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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 
ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය 

LV/T/2020/0024 

යසෝඩියම් හයියරොක්සයි ( (%) ) 
යතොග - 175,)))kg 

 

2)2)-)2-26 
බදාදා  14.)) 

පැයට 

 
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 

 

 

1,500/- 
මුදල  
(නැවත 

යනොයගවන 
යටන්ඩර් 
තැන්පතුව) 
සාමානයාධි
කාරී ලංකා 
විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
නමින් 
මහජන 
බැංකුයේ 

ගිණුම් අංක: 
)711))12%
%2)7)5 
යවත බැර 
කල හැක. 

 
රු.2)),000.00 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 

මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය 

විදුලි බලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච් යලයි 61%42, 
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 

61%42. 
 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 
යනොමියල් 
බාගත 

කරගත හැක 
 

 
 
 
 
 

NCB 

 

 

 

 

 

 
Click Here 

 

 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/qinzo4wyuwv22xw/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0024.pdf?dl=0
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ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය 

LV/T/U2A/2020/0028 පරිවරය 

අමුද්රවය (Insulation Materials) 

2)2)-)%-)4 
බදාදා  14.)) 

පැයට 

 
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 

 

 

1,000/- 
මුදල  
(නැවත 

යනොයගවන 
යටන්ඩර් 
තැන්පතුව) 
සාමානයාධි
කාරී ලංකා 
විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
නමින් 
මහජන 
බැංකුයේ 

ගිණුම් අංක: 
)711))12%
%2)7)5 
යවත බැර 
කල හැක. 

 

රු.4),000.00 
ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 

මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය 

විදුලි බලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච් යලයි 61%42, 
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 

61%42. 
 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 
යනොමියල් 
බාගත 

කරගත හැක 
 

 
 
 
 
 

NCB 

 

 

 

 

 

Click 

Here 

 

 
 
 

ජනන අංශය 
(තාපබල 
සංකීර්යය) 

 

 
ජීපී/ඩීජීඑම්/යටක්/1) එෆ්ආර් වී/0784 
කැළණිතිස්ස විදුලි බලාගාරයේ 05 
ගෑස් තලබමය යන්ත්රh  සඳහා 
ඇලුමිනියම් සිලියක්ට් (AlSiO2) 

ග්ලාස් වූල් මීටර් 75) ක් මිලදී ගැනීම 
සඳහා 

 

)4.)%.2020   
දින 

10.00 පැයට 

 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධි

කාරි 
(තාපබල 
සංකීර්යය) 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(තාපබල සංකීර්යය) 

ලංවිම, 
ජනක මූලස්ථානය, 
නව කැළණි පාලම 
පාර, 10600, 

යකොයළොන්නාව. දු.ක.: 
011-2423897 

 
 
 
 
 

රු.1,))0/= 

 
 
 
 
 

රු15),)))/= 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(තාපබල සංකීර්යය), 

ලංවිම, 
ජනක මූලස්ථානය, නව 
කැළණි පාලම පාර, 

10600, යකොයළොන්නාව. 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(තාපබල සංකිර්යය) 
)4.)%.2020       දින 

10.00 පැයට 

 
 
 
 
 

අදාල නැත NCB 

 
 
 
 
 

Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
කළාප )2 

DGM [E]/QPPC/20/033 
 
 

නැයගනහිර පළායත් භාවිතා කල 
යනොහැකි ට්රාන්ස්යෆෝමර් අයලවිය 

2020-03-04 
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             
)26-2222666 
)26-2221)%) 

5)).)) 300,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය), 

උප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

- 

NCB 

Click Here 

ඉදිකිරීම් 

ජනන 
ම.සං. 

MC/NIL/BIDS/2020/002 
 

SAND BLASTING AND PAINTING OF 
SPILL GATES AND STRUCTURES,  

PENSTOCK OUTSIDE, INTAKE GATES 
AND STRUCTURES, TAILRACE GATE 

AND FOREBAY GATES AND 
STRUCTURES AT NILLAMBE POWER 

STATION 

2020/03/1
1 දින 
14:00 
පැයට 

මහවැලි 
සංකීර්ය 

සපයා ගැනිම් 
කමිටුව 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු, 
යකොත්මයල් විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මාවතුර. 
 

)81- 4950690/691, 

1,0))/- 150,))).)) 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු, 
යකොත්මයල් විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මාවතුර. 
 

 
 
 

2020/03/11 
දින 14:00 පැයට 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු, 
යකොත්මයල් විදුලි 

 
කාර්යාලයේදි 
කියවිම සදහා 
යනොමියල් 

ලබාගත හැක. 
 

NCB 
 

Click 
here 

 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/9xlos65971j0nir/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-U2A-2020-0028.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9xlos65971j0nir/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-U2A-2020-0028.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cka0c8pbjvvhvk0/ENG-GEN-TC-GPDGMTECH10Fr%20V0784.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cka0c8pbjvvhvk0/ENG-GEN-TC-GPDGMTECH10Fr%20V0784.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/al1r30mcukhm1ow/Eng-DD2-EP-033%20Sale%20of%20unserviceable%20transformers.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mqx2ltdenlg2xdn/ENG-GEN-MC-NIL-BIDS-2020-002.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mqx2ltdenlg2xdn/ENG-GEN-MC-NIL-BIDS-2020-002.pdf?dl=0
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 )81-7429%%) 
සැම යගවිමක්ම ඕනැම 

මහජන බැංකු 
ශාඛාවකින් 

යදමටයගොඩ ශාඛායේ 
ලංවිම ජනන 

මූලස්ථානයේ ගිණුම් 
අංක 

)71-1))1-2%%2)-7)5 
බැරයවන යසේ යගවා 
බැංකු ලදුපත ඉදිරිපත් 

කල යුතුය. 

බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මාවතුර. 
 

