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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 ප ොත් මිළදී ගත 

හැකි කාර්යාලය සහ 

අදාළ අංකය 

 
ලංසු 

ප ොපතහි 
මිල 
(රුපි.) 

ලංසු ඇපකරයේ 
වටිනාකම 
(රුපි.) 

ඉදිරිපත් කරන ලංසු 
භාරදිය යුතු කාර්යාලය 

ලංසු විවෘත කරන 

ස්ථානය 
පතොරතුරු 

පිට තක 
මිල 
(රුපි.) 

ලංසු 

වර්ගය 
ICB/ 
NCB 

පතොරතුරු 

පිට ත 

භාගත 

කිරීම් 

අමු ද්රවය 

සම්යරේෂය 
 
 
 
 
 

TR/AM&CM/NCB/2019/50 

 

සම්යරේෂය  අංශයට අයත් 

භාවිතයට ගනු පනොලබන අබලි 

ද්රවය මිලදී පගන ඉවත් කර පගන 

යාම සඳහා මිල ගණන් කැඳවීම 
 
 

ඇඳිරිනීති 
තත්වය 
යහේතුයවන් 
කල්දමන ලදී. 
(දිනය පසුව 
දැනුම් යදනු 
ලැයේ.) 

ර සම්පාදන 
කමිටුව 

(සම්යරේෂය) 

රධාාන ඉංිනයන්රු   

නියයෝජ ය 

සාමාන් යාධිකාරි - 
වත්කම් කළමනාකරය 

හා තත්ව අධීක ෂණ 

(සම්ප යර්ෂය) 

කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යකන්ට් පාර  යකොළඹ 

09. 
දු.ක: 

011- 2663723 
011- 2669738 

ෆැක්ස්: 
011-2669738 

රු. 3500/= 
පමණි. 
(ආපසු 

යනොයගවන
) 

යලොට් අංක : 01 

- රු.125 000.00 

යලොට් අංක : 02 

- රු. 30 000.00 

යලොට් අංක : 03 

- රු. 50 000.00 

රධාාන ඉංිනයන්රු   

නියයෝජ ය 

සාමාන් යාධිකාරි - වත්කම් 

කළමනාකරය හා තත්ව 

අධීක ෂණ (සම්ප යර්ෂය) 

කාර්යාලය 

 ලං.වි.ම.  
යකන්ට් පාර  යකොළඹ 09. 

 

රධාාන ඉංිනයන්රු   

නියයෝජ ය 

සාමාන් යාධිකාරි - 
වත්කම් 

කළමනාකරය හා 

තත්ව අධීක ෂණ 

(සම්ප යර්ෂය) 
කාර්යාලය 
 ලං.වි.ම.  
යකන්ට් පාර  
යකොළඹ 09. 

 

-  NCB Click Here 

යබදාහැර ම් 
අංශය -03 
නි.සා 

(සබර) 

SAB/CE(COM)/T/2020/40 
වැරකැවු යකොන්ක්රීට් ක ම ටර්ර් 
8.3/ක්රි.රෑ.500 ක ම 100 ක් සපයා 

රවාහනය ිරරම. 
 

2020-12-30 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්) ඒකකය, 

ලං.වි.ම.යනො. 09  නව 
නගරය, රත්නපුර 

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

2 500.00 40 000.00 නියයෝජ්ය  
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.,යනො.09 නව 
නගරය, රත්නපුර. 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනො. 09.         
නව නගරය, 
රත්නපුර. 

-- NCB Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/y16krsgr9zoc3nh/Eng-TRA-AM-TR-AM%26CM-NCB-2019-50-D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ujv2m5lnv7z9uvx/SAB-CE%28COM%29-T-2020-40.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ujv2m5lnv7z9uvx/SAB-CE%28COM%29-T-2020-40.pdf?dl=0
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යබදාහැර ම් 
අංශය -03 
නි.සා 

(සබර) 

SAB/CE(COM)/T/2020/41 
වැරකැවු යකොන්ක්රීට් ක ම ටර්ර් 

10/ක්රි.රෑ.300 ක ම 100 ක් සපයා 
රවාහනය ිරරම. 

 

2020-12-30 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්) ඒකකය, 

ලං.වි.ම.යනො. 09  නව 
නගරය, රත්නපුර 

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

2 500.00 40 000.00 නියයෝජ්ය  
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.,යනො.09 නව 
නගරය, රත්නපුර. 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනො. 09.         
නව නගරය, 
රත්නපුර. 

-- NCB Click 
Here 

යබදාහැර යම් 
අංශය -03 

(සබර) 

SAB/DGM/CE 
COM/NCB/2020/01 

 
යරේන් යලොරි ර0 01(Crane 

Mounted Lorries 
2MTCrane,Payload 2MT) 
සපයා රවාහනය ිරරම 

 

2020-12-30 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නවනගරය, 

රත්නපුර 

3 500.00 500 000.00 නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 
රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නවනගරය, 

රත්නපුර. 

- NCB Click 
Here 

ඉදිකිරීම් 

 
 

    
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

  

 

 

යසේවා 

ජ්නන 
(තාපබල 
සංකීරයය) 

එස්පීඑස්/සීඊ/ිරේයූඒ 
/01/2020/07/4100 

සපුගස්කන්ද විදුලි බලස්0ානය 
සඳහා තනිකඩ නිල නිවාස යදකක් 
වසරක කාලයක් සඳහා බද්ද් 

ගැනීම 

2020.12.24 
වන දින 14:00 

පැය් 

 සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව-
තාපබල 
සංකීරයය 

රධාාන ඉංිනයන්රු 
(සපුගස්කන්ද විදුලි 
බලස්0ානය-ලං.වි.ම.  
යහයියන්තුඩුව) 

2400422  2400356 
ෆැක්ස් 2400584 

යනොමියල්  අදාල නැත රධාාන ඉංිනයන්රු 
(සපුගස්කන්ද විදුලි 
බලස්0ානය-ලං.වි.ම.  
යහයියන්තුඩුව) 

2400422  2400356 
ෆැක්ස් 2400584 

රධාාන ඉංිනයන්රු 
(සපුගස්කන්ද විදුලි 
බලස්0ානය-ලං.වි.ම.  
යහයියන්තුඩුව) 

