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ලංසු කැ`දවීම 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

කලාපය/ 
අංශය/ 
පළාත 

ලංසු යයොමු අංකය / අයිතම විස්තරය 
හා ප රමායය 

ලංසු 
භාර ගන්නා 
අවසාන 
දිනය හා 
යේලාව 

සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

ලංසු යපොත් මිළදී ගත 
හැකි කාර්යාලය සහ 

අදාළ අංකය 

 
ලංසු 

යපොයතහි 
මිල 
(රුපි.) 

ලංසු ඇපකරයේ 
වටිනාකම 
(රුපි.) 

ඉදිරිපත් කරන ලංසු 
භාරදිය යුතු කාර්යාලය 

ලංසු විවෘත කරන 
ස්ථානය 

යතොරතුරු 
පිටපතක 
මිල 
(රුපි.) 

ලංසු 
වර්ගය 
ICB/ 
NCB 

යතොරතුරු 
පිටපත 
භාගත 
කිරීම් 

අමු ද්රවය 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/530 
ලං.වි.ම. මධ්යම පළාත, ගිනිගත්යහේන 
ඒකකය සඳහා මීටර් 6.0 කි.ග්රෑ. 50 
යපරැදි ස්පන් යකොන්ක්රිට් ක ක  (pre-

Stressed Spun type) -  300ක් සපයා 
භාරදීම.  (Lot-2) 

2020-02-26  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

 
1000/= 

 
42,500/- 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

 

ප්ර.ඉ. (වාිජ)) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/531 
ලං.වි.ම. මධ්යම පළාත, යරරායදිජය 
ඒකකය සඳහා මීටර් 6.0 කි.ග්රෑ. 50 
යපරැදි ස්පන් යකොන්ක්රිට් ක ක  (pre-

Stressed Spun type) -  500ක් සපයා 
භාරදීම.  (Lot-2) 

2020-02-26  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 
 

 
1000/= 

 
71,000/- 

 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාිජ)) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/532 
ලං.වි.ම. මධ්යම පළාත, මාවනැ්ලල 
ඒකකය සඳහා මීටර් 6.0 කි.ග්රෑ. 50 
යපරැදි ස්පන් යකොන්ක්රිට් ක ක  (pre-

Stressed Spun type) -  300ක් සපයා 
භාරදීම.  (Lot-2) 

2020-02-26  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

 
 

 
1000/= 

 
42,500/- 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාිජ)) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/l4j58xx4ufy2n05/Eng-DD2-CP-PPC-2019-530.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l4j58xx4ufy2n05/Eng-DD2-CP-PPC-2019-530.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s96xpe9lbt5gtcl/Eng-DD2-CP-PPC-2019-531.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s96xpe9lbt5gtcl/Eng-DD2-CP-PPC-2019-531.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ggd9i3m3rsak54j/Eng-DD2-CP-PPC-2019-532.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ggd9i3m3rsak54j/Eng-DD2-CP-PPC-2019-532.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/533 
මධ්යම පළාත, නාවලපිටිය ඒකකය 
සඳහා මීටර් 6.0 කි.ග්රෑ. 50 යපරැදි 

ස්පන් යකොන්ක්රිට් ක ක  (pre-Stressed 
Spun type) -  500ක් සහ මීටර් 6.0 

කි.ග්රෑ. 50 සැහැ්ලලු වැරකැවු 
යකොන්ක්රට් ක ක  (Light Weight – 

RC) -400ක්  සපයා භාරදීම.  (Lot-2) 

2020-02-26  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 
 
 

 
1000/= 

යපරැදි ස්පන් 
ක  සඳහා 
71,000/- 
සැහැ්ලලු 

වැරකැවූ ක  
සඳහා 43,000/- 

 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාිජ)) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/534 
මධ්යම පළාත, කෑග්ලල ඒකකය 
සඳහා මීටර් 6.0 කි.ග්රෑ. 50 යපරැදි 

ස්පන් යකොන්ක්රිට් ක ක  (pre-Stressed 
Spun type) -  600ක් සහ මීටර් 6.0 

කි.ග්රෑ. 50 සැහැ්ලලු වැරකැවු 
යකොන්ක්රට් ක ක  (Light Weight – 

RC) -500ක්  සපයා භාරදීම.  (Lot-2) 

2020-02-26  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 
 

 
1000/= 

යපරැදි ස්පන් 
ක  සඳහා 
85,000/- 
සැහැ්ලලු 

වැරකැවූ ක  
සඳහා 54,000/- 

 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාිජ)) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/535 
මධ්යම පළාත, නුවරළියය ඒකකය 
සඳහා මීටර් 6.0 කි.ග්රෑ. 50 යපරැදි 

ස්පන් යකොන්ක්රිට් ක ක  (pre-Stressed 
Spun type) -  500ක්  සපයා භාරදීම.  

(Lot-2) 

2020-02-26  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

 
 

 
1000/= 

 
71,000/- 

 
 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාිජ)) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/536 
මධ්යම පළාත, ුණණ්ඩසාය්ල ඒකකය 
සඳහා මීටර් 6.0 කි.ග්රෑ. 50 යපරැදි 

ස්පන් යකොන්ක්රිට් ක ක  (pre-Stressed 
Spun type) -  500ක්  සපයා භාරදීම.  

(Lot-2) 

2020-02-26  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 
 

 
1000/= 

 
71,000/- 

 
 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාිජ)) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය 

Click 

Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/537 
මධ්යම පළාත, දුල්ලල ඒකකය සඳහා 
මීටර් 6.0 කි.ග්රෑ. 50 යපරැදි ස්පන් 

යකොන්ක්රිට් ක ක  (pre-Stressed Spun 
type) -  500ක්  සපයා භාරදීම.  (Lot-

2) 

2020-02-26  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 
 

 
1000/= 

 
71,000/- 

 
 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාිජ)) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය 

Click 

Here 

 

https://www.dropbox.com/s/wkljzd89biwzj41/Eng-DD2-CP-PPC-2019-533.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wkljzd89biwzj41/Eng-DD2-CP-PPC-2019-533.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pl7g37ojcwit3ci/Eng-DD2-CP-PPC-2019-534.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pl7g37ojcwit3ci/Eng-DD2-CP-PPC-2019-534.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vtr3x3834h6oyvs/Eng-DD2-CP-PPC-2019-535.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vtr3x3834h6oyvs/Eng-DD2-CP-PPC-2019-535.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nerhxzf7faeqpmy/Eng-DD2-CP-PPC-2019-536.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nerhxzf7faeqpmy/Eng-DD2-CP-PPC-2019-536.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1id9oan9op6gb5z/Eng-DD2-CP-PPC-2019-537.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1id9oan9op6gb5z/Eng-DD2-CP-PPC-2019-537.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/538 
මධ්යම පළාත, ගිනිගත්යහේන ඒකකය 
සඳහා මීටර් 8.3 කි.ග්රෑ. 100 යපරැදි 

