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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 
යබදාහැරිම් 

අංශය - 02 

(මධ්යම) 

 

 

CP/CE(COM)PPC/2020/506 

ලං.වි.ම. මධ්යම පළාත සඳහා Ground 

Connector substation Earthing 1000ක් 

සපයා භාරදීම. 

2020-12-23  

දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 

ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාිජ)) කාර්යාලය  

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  

අංක 04  අස්ගිරිය පාර  

මහනුවර. 

දු.අ.  081-223432 

4 

081-4472724 

1000/= 28 100/- ප්ර.ඉ. (වාිජ)) කාර්යාලය  

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  

අංක 04  

අස්ගිරිය පාර  

මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාිජ)) 

කාර්යාලය  

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය  

අංක 04  

අස්ගිරිය පාර  

මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 

Here 

Click 

Here 

 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -03 
නි.සා 

(සබර) 

යටන්ඩර් අංකය: 
 

SAB/CE(COM)/T/2020/36 
යකොන්ක්රීටි යපදිදි බමන ලද ටරටර් 
8.3/ක්රි.රෑ.100 කණු 1000 ක් සපයා 

ප්රවාහනය කිරීම. 
 

2020-12-23 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නියයෝ)ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාිජ)) ඒකකය, 

ලං.වි.ම.යනො. 09  නව 
නගරය, රත්නපුර 

දු.අ. 045-2225891-95 
ෆැක්ස් : 045-2226084 

2 500.00 185 000.00 නියයෝ)ය  සාමානයාධිකාකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංිනයන්රු (වාිජ)) ඒකකය, 

ලං.වි.ම.,යනො.09 නව 
නගරය, රත්නපුර. 

නියයෝ)ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාිජ)) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනො. 09.         

නව නගරය, රත්නපුර. 

-- යේශීය Click 
Here 

යබදාහැරී ම්අං
ශය -03 
නි.සා 

(සබර) 

යටන්ඩර් අංකය: 
 

SAB/CE(COM)/T/2020/37 
යකොන්ක්රීටි යපදිදි බමන ලද ටරටර් 

6/ක්රි.රෑ.50 කණු 1000 ක් සපයා ප්රවාහනය 
කිරීම. 

 

2020-12-23 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නියයෝ)ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාිජ)) ඒකකය, 

ලං.වි.ම.යනො. 09  නව 
නගරය, රත්නපුර 

දු.අ. 045-2225891-95 
ෆැක්ස් : 045-2226084 

2 500.00 150 000.00 නියයෝ)ය  සාමානයාධිකාකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංිනයන්රු (වාිජ)) ඒකකය, 

ලං.වි.ම.,යනො.09 නව 
නගරය, රත්නපුර. 

නියයෝ)ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාිජ)) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනො. 09.         

නව නගරය, රත්නපුර. 

-- යේශීය Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/4l505tg7gioa295/2020-506.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4l505tg7gioa295/2020-506.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gss1np9ashvw2jl/sepecification%20C%20-Conector.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gss1np9ashvw2jl/sepecification%20C%20-Conector.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g7ko3jnac64fvl9/SAB-CE%28COM%29-T-2020-36.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g7ko3jnac64fvl9/SAB-CE%28COM%29-T-2020-36.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wd3ia0ccn5hga6s/SAB-CE%28COM%29-T-2020-37.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wd3ia0ccn5hga6s/SAB-CE%28COM%29-T-2020-37.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2020/75 
පසාරු සබඳන ඇළුමිනියම් යපොදි බහන් 
සඳහා (Connector Piercing for ABC 

230/400 V 35-70/6 - 35sqmm)  
උපකරය සපයා යගනවිත් භාරදීම 

10,000 එකු 
 

ලංසු යපොත් මිලදී ගැනීමට ප්රථමව ලංසු 
යයොමු අංකය, ඔයබ් ආයතනයේ නම සහ 
ලිපිනය යකටි පනිවිඩයක් මාර්ගයයන් 

0702516069 යන අංකයට දැනුම් යදන්න. 

2020.12.24 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයො)ය සාමානයාධිකාකාරි 
( බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය  යබදාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය  
3වන මහල  ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය  අංක: 
25  නගරසභා පටුමඟ  

යදහිවල. 
011-2638852 

1,500.00 23,000.00 ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු (වාිජ)), 
නියයෝ)ය සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 
කාර්යාලය,  යබදාහැරීම් අංශ 
- 4 මූලස්ථානය  3වන මහල  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  
අංක: 25  නගරසභා පටුමඟ  

යදහිවල. 

ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාිජ)), නියයෝ)ය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

යදහිවල. 

 NCB Click here 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2020/80 
)ංගම දුරකථන සපයා යගනවිත් භාරදීම 

10,000 එකු 
 

ලංසු යපොත් මිලදී ගැනීමට ප්රථමව ලංසු 
යයොමු අංකය, ඔයබ් ආයතනයේ නම සහ 
ලිපිනය යකටි පනිවිඩයක් මාර්ගයයන් 

0702516069 යන අංකයට දැනුම් යදන්න. 

2020.12.24 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයො)ය සාමානයාධිකාකාරි 
( බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය  යබදාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය  
3වන මහල  ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය  අංක: 
25  නගරසභා පටුමඟ  

යදහිවල. 
011-2638852 

1,500.00 31,000.00 ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු (වාිජ)), 
නියයෝ)ය සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 
කාර්යාලය,  යබදාහැරීම් අංශ 
- 4 මූලස්ථානය  3වන මහල  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  
අංක: 25  නගරසභා පටුමඟ  

යදහිවල. 

ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාිජ)), නියයෝ)ය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

යදහිවල. 

 NCB Click here 
 

ඉදිකිරීම් 

ලක්වි)ය විදුලි 
බලාගාරය 

LV/T/2020/0419 
 

අරක්ෂිත මුර කුටි 12 ක සහ බිම් යකොන්ක්රිට 
කරිමක ඉතිරිව අති වැඩ කටයුතු නිම 

කරගැනිම සදහා. 

 
 

2021 
)නවාරි මස 
06 වන දින 

14.00 
පැයට. 

 
යපර ලංසු 
හමුව 2020-
12-16 යප.ව. 
10.00 පැයට 

 
 

ලක්වි)ය විදුලි 
බලාගාරය  
සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන 
අංශය  4වන මහල  

බලස්ථාන කළමයාකරු 
(ලක්වි)ය විදුලි 
බලාගාරය) ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය  
නාරක්කල්ලිය  
යනොයරොච්ය ෝයල් 

TP : 032 226 8964 
Fax: 032 226 8966 

 
Mob 0715777171 

රුපියල් 
2,500.00 

 
අයේක්ෂිත 
ලංසුකරුවන්
හ යමම මුදල 
සාමානයා 

ධිකාකාරී ලංවිම 
නමින් මහ)න 
බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක 
2042001400
85134 යවත 
බැර කර රිසිට 
පත ඉදිරිපත් 
කරන යලස 
කාරුිජකව 
දන්වමු 

 
 
 
 
 
 

 
රුපියල් 90,000.00 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, ලක්වි)ය 
විදුලි බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච් යලයි 61342, ශ්රී 
ලංකාව. 