2400422  2400356 
ෆැක්ස් 2400584 

අදාල නැත NCB Click Here 

https://www.dropbox.com/s/utsbgs2ipnxqrd2/SAB-CE%28COM%29-T-2020-41.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/utsbgs2ipnxqrd2/SAB-CE%28COM%29-T-2020-41.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nk4owy7bzzwjhk5/SAB-DGM-CE%28COM%29-NCB-2020-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nk4owy7bzzwjhk5/SAB-DGM-CE%28COM%29-NCB-2020-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/58ly3h5qn04dxbj/Sin%20GEN-TC-SPS-CE-QUA-01-2020-07-4100.pdf?dl=0
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ජ්නන/ 
සමනළ 
සංකීර්යය 

SC/DGM/BID/SC/2020/12 
රත්නපුර නව නගරය නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාර (සමනළ 

සංකීර්යය) කාර්යාලය පිරිසිදු 
ිරරයම් යකොන්ත්රාත්තුව    

31/12/2020 

දින 14:00 
පැය් අවසන් 
කරනු ලැයේ. 

 

ජ්නන 
කනිෂ්ඨ 
රසම්පාදන 
කමිටුව 
(සමනළ 
සංකීර්යය) 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාර 

(සමනළ සංකීර්යය) 
කාර්යාලය 

158/5, නව නගරය,  
රත්නපුර 

දු. ක.   : 045 2225002 

ෆැක්ස් : 045 2225005 
වි.තැ.: 

dgmsc.gen@ceb.lk 

500/= 
සියලුම 
යගවීම් 
ජ්නක 
අංශයේ 
රැස්ිරරයම් 
ගි මම් 
අංශයේ 
මහජ්න 
බැංකුයේ 
යදම්යගොඩ 
ශාඛායේ 
ගි මම් අංක 
071-1001-
23320-705 
ගි මම් බැර 
කර අදාල 
රිසිට්පත 
ඉදිරිපත් 
ිරරයමන් 

2020-12-15 
දින දක්වා 
9:00 පැය 
සි් 15:00 
පැය දක්වා 
සතියේ වැඩ 
කරන දින 
වලදී ලබා 
ගත හැක. 

 

10,000/- 
 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාර (සමනළ 
සංකීර්යය) කාර්යාලය 

158/5, නව නගරය,  
රත්නපුර 

 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාර 

(සමනළ සංකීර්යය) 
කාර්යාලය 

158/5, නව නගරය,  
රත්නපුර 

  

අදාළ නැත NCB CLICK 
HERE 

 

ජ්නන/ 
සමනළ 
සංකීර්යය 

SC/DGM/BID/SC/2020/11 
සමනළ සංකීර්ය කාර්යාලයේ 
විධාායක නිලධාාරන් සඳහා මාසික 

කුලී පදනම මත නිවසක් 
ලබාගැනීම. 

(රත්නපුර නවනගරයේ සි් 10km 
දුරක් තුළ)  

31/12/2020 
දින 14:00 

පැය් අවසන් 
කරනු ලැයේ. 

 

ජ්නන 
කනිෂ්ඨ 
රසම්පාදන 
කමිටුව 
(සමනළ 
සංකීර්යය) 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාර 

(සමනළ සංකීර්යය) 
කාර්යාලය 

158/5, නව නගරය,  
රත්නපුර 

දු. ක.   : 045 2225002 

ෆැක්ස් : 045 2225005 
වි.තැ.: 

dgmsc.gen@ceb.lk 
 

ලංසු 
යපොත 

යනොමිලයේ 
ලබාගත 
හැක.    

5,000/- 
 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාර (සමනළ 
සංකීර්යය) කාර්යාලය 

158/5, නව නගරය,  
රත්නපුර 

 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාර 

(සමනළ සංකීර්යය) 
කාර්යාලය 

158/5, නව නගරය,  
රත්නපුර 

  

අදාළ නැත NCB බාගැනීම් 
සබඳතාව 

 

https://www.dropbox.com/s/ps9vjbtdfm9obow/Sin-GEN-SC-SC-2020-12.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ps9vjbtdfm9obow/Sin-GEN-SC-SC-2020-12.pdf?dl=0
mailto:dgmsc.gen@ceb.lk
https://www.dropbox.com/s/g14pp5828o46j0x/Eng-GEN-SC-SC-2020-11.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g14pp5828o46j0x/Eng-GEN-SC-SC-2020-11.pdf?dl=0
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ජ්නන අංශය 

(මහවැලි 

සංකීර්යය) 

රන්යදනිගල විදුලි බලස්0ානය් 
අයත්  නිවාස යපයදයසේ හා 
සංචාරක බංගලායේ සාමානය 
නඩත්තු ක්යුතු  උදයාන 

අලංකරය ක්යුතු  සනීපාරක්ෂක 
ක්යුතුවල් අදාල යසේවාවන් ලබා 

ගැනීම. – 2021 

MC/RND/PT/2020/09 

2020/12/30 
 

14:00 පැය 

මහවැලි 
සංකීර්යය 
රසම්පාදන 
කමිටුව 

රධාාන ඉංිනයන්රු  

රන්යදනිගල විදුලි 
බලස්0ානය  ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය  
තැ.යප. 05  රන්්ැයේ. 

 

දුරක0න : 055-

4929011 

ෆැක්ස් : 055-2245755 

විදුත් : 

cerdmc.gen@ceb.lk 

 

රු.1000.00 
මහජ්න 
බැංකුව 
මුලස්0ාන 
ශාඛායේ 

ඇති ලං.වි.ම. 
මහවැලි 

සංකීර්යයේ 
රැස්ිරරයම් 

 

ගි මම් අංක: 
204-2002-
30085-134 
ගි මම් බැර 
කර ලදුපත 
ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය. 

 

රු.35000.00 රධාාන ඉංිනයන්රු  

රන්යදනිගල විදුලි 

බලස්0ානය  ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය  

තැ.යප. 05  රන්්ැයේ. 
 

රධාාන ඉංිනයන්රු  

රන්යදනිගල විදුලි 

බලස්0ානය  ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය  

තැ.යප. 05  

රන්්ැයේ. 
 

