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ලංසු කැදවීම 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

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

කලාපය/ 
අංශය/ 
පළාත 

ලංසු යයාමු අංකය / අයිතම විසත්රය 
හා ප රමායය 

ලංසු 
භාර ගන්නා 

අවසාන 
දිනය හා 
යේලාව 

සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

ලංසු යපාත් මිළදී ගත 
හැකි කායයාලය සහ 

අදාළ අංකය 

 
ලංසු 

යපායතහි 
මිල 

(රුපි.) 

ලංසු ඇපකරයේ 
වටිනාකම 

(රුපි.) 

ඉදිරිපත් කරන ලංසු 
භාරදිය යුතු කායයාලය 

ලංසු විවෘත කරන 
ස්ථානය 

යතාරතුරු 
පිටපතක 

මිල 
(රුපි.) 

ලංසු 
වගයය 
ICB/ 
NCB 

යතාරතුරු 
පිටපත 
භාගත 
කිරීම් 

අමු ද්රවය 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/044 
*ලංසු තැබියම් කාලය දීර්ය කිරිම 

 
මධ්යම පළාත  දිගන කු  අංගනය 
සඳහා මීටය 11 කි.ග්රෑ. 350 යපරැදි 
යකාන්ිට් ක කු   400 ස සපයා 

භාරදීම. 
(Lot-01) 

2020-06-10  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාිජ)) 
කායයාලය  ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය  
අංක 04  අස්ි රිය පාර  

මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 
 
 

1000/= 200 300/= ප්ර.ඉ. (වාිජ)) කායයාලය  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  

අංක 04  
අස්ිරිය පාර  

මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාිජ)) 
කායයාලය  

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  
අංක 04  

අස්ිරිය පාර  
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය යම් සඳහා 
2020-3-
05 දිනැති 
පුවත්පත් 
දැන්වීම 
බලන්න. 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/045 
*ලංසු තැබියම් කාලය දීර්ය කිරිම 

 
මධ්යම පළාත  දිගන කු  අංගනය 
සඳහා මීටය 11 කි.ග්රෑ. 350 යපරැදි 
යකාන්ිට් ක කු   300 ස සපයා 

භාරදීම. 
(Lot-02) 

2020-06-10  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාිජ)) 
කායයාලය  ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය  
අංක 04  අස්ි රිය පාර  

මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 
 
 

1000/= 150 300/= ප්ර.ඉ. (වාිජ)) කායයාලය  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  

අංක 04  
අස්ිරිය පාර  

මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාිජ)) 
කායයාලය  

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  
අංක 04  

අස්ිරිය පාර  
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය යම් සඳහා 
2020-3-
05 දිනැති 
පුවත්පත් 
දැන්වීම 
බලන්න. 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/046 
*ලංසු තැබියම් කාලය දීර්ය කිරිම 

 
මධ්යම පළාත  දිගන කු  අංගනය 
සඳහා මීටය 11 කි.ග්රෑ. 350 යපරැදි 
යකාන්ිට් ක කු   300 ස සපයා 

භාරදීම. 
(Lot-03) 

2020-06-10  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාිජ)) 
කායයාලය  ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය  
අංක 04  අස්ි රිය පාර  

මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 
 
 

1000/= 150 300/= ප්ර.ඉ. (වාිජ)) කායයාලය  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  

අංක 04  
අස්ිරිය පාර  

මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාිජ)) 
කායයාලය  

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  
අංක 04  

අස්ිරිය පාර  
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය යම් සඳහා 
2020-3-
05 දිනැති 
පුවත්පත් 
දැන්වීම 
බලන්න. 
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යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/047 
*ලංසු තැබියම් කාලය දීර්ය කිරිම 

 
මධ්යම පළාත  දිගන කු  අංගනය 
සඳහා මීටය 13 කි.ග්රෑ. 500 යපරැදි 
යකාන්ිට් ක කු   100 ස සපයා 

භාරදීම. 
(Lot-01) 

2020-06-10  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාිජ)) 
කායයාලය  ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය  
අංක 04  අස්ි රිය පාර  

මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 
 
 

1000/= 77 800/= ප්ර.ඉ. (වාිජ)) කායයාලය  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  

අංක 04  
අස්ිරිය පාර  

මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාිජ)) 
කායයාලය  

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  
අංක 04  

අස්ිරිය පාර  
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය යම් සඳහා 
2020-3-
05 දිනැති 
පුවත්පත් 
දැන්වීම 
බලන්න. 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/048 
*ලංසු තැබියම් කාලය දීර්ය කිරිම 

 
මධ්යම පළාත  දිගන කු  අංගනය 
සඳහා මීටය 13 කි.ග්රෑ. 500 යපරැදි 
යකාන්ිට් ක කු   100 ස සපයා 

භාරදීම. 
(Lot-02) 

2020-06-10  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාිජ)) 
කායයාලය  ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය  
අංක 04  අස්ි රිය පාර  

මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 
 
 

1000/= 77 800/= ප්ර.ඉ. (වාිජ)) කායයාලය  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  

අංක 04  
අස්ිරිය පාර  

මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාිජ)) 
කායයාලය  

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  
අංක 04  

අස්ිරිය පාර  
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය යම් සඳහා 
2020-3-
05 දිනැති 
පුවත්පත් 
දැන්වීම 
බලන්න. 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/049 
*ලංසු තැබියම් කාලය දීර්ය කිරිම 