 
TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8966 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 
යගොඩනැගිල්ල, 
ලක්වි)ය විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච් යලයි 

61342. 
 

http://www.ce
b.lk/tenders/ 
යවතින් 
යනොමියල් 

බාගත කරගත 
හැක 

 

NCB Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/dxmucgzqj55kyda/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_75.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p2sl7gsecgdn8p4/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_80.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/9ayqxybtacr1erv/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0419.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9ayqxybtacr1erv/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0419.pdf?dl=0
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යසේවා 
ලක්වි)ය විදුලි 
බලාගාරය 

LV/T/2020/0431 
 

ලක්වි)ය බලාගාරයේ   බර 
යන්යරෝපකරය නඩත්තු 

උපකාරක යසේවාවන් ලබාගැනීම 

2020 
යදසැම්බර් 
මස 23 වන  
බදාදා දින 

14.00 පැයට. 
 

ලක්වි)ය විදුලි 
බලාගාරය-
කනිෂ්ඨ සපයා 
ගැනීම් කමිටුව 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, ලක්වි)ය 
සංකීර්යය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච් යලයි 61342. 
 

TP : 032 226 8972 
Fax: 032 226 8975 

රුපියල් 
3500.00 
අයේක්ෂිත 
ලංසුකරුවන්
හ යමම මුදල 
සාමානයා 

ධිකාකාරී ලංවිම 
නමින් මහ)න 
බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක 
2042001400
85134 යවත 
බැර කර රිසිට 
පත ඉදිරිපත් 
කරන යලස 
කාරුිජකව 
දන්වමු 

රුපියල් 
200,000.00 

(රුපියල්  ලක්ෂ 
යදකයි) 

 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, ලක්වි)ය 
සංකීර්යය, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච් යලයි 61342, ශ්රී 

ලංකාව. 
 

TP : 032 226 8972 
Fax: 032 226 8975 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 
යගොඩනැගිල්ල, 

ලක්වි)ය සංකීර්යය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච් යලයි 

61342. 
 

http://www.ce
b.lk/tenders/ 
යවතින් 
යනොමියල් 

බාගත කරගත 
හැක 

 

 
NCB 

Click 
Here 

)නක SPS/C3/MEM(M&P)/2020-1 
 

සපුගස්කන්ද විදුලි බලස්ථානයේ සිට   කුලී 
පදනම මත මගී ප්රවාහනය සඳහා ආසන 07 
ක වරෑන් රථ යක් (රියදුරු සහ ඉන්ධ්න 

සහිතව) ලබා ගැනීම. 
 
 
 
 

2020-12-23 
10.00 පැයට 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 
තාපබල 
සංකීර්යය 

නිය ෝජ්ය ාමාම්ය 

අධිකමරී ( තමපබල 

ාංකීර්ණ )  ලංවිා 

ජ්්් මූලා්ථම් , ්ව 

කැළණි පමලා, 

10600 යකොයලොන්්මව 

දුරකත් අංක  
011  2423897 

 

Rs.500/= Rs. 5,000/= නිය ෝජ්ය ාමාම්ය අධිකමරී 

( තමපබල ාංකීර්ණ )  

ලංවිා 

ජ්්් මූලා්ථම් , ්ව 

කැළණි පමලා, 

10600 යකොයලොන්්මව 

දුරකත් අංක  
011  2423897 

 

නිය ෝජ්ය ාමාම්ය 

අධිකමරී ( තමපබල 

ාංකීර්ණ )  ලංවිා 

ජ්්් මූලා්ථම් , ්ව 

කැළණි පමලා, 

10600 යකොයලොන්්මව 

දුරකත් අංක  
011  2423897 

අදාල නැත යේශීය Click 
Here 

සම්යප්රේෂය 
අංශය 

(යමයහයුම් හා 
නඩත්තු 

යසේවා) උතුරු 
මැද 

TR/O&M/N/NCB/2020/060/D 
අනුරාධ්පුර  නගර සභා සීමාව තුලින් කුලී 
පදනම මත අවුරුේදක කාල සීමාවක් සඳහා 
වර්ග අඩි 1200ක(අවම)  වාහන ගාල් 
කිරීමට හැකි විදුලිය  )ලය හා දුරකතන 
පහසුකම් සහිතව විදුලි අධිකාකාරි සඳහා නිල 

නිවසක් සපයා ගැනීම. (කුලී නිවස 
අයිතිකරුයේ නම  මාසික කුලී මුදල  

ලිපිනය සහ නිවස පිහිටි ස්ථානය ඇතුලත් 
විස්තර සහිතව නිවයසේ හිමිකරු විසින්ම 
මිළ ගයන් සඳහන් කර සකසන ලද 
අයදුම්පතක් ඉදිරිපත්   කරන්න.) 

 
මිළ ගයන් බහාලන ලියුම් කවරයේ ඉහළ 
වම් යකලවයර් “විදුලි අධිකමරි නිල නිවාක් 

ාඳහම මිළ ගණන්” යනුයවන් ඉදිරිපත් 
කරන්න. 

2020/12/17 
ප.ව. 2.00 

නියයෝ)ය 
සාමානයාධිකාකා
රි (සම්යප්රේෂය  
යමයහයුම් හා 
නඩත්තු - 
උතුර) 

ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(යම. හා න. යසේවා) 
උතුරු මැද  ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය  

බණ්ඩාරනායක මාවත  
අනුරාධ්පුර. 

දු.අං.025-2235269 
025-2225922 

 

150 
 

__ 
 

ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(යම. හා න. යසේවා) උතුරු 
මැද  ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය  
බණ්ඩාරනායක මාවත  

අනුරාධ්පුර. 
දු.අං.025-2235269 
025-2225922 

 
 

ප්ර.ඉ.(යම. හා න. යසේවා) 
- උතුරු මැද කාර්යාලය  

ලං.වි.ම.  
බණ්ඩාරනායක මාවත  

අනුරාධ්පුර. 
 
 

NA 
 

NCB Click 
Here 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/l76uwa4yakfgkdq/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0431.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l76uwa4yakfgkdq/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0431.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kbfhs9gwzqcnz5m/ENG-GEN-TC-SPS-C3-MEM%28M%26P%29-2020-1.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kbfhs9gwzqcnz5m/ENG-GEN-TC-SPS-C3-MEM%28M%26P%29-2020-1.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4xwoxka6ebnn72i/Eng-TRA-O%26M-TRO%26MNNCB2020060D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4xwoxka6ebnn72i/Eng-TRA-O%26M-TRO%26MNNCB2020060D.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(උ.මැ.ප.) 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඊ(යකොම්)සී8/2020/ 

028/ආර්බී/යනොච්චියාගම 
 

යනොච්චියාගම පාරියභෝගික යසේවා 
මධ්යස්ථානයේ විදුලි අධිකාකාරි යේ  නිල 

නිවාසය සඳහා වසරක කාලසීමාවක් සඳහා 
නිවසක් කුලියට/බේදට ලබා ගැනීම. 