- NCB Click 

here 

නි.සා. (උ.මැ) ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/20
20/039 

 
රධාාන ඉංිනයන්රු(මින්යන්රිය) ය  
රාජ්කාර ක්යුතු සඳහා වසර 02ක 
කාලසීමාවක්  කුලී පදනම මත 
කාර් ර0යක් ලබා ගැනීම. 

 
 
 
 

2020.12.24 
ප.ව.03.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය  

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය  

අංක 525/26  පළමු 

මහල ඩී.එස්.යසේනානා

යක මාවත  

අනුරාධාපුර. 

දු:අ: 025-2222552 
 

500.00 10 000.00 නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය  

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  

අංක 525/26  පළමු 

මහල ඩී.එස්.යසේනානායක 

මාවත  අනුරාධාපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය  

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය  

ඩී.එස්.යසේනානායක 

මාවත  අනුරාධාපුර. 

අදාළ නැත NCB click here 

නි.සා. (උ.මැ) ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/20
20/040 

 
විදුලි ඉංිනයන්රු(කැිරරාව) ය්යත් 
විදුලි අධිකාර (කැිරරාව) ය  

රාජ්කාර ක්යුතු සඳහා වසර 02ක 
කාල සීමාවක්  කුලී පදනම මත 
කෘ කැේ ර0යක් ලබා ගැනීම. 

 
 
 
 

2020.12.24 
ප.ව.03.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය  

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය  

අංක 525/26  පළමු 

මහල ඩී.එස්.යසේනානා

යක මාවත  

500.00 10 000.00 නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය  

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  

අංක 525/26  පළමු 

මහල ඩී.එස්.යසේනානායක 

මාවත  අනුරාධාපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය  

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය  

ඩී.එස්.යසේනානායක 

මාවත  අනුරාධාපුර. 

අදාළ නැත NCB click here 

mailto:cerdmc.gen@ceb.lk
https://www.dropbox.com/s/nj9mvb47glyyrks/SIN-GEN-MC-RND-PT-2020-09.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nj9mvb47glyyrks/SIN-GEN-MC-RND-PT-2020-09.pdf?dl=0
file:///E:/Paper%20add%2010-12-2020/Sin-DD1-NCP--HV-2020-039.pdf
Sin-DD1-NCP--HV-2020-040.pdf
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අනුරාධාපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

යබදාහැරම් 
අංශය - 1 
(උ.මැ.ප.) 

එන්සීපී/ඒ/ඒ/සි3/කැබිතියගොල්ලරෑව 
උ.පා.යසේ.ම/2021 

ලං.වි.ම. කැබිතියගොල්ලරෑව උප  
පාරියභෝගික යසේවා මධායස්0ානය 
සඳහා කුලී පදනම මත වසර 01ක 

කාලසීමාවක් සඳහා 
යගොඩනැගිල්ලක්  කුලී පදනම මත 

ලබා ගැනීම. 
 
 

2020-12-24 
ප.ව. 3.00 

පළාත් 
රසම්පාදන 
කමිටුව 
(උ.මැ.ප) 

රායද්ය ය විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය 
(අනුරාධාපුර)  ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය  
බණ්ඩාරනායක 
මාවත  අනුරාධාපුර. 

 
දු.ක. 025-2222165 

රු.500.00 අදාළ නැත රායද්ය ය විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය (අනුරාධාපුර)  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  
බණ්ඩාරනායක මාවත  

අනුරාධාපුර. 
 

දු.ක. 025-2222165 

රායද්ය ය විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය 
(අනුරාධාපුර)  ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය  
බණ්ඩාරනායක 
මාවත  අනුරාධාපුර. 

 
දු.ක. 025-2222165 

අදාළ නැත NCB click here 

යබදාහැරම් 
අංශය- 2/  
මධායම 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/511 

පේරාපදණිය රායද්ය ය විදුලි 
ඉංිනයන්රු  බල   රයද්ශය් අයත් 
දවුලගල වි.පා.යසේ.මධායස්0ානයේ 
විදුලි අදිකාරි සඳහා  පහත සඳහන් 
අවශයතාවන් සිතත නිවසක් 
කුලී/බදු පදනම මත වසර 02ක 
කාලයක් ලබා ගැනීම. 

 

i) යගොඩනැගිල්ල අවම වශයයන් 
වර්ග අඩි 1500ක් පමය විය 

යුතුය. 

ii) යගොඩනැගිල්ල දවුලගල 
රයද්ශය් ආසන්නයේ පිිත්ා 

තිබිය යුතුය. 

iii) ජ්ලය  විදුලිය  ස්0ාවර 
දුරක0න පහසුකම්  සහ 

සනීපාරක්ෂක පහසුකම් තිබිය 
යුතුය. 

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

නවතා තැබීයම් පහසුකම් තිබිය 
යුතුය. 

 

 

 

2020-12-30  
දින 

ප.ව. 2.00් 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

 
දු.අ.  081-4949230 

 

- - ර.ඉ. (වාණිජ්) කාර්යාලය  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  
අංක 04  අස්ගිරිය පාර  

මහනුවර. 

ර.ඉ. (වාණිජ්) 
කාර්යාලය  ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය  
අංක 04  අස්ගිරිය 
පාර  මහනුවර. 

අදාල නැත. NCB  

file:///E:/Paper%20add%2010-12-2020/Tender%20Book%20-%20SCSC%20kebithigollewa%202021.pdf
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යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/512 

පේරාපදණිය රායද්ය ය විදුලි 
ඉංිනයන්රු  බල   රයද්ශය් අයත් 
ගලහ වි.පා.යසේ.මධායස්0ානයේ 
විදුලි අදිකාරි සඳහා  පහත සඳහන් 
අවශයතාවන් සිතත නිවසක් 
කුලී/බදු පදනම මත වසර 02ක 
කාලයක් ලබා ගැනීම. 