ස්පන් යකොන්ක්රිට් ක ක  (pre-Stressed 
Spun type) -  500ක් සහ මීටර් 8.3 
කි.ග්රෑ. 100 සැහැ්ලලු වැරකැවු 

යකොන්ක්රට් ක ක  (Light Weight – 
RC) -500ක්  සපයා භාරදීම.   (Lot-2) 

2020-02-26  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

 
1000/= 

යපරැදි ස්පන් 
ක  සඳහා 
92,500/- 
සැහැ්ලලු 

වැරකැවූ ක  
සඳහා 85,000/- 

 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාිජ)) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය 

Click 

Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/539 
මධ්යම පළාත, යරරායදිජය ඒකකය 
සඳහා මීටර් 8.3 කි.ග්රෑ. 100 යපරැදි 

ස්පන් යකොන්ක්රිට් ක ක  (pre-Stressed 
Spun type) -  600ක්  සපයා භාරදීම.  

(Lot-2) 

2020-02-26  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

 
 

 
1000/= 

 
111,000/- 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාිජ)) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය 

Click 

Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/540 
මධ්යම පළාත, නාවලපිටිය ඒකකය 
සඳහා මීටර් 8.3 කි.ග්රෑ. 100 යපරැදි 

ස්පන් යකොන්ක්රිට් ක ක  (pre-Stressed 
Spun type) -  400ක්  සපයා භාරදීම.  

(Lot-2) 

2020-02-26  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 
 

 
1000/= 

 
74,000/- 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාිජ)) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය 

Click 

Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/541 
මධ්යම පළාත, දුල්ලල ඒකකය සඳහා 
මීටර් 8.3 කි.ග්රෑ. 100 යපරැදි ස්පන් 

යකොන්ක්රිට් ක ක  (pre-Stressed Spun 
type) -  400ක්  සපයා භාරදීම.  (Lot-

2) 

2020-02-26  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 
 

 
1000/= 

 
74,000/- 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාිජ)) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය 

Click 

Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/542 
මධ්යම පළාත, කෑග්ලල ඒකකය 
සඳහා මීටර් 8.3 කි.ග්රෑ. 100 යපරැදි 

ස්පන් යකොන්ක්රිට් ක ක  (pre-Stressed 
Spun type) -  600ක් සහ මීටර් 8.3 
කි.ග්රෑ. 100 සැහැ්ලලු වැරකැවු 

යකොන්ක්රට් ක ක  (Light Weight – 
RC) -600ක්  සපයා භාරදීම.   (Lot-2) 

2020-02-26  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

 
1000/= 

යපරැදි ස්පන් 
ක  සඳහා 
111,000/- 
සැහැ්ලලු 

වැරකැවූ ක  
සඳහා 102,000/- 

 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාිජ)) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය 

Click 

Here 

 

https://www.dropbox.com/s/3pspvgx1oebz1pk/Eng-DD2-CP-PPC-2019-538.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3pspvgx1oebz1pk/Eng-DD2-CP-PPC-2019-538.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a1396yfslyoehg8/Eng-DD2-CP-PPC-2019-539.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a1396yfslyoehg8/Eng-DD2-CP-PPC-2019-539.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pl7uvl3n46vp5n7/Eng-DD2-CP-PPC-2019-540.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pl7uvl3n46vp5n7/Eng-DD2-CP-PPC-2019-540.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/22gz87hg9pbda5i/Eng-DD2-CP-PPC-2019-541.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/22gz87hg9pbda5i/Eng-DD2-CP-PPC-2019-541.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2ynvkfznmjq1hpn/Eng-DD2-CP-PPC-2019-542.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2ynvkfznmjq1hpn/Eng-DD2-CP-PPC-2019-542.pdf?dl=0


 4 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/543 
මධ්යම පළාත, නුවරළියය ඒකකය 
සඳහා මීටර් 8.3 කි.ග්රෑ. 100 යපරැදි 

ස්පන් යකොන්ක්රිට් ක ක  (pre-Stressed 
Spun type) -  500ක් සපයා භාරදීම.  

(Lot-2) 

2020-02-26  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 
 

 
1000/= 

 
92,500/- 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාිජ)) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/544 
මධ්යම පළාත, දිගන ක  අංගනය  
සඳහා මීටර් 8.3 කි.ග්රෑ. 100 යපරැදි 

ස්පන් යකොන්ක්රිට් ක ක  (pre-Stressed 
Spun type) -  500ක් සහ මීටර් 8.3 
කි.ග්රෑ. 100 සැහැ්ලලු වැරකැවු 

යකොන්ක්රට් ක ක  (Light Weight – 
RC) -500ක්  සපයා භාරදීම.  (Lot-2) 

2020-02-26  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 
 

 
1000/= 

යපරැදි ස්පන් 
ක  සඳහා 
92,000/- 
සැහැ්ලලු 

වැරකැවූ ක  
සඳහා 85,000/- 

 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාිජ)) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/545 
මධ්යම පළාත, දිගන ක  අංගනය  
සඳහා මීටර් 8.3 කි.ග්රෑ. 100 යපරැදි 

ස්පන් යකොන්ක්රිට් ක ක  (pre-Stressed 
Spun type) -  500ක් සහ මීටර් 8.3 
කි.ග්රෑ. 100 සැහැ්ලලු වැරකැවු 

යකොන්ක්රට් ක ක  (Light Weight – 
RC) -500ක්  සපයා භාරදීම.  (Lot-3) 

2020-02-26  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 
 

 
1000/= 

යපරැදි ස්පන් 
ක  සඳහා 
92,500/- 
සැහැ්ලලු 

වැරකැවූ ක  
සඳහා 85,000/- 

 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාිජ)) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/546 
මධ්යම පළාත, දිගන ක  අංගනය  
සඳහා මීටර් 8.3 කි.ග්රෑ. 100 යපරැදි 

ස්පන් යකොන්ක්රිට් ක ක  (pre-Stressed 
Spun type) -  500ක් සහ මීටර් 8.3 
කි.ග්රෑ. 100 සැහැ්ලලු වැරකැවු 

යකොන්ක්රට් ක ක  (Light Weight – 
RC) -500ක්  සපයා භාරදීම.  (Lot-4). 