 
තිබිය යුතු අවශයතා : 

 
 යනොච්චියාගම නගරයේ 

පාරියභෝගික යසේවා 
මධ්යස්ථානය  ආසන්නයේ 

පිහිටීම. 
 නිවස ඇතුළත අවම වශයයන් 

ආලින්දය නිදන කාමර 02  
මුළුතැන්යගය හා නිවසට 
සම්බන්ධ් නාන කාමරයක් 

තිබිය යුතුය. 
 

 වර්ග අඩි 1500 යනොඅඩු නල 
)ළය විදුලිය දුරකථන හා 

සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සහිත 
වීම. 

 
පැහැදිළි පිවිසුම් ප්රධ්ාන යේටටුව හා වාහන 

නවතා තැබීයම් පහසුකම් සහිත වීම 

2020.12.17 
ප.ව. 3.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(උ.මැ.ප) 

තමා විසින් සකස් කර 
ගන්නා ලද අයදුම්පතක 

අයිතිකරුයේ 
නම දුරකථන අංකය  
යගොඩනැගිල්ල පිහිටා 

ඇති ස්ථානයයහි ලිපිනය  
බදු කුලිය  

යගොඩනැගිල්යල් අයිතිය 
තහවරු කරන ඔේපුයේ 
පිටපත හා පිවිසුම් 

මාර්ගය පිළිබඳ විස්තර 
සඳහන් කර ලියා පදිංචි 
තැපරෑයලන් යහෝ අතින් 
යගනවිත් යටන්ඩර් 

යපටටියට දැමිය යුතුය. 
මිල ගයන් ඉදිරිපත් 
කරන කවරයේ 
“යනොච්චියාගම 

පාරියභෝගික යසේවා  
මධ්යස්ථානයේ විදුලි 
අධිකාකාරියේ නිල නිවස 

සඳහා වසරක 
කාලසීමාවකට 
යගොඩනැගිල්ලක් 
කුලියට/බේදට ලබා 

ගැනීම යනුයවන් සඳහන් 
කල යුතුය. 

අදාළ නැත අදාළ නැත නියයෝ)ය සාමානයාධිකාකාරී 
(උමැ) කාර්යාලය  ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය  
යනො.525/26  ඩි.එස්. 
යසේනානායක මාවත  

අනුරාධ්පුර. 
 

දු.ක. 025-2222552 

නියයෝ)ය 
සාමානයාධිකාකාරී (උමැ) 
කාර්යාලය  ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය  
යනො.525/26  ඩි.එස්. 
යසේනානායක මාවත  

අනුරාධ්පුර. 
 
 

අදාළ නැත NCB - 

නි.සා. (උ.මැ) ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/2020/03
8 
 

විදුලි ඉංිනයන්රු(කැකිරාව) යටයත් විදුලි 
අධිකාකාරී (ගල්නරෑව) යේ රා)කාරී කටයුතු 
සඳහා වසර 02ක කාල සීමාවකට  කුලී 
පදනම මත කෘ කැබ් රථයක් ලබා ගැනීම. 

 
 
 
 

2020.12.17 
ප.ව.03.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් කමිටුව 

නියයෝ)ය 

සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය  

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය  

අංක 525/26  පළමු 

මහල ඩී.එස්.යසේනානාය

ක මාවත  අනුරාධ්පුර. 

දු:අ: 025-2222552 
 

500.00 10 000.00 නියයෝ)ය සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය  

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  

අංක 525/26  පළමු 

මහල ඩී.එස්.යසේනානායක 

මාවත  අනුරාධ්පුර. 

දු:අ: 025-2222552 

නියයෝ)ය 

සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය  

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය  

ඩී.එස්.යසේනානායක 

මාවත  අනුරාධ්පුර. 

අදාළ නැත යේශීය 
තරඟකාරී 
ලංසු 

click here 

යබ. අ. 1 
(වයාපෘති හා 
බැර නඩත්තු) 

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

වැඩබිම් කාර්යාලයක් සඳහා කුරුයරෑගල, 
නගරය අවටින් යගොඩනැගිල්ලක් වසර 
යදකක කාලයකට බේදට ගැනීම. 

 
(යගොඩනැගිලි විස්තරය : වර්ග අඩි 2000, 

24/12/2020 
ප.ව. 2.00 
දක්වා 

කලාපීය සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 
(යබ.අ.1) 

නියයෝ)ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(වයාපෘති හා බැර 

නඩත්තු) යබදාහැරීම් 
අංශය 01        ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය  
යනො.288  නුවර පාර          

500.00 11 000.00 නියයෝ)ය සාමානයාධිකාකාරි 
(වයාපෘති හා බැර නඩත්තු) 
යබදාහැරීම් අංශය 01        

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  
යනො.288  නුවර පාර          

කුරුයරෑගල  
දු.ක.: 037- 2229151  

නියයෝ)ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(වයාපෘති හා බැර 

නඩත්තු) යබදාහැරීම් 
අංශය 01        ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය  
යනො.288  නුවර පාර          

අදාල නැත යේශීය මෙතැනින් 
 

file:///C:/Users/DELL3/Desktop/New%20folder%20(3)/Sin-DD1-NCP--HV-2020-038.pdf
https://www.dropbox.com/s/9k6mpm1eykjm8mx/DD1-PHM-T-LB-2020-03.pdf?dl=0
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යලොරි යදකක් නැවතීයම් පහසුකම්, අවම 
නිදන කාමර තුනක්, අඩි 15 පලළ පිවිසුම් 

මාර්ගය ) 

කුරුයරෑගල  
 

037- 2229151 

2230483  2230484                    
ෆැක්ස් 037-2229151 

 

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

 

යබ.අ. 2 
PHM 

DD2/DGM/CE(SCM)/DPC/2020/46 

 
මහනුවර යරෝහයල් මිනිසුන් රහිත 

10MVA ප්රාථමික උපයපොළක් ඉදිකිරීම 

 

 
යගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් අංශයයහි ICTAD 
යරේිජගත කිරීම අනුව  C-6 යහෝ ඊට වැඩි 

යකොන්රාත් කරුවන් සුදුසු යේ. 

 

2020/12./23    
ප.ව. 2.00 

 

DPC – DD2 
 

නියයෝ)ය 
සාමානයාධිකාකාරි  

(වයාපෘති හා අධිකාසැර 
නඩත්තු) - යබ.අ.02 

කාර්යාලය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  

තැ.යප. 18  ළමාගාරය 
පාර  මහනුවර. 

දු.ක.     0812222286          
0812222287 

ෆැක්ස්. 0812222286 

5,000/- 
 
 
 

140 000/- 
 

නියයෝ)ය සාමානයාධිකාකාරී 
(වයාපෘති හා අධිකාසැර 
නඩත්තු) - යබ.අ.02 

කාර්යාලය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  
තැ.යප. 18  ළමාගාරය පාර  

මහනුවර. 
 

දු.ක.     0812222286 
0812222287 

ෆැක්ස්. 0812222286 
 

නියයෝ සාමානයාධිකාකාරී 
(වයාපෘති හා අධිකාසැර 
නඩත්තු) - යබ.අ.02 

කාර්යාලය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  

තැ.යප. 18  ළමාගාරය 
පාර  මහනුවර. 