 

i) යගොඩනැගිල්ල අවම වශයයන් 
වර්ග අඩි 1500ක් පමය විය 

යුතුය. 

ii) යගොඩනැගිල්ල ගලහ 
රයද්ශය් ආසන්නයේ පිිත්ා 

තිබිය යුතුය. 

iii) ජ්ලය  විදුලිය  ස්0ාවර 
දුරක0න පහසුකම්  සහ 

සනීපාරක්ෂක පහසුකම් තිබිය 
යුතුය. 

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

නවතා තැබීයම් පහසුකම් තිබිය 
යුතුය. 

 

2020-12-30  
දින 

ප.ව. 2.00් 

පළාත් 
රසම්පාදන 
කමිටුව 

තමා විසින් සකස් 
කරගත් අයදුම්පතක 
බලායපොයරොත්තු වන 

කුලිය සහ 
යගොඩනැගිල්යල් සියලු 
විස්තර සඳහන් කර 

එවන්න. 
 

දු.අ.   081-4949230 

- - ර.ඉ. (වාණිජ්) කාර්යාලය  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  

අංක 04  
අස්ගිරිය පාර  
මහනුවර. 

ර.ඉ. (වාණිජ්) 
කාර්යාලය  
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  
අංක 04  

අස්ගිරිය පාර  
මහනුවර. 

අදාල නැත. NCB  

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/513 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාරි( මධායම 
පළාත)් අනුයුක්තව හසලක 
ස්0ාපනය ිරරම් නියමිත නව 
රායද්ය ය විදුලි ඉංිනයන්රු 

කාර්යාලය සඳහා  කුලී/බඳු පදනම 
මත පහත සඳහන් පහසුකම් සිතතව 

වසර 02ක කාලයක් 
යගොඩනැගිල්ලක්  ලබා ගැනිම. 
1. යගොඩනැගිල්යල් මුළු වර්ග 
රමායය අවම වශයයන් වර්ග 
අඩි 3000ක් පමය විය යුතුය. 

2. ආරක්ෂිත වැ්ක් /ව් තාපපයක් 
තිබිය යුතුය. 

3. ජ්ලය විදුලිය දුරක0න 
පහසුකම් වලින් සමන්විත විය 

යුතුය. 
4. සනීපාරක්ෂක පහසුකම් 30 
යදයනකු් පමය රමායවත් 

පරිදි තිබිය යුතුයි. 

2020-12-30 
දින 

ප.ව. 2.00් 

පළාත් 
රසම්පාදන 
කමිටුව 

තමා විසින් සකස් 
කරගත් අයදුම්පතක 
බලායපොයරොත්තු වන 
මාසික කුළිය සහ 
ඉඩයම් සියලු විස්තර 
සඳහන් කර එවන්න. 
දු.අ. 081-2374283 

දු.අ. 081-4949191 
 

- - ර.ඉ. (වාණිජ්) කාර්යාලය  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  

අංක 04  
අස්ගිරිය පාර  
මහනුවර. 

ර.ඉ. (වාණිජ්) 
කාර්යාලය  
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  
අංක 04  

අස්ගිරිය පාර  
මහනුවර. 

අදාල නැත. NCB  
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පිරිමි වැසිිරලි             -02 
කාන්තා වැසිිරලි        -01 

5. හසලක  නගර ආසන්නයේ 
රධාාන මාර්ගය් පහසුයවන් 
පිවිසිය හැිර පරිදි පිිත්ා තිබිය 

යුතුයි. 
6. ද්විත්ව කාර්යය වාහන 05 ක් 

නවත්වා තැබීයම් ඉඩ පහසුකම් 
තිබිය යුතුය. 
7.  

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/514 

 

කුණ්ඩසාපේ  රායද්ය ය විදුලි 
ඉංිනයන්රු  බල   රයද්ශය් අයත් 
ල ගල  වි.පා.යසේ.මධායස්0ානය  
සඳහා කුලී/බඳු පදනම මත පහත 
සඳහන් පහසුකම් සිතතව වසර 
02ක කාලයක් යගොඩනැගිල්ලක්  
සිතත ඉඩමක් ලබා ගැනිම. 

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

2. ආරක්ෂිත වැ්ක් /ව් තාපපයක් 
තිබිය යුතුය. 

3. ජ්ලය විදුලිය දුරක0න සහ 
සනීපාරක්ෂක පහසුකම් වලින් 

සමන්විත විය යුතුය. 
4. යහට්ටියපොළ  නගර 
ආසන්නයේ රධාාන මාර්ගය් 
පහසුයවන් පිවිසිය හැිර පරිදි 

පිිත්ා තිබිය යුතුයි. 
5. වාහන නවත්වා තැබීයම් ඉඩ 

පහසුකම් තිබිය යුතුය. 
6. යගොඩනැගිල්ල සිතත ඉඩම 

පර්චස් 40් වැඩි විය යුතුය. 
8.  

2020-12-30 
දින 

ප.ව. 2.00් 

පළාත් 
රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

දු.අ. 081-2374283 

දු.අ. 081-4949191 
 

- - ර.ඉ. (වාණිජ්) කාර්යාලය  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  

අංක 04  
අස්ගිරිය පාර  
මහනුවර. 

ර.ඉ. (වාණිජ්) 
කාර්යාලය  
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  
අංක 04  

අස්ගිරිය පාර  
මහනුවර. 

අදාල නැත. NCB  

යබදාහැරිම් 

අංශය - 02 

(මධායම) 

 

 

CP/CE(COM)/PPC/2020/515 

රධාාන  ඉංිනයන්රු (යපරායදණිය) 

ම.ප. ඒකකය් අයත් ගලහ 

පාරියභෝගික  යසේවා මධායස්0ානය 

සඳහා කුලී පදනම මත වසර 02ක 

කාලයක් ත්රීවීල්  ර0යක්  ලබා 

ගැනීම. 

 

2020-12-30 
දින 

ප.ව. 2.00් 

පළාත් 

රසම්පාදන 

කමිටුව 

ර.ඉ. (වාණිජ්) 

කාර්යාලය  ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය  

අංක 04  අස්ගිරිය පාර  

මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

 

1000/= 10 000/- ර.ඉ. (වාණිජ්) කාර්යාලය  

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  

අංක 04  

අස්ගිරිය පාර  

මහනුවර. 

