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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 
ලක්ෂපාන 
සංකීර්යය 

LC/CME/SLDQ/2019/ORC/AC 
ලක්ෂපාන සංකීර්ය යේ ORC 

යගොඩනැගිල්ල සදහා වායු සමීකරය 
පද්ධතියක් සපයා සවි කිරීම. 

 

2019-11-14 
වන දින 
14.00 hrs. 

ලක්ෂපාන 
සංකීර්ය  
කණිෂ්ඨ 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

න යයෝජය 
සාමානයධිකකාරි(ලක්ෂ
පාන සංකීර්යය) 

න යයෝජය 
සාමානයධිකකාරි 

කාර්යලය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
ලක්ෂපාන 

 
දුරකථන 

0512232375, 
ෆැක්ස් : 

051 2232211 
E mail : 

dgmlc@ceb.lk 
 

1000/= 
සියලුම 
යගවීම් 
ජනක 
අංශයේ 
රැස්කිරීයම් 
ගිණුම් 
අංශයේ 
මහජන 
බැංකුයේ 

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 
ගිණුම් අංක 
071-1001-
23320-705 
ගිණුමට 
බැර කර 
අදාල 
රිසිට්පත 
ඉදිරිපත් 
කිරීයමන් 
2019-11-

13 දින 
දක්වා 9:00 
පැය සිට 
15:00 පැය 
දක්වා 

සතියේ වැඩ 
කරන දින 
වලදී ලබා 
ගත හැක. 

20,000/= 
 

න යයෝජය 
සාමානයධිකකාරි(ලක්ෂපාන 

සංකීර්යය) 
න යයෝජය සාමානයධිකකාරි 

කාර්යලය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

ලක්ෂපාන 
 

න යයෝජය 
සාමානයධිකකාරි(ලක්ෂ
පාන සංකීර්යය) 

න යයෝජය 
සාමානයධිකකාරි 

කාර්යලය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
ලක්ෂපාන 

2019-11-14 දින පැය 
14.00hrs. 

අදාළ නැත. ජාතික 
තරඟකාරි 
ලංසු. 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/5jz3nya6vjh5sxh/ENG-GEN-LC-CME-SLDQ-2019-ORC-AC.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5jz3nya6vjh5sxh/ENG-GEN-LC-CME-SLDQ-2019-ORC-AC.pdf?dl=0
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යබදා හැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2019/09
5 
 

Supply & Delivery of 
i)   Lot 01 :Fluorescent Lamps and   

Accessories 
– 08 Items. 

ii) Lot 02 : Halogen Lamps and 
Accessories 
– 04 Items. 

iii) Lot 03: CFL Lamps - 09 Items. 
iv) Lot 04 :LED Lamps and 

Accessories 
- 06 Items. 

v)  Lot 05 :Other Items  - 20 Items. 
 
 
 
 

2019 
යනොවැම්බර් 

20 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 
යකොළඹ 03මගින් 

2019- 11-19 දිනට 
යපර 

දුක.011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

යලොට් අංක 1- 
8,500.00 

යලොට් අංක 2- 
9,500.00 

යලොට් අංක 3-  
6,500.00 

යලොට් අංක 4- 
20,000.00 

යලොට් අංක 5- 
14,600.00 

(මුදලින් යහෝ 
බැංකු 

අයකරයක් 
මඟින්) 

නයයෝජය සාමානයාධිකකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

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

03 හි තබා ඇති ලංසු 
යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නයයෝජය 

සාමානයාධිකකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යද්ශීය Click 
Here 

යබදා හැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2019/20
0 
 

Supply & Delivery of 
Foot Operated Hydraulic Cable 

Spiker Units 
- 02 Nos. 

ලංසු අවසන් වීමට පෙර සාකච්ජාව 

සදහා ෙැමීණිය යුතු දිනය 2019 

පනොවැම්බර්  මස 07 වන දින 

පෙ.ව.10.00ට නිපයෝජය 

සාමානයාධිකාකා ( ොපකො න නයරය  

කාර්යාලය, සිව් වන මහල, ලක්ෂ්මන් 

පයොඩනැගිල්ල, 340, 

ආර්. ඒ. ද පමල් මාවත, පකො න 03 දී. 

2019 
යනොවැම්බර් 

20 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 
යකොළඹ 03මගින් 

2019- 11-19 දිනට 
යපර 

දුක.011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

15,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

නයයෝජය සාමානයාධිකකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

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

03 හි තබා ඇති ලංසු 
යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නයයෝජය 

සාමානයාධිකකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යද්ශීය Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/314 
මධයම පළාත, ගිනගත්යහ න ඒකකය 
සඳහා මීටර් 6.0 කි.ග්රෑ. 50 යපරැදි 

ස්පන් යකොන්ක්රිට් කණු (pre-Stressed 
Spun type) -  300ක් සහ මීටර් 6.0 
කි.ග්රෑ. 50 සැහැල්ලු වැරකැවු 

යකොන්ක්රට් කණු (Light Weight – 
RC) -300ක්  සපයා භාරදීම. (Lot-2) 

2019-11-20  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 
081-4472724 

 

1000/= යපරැදි ස්පන් 
කණු සඳහා 
42,400/- 
සැහැල්ලු 

වැරකැවූ කණු 
සඳහා 32,300/- 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යද්ශීය Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/1i0eb59nufundo5/ENG-DD1-CC-2019-95.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1i0eb59nufundo5/ENG-DD1-CC-2019-95.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8b67mt7i6584k25/ENG-DD1-CC-2019-200.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8b67mt7i6584k25/ENG-DD1-CC-2019-200.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wnnea3rzw4d85nl/Eng-DD2-CP-PPC-2019-314.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wnnea3rzw4d85nl/Eng-DD2-CP-PPC-2019-314.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/315 
මධයම පළාත, කෑගල්ල ඒකකය 
සඳහා මීටර් 6.0 කි.ග්රෑ. 50 යපරැදි 

ස්පන් යකොන්ක්රිට් කණු (pre-Stressed 
Spun type) -  300ක් සහ මීටර් 6.0 
කි.ග්රෑ. 50 සැහැල්ලු වැරකැවු 

යකොන්ක්රට් කණු (Light Weight – 
RC) -300ක්  සපයා භාරදීම. (Lot-2) 

2019-11-20  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 
081-4472724 

 

1000/= යපරැදි ස්පන් 
කණු සඳහා 
42,400/- 
සැහැල්ලු 

වැරකැවූ කණු 
සඳහා 32,300/- 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යද්ශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/316 
මධයම පළාත, කෑගල්ල ඒකකය 
සඳහා මීටර් 6.0 කි.ග්රෑ. 50 යපරැදි 

ස්පන් යකොන්ක්රිට් කණු (pre-Stressed 
Spun type) -  300ක් සපයා භාරදීම. 

(Lot-3) 

2019-11-20  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 
081-4472724 

 

1000/= 42,400/- 
 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යද්ශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/317 
මධයම පළාත, යරරායදණිය ඒකකය 
සඳහා මීටර් 6.0 කි.ග්රෑ. 50 යපරැදි 

ස්පන් යකොන්ක්රිට් කණු (pre-Stressed 
Spun type) -  200ක් සපයා භාරදීම. 

(Lot-2) 

2019-11-20  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 
081-4472724 

 

1000/= 28,300/- 
 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යද්ශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/318 
මධයම පළාත, මාවනැල්ල ඒකකය 
සඳහා මීටර් 6.0 කි.ග්රෑ. 50 යපරැදි 

ස්පන් යකොන්ක්රිට් කණු (pre-Stressed 
Spun type) -  200ක් සපයා භාරදීම. 