යසේවා 
ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය 

LV/T/2019/0%)7 
 

ලක්විජය විදුලි බලාගාරය සහ නිවාස 

සංකීර්ණවල වායු සමීකරණ සේවා 

සහ නඩත්තුව ලබා ගැනීම 

2)2)-)%-18 
බදාදා  14.)) 

පැයට 

 
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 

 

 

7,500/- 
මුදල  
(නැවත 

යනොයගවන 
යටන්ඩර් 
තැන්පතුව) 
සාමානයාධි
කාරී ලංකා 
විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
නමින් 
මහජන 
බැංකුයේ 

ගිණුම් අංක: 
)711))12%
%2)7)5 
යවත බැර 
කල හැක. 

 

රු.45),000.00 
ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 

මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය 

විදුලි බලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච් යලයි 61%42, 
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 

61%42. 
 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 
යනොමියල් 
බාගත 

කරගත හැක 
 

 
 
 
 
 

NCB 

Click 

Here 

 

 

 

 

 

ජනන 

 
SPS/CE/CAN.TENDER/2020 

2)2) අයප්රේල් මස සිට වසරක කාලයක් 
සඳහා සපුගස්කන්ද විදුලි බලස්ථාන 
ආපන ශාලාව පවත්වායගන යෑම. 

2020.03.11 
10.00 පැයට 

 
අදාල නැත 

නිය ෝජ්ය ාමාම්ය 

අධිකමරී ( තමපබල 

ාංකීර්ණ )  ලංවිා 

ජ්්් මූලා්ථම් , 

්ව කැළණි පමලා, 

10600 

යකොයලොන්්මව 

දුරකත් අංක  
2437426, 2423897 

 

200.00 1,000.00 

නිය ෝජ්ය ාමාම්ය 

අධිකමරී ( තමපබල 

ාංකීර්ණ )  ලංවිා 

ජ්්් මූලා්ථම් , ්ව 

කැළණි පමලා, 

10600 යකොයලොන්්මව 

දුරකත් අංක  
2437426, 2423897 

 

නිය ෝජ්ය ාමාම්ය 

අධිකමරී ( තමපබල 

ාංකීර්ණ )  ලංවිා 

ජ්්් මූලා්ථම් , 

්ව කැළණි පමලා, 

10600 

යකොයලොන්්මව 

දුරකත් අංක  
2437426, 2423897 

අදාල නැත යේශීය 
Click 
Here 

 
 

 
 

2)2).)2.27 
ප.ව.)%.)) 

 
 
 

 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
 
 
 

 
 
 

 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 

 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
 
 
 

යේශීය 
තරඟකාරී 

click here 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/ov1u2a8g6f4bidb/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0307.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ov1u2a8g6f4bidb/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0307.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/68dhwicm6qf6dn8/SIN-GEN-TC-CE-CAN.%20TENDER-2020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/68dhwicm6qf6dn8/SIN-GEN-TC-CE-CAN.%20TENDER-2020.pdf?dl=0
file:///C:/Users/DELL3/Desktop/Paper%20Add%2013.02.2020/Sin-DD1-NCP--HV-2020-02.pdf
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නි.සා. (උ.මැ) 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/2)2)/))2 
 

විදුලි ඉංිනයන්රු (අනුරාධාපුර)යටයත් විදුලි 
අධිකාරි (මැදවච්චිය) යග් රාජකාරී කටයුතු 
සඳහා වසර )2ක කාල සීමාවකට  කුලී බදු 
පදනම මත කෘ කැබ් රථයක් ලබා ගැනීම. 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් කමිටුව 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 525/26, පළමු 

මහල,ඩී.එස.්යසේනානායක 

මාවත, අනුරාධාපුර. 

දු:අ: )25-2222552 

 
 
 

5)).)) 

 
 
 

1),))).)) 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 525/26, පළමු 

මහල,ඩී.එස.්යසේනානායක 

මාවත, අනුරාධාපුර. 

දු:අ: )25-2222552 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

ඩී.එස්.යසේනානායක මාවත, 

අනුරාධාපුර. 

 
 

අදාළ නැත 

ලංසු 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(උ.මැ.ප.) 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඊ(යකොම්)සී8/2020/))%/ 

ආර්බී/පදවිය 

 
පදවිය පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානයේ 
විදුලි අධිකාරි යග්  නිල නිවාසය සඳහා 
වසරක කාලසීමාවක් සඳහා නිවසක් 

කුලියට/බේදට ලබා ගැනීම. 
 

තිබිය යුතු අවශයතා : 
 

 පදවිය නගරය  ආසන්නයේ 
පිහිටීම. 

 නිවස ඇතුළත අවම වශයයන් 
ආලින්දය,නිදන කාමර )2, 
මුළුතැන්යගය හා නිවසට 
සම්බන්ධා නාන කාමරයක් 

තිබිය යුතුය. 
 

 වර්ග අඩි 15)) යනොඅඩු නල 
ජළය,විදුලිය,දුරකථන හා 

සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සහිත 
වීම. 

 
පැහැදිළි පිවිසුම් ප්රධාාන යග්ට්ටුව හා වාහන 

නවතා තැබීයම් පහසුකම් සහිත වීම 

2020.02.27 
ප.ව. %.)) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(උ.මැ.ප) 

තමා විසින් සකස් කර 
ගන්නා ලද අයදුම්පතක 

අයිතිකරුයග් 
නම,දුරකථන අංකය, 
යගොඩනැගිල්ල පිහිටා 

ඇති ස්ථානයයහි ලිපිනය, 
බදු කුලිය, 

යගොඩනැගිල්යල් අයිතිය 
තහවරු කරන ඔප්පුයේ 
පිටපත හා පිවිසුම් 

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

යපට්ටියට දැමිය යුතුය. 
මිල ගයන් ඉදිරිපත් 

කරන කවරයේ “පදවිය 

පාරියභෝගික  
මධායස්ථානයේ විදුලි 
අධිකාරියග් නිල නිවස 

සඳහා වසරක 
කාලසීමාවකට 
යගොඩනැගිල්ලක් 
කුලියට/බේදට ලබා 

ගැනීම යනුයවන් සඳහන් 
කල යුතුය. 