 
මධ්යම පළාත  දිගන කු  අංගනය 
සඳහා මීටය 13 කි.ග්රෑ. 500 යපරැදි 
යකාන්ිට් ක කු   100 ස සපයා 

භාරදීම. 
(Lot-03) 

2020-06-10  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාිජ)) 
කායයාලය  ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය  
අංක 04  අස්ි රිය පාර  

මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 
 
 

1000/= 77 800/= ප්ර.ඉ. (වාිජ)) කායයාලය  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  

අංක 04  
අස්ිරිය පාර  

මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාිජ)) 
කායයාලය  

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  
අංක 04  

අස්ිරිය පාර  
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය යම් සඳහා 
2020-3-
05 දිනැති 
පුවත්පත් 
දැන්වීම 
බලන්න. 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/050 
*ලංසු තැබියම් කාලය දීර්ය කිරිම 

 
මධ්යම පළාත  දිගන කු  අංගනය 
සඳහා මීටය 13 කි.ග්රෑ. 850 යපරැදි 
යකාන්ිට් ක කු   100 ස සපයා 

භාරදීම. 
 

2020-06-10  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාිජ)) 
කායයාලය  ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය  
අංක 04  අස්ි රිය පාර  

මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 
 
 

1000/= 104 500/= ප්ර.ඉ. (වාිජ)) කායයාලය  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  

අංක 04  
අස්ිරිය පාර  

මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාිජ)) 
කායයාලය  

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  
අංක 04  

අස්ිරිය පාර  
මහනුවර 

අදාල නැත. යේශීය යම් සඳහා 
2020-3-
05 දිනැති 
පුවත්පත් 
දැන්වීම 
බලන්න. 
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යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/051 
*ලංසු තැබියම් කාලය දීර්ය කිරිම 

 
මධ්යම පළාත  දිගන කු  අංගනය 
සඳහා මීටය 11 කි.ග්රෑ. 500 යපරැදි 
යකාන්ිට් ක කු   200 ස සපයා 

භාරදීම. 
 

2020-06-10  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාිජ)) 
කායයාලය  ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය  
අංක 04  අස්ි රිය පාර  

මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 
 
 

1000/= 118 000/= ප්ර.ඉ. (වාිජ)) කායයාලය  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  

අංක 04  
අස්ිරිය පාර  

මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාිජ)) 
කායයාලය  

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  
අංක 04  

අස්ිරිය පාර  
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය යම් සඳහා 
2020-3-
05 දිනැති 
පුවත්පත් 
දැන්වීම 
බලන්න. 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/052 
*ලංසු තැබියම් කාලය දීර්ය කිරිම 

 
මධ්යම පළාත  දිගන කු  අංගනය 
සඳහා මීටය 11 කි.ග්රෑ. 850 යපරැදි 
යකාන්ිට් ක කු   100 ස සපයා 

භාරදීම. 
(Lot-01) 

2020-06-10  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාිජ)) 
කායයාලය  ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය  
අංක 04  අස්ි රිය පාර  

මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 
 
 

1000/= 78 500/= ප්ර.ඉ. (වාිජ)) කායයාලය  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  

අංක 04  
අස්ිරිය පාර  

මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාිජ)) 
කායයාලය  

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  
අංක 04  

අස්ිරිය පාර  
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය යම් සඳහා 
2020-3-
05 දිනැති 
පුවත්පත් 
දැන්වීම 
බලන්න. 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/053 
*ලංසු තැබියම් කාලය දීර්ය කිරිම 

 
මධ්යම පළාත  දිගන කු  අංගනය 
සඳහා මීටය 11 කි.ග්රෑ. 850 යපරැදි 
යකාන්ිට් ක කු   100 ස සපයා 

භාරදීම. 
(Lot-02) 

2020-06-10  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාිජ)) 
කායයාලය  ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය  
අංක 04  අස්ි රිය පාර  

මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 
 
 

1000/= 78 500/= ප්ර.ඉ. (වාිජ)) කායයාලය  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  

අංක 04  
අස්ිරිය පාර  

මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාිජ)) 
කායයාලය  

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  
අංක 04  

අස්ිරිය පාර  
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය යම් සඳහා 
2020-3-
05 දිනැති 
පුවත්පත් 
දැන්වීම 
බලන්න. 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/054 
*ලංසු තැබියම් කාලය දීර්ය කිරිම 

 
මධ්යම පළාත  දිගන කු  අංගනය 
සඳහා මීටය 10 කි.ග්රෑ. 225 යපරැදි 
යකාන්ිට් ක කු   200 ස සපයා 

භාරදීම. 
(Lot-01) 

2020-06-10  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාිජ)) 
කායයාලය  ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය  
අංක 04  අස්ි රිය පාර  

මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 
 
 

1000/= 73 700/= ප්ර.ඉ. (වාිජ)) කායයාලය  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  