ර.ඉ. (වාණිජ්) 

කාර්යාලය  

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය  

අංක 04  

අස්ගිරිය පාර  

මහනුවර. 

අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/4kmu8iyu8zg5axn/Sin-DD2-CP-PPC-2020-515.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4kmu8iyu8zg5axn/Sin-DD2-CP-PPC-2020-515.pdf?dl=0
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යබදාහැරම් 

අංශය 03 

(බපද 11) 

 

 

 

 

 

 

 

WPSII/T/2020/017 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 

ක් සඳහා වරෑන් ර0 01ක් රධාාන 

ඉංිනයන්රු 

(ශ්රී ජ්යවර්ධානපුර) - වැලිවි් 

පා.යසේ.මධායස්0ානය සඳහා 

2020.12.23 

යප.ව. 10.00 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද 11) 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජ්යවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

රු. 500.00 රු. 

5000.00 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජ්යවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජ්යවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

අදාල 

යනොයේ 

NCB Click 

Here 

 

යබදාහැරම් 

අංශය 03 

(බපද 11) 

 

 

 

 

 

 

 

WPSII/T/2020/020 

යහෝමාගම පාරියභෝගික යසේවා 

මධායස්0ානයේ විදුලි අධිකාර නිල 

නිවස සඳහා සුදුසු යගොඩනැගිල්ලක් 

වසර 02 ක කාලයක් සඳහා  

කුලිය් යහෝ බද්ද් සපයා ගැනීම. 

(වර්ග අඩි 1500 ් යනොවැඩි ජ්ලය, 

විදුලිය හා දුරක0න හා එක් 

වාහනයක් නවතා තැබීම් 

පහසුකම් සිතතව  යහෝමාගම 

නගරයේ සි් 5km ඇතුළත පිිත්ා 

තිබිය යුතුය) 

 

2020.12.23 

යප.ව. 10.00 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද 11) 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජ්යවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

- - නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජ්යවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජ්යවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

අදාල 

යනොයේ 

NCB Click 

Here 

 

යබදාහැරම් 

අංශය 03 

(බපද 11) 

 

 

 

 

 

 

 

WPSII/T/2020/037 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 

ක් සඳහා වරෑන් ර0 01ක් රධාාන 

ඉංිනයන්රු 

(තැනීම්) සඳහා 

2020.12.23 

යප.ව. 10.00 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද 11) 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජ්යවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

රු. 500.00 රු. 

5000.00 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජ්යවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජ්යවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

අදාල 

යනොයේ 

NCB Click 

Here 

 

යබදාහැරම් 

අංශය 03 

(බපද 11) 

 

 

WPSII/T/2020/099 
කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 

ක් සඳහා වරෑන් ර0 01ක් විදුලි 

ඉංිනයන්රු 

(යහෝමාගම) සඳහා 

2020.12.23 
යප.ව. 10.00 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද 11) 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජ්යවර්ධානපුර මාවත, 

රු. 500.00 රු. 

5000.00 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජ්යවර්ධානපුර මාවත, 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජ්යවර්ධානපුර මාවත, 

අදාල 

යනොයේ 

NCB Click 

Here 

 

https://www.dropbox.com/s/dumwu84bubgbrqn/WPSII.T.2020.017.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nvjxlb6143q3mjr/WPSII.T.2020.020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g5mdqxlns943gkw/WPSII.T.2020.037.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/79zsout3p8o5l0j/WPSII.T.2020.099.pdf?dl=0
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ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

යබදාහැරම් 

අංශය 03 

(බපද 11) 

 

 

 

 

 

 

 

WPSII/T/2020/100 
කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 

ක් සඳහා වරෑන් ර0 01ක් විදුලි 

ඉංිනයන්රු 

(යහෝමාගම) සඳහා 

2020.12.23 
යප.ව. 10.00 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද 11) 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජ්යවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

රු. 500.00 රු. 

5000.00 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජ්යවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජ්යවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

අදාල 

යනොයේ 

NCB Click 

Here 

 

යබදාහැරම් 

අංශය 03 

(බපද 11) 

 

 

 

 

 

 

 

WPSII/T/2020/101 
කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 

ක් සඳහා වරෑන් ර0 01ක් විදුලි 

ඉංිනයන්රු 

(යහෝමාගම) - පන්නිපිටිය 

පාරියභෝගික මධායස්0ානය සඳහා 

2020.12.23 
යප.ව. 10.00 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද 11) 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජ්යවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

රු. 500.00 රු. 

5000.00 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජ්යවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජ්යවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

අදාල 

යනොයේ 

NCB Click 

Here 

 

යබදාහැරම් 

අංශය 03 

(බපද 11) 

 

 

 

 

 

 

 

WPSII/T/2020/102 

හංවැල්ල පාරියභෝගික යසේවා 

මධායස්0ානයේ විදුලි අධිකාර නිල 

නිවස සඳහා සුදුසු යගොඩනැගිල්ලක් 

වසර 02 ක කාලයක් සඳහා  කුලිය් 

යහෝ බද්ද් සපයා ගැනීම. (වර්ග 

අඩි 1500 ් යනොවැඩි ජ්ලය, විදුලිය 

හා දුරක0න හා එක් වාහනයක් 

නවතා තැබීම් පහසුකම් සිතතව  

හංවැල්ල පාරියභෝගික යසේවා 

මධායස්0ානය් ආසන්නව පිිත්ා 

තිබිය යුතුය) 

2020.12.23 

යප.ව. 10.00 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද 11) 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජ්යවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

- - නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජ්යවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජ්යවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

අදාල 

යනොයේ 

NCB Click 

Here 

 

https://www.dropbox.com/s/ufwclwf273x4rrm/WPSII.T.2020.100.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/czwq8b2k723hie9/WPSII.T.2020.101.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q8o059xju6pap8n/WPSII.T.2020.102.pdf?dl=0
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යබදාහැරම් 

අංශය 03 

(බපද II ) 

 

WPSII/T/2020/108 

බ්ිතර පළාත දකුය II ් අයත් බල 

රයද්ශයයිත පාවිච්ියයයන් ඉවත් 

කරන ලද වාහනයක්(01) විිරණීම 

සඳහා 

මිළ ගයන් කැඳවිම. 

