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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 

ජනන/ 
සමනළ 

සංකීර්යය 

 

SC/DGM/BID/KGPS/2019/02 

කුකුයළේ ගඟ විදුලි බලාගාරය සඳහා 
Golf cart රථයක් මිල දී ගැනීම 

2019-08-

21 

දින 14.00 
පැයට 

අවසන් 
කරනු 
ලැයේ. 

 

ජනන 
කනිෂ්ඨ මිල 

දී ගැනීම් 
කමිටුව 
(සමනළ 

සංකීර්යය) 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(සමනළ සංකීර්ය) 
කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.158/5, නව 

නගරය, රත්නපුර. 
දු. ක. : 045-2225002 
ෆැක්ස් : 045-2225005 

යහෝ 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
කුකුයළේ ගඟ විදුලි 

බලාගාරය, 
කලුවලතැන්න, 
යකලින්කන්ද, 

අගලවත්ත 
දු. ක.:034 224 3743-5 

ෆැක්ස් : 034 224 
3743-5 
වි. තැ. 

cekgpssc.gen@ceb.lk 

1,000.00 
(සියලු ම 
යගවීම් 
ඕනෑම 

බැංකුවකින් 
මහජන 

බැංකුයේ 
යදමටයගොඩ 

ශාඛායේ  
ජනන 

අංශයේ 
රැස්කිරීම්   

ගිණුම් අංක 
071-1-001-
2-3320705  
ට බැර කර 
ලබාගත් 

රිසිට් පතක් 
ඉදිරිපත් 

කළ යුතුය) 

100,000.00 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු කුකුයළේ 
ගඟ විදුලි බලාගාරය, 

කලුවලතැන්න, 
යකලින්කන්ද, අගලවත්ත 

 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
කුකුයළේ ගඟ විදුලි 

බලාගාරය, 
කලුවලතැන්න, 
යකලින්කන්ද, 

අගලවත්ත 
 

අදාළ නැත 

ජාතික 
තරඟකාරි 

ලංසු 
කැඳවීම 

 
Click 
Here 

 

mailto:cekgpssc.gen@ceb.lk
https://www.dropbox.com/s/hrggd61zgejcfq1/Eng-GEN-SC-KGPS-2019-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hrggd61zgejcfq1/Eng-GEN-SC-KGPS-2019-02.pdf?dl=0
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යබදා හැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

 

 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2019

/138 

 

Supply & Delivery of  

 

Concrete Tiles for HV, UG 

Cable Protection  

- 60,000 Nos. 

2019 
අයගෝස්තු 

21 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 

යකොළඹ 03මගින් 
2019- 08-20 දිනට 

යපර 
දුක.011-2575923 
     011-2575930 

3,500.00 
(මුදලින්) 

178,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක්  

මඟින්) 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය,        
සිේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැගිල්ල 340, ආර් 

ඒ ද යමල් මාවත, යකොළඹ 
03 හි තබා ඇති ලංසු 

යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 

පුත්තලම දිස්ත්රික්කයට අයත් තල්විල, 
හත්තිනිය ප්රයේශයේ ප්රාථමික 

උපයපොලක් ඉදිකිරීම සඳහා ඉඩමක් 
මිල දී ගැනීම.                                         

යටන්ඩර් අංකය : 
CE(P&HM)/DD1/T/SC/2019/03 

2019 
අයගෝස්තු 22 

වන දින 
ප.ව. 2.00 

දක්වා 

කලාපීය 
සපයා 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

(යබදාහැරීම් 
අංශය 01) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(වයාපෘති හා බැර 

නඩත්තු) යබදාහැරීම් 
අංශය 1,       ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනො.288, නුවර පාර,         
කුරුයෑගල,                   

දු.ක.: 037- 2229151, 
2223190, 2230483                    

ෆැක්ස් 037-2229151 

500.00 30,000.00 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 

(වයාපෘති හා බැර 
නඩත්තු) යබදාහැරීම් 
අංශය 1,       ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනො.288, නුවර පාර,         
කුරුයෑගල, 

දු.ක.: 037- 2229151, 
2223190, 2230483                    

ෆැක්ස් 037-2229151 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(වයාපෘති හා බැර 

නඩත්තු) යබදාහැරීම් 
අංශය 1,       ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනො.288, නුවර පාර,         
කුරුයෑගල, 

දු.ක.: 037- 2229151, 
2223190, 2230483                    

ෆැක්ස් 037-2229151 

අදාල නැත යේශීය 
click 
here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/QD/2019/031 

 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය මධායම 

පළාත සදහා මිලිමිටර් 16 මැනිලා  කඹ 
(මැනිලා යරෝප්) මීටර් 2000 සපයා 

භාරදිම. 
 

2019-08-21 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාිජජ) 
කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

200/- 6500/- ප්ර.ඉ. (වාිජජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාිජජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය 

Click 

Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/QD/2019/032 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය මධායම 

පළාත සදහා මිලිමිටර් 20 මැනිලා  කඹ 
(මැනිලා යරෝප්) මීටර් 800 සපයා 

භාරදිම. 
 
 

2019-08-21 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාිජජ) 
කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

200/- 3500/- -එම- -එම- අදාල නැත. යේශීය 

Click 

Here 

 

https://www.dropbox.com/s/czkudpzdahz83g8/ENG-DD1-CC-2019-138.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/czkudpzdahz83g8/ENG-DD1-CC-2019-138.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pgtgum6vbcy9nfn/Sin-DD1-PHM-T-SC-2019-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pgtgum6vbcy9nfn/Sin-DD1-PHM-T-SC-2019-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8r7rbx2cnkunc5g/Eng-DD2-CP-QD-2019-031.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8r7rbx2cnkunc5g/Eng-DD2-CP-QD-2019-031.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2ubzglz42qvtyg1/Eng-DD2-CP-QD-2019-032.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2ubzglz42qvtyg1/Eng-DD2-CP-QD-2019-032.pdf?dl=0


 3 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/203 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය මධායම 
පළාත සදහා Conductor, Copper 
(No.04) 6mm – 500 Kg සපයා 

භාරදිම. 
 
 

2019-08-21 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාිජජ) 
කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

500/- 14500/- -එම- -එම- අදාල නැත. යේශීය 

Click 

Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩේපීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2019/68 
කණු -  වැ.යකො. මීටර 8.3 කි.ග්රෑ. 100 

(Poles - R.C. 8.3m 100kg) සාදා, 
සපයා, යගනවිත් භාරදීම. 