අංක 04  
අස්ිරිය පාර  

මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාිජ)) 
කායයාලය  

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  
අංක 04  

අස්ිරිය පාර  
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය යම් සඳහා 
2020-3-
05 දිනැති 
පුවත්පත් 
දැන්වීම 
බලන්න. 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/055 
*ලංසු තැබියම් කාලය දීර්ය කිරිම 

 
මධ්යම පළාත  දිගන කු  අංගනය 
සඳහා මීටය 10 කි.ග්රෑ. 225 යපරැදි 
යකාන්ිට් ක කු   200 ස සපයා 

භාරදීම. 
(Lot-02) 

2020-06-10  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාිජ)) 
කායයාලය  ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය  
අංක 04  අස්ි රිය පාර  

මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 
 

1000/= 73 700/= ප්ර.ඉ. (වාිජ)) කායයාලය  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  

අංක 04  
අස්ිරිය පාර  

මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාිජ)) 
කායයාලය  

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  
අංක 04  

අස්ිරිය පාර  
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය යම් සඳහා 
2020-3-
05 දිනැති 
පුවත්පත් 
දැන්වීම 
බලන්න. 
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යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/056 
*ලංසු තැබියම් කාලය දීර්ය කිරිම 

 
මධ්යම පළාත  දිගන කු  අංගනය 

සඳහා මීටය 8.3 කි.ග්රෑ. 500 වැරකැවූ 
යකාන්ිට් ක කු   200 ස සපයා 

භාරදීම. 
(Lot-01) 

2020-06-10  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාිජ)) 
කායයාලය  ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය  
අංක 04  අස්ි රිය පාර  

මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 
 

1000/= 78 000/= ප්ර.ඉ. (වාිජ)) කායයාලය  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  

අංක 04  
අස්ිරිය පාර  

මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාිජ)) 
කායයාලය  

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  
අංක 04  

අස්ිරිය පාර  
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය යම් සඳහා 
2020-3-
05 දිනැති 
පුවත්පත් 
දැන්වීම 
බලන්න. 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/057 
*ලංසු තැබියම් කාලය දීර්ය කිරිම 

 
මධ්යම පළාත  දිගන කු  අංගනය 

සඳහා මීටය 8.3 කි.ග්රෑ. 500 වැරකැවූ 
යකාන්ිට් ක කු   200 ස සපයා 

භාරදීම. 
(Lot-02) 

2020-06-10  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාිජ)) 
කායයාලය  ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය  
අංක 04  අස්ි රිය පාර  

මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 
 

1000/= 78 000/= ප්ර.ඉ. (වාිජ)) කායයාලය  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  

අංක 04  
අස්ිරිය පාර  

මහනුවර. 
 

ප්ර.ඉ. (වාිජ)) 
කායයාලය  

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  
අංක 04  

අස්ිරිය පාර  
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය යම් සඳහා 
2020-3-
05 දිනැති 
පුවත්පත් 
දැන්වීම 
බලන්න. 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස-්1/ීීසී/ටී/2020/15 
කු  -  වැ.යකා. මීටර 8.3 කි.ග්රෑ. 100 

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

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

යපර PCAIII අවශයයේ.) 
(යකාවිඩ් 19 වසංගත තත්වය නිසා 

ලංසු භාරගන්නා අවසාන දිනය දීගය 
කරන ලදී.) 

(දීගය කරන 
ලද  දිනය) 

2020.06.04 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නියයා)ය 
සාමානයාධිකාකාරි ( 
බසන්ාහිර පළාත 

දකුය-1) කායයාලය  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලසථ්ානය  3වන 

මහල  ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  අංක: 25  
නගරසභා පටුමඟ  

යදහිවල. 
011-2638852 

1,500.00 112,000.00 

ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාිජ)), නියයෝ)ය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-

1) කායයාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 

මූලසථ්ානය  3වන මහල  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  

අංක: 25  නගරසභා 
පටුමඟ  යදහිවල. 

ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාිජ)), නියයෝ)ය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කායයාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලසථ්ානය  3වන 

මහල  ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  අංක: 25  
නගරසභා පටුමඟ  

යදහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස-්1/ීීසී/ටී/2020/16 
නියදඬු ගැබ ( Bus Bar Chamber LV 

/ 60A )  සපයා, යගනවිත් භාරදීම 
250 එකු 

(යකාවිඩ් 19 වසංගත තත්වය නිසා 
ලංසු භාරගන්නා අවසාන දිනය දීගය 

කරන ලදී.) 

(දීගය කරන 
ලද  දිනය) 

2020.06.04 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නියයා)ය 
සාමානයාධිකාකාරි ( 
බසන්ාහිර පළාත 

දකුය-1) කායයාලය  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලසථ්ානය  3වන 

මහල  ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  අංක: 25  
නගරසභා පටුමඟ  

යදහිවල. 
011-2638852 

1,500.00 25,000.00 

ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාිජ)), නියයෝ)ය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-

1) කායයාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 

මූලසථ්ානය  3වන මහල  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  

අංක: 25  නගරසභා 
පටුමඟ  යදහිවල. 

ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාිජ)), නියයෝ)ය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කායයාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලසථ්ානය  3වන 

මහල  ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  අංක: 25  
නගරසභා පටුමඟ  

යදහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/xbuzkfdlzrpqenq/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_15.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xbuzkfdlzrpqenq/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_15.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kkbvamt9ktmc49m/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_16.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kkbvamt9ktmc49m/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_16.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස-්1/ීීසී/ටී/2020/17 
යතරපි බහන් යකවුන් තඹ ( Socket 
Cable Crimp type Cu. 50sqmm) 

සපයා, යගනවිත් භාරදීම 
8,000 එකු 

(යකාවිඩ් 19 වසංගත තත්වය නිසා 
ලංසු භාරගන්නා අවසාන දිනය දීගය 

කරන ලදී.) 

(දීගය කරන 
ලද  දිනය) 

2020.06.04 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නියයා)ය 
සාමානයාධිකාකාරි ( 
බසන්ාහිර පළාත 

දකුය-1) කායයාලය  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලසථ්ානය  3වන 

මහල  ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  අංක: 25  
නගරසභා පටුමඟ  

යදහිවල. 
011-2638852 

1,500.00 7,000.00 

ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාිජ)), නියයෝ)ය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-

1) කායයාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 

මූලසථ්ානය  3වන මහල  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  

අංක: 25  නගරසභා 
පටුමඟ  යදහිවල. 

ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාිජ)), නියයෝ)ය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කායයාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලසථ්ානය  3වන 

මහල  ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  අංක: 25  
නගරසභා පටුමඟ  

යදහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස-්1/ීීසී/ටී/2020/18 
තඹ ඇලුු  වායන් දණ්ඩ - යකාන්ීට් ක 
කුට් කටි සඳහා  (Copper Bonded Steel 

Rod for Concrete Block) සපයා, 
යගනවිත් භාරදීම. 

300 එකු 
(යකාවිඩ් 19 වසංගත තත්වය නිසා 

ලංසු භාරගන්නා අවසාන දිනය දීගය 
කරන ලදී.) 

(දීගය කරන 
ලද  දිනය) 

2020.06.04 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නියයා)ය 
සාමානයාධිකාකාරි ( 
බසන්ාහිර පළාත 

දකුය-1) කායයාලය  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලසථ්ානය  3වන 

මහල  ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  අංක: 25  
නගරසභා පටුමඟ  

යදහිවල. 
011-2638852 

1,500.00 8,000.00 

ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාිජ)), නියයෝ)ය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-

1) කායයාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 

මූලසථ්ානය  3වන මහල  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  

අංක: 25  නගරසභා 
පටුමඟ  යදහිවල. 

ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාිජ)), නියයෝ)ය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කායයාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලසථ්ානය  3වන 

මහල  ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  අංක: 25  
නගරසභා පටුමඟ  

යදහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

ඉදිකිරීම් 

)නන 
(ල සෂපාන 
සංකීයයය) 

 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ ලක්ෂපාන 

නිවාස යපයදස තුළ ඇති මාගය 
පේධ්තිය අලුත්වැඩියා කිරීම (යදවන 

අදියර ) සදහා යකාන්රාත්තුව 
 
 

DGM/LC/Civil/Ten 2020 – 01 
 

යටන්ඩය ලියාපදිංචිය 
ICTAD 

M -6 යහෝ C-7 යහෝ ඊට වැඩි. 
යගාඩනැිලි ඉදිකිරිම් යහෝ / හා මාගය 
ඉදිකිරිම්  පිළිබඳ පළපුරුේද අනිවායය 

යේ. 

 
2020/ 06/ 
04 වන දින 
ප.ව.2.00 

 
 
 

සුලු සපයා 
ගැනීම් 

කමිටුව, 
ල සෂපාන 
සංකීයයය. 

 
නියයෝ)ය 

සාමානයාධිකාකාරී 
කායයාලය  ල සෂපාන 

සංකීයයය  
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය  ල සෂපාන. 
051 2232085 
051 3502387 

ෆැ සස-් 051 2232211 
 
 

2020 / 06/ 03     දින 
ප.ව. 4.00 ද සවා 

පමය ස යටන්ඩපයත් 
නිකුත් කරු  ඇත. 

 

රු.1000 / = 
(සෑම 

යගවීම සම 
ඕනැම 
මහ)න 
බැංකු 

ශාඛාවකින් 
යදමටයගාඩ 

ශාඛායේ 
ලංවීම )නක 
මුලසථ්ාන
යේ ිු ම් 
අංක 071-
1001-2-

3320-705 
බැරවන යස් 
යගවා යහෝ 
ල සෂපාන 
සංකීයය 
කායයාල 

ලංවීම මුදල් 
කවුන්ටරය
කට යගවා 

ලදුපත 

50 000.00 

නියයෝ)ය 
සාමානයාධිකාකාරී 

කායයාලය  ල සෂපාන 
සංකීයයය ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය  ල සෂපාන. 
 

නියයෝ)ය 
සාමානයාධිකාකාරී 

කායයාලය  
ල සෂපාන 
සංකීයයය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  
ල සෂපාන. 

 

- NCB 
Click 
here. 

 

https://www.dropbox.com/s/dp41qxpx2uddbc3/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_17.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dp41qxpx2uddbc3/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_17.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/voeltbous5ps7rl/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_18.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/voeltbous5ps7rl/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_18.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hhatct102dkvh14/Eng-Gen-LC-DGM-LC-Civil-Ten-2020-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hhatct102dkvh14/Eng-Gen-LC-DGM-LC-Civil-Ten-2020-01.pdf?dl=0


 6 

ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය.) 