අදාළ නැත අදාළ නැත 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී (උමැ) 
කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.525/26, ඩි.එස්. 
යසේනානායක මාවත, 

අනුරාධාපුර. 
 

දු.ක. )25-2222552 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(උමැ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

යනො.525/26, ඩි.එස්. 
යසේනානායක මාවත, 

අනුරාධාපුර. 
 
 

අදාළ නැත NCB  

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2)2)/2
9 

වයඹ පළාත් ගබඩාව, හයියකො 
(කුලියාපිටිය, වාරියයපොල ) 

යගොඩනැගිලි හා දණ්ඩගමුව පිහිටි 
යතල් යමෝල සඳහා ආරක්ෂක යසේවා 

සැපයීම. 

2)2) මාර්තු 
)4 

ප.ව )2.)) 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 

 
)%7 - 2281892 

4,000.00 12),))).)) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී (වයඹ) 

කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(වයඹ) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 

 NCB 
Click Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2)20/%
2 

විදුලි ඉංිනයන්රු (කුලියාපිටිය) 
කාර්යාලය හා ඒයට අයත් 

පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථාන හා 
ප්රායේශය නඩත්තු ඒකකය සඳහා 

ආරක්ෂක යසේවා සැපයීම. 

2)2) මාර්තු 
)4 

ප.ව )2.)) 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 4,000.00 125,000.00 එම එම  NCB 
Click Here 

 

යබදාහැරීම් ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2)2)/% 2020 මාර්තු පළාත් මිලදී එම 4,000.00 150,000.00 එම එම  NCB 
Click Here 

 

https://www.dropbox.com/s/vbekyahefz0u738/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lxrbq8phbu5yoi2/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-32.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jkrivu8qrws0q5p/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-33.pdf?dl=0
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අංශය - 1 
(වයඹ) 

% 
විදුලි ඉංිනයන්රු (නාරම්මල) 
කාර්යාලය හා ඒයට අයත් 

පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථාන හා 
ප්රායේශය නඩත්තු ඒකකය සඳහා 

ආරක්ෂක යසේවා සැපයීම. 

)4 
ප.ව 02.00 

ගැනීම් 
කමිටුව 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2)2)/%
4 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු (කුරුයෑගල) 
කාර්යාලය හා එයට අයත්  

පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථාන හා 
ප්රාථමික උපයපොල සඳහා ආරක්ෂක 

යසේවා සැපයීම. 

2)2) මාර්තු 
)4 

ප.ව )2.)) 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 4,000.00 170,000.00 එම එම  NCB 
Click Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2)2)/%
5 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු (වාරියයපොල) 
කාර්යාලය හා එයට අයත් 

පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථාන සඳහා 
ආරක්ෂක යසේවා සැපයීම. 

2)2) මාර්තු 
)4 

ප.ව )2.)) 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 4,000.00 160,000.00 එම එම  NCB 
Click Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2)2)/4
5 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු (තැනීම්) 
ඒකකයට අයත් විදුලි ඉංිනයන්රු II 

සඳහා කුලී පදනම මත යමෝටර් රථයක් 
ලබා ගැනීම. 

2)2) මාර්තු 
)4 

ප.ව )2.)) 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,))).)) %5,))).)) එම එම  NCB 
Click Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2)2)/4
6 

විදුලි ඉංිනයන්රු (නාරම්මල) 
කාර්යාලය සඳහා කුලී පදනම මත 

වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 

2)2) මාර්තු 
)4 

ප.ව )2.)) 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,))).)) %5,))).)) එම එම  NCB 
Click Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2)2)/4
7 

ගිරිඋල්ල පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානය සඳහා කුලී පදනම මත 

ත්රී යරෝද රථයක් ලබා ගැනීම. 

2)2) මාර්තු 
)4 

ප.ව )2.)) 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,))).)) 15,))).)) එම එම  NCB 
Click Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2)2)/4
8 

නාරම්මල පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානය සඳහා කුලී පදනම මත 

ත්රී යරෝද රථයක් ලබා ගැනීම. 

2)2) මාර්තු 
)4 

ප.ව )2.)) 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,))).)) 15,))).)) එම එම  NCB 
Click Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2)2)/5
) 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු (බලශක්ති 
කලමයාකරය) ඒකකයට අයත් 

කුලියාපිටිය වැඩබිම් කාර්යාලය සදහා 

2)2) මාර්තු 
)4 

ප.ව )2.)) 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,))).)) 1),))).)) එම එම  NCB 
Click Here 

 

https://www.dropbox.com/s/s1ojuib2xbu9n6l/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-34.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7mnbx1pgc21wjx0/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-35.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qon1nxhucyvm4pk/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-45.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iftsl611qlp3lg8/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-46.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2bpc0wj7q6g1xsk/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-47.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/knfb1k0ub45h39q/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-48.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qajgynm20ojjmm9/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-50.pdf?dl=0
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කුලියාපිටිය නගර සීමාව තුළින්  
ජලය,විදුලිය,දුරකථන,මාර්ග පහසුකම් 

සහිත වර්ග අඩි %,))) යනොඅඩු 
යගොඩනැඟිල්ලක් සහිත පර් ස් %) ක 
ට යනොඅඩු ඉඩමක් කුලී යහෝ බදු 

පදනම මත ලබා ගැනීම 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2)2)/5
1 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු (බලශක්ති 
කලමයාකරය) ඒකකය පිරිසිදු කිරීම 
හා නඩත්තු යසේවා පවත්වායගන යාම. 

2)2) මාර්තු 
)4 

ප.ව )2.)) 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,))).)) 2),))).)) එම එම  NCB 
Click Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/5
2 

විදුලි ඉංිනයන්රු (වාණිජ) ඒකකයට 
අයත් විදුලි අධිකාරී (විමර්ශන) - III 
සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 

ලබා ගැනීම. 