(Lot-2) 

2019-11-20  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 
081-4472724 

 

1000/= 28,300/- 
 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යද්ශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/319 
මධයම පළාත, නාවලපිටිය ඒකකය 
සඳහා මීටර් 6.0 කි.ග්රෑ. 50 යපරැදි 

ස්පන් යකොන්ක්රිට් කණු (pre-Stressed 
Spun type) -  200ක් සපයා භාරදීම. 

(Lot-2) 

2019-11-20  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 
081-4472724 

1000/= 28,300/- 
 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යද්ශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/320 
මධයම පළාත, නුවරළියය ඒකකය 
සඳහා මීටර් 6.0 කි.ග්රෑ. 50 යපරැදි 

ස්පන් යකොන්ක්රිට් කණු (pre-Stressed 
Spun type) -  200ක් සපයා භාරදීම. 

(Lot-2) 

2019-11-20  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 
081-4472724 

 

1000/= 28,300/- 
 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යද්ශීය Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/4aajl2n0iigma3s/Eng-DD2-CP-PPC-2019-315.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4aajl2n0iigma3s/Eng-DD2-CP-PPC-2019-315.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hhhbka52kur8fxl/Eng-DD2-CP-PPC-2019-316.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hhhbka52kur8fxl/Eng-DD2-CP-PPC-2019-316.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ci27vowsuwv9wja/Eng-DD2-CP-PPC-2019-317.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ci27vowsuwv9wja/Eng-DD2-CP-PPC-2019-317.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ri2hkxnqhy6zsfi/Eng-DD2-CP-PPC-2019-318.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ri2hkxnqhy6zsfi/Eng-DD2-CP-PPC-2019-318.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iwo6v34bb9es00w/Eng-DD2-CP-PPC-2019-319.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iwo6v34bb9es00w/Eng-DD2-CP-PPC-2019-319.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u7ahp0qzm490jsw/Eng-DD2-CP-PPC-2019-320.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u7ahp0qzm490jsw/Eng-DD2-CP-PPC-2019-320.pdf?dl=0


 4 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/321 
මධයම පළාත, කුණ්ඩසායල් ඒකකය 
සඳහා මීටර් 6.0 කි.ග්රෑ. 50 යපරැදි 

ස්පන් යකොන්ක්රිට් කණු (pre-Stressed 
Spun type) -  200ක් සපයා භාරදීම. 

(Lot-2) 

2019-11-20  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 
081-4472724 

 

1000/= 28,300/- 
 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යද්ශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/322 
මධයම පළාත, ගිනගත්යහ න ඒකකය 
සඳහා මීටර් 8.3 කි.ග්රෑ. 100 යපරැදි 

ස්පන් යකොන්ක්රිට් කණු (pre-Stressed 
Spun type) -  200ක් සහ මීටර් 8.3 
කි.ග්රෑ. 100 සැහැල්ලු වැරකැවු 

යකොන්ක්රට් කණු (Light Weight – 
RC) -200ක්  සපයා භාරදීම. (Lot-2) 

2019-11-20  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 
081-4472724 

1000/= යපරැදි ස්පන් 
කණු සඳහා 
36,900/- 
සැහැල්ලු 

වැරකැවූ කණු 
සඳහා 34,000/- 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යද්ශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/323 
මධයම පළාත, යරරායදණිය ඒකකය 
සඳහා මීටර් 8.3 කි.ග්රෑ. 100 යපරැදි 

ස්පන් යකොන්ක්රිට් කණු (pre-Stressed 
Spun type) -  300ක් සහ මීටර් 8.3 
කි.ග්රෑ. 100 සැහැල්ලු වැරකැවු 

යකොන්ක්රට් කණු (Light Weight – 
RC) -200ක්  සපයා භාරදීම. (Lot-2) 

2019-11-20  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 
081-4472724 

1000/= යපරැදි ස්පන් 
කණු සඳහා 
55,400/- 
සැහැල්ලු 

වැරකැවූ කණු 
සඳහා 34,000/- 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යද්ශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/324 
මධයම පළාත, නාවලපිටිය ඒකකය 
සඳහා මීටර් 8.3 කි.ග්රෑ. 100 යපරැදි 

ස්පන් යකොන්ක්රිට් කණු (pre-Stressed 
Spun type) -  200ක් සපයා භාරදීම. 

(Lot-2) 

2019-11-20  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 
081-4472724 

1000/= 36,900/- 
 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යද්ශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/325 
මධයම පළාත, කෑගල්ල ඒකකය 
සඳහා මීටර් 8.3 කි.ග්රෑ. 100 යපරැදි 

ස්පන් යකොන්ක්රිට් කණු (pre-Stressed 
Spun type) -  400ක් සහ මීටර් 8.3 
කි.ග්රෑ. 100 සැහැල්ලු වැරකැවු 

යකොන්ක්රට් කණු (Light Weight – 
RC) -300ක්  සපයා භාරදීම. (Lot-2) 

2019-11-20  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 
081-4472724 

1000/= යපරැදි ස්පන් 
කණු සඳහා 
73,800/- 
සැහැල්ලු 

වැරකැවූ කණු 
සඳහා 51,000/- 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යද්ශීය Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/fu4r4jc2nfd21sq/Eng-DD2-CP-PPC-2019-321.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fu4r4jc2nfd21sq/Eng-DD2-CP-PPC-2019-321.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0rzknof1rmek0q3/Eng-DD2-CP-PPC-2019-322.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0rzknof1rmek0q3/Eng-DD2-CP-PPC-2019-322.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/09iqw7yhdjfu3dh/Eng-DD2-CP-PPC-2019-323.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/09iqw7yhdjfu3dh/Eng-DD2-CP-PPC-2019-323.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ptf5xkn6md5ttj7/Eng-DD2-CP-PPC-2019-324.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ptf5xkn6md5ttj7/Eng-DD2-CP-PPC-2019-324.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jvcjkusjp2hbpp8/Eng-DD2-CP-PPC-2019-325.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jvcjkusjp2hbpp8/Eng-DD2-CP-PPC-2019-325.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/326 
මධයම පළාත, කෑගල්ල ඒකකය 

සඳහා මීටර් 8.3 කි.ග්රෑ. 100 සැහැල්ලු 
වැරකැවූ යකොන්ක්රිට් කණු (Light 
Weight – RC) -  300ක් සපයා 

භාරදීම. (Lot-3) 

2019-11-20  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 
081-4472724 

1000/= 51,000/- 
 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යද්ශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/327 
මධයම පළාත, නුවරළියය ඒකකය 
සඳහා මීටර් 8.3 කි.ග්රෑ. 100 යපරැදි 

ස්පන් යකොන්ක්රිට් කණු (pre-Stressed 
Spun type) -  400ක් සහ මීටර් 8.3 
කි.ග්රෑ. 100 සැහැල්ලු වැරකැවු 

යකොන්ක්රට් කණු (Light Weight – 
RC) -200ක්  සපයා භාරදීම. (Lot-2) 

2019-11-20  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 
081-4472724 

1000/= යපරැදි ස්පන් 
කණු සඳහා 
73,800/- 
සැහැල්ලු 

වැරකැවූ කණු 
සඳහා 34,000/- 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යද්ශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/328 
මධයම පළාත, කුණ්ඩසායල් ඒකකය 
සඳහා මීටර් 8.3 කි.ග්රෑ. 100 යපරැදි 

ස්පන් යකොන්ක්රිට් කණු (pre-Stressed 
Spun type) -  300ක්  සපයා භාරදීම. 