 

2020.12.23 

යප.ව. 10.00 

 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද 11) 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජ්යවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

රු. 2 000.00  

- 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජ්යවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජ්යවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

අදාල 

යනොයේ 

NCB Click 

Here 

 

යබදාහැරම් 

අංශය 03 

(බපද II) 

 

 

 

 

 

 

 

WPSII/T/2020/116 
කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 

ක් සඳහා වරෑන් ර0 01ක් විදුලි 

ඉංිනයන්රු 

(යහොරය) - රායද්ය ය නඩත්තු 

ඒකකය සඳහා 

2020.12.23 
යප.ව. 10.00 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද II) 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජ්යවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

රු. 500.00 රු. 

5000.00 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජ්යවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජ්යවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට් 

 

අදාල 

යනොයේ 

NCB Click 

Here 

 

යබදාහැරම් 

අංශය 03 

(බපද II) 

 

 

 

 

 

WPSII/T/2020/117 
කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 

ක් සඳහා වරෑන් ර0 01ක් විදුලි 

ඉංිනයන්රු 

(බණ්ඩාරගම)සඳහා 

2020.12.23 
යප.ව. 10.00 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද II) 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජ්යවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

රු. 500.00 රු. 

5000.00 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජ්යවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජ්යවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට් 

 

අදාල 

යනොයේ 

NCB Click 

Here 

 

යබදාහැරයම් 
අංශය 03 

DGM(C&C)/DD3/NCB/2020/02 

 

ලං.වි.ම. යබදාහැරයම් අංශය 3 

රධාාන කාර්යාලයේ සනීපාරක්ෂක 

යසේවාව පවත්වායගන යරෑම සඳහා 

මිළ ගයන් කැඳවීම. 
 

2020-12-30 
යප.ව. 10.00 

යබ.අ. 03 
සපයාගැනී
යම් කමිටුව 

වාණිජ් හා ආයතනික  
(යබ.අ. 3) කාර්යාලය  

යදවැනි මහළ  
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  
අංක 644  

ශ්රී ජ්යවර්ධානපුර 
මාවත  

ඇතුල්යකෝට්යට්. 
 

දු.ක. අංකය 011-

2880626 
 

1 000.00 100 000/= 
 
 

වාණිජ් හා ආයතනික  
(යබ.අ. 3) කාර්යාලය  

යදවැනි මහළ  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  

අංක 644  
ශ්රී ජ්යවර්ධානපුර මාවත  
ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

සැලසුම් හා සංවර්ධාන 
ශාඛාව (යබ.අ. 3) 
කාර්යාලය  
යනවන මහළ  
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  
අංක 644  

ශ්රී ජ්යවර්ධානපුර 
මාවත  

ඇතුල්යකෝට්යට්. 
 

- NCB Click Here 

https://www.dropbox.com/s/lj5vdxty2odfc1s/WPSII.T.2020.108.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wcbl9uhexalrk2p/WPSII.T.2020.116.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2aevmf7j23o83a3/WPSII.T.2020.117.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o6dno5ey1yyy7m1/DGM%28C%26C%29-DD3-NCB-2020-02.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 

අංශ 02 

(බපඋ) 

WPN/NEG/C7/BUILDING/20/1

1 

මිනුවන්යගොඩ පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්0ානය සඳහා 

යගොඩනැගිල්ලක් සිතත පර්චස් 40ක 
පමය ඉඩමක් කුලී පදනම මත 

ලබාගැනීම. 

2020-12-23 
ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

ිරරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

500.00 10,000.00 රායද්යය 
විදුලි ඉංිනයන්රු 

කාර්යාලය  යනො.87  
ිරඹුලාපිටිය පාර  ටරගමුව 
දු.ක. :  031-2224286 
031-2235202 

 
ෆැක්ස් :031-2222560 

 

රායද්යය 
විදුලි ඉංිනයන්රු 

කාර්යාලය  යනො.87  
ිරඹුලාපිටිය පාර  

ටරගමුව 
දු.ක. :  031-2224286 
031-2235202 

 
ෆැක්ස් :031-
2222560 

 

- NCB Click 

Here 

යබදාහැර ම් 
අංශය -03 
නි.සා. 

(සබරගමුව) 

SAB/CE(COM)/RE/CEE/2021 
සබරගමුව පළාත සඳහා 2021 

වර්ෂය් වරලත් විදුලි 
ඉංිනයන්රුවරුන් ලියාපදිංිය ිරරම 

 

2020-12-30 
ප.ව. 02.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) 
ශාඛාව,රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ්) 
ඒකකය යනො.09  
ලංවිම  නව නගරය  

රත්නපුර 
045 -222 5891 -5 

045-2226084 
 

- - නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) 

ශාඛාව,රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්) 

ඒකකය යනො.09  
ලංවිම නව නගරය  

රත්නපුර 
 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) 
ශාඛාව,රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ්) 
ඒකකය යනො.09  
ලංවිම  නව නගරය  

රත්නපුර 
. 

-- NCB Click 
here 

යබදාහැරම් 
අංශ 4 
(දකු ම 
පළාත) 

නිසා(දප)/ලි6/2020/63 
ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ දකු ම 
පළාත තුල එකලා ම ම පරික්ෂා 
ිරරම සඳහා  යකොන්ත්රාත්කරුවන් 
ලියාපදිංිය ිරරම- 2021/2022 

2020 
යදසැම්බර් 30 
ප.ව. 2.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාරි (ද.ප.) 
කාර්යාලය  අංක 167  
මාතර පාර  ගාල්ල 
දු.අං. 091-2232095 
0912232058 

 

500.00 - නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාර (දප) 
කාර්යාලය  අංක 167  
මාතර පාර  ගාල්ල 

 
 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාර (දප) 
කාර්යාලය  අංක 167  
මාතර පාර  ගාල්ල 

 
 

අදාලයනොයේ
. 

NCB 
 

පතොරතුරු 

පිට ත 

යබදාහැරම් 
අංශ 4 
(දකු ම 
පළාත) 

SP(T)/C11/Ten/2020/07 

 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ 

තංගල්ල පරය ැන්රිය ව්ා 

තාපපය,ය ට්ටුව හා ගල් ඇතිරම. 