 

ල සවි)ය 
විදුලි 

බලාගාරය 

LV/T/2020/0133 
 

Bunker bay යගාඩනැිල්යල් වැසිකිලි 
හා නාන කාමර ඒකක 4  ස අලුත් 

වැඩියා කිරිම 

2020-06-
10 ප.ව. 
14.00 

 
 
 

 
ල සවි)ය 

විදුලි 
බලාගාරය- 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන 
අංශය  4වන මහල  

බලසථ්ාන 
කළමයාකරු 

(ල සවි)ය විදුලි 
බලාගාරය) ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය  
නාර සකල්ලිය  

යනායරාචයචෝයල් 
TP : 032 226 8964 
Fax: 032 226 8966 

 
 

2,500/- 
මුදල  

(නැවත 
යනායගවන 

යටන්ඩය 
තැන්පතුව) 
සාමානයාධිකා
කාරී ලංකා 
විදුලිබල 

මණ්ඩලය 
නමින් 
මහ)න 

බැංකුයේ 
ිු ම් අංක: 
071100123

320705 
යවත බැර 
කල හැක. 

 
රු.100 000.00 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 

යගාඩනැිල්ල, ල සවි)ය 
විදුලි බලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාර සකල්ලිය, 

යනායරාචචයලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 

 
TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8966 

 
ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 

යගාඩනැිල්ල, 
ල සවි)ය විදුලි 

බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාර සකල්ලිය, 
යනායරාචචයලයි 

61342. 
 

 
http://www.c
eb.lk/tenders

/ 
යවතින් 

යනාමියල් 
බාගත කරගත 

හැක 
 

 
 
 
 
 

NCB 

 
 
 
 
 

Click 
Here 

 

ල සවි)ය 
විදුලි 

බලාගාරය 

LV/T/2020/0134 
 

තලබමන යගාඩනැිල්යල් බිම වරය 
ගැන්විම 

 
 

යපර ලංසුහමුව : 2020-06-03ග 10.00 
පැයට 

2020-06-
10 ප.ව. 
14.00 

 
 
 

 
ල සවි)ය 

විදුලි 
බලාගාරය- 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන 
අංශය  4වන මහල  

බලසථ්ාන 
කළමයාකරු 

(ල සවි)ය විදුලි 
බලාගාරය) ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය  
නාර සකල්ලිය  

යනායරාචයචෝයල් 
TP : 032 226 8964 
Fax: 032 226 8966 

 
 

5500/- මුදල  
(නැවත 

යනායගවන 
යටන්ඩය 

තැන්පතුව) 
සාමානයාධිකා
කාරී ලංකා 
විදුලිබල 

මණ්ඩලය 
නමින් 
මහ)න 

බැංකුයේ 
ිු ම් අංක: 
071100123

320705 
යවත බැර 
කල හැක. 

 
රු.270 000.00 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 

යගාඩනැිල්ල, ල සවි)ය 
විදුලි බලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාර සකල්ලිය, 

යනායරාචචයලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 

 
TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8966 

 
ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 

යගාඩනැිල්ල, 
ල සවි)ය විදුලි 

බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාර සකල්ලිය, 
යනායරාචචයලයි 

61342. 
 

 
http://www.c
eb.lk/tenders

/ 
යවතින් 

යනාමියල් 
බාගත කරගත 

හැක 
 

 
 
 
 
 

NCB 

 
 
 
 
 

Click 
Here 

 

ල සවි)ය 
විදුලි 

බලාගාරය 

LV/T/2020/0146 
 

පලමු තලබමන ශාලායේ වහලයේ ඇති 
කාන්දුවීම් අළුත්වැඩියා කිරීම 

2020-06-
10 ප.ව. 
14.00 

 
 
 

 
ල සවි)ය 

විදුලි 
බලාගාරය- 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන 
අංශය  4වන මහල  

බලසථ්ාන 
කළමයාකරු 

(ල සවි)ය විදුලි 
බලාගාරය) ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය  
නාර සකල්ලිය  

යනායරාචයචෝයල් 

2,700/- 
මුදල  

(නැවත 
යනායගවන 

යටන්ඩය 
තැන්පතුව) 
සාමානයාධිකා
කාරී ලංකා 
විදුලිබල 

 
රු.60 000.00 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 

යගාඩනැිල්ල, ල සවි)ය 
විදුලි බලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාර සකල්ලිය, 

යනායරාචචයලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 

 

 
ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 

යගාඩනැිල්ල, 
ල සවි)ය විදුලි 

බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාර සකල්ලිය, 
යනායරාචචයලයි 

 
http://www.c
eb.lk/tenders

/ 
යවතින් 

යනාමියල් 
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/lp97x0b9c9kbhdx/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0133.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lp97x0b9c9kbhdx/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0133.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/l46frg1s5qaszpl/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0134.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l46frg1s5qaszpl/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0134.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/6rrzcirm8g1zyue/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0146.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6rrzcirm8g1zyue/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0146.pdf?dl=0
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TP : 032 226 8964 
Fax: 032 226 8966 

 
 

මණ්ඩලය 
නමින් 
මහ)න 

බැංකුයේ 
ිු ම් අංක: 
071100123

320705 
යවත බැර 
කල හැක. 