1,000 එකු 
(ලංසු මිල රු. මිලියන 5 ඉක්මවන්යන් 
නම් ලංසු භාරගන්නා අවසාන දිනයට 

යපර PCAIII අවශයයේ.) 

2019.08.22 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(බස්නාහිර පළාත 
දකුය-1) කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 608, 

ගාලුපාර, රත්මලාන. 
011-2638852 

1,500.00 112,000.00 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාිජජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-

1) කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 608, 

ගාලුපාර, රත්මලාන. 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාිජජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 608, 

ගාලුපාර, රත්මලාන. 

 NCB Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩේපීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2019/69 
කණු -  වැ.යකො. මීටර 8.3 කි.ග්රෑ. 500 

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

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

යපර PCAIII අවශයයේ.) 

2019.08.22 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(බස්නාහිර පළාත 
දකුය-1) කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 608, 

ගාලුපාර, රත්මලාන. 
011-2638852 

1,500.00 78,000.00 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාිජජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-

1) කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 608, 

ගාලුපාර, රත්මලාන. 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාිජජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 608, 

ගාලුපාර, රත්මලාන. 

 NCB Click 
here 

 

වයාපෘති 
අංශය/ මහ 
යකොළඹ 

සම්යප්රේෂය 
හා 

යබදාහැරීම් 
හානිය අවම 

කිරීයම් 
වයාපෘතිය 

 
CEB/GCTDLRP/Cable Off 

Cuts/Lot-1 
 

භූගත තඹ රැහැන් කැබලි 

(ට ොන් 26) 
 

2019 
අයගෝස්තු 

16 
ප.ව.02.00 

 
අතියර්ක 

සාමානයාධිකා
කාරි 

(වයාපෘති) 

වයාපෘති අධායක්ෂ, 
මහ යකොළඹ 

සම්යප්රේෂය  හා 
යබදාහැරීම් හානිය 

අවම කිරීයම් 
වයාපෘතිය, 

අංක 98, ෆයි ෆ් පාර, 
යකොළඔ 05 මගින් 
2019.08.15 දිනට 

යපර 
 

දුක:      011-2058143 
ෆැක්ස්: 011-2058083 

- 
100,000.00 

 

වයාපෘති අධායක්ෂ, 
මහ යකොළඹ සම්යප්රේෂය 
හා යබදාහැරීම් හානිය 

අවම කිරීයම් වයාපෘතිය, 
අංක 98, ෆයි ෆ් පාර, 

යකොළඔ 05 හි තබා ඇති 
ලංසු යපට්ටිය 

සාකච්ඡා කාමරය, 
වයාපෘති අධායක්ෂ, 

මහ යකොළඹ 
සම්යප්රේෂය හා 

යබදාහැරීම් හානිය 
අවම කිරීයම් 
වයාපෘතිය 

- යේශීය 
Click 
Here 

 

ඉදිකිරීම් 

https://www.dropbox.com/s/33pqct2mvqzcpjw/Eng-DD2-CP-PPC-2019-203.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/33pqct2mvqzcpjw/Eng-DD2-CP-PPC-2019-203.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/viogcnqcgworsne/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_68.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/viogcnqcgworsne/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_68.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gfwlxbvasndgi3n/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_69.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gfwlxbvasndgi3n/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_69.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s2374as12zccss4/Eng-PRJ-AGM-GCTDLRP-CableOffCutsLot-1.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s2374as12zccss4/Eng-PRJ-AGM-GCTDLRP-CableOffCutsLot-1.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 

අංශය 3 (ඌව) 

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

2K19/090 
 

ඌව පළාත සඳහා සකසන ලද 

කන්ටේන ප ටපටි    0ක  ස සැලම්ම් 

කිරීම,සැපයීම හා ස්ථාපිත කිරීම. 

 
 
 
 

2019 
අයගෝස්තු 21 
ප.ව 15.00 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාිජජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක. : 0552222474 

 
 
 
 

 
1000.00 

 
75,000.00 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාිජජ) 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාිජජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 

පාර, 
හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

NCB 

 
click 
here 

යසේවා 
ජනන  / 
මහවැලි 

සංකීර්යය 

MC/BOW/BIDS/2019/07 
 

යබෝවතැන්න විදුලි බලාගාරයේ  අධිකා 
ආරක්ෂිත කලාපය තුල එළියපයහළි 

කිරිම්, උදයාන කටයුතු සහ 
යගොඩනැගිලිවල පිරිසිදු කිරියම් 

කටයුතු ඉටු කිරියම් යසේවාව 
 

2019/ 08 / 
21 

11:00 පැයට 

මහවැලි 
සංකිර්ය 

සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

යබෝවතැන්න විදුලි 
බලස්ථානය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

නාඋල. 

 

දුරකථන : 066 

4928783 

066 4928780 

ෆැක්ස් :   066 

4935599 

 

රු 1,500. 00 
මහජන 

බැංකුයේ 
යදමටයගොඩ 

ශාඛායේ 
ලං.වී.ම.X 
^ජනක& 
මූලස්ථාන
යේ ගීණුම් 
අංක 071- 
1001-2-

3320-705 
ගීණුම යවත 
යගවා ලදුපත 

ඉදිරිපත් 
කරන්න.‘ 

රු 50,000. 00 
 

විදුලි ඉංිනයන්රු, 

යබෝවතැන්න විදුලි 
බලස්ථානය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාඋල. 

යබෝවතැන්න විදුලි 
බලස්ථානය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

නාඋල. 

- NCB 
 

Click 
here 

 

ජනන / 
මහවැලි 

සංකීර්යය 

MC/BOW/BIDS/2019/09 
යබෝවතැන්න විදුලි බලාගාරය සඳහා 

ආසන 12 කින් සමන්විත වෑන් රථයක් 
රියදුරු සහ ඉන්ධාන සමඟ කුලියට 

ලබා ගැනීම සඳහා වන ලංසුව 
 

වාහන මුල් ලියාපදිංචියේ සිට වසර 10 

2019/08/21 
11.00 පැයට 

මහවැලි 
සංකිර්ය 

සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

යබෝවතැන්න විදුලි 
බලස්ථානය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

නාඋල. 

 

දුරකථන :066 

රු.500.00 
මහජන 
බැංකුව 

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 

ඇති ලං.වි.ම. 
ජනන 

රු.10,000.00 
 

විදුලි ඉංිනයන්රු, 

යබෝවතැන්න විදුලි 
බලස්ථානය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාඋල. 

යබෝවතැන්න විදුලි 
බලස්ථානය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

නාඋල. 