2)2) මාර්තු 
)4 

ප.ව )2.)) 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,))).)) %5,))).)) එම එම  NCB 
Click Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 

CE(P&HM)DD1/T/SV/2019/07 
විදුලි අධිකාරි (රැහැන් මාර්ග ඉදිකිරීම් හා 

නඩත්තු)යබ.අ.1 යග් රාජකාරී කටයුතු සඳහා 
වසර යදකක කාලයකට වෑන් රථයක් ලබා 

ගැනීම සඳහා වූ යටන්ඩරය                                           

2)2) මාර්තු මස 
12 වන දින 
ප.ව. 2.)) 
දක්වා 

කලාපීය සපයා 
ගැනීයම් කමිටුව 
(යබදාහැරීම් 
අංශය 01) 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(වයාපෘති හා බැර නඩත්තු) 
යබදාහැරීම් අංශය 01,       

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.288, නුවර පාර,         

කුරුයෑගල, 
 

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

රු.5)).)) රු.4),))).)) 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(වයාපෘති හා බැර නඩත්තු) 
යබදාහැරීම් අංශය 01,       

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.288, නුවර පාර,         

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

2230484                    ෆැක්ස් 
037-2229151 

 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(වයාපෘති හා බැර නඩත්තු) 
යබදාහැරීම් අංශය 01,       

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.288, නුවර පාර,         

කුරුයෑගල, 
දු.ක.: 037- 2229151, 
2230483, 2230484                    
ෆැක්ස් 037-2229151 

අදාල නැත යේශීය 
click here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - )2 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/008 
කෑගල්ල ප්රායේය ය විදුලි ඉංිනයන්රු බල 

ප්රයේශයේ   මනු කියවීම සඳහා පාරියභෝගික 
සම්බන්ධීකාරකවරුන්යග් භාවිතයට ජංගම 

දුරකථන 55ක් සපයා භාරදීම. 

2)2)-)%-)4  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

දු.අ.  081-2234324 
081-4472724 

 
1)00/= 

 
21,)))/- 

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

අංක )4, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

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

අංක )4, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් අංශය - 
)2 (මධායම) 

 

 

CP/CE(COM)/PPC/2020/019 
 

ගලයගදර ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු  බල   
ප්රයේශයට අයත් පූජාපිටිය වි.පා.යසේ. 

මධායස්ථානයේ කණු ගබඩා කිරීම  සඳහා  
ඉඩමක් වසර )2ක කාලයක් සඳහා බදු 

/කුලීපදනම මත ලබා ගැනීම. 
 

ාපුරමලි  යුතු අවශ්යතම 
 

i) භූමි ප්රමායය අවම වශයයන් පර් ස් 
1)ක් පමය විය යුතුය. 

ii) ඉඩම තුළට යරේන් රථයක් ගතහැකි 
විය යුතුය. 

iii) ආරක්ෂිත වැටක් හා පිවිසුම් 
යදොරටුවක් තිබිය යුතුය. 

iv) තැනිතලා ඉඩම් යකොටසක් විය 
යුතුය. 

2)2)-)%-)4  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

තමා විසින් සකස් කරගත් 
අයදුම්පතක 

බලායපොයරොත්තු වන 
කුලිය සහ 

යගොඩනැගිල්යල් සියලු 
විස්තර සඳහන් කර 

එවන්න. 
දු.අ.   )81-2)54581 

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

අංක )4, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

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

අංක )4, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

- යේශීය - 

යබදාහැරිම් අංශය - 
)2 (මධායම) 

 

 

CP/CE(COM)/PPC/2020/020 
 

කුණ්ඩසායල්  ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු බල 
ප්රයේශයේ හානි අවම කිරියම් වැඩ සටහන සඳහා  
කුලී පදනම මත වසර )2ක කාලයකට වෑන් 

2)2)-)%-)4  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, අංක )4, 
අස්ගිරිය පාර, මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

1)00/= 16,)))/= ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක )4, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

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

අංක )4, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/yw56yop3f70xxbe/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-51.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ocbns901jjn706v/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-52.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mhtr1ahdebhhsgk/Eng-DD1-PHM-T-SV-2019-07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w0pefbprowiwz0o/Eng-DD2-CP-PPC-2020-008.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w0pefbprowiwz0o/Eng-DD2-CP-PPC-2020-008.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kicem9h7whuklhr/Sin-DD2-CP-PPC-2020-020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kicem9h7whuklhr/Sin-DD2-CP-PPC-2020-020.pdf?dl=0
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රථයක්  ලබා ගැනීම. 
 

 

යබදාහැරිම් අංශය - 
)2 (මධායම) 

 

 

CP/CE(COM)/PPC/2020/021 
 

කෑගල්ල  ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලයට අයත් අල්ගම උප පා.යසේ.ම. සඳහා  
කුලී පදනම මත වසර )2ක කාලයකට කෲ කැබ් 

රථයක්  ලබා ගැනීම. 
 

2)2)-)%-)4  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, අංක )4, 
අස්ගිරිය පාර, මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 
 

1)00/= 16,)))/= ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක )4, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

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

අංක )4, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් අංශය - 
)2 (මධායම) 

 

 

CP/CE(COM)/PPC/2020/025 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (තැනීම්) ඒකකයේ වැඩ 
කණ්ඩායම් සඳහා  නවාතැන් ගැනිමට සහ භාණ්ඩ 
ගබඩා කිරිම යවනුයවන් බදු / කුලී පදනම මත පහත 
සඳහන් පහසුකම් සහිත යගොඩනැගිල්ලක් වසර 

)2ක කාලයකට ලබා ගැනීම. 

 කෑගල්ල යහෝ මාවනැල්ල නගරයට ආසන්න 
ස්ථානයක් විය යුතුය. 