TP : 032 226 8964/977 
Fax: 032 226 8966 

61342. 
 

ල සවි)ය 
විදුලි 

බලාගාරය 

LV/T/2020/0147 
 

අළු බවුසය අංගනය, වියේක කාමරය 
සහ නව ආර සෂක කුටිය ඉදිකිරීම 

 

2020-06-
10 ප.ව. 
14.00 

 
 
 

 
ල සවි)ය 

විදුලි 
බලාගාරය- 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන 
අංශය  4වන මහල  

බලසථ්ාන 
කළමයාකරු 

(ල සවි)ය විදුලි 
බලාගාරය) ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය  
නාර සකල්ලිය  

යනායරාචයචෝයල් 
TP : 032 226 8964 
Fax: 032 226 8966 

 
 

3,900/- 
මුදල  

(නැවත 
යනායගවන 

යටන්ඩය 
තැන්පතුව) 
සාමානයාධිකා
කාරී ලංකා 
විදුලිබල 

මණ්ඩලය 
නමින් 
මහ)න 

බැංකුයේ 
ිු ම් අංක: 
071100123

320705 
යවත බැර 
කල හැක. 

 
රු.135 000.00 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 

යගාඩනැිල්ල, ල සවි)ය 
විදුලි බලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාර සකල්ලිය, 

යනායරාචචයලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 

 
TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8966 

 
ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 

යගාඩනැිල්ල, 
ල සවි)ය විදුලි 

බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාර සකල්ලිය, 
යනායරාචචයලයි 

61342. 
 

 
http://www.c
eb.lk/tenders

/ 
යවතින් 

යනාමියල් 
බාගත කරගත 

හැක 
 

 
 
 
 
 

NCB 

 
 

Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 1 

ද. යවෝ. 33 ේවිත්ව කාණ්ඩ එකලා 

නියදඩු සහිත ගැන්ි යනාචචියාගම හා 

කැකිරාව ප්රයේශයන්හි ඉදිකිරිම 

 
යටන්ඩය අංකය : 

CE (P&HM) DD1/T/SC/2019/07 
 

(CIDA / ICTAD ලියාපදිංචි යරි්ජයේ 
C6 යහෝ ඊට වැඩි යගාඩනැිලි 

ඉදිකිරීම් කටයුතු) 

2020 ජුනි 
මස 18  
වැනිදා 

ප.ව.02.00 
ට 

යබදාහැරීම් 
සපයාගැනීම් 

කමිටුව 

නියයෝ)ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(වයාපෘති හා බැර 

නඩත්තු) යබදාහැරීම් 
අංශය 1 කායයාලය                

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  යනා.288  

නුවර පාර          
කුරුයෑගල.                   

දු.ක.:-037- 2229151     
2230483                    

ෆැ සස් 037-2229151 

4,000.00 175 000.00 

නියයෝ)ය 
සාමානයාධිකාකාරි (වයාපෘති 

හා බැර නඩත්තු) 
යබදාහැරීම් අංශය 1 

කායයාලය                       
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  

යනා.288  නුවර පාර          
කුරුයෑගල.                   

දු.ක.:-037- 2229151   
2230483                      

ෆැ සස් 037-2229151 

නියයෝ)ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(වයාපෘති හා බැර 

නඩත්තු) යබදාහැරීම් 
අංශය 1 කායයාලය  

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  යනා.288  

නුවර පාර          
කුරුයෑගල.                   

දු.ක.-037- 2229151   
2230483 

ෆැ සස් 037-2229151 

අදාල නැත NCB 

Click 
here 

 
 

යස්වා 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/c48waiqoztdjdm1/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0147.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c48waiqoztdjdm1/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0147.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/28o2cgdex48q1hu/Eng-DD1-PHM-T-SC-2019-07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/28o2cgdex48q1hu/Eng-DD1-PHM-T-SC-2019-07.pdf?dl=0
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ල සවි)ය 
විදුලි 

බලාගාරය 

 
LV/T/2020/0065 

 
ල සවි)ය විදුලි බලාගාර යමයහයුම් 
කායය මණ්ඩලය සඳහා ප්රවාහන 

යස්වය 

 
 
 

2020.06.24 
ප.ව. 02:00 

 

 
ල සවි)ය 

විදුලි 
බලාගාරය- 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන 
අංශය  4වන මහල  

බලසථ්ාන 
කළමයාකරු 

(ල සවි)ය විදුලි 
බලාගාරය) ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය  
නාර සකල්ලිය  

යනායරාචයචෝයල් 
TP : 032 226 8964 
Fax: 032 226 8966 

 
 

http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 

යනාමියල් 
බාගත 

කරගත හැක 
 

 
රු.400 000.00 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 

යගාඩනැිල්ල, ල සවි)ය 
විදුලි බලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාර සකල්ලිය, 

යනායරාචචයලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 

 
TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8966 

 
ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 

යගාඩනැිල්ල, 
ල සවි)ය විදුලි 

බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාර සකල්ලිය, 
යනායරාචචයලයි 

61342. 
 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 

යනාමියල් 
බාගත 

කරගත හැක 
 

 
 
 
 
 

NCB 

 
 
 
 
 

Click 
Here 

ල සවි)ය 
විදුලි 

බලාගාරය 

LV/T2020/0160 
 

අවුරුේදක කාලය ස සඳහා ල සවි)ය 
විදුලි බලාගාරය සහ දළුව සහ කරඹ 

නිවාස සංකීයය සඳහා පිරිසිදු කිරීයම් 
යස්වා ලබා ගැනීම 

 
යපර ලංසු රැසව්ීම 2020 ජූනි 2 වන 
දින යප.ව 10.00 ට, ල සවි)ය විදුලි 

බලාගාර යේ , පරිපාලන 
යගාඩනැිල්යල්දී පැවැත්යේ. 