(Lot-2) 

2019-11-20  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 
081-4472724 

1000/= 55,400/- 
 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යද්ශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/329 
මධයම පළාත, දිගන කණු අංගනය 
සඳහා මීටර් 8.3 කි.ග්රෑ. 100 යපරැදි 

ස්පන් යකොන්ක්රිට් කණු (pre-Stressed 
Spun type) -  300ක්  සපයා භාරදීම. 

(Lot-3) 

2019-11-20  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 
081-4472724 

1000/= 55,400/- 
 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යද්ශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/330 
මධයම පළාත, යරරායදණිය ඒකකය 
සඳහා මීටර් 8.3 කි.ග්රෑ. 100 වැරකැවූ 
යකොන්ක්රිට් කණු  300ක් සපයා 

භාරදීම. 
(Lot-02) 

2019-11-20  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 
081-4472724 

1000/= 50,100/= ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යද්ශීය Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/vvigk5rwa8t8a00/Eng-DD2-CP-PPC-2019-326.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vvigk5rwa8t8a00/Eng-DD2-CP-PPC-2019-326.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1kwzy2i1fxrbcxc/Eng-DD2-CP-PPC-2019-327.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1kwzy2i1fxrbcxc/Eng-DD2-CP-PPC-2019-327.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pg8ronc0g598u32/Eng-DD2-CP-PPC-2019-328.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pg8ronc0g598u32/Eng-DD2-CP-PPC-2019-328.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lvjjmsnbndlae7j/Eng-DD2-CP-PPC-2019-329.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lvjjmsnbndlae7j/Eng-DD2-CP-PPC-2019-329.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b2pbfk8vlaqysrh/Eng-DD2-CP-PPC-2019-330.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b2pbfk8vlaqysrh/Eng-DD2-CP-PPC-2019-330.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/331 
මධයම පළාත, කෑගල්ල ඒකකය 

සඳහා මීටර් 8.3 කි.ග්රෑ. 100 වැරකැවූ 
යකොන්ක්රිට් කණු  300ක් සපයා 

භාරදීම. 
(Lot-02) 

2019-11-20  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 
081-4472724 

1000/= 50,100/= ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යද්ශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/332 
මධයම පළාත, කෑගල්ල ඒකකය 

සඳහා මීටර් 8.3 කි.ග්රෑ. 100 වැරකැවූ 
යකොන්ක්රිට් කණු  300ක් සපයා 

භාරදීම. 
(Lot-03) 

2019-11-20  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 
081-4472724 

1000/= 50,100/= ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යද්ශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/437 
මධයම පළාත, දිගන කණු අංගනය 
සඳහා මීටර් 11 කි.ග්රෑ. 850 යපරැදි 
යකොන්ක්රිට් කණු  100ක් සපයා 

භාරදීම. 
 

2019-11-20  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 
081-4472724 

1000/= 78,500/= ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යද්ශීය Click 
Here 

 

ඉදිකිරීම් 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/සිවිල්/ටී/2019/09 
රත්මලාන ප්රායද්ශීය කාර්යාලයේ  -
සිටි කාර්යාලය අලුත්වැඩියා කිරීම හා 
යබදායවන් කිරීම සඳහා වූ යටන්ඩරය 

2019.10.1
4 

යප.ව. 
10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නයයොජය 
සාමානයාධිකකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත 

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

යදහිවල. 
011-2638852 

500.00 39,000.00 ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය,  

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

ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

යදහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

යස වා 

https://www.dropbox.com/s/j0pp40ujse1wiip/Eng-DD2-CP-PPC-2019-331.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j0pp40ujse1wiip/Eng-DD2-CP-PPC-2019-331.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u3rltorwgvdiff1/Eng-DD2-CP-PPC-2019-332.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u3rltorwgvdiff1/Eng-DD2-CP-PPC-2019-332.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y2uhb7kvw673r66/Eng-DD2-CP-PPC-2019-437.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y2uhb7kvw673r66/Eng-DD2-CP-PPC-2019-437.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wum6zh8ztrt5pn1/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_2019_CIVIL_09.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wum6zh8ztrt5pn1/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_2019_CIVIL_09.pdf?dl=0
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ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය 

LV/T/2019/0331 
ලක්විජය විදුලි බලාගාරයේ ළසවුම් 
යන්ත්ර සඳහා Festoon පද්දති සැපයීම, 
යබදාහැරීම, සවිකිරීම සහ පරීක්ෂා 
කිරීම සදහා යටන්ඩර් කැදේම 

 

2019  යනොවැම්බර් 
මස  27 බදාදා 
දින 14.00 
පැයට. 

යපර ලංසු 
රැස්වීම 

20/11/2019 
වන දින 

යප.ව 10.00 
ට, ලක්විජය 

විදුලි 
බලාගාර යේ 
, පරිපාලන 
යගොඩනැගිල්

යල්දී 
පැවැත්යේ. 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය- 
සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන 
අංශය, 4වන මහල, 

බලස්ථාන 
කළමයාකරු 
(ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය) ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්ය ෝයල් 

TP : 032 226 8964 
Fax: 032 226 8966 

 
 

පනොමිපල් 

නිකුත් කරනු 

ලැපබ් 

රු.100,000.00 ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය 
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, 
ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච් යලයි 

61342. 
 

http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 
යනොමියල් 
බාගත 

කරගත හැක 
 

NCB Click 
Here 

 
 

ජනක අංශය 
(තාපබල 
සංකීර්යය) 

යක්සීසීපීළස්/ළල්ළස්/ළම් (ST) 
/2019/58 

කැළණිතිස්ස සංයුක්ත  ක්රීය 
බලාගාරය සඳහා ඉංිනයන්රු නල 

නවසක් බද්දට ගැනීම. 

2019/11/ 20 
දින 

10:00 පැයට 

නයයෝජය 
සාමානයාධික
කාරි(තාපබල 
සංකීර්යය) 

නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරි 

(තාපබල සංකීර්යය), 
ලංවිම, 

ජනක මූලස්ථානය, 
නව කැළණි පාලම 
පාර, 10600, 

යකොයළොන්නාව. දු.ක.: 
011 - 2380518, 
011-24238897. 

රු.100.00 අදාල නැත නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරි (තාපබල 

සංකීර්යය), 
ලංවිම, 

ජනක මූලස්ථානය, නව 
කැළණි පාලම පාර, 

10600, යකොයළොන්නාව. 
 

නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරි 

(තාපබල සංකිර්යය) 
2019 / 11 / 20 දින  

10:00 පැයට 

අදාල නැත NCB 
 

Click 
Here 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/zfin22qnoxrb4pl/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0331.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zfin22qnoxrb4pl/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0331.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jeresdjxxhu9nld/Bid%20Document%20%26%20lease%20agreement-%20English.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jeresdjxxhu9nld/Bid%20Document%20%26%20lease%20agreement-%20English.pdf?dl=0
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ප්ර.ඉ(සම්.යම.
හා.න- 
මධයම) 

සම්.යම.හා.න-මධයම/ප්ර.ඉ/ලි1/මංවර 
යහියකිරීම සඳහා ලියාපදිංචි වීම 

2019.11.22 
යප.ව. 10.00 

න.සා 
(සම්.යම.හා.
න-උතුර) 

ප්ර.ඉ (සම්.යම.හා.න- 
මධයම) කාර්යාලය 

ලං.වි.ම, පල්යලකැයල් 
ග්රිඩ් උ උපයපොල. 
බලයගොල්ල , 
යකන්ගල්ල 

දු.අ. 081 2050960 / 
081 2215669 

- - ප්ර.ඉ(සම්.යම.හා.න- 
මධයම) , ලං.වි.ම, 
පල්යලකැයල් ග්රිඩ් උ 

උපයපොල. බලයගොල්ල , 
යකන්ගල්ල. 