 යගොඩනැඟිල්යල් ප්රමායය ව.අ. 1)))-15)) 
අතර 

පැවතිය යුතුවීම. 

 වාහන )%ක් නවතා තැබීයම් හැකියාව තිබිය 
යුතුය. 

 ජලය, විදුලිය සහ අයනකුත් සනීපාරක්ෂක 
පහසුකම් තිබිය යුතුය. 

 ප්රධාාන මාර්ගයට ආසන්න වීම සහ නිරුලල් 
ප්රයේශ මාර්ග තිබිය යුතුය. 

 යගොඩනැගිල්ල අවට  ආරක්ෂිත වැටක් ඉදිකර 
තිබිය යුතුය. 

2)2)-)%-)4  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

තමා විසින් සකස් කරගත් 
අයදුම්පතක 

බලායපොයරොත්තු වන 
කුලිය සහ 

යගොඩනැගිල්යල් සියලු 
විස්තර සඳහන් කර 

එවන්න. 

දු.අ.   )81-2499679 

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

අංක )4, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

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

අංක )4, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

- යේශීය - 

යබදාහැරිම් අංශය - 
)2 (මධායම) 

 

 

CP/CE(COM)/PPC/2020/026 
 

ගයකාධිකාරි (ආදායම්) ඒකකය - ම.ප. සඳහා  
කුලී පදනම මත වසර )2ක කාලයකට යමෝටර් 

කාර් රථයක්  ලබා ගැනීම. 
 

2)2)-)%-)4  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, අංක )4, 
අස්ගිරිය පාර, මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 
 

1)00/= 2),)))/= ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක )4, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

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

අංක )4, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් අංශය - 
)2 (මධායම) 

 

 

CP/CE(COM)/PPC/2020/027 
 

කුණ්ඩසායල්  ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලයට අයත් කරල්ලියේද පා.යසේ.ම. සඳහා  
කුලී පදනම මත වසර )2ක කාලයකට සැහැල්ලු 
යලොරි රථයක් යහෝ කෲ කැබ් රථයක්  ලබා 

ගැනීම. 
 

2)2)-)%-)4  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, අංක )4, 
අස්ගිරිය පාර, මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 
 

1)00/= 16,)))/= ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක )4, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

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

අංක )4, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශ )2 
(බපඋ) 

WPN/Kel/TC01/Building/General 
යදල්යගොඩ පාරියභෝගික යසේවා 

මධායස්ථානයේ ීනන්ත ආයල්ප කිරීම. 

202)-)2-26 
ප.ව 2.0) 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

500.00 15,000.00 
නි.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., යනො. 280, නුවර 

පාර, කිරිබත්යගොඩ. 

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

කිරිබත්යගොඩ. 

 
- 

 
යේශීය 

Click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශ )2 
(බපඋ) 

WPN/DIVU/EC03/BUILDING 
දූනගහ පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානය සඳහා  වසර 02 
කාලයකට  බදු කුලී පදනම මත 
යගොඩනැගිල්ලක් ලබා ගැනීම. 

(දිුලලපිටිය ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 
බල  ප්රයේශය තුල පිහිටි 

යගොඩනැගිල්ලක් විය යුතුය) 

202)-)2-26 
ප.ව 2.0) 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ප්රායේය ය විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය, 

නව ලංකා 
යගොඩනැගිල්ල 
යකොළඹ පාර, 
දිුලලපිටිය . 

දු.ක. )312243096 
)%149%96)6 

ෆැක්ස්:0312243026 

500.00 - 

ප්රායේය ය විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය, 

නව ලංකා යගොඩනැගිල්ල 
යකොළඹ පාර, 
දිුලලපිටිය . 

 

ප්රායේය ය විදුලි 
ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය, 
නව ලංකා 

යගොඩනැගිල්ල 
යකොළඹ පාර, 
දිුලලපිටිය . 

 

 
- 

 
යේශීය 

Click 
here 

https://www.dropbox.com/s/rnp9ffb1iowkixp/Sin-DD2-CP-PPC-2020-021.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rnp9ffb1iowkixp/Sin-DD2-CP-PPC-2020-021.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b5al5m287gevx0r/Sin-DD2-CP-PPC-2020-026.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b5al5m287gevx0r/Sin-DD2-CP-PPC-2020-026.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/335r8126hjm9g42/Sin-DD2-CP-PPC-2020-027.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/335r8126hjm9g42/Sin-DD2-CP-PPC-2020-027.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/edczfozu75el9uu/Bidding%20doc%20Delgoda%20CSC%20Paint.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/edczfozu75el9uu/Bidding%20doc%20Delgoda%20CSC%20Paint.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cd4p9mgk5i0kz8y/Building%20for%20Dunagaha%20CSC.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cd4p9mgk5i0kz8y/Building%20for%20Dunagaha%20CSC.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශ )2 
(බපඋ) 

WPN/CE/GAM/2)2)/)2 
ගම්පහ ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය ඇතුළු සිේමහල් 

යගොඩනැගිල්යල් පිරිසිදු කිරීම සහ 
නඩත්තු කිරීම සඳහා වසරක 

කාලයකට මිල ගයන් ලබා ගැනීම 

202)-)%-)5 
ප.ව 2.%) 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ප්රධාාන විදුලි 
ඉංිනයන්රු, 

අංක:57,යම්රිබියසෝ 
මාවත, ගම්පහ 
කාර්යාලය. 
)%%-2227944 
)%%-222217) 

1)).)) 2,5)).)) 
ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු, 
අංක:57, යම්රිබියසෝ 
මාවත, ගම්පහ 
කාර්යාලය. 

 

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

 

 
- 

 
යේශීය 

Click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශය % (ඌව) 

නිසා(ඌව)/ප්රඉ(වාණිජ)/නිල 
නිවාස/සි4/2යක්19/18 

 
බදුල්ල නගරය අවටින් ප්රායේය ය නඩත්තු 
ඒකකය (බදුල්ල) සඳහා යගොඩනැගිල්ලක් 

බදු පදනම මත ලබාගැනීම 

 
 
 
 

2)20 
මාර්තු මස 04 
ප.ව 15.)) 