2020-02-26  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 
 

 
1000/= 

යපරැදි ස්පන් 
ක  සඳහා 
92,500/- 
සැහැ්ලලු 

වැරකැවූ ක  
සඳහා 85,000/- 

 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාිජ)) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/547 
මධ්යම පළාත, දිගන ක  අංගනය  
සඳහා මීටර් 8.3 කි.ග්රෑ. 100 යපරැදි 

ස්පන් යකොන්ක්රිට් ක ක  (pre-Stressed 
Spun type) -  500ක් සපයා භාරදීම.  

(Lot-5). 

2020-02-26  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 
 

 
1000/= 

 
92,500/- 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාිජ)) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/2dcjhsrugu19fz3/Eng-DD2-CP-PPC-2019-543.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2dcjhsrugu19fz3/Eng-DD2-CP-PPC-2019-543.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h4pe06w7rw83o22/Eng-DD2-CP-PPC-2019-544.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h4pe06w7rw83o22/Eng-DD2-CP-PPC-2019-544.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mlzdgjggpf9swoq/Eng-DD2-CP-PPC-2019-545.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mlzdgjggpf9swoq/Eng-DD2-CP-PPC-2019-545.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m3bjwpv3wicnvys/Eng-DD2-CP-PPC-2019-546.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m3bjwpv3wicnvys/Eng-DD2-CP-PPC-2019-546.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f5yhcryh8wt2cdf/Eng-DD2-CP-PPC-2019-547.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f5yhcryh8wt2cdf/Eng-DD2-CP-PPC-2019-547.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/548 
මධ්යම පළාත, නුවරළියය ඒකකය 
සඳහා මීටර් 8.3 කි.ග්රෑ. 100 වැරකැවූ 
යකොන්ක්රිට් ක ක   300ක් සපයා 

භාරදීම. 

 

2020-02-26  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 
 

 
1000/= 

 
 

50,100/- 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාිජ)) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/549 
මධ්යම පළාත, මාතය්ල ඒකකය සඳහා 

මීටර් 8.3 කි.ග්රෑ. 100 වැරකැවූ 
යකොන්ක්රිට් ක ක   100ක් සපයා 

භාරදීම. 

 

2020-02-26  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

 
 

 
1000/= 

 
 

17,000/- 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාිජ)) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/550 
මධ්යම පළාත, ුණණ්ඩසාය්ල ඒකකය 
සඳහා මීටර් 8.3 කි.ග්රෑ. 100 වැරකැවූ 
යකොන්ක්රිට් ක ක   500ක් සපයා 

භාරදීම. 

 

2020-02-26  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

 
 

 
1000/= 

 
 

83,500/- 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාිජ)) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/551 
මධ්යම පළාත, දිගන ක  අංගනය  
සඳහා මීටර් 8.3 කි.ග්රෑ. 100 වැරකැවූ 
යකොන්ක්රිට් ක ක   600ක් සපයා 

භාරදීම.   (Lot-1). 

 

2020-02-26  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

 
 

 
1000/= 

 
 

100,100/- 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාිජ)) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/552 
මධ්යම පළාත, දිගන ක  අංගනය  
සඳහා මීටර් 8.3 කි.ග්රෑ. 100 වැරකැවූ 
යකොන්ක්රිට් ක ක   600ක් සපයා 

භාරදීම.   (Lot-2). 
 

2020-02-26  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 
 

 
1000/= 

 
 

100,100/- 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාිජ)) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/sre7q3igslqmrkq/Eng-DD2-CP-PPC-2019-548.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sre7q3igslqmrkq/Eng-DD2-CP-PPC-2019-548.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4g19u5axqqhqgfo/Eng-DD2-CP-PPC-2019-549.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4g19u5axqqhqgfo/Eng-DD2-CP-PPC-2019-549.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ev33g5dvzvujevq/Eng-DD2-CP-PPC-2019-550.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ev33g5dvzvujevq/Eng-DD2-CP-PPC-2019-550.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/62dsz32t7yjwvf2/Eng-DD2-CP-PPC-2019-551.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/62dsz32t7yjwvf2/Eng-DD2-CP-PPC-2019-551.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/07v9acvg62d8g10/Eng-DD2-CP-PPC-2019-552.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/07v9acvg62d8g10/Eng-DD2-CP-PPC-2019-552.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/553 
මධ්යම පළාත, දිගන ක  අංගනය  
සඳහා මීටර් 8.3 කි.ග්රෑ. 100 වැරකැවූ 
යකොන්ක්රිට් ක ක   600ක් සපයා 

භාරදීම.   (Lot-3). 

 

2020-02-26  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 
 

 
1000/= 

 
 

100,100/- 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාිජ)) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/554 
මධ්යම පළාත, දිගන ක  අංගනය  
සඳහා මීටර් 8.3 කි.ග්රෑ. 100 වැරකැවූ 
යකොන්ක්රිට් ක ක   400ක් සපයා 

භාරදීම.   (Lot-4). 

 

2020-02-26  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 
 

 
1000/= 

 
 

67,000/- 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාිජ)) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/555 
මධ්යම පළාත, දිගන ක  අංගනය  
සඳහා මීටර් 8.3 කි.ග්රෑ. 100 වැරකැවූ 
යකොන්ක්රිට් ක ක   400ක් සපයා 

භාරදීම.   (Lot-2). 
 

2020-02-26  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 
 

 
1000/= 

 
 

67,000/- 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාිජ)) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/556 
මධ්යම පළාත, කෑග්ලල ඒකකය 

සඳහා මීටර් 8.3 කි.ග්රෑ. 100 වැරකැවූ 
යකොන්ක්රිට් ක ක   500ක් සපයා 

භාරදීම. 
(Lot-2) 

2020-02-26  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

 

 
 

 
1000/= 

 
83,500/= 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාිජ)) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/557 
මධ්යම පළාත, කෑග්ලල ඒකකය 
සඳහා මීටර් 6.0 කි.ග්රෑ. 50 යපරැදි 

ස්පන් යකොන්ක්රිට් ක ක  (pre-Stressed 
Spun type) -  500ක් සහ මීටර් 6.0 

කි.ග්රෑ. 50 සැහැ්ලලු වැරකැවු 
යකොන්ක්රට් ක ක  (Light Weight – 

RC) -500ක්  සපයා භාරදීම.  (Lot-3) 