 
දු.ක.     0812222286 

0812222287 
ෆැක්ස්. 0812222286 

 

අදාල නැත 
 
 
 
 

NCB Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/508 
දඹුල්ල ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු බල 

ප්රයේශයට අයත් දඹුල්ල විදුලි පාරියභෝගික 
යසේවා මධ්යස්ථානය සඳහා බදු / කුලී 

පදනම මත කණු ගබඩා කර ගැනීම සඳහා  
පහත පහසුකම් සහිත ඉඩමත්  වසර 02ක 

කාලයකට ලබා ගැනීම. 
 

 භූමි ප්රමායය අවම වශයයන් පර් ස් 
80 පමය  විය යුතුය. 

 ප්රධ්ාන පාරට මායිම් ූ  තැනිතලා 
ඉඩම් යකොටසක් විය යුතුය 

 ආරක්ෂිත වැටක් හා පිවිසුම් යදොරටුවත් 
තිබිය යුතුය. 

 ඉඩම තුලට යරේන් රථයක් ගත හැකි 
විය යුතුය. 

 

2020-12-23 
දින 

ප.ව. 2.00 ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

තමා විසින් සකස් කරගත් 
අයදුම්පතක 

බලායපොයරොත්තු වන 
කුලිය සහ 

යගොඩනැගිල්යල් සියලු 
විස්තර සඳහන් කර 

එවන්න. 
දු.අ. 066-2283442 

 
- 

 
- 

ප්ර.ඉ. (වාිජ)) කාර්යාලය  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  

අංක 04  
අස්ගිරිය පාර  
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාිජ)) 
කාර්යාලය  

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  
අංක 04  

අස්ගිරිය පාර  
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය  

යබදාහැරීම් 
අංශය- 2/  
මධ්යම 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/509 
දඹුල්ල   ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු  බල   

ප්රයේශයට අයත් ගයල්යවල  
වි.පා.යසේ.මධ්යස්ථානයේ විදුලි අධිකාකාරි 
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 ගයල්යවල උප 
ඒකකයට   ආසන්නයේ පිහිටා 

තිබිය යුතුය. 

iii) )ලය  විදුලිය  ස්ථාවර දුරකථන 

2020-12-23 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

තමා විසින් සකස් කරගත් 
අයදුම්පතක 

බලායපොයරොත්තු වන 
මාසික කුළිය සහ ඉඩයම් 
සියලු විස්තර සඳහන් කර 

එවන්න. 
 

දු.අ.  066-2283442 
 

 
- 

 
- 

ප්ර.ඉ. (වාිජ)) කාර්යාලය  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  
අංක 04  අස්ගිරිය පාර  

මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාිජ)) 
කාර්යාලය  ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය  
අංක 04  අස්ගිරිය පාර  

මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය  

https://www.dropbox.com/s/glryqbfy92vwpsw/BID%20NO%20PHM%20DD2_DGM_CE%28SCM%29_DPC_2020_46.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/glryqbfy92vwpsw/BID%20NO%20PHM%20DD2_DGM_CE%28SCM%29_DPC_2020_46.pdf?dl=0
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පහසුකම්  සහ සනීපාරක්ෂක 
පහසුකම් තිබිය යුතුය. 

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

නවතා තැබීයම් පහසුකම් තිබිය 
යුතුය. 

 
 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/20/215 

 
ප්රාමීය ය දුදු ඉ ජිනේමන්රු  වාලයිය නයි) 

කාර්යාලයේ රා)කාරී කටයුතු සඳහා 
යගොඩනැගිල්ලක් වසර 02 ක් සඳහා 

කුලියට ලබා ගැනීම. 

2020-12-23 
වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර) 

ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු   
(මඩකලපුව) කාර්යාලය 

065-2222639 
යහෝ 

නියයෝ)ය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

 

500.00 25,000.00 නියයෝ)ය සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය)  

උේපුයේලි  
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝ)ය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උේපුයේලි  
ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/20/223 

 

විදුලි අධිකාකාරී (යබදාහැරීම් නඩත්තු - 
ත්රිකුණාමාෙලය)  යේ රා)කාරී කටයුතු සඳහා 
වරෑන්  රථයක්  වසර 02 ක් සඳහා කුලියට 

ලබා ගැනීම. 

2020-12-23 
වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර) 

නියයෝ)ය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

 

1,000.00 20,000.00 නියයෝ)ය සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය)  

උේපුයේලි  
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝ)ය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උේපුයේලි  
ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/20/224 

 
විදුලි අධිකාකාරී (යපොතුවිල් විදුලි පාරියභෝගික 
යසේවා මධ්යස්ථානය -අමිපාර) යේ රා)කාරී 
කටයුතු සඳහා වරෑන් රථයක් වසර 02 ක් 

සඳහා කුලියට ලබා ගැනීම 

2020-12-23 
වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර) 

ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(අම්පාර )කාර්යාලය 
063-2222387 
063-2222078 

යහෝ 
නියයෝ)ය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

 

1 000.00 20,000.00 නියයෝ)ය සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය)  

උේපුයේලි  
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝ)ය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උේපුයේලි  
ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/20/225 

 
මසේරුදුල විදුලි පාරියභෝගික 

මධ්යස්ථානයේ   (්රීකුයාමල) රා)කාරී 
කටයුතු සඳහා තනි කැබ් රථයක් වසර 02 

ක් සඳහා කුලියට ලබා ගැනීම. 

2020-12-23 
වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර) 

ප්රධ්ාන විදුලි ඉංිනයන්රු 
(ත්රිකුයාමලය) 
කාර්යාලය  

026-2222301 
026-2220060          යහෝ 
නියයෝ)ය සමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

 

 

1000.00 20,000.00 නියයෝ)ය සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය)  

නිලායවලි පාර  
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝ)ය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/79gbmrtuluui0ee/Eng-DD2-EP-215%20Rent%20out%20a%20building%20use%20of%20AEE%20office%20Valaichenai.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/79gbmrtuluui0ee/Eng-DD2-EP-215%20Rent%20out%20a%20building%20use%20of%20AEE%20office%20Valaichenai.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yhohaxdsc0t78xk/Eng-DD2-EP-223%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20%28DM%29Tco.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yhohaxdsc0t78xk/Eng-DD2-EP-223%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20%28DM%29Tco.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o3gidqmiifsxvqa/Eng-DD2-EP-224%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20%28Pottuvil%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o3gidqmiifsxvqa/Eng-DD2-EP-224%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20%28Pottuvil%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i4kn474ucgaf2do/Eng-DD2-EP-225%20Hiring%20of%20Single%20Cab%20for%20Serunuwaraa%20ECSC%20Tco.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i4kn474ucgaf2do/Eng-DD2-EP-225%20Hiring%20of%20Single%20Cab%20for%20Serunuwaraa%20ECSC%20Tco.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/DGM-V144/2020/59 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වරෑන් රථයක් 
ලබා ගැනීම. ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු -( 

බලශක්ති කළමනාකරය) 

2020-12-16 
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.                
දු.ක. 011-2911071/72 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

- යේශීය Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/CEP-V186/2020/148 
යතත් බදු කුලී පදනම මත යමෝටර් රථයක් 
ලබා ගැනීම. (රියදුරු සහිතව)   විදුලි 

ඉංිනයන්රු -(මධ්යම අධිකායේගී වයාපෘතිය) 