 
 
 

 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . )4, ස්ප්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

දු.ක. : )552222474 

 
500.00 

 
6,)00.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . )4, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . )4, ස්ප්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

(සබර) 

 
යටන්ඩර් අංකය: 

SAB/RUW-V41/HV/2020/08 
බුලත්යකොහුපිටිය පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානයේ රාජකාරී කටයුතු 
සඳහා  2WD වෑන් රථ 1 ක් 
කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

2)20-0%-)4 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,))).)) 20,))).)) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

- NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

(සබර) 

 
යටන්ඩර් අංකය: 

SAB/EM-V65/HV/2020/09 
ප්රධාාන ඉංින යන්රු (බලශක්ති 

කලමයාකරය)- ඒකකයේ රාජකාරී 
කටයුතු සඳහා කාර් රථ 1 ක් 
කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

2)20-0%-)4 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,))).)) 20,))).)) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

- NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

(සබර) 

 
යටන්ඩර් අංකය: 

SAB/EHE-V51/HV/2020/10 
ප්රායේශීය ඉංින යන්රු ඇහැළියයගොඩ 
ඒකකයේ රාජකාරී කටයුතු සඳහා  කෘ 
කැබ් රථ 1 ක් කුලී පදනම මත ලබා 

ගැනීම. 

2)20-0%-)4 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,))).)) 20,))).)) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

- NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑා්-1/පීපීසී/ටී/වී/2020/03 

බා්්මහිර පළමත දකුණ-1 ප්රධාම් ඉංිනයන්ු 

යබදමහැරීා ්ඩත්තු කමර් මල  ාඳහම කුලී 

පදනම මත වෑන් රථයක් ලබාගැනීම සඳහා වූ 
යටන්ඩරය. 

2020.03.05 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයොජය සාමානයාධිකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 
කාර්යාලය, යබදාහැරීම් අංශ 
- 4 මූලසථ්ානය, %වන 
මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, යදහිවල. 
011-2638852 

500.00 15,000.00 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (වාණිජ), 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 
කාර්යාලය,  යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, %වන මහල, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (වාණිජ), 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 
කාර්යාලය,  යබදාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලසථ්ානය, %වන 
මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, යදහිවල. 

 

NCB 

Click here 
 

https://www.dropbox.com/s/1b9mcqnit10p0vo/WPN-CE-GAM-2020-02%20Internal%20Cleaning%20Gampaha.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1b9mcqnit10p0vo/WPN-CE-GAM-2020-02%20Internal%20Cleaning%20Gampaha.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/br5mm87k4y20clr/%E0%B6%A7%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B6%BB%E0%B7%8A%20%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%AD%20pdf.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/br5mm87k4y20clr/%E0%B6%A7%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B6%BB%E0%B7%8A%20%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%AD%20pdf.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0rhj77o8rvt74zq/SAB_RUW_-V41_HV_2020_08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0rhj77o8rvt74zq/SAB_RUW_-V41_HV_2020_08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x4k57p75hfgna5t/SAB-EM-V65-HV-2020-09.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x4k57p75hfgna5t/SAB-EM-V65-HV-2020-09.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qy2gzigr9j084hw/SAB-EHE-V51-HV-2020-10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qy2gzigr9j084hw/SAB-EHE-V51-HV-2020-10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/eazftpyq7lxmjhb/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_03.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑා්-1/පීපීසී/ටී/වී/2020/04 

බස්නාහිර පළාත දකුය-1 නිය ෝජ්ය 

ාමාම්යමධිකමරී  කමර් මල  ාඳහම කුලී පදනම 
මත වෑන් රථයක් ලබාගැනීම සඳහා වූ 
යටන්ඩරය. 

2020.03.05 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයොජය සාමානයාධිකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 
කාර්යාලය, යබදාහැරීම් අංශ 
- 4 මූලසථ්ානය, %වන 
මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, යදහිවල. 
011-2638852 

500.00 15,000.00 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (වාණිජ), 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 
කාර්යාලය,  යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, %වන මහල, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (වාණිජ), 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 
කාර්යාලය,  යබදාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලසථ්ානය, %වන 
මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, යදහිවල. 

 

NCB 

Click here 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑා්-1/පීපීසී/ටී/වී/2020/05 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි   යදහිවල 
ප්රමයීය   ප්රධාම් විදුලි ඉංිනයන්ු කමර් මල  

ාඳහම කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබාගැනීම 
සඳහා වූ යටන්ඩරය. 

2020.03.05 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයොජය සාමානයාධිකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 
කාර්යාලය, යබදාහැරීම් අංශ 
- 4 මූලසථ්ානය, %වන 
මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, යදහිවල. 
011-2638852 

500.00 15,000.00 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (වාණිජ), 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 
කාර්යාලය,  යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, %වන මහල, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (වාණිජ), 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 
කාර්යාලය,  යබදාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලසථ්ානය, %වන 
මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, යදහිවල. 

 

NCB 

Click here 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑා්-1/පීපීසී/ටී/වී/2020/06 

බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි යදහිවල  
පුනුුත්ථමප් කමර් මල  ාඳහම කුලී පදනම 
මත වෑන් රථයක් ලබාගැනීම සඳහා වූ 
යටන්ඩරය. 

2020.03.05 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයොජය සාමානයාධිකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 
කාර්යාලය, යබදාහැරීම් අංශ 
- 4 මූලසථ්ානය, %වන 
මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, යදහිවල. 
011-2638852 

500.00 15,000.00 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (වාණිජ), 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 
කාර්යාලය,  යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, %වන මහල, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (වාණිජ), 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 
කාර්යාලය,  යබදාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලසථ්ානය, %වන 
මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, යදහිවල. 