2020-02-26  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

 
1000/= 

යපරැදි ස්පන් 
ක  සඳහා 
71,000/- 
සැහැ්ලලු 

වැරකැවූ ක  
සඳහා 54,000/- 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාිජ)) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/9df2ee5423gz440/Eng-DD2-CP-PPC-2019-553.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9df2ee5423gz440/Eng-DD2-CP-PPC-2019-553.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/al1rkg9kumwjtpt/Eng-DD2-CP-PPC-2019-554.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/al1rkg9kumwjtpt/Eng-DD2-CP-PPC-2019-554.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fhzopeqf9nsk90j/Eng-DD2-CP-PPC-2019-555.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fhzopeqf9nsk90j/Eng-DD2-CP-PPC-2019-555.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cbqbj0xnrvmheuq/Eng-DD2-CP-PPC-2019-556.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cbqbj0xnrvmheuq/Eng-DD2-CP-PPC-2019-556.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o470c2ltus57dju/Eng-DD2-CP-PPC-2019-557.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o470c2ltus57dju/Eng-DD2-CP-PPC-2019-557.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/558 
මධ්යම පළාත, කෑග්ලල ඒකකය 
සඳහා මීටර් 8.3 කි.ග්රෑ.100 යපරැදි 

ස්පන් යකොන්ක්රිට් ක ක  (pre-Stressed 
Spun type) -  600ක් සහ මීටර් 8.3 
කි.ග්රෑ.100 සැහැ්ලලු වැරකැවු 

යකොන්ක්රට් ක ක  (Light Weight – 
RC) -600ක්  සපයා භාරදීම.  (Lot-3) 

2020-02-26  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

 
1000/= 

යපරැදි ස්පන් 
ක  සඳහා 
111,000/- 
සැහැ්ලලු 

වැරකැවූ ක  
සඳහා 102,000/- 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාිජ)) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/559 
මධ්යම පළාත, කෑග්ලල ඒකකය 
සඳහා මීටර් 8.3 කි.ග්රෑ.100 යපරැදි 

ස්පන් යකොන්ක්රිට් ක ක  (pre-Stressed 
Spun type) -  400ක් සපයා භාරදීම.  

(Lot-4) 

2020-02-26  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

 
 

 
1000/= 

 
74,000/= 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාිජ)) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

ඉදිකිරීම් 

 
DD2 

PHM DD2/CE(LC&M)/DPC/ 
2019/76 

රිකි්ලලගස්කඩ ග්රිඩ් උ පපයපොල ටට 
පදියයපල්ලල  ගැන්ට්රිය දක්වා යදසැරි 
ුණළු  රැහැන් මාර්ගයේ අදියර II ( දුර 

කි.මි. 2.825)- 
යකොන්ත්රාත්කරුවන් ඉක්ටාඩ් උ C5 

යරේිජය යහ   ට වැ ශ යරේිජයක විය 
යුතුයි. 

 ුණළු  පාදම ඉදිකිරීම. 

 ුණළු  ඉදිකිරීම 
 

26/02/202
0 

14.00 පැය 

 
නියය )ය 

සාමානයාධිකා
රි(වයා.හා 
අ.සැ.න.) 
යබදාහැරීම් 
අංශය 2 

 

නියය )ය 
සාමානයාධිකාරි(වයා.

හා 
අ.සැ.න.)යබදාහැරීම් 

අංශය 2 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය,  
තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

 
0812222286 

 
5000.00 

 
200,000.00 

නියය )ය 
සාමානයාධිකාරි 
(වයා.හා අ.සැ..න.) 
යබදාහැරීම් අංශය 2, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

 
081-2222286 
081-2204298 

 

 
නියය )ය 

සාමානයාධිකාරි 
(වයා.හා අ.සැ..න.) 
යබදාහැරීම් අංශය 2, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, තැ.යප.18, 
ළමාගාරය පාර, 

මහනුවර 
081-2222286 
081-2204298 

 
 

NCB 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/009 
යරරායදිජය ප්රායේය ය විදුලි ඉංනේයන්රු 

කාර්යාලයේ ඉඩයම් පවතින 
නායයායම් අවධ්ානම මඟ හරවා ගැනිම 
සඳහා නැවත සකස්කිරිමට යටන්ඩර් 

කැඳවීම. 
(Tender for preventing of land slide 

at Area Engineer’s Office 
Peradeniya). 

2020-02-
26  දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 
081-4472724 

 
1000/= 

 
40,000/= 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාිජ)) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යසේවා 
)නන 

 
MC/VIC/2019/505 

වික්යට රියා විදුලි බලාගාරයට අයත් 
2020/02/27 
(බ්රහස්පතින්

මහවැලි 
සංකීර්ය 

වික්යට රියා විදුලි 
බලාගාරය, 

රු. 1,000/= 
සෑම 

රු.50,000/= 
 

වික්යට රියා විදුලි 
බලාගාරය, අධිකාරිගම. 

වික්යට රියා විදුලි 
බලාගාරය, 

- (NCB) Click 
here 

https://www.dropbox.com/s/an752w9ksqmxncb/Eng-DD2-CP-PPC-2019-558.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/an752w9ksqmxncb/Eng-DD2-CP-PPC-2019-558.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5fsbqfuzrvf22vy/Eng-DD2-CP-PPC-2019-559.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5fsbqfuzrvf22vy/Eng-DD2-CP-PPC-2019-559.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f2nti6eajshrmkf/BID_NO_PHM_DD2_CE%20%28LC%26M%29_DPC_2019_76.TextMark.pdf?dl=0---
https://www.dropbox.com/s/f2nti6eajshrmkf/BID_NO_PHM_DD2_CE%20%28LC%26M%29_DPC_2019_76.TextMark.pdf?dl=0---
https://www.dropbox.com/s/cbckesm3eeom4fp/Eng-DD2-CP-PPC-2020-009.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cbckesm3eeom4fp/Eng-DD2-CP-PPC-2020-009.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/onoyhiqt4uf70bq/ENG-GEN-MC-MC-VIC-2019-505.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/onoyhiqt4uf70bq/ENG-GEN-MC-MC-VIC-2019-505.pdf?dl=0
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වික්යට රියා 
විදුලි 

බලස්ථානය 

අධිකාරිගම නිල නිවාස යපයදස, පමං 
පිවිසුම් ුණටි සහ භූමි යපයදස සහ දිගන 
නිල නිවාස යපයදස ළියයපයහලි 
යකොට නඩත්තු කටයුතු ඉටුකිරීම 

දා) ප.ව. 
14.30 ට 

සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

අධිකාරිගම. 
Tel: 

081-2200465 
081-2202305 

 

යගවීමක්ම 
ඕනෑම 
මහ)න 
බැංුණ 

ශාඛාවක් 
මගින් 
මහ)න 
බැංුණයේ 

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 
ලං.වී.ම . 
)නන 

මුලස්ථාන
යේ ගි ම් 
අංක 071-
1001-2-
3320-705 
බැරයවන 
යසේ යගවා 

බැංුණ ලදුපත 
ඉදිරිපත් කල 

යුතුය. 