2020-12-16 
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.                
දු.ක. 011-2911071/72 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

- යේශීය Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/P&D -V89/2020/149 
යතත් බදු කුලී පදනම මත යමෝටර් රථයක් 
ලබා ගැනීම. (රියදුරු සහිතව)   විදුලි 

ඉංිනයන්රු -(සංවර්ධ්න) 

2020-12-16 
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.                
දු.ක. 011-2911071/72 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

- යේශීය Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/DGM/CLEANING/2020/1
47 

නියයෝ)ය සාමානයාධිකාකාරී (බස්නාහිර 
පළාත උතුර) කාර්යාල සංකීර්යය සහ 
යකොටුයගොඩ ගබඩා සංකීර්යය දදනිකව 

පිරිසිදු කිරීම 

2020-12-16 
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.                
දු.ක. 011-2911071/72 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

- යේශීය Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/2020/52 
නියයෝ)ය සාමානයාධිකාකාරි (බස්නාහිර 
පළාත - උතුර) වදුරව 33kV වහරු 

අංගනය සඳහා පර් ස් 12-20 ඉඩමක් මිලදී 
ගැනීම(වදුරව දුම්රියපළට ආසන්නව) 

 

2020-12-16 
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 

 
25,000.00 

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

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

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

- යේශීය Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/2020/51 
නියයෝ)ය සාමානයාධිකාකාරි (බස්නාහිර 

පළාත - උතුර) යේයන්යගොඩ 33kV වහරු 
අංගනය සඳහා පර් ස් 12-20 ඉඩමක් මිලදී 
ගැනීම(යේයන්යගොඩ වටේදරට ආසන්නව) 

 

2020-12-16 
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 

 
36,000.00 

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

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

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

- යේශීය Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/2020/54 
නියයෝ)ය සාමානයාධිකාකාරි (බස්නාහිර 
පළාත - උතුර) කිරිඳිවිට 33kV වහරු 

අංගනය සඳහා පර් ස් 20-30 ඉඩමක් මිලදී 
ගැනීම(කිරිඳිවිට ගයන්මුල්ල මාර්ගයට 

මුහුයලා) 
 
 
 
 
 
 

2020-12-16 
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 30,000.00 නි.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., යනො. 280, නුවර 

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

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 

- යේශීය Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/yjjcrovmozcfby9/Eng-%20DD2-WPN-NCB-DGM-V144-2020-59%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yjjcrovmozcfby9/Eng-%20DD2-WPN-NCB-DGM-V144-2020-59%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kmhc089uwrkzjpc/Eng%20-DD2-WPN-NCB-CEP-%20V186-2020-148Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kmhc089uwrkzjpc/Eng%20-DD2-WPN-NCB-CEP-%20V186-2020-148Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gjteokzbjb22l9r/Eng%20-DD2-WPN-NCB-P%26D%20V89-2020-149Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gjteokzbjb22l9r/Eng%20-DD2-WPN-NCB-P%26D%20V89-2020-149Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hr4s4adpfj9q40b/Sin-DD2-WPN-NCB-DGM-CLEANNING-2020-147.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hr4s4adpfj9q40b/Sin-DD2-WPN-NCB-DGM-CLEANNING-2020-147.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pukfatqx1ro0qrp/Sin-DD2-WPN%20-NCB-%202020-52-Waduraw.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pukfatqx1ro0qrp/Sin-DD2-WPN%20-NCB-%202020-52-Waduraw.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mg58shebc82nrhm/Sin-DD2-WPN-%20NCB-%202020%20-51-%20Veyangoda.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mg58shebc82nrhm/Sin-DD2-WPN-%20NCB-%202020%20-51-%20Veyangoda.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p0phtk8g1tltavg/Sin-DD2-WPN-NCB-2020-54-Kiridiwita%20Gantry%20Land.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p0phtk8g1tltavg/Sin-DD2-WPN-NCB-2020-54-Kiridiwita%20Gantry%20Land.pdf?dl=0
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DD2 PHM DD2/ 

CE(LC&M)/DPC/2020/50 

 

ප්රධාම් ඉංි යන්රු (රැහැන් ාමර්ග තැනීම් 

හම ්ඩත්තු) කමර් මල , වයමපි හ හම 

අධිාැර ්ඩත්තු - යබ.අ.02   ාඳහම වාර 

යෙකක  කමල කට රි දුයරකු ාහිත ඩබල් 

කැබ් රථ ක් (4WD) කුලි ට ගැනීා. 

23/12/2020 
 

14.00 පැය 

DPC-DD2 
 

නියයෝ)ය 
සාමානයාධිකාකාරි (වයා.හා 
අ.සැ.න.) යබදාහැරීම් 

අංශය 2 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය   
තැ.යප.18  

ළමාගාරය පාර  
මහනුවර 

 
0812222286 

 

500.00 45 000.00 නියයෝ)ය සාමානයාධිකාකාරි 
(වයා.හා අ.සැ..න.) 
යබදාහැරීම් අංශය 2  

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  
තැ.යප.18  

ළමාගාරය පාර  
මහනුවර 

 
081-2222286 
081-2204298 

නියයෝ)ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(වයා.හා අ.සැ..න.) 
යබදාහැරීම් අංශය 2  
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය  තැ.යප.18  
ළමාගාරය පාර  

මහනුවර 
 

- NCB Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 
නි.සා 

(සබර) 

SAB/CE(COM)/Dis &Re//Ru/2020/01 
මුදල් යනොයගවීම මත විදුලිය විසන්ධිකා කිරීම 

හා නැවත සංධිකා කිරීම 
(රුවන්වැල්ල ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 

කාර්යාලය) 
 

2020-12-23 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නියයෝ)ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාිජ)) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර 

2,000.00 100,000.00 නියයෝ)ය සාමානයාධිකාකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංිනයන්රු (වාිජ)) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර 

නියයෝ)ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාිජ)) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර 

 

-- යේශීය Click              
Here 

 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

(සබර) 

යටන්ඩර් අංකය: 
SAB/CE EM-V52/HV/2020/77 
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු (බලශක්ති 

කළමනාකරය) සබරගමුව ඒකකයේ 
රා)කාරී කටයුතු සඳහා  වරෑන් (ේවිත්ව 
කාර්යය)  රථ 1 ක් කුලී පදනම මත ලබා 

ගැනීම. 
 