අදාළ 
යනොයේ. 

NCB 
 

Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/zhplc9y7omrceib/C1%202K19%20090.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zhplc9y7omrceib/C1%202K19%20090.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d8lpt3b7ncv7gnd/Sin-GEN-MC-BOW-BIDS-2019-07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d8lpt3b7ncv7gnd/Sin-GEN-MC-BOW-BIDS-2019-07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0xhuxx2hr7nqy0n/Sin-GEN-MC-BOW-BIDS-2019-09.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0xhuxx2hr7nqy0n/Sin-GEN-MC-BOW-BIDS-2019-09.pdf?dl=0
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කට වඩා පැරිජ යනොවිය යුතය. 
 

4928783 

066 4928780 

ෆැක්ස් :   066 

4935599 

මුලස්ථාන 
ගිණුම් අංක: 
071-1-001-
2-3320705 
ගිණුමට බැර 
කර ලදුපත 

ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය. 

ජනන/ 
සමනළ 

සංකීර්යය 

SC/DGM/BID/SWPS/2019/13 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ 
සමනළවැව යේල්ල, ඒ අවට හා ඊට 

සම්බන්ධා ස්ථාන පිරිසිදු කිරීයම් 
යකොන්ත්රාත්තුව 

2019/2020  
 

 

2019-08-

22 

දින 14.00 
පැයට 

අවසන් 
කරනු 
ලැයේ. 

 

ජනන 
කනිෂ්ඨ මිල 

දී ගැනීම් 
කමිටුව 
(සමනළ 

සංකීර්යය) 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය, 

සමනළවැව විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
කපුගල, බලංයගොඩ, 
Tel: 045-2222554 
Fax:045-2222501 

 

500.00 
(සියලු ම 
යගවීම් 
ඕනෑම 

බැංකුවකින් 
මහජන 

බැංකුයේ 
යදමටයගොඩ 

ශාඛායේ  
ජනන 

අංශයේ 
රැස්කිරීම්   

ගිණුම් අංක 
 071-1-001-
2-3320705  
ට බැර කර 
ලබාගත් 

රිසිට් පතක් 
ඉදිරිපත් කළ 

යුතුය) 

12,000.00 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය, සමනළවැව 
විදුලි බලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
කපුගල, බලංයගොඩ 

 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය, 

සමනළවැව විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
කපුගල, බලංයගොඩ 

 

අදාළ නැත 

ජාතික 
තරඟකාරි 

ලංසු 
කැඳවීම 

 
Click 
Here 

 
 

යබදාහැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/20

19/148 

 
නියයෝජය සාමනයාධිකාකාරි (යකොළඹ 

නගරය) ට අනියුක්ක ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (යකොළඹ උතුර) ප්රායේයය 
කාර්යාලය සදහා  කුළි වැන් රථයක් 

ලබා ගැනිම  (වාහන අංක iv/iv) 

(වසර 01 ක් සදහා) 

2019 
අයගෝස්තු 

21 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් 

මාවත, යකොළඹ 03 
මගින් 

2019- 08-20 දිනට 
යපර 

දුක. 011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

එක් වැන් රථයක් 
සදහා 

10,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 

මඟින්) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (යකොළඹ 

නගරය) කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැගිල්ල, 340, ආර් 
ඒ ද යමල් මාවත, යකොළඹ 

03 හි තබා ඇති ලංසු 
යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය 

 
Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/r6d886gwtb2u4qk/Sin-GEN-SC-SWPS-2019-13.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r6d886gwtb2u4qk/Sin-GEN-SC-SWPS-2019-13.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1pv1ba6qesau8wu/ENG-DD1-CC-2019-148.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1pv1ba6qesau8wu/ENG-DD1-CC-2019-148.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/20

19/149 
 

නියයෝජය සාමනයාධිකාකාරි (යකොළඹ 
නගරය) ට අනියුක්ක ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (බලශක්ති 

කළමයාකරය) ඒකකය සදහා  කුළි 

වැන් රථයක් ලබා ගැනිම (වාහන අංක 

ii/ii)  (වසර 02 ක් සදහා) 

2019 
අයගෝස්තු 

21 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් 

මාවත, යකොළඹ 03 
මගින් 

2019- 08-20 දිනට 
යපර 

දුක. 011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

එක් වැන් රථයක් 
සදහා 

10,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 

මඟින්) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (යකොළඹ 

නගරය) කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැගිල්ල, 340, ආර් 
ඒ ද යමල් මාවත, යකොළඹ 

03 හි තබා ඇති ලංසු 
යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/20

19/150 
 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි (යකොළඹ 

නගරය) කාර්යාලය සදහා කුලි වෑන් 
රථ 02 ක් ලබා ගැනිම 

(වසර 02 ක් සදහා) 

2019 
අයගෝස්තු 

21 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් 

මාවත, යකොළඹ 03 
මගින් 

2019- 08-20 දිනට 
යපර 

දුක. 011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

එක් වැන් රථයක් 
සදහා 

10,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 

මඟින්) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (යකොළඹ 

නගරය) කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැගිල්ල, 340, ආර් 
ඒ ද යමල් මාවත, යකොළඹ 

03 හි තබා ඇති ලංසු 
යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/20

19/151 
 

නියයෝජය සාමනයාධිකාකාරි (යකොළඹ 
නගරය) ට අනියුක්ත ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (නඩත්තු) ඒකකය සඳහා 

කූලි වැන්  රථයක් ලබා ගැනීම. 

(වාහන අංක ii/iii) 
(වසර 02ක කාලයක් සඳහා) 

2019 
අයගෝස්තු 

21 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් 

මාවත, යකොළඹ 03 
මගින් 

2019- 08-20 දිනට 
යපර 

දුක. 011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

එක් වැන් රථයක් 
සදහා 

10,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 

මඟින්) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (යකොළඹ 

නගරය) කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැගිල්ල, 340, ආර් 
ඒ ද යමල් මාවත, යකොළඹ 

03 හි තබා ඇති ලංසු 
යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/kso0e1gqsb056k2/ENG-DD1-CC-2019-149.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kso0e1gqsb056k2/ENG-DD1-CC-2019-149.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/au16n0c96nqhgaw/ENG-DD1-CC-2019-150.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/au16n0c96nqhgaw/ENG-DD1-CC-2019-150.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/16tdnm6wwq4pfdh/ENG-DD1-CC-2019-151.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/16tdnm6wwq4pfdh/ENG-DD1-CC-2019-151.pdf?dl=0