2020-06-10 
ප.ව. 14.00 

 
 
 

 
ල සවි)ය 

විදුලි 
බලාගාරය- 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන 
අංශය  4වන මහල  

බලසථ්ාන 
කළමයාකරු 

(ල සවි)ය විදුලි 
බලාගාරය) ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය  
නාර සකල්ලිය  

යනායරාචයචෝයල් 
TP : 032 226 8964 
Fax: 032 226 8966 

 
 

10,000/- 
මුදල  

(නැවත 
යනායගවන 

යටන්ඩය 
තැන්පතුව) 
සාමානයාධිකා
කාරී ලංකා 
විදුලිබල 

මණ්ඩලය 
නමින් 
මහ)න 

බැංකුයේ 
ිු ම් අංක: 
071100123

320705 
යවත බැර 
කල හැක. 

 
රු.500 000.00 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 

යගාඩනැිල්ල, ල සවි)ය 
විදුලි බලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාර සකල්ලිය, 

යනායරාචචයලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 

 
TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8966 

 
ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 

යගාඩනැිල්ල, 
ල සවි)ය විදුලි 

බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාර සකල්ලිය, 
යනායරාචචයලයි 

61342. 
 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 

යනාමියල් 
බාගත 

කරගත හැක 
 

 
 
 
 
 

NCB 

 
 
 
 
 

Click 
Here 

 

)නන 
(මහවැලි 

සංකීයයය) 
 

ලංසු අංකය - 
MC/DGM/PROC/2020/02 

 
ලං.වි.ම.  නියයෝ)ය සාමානයාධිකාකාරි 

(මහවැලි සංකීයයය) කායයාල පරිරය 
සඳහා යපෞේගලික ආරක්ෂක යසව්ය 

සැපයීම - 2020 

2020 / 06/ 
10  14.00 

පැයට 
 

මහවැලි 
සංකීයයය 

සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

නියයෝ)ය 
සාමානයධිකාකාරී 

(මහවැලි සංකීයයය) 
කායයාලය  අංක 

40/20  අම්පිටිය පාර  
මහනුවර 

රු.1000/= 
සෑම 

යගවීම සම 
ඕනෑම 
මහ)න 
බැංකු 

ශාඛාව ස 
මින් 

මහ)න 
බැංකුයේ 

යදමටයගාඩ 
ශාඛායේ 
ලං.වී.ම . 

)නන 
මුලසථ්ාන
යේ ිු ම් 

රු.15 000/= 
 

නියයෝ)ය සාමානයධිකාකාරී 
(මහවැලි සංකීයයය) 

කායයාලය  අංක 40/20  
අම්පිටිය පාර  මහනුවර 

 
නියයෝ)ය 

සාමානයධිකාකාරී 
(මහවැලි සංකීයයය) 

කායයාලය  අංක 
40/20  අම්පිටිය පාර  

මහනුවර 
 

2020 / 06/ 10  14.00 
පැයට 

 

- යේශිය 
Click 
here 

 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/yfs5i8w3ls59x7v/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0065.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yfs5i8w3ls59x7v/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0065.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/rhhooj3la2xtrem/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0160.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rhhooj3la2xtrem/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0160.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1mt107kjwkrh48v/SIN-GEN-MC-DGM-PROC-2020-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1mt107kjwkrh48v/SIN-GEN-MC-DGM-PROC-2020-02.pdf?dl=0
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අංක 071-
1001-2-

3320-705 
බැරයවන 
යස් යගවා 

බැංකු ලදුපත 
ඉදිරිපත් කල 

යුතුය. 

විදුලිය 
සැපයීයම් 

ගුයාත්මක
භාවය 

වැඩිදියුු  
කිරීයම් 

උපකාරක 
වයාපෘතිය 
(SESRIP) 

SESRIP කළමයාකරය ඒකකයට 
අදාලව වැඩබිම් කායයාලය ස 

පවත්වායගන යාම සඳහා යාපනය 
අවටින් වසරක කාලයකට 

යගාඩනැඟිල්ල ස බේදට ලබා ගැනීම 
 

යටන්ඩය අංකය : 
PD(SESRIP)DD1/T/LB/2020/01 

2020 ජූනි 
මස 11 
වැනිදා 

ප.ව.2.00 

යබදාහැරිම් 
සපයා 

ගැනීයම් 
කමිටුව 
යබ.අ.1 

SESRIP  වයාපෘති 
කළමයාකරය 

ඒකකය  
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය  යනා. 218  
අළුත් මල්කඩුවාව 

මීගමු පාර  කුරුයෑගල 
දු.ක.: 037- 2227595                 
ෆැ සස් 037- 2227595 

රු. 500.00 
රු.13 000.00 

 