2020-12-23 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නියයෝ)ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාිජ)) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1 000.00 20 000.00 නියයෝ)ය සාමානයාධිකාකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංිනයන්රු (වාිජ)) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

නියයෝ)ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාිජ)) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

- NCB Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

(සබර) 

යටන්ඩර් අංකය: 
SAB/RUW-V41/HV/2020/78 

 
විදුලි ඉංිනයන්රු(රුවන්වැල්ල) ඒකකයට 
අයත් බුලත්යකොහුපිටිය පාරියභෝගික 
යසේවා මධ්යස්ථානයේ රා)කාරී කටයුතු 
සඳහා  වරෑන් (ේවිත්ව කාර්යය)   රථ 1 ක් 

කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 
 

2020-12-23 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නියයෝ)ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාිජ)) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1 000.00 20 000.00 නියයෝ)ය සාමානයාධිකාකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංිනයන්රු (වාිජ)) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

නියයෝ)ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාිජ)) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

- NCB Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

(සබර) 

යටන්ඩර් අංකය: 
SAB/CE DM-V07/HV/2020/79 

ප්රධ්ාන  ඉංින යන්රු (යබදාහැරීම් නඩත්තු) 
යේ රා)කාරී කටයුතු සඳහා යමෝටර් කාර් 
රථ 1 ක් කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

 

2020-12-23 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නියයෝ)ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාිජ)) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

 

1 000.00 20 000.00 නියයෝ)ය සාමානයාධිකාකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංිනයන්රු (වාිජ)) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

නියයෝ)ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාිජ)) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

- NCB Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

(සබර) 

යටන්ඩර් අංකය: 
SAB/CE CON-V16/HV/2020/80 

 
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු(තැනීම්) ඒකකයේ 
රා)කාරී කටයුතු සඳහා වරෑන් (ේවිත්ව 
කාර්යය) රථ 1 ක් කුලී පදනම මත ලබා 

2020-12-23 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නියයෝ)ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාිජ)) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නවනගරය, 

1 000.00 20 000.00 නියයෝ)ය සාමානයාධිකාකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංිනයන්රු (වාිජ)) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

නියයෝ)ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාිජ)) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නවනගරය, 

- NCB Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/r0u2qndez9s5yy3/Bid%20No_PHM_DD2_CE%20_%28LC%26M%29_DPC_2020_50.TextMark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r0u2qndez9s5yy3/Bid%20No_PHM_DD2_CE%20_%28LC%26M%29_DPC_2020_50.TextMark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4gdwugf0grk99ak/SAB-CE%28COM%29-Dis%26Re-%20Ru-2020-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4gdwugf0grk99ak/SAB-CE%28COM%29-Dis%26Re-%20Ru-2020-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oxgdao6vvspe2u2/2020_77-CON-V52-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oxgdao6vvspe2u2/2020_77-CON-V52-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xm3m13nise76yh5/2020_78-RUW-V41-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xm3m13nise76yh5/2020_78-RUW-V41-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z7owkn8nttmisct/2020_79-DM-V07-MOTOR%20CAR.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z7owkn8nttmisct/2020_79-DM-V07-MOTOR%20CAR.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jlxk0s1gxfd615e/2020_80-CON-V16-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jlxk0s1gxfd615e/2020_80-CON-V16-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
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ගැනීම. 
 

රත්නපුර රත්නපුර. 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

(සබර) 

යටන්ඩර් අංකය: 
SAB/RUW-V43/HV/2020/81 

 
විදුලි ඉංිනයන්රු (රුවන්වැල්ල) ඒකකයට 
අයත් දැරිජයගල පාරියභෝගික යසේවා 
මධ්යස්ථානයේ රා)කාරී කටයුතු සඳහා  
4WD ඩබල් කැබ් රථ 1 ක් කුලී පදනම 

මත ලබා ගැනීම. 
 
 

2020-12-23 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නියයෝ)ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාිජ)) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1 000.00 20 000.00 නියයෝ)ය සාමානයාධිකාකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංිනයන්රු (වාිජ)) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

නියයෝ)ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාිජ)) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

- NCB Click 
Here 

 
 
 
 
 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

(සබර) 

යටන්ඩර් අංකය: 
SAB/CE(EM)-V06/HV/2020/82 

 
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු (බලශක්ති 

කළමනාකරය) සබරගමුව ඒකකයට 
අයත් ඇහැලියයගොඩ උප ඒකකයේ 
රා)කාරී කටයුතු සඳහා  වරෑන් (ේවිත්ව 
කාර්යය)  රථ 1 ක් කුලී පදනම මත ලබා 

ගැනීම. 
 

2020-12-23 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නියයෝ)ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාිජ)) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1 000.00 20 000.00 නියයෝ)ය සාමානයාධිකාකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංිනයන්රු (වාිජ)) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

නියයෝ)ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාිජ)) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

- NCB Click 
Here 

 
 
 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

(සබර) 

යටන්ඩර් අංකය: 
SAB/ACC(REV)V04/HV/2020/83 

 
ගයකාධිකාකාරී (ආදායම්) ඒකකයේ 

රා)කාරී කටයුතු සඳහා  යමෝටර් කාර්  රථ 
1 ක් කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

 

2020-12-23 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නියයෝ)ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාිජ)) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

 

1 000.00 20 000.00 නියයෝ)ය සාමානයාධිකාකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංිනයන්රු (වාිජ)) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

නියයෝ)ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාිජ)) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

- NCB Click 
Here 

 
 
 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

(සබර) 

යටන්ඩර් අංකය: 
SAB/RAT-V68/HV/2020/84 

විදුලි ඉංිනයන්රු (රත්නපුර) ඒකකයට 
අයත් ඇලපාත පාරියභෝගික යසේවා 

මධ්යස්ථානයේ රා)කාරී කටයුතු සඳහා  
4WD ඩබල් කැබ්  රථ 1 ක් කුලී පදනම 

මත ලබා ගැනීම. 

2020-12-23 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නියයෝ)ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාිජ)) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

 

1 000.00 20 000.00 නියයෝ)ය සාමානයාධිකාකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංිනයන්රු (වාිජ)) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

නියයෝ)ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාිජ)) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

- NCB Click 
Here 

 
 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2020/76 
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු මතුගම කාර්යාලය සහ 
ඊට අයත් පාරියභෝගික මධ්යස්ථාන සඳහා 
පිරිසිදු කිරීයම් යසේවා ලබා ගැනීම සඳහා ූ  

යටන්ඩරය. 
 

ලංසු යපොත් මිලදී ගැනීමට ප්රථමව ලංසු 
යයොමු අංකය, ඔයබ් ආයතනයේ නම සහ 
ලිපිනය යකටි පනිවිඩයක් මාර්ගයයන් 

0702516069 යන අංකයට දැනුම් යදන්න. 

2020.12.24 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයො)ය 
සාමානයාධිකාකාරි ( 

බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය  

යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය  3වන මහල  

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  අංක: 25  
නගරසභා පටුමඟ  

යදහිවල. 
011-2638852 

500.00 31,000.00 ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු (වාිජ)), 
නියයෝ)ය සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 
කාර්යාලය,  යබදාහැරීම් අංශ 
- 4 මූලස්ථානය  3වන මහල  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  
අංක: 25  නගරසභා පටුමඟ  

යදහිවල. 

ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාිජ)), නියයෝ)ය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

යදහිවල. 

 NCB Click here 
 

https://www.dropbox.com/s/6gf76rmocerzzpa/2020_81-RUW-V43-%20DOUBLE%20CAB%20%204%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6gf76rmocerzzpa/2020_81-RUW-V43-%20DOUBLE%20CAB%20%204%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q116heq45a3jtfm/2020_82-CE%28EM%29-V06-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q116heq45a3jtfm/2020_82-CE%28EM%29-V06-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cpbop1pioa8nrf9/2020_83-ACC%28REV%29-V04-MOTOR%20CAR.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cpbop1pioa8nrf9/2020_83-ACC%28REV%29-V04-MOTOR%20CAR.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tz2l2jxixtf310t/2020_84-RAT-V68-%20DOUBLE%20CAB%20%204%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tz2l2jxixtf310t/2020_84-RAT-V68-%20DOUBLE%20CAB%20%204%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4n4odn7hs8jmuci/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_2020_76.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2020/77 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි මතුගම 

ප්රායේකයකය සඳහා යප්ේගලික ආරක්ෂක 
යසේවා සැපයීම සඳහා ූ  යටන්ඩරය. 