 7 

යබදාහැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/20

19/152 
 

නියයෝජය සාමනයාධිකාකාරි (යකොළඹ 
නගරය) ට අනියුක්ත ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (යකොළඹ නැයගනහිර) 
ප්රායේයය කාර්යාලය සඳහා කූලි වැන්  

රථයක් ලබා ගැනීම. (වාහන අංක 

ii/iv) 
(වසර 02ක කාලයක් සඳහා) 

2019 
අයගෝස්තු 

21 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් 

මාවත, යකොළඹ 03 
මගින් 

2019- 08-20 දිනට 
යපර 

දුක. 011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

එක් වැන් රථයක් 
සදහා 

10,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 

මඟින්) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (යකොළඹ 

නගරය) කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැගිල්ල, 340, ආර් 
ඒ ද යමල් මාවත, යකොළඹ 

03 හි තබා ඇති ලංසු 
යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය 
Click 
Here 

 
 
 
 

නි.සා. (උ.මැ) 

 
 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/2019
/37 

 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (සැලසුම් හා 

සංවර්ධාන) යටයත් විදුලි අධිකාකාරී(සැටි 
සැලසුම්) යේ රාජකාරී කටයුතු සඳහා 

වසර 02ක කාල සීමාවකට  කුලී 
පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 

2019.08.15 
ප.ව.03.00 

 
 
 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

අංක 525/26, පළමු 

මහල,ඩී.එස්.යසේනානා

යක මාවත, 

අනුරාධාපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 
 
 
 
 
 

500.00 

 
 
 
 
 
 

10,000.00 

 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 525/26, පළමු 

මහල,ඩී.එස්.යසේනානායක 

මාවත, අනුරාධාපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

ඩී.එස්.යසේනානායක 

මාවත, අනුරාධාපුර. 

 

 
 
 
 
 

අදාළ නැත 

යේශීය 
තරඟකාරී 

ලංසු 

click 
here 

නි.සා. (උ.මැ) 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඊ(යකොම්)සී8/2019/ 

050/ආර්බී/එන්ඕසීඑච් 
 

යනොච්චියාගම පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානයේ විදුලි අධිකාකාරි යේ  නිල 
නිවාසය සඳහා වසරක කාලසීමාවක් 
සඳහා නිවසක් කුලියට/බේදට ලබා 

ගැනීම. 
 

තිබිය යුතු අවශයතා : 

 
 යනොච්චියාගම නගරය  

ආසන්නයේ පිහිටීම. 
 

2019.08.15 
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 
ඔප්පුයේ පිටපත හා 

පිවිසුම් මාර්ගය පිළිබඳ 
විස්තර සඳහන් කර 

ලියා පදිංචි තැපෑයලන් 

අදාළ නැත අදාළ නැත 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී (උමැ) 

කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.525/26, ඩි.එස්. 
යසේනානායක මාවත, 

අනුරාධාපුර. 
 

දු.ක. 025-2222552 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(උමැ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
යනො.525/26, ඩි.එස්. 
යසේනානායක මාවත, 

අනුරාධාපුර. 
 
 

අදාළ නැත NCB  

https://www.dropbox.com/s/usa4qv7ax3c9nsq/ENG-DD1-CC-2019-152.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/usa4qv7ax3c9nsq/ENG-DD1-CC-2019-152.pdf?dl=0
file:///C:/Users/DELL3/Desktop/Paper%20add%2001.08.2019/Sin-DD1-NCP--HV-2019-37.pdf
file:///C:/Users/DELL3/Desktop/Paper%20add%2001.08.2019/Sin-DD1-NCP--HV-2019-37.pdf
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 වර්ග අඩි 1500 යනොඅඩු නල 
ජළය,විදුලිය,දුරකථන හා 
සනීපාරක්ෂක පහසුකම් 

සහිත වීම. 
 

පැහැදිළි පිවිසුම් ප්රධාාන යේට්ටුව හා 
වාහන නවතා තැබීයම් පහසුකම් සහිත 

වීම 

යහෝ අතින් යගනවිත් 
යටන්ඩර් යපට්ටියට 

දැමිය යුතුය. මිල 
ගයන් ඉදිරිපත් කරන 

කවරයේ 
“යනොච්චියාගම 

පාරියභෝගික 
මධායස්ථානයේ විදුලි 

අධිකාකාරියේ නිල නිවස 
සඳහා වසරක 
කාලසීමාවකට 

යගොඩනැගිල්ලක් 
කුලියට/බේදට ලබා 

ගැනීම යනුයවන් 
සඳහන් කල යුතුය. 

යබදාහැරීයම් 
අංශ 2 

PR&HM/DD2/DGM/CE(LC&M)/2
019/11 
 ප්ර ධාාන ඉංිනයන්රු (රැහැන් මාර්ග  
තැනීම් හා නඩත්තු) වයාපෘති හා 
අධිකාසැර නඩත්තු- යබ.අ. 02 
කාර්යාලයේ රැහැන්  මාර්ග තැනීම් 
වැඩ කණ්ඩායම සඳහා කාර්යාලයක් 
පවත්වායගන යාමට නිවසක් ගම්පහ 
යහෝ කඩවත අවට ප්රයේශයයන් බේදට 
ගැනීම. 

 
2019-08-14   
ප.ව. 2.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකා
කාරී          
(වයාපෘති හා 
අධිකාසැර 
නඩත්තු) 
යබ.අ.02 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී          
(වයාපෘති හා අධිකාසැර 
නඩත්තු) යබ.අ.02, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
තැ.යප.18, 
ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර.     
  
දු.ක. / ෆැක්ස් 
081 2222286 
081 2204298             

 
250/- 

 
 
 

 
5000/- 

 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී          
(වයාපෘති හා අධිකාසැර 
නඩත්තු) යබ.අ.02, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තැ.යප.18, 
ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර.     
      
දු.ක. / ෆැක්ස් 
081 2222286 
081 2204298             

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී          
(වයාපෘති හා අධිකාසැර 
නඩත්තු) යබ.අ.02, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
තැ.යප.18, 
ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර.     
දු.ක. / ෆැක්ස් 
081 2222286 
081 2204298             

අදාල නැත 
 

NCB 
 

Click 
Here 

 
යබදාහැරීයම් 

අංශ 2 

PRO&HM/DD2/DPC/CE(SC&M)2
019/15 
 
ගම්පහ ප්ර ධාාන ඉංිනයන්රු (උපයපොල 

තැනීම් හා නඩත්තු) වයා. හා අ.සැ.න.- 

යබ.අ. 02 කාර්යාලය, යේයන්යගොඩ 

වැඩබිම සහ බහිරවකන්ද වැඩබිම 

සඳහා පුේගලික ආරක්ෂක යසේවාවක් 

(ආයුධා රහිත) වසර එකක කාලයක් 

සඳහා ලබා ගැනීම (පැය 12 වැඩ මුර). 

