 

ඳටුමඟ, යදහිවල. 

011-2638852 

500.00 යලොට් 01 – 

10,000.00 

 

යලොට් 02 – 

5,000.00 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 

(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර ඳළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය,  

යබදාහැරීම් අංශ - 4 

මලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා ඳටුමඟ, 

යදහිවල. 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 

(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර ඳළාත 

දකුය-1) 

කාර්යාලය,  

යබදාහැරීම් අංශ - 

4 මලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක: 25, 

නගරසභා ඳටුමඟ, 

යදහිවල. 

 NCB Click here 

 

https://www.dropbox.com/s/3bpre8xty639nfn/DGM%28P%26HM%29DD3-T-2020-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3bpre8xty639nfn/DGM%28P%26HM%29DD3-T-2020-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/367ys0vi2kwavgv/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_58.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 

අංශය - 4 

(බඳද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2020/59 

බස්නාහිර ඳළාත දකුය-1 හි 

අබලි තාරාඳැවි විකි ම සහා ව 

යටන්ඩරය. 

යලොට් 01යි 

(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) 

2020.11.26 

යඳ.ව. 10.00 

ඳළාත් 

ප්රසම්ඳාදන 

කමි ටුව 

නියයොජය 

සාමානයාධිකාරි ( 

බස්නාහිර ඳළාත 

දකුය-1) 

කාර්යාලය, 

යබදාහැරීම් අංශ - 4 

මලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක: 25, නගරසභා 

ඳටුමඟ, යදහිවල. 

011-2638852 

500.00 250,000.00 ප්රධාන ඉංජියන්රු 

(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර ඳළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය,  

යබදාහැරීම් අංශ - 4 

මලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා ඳටුමඟ, 

යදහිවල. 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 

(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර ඳළාත 

දකුය-1) 

කාර්යාලය,  

යබදාහැරීම් අංශ - 

4 මලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක: 25, 

නගරසභා ඳටුමඟ, 

යදහිවල. 

 NCB Click here 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය - 4 

(බඳද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2020/52 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 

බස්නාහිර ඳළාත දකුය 1 හි 

බලශක්ති කළමනාකරය 

ඒකකයේ කාර්යාලය සහා කුලී 

ඳදනම මත වෑන් රථයක් 

ලබාගැනීම සහා ව යටන්ඩරය 

 

ලංසු යඳොත් මිලදී ගැනීමට ප්රථමව 

ලංසු යයොමු අංකය, ඔයබ් 

ආයතනයේ නම සහ ලිපිනය 

යකටි ඳනිවිඩයක් මාර්ගයයන් 

0702516069 යන අංකයට දැනුම් 

යදන්න. 

 

2020.12.10 

යඳ.ව. 10.00 

ඳළාත් 

ප්රසම්ඳාදන 

කමි ටුව 

නියයොජය 

සාමානයාධිකාරි ( 

බස්නාහිර ඳළාත 

දකුය-1) 

කාර්යාලය, 

යබදාහැරීම් අංශ - 4 

මලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක: 25, නගරසභා 

ඳටුමඟ, යදහිවල. 

011-2638852 

500.00 15,000.00 ප්රධාන ඉංජියන්රු 

(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර ඳළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය,  

යබදාහැරීම් අංශ - 4 

මලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා ඳටුමඟ, 

යදහිවල. 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 

(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර ඳළාත 

දකුය-1) 

කාර්යාලය,  

යබදාහැරීම් අංශ - 

4 මලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක: 25, 

නගරසභා ඳටුමඟ, 

යදහිවල. 

 NCB Click here 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය - 4 

(බඳද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2020/53 

ප්රධාන ඉංජියන්රු රත්මලාන 

ප්රයද්ශය සහා කුලී ඳදනම මත 

කෲ කෑබ් රථයක් (02 Wheel Drive) 

ලබා ගැනීම සහා ව යටන්ඩරය 

 

ලංසු යඳොත් මිලදී ගැනීමට ප්රථමව 

ලංසු යයොමු අංකය, ඔයබ් 

ආයතනයේ නම සහ ලිපිනය 

යකටි ඳනිවිඩයක් මාර්ගයයන් 

0702516069 යන අංකයට දැනුම් 

යදන්න. 

2020.12.10 

යඳ.ව. 10.00 

ඳළාත් 

ප්රසම්ඳාදන 

කමි ටුව 

නියයොජය 

සාමානයාධිකාරි ( 

බස්නාහිර ඳළාත 

දකුය-1) 

කාර්යාලය, 

යබදාහැරීම් අංශ - 4 

මලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක: 25, නගරසභා 

ඳටුමඟ, යදහිවල. 