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

PCAIII අවශයයේ.) 
 

ලංසු යපොත් මිලදී ගැනීමට ප්රථමව ලංසු 
යයොමු අංකය, ඔයබ් ආයතනයේ නම සහ 
ලිපිනය යකටි පනිවිඩයක් මාර්ගයයන් 

0702516069 යන අංකයට දැනුම් යදන්න. 
 

2020.12.24 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයො)ය 
සාමානයාධිකාකාරි ( 

බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය  

යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය  3වන මහල  

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  අංක: 25  
නගරසභා පටුමඟ  

යදහිවල. 
011-2638852 

500.00 66,000.00 ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු (වාිජ)), 
නියයෝ)ය සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 
කාර්යාලය,  යබදාහැරීම් අංශ 
- 4 මූලස්ථානය  3වන මහල  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  
අංක: 25  නගරසභා පටුමඟ  

යදහිවල. 

ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාිජ)), නියයෝ)ය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

යදහිවල. 

 NCB Click here 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2020/79 
කළුතර ප්රධ්ාන විදුලි ඉංිනයන්රු 

කාර්යාලය, යබ්රුවල/පානදුර/පුලටන් 
ප්රාථමික උපයපොල,  පාරියභෝගික යසේවා 

මධ්යස්ථාන සහ ප්රායේශීය නඩත්තු ඒකකය 
යන ස්ථාන වල පිරිසිදු කිරීයම් යසේවාව. 

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

PCAIII අවශයයේ.) 
 

ලංසු යපොත් මිලදී ගැනීමට ප්රථමව ලංසු 
යයොමු අංකය, ඔයබ් ආයතනයේ නම සහ 
ලිපිනය යකටි පනිවිඩයක් මාර්ගයයන් 

0702516069 යන අංකයට දැනුම් යදන්න. 
 

2020.12.24 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයො)ය 
සාමානයාධිකාකාරි ( 

බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය  

යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය  3වන මහල  

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  අංක: 25  
නගරසභා පටුමඟ  

යදහිවල. 
011-2638852 

500.00 55,000.00 ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු (වාිජ)), 
නියයෝ)ය සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 
කාර්යාලය,  යබදාහැරීම් අංශ 
- 4 මූලස්ථානය  3වන මහල  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  
අංක: 25  නගරසභා පටුමඟ  

යදහිවල. 

ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාිජ)), නියයෝ)ය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

යදහිවල. 

 NCB Click here 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2020/56 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 මතුගම ප්රධ්ාන 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය සඳහා කුලී පදනම 
මත වරෑන් රථයක් ලබාගැනීම සඳහා ූ  

යටන්ඩරය. (වරෑන් අංක 02) 
 

ලංසු යපොත් මිලදී ගැනීමට ප්රථමව ලංසු 
යයොමු අංකය, ඔයබ් ආයතනයේ නම සහ 
ලිපිනය යකටි පනිවිඩයක් මාර්ගයයන් 

0702516069 යන අංකයට දැනුම් යදන්න. 

 
2020.12.24 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයො)ය 
සාමානයාධිකාකාරි ( 

බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය  

යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය  3වන මහල  

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  අංක: 25  
නගරසභා පටුමඟ  

යදහිවල. 
011-2638852 

500.00 15,000.00 ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු (වාිජ)), 
නියයෝ)ය සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 
කාර්යාලය,  යබදාහැරීම් අංශ 
- 4 මූලස්ථානය  3වන මහල  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  
අංක: 25  නගරසභා පටුමඟ  

යදහිවල. 

ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාිජ)), නියයෝ)ය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

යදහිවල. 

 NCB Click here 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2020/57 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි  ප්රධ්ාන 

ඉංිනයන්රු වාිජ) කාර්යාලය සඳහා කුලී 
පදනම මත වරෑන් 

රථයක් ලබාගැනීම සඳහා ූ  යටන්ඩරය. 
 

ලංසු යපොත් මිලදී ගැනීමට ප්රථමව ලංසු 
යයොමු අංකය, ඔයබ් ආයතනයේ නම සහ 
ලිපිනය යකටි පනිවිඩයක් මාර්ගයයන් 

0702516069 යන අංකයට දැනුම් යදන්න. 

 
2020.12.24 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයො)ය 
සාමානයාධිකාකාරි ( 

බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය  

යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය  3වන මහල  

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  අංක: 25  
නගරසභා පටුමඟ  

යදහිවල. 
011-2638852 

500.00 15,000.00 ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු (වාිජ)), 
නියයෝ)ය සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 
කාර්යාලය,  යබදාහැරීම් අංශ 
- 4 මූලස්ථානය  3වන මහල  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  
අංක: 25  නගරසභා පටුමඟ  

යදහිවල. 

ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාිජ)), නියයෝ)ය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

යදහිවල. 

 NCB Click here 
 

https://www.dropbox.com/s/sc6ybmqmancod0y/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_2020_77.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k1v3xucuvh7zgrq/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_2020_79.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hw4lmxa75pig4gl/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_56.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t7zx710o8r8it19/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_57.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශ 4 

(දකුණු පළාත) 

දප/මා/ලි12/යටන්ඩර්/2020/07 
 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ මාතර 
පාරියභෝගික යසේවා මධ්යස්ථාන මුදල් 
කවුළු KIOSK  යන්ර කුටිය ඉදිකිරීම. 

 

2020-12-23 
දින 

ප.ව. 02.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් කමිටුව 

ප්රධ්ාන විදුලි ඉංිනයන්රු 
(මාතර)  ලං.වි.ම.  
රාහුලපාර  මාතර. 

1 000.00 10 000.00 ප්රධ්ාන විදුලි ඉංිනයන්රු 
(මාතර)  ලං.වි.ම.  
රාහුලපාර  මාතර. 

ප්රධ්ාන විදුලි ඉංිනයන්රු 
(මාතර)  ලං.වි.ම.  
රාහුලපාර  මාතර. 