 
ආරක්ෂක නිළධාාරීන් ගයන - 07 
 

 
2019/08/21   
ප.ව.2.00 
 

 
යබදාහැරීම් 
සපයාගැනීම් 
කමිටුව -
යබදාහැරීම් 
අංශ 02 

 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(වයාපෘති හා අධිකාසැර 
නඩත්තු) - යබ.අ.02 
අංක 18, ළමාගාරය 
පාර, මහනුවර. 
 
දු.ක./ෆැක්ස් 
 
081-2222286 

081-2204298 

           

 
රු. 350/- 

 
 
 

 
රු. 31,000/- 

 

 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී (වයාපෘති 
හා අධිකාසැර නඩත්තු) - 
යබ.අ.02 
අංක 18, ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර. 
 
දු.ක./ෆැක්ස් 
 
081-2222286 

081-2204298 

           

 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(වයාපෘති හා අධිකාසැර 
නඩත්තු) - යබ.අ.02 
අංක 18, ළමාගාරය 
පාර, මහනුවර. 
 
දු.ක./ෆැක්ස් 
 
081-2222286 

081-2204298 

 
            

 
අදාල නැත 
 

 
NCB 

 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/oz4yyb0lhxhfeud/PR_HM_DD2_DGM_CE_LCM_2019_11.TextMark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oz4yyb0lhxhfeud/PR_HM_DD2_DGM_CE_LCM_2019_11.TextMark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mccmhqmfdy342rc/Bid%20No_PRO_HMDD2%20DPCCE_SCM_2019_15.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mccmhqmfdy342rc/Bid%20No_PRO_HMDD2%20DPCCE_SCM_2019_15.pdf?dl=0


 9 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/355 
නුවරඑළිය ප්රායේයය විදුලි ඉංිනයන්රු 
ඒකකයට අයත් වාිජජ උප ඒකකය 
සඳහා කුලී පදනම මත වසර 02ක 

කාලයකට වෑන් රථයක්  ලබා ගැනීම. 
 

2019-08-21 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාිජජ) 
කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 
 

1000/= 16,000/= ප්ර.ඉ. (වාිජජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාිජජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/356 
ගිනිගත්යහේන ප්රායේයය විදුලි 

ඉංිනයන්රු ඒකකයට අයත් මස්යකළිය 
පා.යසේ.ම. සඳහා කුලී පදනම මත වසර 

02ක කාලයකට සැහැල්ලු යලොරි 
රථයක්  ලබා ගැනීම. 

 

2019-08-21 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාිජජ) 
කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 
 

1000/= 16,000/= ප්ර.ඉ. (වාිජජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාිජජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/357 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු(තැනීම්) ඒකකය  
සඳහා කුලී පදනම මත වසර 02ක 

කාලයකට යමෝටර් කාර් රථයක්  ලබා 
ගැනීම. 

 

2019-08-21 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාිජජ) 
කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 
 

1000/= 20,000/= ප්ර.ඉ. (වාිජජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාිජජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/358 
මාතයල් ප්රායේයය විදුලි ඉංිනයන්රු 
ඒකකයට අයත් මාතයල් පා.යසේ.ම. 
සඳහා කුලී පදනම මත වසර 02ක 

කාලයකට සැහැල්ලු යලොරි රථයක්  
ලබා ගැනීම. 

 

2019-08-21 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාිජජ) 
කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

1000/= 16,000/= ප්ර.ඉ. (වාිජජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාිජජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/359 
නාවලපිටිය ප්රායේයය විදුලි ඉංිනයන්රු 
ඒකකයට අයත්  ගම්යපොළ පා.යසේ.ම. 

සඳහා කුලී පදනම මත වසර 02ක 
කාලයකට කෲ කැේ රථයක්  ලබා 

ගැනීම. 

2019-08-21 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාිජජ) 
කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 
 

1000/= 16,000/= ප්ර.ඉ. (වාිජජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාිජජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/xs0lvho9javx75p/Sin-DD2-CP-PPC-2019-355.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xs0lvho9javx75p/Sin-DD2-CP-PPC-2019-355.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wqbnajk624qr431/Sin-DD2-CP-PPC-2019-356.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wqbnajk624qr431/Sin-DD2-CP-PPC-2019-356.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xyabooesbx4g06m/Sin-DD2-CP-PPC-2019-357.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xyabooesbx4g06m/Sin-DD2-CP-PPC-2019-357.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pru13cjoj3ace9b/Sin-DD2-CP-PPC-2019-358.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pru13cjoj3ace9b/Sin-DD2-CP-PPC-2019-358.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/quu8w1ec3i8024q/Sin-DD2-CP-PPC-2019-359.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/quu8w1ec3i8024q/Sin-DD2-CP-PPC-2019-359.pdf?dl=0


 10 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/360 
මහනුවර නගර  ඒකකයට අයත්  නව 
පා.යසේ.ම. සඳහා කුලී පදනම මත වසර 

02ක කාලයකට වෑන් රථයක්  ලබා 
ගැනීම. 

2019-08-21 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාිජජ) 
කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

1000/= 16,000/= ප්ර.ඉ. (වාිජජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාිජජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/361 
කුණ්ඩසායල් ප්රායේයය විදුලි  

ඉංිනයන්රු ඒකකයට අයත් උඩදුම්බර 
පා.යසේ.ම. මඟින් මීමුයර් ග්රාමයේ 
සිදුවන බිඳවැටුම් යසේවා සැපයුම් 

ලබාදිම සඳහා වසරක කාලයකට 
ත්රියරෝද රථයක්  ලබා ගැනීම ග 

 

2019-08-21 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාිජජ) 
කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

500/= 5,000/= ප්ර.ඉ. (වාිජජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාිජජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/19/162 

 
විදුලි ඉංිනයන්රු ( සංවර්ධාන) නි.සා. 
නැයගනහිර යේ රාජකාරී කටයුතු 

සඳහා කාර් රථයක්  වසර 02 ක් සඳහා  
කුලියට ලබා ගැනීම. 