 අධිකාරිගම. 
 

 

)නන 
 

වික්යට රියා 
විදුලි 

බලාගාරය 

ළම්සී/වික්/2019/509 
 

වික්යට රියා විදුලි බලස්ථානයේ යුධ් 
හමුදා ඒකකය සදහා මගී ප්රවාහන වෑන් 
රථයක්, රියදුරු සහ ඉන්ධ්න සමඟ 
වසරක  කාලසීමාවක් සඳහා ුණලියට 

ලබාගැනීම. 

2020/02/27  
14.00 පැයට 

මහවැලි 
සංකීර්යය 
iපයාගැනීම් 
කමිටුව 

වික්යට රියා විදුලි 
බලාගාරය 
අධිකාරිගම 

 
Tel:   081-2200465 
081-2202305    Fax: 

081-2202304 
 
 

රු. 1,000/= 
ළක 

වාහනයක් 
සඳහා සෑම 
යගවීමක්ම 
ඕනෑම 
මහ)න 
බැංුණ 

ශාඛාවක් 
මගින් 
මහ)න 
බැංුණයේ 

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 
ලං.වි.ම. 
)නන 

මුලස්ථාන
යේ ගි ම් 
අංක 071-
1001-2-
3320-705 
බැරයවන 
යසේ යගවා 

බැංුණ ලදුපත 

රු.5000/= 
ළක වාහනයක් 

සදහා 

වික්යට රියා විදුලි 
බලාගාරය, 
අධිකාරිගම. 

වික්යට රියා විදුලි 
බලාගාරය, 
අධිකාරිගම 

- 
 
 
 
 

NCB 
 

Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/k3odcs7yowxagoh/ENG-GEN-MC-MC-VIC-2019-509.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k3odcs7yowxagoh/ENG-GEN-MC-MC-VIC-2019-509.pdf?dl=0
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ඉදිරිපත් කල 
යුතුය. 

යබදාහැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

 

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

20/017 
 

ප්රධ්ාන ඉංනේයනරු (නඩත්තු - යකොළඹ 

නගරය) අංශයේ පලියබ ධ් පාලනය 
සදහා යකොන්ත්රාත්කරුවන් ලියා පදිං  

කරවා ගැනිම 
(වසර 01 ක් සදහා) 

2020 
යපබරවාරි 

26 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියය )ය 
සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
ටේ වන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැලි්ලල,340, 
ආර්. ඒ. ද යම්ල 

මාවත, යකොළඹ 03 
මගින් 

2020-02-25 දිනට 
යපර 

දුක.011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

1,000.00 
(ආපසු 

යනොයගවන 
පදනම මත 
අයකරය  
ලියාපදිං  
ගාස්තුවයි) 
(මුදලින්) 

නියය )ය 
සාමානයාධිකාරි (යකොළඹ 
නගරය) කාර්යාලය, 

ටේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැගි්ලල, 340, ආර් 
ඒ ද යම්ල මාවත, යකොළඹ 
03 හි තබා ඇති ලංසු 

යපට් කටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියය )ය 

සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය 
බාගත 
කරන්න 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/20/022 

 
විදුලි අධිකාරී බලශක්තී 

කළමයාකරන)  නි.සා.නැයගනහිර 
කාර්යාලය  ත්රීුණයාමලය යර රා)කාරී 
කටයුතු සඳහා වෑන් රථයක්  /ඩබ්ල 
කැබ් රථයක්  වසර 02 ක් සඳහා 

ුණලියට ලබා ගැනීම. 

2020.02.26 
වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

නියය )ය 
සාමානයාධිකාරී(නැ
යගනහිර කාර්යාලය) 

ත්රිුණයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

1,000.00 20,000.00 නියය )ය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
පරපුයේලි, 
ත්රිුණයාමලය 

නියය )ය 
සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
පරපුයේලි, 
ත්රිුණයාමලය 

- 

NCB Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/20/023 

 
සම්මන්තුරර පාරියභ ගික 

මධ්යස්ථානය  (ක්ලමුයණ්)   යර 
රා)කාරී කටයුතු සඳහා 

යගොඩනැඟි්ලලක් වසර 02 ක් සඳහා 
ුණලියට ලබා ගැනීම. 

2020.02.26 
වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංනේයන්රු 
(කල්මුණේ) 
කාර්යාලය 
0672229276 

යහ  
නියය )ය 

සාමානයාධිකාරී(නැ
යගනහිර කාර්යාලය) 

ත්රිුණයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

500.00 - නියය )ය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
පරපුයේලි, 
ත්රිුණයාමලය 

නියය )ය 
සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
පරපුයේලි, 
ත්රිුණයාමලය 

- 

NCB Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/20/024 

 
තිරුක්යක වි්ල පප පාරියභ ගික 

මධ්යස්ථානය (අම්පාර)   යර රා)කාරී 
කටයුතු සඳහා යගොඩනැඟි්ලලක්    
වසර 02 ක් සඳහා ුණලියට ලබා 

ගැනීම. 

2020.02.26 
වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

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

යහ  
නියය )ය 

සාමානයාධිකාරී(නැ
යගනහිර කාර්යාලය) 

ත්රිුණයාමලය             

500.00 - නියය )ය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
පරපුයේලි, 
ත්රිුණයාමලය 

නියය )ය 
සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
පරපුයේලි, 
ත්රිුණයාමලය 

- 

NCB Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/j7p96iv0797ez6g/ENG-DD1-CC-2020-017.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j7p96iv0797ez6g/ENG-DD1-CC-2020-017.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gkmvvtktlobb8o1/Eng-DD2-EP-022%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20%28EM%29%20at%20Trincomalee.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gkmvvtktlobb8o1/Eng-DD2-EP-022%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20%28EM%29%20at%20Trincomalee.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6pr32wxtanlcuqr/Eng-DD2-EP-023%20Rent%20a%20building%20for%20the%20use%20as%20ECSC%20at%20Sammanthurai.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6pr32wxtanlcuqr/Eng-DD2-EP-023%20Rent%20a%20building%20for%20the%20use%20as%20ECSC%20at%20Sammanthurai.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/35sumak5o33j1v7/Eng-DD2-EP-024%20Rent%20a%20building%20for%20the%20use%20as%20SECSC%20at%20Thirukkovil.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/35sumak5o33j1v7/Eng-DD2-EP-024%20Rent%20a%20building%20for%20the%20use%20as%20SECSC%20at%20Thirukkovil.pdf?dl=0
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026-2222666 
026-2221030 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/20/025 

 
නිලායේලි  පාරියභ ගික මධ්යස්ථානය   
(ත්රීුණයාමලය)  යර රා)කාරී කටයුතු 
සඳහා යගොඩනැඟි්ලලක්  වසර 02 ක් 

සඳහා ුණලියට ලබා ගැනීම. 