011-2638852 

500.00 15,000.00 ප්රධාන ඉංජියන්රු 

(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර ඳළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය,  

යබදාහැරීම් අංශ - 4 

මලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා ඳටුමඟ, 

යදහිවල. 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 

(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර ඳළාත 

දකුය-1) 

කාර්යාලය,  

යබදාහැරීම් අංශ - 

4 මලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක: 25, 

නගරසභා ඳටුමඟ, 

 NCB Click here 

 

https://www.dropbox.com/s/mxooyarvu39jwd0/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_59.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/38t0pe3pijco4ce/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_52.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/etj3o06knhynvu5/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_53.pdf?dl=0
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යදහිවල. 

යබදාහැරීම් 

අංශය - 4 

(බඳද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2020/54 

ඳානදුර තැනීම් වැඩබිම සහා 

කුලී ඳදනම මත වෑන් රථයක්   

ලබා ගැනීම සහා ව යටන්ඩරය 

 

ලංසු යඳොත් මිලදී ගැනීමට ප්රථමව 

ලංසු යයොමු අංකය, ඔයබ් 

ආයතනයේ නම සහ ලිපිනය 

යකටි ඳනිවිඩයක් මාර්ගයයන් 

0702516069 යන අංකයට දැනුම් 

යදන්න. 

2020.12.10 

යඳ.ව. 10.00 

ඳළාත් 

ප්රසම්ඳාදන 

කමි ටුව 

නියයොජය 

සාමානයාධිකාරි ( 

බස්නාහිර ඳළාත 

දකුය-1) 

කාර්යාලය, 

යබදාහැරීම් අංශ - 4 

මලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක: 25, නගරසභා 

ඳටුමඟ, යදහිවල. 

011-2638852 

500.00 15,000.00 ප්රධාන ඉංජියන්රු 

(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර ඳළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය,  

යබදාහැරීම් අංශ - 4 

මලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා ඳටුමඟ, 

යදහිවල. 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 

(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමාන් යාධිකාරී 

(බස්නාහිර ඳළාත 

දකුය-1) 

කාර්යාලය,  

යබදාහැරීම් අංශ - 

4 මලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක: 25, 

නගරසභා ඳටුමඟ, 

යදහිවල. 

 

 NCB Click here 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය - 4 

(බඳද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2020/55 

බස්නාහිර ඳළාත දකුය-1 හි  

ප්රධාන ඉංජියන්රු තැනීම් 

කාර්යාලය සහා කුලී ඳදනම මත 

වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම සහා  ව 

යටන්ඩරය 

 

ලංසු යඳොත් මිලදී ගැනීමට ප්රථමව 

ලංසු යයොමු අංකය, ඔයබ් 

ආයතනයේ නම සහ ලිපිනය 

යකටි ඳනිවිඩයක් මාර්ගයයන් 

0702516069 යන අංකයට දැනුම් 

යදන්න. 

2020.12.10 

යඳ.ව. 10.00 

ඳළාත් 

ප්රසම්ඳාදන 

කමි ටුව 

නියයොජය 

සාමානයාධිකාරි ( 

බස්නාහිර ඳළාත 

දකුය-1) 

කාර්යාලය, 

යබදාහැරීම් අංශ - 4 

මලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක: 25, නගරසභා 

ඳටුමඟ, යදහිවල. 

011-2638852 

500.00 15,000.00 ප්රධාන ඉංජියන්රු 

(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර ඳළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය,  

යබදාහැරීම් අංශ - 4 

මලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා ඳටුමඟ, 

යදහිවල. 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 

(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර ඳළාත 

දකුය-1) 

කාර්යාලය,  

යබදාහැරීම් අංශ - 

4 මලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක: 25, 

නගරසභා ඳටුමඟ, 

යදහිවල. 

 

 NCB Click here 

 

යබදාහැරීම් 

අංශ 04 

ඩීඩී4/පීඑච්එම්/එන්සීබී/එස්/ 

2020/015 

 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 

(වයාඳෘති හා අධිසැර නඩත්තු) 

යබදාහැරීම් අංශ 4, කාර්යාල 

සංකීර්යය සහ භුමිය පිරිසිදු 

කිරිම හා නඩත්තු කිරිම 

 

පර්ව ලංසු රැස්වීම 

2020-11-30 දින යඳ.ව. 10.00 ට 

 

2020-12-09 

යඳ.ව.10.00 

කලාපීය 

සඳයාගැනී

ම් කමිටුව 

යබදාහැරීම් 

අංශ 04 

නි.සා. 