 

 

 

2020.12.23 

දින 14.00 

පැය් අවසන් 

කරනු ලැයේ. 

 

 

රායද්ය ය 

රසම්පාදන 

කමිටුව 

 

රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු 

කාර්යාලය 

සැමුයවල් පාර 

තංගල්ල. 

 
047 2241772 

 

1,000.00 25,000.00 රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු 

කාර්යාලය 

සැමුයවල් පාර 

තංගල්ල. 

 

 

 
 

රධාාන විදුලි 

ඉංිනයන්රු කාර්යාලය 

සැමුයවල් පාර 

තංගල්ල. 

 

 

 
 

අදාලයනොයේ
. 

NCB 
 

පතොරතුරු 

පිට ත 

යබදාහැරම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩේපීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2020/74 
බස්නාිතර පළාත දකුය-1 ිත අබලි 
තාරාපැවි විිරණීම සඳහා වූ 

ය්න්ඩරය. 
යලොට් 01යි 

 
ලංසු යපොත් මිලදී ගැනීම් ර0මව 

ලංසු යයොමු අංකය, ඔයේ 

2020.12.31 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයොජ්ය 
සාමානයාධිකාරි ( 
බස්නාිතර පළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය  
යබදාහැරම් අංශ - 4 
මූලස්0ානය  3වන 
මහල  ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  අංක: 25  

500.00 100,000.00 රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්), නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාර 

(බස්නාිතර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය,  

යබදාහැරම් අංශ - 4 
මූලස්0ානය  3වන මහල  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  

රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්), නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාර 
(බස්නාිතර පළාත 
දකුය-1) කාර්යාලය,  
යබදාහැරම් අංශ - 4 
මූලස්0ානය  3වන 
මහල  ලංකා විදුලිබල 

 NCB Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/llwz3g4xc8zwapq/Sin-DD2-WPN-NEG-Building%20-20-11.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/llwz3g4xc8zwapq/Sin-DD2-WPN-NEG-Building%20-20-11.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/729z8fmrbd78kr6/chrater%20eng.%20booklet%20Edited%20-2021%20PAPER%20ADD.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/729z8fmrbd78kr6/chrater%20eng.%20booklet%20Edited%20-2021%20PAPER%20ADD.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jt59sowwwcxm1mv/Eng-DD4-SP-DGM%28SP%29-C6-2020-63.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jt59sowwwcxm1mv/Eng-DD4-SP-DGM%28SP%29-C6-2020-63.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yyf8mibcjzoo4n0/Eng-DD4-SP-SP%28T%29-CH-TEN-2020-07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yyf8mibcjzoo4n0/Eng-DD4-SP-SP%28T%29-CH-TEN-2020-07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pb0lly1ui18szel/PPC_T_2020_74.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pb0lly1ui18szel/PPC_T_2020_74.pdf?dl=0
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ආයතනයේ නම සහ ලිපිනය යකටි 
පනිවිඩයක් මාර්ගයයන් 

0702516069 යන අංකය් දැනුම් 
යදන්න 

නගරසභා පටුමඟ  
යදිතවල. 

011-2638852 

අංක: 25  නගරසභා 
පටුමඟ  යදිතවල. 

මණ්ඩලය  අංක: 25  
නගරසභා පටුමඟ  

යදිතවල. 

යබදාහැරම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩේපීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2020/81 
කළුතර රයද්ශයේ අබලි භාන්ඩ 
විිරණීම සඳහා වූ ය්න්ඩරය. 

යලොට් 01යි 
 

ලංසු යපොත් මිලදී ගැනීම් ර0මව 
ලංසු යයොමු අංකය, ඔයේ 

ආයතනයේ නම සහ ලිපිනය යකටි 
පනිවිඩයක් මාර්ගයයන් 

0702516069 යන අංකය් දැනුම් 
යදන්න 

 

2020.12.31 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයොජ්ය 
සාමානයාධිකාරි ( 
බස්නාිතර පළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය  
යබදාහැරම් අංශ - 4 
මූලස්0ානය  3වන 
මහල  ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  අංක: 25  
නගරසභා පටුමඟ  

යදිතවල. 
011-2638852 

500.00 100,000.00 රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්), නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාර 

(බස්නාිතර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය,  

යබදාහැරම් අංශ - 4 
මූලස්0ානය  3වන මහල  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  
අංක: 25  නගරසභා 
පටුමඟ  යදිතවල. 

රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්), නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාර 
(බස්නාිතර පළාත 
දකුය-1) කාර්යාලය,  
යබදාහැරම් අංශ - 4 
මූලස්0ානය  3වන 
මහල  ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  අංක: 25  
නගරසභා පටුමඟ  

යදිතවල. 

 NCB Click 
here 

 

අතියර්ක 

සාමානයාධි

කාර (කලාප 

4) 

PD(VIDUL)/ SG/36/M/2021 

ලංකා විදුලබල මණ්ඩලයේ, 

නාරායහේන්පි් පිිතටි වයාපෘති 

වැඩබිම වසරක කාලයක් 

යවනුයවන් නඩත්තු ිරරම. 

 

 

සුදුසුකම් : 

 

ලංසු යපොයතිත සදහන් යකොන්යද්සි 

පරිදි යේ. 

 

 

2020-12-24 

දින 10.30 

 ැයට අවසන් 

කරනු ලැපේ. 

 

2020-12-23 

දින 12.00  ැය 

දකවා 

ප්රසම් ාදන  ත් 

නිකුත් කරනු 

ලැපේ 

වය ෘි 

අධ්යකෂ 

(වයා ෘි 

කළමනාකර

ණ 

ඒකකය - 

විදුලක ාය) 

 

වය ෘි අධ්යකෂ 

(වයා ෘි 

කළමනාකරණ 

ඒකකය - විදුලක ාය) 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය 

2 වන මහල 

රජපේ ලිපිකරු පසේවා 

සංගම් පගොඩනැගිේල 

අංක 90 

සර් චිත්තම් ලම් ඒ 

ගාඩිනර් මාවත - 

පකොළඹ 02 
 
 

011 2445893 

011 2445894 

300.00 - වය ෘි අධ්යකෂ 

(වයා ෘි කළමනාකරණ 

ඒකකය - විදුලක ාය) 

ලං.වි.ම. 