2020.02.26 
වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

විදුලි ඉංනේයන්රු 
(ත්රීුණයාමලය) 
කාර්යාලය 

026-2222301 
026-2220060 

යහ  
නියය )ය 

සාමානයාධිකාරී(නැ
යගනහිර කාර්යාලය) 

ත්රිුණයාමලය             
026-2222666 

 

500.00 - නියය )ය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
පරපුයේලි, 
ත්රිුණයාමලය 

නියය )ය 
සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
පරපුයේලි, 
ත්රිුණයාමලය 

- 

NCB Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/20/026 

 
යග මරන්කඩවල  පාරියභ ගික 

මධ්යස්ථානය   (ත්රීුණයාමලය)   යර 
රා)කාරී කටයුතු සඳහා 

යගොඩනැඟි්ලලක්    වසර 02 ක් සඳහා 
ුණලියට ලබා ගැනීම. 

2020.02.26 
වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

විදුලි ඉංනේයන්රු 
(ත්රීුණයාමලය) 
කාර්යාලය 

026-2222301 
026-2220060 

යහ  
නියය )ය 

සාමානයාධිකාරී(නැ
යගනහිර කාර්යාලය) 

ත්රිුණයාමලය             
026-2222666 

 

500.00 - නියය )ය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
පරපුයේලි, 
ත්රිුණයාමලය 

නියය )ය 
සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
පරපුයේලි, 
ත්රිුණයාමලය 

- 

NCB Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපප) 

WPN/NCB/G-V53/2020/10 
යතත් බදු ුණලී පදනම මත වෑන් 
රථයක් ලබා ගැනීම. ප්රධ්ාන විදුලි 
ඉංනේයන්රු කාර්යාලය- ගම්පහ 

2020-02-19 
ප.ව 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

500.00 20,000.00 
නි.සා. (බපප) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., යනො. 280, නුවර 

පාර, කිරිබත්යගොඩ. 

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

කිරිබත්යගොඩ. 

 
- 

 
යේශීය 

Click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපප) 

WPN/NCB/DM-V143/2020/11 
යතත් බදු ුණලී පදනම මත වෑන් 

රථයක් ලබා ගැනීම. යබදාහැරීම් හා 
නඩත්තු පප ඒකකය - යේයන්යගොඩ 

2020-02-19 
ප.ව 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

500.00 20,000.00 
නි.සා. (බපප) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., යනො. 280, නුවර 

පාර, කිරිබත්යගොඩ. 

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

කිරිබත්යගොඩ. 

- යේශීය 
Click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපප) 

WPN/NCB/G-V166/2020/09 
යතත් බදු ුණලී පදනම මත කෘකැබ්  
රථයක් ලබා ගැනීම.  පාරියභ ගික 
යසේවා මධ්යස්ථානය - ගම්පහ 

2020-02-19 
ප.ව 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

500.00 20,000.00 
නි.සා. (බපප) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., යනො. 280, නුවර 

පාර, කිරිබත්යගොඩ. 

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

කිරිබත්යගොඩ. 

- යේශීය 
Click 
here 

යබදාහැරිම් WPN/NCB/DM-V172/2020/12 2020-02-19 පළාත් සපයා නි.සා. (බපප) 500.00 20,000.00 නි.සා. (බපප) කාර්යාලය, නි.සා. (බපප) - යේශීය Click 

https://www.dropbox.com/s/ir0lrm67k4jsqpr/Eng-DD2-EP-025%20Rent%20a%20building%20for%20the%20use%20as%20ECSC%20at%20Nilavely.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ir0lrm67k4jsqpr/Eng-DD2-EP-025%20Rent%20a%20building%20for%20the%20use%20as%20ECSC%20at%20Nilavely.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/48kzrp3wvatvd9k/Eng-DD2-EP-026%20Rent%20a%20building%20for%20the%20use%20as%20ECSC%20at%20Gomarangadawala.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/48kzrp3wvatvd9k/Eng-DD2-EP-026%20Rent%20a%20building%20for%20the%20use%20as%20ECSC%20at%20Gomarangadawala.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ugjiulgi34cdhgf/Eng-DD2-WPN-NCB-G-%20V53-2020-10%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ugjiulgi34cdhgf/Eng-DD2-WPN-NCB-G-%20V53-2020-10%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lqubzcfo075p77x/Eng-DD2-WPN-NCB-DM-%20V143-2020-11%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lqubzcfo075p77x/Eng-DD2-WPN-NCB-DM-%20V143-2020-11%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fvgqmkwqbu5ezlo/ENG-DD2-WPN-NCB-G-V166-2020-09%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fvgqmkwqbu5ezlo/ENG-DD2-WPN-NCB-G-V166-2020-09%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nu2bt8edr22o6fp/ENG-DD2-WPN-NCB-DM-V172-2020-12%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
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අංශ 02 
(බපප) 

යතත් බදු ුණලී පදනම මත කෘකැබ්  
රථයක් ලබා ගැනීම.  යබදාහැරීම් හා 

නඩත්තු කාර්යාලය - බපප 

ප.ව 2.00 
දක්වා 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

ලං.වි.ම., යනො. 280, නුවර 
පාර, කිරිබත්යගොඩ. 

කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගොඩ. 

here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපප) 

WPN/NCB/2019/188 
දූනගහ පාරියභ ගික යසේවා 

මධ්යස්ථානය සඳහා පර්සස් 45 කට 
ආසන්න වන ඉඩමක් මිලදී ගැනීම. 
(කඩවල, මිරිස්වත්තට ආසන්නව, 
මීගමුව - දිවුලපිටිය (242 බස් පාරට) 
ප්රධ්ාන මාර්ගයට මුුණයලා තිියය 

යුතුය) 

2020-02-19 
ප.ව 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

500.00 100,000.00 
නි.සා. (බපප) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., යනො. 280, නුවර 

පාර, කිරිබත්යගොඩ. 

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

කිරිබත්යගොඩ. 