ප්ර.ඉ(සම්.යම.හා.න- 
මධයම) , ලං.වි.ම, 
පල්යලකැයල් ග්රිඩ් උ 

උපයපොල. 
බලයගොල්ල , 
යකන්ගල්ල. 

- NCB Click 
here 

යබදාහැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/2
01 
 

නිපයෝජය සාමනයාධිකාකා ( ොපකො න 

නයරය  ට අනියුක්ක ප්රධාාන 

ඉංජිපන්රු ොපකො න උතුර  ප්රාපියය 

කාර්යාලය සදහා  කුළි වැන් රථයක් 

ලබා යැනිම  (වාහන අංක iv/iv) 

ොවසර 01 ක් සදහා  

2019 
යනොවැම්බර් 

20 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් 
මාවත, යකොළඹ 

03මගින් 
2019- 11-19  දිනට 

යපර 
දුක.011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

ළක් වැන් රථයක් 
සදහා 

10,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරි (යකොළඹ 
නගරය) කාර්යාලය, 

සිේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැගිල්ල, 340, ආර් 
ඒ ද යමල් මාවත, යකොළඹ 
03 හි තබා ඇති ලංසු 

යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නයයෝජය 

සාමානයාධිකකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යද්ශීය Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීළම්/ළන්ඩබ්පී/සී  සීළම්/ටී/2019/3
15 

විදුලි ඉංිනයන්රු(නාරම්මල) සඳහා 
කුලී පදනම මත යමෝටර් රථයක් ලබා 

ගැනීම. 

2019 
යනොවැම්බර් 

20 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රධාන විදුලි ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැද්දුම, 
කුලියාපිටිය. 

 
037 – 2281892 

 

1,000.00 35,000.00 නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරී (වයඹ) 

කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැද්දුම, 
කුලියාපිටිය. 

නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරී 
(වයඹ) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැද්දුම, 
කුලියාපිටිය. 

 NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීළම්/ළන්ඩබ්පී/සී  සීළම්/ටී/2019/3
16 

විදුලි ඉංිනයන්රු(නාරම්මල) 
කාර්යාලයට අයත් විදුලි අධිකකාරී 

(වාණිජ) සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් 
රථයක් ලබා ගැනීම. 

2019 
යනොවැම්බර් 

20 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ළම 1000.00 35,000.00 ළම ළම  NCB Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/m9m57ijglhavn8w/Sin-TRA-O%26M-%28O%26M-CE-Central-C1-Way%20Leaves-2019-1%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m9m57ijglhavn8w/Sin-TRA-O%26M-%28O%26M-CE-Central-C1-Way%20Leaves-2019-1%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1qk5rf2xjehvn45/ENG-DD1-CC-2019-201.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1qk5rf2xjehvn45/ENG-DD1-CC-2019-201.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3v83aztx45d4dci/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-315.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3v83aztx45d4dci/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-315.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5tkckyghpx09nbz/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-316.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5tkckyghpx09nbz/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-316.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීළම්/ළන්ඩබ්පී/සී  සීළම්/ටී/2019/3
17 

ප්රධාන විදුලි ඉංිනයන්රු(කුරුයෑගල) 
කාර්යාලයට අයත් විදුලි අධිකකාරී 
(වාණිජ) -I සඳහා කුලී පදනම මත 

වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 

2019 
යනොවැම්බර් 

20 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ළම 1,000.00 35,000.00 ළම ළම  NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීළම්/ළන්ඩබ්පී/සී  සීළම්/ටී/2019/3
18 

අලේව පාරියභෝගික යස වා 
මධයස්ථානය සඳහා කුලී පදනම මත 
කෲ කැබ් රථයක් ලබා ගැනීම. 

 

2019 
යනොවැම්බර් 

20 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ළම 1,000.00 35,000.00 ළම ළම  NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීළම්/ළන්ඩබ්පී/සී  සීළම්/ටී/2019/3
24 

විදුලි ඉංිනයන්රු(කුලියාපිටිය) 
කාර්යාලයට අයත් විදුලි අධිකකාරී 
(කාර්යාලය) සඳහා කුලී පදනම මත 

වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 
 

2019 
යනොවැම්බර් 

20 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ළම 1,000.00 35,000.00 ළම ළම  NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීළම්/ළන්ඩබ්පී/සී  සීළම්/ටී/2019/3
25 

විදුලි ඉංිනයන්රු (වාණිජ) ඒකකයට 
අයත් විදුලි අධිකකාරී (විමර්ශන) අංශය 
සඳහා  සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් 

රථයක් ලබා ගැනීම. 
 

2019 
යනොවැම්බර් 

20 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ළම 1,000.00 35,000.00 ළම ළම  NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීළම්/ළන්ඩබ්පී/සී  සීළම්/ටී/2019/3
26 

ප්රධාන විදුලි ඉංිනයන්රු (තැනීම්) 
ඒකකයට අයත් විදුලි අධිකකාරී 

(නකවැරටිය හා වාරියයපොල ) ඡන්ද 
යකොට්ඨාස   සඳහා කුලී පදනම මත 

වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 
 

2019 
යනොවැම්බර් 

20 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ළම 1,000.00 35,000.00 ළම ළම  NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීළම්/ළන්ඩබ්පී/සී  සීළම්/ටී/2019/3
27 

ප්රධාන විදුලි ඉංිනයන්රු(බලශක්ති 
කළමනාකරය) ඒකකයට අයත් විදුලි 
අධිකකාරී (ශක්තිහාන අවමකිරිම) -I 
සඳහා කුලී පදනම මත කෲ කැබ් 

රථයක් ලබා ගැනීම. 
 

2019 
යනොවැම්බර් 

20 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ළම 1,000.00 35,000.00 ළම ළම  NCB Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/81r16v59yij2a4y/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-317.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/81r16v59yij2a4y/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-317.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yht2nzj1ncalpra/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-318.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yht2nzj1ncalpra/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-318.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wr5ur6edapkfexw/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-324.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wr5ur6edapkfexw/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-324.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/inkqecu9pzps2oa/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-325.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/inkqecu9pzps2oa/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-325.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z031e2j03jvpj2o/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-326.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z031e2j03jvpj2o/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-326.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d1vrk5venxd10a8/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-327.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d1vrk5venxd10a8/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-327.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීළම්/ළන්ඩබ්පී/සී  සීළම්/ටී/2019/3
28 

ප්රධාන විදුලි ඉංිනයන්රු(බලශක්ති 
කළමනාකරය) ඒකකයට අයත් විදුලි 
අධිකකාරී (ශක්තිහාන අවමකිරිම) -II 
සඳහා කුලී පදනම මත කෲ කැබ් 

රථයක් ලබා ගැනීම. 
 

2019 
යනොවැම්බර් 

20 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ළම 1,000.00 35,000.00 ළම ළම  NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීළම්/ළන්ඩබ්පී/සී  සීළම්/ටී/2019/3
29 

රිදීගම පාරියභෝගික යස වා 
මධයස්ථානය සඳහා කුලී පදනම මත 

ත්රී යරෝද රථයක් ලබා ගැනීම. 
 