 

NCB 

Click here 
 

 
යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

 

SP/DGM/C4/2020/02 
 

මිළ ගණන් කැඳවීා. 
කමර් මල  ඇතුලත ාැලැා්ා 

්වීකරණ  කිරීා  
 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි (දකුණු 
පළාත) කාර්යාලය ඇතුලත සැලැස්ම 

(Office Partition) නවීකරයය කර 

ගැනීම. 

 
 
2)2)-)%-)4 
ප.ව.2.)) 

 
 

දකුණු පළාත් 
සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

 
 

 
 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(දකුණු පළාත),  
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක. 167, 
මාතර පාර, ගාල්ල. 
 

 
 
%,5)).)) 

 

 
 

2),))).)) 
 
 

 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී (දකුණු 
පළාත),  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක. 167, මාතර පාර, 
ගාල්ල. 
 
)91-22%2)95 
)91-22%2)58 
 

 

  
 

අදාලයනොයේ
. 

 

 

NCB 

 

 
යතොරතුරු 
පිටපත්ර 

 
යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

 
දප/මා/ලි12/යටන්ඩර්/2)20/)2  
 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ මුලටියන 
උප පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානය 
සඳහා ප්රධාාන බස් නැවතුම්පලට 
කි.මීටරයක් ඇතුලත, ප්රධාාන 
මාර්ගයකට මුහුය ලා පරිසිදු ඔප්පු 
සහිත පර් ස් 4) කට ආසන්න, ව.අ. 
25)) ක පමය නිවසක් සහිත  ඉඩමක්  
කුලි පදනම මත ලබා ගත යුතුව ඇත. 
වාහන හතරක් පමය නැවත්වීයම් 
පහසුකම් හා ජලය, විදුලිය, දුරකථන 
පහසුකම් ඇති යහෝ ලබා ගැනීමට හැකි 

2020-02-26 
දින 

ප.ව. )2.)) 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු 
(මාතර), ලං.වි.ම., 
රාහුලපාර, මාතර. 

 
 
 
 

5)).)) 

 
 
 
 

5,0)).)) 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු 
(මාතර), ලං.වි.ම., 
රාහුලපාර, මාතර. 

  
 

අදාලයනොයේ
. 

 

 

NCB 

 

 
යතොරතුරු 
පිටපත්ර 

https://www.dropbox.com/s/bpotykxersmtrog/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c1pfzbi5em2ttdx/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8eblnh8p55vpdl3/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tcq5haey8w3ftya/Sin-DD4-SP-SP-DGM-C4-2020-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tcq5haey8w3ftya/Sin-DD4-SP-SP-DGM-C4-2020-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dmp4znr252rbf4z/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%B8%E0%B7%8F-%E0%B6%BD%E0%B7%9212-%E0%B6%A7%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B6%BB%E0%B7%8A-2020-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dmp4znr252rbf4z/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%B8%E0%B7%8F-%E0%B6%BD%E0%B7%9212-%E0%B6%A7%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B6%BB%E0%B7%8A-2020-02.pdf?dl=0
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විය යුතුය. 

 
යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

 
දප/මා/ලි1)/යටන්ඩර්/2)20/)1 
මාතර ප්රායේශීය  විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාල බලප්රයේශයේ විදුලිය විසන්ධි 
කිරීම හා යලි ඇමිණීයම් කටයුතු. 

2)20-02-26 
දින  
ප.ව. )2.)) 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

 
ප්රායේශීය  විදුලි 

ඉංිනයන්රු කාර්යාලය, 
අංක 12),  රාහුල පාර, 

මාතර. 

 
1,0)).)) 

 
5,0)).)) 

 
ප්රායේශීය  විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය, අංක 12),  
රාහුල පාර, මාතර. 

  
 

අදාලයනොයේ
. 

 

 

NCB 

 

 
යතොරතුරු 
පිටපත්ර 

 
යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

නිාම (දප)/ලි6/2020/03 - 08 

 

පුීගලික ආරක්ෂක යා වමව ලබම 

ගැනීා  

 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී (දප) ට අයත්, 
ගාල්ල/බේයේගම/අම්බලන්යගොඩ 
ප්රායේශීය ඒකකයන්හි සහ එයට 
අනුබේධා ප්රාථමික උපයපොල/ 
පා.යසේ.ම. ,ප්ර.ඉ.යබදා නඩත්තු / 
ප්ර.ඉ.තැනීම් ඒකකයේ වැඩ කණ්ඩායම් 
සඳහා සහ නි.සා.සංකිරයය හා දකුණු 
පලාත් ගබඩාව සඳහාද පුේගලික 
ආරක්ෂක යසේවාව ලබා ගැනීම.  
  

 

2020-03-04 

 

ප.ව. 2.)) 

 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී (දප) 
කාර්යාලය, අංක 167, 
මාතර පාර, ගාල්ල 

 
දු.අං. )91-

22%2)95,)91-
22%2)58 

 

1,000.00 
 

- 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී (දප) 
කාර්යාලය, අංක 167, 
මාතර පාර, ගාල්ල 

 

  
 

අදාලයනොයේ
. 

 

 

NCB 

 

 
යතොරතුරු 
පිටපත්ර 

වයාපෘති 
අංශය 

යෙන්ඩර් අංක  

PSRSP/PM3/Tenders/2020/01 
 

බලශක්ති පේධාති විශ්වාසනීයව 
සවිබලගැන්වීයම් වයාපෘති 

කාර්යාලය(PSRSP), MWP වයාපෘති 
කාර්යාලය සහ NT & DND & EIP 
වයාපෘති කාර්යාලය සඳහා  ආරක්ෂක 
යසේවය ලබා ගැනීම සඳහා මිළ කැඳුලම් 

ලබා ගැනීම 

05/03/2020 
 

10.00 hrs 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(වයාපෘති 
අංශය) 

වයමපි අ අධායෂ 

කමර් මල , PSRSP, 

අංක. 759/2, 

තලංගා දකුණ, 

පැලවත්ත. 
 