අදාලයනොයේ. NCB 
 

යතොරතුරු 

පිටපත 

යබදාහැරීම් 
අංශ 4 

(දකුණු පළාත) 

DGM(SP)/C04/2020/82 
 

පවිත්රතම යා වමව ලබම ගැනීා. 
නියයෝ)ය සාමානයාධිකාකාරී (දප II) 
කාර්යාල සංකීර්ය පරිරයේ පවිරතා 

කටයුතු  2021 

2020        
යදසැම්බර් 16 
ප.ව 2.00 

 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නියයෝ)ය 
සාමානයාධිකාකාරී (දප) 
කාර්යාලය  අංක 167  
මාතර පාර  ගාල්ල 

 
දු.අං. 091-

2232095 091-2232058 
 

1000.00 10 000.00 නියයෝ)ය සාමානයාධිකාකාරී 
(දප) කාර්යාලය  අංක 167  

මාතර පාර  ගාල්ල 
 
 

නියයෝ)ය 
සාමානයාධිකාකාරී (දප) 
කාර්යාලය  අංක 167  
මාතර පාර  ගාල්ල 

 
 

අදාලයනොයේ. NCB 
 

යතොරතුරු 

පිටපත 

යබදාහැරීම් 
අංශ 4 

(දකුණු පළාත) 

DGM(SP2)/C4/2020/75 

 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ නියයෝ)ය 

සාමානයාධිකාකාරි  (දකුණු පළාත 02)  

තංගල්ල කාර්යාලය පරිරය යබදා යවන් 

කිරීම .          (Partition කිරීම) 

 

 

 

2020.12.16 

දින ප.ව 

14.00 

 

 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නියයෝ)ය 

සාමානයාධිකාකාරි (දකුණු 

පළාත 01) කාර්යාලය 

ලංකා විදුලි බල 

මණ්ඩලය  

අංක 167  මාතර පාර  

ගාල්ල 

091- 2232189 
091-2232095 

5000.00 120 000.00 නියයෝ)ය  සාමානයාධිකාකාරි  

(දකුණු පළාත 01) 

කාර්යාලය 

ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය  

අංක 167  මාතර පාර  

ගාල්ල 

 
 
 

නියයෝ)ය  

සාමානයාධිකාකාරි  (දකුණු 

පළාත 01) කාර්යාලය 

ලංකා විදුලි බල 

මණ්ඩලය  

අංක 167  මාතර පාර  

ගාල්ල 

 
 
 

අදාලයනොයේ. NCB 
 

යතොරතුරු 

පිටපත 

යබදාහැරීම් 
අංශ 4 

(දකුණු පළාත) 

DGM(SP2)/C4/2020/76 

 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ නියයෝ)ය 

සාමානයාධිකාකාරි  (දකුණු පළාත 02)  

තංගල්ල කාර්යාල පරිරය සඳහා වායු 

සටරකරය පේධ්තියක් සපයා සවිකිරීම 

 

 

2020.12.16 

දින ප.ව 

14.00 

 

 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නියයෝ)ය 

සාමානයාධිකාකාරි (දකුණු 

පළාත 01) කාර්යාලය 

ලංකා විදුලි බල 

මණ්ඩලය  

අංක 167  මාතර පාර  

ගාල්ල 

091- 2232189 
091-2232095 

 

3500.00 100 000.00 නියයෝ)ය  සාමානයාධිකාකාරි  

(දකුණු පළාත 01) 

කාර්යාලය 

ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය  

අංක 167  මාතර පාර  

ගාල්ල 

 
 
 

නියයෝ)ය  

සාමානයාධිකාකාරි  (දකුණු 

පළාත 01) කාර්යාලය 

ලංකා විදුලි බල 

මණ්ඩලය  

අංක 167  මාතර පාර  

ගාල්ල 

 
 
 

අදාලයනොයේ NCB යතොරතුරු 

පිටපත 

අතියර්ක මුදල් 
කළමයාකරු 
යබදාහැරීයම් 
අංශය 03 

AFM(DD4)/VEHICLES/2020/01 

අතියර්ක මුදල් කළමයාකරු -යබ.අ. 4 
කාර්යාලය සඳහා කාර් රථයක් කුලී පදනම 
මත අවුරුදු 01 ක කාලයකට ලබාගැනීමට 
මිළ ගයන් කැඳවීම. (රියදුරු සමඟ) 

 

2020 12 23 
යප.ව. 10.00 

යබ.අ. 04 
සපයාගැනීයම් 

කමිටුව 

අතියර්ක මුදල් 
කළමයාකරු (යබ.අ. 4) 

කාර්යාලය  
යදවැනි මහළ  
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  
අංක 25  
නගරසභා 

පටුමග යදහිවල. 
දු.ක. අංකය 011-

4204014 

රු. 500.00 රු. 20 000.00 අතියර්ක මුදල් කළමයාකරු 
(යබ.අ. 4) කාර්යාලය  

යදවැනි මහළ  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  

අංක 25  
නගරසභා පටුමග යදහිවල. 

 

අතියර්ක මුදල් 
කළමයාකරු (යබ.අ. 4) 

කාර්යාලය  
යදවැනි මහළ  
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  
අංක 25  
නගරසභා 

පටුමග යදහිවල. 
 

- NCB Click 
Here 

 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය යවනුයවන් සපයාගැනීම් කමිටුයේ සභාපති විසින් හැකියාවැති සැපයුම්කරුවන් යවතින්  )ාතයන්තර/)ාතික 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. 

 

https://www.dropbox.com/s/vimfab7u4ll1f8c/SIn-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%B8%E0%B7%8F-%E0%B6%BD%E0%B7%9212-%E0%B6%A7%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B6%BB%E0%B7%8A-2020-07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vimfab7u4ll1f8c/SIn-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%B8%E0%B7%8F-%E0%B6%BD%E0%B7%9212-%E0%B6%A7%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B6%BB%E0%B7%8A-2020-07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y3u33vd0qdpa46t/Sin-DD4-SP-SP-C4-2020-28.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y3u33vd0qdpa46t/Sin-DD4-SP-SP-C4-2020-28.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s4uwcx894dzgfj8/Sin-DD4-SP-SP2-C4-2020-75.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s4uwcx894dzgfj8/Sin-DD4-SP-SP2-C4-2020-75.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fssm8yljxf0jtk7/ENG-DD4-SP-2020-76.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fssm8yljxf0jtk7/ENG-DD4-SP-2020-76.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jiil71rbrt2d2aq/AFM%28DD4%29-VEHICLES-2020-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jiil71rbrt2d2aq/AFM%28DD4%29-VEHICLES-2020-01.pdf?dl=0
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අයේක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන්ට යහෝ ඔවුන්යේ බලයලත් නියයෝිනතයන්ට පමයක් ලංසු යපොත් නිකුත් කරනු ලැයබ්. අවශය වු විටක ඔවුන් 1987 අංක 3 දරය යපොදු යකොන්ත රාත් පනතට අනුලවලව ලියාපදිංචි විය යුතුය. 
 

 

ලංසු භාර ගන්නා අවසාන දිනයට කලින් දින දක්වා සරෑම ලංසු යපොතක් යවනුයවන්ම ඉහත 6 වන තීරුයේ ස`දහන් මුදල යගවා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝ)ය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධ්ාන 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 සාමානයාධිකාකාරී 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 නියයෝ)ය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධ්ාන ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපොත් අයේක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ඔවුන්යේ නියයෝිනතයින්ට අදාල නියයෝ)ය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධ්ාන 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 ලැයබ්. 
 

ටරට අදාල සියලු විස්තර හා පැහැදිලි කිරීම් විමසිය යුත්යත් ලංසු යපොත් නික`ත් කරනු ලබන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝ)ය සාමානයාධිකාකාරී/ ප රධ්ාන ඉංිනයන්රු යවතිනි. 
 

 

 
 ICB ) අන්තර්)ාතික තර`ගකාරී ලංසු “  NCB ) යේශීය තර`ගකාරී ලංසු 

 

        ාමාම්යමධිකමරී                      
                                     