2019 
යනොවැම්බර් 

20 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ළම 1,000.00 15,000.00 ළම ළම  NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීළම්/ළන්ඩබ්පී/සී  සීළම්/ටී/2019/3
30 

ප්රධාන විදුලි ඉංිනයන්රු(බලශක්ති 
කළමනාකරය) ඒකකය සදහා 

කුරුයෑගල නගර සීමාව තුලින්  ජලය, 
විදුලිය, මාර්ග පහසුකම් සහිත වර්ග 
අඩි 2,000 යනොඅඩු නවසක් සහිත 
පර් ස් 20 කට යනොඅඩු ඉඩමක් කුලී 
යහෝ බදු පදනම මත ලබා ගැනීම. 

 

2019 
යනොවැම්බර් 

20 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ළම 1,000.00 10,000.00 ළම ළම  NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීළම්/ළන්ඩබ්පී/සී  සීළම්/ටී/2019/3
31 

ප්රධාන විදුලි ඉංිනයන්රු(කුරුයෑගල) 
කාර්යාලයට අයත් විදුලි අධිකකාරී 

(යදොරකඩ යස වාව)  සඳහා කුලී පදනම 
මත වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 

 

2019 
යනොවැම්බර් 

20 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ළම 1,000.00 35,000.00 ළම ළම  NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීළම්/ළන්ඩබ්පී/සී  සීළම්/ටී/2019/3
32 

විදුලි ඉංිනයන්රු(වාණිජ) ඒකකය  
සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 

ලබා ගැනීම. 
 

2019 
යනොවැම්බර් 

20 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ළම 1,000.00 35,000.00 ළම ළම  NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීළම්/ළන්ඩබ්පී/සී  සීළම්/ටී/2019/3
33 

විදුලි ඉංිනයන්රු(නාරම්මල) 
කාර්යාලයට අයත් විදුලි අධිකකාරී 
(වාණිජ) -I සඳහා කුලී පදනම මත 

වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 
 

2019 
යනොවැම්බර් 

20 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ළම 1,000.00 35,000.00 ළම ළම  NCB Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/3lktl4uveyuifm0/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-328.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3lktl4uveyuifm0/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-328.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p001it0ea3wi3ew/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-329.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p001it0ea3wi3ew/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-329.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lukr4itrlz8ber7/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-330.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lukr4itrlz8ber7/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-330.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zu017bbt1hnbxfr/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-331.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zu017bbt1hnbxfr/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-331.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ufv43fhaxxpu41r/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-332.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ufv43fhaxxpu41r/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-332.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mcfoefjmwxjoo2l/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-333.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mcfoefjmwxjoo2l/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-333.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීළම්/ළන්ඩබ්පී/සී  සීළම්/ටී/2019/3
34 

ප්රධාන විදුලි ඉංිනයන්රු(කුරුයෑගල) 
කාර්යාලයට අයත් විමර්ශන ඒකකය  
සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 

ලබා ගැනීම. 
 

2019 
යනොවැම්බර් 

20 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ළම 1,000.00 35,000.00 ළම ළම  NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීළම්/ළන්ඩබ්පී/සී  සීළම්/ටී/2019/3
35 

විදුලි අධිකකාරී(යවන්නරපුව) 
පාරියභෝගික යස වා මධයස්ථානය  
සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 

ලබා ගැනීම. 
 

2019 
යනොවැම්බර් 

20 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ළම 1,000.00 35,000.00 ළම ළම  NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීළම්/ළන්ඩබ්පී/සී  සීළම්/ටී/2019/3
36 

විදුලි අධිකකාරී(කීරියන්කල්ලිය) 
පාරියභෝගික යස වා මධයස්ථානය  
සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 

ලබා ගැනීම. 
 

2019 
යනොවැම්බර් 

20 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ළම 1,000.00 35,000.00 ළම ළම  NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීළම්/ළන්ඩබ්පී/සී  සීළම්/ටී/2019/3
37 

ප්රධාන විදුලි ඉංිනයන්රු(හලාවත) 
කාර්යාලයට අයත් විදුලි අධිකකාරී 
(ප්රායද්ශීය නඩත්තු ඒකකය) සඳහා 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා 

ගැනීම. 
 

2019 
යනොවැම්බර් 

20 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ළම 1,000.00 35,000.00 ළම ළම  NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීළම්/ළන්ඩබ්පී/සී  සීළම්/ටී/2019/3
38 

ප්රධාන විදුලි ඉංිනයන්රු(තැනීම්) 
ඒකකයට අයත් විදුලි අධිකකාරී 

(කුලියාපිටිය හා දඔයදනය) ඡන්ද 
යකොට්ඨාශ සඳහා කුලී පදනම මත 

වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 
 

2019 
යනොවැම්බර් 

20 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ළම 1,000.00 35,000.00 ළම ළම  NCB Click 
Here 

 
 

https://www.dropbox.com/s/wyqicrbntrst0zy/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-334.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wyqicrbntrst0zy/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-334.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i6tbb3okowt2emp/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-335.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i6tbb3okowt2emp/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-335.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0kqylcjgyoybmnj/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-336.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0kqylcjgyoybmnj/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-336.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wt8rzmi59m6du49/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-337.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wt8rzmi59m6du49/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-337.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o3kbn91am4r9wv8/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-338.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o3kbn91am4r9wv8/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-338.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීළම්/ළන්ඩබ්පී/  පුත්/සීළල්බීළල්/ළ 
ෆ්ළල්22 

විදුලි අධිකකාරී (ආයමඩුව) 
පාරියභෝගික යස වා මධයස්ථානය  
සදහා ආයමඩුව නගර සීමාව තුලින්  
ජලය, විදුලිය, දුරකථන, මාර්ග 
පහසුකම් සහිත වර්ග අඩි 1200 
යනොඅඩු යගොඩනැගිල්ලක් සහිත 
පර් ස් 15 ට යනොඅඩු ඉඩමක් කුලී 
යහෝ බදු පදනම මත ලබා ගැනීම. 

2019 
යනොවැම්බර් 

20 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රායද්ශීය විදුලි 
ඉංිනයන්රු(පුත්තලම)  

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 171/1, 

කුරුයෑගල පාර, 
පුත්තලම. 

 
032 - 2265995 

1,000.00 10,000.00 ප්රායද්ශීය විදුලි 
ඉංිනයන්රු(පුත්තලම)  

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 171/1, 
කුරුයෑගල පාර, 

පුත්තලම. 
 

032 - 2265995 

ප්රායද්ශීය විදුලි 
ඉංිනයන්රු(පුත්තලම)  

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 171/1, 

කුරුයෑගල පාර, 
පුත්තලම. 

 
032 - 2265995 

 NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/442 
නුවරළියය  ප්රායද්ශීය විදුලි ඉංිනයන්රු  
බල ප්රයද්ශයට අයත් විදුලි අධිකකාරී 
තවලන්තැන්න  වි.පා.යස .ම. විදුලි 
අධිකකාරී නළ නවස  සඳහා කුළී/බදු  
පදනම මත පහත සඳහන් පහසුකම් 
සහිතව වසර 02ක කාලයකට නවසක්   

ලබා ගැනීම. 
 

1. නවයස  පිහිටීම 
තවලන්තැන්න නගරය තුළ 
යහෝ නගරයට කි.මී.02ක 
දුරක් ඇතුළත විය යුතුය. 