2019.08.21 
වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර

) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී(නැ

යගනහිර කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             

026-2222666 
026-2221030 

1,000.00 20,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
නිලායවලි පාර, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- 

NCB Click 
here 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/19/163 

 
විදුලි   අධිකාකාරි (වාිජජ) අම්පාර යේ 

රාජකාරී කටයුතු සඳහා වෑන් 
රථයක්/ඩබල් කැේ රථයක්  වසර 02 

ක් සඳහා කුලියට ලබා ගැනීම. 

2019.08.21 
වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර

) 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය 
(අම්පාර) 

063-2222387 
063-2222078 

යහෝ 
සාමානයාධිකාකාරී(නැ

යගනහිර කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             

026-2222666 

 

1,000.00 20,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
උප්පුයේලි, 

ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උප්පුයේලි, 

ත්රිකුයාමලය - 

NCB Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/jfzomi5sv84cavb/Sin-DD2-CP-PPC-2019-360.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jfzomi5sv84cavb/Sin-DD2-CP-PPC-2019-360.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zd864tclp8a1uz9/Sin-DDP-CP-PPC-2019-361.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zd864tclp8a1uz9/Sin-DDP-CP-PPC-2019-361.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kcexjmvt5l754ow/Eng-DD2-EP-162%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20EE%20Development.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kcexjmvt5l754ow/Eng-DD2-EP-162%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20EE%20Development.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y1sh99pd65a5091/Eng-DD2-EP-163%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20Commercial%20Ampara.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y1sh99pd65a5091/Eng-DD2-EP-163%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20Commercial%20Ampara.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/19/165 

 
විදුලි අධිකාකාරී යබදාහැරීම් තැනීම් 

(ත්රීකුයාමලය) යේ 
රාජකාරී කටයුතු සඳහා වෑන් 

රථයක්/ඩබල් කැේ රථයක්  වසර 02 
ක් සඳහා කුලියට ලබා ගැනීම 

2019.08.21 
වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර

) 

සාමානයාධිකාකාරී(නැ
යගනහිර කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

 

1,000.00 20,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
උප්පුයේලි, 

ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උප්පුයේලි, 

ත්රිකුයාමලය 
- 

NCB Click 
here 

නිසා(වාිජජ 
හා 

ආයතනික)  
යබදාහැරීම් 

අංශ 02 

DD2/DGM (C&C)/ 
ML/Security/2019/T87 

කිරිබත්යගොඩ පිහිටි යබදාහැරීම් අංශ 
02 මනු පරීක්ෂයාගාරය සඳහා 

ආරක්ෂක යසේවා සැපීම 

2019/08/21 
යප.ව. 10.00 

 
 

යබදාහැරීම් 
අංශ 2 

 
නිසා(වාහාආ) යබ.අංශ 

2, 02වන මහළ, 
යනො.205/3, නුවර 

පාර, පහළ බියන්විල, 
කඩවත 

0112399679 

 
 
 

500.00 

18,000.00 

කඩවත පිහිටි ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලයේ 

පළමු මහයල්  
අ.සා.(යබ.අංශ 02) 

කාර්යාලයේ තබා ඇති 
යටන්ඩර් යපට්ටියට 

බහාලිය යුතුයි 

ලං.වි.ම, යනො.205/3, 
නුවර පාර, පහළ 

බියන්විල, කඩවත 
යදවන මහයල් 

අ.සා.(යබ.අංශ 02) 
කාර්යාලය 

 
 
 
- 

යේශීය 
Click 

Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/J-V157/2019/157 
යතත් බදු කුලී පදනම මත යමෝටර් 

රථයක් ලබා ගැනීම. (රියදුරු සහිතව).  
විදුලි ඉංිනයන්රු - ජාඇල 

2019-08-15 
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/CON-V153/2019/158 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන් 

රථයක් ලබා ගැනීම. තැනීම් 
කාර්යාලය - බපඋ 

2019-08-15 
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/D-V91/2019/159 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන් 

රථයක් ලබා ගැනීම. ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය - දිවුලපිටිය 

2019-08-15 
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 

https://www.dropbox.com/s/hqlztzbg5ubc2ez/Eng-DD2-EP-165%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20Construction%20trincomalee.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hqlztzbg5ubc2ez/Eng-DD2-EP-165%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20Construction%20trincomalee.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ir4e9cz8638tpmj/Eng-DD2-CnC-2018-T64-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ir4e9cz8638tpmj/Eng-DD2-CnC-2018-T64-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bzigva1stjqmudz/Eng-DD2-WPN-NCB-J-%20V157-2019-157%20-%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bzigva1stjqmudz/Eng-DD2-WPN-NCB-J-%20V157-2019-157%20-%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s7dush4tupfxq8u/Eng-DD2-WPN-NCB-CON-%20V153-2019-158%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s7dush4tupfxq8u/Eng-DD2-WPN-NCB-CON-%20V153-2019-158%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/udxrmrpaod2q6p9/Eng-DD2-WPN-NCB-D-%20V91-2019-159%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/udxrmrpaod2q6p9/Eng-DD2-WPN-NCB-D-%20V91-2019-159%20van.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/K-V139/2019/160 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන් 

රථයක් ලබා ගැනීම. ප්රධාාන විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය - කැලිජය 

2019-08-15 
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/K-V50/2019/119 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන්  

රථයක් ලබා ගැනීම. ප්රධාාන විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය - කැලිජය 

2019-08-15 
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) 

බපඋ/දිවු/ඩේසී/පිරිසිදු කිරීම - 2019  
දිවුලපිටිය ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය දදනිකව පිරිසිදු කිරීම 

සඳහා මිළ ගයන් ලබා ගැනීම 

2019-08-15 
ප.ව 2.00 

දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ප්රායේශීය විදුලි 

ඉංිනයන්රු කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, නව ලංකා 

යගොඩනැගිල්ල, 

යකොළඹ  පාර, 

දිවුලපිටිය. 

දු.ක.    031-2243096 

ෆැක්ස්  031-2243026 

 
100.00 

 
5,000.00 

ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නව ලංකා 

යගොඩනැගිල්ල, යකොළඹ  

පාර, දිවුලපිටිය. 

 

ප්රායේශීය විදුලි 

ඉංිනයන්රු 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, නව ලංකා 

යගොඩනැගිල්ල, 

යකොළඹ  පාර, 

දිවුලපිටිය. 