2 වන මහල 

රජපේ ලිපිකරු පසේවා 

සංගම් පගොඩනැගිේල 

අංක 90 

සර් චිත්තම් ලම් ඒ 

ගාඩිනර් මාවත - 

පකොළඹ 02 

 
 
 
 

වය ෘි අධ්යකෂ 

(වයා ෘි 

කළමනාකරණ 

ඒකකයවිදුලක ාය) 

ලං.වි.ම. 

2 වන මහල 

රජපේ ලිපිකරු පසේවා 

සංගම් පගොඩනැගිේල 

අංක 90 

සර් චිත්තම් ලම් ඒ 

ගාඩිනර් මාවත - 

පකොළඹ 02 

 

- NCB Click Here 
 

විදුලිය 
සැපයීයම් 
ගුයාත්මක
භාවය 

වැඩිදියු ම 
ිරරයම් 
උපකාරක 
වයාපෘතිය 
(SESRIP) 

SESRIP වයාපෘති කළමයාකරන 
ඒකකය් අයත් කුරුයරෑගල හා 
බණ්ඩාරගම පිිතටි වයාපෘති 
කාර්යාලයන් පිරිසිදු ිරරම හා 

නඩත්තු යසේවා පවත්වායගන යාම 
සඳහා වූ ය්න්ඩරය 

 

ය්න්ඩර් අංකය : 

PD(SESRIP)DD1/T/SJA/2020/0

2020 
යදසැම්බර් මස 

31 වැනිදා 
ප.ව.2.00 

යබදාහැරිම් 
සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව) 
යබ.අ.1 

SESRIP  වයාපෘති 
කළමයාකරය 
ඒකකය  

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  යනො.218  
අලුත් මල්කඩුවාව  
බමුයාවල  
කුරුයරෑගල 

දු.ක.: 037- 2227595                 

500.00 රු.22 500.00 
 

SESRIP  වයාපෘති 
කළමයාකරය ඒකකය  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  

යනො.218  අලුත් 
මල්කඩුවාව  බමුයාවල  

කුරුයරෑගල 
දු.ක.: 037- 2227595                 
ෆැක්ස් 037- 2227595 

SESRIP  වයාපෘති 
කළමයාකරය 
ඒකකය  

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  යනො.218  
අලුත් මල්කඩුවාව  
බමුයාවල  
කුරුයරෑගල 

දු.ක.: 037- 2227595                 

අදාල නැත NCB Click 

here 

 

https://www.dropbox.com/s/3leqo7nn6i5n4pg/PPC_T_2020_81.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3leqo7nn6i5n4pg/PPC_T_2020_81.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3gmsfdf1xdanggv/PD%28VIDUL%29-SG-36-M-2021.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3a33w2c58k0yvkl/PD%28SESRIP%29DD1-T-SJA-2020-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3a33w2c58k0yvkl/PD%28SESRIP%29DD1-T-SJA-2020-01.pdf?dl=0


 13 

වයාපෘතිය 1 

 
ෆැක්ස් 037- 2227595 ෆැක්ස් 037- 

2227595 

 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය යවනුයවන් සපයාගැනීම් කමිටුයේ සභාපති විසින් හැිරයාවැති සැපයුම්කරුවන් යවතින්  ජ්ාතයන්තර/ජ්ාතික තර`ගකාර ලංසු ඉදිරිපත් ිරරයම් 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. 

 
 

අයපක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන්් යහෝ ඔවුන්ය  බලයලත් නියයෝිනතයන්් පමයක් ලංසු යපොත් නිකුත් කරනු ලැයේ. අවශය වු වි්ක ඔවුන් 1987 අංක 3 දරය යපොදු යකොන්ත රාත් පනත් අනුකූලව ලියාපදිංිය විය යුතුය. 
 

 

ලංසු භාර ගන්නා අවසාන දිනය් කලින් දින දක්වා සරෑම ලංසු යපොතක් යවනුයවන්ම ඉහත 6 වන තීරුයේ ස`දහන් මුදල යගවා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාර/ප රධාාන ඉංිනයන්රු යවත ලිඛිතව ඉදිරිපත් කරන ලද ඉල්ලීමක් ම`ගින්  0900 පැය සි් 
1500 පැය දක්වා සාමානය වැඩ කරන දිනයන් තුළ මිලදී ගත හැක. යම් ස`දහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සාමානයාධිකාර නමින් ලියන ලද බැංකු අයකරයක් ම`ගින් යහෝ මුදල් ම`ගින් යහෝ යගවිය හැක. 
 

 

වියද්ය ය තානාපති කාර්යාල /යවළ`ද යකොමිෂන්වල්  ලංසු යපොත්වල යතොරතුරු පි්පත් ලිඛිත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් ිරරයමන් අදාල නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාර/ප රධාාන ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපොත් අයපක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ඔවුන්ය  නියයෝිනතයින්් අදාල නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාර/ප රධාාන ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් පරක්ෂා කල හැක. 
 

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ඔවුන්ය  අනුමැතිය ලත් නියයෝිනතයින් ඉදිරිපි්දී ඉහත තීරු අංක 9 ිත ස`දහන් ස්0ානයන්ිතදී ලංසු භාරගැනීම අවසන් කරන යේලායේදීම  එයසේ ඉදිරිපත් කරන ලද සියලුම ලංසු විවෘත කරනු ලබන අතර ප රමාදව ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලංසු 
ප රතියක්ෂේප කරනු ලැයේ. 
 
ටර් අදාල සියලු විස්තර හා පැහැදිලි ිරරම් විමසිය යුත්යත් ලංසු යපොත් නික`ත් කරනු ලබන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාර/ ප රධාාන ඉංිනයන්රු යවතිනි. 
 

 

 
 ICB ) අන්තර්ජ්ාතික තර`ගකාර ලංසු “  NCB ) යද්ය ය තර`ගකාර ලංසු 
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