 
2. නවයස  මුළු වර්ග අඩි 
ප්රමායය වර්ග අඩි 1200ක් 

පමය විය යුතුය. 
 

3. නවස ආරක්ෂිත වැටකින් 
යහෝ තාරපයකින් 

සමන්විතව තිබිය යුතුය. 
 

4. වාහන නතර කිරීමට 
ගරාජයක් තිබිය යුතුය. 

 
5. ජලය , විදුලිය, ස්ථාවර 

දුරකථන පහසුකම් තිබිය 
යුතුය. 

 
 
 

2019-11-20  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

තමා විසින් සකස් 
කරගත් අයදුම්පතක 
බලායපොයරොත්තු වන 
මාසික කුියය සහ 
ඉඩයම් සියලු විස්තර 
සඳහන් කර ළවන්න. 

දු.අ.  052-2222918 

 
- 

 
- 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යද්ශීය  
- 
 

https://www.dropbox.com/s/q2w0fx0k1glccy9/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-EEPUTH-CLBL-FL23.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q2w0fx0k1glccy9/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-EEPUTH-CLBL-FL23.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/400 
ප්රධාන ඉංිනයන්රු (සැලසුම් හා 

සංවර්ධන) ම.ප.ඒකකය සඳහා කුලී 
පදනම මත වසරක කාලයකට ත්රියරෝද 
රථයක්  ලබා ගැනීම (රියදුරු රහිතව). 

 

2019-11-20  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 
081-4472724 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යද්ශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/458 
ප්රධාන ඉංිනයන්රු (සැලසුම් හා 
සංවර්ධන) ම.ප.ඒකකයට අයත් 
සංවර්ධන උප ඒකකයේ යෂ ත්ර 

රාජකාරි කටයුතු සඳහා කුලී පදනම 
මත වසර 02ක කාලයකට 4WD 
ඩබල් කැබ් රථයක්  ලබා ගැනීම. 

 

2019-11-20  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 
081-4472724 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යද්ශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/460 
ප්රායද්ය ය විදුලි ඉංිනයන්රු (මාතයල්) 
ඒකකයට අයත්  මාතයල් පා.යස .ම. 
සඳහා කුලී පදනම මත වසර 02ක 
කාලයකට සැහැල්ලු යලොරි රථයක්  

ලබා ගැනීම. 
 

2019-11-20  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 
081-4472724 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යද්ශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/461 
ප්රායද්ය ය විදුලි ඉංිනයන්රු (කෑගල්ල) 

ඒකකයට අයත්  අල්ගම උප 
පා.යස .ම. සඳහා කුලී පදනම මත වසර 
02ක කාලයකට කෲ කැබ් රථයක්  

ලබා ගැනීම. 
 

2019-11-20  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 
081-4472724 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යද්ශීය Click 
Here 

 

DD2 PRO&HM/DD2/DPC/2019/29 
 

ප්රධාන ඉංින යන්රු (උපයපොල තැනීම් 
හා නඩත්තු), වයාපෘති හා අධිකසැර 

නඩත්තු-යබ.අ.02  ගම්පහ කාර්යාලය 
සඳහා වසරක  කාලයකට රියදුයරකු 
සහිත වෑන් රථයක් කුලියට ගැනීම. 

2019/11/20 
 

14.00 පැය 

DPC 
 

නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරී 

(වයාපෘති හා අධිකසැර 
නඩත්තු) - යබ.අ.02 
අංක 18, ළමාගාරය 
පාර, මහනුවර. 

 
දු.ක./ෆැක්ස් 

081-
2222287/2222286 

500.00 15,000.00 නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරී (වයාපෘති 
හා අධිකසැර නඩත්තු) - 

යබ.අ.02 
අංක 18, ළමාගාරය පාර, 

මහනුවර. 
 

දු.ක./ෆැක්ස් 
081-2222287/2222286 

නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරී 

(වයාපෘති හා අධිකසැර 
නඩත්තු) - යබ.අ.02 
අංක 18, ළමාගාරය 
පාර, මහනුවර. 

 
දු.ක./ෆැක්ස් 

081-
2222287/2222286 

- NCB click 
here 

yg7az6q
ge/END-

DD2-
PHM-

PR%26H
M-DD2-
DPC%20
CE%28S
C%269.p
df?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/0y37x6u0ob5gu8h/Sin-DD2-CP-PPC-2019-400.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0y37x6u0ob5gu8h/Sin-DD2-CP-PPC-2019-400.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8hbwtoe11jj271e/Sin-DD2-CP-PPC-2019-458.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8hbwtoe11jj271e/Sin-DD2-CP-PPC-2019-458.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3irnz5gli161g99/Sin-DD2-CP-PPC-2019-460.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3irnz5gli161g99/Sin-DD2-CP-PPC-2019-460.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e08t2xtxp0prfme/Sin-DD2-CP-PPC-2019-461.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e08t2xtxp0prfme/Sin-DD2-CP-PPC-2019-461.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gfripzyg7az6qge/END-DD2-PHM-PR%26HM-DD2-DPC%20CE%28SC%26M%292019-29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gfripzyg7az6qge/END-DD2-PHM-PR%26HM-DD2-DPC%20CE%28SC%26M%292019-29.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/DGM-V121/2019/183 
යතත් බදු කුලී පදනම මත යමෝටර් 

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

කළමයාකරන 

2019-11-13 
ප.ව 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

 
500.00 

 
20,000.00 

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

පාර, කිරිබත්යගොඩ. 

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

කිරිබත්යගොඩ. 

 
- 

 
යද්ශීය 

Click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/DM-V111/2019/184 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන් 

රථයක් ලබා ගැනීම.  යබදාහැරීම් හා 
නඩත්තු උප ඒකකය - මීගහවත්ත 

2019-11-13 
ප.ව 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

500.00 20,000.00 න.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., යනො. 280, නුවර 

පාර, කිරිබත්යගොඩ. 

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

කිරිබත්යගොඩ. 

 
- 

 
යද්ශීය 

Click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/V-V170/2019/185 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන් 
රථයක් ලබා ගැනීම.  ප්රධාන විදුලි 

ඉංිනයන්රු කාර්යාලය - යේයන්යගොඩ 

2019-11-13 
ප.ව 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

500.00 20,000.00 න.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., යනො. 280, නුවර 

පාර, කිරිබත්යගොඩ. 

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

කිරිබත්යගොඩ. 

 
- 

 
යද්ශීය 

Click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/KEL/CE/TC01/2019/04 
මාවරමංඩිය විදුලි අධිකාකාරී නිල නිවස 

සඳහා වසර 02 කාලයකට  බදු කුලී 

ෙදනම මත පයොඩනැගිල්ලක් ලබා 

යැනීම. (මාවරමණ්ඩිය පාරියභෝගික 
යස වා මධයස්ථාන බල ප්රයද්ශය තුල 
පිහිටි යගොඩනැගිල්ලක් විය යුතුය) 

2019-11-13 
ප.ව 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ප්රායද්ය ය විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය, 

191/13 බී, 
මලයදොලවත්ත  පාර, 

කඩවත. 
දු.ක.     0112 925880 
ෆැක්ස්: 0112925885 

500.00 - ප්රායද්ය ය විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය, 191/13 බී, 
මලයදොලවත්ත  පාර, 

කඩවත. 

ප්රායද්ය ය විදුලි 
ඉංිනයන්රු 

කාර්යාලය, 191/13 
බී, මලයදොලවත්ත  
පාර, කඩවත. 