 
- 

 
යේශීය 

Click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/HV-
77/DM-08/2K20/15 

ප්රධ්ාන ඉංනේයන්රු (යබදාහැරීම් 
නඩත්තු - ඌව) ඒකකයේ විදුලි 

අධිකාරි (බදු්ලල)   සඳහා ුණලි පදනම 
මත වසර යදකක  කාලයකට වෑන් 

රථයක් ලබාගැනීම 

 
 

2020 
යපබරවාරි 
මස 26 

ප.ව 15.00 
 
 
 
 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

 
නියය )ය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධ්ාන 

ඉංනේයන්රු (වාිජ)) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදු්ලල. 

 
දු.ක. : 0552222474 

 

 
500.00 

 
49,000.00 

 
නියය )ය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධ්ාන ඉංනේයන්රු 

(වාිජ)) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදු්ලල. 

 
නියය )ය 

සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංනේයන්රු (වාිජ)) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදු්ලල. 

 
- 

NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/HV-

37/MON-01/2K20/16 
විදුලි ඉංනේයන්රු (යමොයරාගල) 

ඒකකයේ විදුලි අධිකාරි (වාිජ) I)   
සඳහා ුණලි පදනම මත වසර යදකක  
කාලයකට වෑන් රථයක් ලබාගැනීම 

 
2020 

යපබරවාරි 
මස 26 

ප.ව 15.00 
 
 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

 
නියය )ය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධ්ාන 

ඉංනේයන්රු (වාිජ)) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදු්ලල. 

 
දු.ක. : 0552222474 

 
500.00 

 
49,000.00 

 
නියය )ය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධ්ාන ඉංනේයන්රු 

(වාිජ)) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදු්ලල. 

 
නියය )ය 

සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංනේයන්රු (වාිජ)) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදු්ලල. 

 

 
- 

NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/HV-

38/MON-02/2K20/17 
විදුලි ඉංනේයන්රු (යමොයරාගල) 

 
 

2020 

 
 
 

 
නියය )ය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

 
500.00 

 
49,000.00 

 
නියය )ය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

 
නියය )ය 

සාමානයාධිකාරි 

 
- NCB 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/nu2bt8edr22o6fp/ENG-DD2-WPN-NCB-DM-V172-2020-12%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oj7yg2bmbylq2xu/ENG-DD2-WPN-NCB-2019-188%20Land%20for%20CSC%20Dunagaha.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oj7yg2bmbylq2xu/ENG-DD2-WPN-NCB-2019-188%20Land%20for%20CSC%20Dunagaha.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3vpp348jtcf4lz4/15.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3vpp348jtcf4lz4/15.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/718gpmpyhi6i074/16.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/718gpmpyhi6i074/16.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/03iw55f9bk3c8ab/17.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/03iw55f9bk3c8ab/17.pdf?dl=0
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ඒකකයේ වැ්ලලවාය පාරියභ ගික 
යසේවා මධ්යස්ථානය සඳහා ුණලි පදනම 
මත වසර යදකක  කාලයකට වෑන් 

රථයක් ලබාගැනීම 

යපබරවාරි 
මස 26 

ප.ව 15.00 
 
 
 

 
පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංනේයන්රු (වාිජ)) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදු්ලල. 

 
දු.ක. : 0552222474 

 

ශාඛාව, ප්රධ්ාන ඉංනේයන්රු 
(වාිජ)) ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදු්ලල. 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංනේයන්රු (වාිජ)) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදු්ලල. 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/HV-
54/MON-07/2K20/18 

විදුලි ඉංනේයන්රු (යමොයරාගල) 
ඒකකයේ යමොයරාගල ප්රායේය ය 
නඩත්තු ඒකකය සඳහා ුණලි පදනම 
මත වසර යදකක  කාලයකට වෑන් 

රථයක් ලබාගැනීම 

 
 

2020 
යපබරවාරි 
මස 26 

ප.ව 15.00 
 
 
 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

 
නියය )ය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධ්ාන 

ඉංනේයන්රු (වාිජ)) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදු්ලල. 

 
දු.ක. : 0552222474 

 
500.00 

 
49,000.00 

 
නියය )ය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධ්ාන ඉංනේයන්රු 

(වාිජ)) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදු්ලල. 

 
නියය )ය 

සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංනේයන්රු (වාිජ)) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදු්ලල. 

 
- 

NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/HV-
42/CONS-09/2K20/19 

ප්රධ්ාන ඉංනේයන්රු (තැනීම් - ඌව) 
ඒකකයේ විදුලි අධිකාරි IV සඳහා ුණලි 
පදනම මත වසර යදකක  කාලයකට 

වෑන් රථයක් ලබාගැනීම 

 
2020 

යපබරවාරි 
මස 26 

ප.ව 15.00 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

 
නියය )ය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධ්ාන 

ඉංනේයන්රු (වාිජ)) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදු්ලල. 

 
දු.ක. : 0552222474 

 
500.00 

 
49,000.00 

 
නියය )ය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධ්ාන ඉංනේයන්රු 

(වාිජ)) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදු්ලල. 

 
නියය )ය 

සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංනේයන්රු (වාිජ)) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදු්ලල. 

 
- 

NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/HV-
104/BD-17/2K20/20 

 
විදුලි ඉංනේයන්රු (බදු්ලල) ඒකකයේ 
රිදිමාලියේද පාරියභ ගික යසේවා 

මධ්යස්ථානය සඳහා ුණලි පදනම මත 

 
2020 

යපබරවාරි 
මස 26 

ප.ව 15.00 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 

 
නියය )ය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධ්ාන 

ඉංනේයන්රු (වාිජ)) 
ඒකකය 

 
500.00 

 
51,000.00 

 
නියය )ය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධ්ාන ඉංනේයන්රු 

(වාිජ)) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

 
නියය )ය 

සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංනේයන්රු (වාිජ)) 

ඒකකය 

 
- 

NCB 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/urg7dkl6xf3j8s2/18.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/urg7dkl6xf3j8s2/18.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4pb44vn71ww95jh/19.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4pb44vn71ww95jh/19.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vjxz4i9umlzesqy/20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vjxz4i9umlzesqy/20.pdf?dl=0
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වසර යදකක  කාලයකට යලොරි 
රථයක් ලබාගැනීම 

කමිටුව 
(ඌව) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදු්ලල. 

 
දු.ක. : 0552222474 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගොඩ, 
බදු්ලල. 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදු්ලල. 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/HV-

90/MON-09/2K20/21 
 

විදුලි ඉංනේයන්රු (යමොයරාගල) 
ඒකකයේ දඹග්ලල පාරියභ ගික යසේවා 
මධ්යස්ථානය සඳහා ුණලි පදනම මත 
වසර යදකක  කාලයකට යලොරි 

රථයක් ලබාගැනීම 

 
 
 
 

2020 
යපබරවාරි 
මස 26 

ප.ව 15.00 
 
 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

 
නියය )ය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධ්ාන 

ඉංනේයන්රු (වාිජ)) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදු්ලල. 