(වයා. හා  අ.න.) 

අංශ 4 කාර්යාලය,  

ලං.වි.ම., 

ශ්රී යද්වානන්ද 

මාවත,  පිළියන්දල. 

011-2608025 

011-2614472 

1,000.00 25,000.00 නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

(සැලසුම් හා 

සංවර්ධන) කාර්යාලය 

- යබදාහැරිම් අංශ 4, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, යනො 25, 

නගර සභා ඳාර, 

යදහිවල. 

 

0112-4204015 

 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

(සැලසුම් හා 

සංවර්ධන) 

කාර්යාලය - 

යබදාහැරිම් අංශ 4, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, යනො 25, 

නගර සභා ඳාර, 

යදහිවල. 

 

0112-4204015 

 

- NCB 

 

Click Here 

https://www.dropbox.com/s/2jtzv7vam12r650/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_54.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0fk2ydyf76icbtv/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_55.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/650htjqq9xcuhzw/Sin-DD4-PHM-NCB-S-2020-015-D.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 

අංශ 4 

(දකුණු 

ඳළාත) 

SP/CE(DM)/T/20/05 

ප්ර. ඉං (යබ.නඩත්තු) ද.ඳ. 

කාර්යාලයේ ඳවිත්රතා කටයුතු 

2020.12.03 

ඳ.ව. 02.00 

ද.ඳ. ප්ර. ඉං (යබ.නඩත්තු) 

ද.ඳ. කාර්යාලය, 

යනො. 

187/3,බණ්ඩාරනාය

ක යඳයදස, ගාල්ල. 

500.00 5,000.00 ප්ර. ඉං (යබ.නඩත්තු) 

ද.ඳ. කාර්යාලය, යනො. 

187/3,බණ්ඩාරනායක 

යඳයදස, ගාල්ල. 

ප්ර. ඉං (යබ.නඩත්තු) 

ද.ඳ. කාර්යාලය, 

යනො. 

187/3,බණ්ඩාරනාය

ක යඳයදස, ගාල්ල. 

අදාලයනො

යේ. 

NCB 

 

යතොරතු

රු  

පිටඳත 

 

 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය යවනුයවන් සඳයාගැනීම් කමිටුයේ සභාඳති විසින් හැකියාවැති සැඳයුම්කරුවන් යවතින්, ජාතයන්තර/ජාතික තර`ගකාරී ලංසු ඉදිරිඳත් කිරීයම් 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. 
 

 

අයේක්ෂිත 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 ලියාඳදිං  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 සාමානයාධිකාරී/ඳ රධාන ඉංජියන්රු යවත 

ලිඛිතව ඉදිරිඳත් කරන ලද ඉල්ලීමක් මගින්  0900 ඳැය සිට 1500 ඳැය 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. 

 
 

වියද්ශීය තානාඳති කාර්යාල /යවළ`ද යකොමිෂන්වලට, ලංසු යඳොත්වල යතොරතුරු පිටඳත් ලිඛිත අයදුම්ඳතක් ඉදිරිඳත් කිරීයමන් අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ඳ රධාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් ලබා ගත 

හැක’ එයමන්ම ලංසු  යඳොත් අයේක්ෂිත ලංසු ඉදිරිඳත් කරන්නන් හා ඔවුන්යේ නියයෝජිතයින්ට අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ඳ රධාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් ඳරී්ා කල හැක. 
 

ලංසු ඉදිරිඳත් කරන්නන් යහෝ ඔවුන්යේ අනුමැතිය ලත් නියයෝජිතයින් ඉදිරිපිටදී ඉහත තීරු අංක 9 හි සදහන් 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 කිරීම් විමසිය යුත්යත් ලංසු යඳොත් නික`ත් කරනු ලබන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ ඳ රධාන ඉංජියන්රු යවතිනි. 

 
 

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

 

         ාමානයාධිකාකාරී                      
                                     

https://www.dropbox.com/s/7o1zp74pf1xn0x3/Sin-DD4-SP-SP-CE%28DM%29-T-20-05.pdf?dl=0
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https://www.dropbox.com/s/7o1zp74pf1xn0x3/Sin-DD4-SP-SP-CE%28DM%29-T-20-05.pdf?dl=0