 
- 

 
යද්ශීය 

Click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/CE/GAM 2019/12 
පූයගොඩ පා.යස .ම හි විදුලි අධිකකාරි නල 
නවස සඳහා වසර යදකක කාලයකට 
යගොඩනැගිල්ලක් බදු කුලී පදනම මත 

ලබා ගැනීම. 

2019-11-14 
ප.ව 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ප්රධාන විදුලි 
ඉංිනයන්රු, 

අංක:57,යම්රිබියසෝ 
මාවත, ගම්පහ 
කාර්යාලය. 

දු.ක.     033-2227944 
ෆැක්ස්: 033-2222170 

 

100.00 - ප්රධාන විදුලි ඉංිනයන්රු, 
අංක:57, 

යම්රිබියසෝ මාවත, ගම්පහ 
කාර්යාලය. 

 

ප්රධාන විදුලි 
ඉංිනයන්රු, අංක:57, 
යම්රිබියසෝ මාවත, 
ගම්පහ කාර්යාලය. 

 

 
- 

 
යද්ශීය 

Click 
here 

DD2 PRO&HM/DD2/DPC
CE(LC&M)/2019/52 

 
ප්රධාන ඉංින යන්රු (රෑහැන් මාර්ග 
තැනීම් හා නඩත්තු), වයාපෘති හා 

2019/11/20 
 

14.00 පැය 

DPC 
 

නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරී 

(වයාපෘති හා අධිකසැර 
නඩත්තු) - යබ.අ.02 
අංක 18, ළමාගාරය 

500.00 15,000.00 නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරී (වයාපෘති 
හා අධිකසැර නඩත්තු) - 

යබ.අ.02 
අංක 18, ළමාගාරය පාර, 

නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරී 

(වයාපෘති හා අධිකසැර 
නඩත්තු) - යබ.අ.02 
අංක 18, ළමාගාරය 

- NCB  
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/ci0pza3cyqsy1od/Eng-DD2-WPN-NCB-DGM-%20V121-2019-183%20-%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ci0pza3cyqsy1od/Eng-DD2-WPN-NCB-DGM-%20V121-2019-183%20-%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wxykg6bbj1qps0y/Eng-DD2-WPN-NCB-DM-%20V111-2019-184%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wxykg6bbj1qps0y/Eng-DD2-WPN-NCB-DM-%20V111-2019-184%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6rrtvy4qwck3ew9/Eng-DD2-WPN-NCB-V-%20V170-2019-185%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6rrtvy4qwck3ew9/Eng-DD2-WPN-NCB-V-%20V170-2019-185%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nzf9z2snl3pvb1q/WPN-KEL-CE-TC-01-2019-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nzf9z2snl3pvb1q/WPN-KEL-CE-TC-01-2019-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jj766kjl2buum9w/WPN-CE%28GAM%29-2019-12.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jj766kjl2buum9w/WPN-CE%28GAM%29-2019-12.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h8d8pyyuok9nu6n/ENG-DD2-PHM-PR%26HM-DD2-DPC%20CE%28LC%26M%292019-52.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h8d8pyyuok9nu6n/ENG-DD2-PHM-PR%26HM-DD2-DPC%20CE%28LC%26M%292019-52.pdf?dl=0
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අධිකසැර නඩත්තු-යබ.අ.02   කාර්යාලය 
සඳහා වසරක  කාලයකට රියදුයරකු 
සහිත වෑන් රථයක් කුලියට ගැනීම. 

පාර, මහනුවර. 
 

දු.ක./ෆැක්ස් 
081-

2222287/2222286 

මහනුවර. 
 

දු.ක./ෆැක්ස් 
081-2222287/2222286 

පාර, මහනුවර. 
 

දු.ක./ෆැක්ස් 
081-

2222287/2222286 
 

වයාපෘති CEB/PD-MWPP/2019/1 
මන්නාරම සුළං විදුලිබලාගාර 

වයාපෘතියේ හා ඒ ආරිත අයනකුත් 
තැනීම් කටයුතු සිදුකරන කාලය තුල 

පක්ෂි අධයන කටයුතු සඳහා 
උපයද්ශකවරුන්යේ යස වාව ලබා 
ගැනීමට යටන්ඩර් පත් කැදවිම. 

2019 
යනොවැම්බර් 

14 
යප.ව 10.00 

වයාපෘති 
උපයද්ශක 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(CPCP) 

වයාපෘති අධයෂ 
(ම.සු.වි.වයා.) 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය 

යනො.754, නව 
පාර්ලියම්න්තු පාර, 

පැලවත්ත 
බත්තරමුල්ල 

දු: 011 288 9640 

මුදල් අය 
යනොයකයර් 

අදාල නැත වයාපෘති අධයෂ 
(ම.සු.වි.වයා.) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 
යනො.754, නව 

පාර්ලියම්න්තු පාර, 
පැලවත්ත 
බත්තරමුල්ල 

වයාපෘති අධයෂ 
(ම.සු.වි.වයා.) 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය 

යනො.754, නව 
පාර්ලියම්න්තු පාර, 

පැලවත්ත 
බත්තරමුල්ල 

 

අදාල නැත NCB Click 
Here 

 

වයාපෘති      
අධයක්ෂ 
(ග.බ.වයා) 

 

CPP/PD/CPCP/1 
යයෝජත බලාගාර වයාපෘති සඳහා 
වයාපෘති ලිපි හා යල්ඛන /ගිවිසුම්  

සකස් කිරීම සඳහා යද්ශීය 
උපයද්ශකවරයයකුයේ යස වය ලබා 

ගැනීම 
 

2019-11-

14 දින 

14.00 ෙැයට 

අවසන් 

කරනු 

ලැපබ්. 
 

2019-11-

11 දින 

14.00 ෙැය 

දක්වා 

ප්රසම්ොදන 

ෙත් නිකුත් 

කරනු ලැපබ් 
 

වයාෙි  

උෙපිශකව

රුන් බඳවා 

යැනීපම් 

කමිටුව 

වයාෙි  

අධායක්ෂකාර්යාලය 

ොය.බ.වයා) අංක 65/1 

ර.නි.ය.ස. 

පයොඩනැගිල්ල, 3 වන 

මහල, සර් 

චිත්තම්ෙලම් ඒ 

යාඩිනර් මාවත, 

පකො න 02. 
 

0112337636 

- - වයාෙි  අධායක්ෂ 

කාර්යාලයොය.බ.වයා) 

අංක 65/1 ර.නි.ය.ස. 

පයොඩනැගිල්ල, 3 වන 

මහල, සර් චිත්තම්ෙලම් ඒ 

යාඩිනර් මාවත, පකො න 

02. 

වයාෙි  අධායක්ෂ 

කාර්යාලයොය.බ.වයා) 

අංක 65/1 ර.නි.ය.ස. 

පයොඩනැගිල්ල, 3 වන 

මහල, සර් 

චිත්තම්ෙලම් ඒ 

යාඩිනර් මාවත, 

පකො න 02. 

- NCB Click 

Here 

වත්කම් 
කළමනාකර

ය 
(පුහුණු 
කිරීම්) 

 

DGM(Tr)/Services/T/2019-04 
 

ලංවිම පුහුණු  මධයස්ථානය - 
පිියයන්දල 

භූමි පරිශ්ර පවිත්රතා හා නඩත්තු යස වාව 
සැපයීම. 

 

2019-11-13 
දින 

පැය. 10:30 
පැයට 
අවසන් 
කරනු  
ලැයබ්. 