0112 888495 
0112 888496 

 

මුදල් අ  

ය්ොයකයර් 
108,000.00 

වයමපි අ අධායෂ 

කමර් මල , PSRSP, 

ලංකම විදුලිබල 

ාණ්ඩල , 

අංක. 759/2, 

තලංගා දකුණ, 

පැලවත්ත. 

 

වයමපි අ අධායෂ 

කමර් මල , PSRSP, 

ලංකම විදුලිබල 

ාණ්ඩල , 

අංක. 759/2, 

තලංගා දකුණ, 

පැලවත්ත. 

 

අදමල ්ැත NCB 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/vyoa9urq1ccb87n/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%B8%E0%B7%8F-%E0%B6%BD%E0%B7%9210-%E0%B6%A7%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B6%BB%E0%B7%8A-2020-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vyoa9urq1ccb87n/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%B8%E0%B7%8F-%E0%B6%BD%E0%B7%9210-%E0%B6%A7%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B6%BB%E0%B7%8A-2020-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j5cc9hbinczimbn/Sin-DD4-SP-%E0%B6%B1%E0%B7%92.%E0%B7%83%E0%B7%8F.%28%E0%B6%AF%E0%B6%B4%29-%E0%B6%BD%E0%B7%926-2020-03-08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j5cc9hbinczimbn/Sin-DD4-SP-%E0%B6%B1%E0%B7%92.%E0%B7%83%E0%B7%8F.%28%E0%B6%AF%E0%B6%B4%29-%E0%B6%BD%E0%B7%926-2020-03-08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/preview/Projects%20Division/2020-02-13/PSRSPPM3Tenders202001%20Info%20copy.pdf?role=personal
https://www.dropbox.com/preview/Projects%20Division/2020-02-13/PSRSPPM3Tenders202001%20Info%20copy.pdf?role=personal
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නියයෝජය 
සාමානයාධි

කාරි 
(සම්යප්රේෂය 
තැනීම් 
වයාපෘති) 
ශාඛාව 

 
CEB/TCP/DGM/CRSSK/2019/01 
යකොටුයගොඩ ගබඩා භුමිය පිරිසිඳු කර 

පිළියවලකට සැකසීම 
 27/02/2020 

 
පැ  10 .00 

 
( කමල  

දීර්ඝ කිරීා) 
 

සභාපති ,
ප්රායේශීය මිල 

කැදවීයම් 
කමිටුව 

සම්යප්රේෂය 
තැනීම් 
වයාපෘති 
කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., 

යනො 55-1/1, 
තලපත්පිටිය 

පාර, 
ඇඹුල්යදණිය 
නුයග්යගොඩ 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි, 
සම්යප්රේෂය තැනීම් 
වයාපෘති කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., යනො. 55-1/1 
තලපත්පිටිය පාර 
ඇඹුල්යදණිය ,
නුයග්යගොඩ 
කාර්යාලයයන් යහෝ 

ලියාපදිංචි තැපෑයලන් 
ලබා ගත හැකිය 

 

3,000.00 

 

20,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි, 
සම්යප්රේෂය තැනීම් 
වයාපෘති කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., යනො. 55-1/1 
තලපත්පිටිය පාර 
ඇඹුල්යදණිය ,
නුයග්යගොඩ 

කාර්යාලයයන් යහෝ 
ලියාපදිංචි තැපෑයලන් 

ලබා ගත හැකිය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි, 
සම්යප්රේෂය තැනීම් 
වයාපෘති කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., යනො. 55-
1/1 තලපත්පිටිය පාර 

ඇඹුල්යදණිය ,
නුයග්යගොඩ 

 
අදාල නැත 

 
NCB 

 

 
Click 
Here 

 

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

 
 

අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන්ට යහෝ ඔුලන්යග් බලයලත් නියයෝිනතයන්ට පමයක් ලංසු යපොත් නිකුත් කරනු ලැයබ්. අවශය ුල විටක ඔුලන් 1987 අංක % දරය යපොදු යකොන්ත රාත් පනතට අනුලවලව ලියාපදිංචි විය යුතුය. 
 

 

ලංසු භාර ගන්නා අවසාන දිනයට කලින් දින දක්වා සෑම ලංසු යපොතක් යවනුයවන්ම ඉහත 6 වන ීනරුයේ ස`දහන් මුදල යගවා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප රධාාන 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 සාමානයාධිකාරී නමින් ලියන ලද බැංකු අයකරයක් ම`ගින් යහෝ මුදල් ම`ගින් යහෝ යගවිය හැක. 
 

 

වියේශීය තානාපති කාර්යාල /යවළ`ද යකොමිෂන්වලට, ලංසු යපොත්වල යතොරතුරු පිටපත් ලිිතත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීයමන් අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප රධාාන ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපොත් අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ඔුලන්යග් නියයෝිනතයින්ට අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප රධාාන ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් පරීක්ෂා කල හැක. 
 

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ඔුලන්යග් අනුමැතිය ලත් නියයෝිනතයින් ඉදිරිපිටදී ඉහත ීනරු අංක 9 හි සදහන් ස්ථානයන්හිදී ලංසු භාරගැනීම අවසන් කරන යේලායේදීම, එයසේ ඉදිරිපත් කරන ලද සියලුම ලංසු විවෘත කරනු ලබන අතර ප රමාදව ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලංසු 
ප රතියක්ෂේප කරනු ලැයබ්. 
 

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

 

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

 

        ාමාම්යමධිකමරී                      

https://www.dropbox.com/s/cq79sl0nbn1eha8/Eng-Prj-TCP-CEB_TCP_DGM_CRSSK_2019_01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cq79sl0nbn1eha8/Eng-Prj-TCP-CEB_TCP_DGM_CRSSK_2019_01.pdf?dl=0
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