 

 
- 

 
යේශීය 

Click 

here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/CE (con.)C.4/Building/Nitt.  
බදු /කුලී පදනම මත නිට්ටඹුව තැනීම් 
වැඩබිම සදහා යගොඩනැගිල්ලක් සපයා 

ගැනීම (නිට්ටඹුව අවටින්) 

2019-08-22 
ප.ව 2.00 

දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
තැනීම් ( බපඋ) 

කාර්යාලය, අංක 280, 
නව ජීවන යපයදස 

කිරිබත්යගොඩ                                           
+94-11-2910183 
+94-11-2908250 

250.00 - 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු තැනීම් 
( බපඋ) කාර්යාලය, අංක 
280, නව ජීවන යපයදස 

කිරිබත්යගොඩ 
 

 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
තැනීම් ( බපඋ) 

කාර්යාලය, අංක 280, 
නව ජීවන යපයදස 

කිරිබත්යගොඩ 
 

 
- 

 
යේශීය 

Click 
here 

https://www.dropbox.com/s/6crplhf0kstsh2u/Eng-DD2-WPN-NCB-K-%20V139-2019-160%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6crplhf0kstsh2u/Eng-DD2-WPN-NCB-K-%20V139-2019-160%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j9rr7ocaf9bjc0z/Eng-DD2-WPN-NCB-K-%20V50-2019-119%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j9rr7ocaf9bjc0z/Eng-DD2-WPN-NCB-K-%20V50-2019-119%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/aet1jndqu7whv25/Divulapitiya%20-%20Internal%20Cleaning.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/aet1jndqu7whv25/Divulapitiya%20-%20Internal%20Cleaning.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f4ebp11xgqmyhha/%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B6%B9%E0%B7%94%E0%B7%80%20%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%A9%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92%20-%20%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%AD%201.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f4ebp11xgqmyhha/%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B6%B9%E0%B7%94%E0%B7%80%20%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%A9%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92%20-%20%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%AD%201.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

බපඋ/ජා/ආලි4/ඉඩම්/ ටි/04 

වසරක කාලයකට ජාඇල පාරියභෝගික 

යසේවා මධායස්ථානයේ කණු අංගනය 

සදහා පර්චස් 15කට යනොඅඩු ඉඩමක් 

යදහියාගාත හන්දියේ සිට කි.මි.2 ක් 

අවටින් බදු කුලි පදනම මත ලබා 

ගැනිම. ඉඩමට ඇතුළුවිමට අවම 

වශයයන්  අඩි 15ක පාරක් තිබිය 

යුතුය. 

2019-08-22 
ප.ව 2.00 

දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ප්රායේයය විදුලි 

ඉංිනයන්රු කාර්යාලය 

, 

අංක:37, මිගමුව පාර, 

තුඩැල්ල, ජාඇල. 

දු.ක.    :011-2232604 

011-2232105 ෆැක්ස් 

:011-2236662 

500.00 5,000.00 

ප්රායේයය විදුලි ඉංිනයන්රු 

කාර්යාලය, 

අංක : 37, මිගමුව පාර, 

තුඩැල්ල, ජාඇල. 

 

ප්රායේයය විදුලි 

ඉංිනයන්රු 

කාර්යාලය, 

අංක : 37, මිගමුව 

පාර, තුඩැල්ල, 

ජාඇල. 

 

 
- 

 
යේශීය 

Click 
here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

නි.සා 
(සබර) 

 
යටන්ඩර් අංකය:          

SAB/CE(COM)/Dis 
&Re//Ru/2019-01 

මුදල් යනොයගවීම මත විදුලිය විසන්ධිකා 
කිරීම හා නැවත සංධිකා කිරීම 

(රුවන්වැල්ල ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය) 

 

2019-08-21 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාිජජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර 

2,000.00 100,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාිජජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාිජජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර 

-- යේශීය 

 
 
 
 

Click              
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2019/47 

බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි විදුලි 

ඉංජිටන්රු -II (ටබදාහැරීම් නඩත්තු) 

සඳහා කුලී පදනම මත ටමෝ  ප කා ප 

රථය ස ලබාගැනීම සඳහා වූ 
යටන්ඩරය. 

2019.08.22 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(බස්නාහිර පළාත 
දකුය-1) කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 608, 

ගාලුපාර, රත්මලාන. 
011-2638852 

500.00 15,000.00 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාිජජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-

1) කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 608, 

ගාලුපාර, රත්මලාන. 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාිජජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 608, 

ගාලුපාර, රත්මලාන. 

 

NCB 

Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2019/48 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි 

රත්මලාන ප්රාටීය ය නඩත්තු කකකය 

සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 
ලබාගැනීම සඳහා වූ යටන්ඩරය. 

2019.08.22 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(බස්නාහිර පළාත 
දකුය-1) කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 608, 

ගාලුපාර, රත්මලාන. 
011-2638852 

500.00 15,000.00 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාිජජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-

1) කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 608, 

ගාලුපාර, රත්මලාන. 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාිජජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 608, 

ගාලුපාර, රත්මලාන. 

 

NCB 

Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

නි.සා.(ද.ප.)/ලි2/අබලි/2019/38 
ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩලයේදකුණුපළාත්
ගබඩායේඇතිභාවිතයයන්ඉවත්කරනල

දඅබලිභාණ්ඩවිකිණීම 

2019.08.15 
ප .ව .2.00  

පලාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

නි.සා.(ද.ප.) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

අංක.167,  
මාතරපාර,ගාල්ල. 

1,000.00 ලංසුයවන් 10% 
කමුදල 

නි.සා.(ද.ප.) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., අංක.167,  
මාතරපාර,ගාල්ල. 

 

  
 

අදාලයනොයේ
. 

 
 

NCB 
 

 
Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/lj8sf91ywmqvaz8/Ja-ela%20land%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lj8sf91ywmqvaz8/Ja-ela%20land%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xvbl83uoslz2yr0/SAB-CE%28COM%29-Dis%26Re-%20Ru-2019-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xvbl83uoslz2yr0/SAB-CE%28COM%29-Dis%26Re-%20Ru-2019-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tocj0jz1j4rkzj6/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2019_47.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tocj0jz1j4rkzj6/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2019_47.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n46d5spmwt7s6pz/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2019_48.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n46d5spmwt7s6pz/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2019_48.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g1mlzaw6ast3icv/Sin-DD4%28SP%29-DGM%28SP%29-C2-2019-08-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g1mlzaw6ast3icv/Sin-DD4%28SP%29-DGM%28SP%29-C2-2019-08-01.pdf?dl=0
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වත්කම් 

කළමනාකර
ය 

(පුහුණු 
කිරීම්) 

 
DGM(Tr)/Services/T/2019-06 

 
භූමි පරිශ්ර අලංකරය හා නඩත්තු 

යසේවාව 
ලංවිම පුහුණූ  මධායස්ථානය, 

කාසල්රි - දික්ඔය. 