 
 
 

ප්රායද්ශීය 

ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

(වත්කම් 
කළමනාකර

ය) 

නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරී 
(පුහුණු කිරීම්) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය 

ශ්රී යද්වානන්ද පාර, 
පිියයන්දල 

 
දු.අ. 011 261 4468 

1,000.00 60,000.00 නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරී (පුහුණු 

කිරීම්) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 
ශ්රී යද්වානන්ද පාර, 

පිියයන්දල 

 
දු.අ. 011 261 4468 

නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරී 
(පුහුණු කිරීම්) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය 

ශ්රී යද්වානන්ද පාර, 
පිියයන්දල 

 
දු.අ. 011 261 4468 

අදාල 
යනොයේ. 

NCB 
 
 

Click 

Here 

https://www.dropbox.com/preview/2019-10-31/Eng-PRJ-MWPP-CEB_PD-MWPP_2019_1.pdf?role=personal
https://www.dropbox.com/preview/2019-10-31/Eng-PRJ-MWPP-CEB_PD-MWPP_2019_1.pdf?role=personal
https://www.dropbox.com/s/tb7xgrfjean5s8t/Eng-AM-CWB-CW%26BDGMHVH152015.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tb7xgrfjean5s8t/Eng-AM-CWB-CW%26BDGMHVH152015.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/27sp6tdquc6ccat/Sin-AM-TRN-DGM%28Tr%29-Services-T-2019-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/27sp6tdquc6ccat/Sin-AM-TRN-DGM%28Tr%29-Services-T-2019-04.pdf?dl=0
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වයාපෘති 

සී ළන් අ

යිපී-පී1 

PM/CENEIP-P1/T/2019/02 

වේනයාව ර රයද්ශයේ වැඩබිම් 

නවාතැනක් පවත්වායගන යාම සඳහා 

බදු ක් රමය යටයත් යගොඩනැගිල්ලක් 

පහත සඳහන් යකොන්යද්සි යටයත් 

අවශ් ය වී තියබ්. 
 

1) කාමර/ යකොටස් කල කාමර 04 ක් 

හා අවම වශයයන් නාන කාමර 02 

ක් 

2) විදුලිය  සහ ජල පහසුකම් 

3) වාහන තුනක් (03) නවතා තැබිය 

හැකි වන පරිදි යවන් කරන ලද 

රථ ගාල් පහසුකම් 

4) වේනයාව නගරයේ යහෝ  ට 

ආසන්නව 
 

මූලිකව මාස 06 ක කාලයක් සඳහා 

වන අතර, දීර්ඝ කිරීම අවශයතාව මත 

සිදු කරනු ලබයි. සියළු විස්තර 

ඇතුළත් ලංසු පත්රිකා ඉදිරිපත් කල 

යුතුයි. 
 

අදාළ ලියුම් කවරයේ ඉහළ වම් 

යකලවයර් 
 

“වැඩබිම් නවාතැනක් පවත්වායගන 

යාම සඳහා යගොඩනැගිල්ලක් කුලියට 

ගැනීම” 

 

PM/CENEIP-P1/T/2019/02 

2019/11/1

3 

යප.ව. 

10.00 

පළාත් 
සපයාගැනී
යම් කමිටුව 
(වයාපෘති) 

 

සම්ර යර්ෂය 

ේ යාපෘති අංශයේ 

සී ළන් අයිපී-පී1 

(මන්නාරම 

සම්ර යර්ෂය යටිතල 

පහසුකම් ේ යාපෘති) 

කාර්යාලය 
 

ලං.වි.ම. 
35/2, පළමු මහල, 
උද් යාන පාර, 

මායබෝල, වත්තල. 
 
 

011-3168771 
011-2936488 

- - සම්ර යර්ෂය ේ යාපෘති 

අංශයේ සී ළන් අයිපී-

පී1 (මන්නාරම 

සම්ර යර්ෂය යටිතල 

පහසුකම් ේ යාපෘති) 

කාර්යාලය 

 

ලං.වි.ම. 
35/2, පළමු මහල, 

උද් යාන පාර, මායබෝල, 

වත්තල. 

 

 

011-3168771 
011-2936488 

 

සම්ර යර්ෂය 

ේ යාපෘති අංශයේ 

සී ළන් අයිපී-පී1 

(මන්නාරම 

සම්ර යර්ෂය 

යටිතල පහසුකම් 

ේ යාපෘති) 

කාර්යාලය 

 

ලං.වි.ම. 
35/2, පළමු මහල, 
උද් යාන පාර, 

මායබෝල, වත්තල. 

 

011-3168771 
011-2936488 

- 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, ළම ලංසු ඉදිරිපත් කළ යුත්යත් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 
යවතින් මිළදී ගන්නා ලද ලංසු යපොත් පමයක් උපයයෝගී කරයගනය. 

 
 

අයරක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන්ට යහෝ ඔවුන්යේ බලයලත් නයයෝිනතයන්ට පමයක් ලංසු යපොත් නකුත් 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 සෑම ලංසු යපොතක් යවනුයවන්ම ඉහත 6 වන තීරුයේ ස`දහන් මුදල යගවා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නයයෝජය සාමානයාධිකකාරී/ප රධාන ඉංිනයන්රු යවත ලිිතතව ඉදිරිපත් කරන ලද ඉල්ලීමක් මගින්  0900 පැය 
සිට 1500 පැය දක්වා සාමානය වැඩ කරන දිනයන් තුළ මිලදී ගත හැක. යම් ස`දහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සාමානයාධිකකාරී නමින් ලියන ලද බැංකු අයකරයක් ම`ගින් යහෝ මුදල් ම`ගින් යහෝ යගවිය හැක. 
 

 

වියද්ශීය තානාපති කාර්යාල /යවළ`ද යකොමිෂන්වලට, ලංසු යපොත්වල යතොරතුරු පිටපත් ලිිතත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීයමන් අදාල නයයෝජය සාමානයාධිකකාරී/ප රධාන ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් ලබා ගත හැක’ ළයමන්ම ලංසු  යපොත් අයරක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ඔවුන්යේ නයයෝිනතයින්ට අදාල නයයෝජය සාමානයාධිකකාරී/ප රධාන ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් පරීෂා කල හැක. 
 

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ඔවුන්යේ අනුමැතිය ලත් නයයෝිනතයින් ඉදිරිපිටදී ඉහත තීරු අංක 9 හි සදහන් ස්ථානයන්හිදී ලංසු භාරගැනීම අවසන් කරන යේලායේදීම, ළයස  ඉදිරිපත් කරන ලද සියලුම ලංසු විවෘත කරනු ලබන අතර ප රමාදව ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලංසු 
ප රතියෂ ප කරනු ලැයබ්. 
 

මීට අදාල සියලු විස්තර හා පැහැදිලි කිරීම් විමසිය යුත්යත් ලංසු යපොත් නක`ත් කරනු ලබන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නයයෝජය සාමානයාධිකකාරී/ ප රධාන ඉංිනයන්රු යවතින. 
 

 

https://www.dropbox.com/s/hvz9n9no5wrzdjq/Eng-PRJ-P1-PMCENEIP-P1T201902.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hvz9n9no5wrzdjq/Eng-PRJ-P1-PMCENEIP-P1T201902.pdf?dl=0
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 ICB ) අන්තර්ජාතික තර`ගකාරී ලංසු “  NCB ) යද්ශීය තර`ගකාරී ලංසු 

 

        සාමානයාධිකාකාරී                      
                                     