 
දු.ක. : 0552222474 

 
500.00 

 
51,000.00 

 
නියය )ය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධ්ාන ඉංනේයන්රු 

(වාිජ)) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදු්ලල. 

 
නියය )ය 

සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංනේයන්රු (වාිජ)) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදු්ලල. 

 
- 

NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

(සබර) 

 
SAB/EMB-V27/HV/2020/04 

 
යකොයලොන්න පාරියභ ගික යසේවා 
මධ්යස්ථානයේ රා)කාරී කටයුතු 
සඳහා  2WD වෑන් රථ 1 ක් 
ුණලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

 

2020-02-12 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියය )ය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 

20,000.00 
නිවැරදි කිරීමයි. 

 
(2020.01.23 දින 
පළවු දැන්වී යම් 

ලංසු ඇපකරයේ 

වටිනාකම ඉහත 
පරිදි නිවැරදි විය 

යුතුයි) 

නියය )ය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

නියය )ය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

- NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

(සබර) 

 
නිවැරදි කිරීමයි. 

 
SAB/RUW-V88/HV/2020/07 
කරවනැ්ලල පාරියභ ගික යසේවා 
මධ්යස්ථානයේ රා)කාරී කටයුතු 
සඳහා  4WD ඩබ්ල කැබ් රථ 1 ක් 
ුණලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

  
(2020.01.23 දින පළවු දැන්වී යම් 
4WD වෑන් රථයක් යලස සඳහන් 
වුවද ළය ඉහත පරිදි නිවැරදි විය 

යුතුයි) 

2020-02-12 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියය )ය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

නියය )ය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

නියය )ය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

- NCB 

Click 
Here 

 

 

වයාපෘති නිවැරදි කිරීමයි :- 2020.01.30 ප්රායේශීය වයාපෘති අධ්යක්ෂ - 5,000.00 වයාපෘති අධ්යක්ෂ වයාපෘති අධ්යක්ෂ - NCB Click 

https://www.dropbox.com/s/1sob95w9003cs6c/21.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1sob95w9003cs6c/21.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6gg7lde060zbc00/SAB_EMB_-V27_HV_2020_04.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6gg7lde060zbc00/SAB_EMB_-V27_HV_2020_04.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w03eh6aq9emkte6/SAB_RUW_-V88_HV_2020_07.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w03eh6aq9emkte6/SAB_RUW_-V88_HV_2020_07.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5sd3dw27xi3nol6/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2017-129.pdf?dl=0
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CEB/MWPP/2020/01 
මන්නාරම සුළං විදුලිබල වයාපෘතියේ 
වයාපෘති කාර්යාලයේ පවිත්රතා යසේවාව 

සදහා යටන්ඩර් පත් කැදවිම. 

වන දින 
පලවූ 

දැන්වීයම් 
2020.02.23 

යලස 
සටහන් වූ 
දිනය 

2020.02.13 
දින යප.ව 
10.00 යලස 
නිවැරදි විය 
යුතු බව 

කාරුිජකව 
දන්වමි 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(වයාපෘති) 

 

(ම.සු.වි.බ.වයා.) 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය 

යනො.754, නව 
පාර්ලියම්න්තු පාර, 

පැලවත්ත 
බත්තරමු්ලල 

දු: 011 288 9640 

(ම.සු.වි.බ.වයා.) 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

යනො.754, නව 
පාර්ලියම්න්තු පාර, 

පැලවත්ත 
බත්තරමු්ලල 

 

(ම.සු.වි.බ.වයා.) 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය යනො.754, 
නව පාර්ලියම්න්තු 
පාර, පැලවත්ත 
බත්තරමු්ලල 

 
 

Here 
 

 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය යවනුයවන් සපයාගැනීම් කමිටුයේ සභාපති විටන් හැකියාවැති සැපයුම්කරුවන් යවතින්, )ාතයන්තර/)ාතික 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 පපයය ගී කරයගනය. 

 
 

අයරක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන්ට යහ  ුවුන්යර බලයලත් නියය නේතයන්ට පමයක් ලංසු යපොත් නිුණත් කරනු ලැයබ්. අවශය වු විටක ුවුන් 1987 අංක 3 දරය යපොදු යකොන්ත රාත් පනතට අනුලවලව ලියාපදිං  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 නියය )ය සාමානයාධිකාරී/ප රධ්ාන ඉංනේයන්රු යවත ලිිතතව ඉදිරිපත් කරන ලද ඉ්ලලීමක් මගින්  0900 පැය 
ටට 1500 පැය දක්වා සාමානය වැඩ කරන දිනයන් තුළ මිලදී ගත හැක. යම් ස`දහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සාමානයාධිකාරී නමින් ලියන ලද බැංුණ අයකරයක් ම`ගින් යහ  මුද්ල ම`ගින් යහ  යගවිය හැක. 
 

 

වියේශීය තානාපති කාර්යාල /යවළ`ද යකොමිෂන්වලට, ලංසු යපොත්වල යතොරතුරු පිටපත් ලිිතත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීයමන් අදාල නියය )ය සාමානයාධිකාරී/ප රධ්ාන ඉංනේයන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමිය්ල ලබා ගත හැක’ ළයමන්ම ලංසු  යපොත් අයරක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ුවුන්යර නියය නේතයින්ට අදාල නියය )ය සාමානයාධිකාරී/ප රධ්ාන ඉංනේයන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමිය්ල පරීක්ෂා කල හැක. 
 

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහ  ුවුන්යර අනුමැතිය ලත් නියය නේතයින් ඉදිරිපිටදී ඉහත තීරු අංක 9 හි සදහන් ස්ථානයන්හිදී ලංසු භාරගැනීම අවසන් කරන යේලායේදීම, ළයසේ ඉදිරිපත් කරන ලද ටයලුම ලංසු විවෘත කරනු ලබන අතර ප රමාදව ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලංසු 
ප රතියක්ෂේප කරනු ලැයබ්. 
 

මීට අදාල ටයලු විස්තර හා පැහැදිලි කිරීම් විමටය යුත්යත් ලංසු යපොත් නික`ත් කරනු ලබන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියය )ය සාමානයාධිකාරී/ ප රධ්ාන ඉංනේයන්රු යවතිනි. 
 

 

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

 

        සාමානයාධිකාකාරී                      

https://www.dropbox.com/s/5sd3dw27xi3nol6/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2017-129.pdf?dl=0
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