 
2019-08-22 

දින 
පැය. 14:30 

පැයට 
අවසන් 
කරනු  
ලැයේ. 

 

 
ප්රායේයය 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(වත්කම් 

කළමනාකර
ය) 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(පුහුණු කිරීම්) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය 

ශ්රී යේවානන්ද පාර, 
පිළියන්දල 

 
දු.අ. 011 261 4468 

 

 
1,000.00 

 
45,000.00 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී (පුහුණු 
කිරීම්) 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

ශ්රී යේවානන්ද පාර, 
පිළියන්දල 

 
දු.අ. 011 261 4468 

 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(පුහුණු කිරීම්) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය 

ශ්රී යේවානන්ද පාර, 
පිළියන්දල 

 
දු.අ. 011 261 4468 

 

 
අදාල 

යනොයේ. 

 
NCB 

 
 

 

Click 

Here 

අතියර්ක 
සාමානයාධිකා

කාරි 
(වයාපෘති) 

CEB/MHP/PD/TD/02/2019/04 

 
යමොරයගොල්ල ජල විදුලි වයාපෘති 

කාර්යාලය සඳහා මාස 06 ක කාලයක් 
සඳහා බදු පදනම මත  ලබා ගැනීම. 

 
 

2019 
අයගෝස්තු 15 

වන දින 

ප:ව 02.00 

වයාපෘති 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(යමොරයගොල්
ල ජලවිදුලි 
වයාපෘතිය) 

වයාපෘති අධායක්ෂ, 
යමොරයගොල්ල ජල 
විදුලි වයාපෘතිය, 
අංක 6/1, ටී.බී. 

පානයබොක්ක මාවත, 
ගම්යපොල 

දු. ක. 081-383 2043 

යනොමියල් රු.10,000.00 

වයාපෘති අධායක්ෂ, 
යමොරයගොල්ල ජල විදුලි 

වයාපෘතිය, 
අංක 6/1, 

ටී.බී.පානයබොක්ක මාවත, 
ගම්යපොල 

 
වයාපෘති අධායක්ෂ, 
යමොරයගොල්ල ජල 
විදුලි වයාපෘතිය, 

අංක 6/1, 
ටී.බී.පානයබොක්ක 
මාවත, ගම්යපොල 

 

2019 අයගෝස්තු 15 
වන දින 

ප:ව 02.00 

අදාල 
යනොයේ 

NCB 
Click 
Here 

වයාපෘති 
අංශය 

PSRSP/PM3/Tenders/2019/04 
 

බලශක්ති පේධාති විශ්වාසනීයව 
සවිබලගැන්වීයම් වයාපෘති 

කාර්යාලය(PSRSP) වායු සමීකරය 
සැපීම සහ සවිකිරීම. 

 
24,000 BTU වායු සමීකරණ - 03. 

18,000 BTU වායු සමීකරණ - 05. 

12,000 BTU වායු සමීකරණ - 05. 

9,000 BTU වායු සමීකරණ - 03. 

 

22/08/2019 
 

14.00 hrs 

ප්රටීියය 

ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

(වයාපි)) 

වයාපි) අයෂ 

කා පයාලය, PSRSP, 

65/1 ටදවන මහල 
GOBA 

ටගොඩනැගිල්ල, ස ප 

චිත්තම්පලම් ක 

ගාඩින ප මාවත 

,ටකොළඹ 02 
0112 338249 
0716 876274 

 

මුදල් අය 

ටනොටකට ප 
50000.00 

වයාපි) අයෂ 

කා පයාලය, PSRSP, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

ටදවන මහල GOBA 

ටගොඩනැගිල්ල, ස ප 

චිත්තම්පලම් ක ගාඩින ප 

මාවත ,ටකොළඹ 02 

වයාපි) අයෂ 

කා පයාලය, PSRSP, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

ටදවන මහල GOBA 

ටගොඩනැගිල්ල, ස ප 

චිත්තම්පලම් ක 

ගාඩින ප මාවත 

,ටකොළඹ 02 

අදාල නැත NCB 
Click 
Here 

 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය යවනුයවන් සපයාගැනීම් කමිටුයේ සභාපති විසින් හැකියාවැති සැපයුම්කරුවන් යවතින්, ජාතයන්තර/ජාතික තර`ගකාරී ලංසු ඉදිරිපත් කිරීයම් පදනම මත මුද්රා තබන ලද ලංසු කැ`දවන අතර, එම ලංසු ඉදිරිපත් කළ යුත්යත් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 
යවතින් මිළදී ගන්නා ලද ලංසු යපොත් පමයක් උපයයෝගී කරයගනය. 

 
 

අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන්ට යහෝ ඔවුන්යේ බලයලත් නියයෝිනතයන්ට පමයක් ලංසු යපොත් නිකුත් කරනු ලැයේ. අවශය වු විටක ඔවුන් 1987 අංක 3 දරය යපොදු යකොන්ත රාත් පනතට අනුකූලව ලියාපදිංචි විය යුතුය. 
 

 

ලංසු භාර ගන්නා අවසාන දිනයට කලින් දින දක්වා සෑම ලංසු යපොතක් යවනුයවන්ම ඉහත 6 වන තීරුයේ ස`දහන් මුදල යගවා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාාන ඉංිනයන්රු යවත ලිිතතව ඉදිරිපත් කරන ලද ඉල්ලීමක් ම`ගින්  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. 
 

 

https://www.dropbox.com/s/169o3li1m7k0fwp/Sin-AM-TRN-DGM%28Tr%29-Services-T-2019-06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/169o3li1m7k0fwp/Sin-AM-TRN-DGM%28Tr%29-Services-T-2019-06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d135y0777af6sbd/Eng-PRJ-MHP-PD-TD-02-2019-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d135y0777af6sbd/Eng-PRJ-MHP-PD-TD-02-2019-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fmjudvvkf8fonuk/ENG-PRJ-PSRSP_PM3_Tenders_2019_04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fmjudvvkf8fonuk/ENG-PRJ-PSRSP_PM3_Tenders_2019_04.pdf?dl=0
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වියේශීය තානාපති කාර්යාල /යවළ`ද යකොමිෂන්වලට, ලංසු යපොත්වල යතොරතුරු පිටපත් ලිිතත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීයමන් අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාාන ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපොත් අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ඔවුන්යේ නියයෝිනතයින්ට අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාාන ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් පරීක්ෂා කල හැක. 
 

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

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

 

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

 

        සාමානයාධිකාකාරී                      
                                     