 
SESRIP  වයාපෘති 

කළමයාකරය ඒකකය  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  

යනා. 218  අළුත් 
මල්කඩුවාව මීගමු පාර  

කුරුයෑගල 
දු.ක.: 037- 2227595                 
ෆැ සස් 037- 2227595 

SESRIP  වයාපෘති 
කළමයාකරය 

ඒකකය  
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය  යනා. 218  
අළුත් මල්කඩුවාව 

මීගමු පාර  
කුරුයෑගල 

දු.ක.: 037- 2227595                 
ෆැ සස් 037-2227595 

අදාල නැත 
යේශීය 
(NCB) 

Click 
here 

 

විදුලිය 
සැපයීයම් 

ගුයාත්මක
භාවය 

වැඩිදියුු  
කිරීයම් 

උපකාරක 
වයාපෘතිය 
(SESRIP) 

SESRIP කළමයාකරය ඒකකයට 
අනුබේධිකාතව බණ්ඩාරගම  යබ.අ 3 
වයාපෘති කායයාලය සඳහා වසරක 
කාලයකට යගාඩනැිල්ල ස ලබා 

ගැනීම 
 

යටන්ඩය අංකය : 
PD(SESRIP)DD1/T/LB/2020/02 

2020 ජූනි 
මස 11 
වැනිදා 

ප.ව.2.00 

යබදාහැරිම් 
සපයා 

ගැනීයම් 
කමිටුව 
යබ.අ.1 

SESRIP  වයාපෘති 
කළමයාකරය 

ඒකකය  
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය  යනා. 218  
අළුත් මල්කඩුවාව 

මීගමු පාර  කුරුයෑගල 
දු.ක.: 037- 2227595                 
ෆැ සස් 037- 2227595 

රු. 500.00 
රු.9 000.00 

 

 
SESRIP  වයාපෘති 

කළමයාකරය ඒකකය  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  

යනා. 218  අළුත් 
මල්කඩුවාව මීගමු පාර  

කුරුයෑගල 
දු.ක.: 037- 2227595                 
ෆැ සස් 037- 2227595 

SESRIP  වයාපෘති 
කළමයාකරය 

ඒකකය  
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය  යනා. 218  
අළුත් මල්කඩුවාව 

මීගමු පාර  
කුරුයෑගල 

දු.ක.: 037- 2227595                 
ෆැ සස් 037-2227595 

අදාල නැත 
යේශීය 
(NCB) 

Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 

ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු (රැහැන් මාගය 
ඉදිකිරීම් හා නඩත්තු යබ.අ.01 යේ 

රා)කාරී කටයුතු සඳහා වසර යදකක 
කාලයකට යමෝටය රථය ස ලබා 

ගැනීම සඳහා වූ යටන්ඩරය 
 

යටන්ඩය අංකය :  
CE(P&HM)DD1/T/SV/2020/01 

2020 ජූනි 
මස 11  වන 

දින 
ප.ව. 2.00 

ද සවා 

කලාීය 
සපයා 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

(යබදාහැරීම් 
අංශය 01) 

නියයෝ)ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(වයාපෘති හා බැර 

නඩත්තු) යබදාහැරීම් 
අංශය 01        ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය  

යනා.288  නුවර පාර          
කුරුයෑගල  

 
දු.ක.: 037- 2229151  
2230483  2230484                    

ෆැ සස් 037-2229151 

500.00 40 000.00 

 
නියයෝ)ය 

සාමානයාධිකාකාරි (වයාපෘති 
හා බැර නඩත්තු) 

යබදාහැරීම් අංශය 01        
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  

යනා.288  නුවර පාර          
කුරුයෑගල  

දු.ක.: 037- 2229151  
2230483  2230484                    

ෆැ සස් 037-2229151 
 

නියයෝ)ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(වයාපෘති හා බැර 

නඩත්තු) යබදාහැරීම් 
අංශය 01        ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය  

යනා.288  නුවර පාර          
කුරුයෑගල  

දු.ක.: 037- 2229151  
2230483  2230484                    

ෆැ සස් 037-2229151 

අදාල නැත යේශීය 
Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 

විදුලි අධිකාකාරි (උපයපාළ ඉදිකිරීම් හා 
නඩත්තු II)  වයා. හා බැ.න යබ.අ.1 යේ 
රා)කාරී කටයුතු සඳහා වසර යදකක 
කාලයකට වෑන් රථය ස ලබා ගැනීම 

සඳහා වූ යටන්ඩරය                                        
යටන්ඩය අංකය :  

CE(P&HM)DD1/T/SV/2020/02 

2020 ජූනි 
මස 11 වන 

දින 
ප.ව. 2.00 

ද සවා 

කලාීය 
සපයා 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

(යබදාහැරීම් 
අංශය 01) 

නියයෝ)ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(වයාපෘති හා බැර 

නඩත්තු) යබදාහැරීම් 
අංශය 01        ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය  

යනා.288  නුවර පාර          

500.00 40 000.00 

 
නියයෝ)ය 

සාමානයාධිකාකාරි (වයාපෘති 
හා බැර නඩත්තු) 

යබදාහැරීම් අංශය 01        
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  

යනා.288  නුවර පාර          

නියයෝ)ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(වයාපෘති හා බැර 

නඩත්තු) යබදාහැරීම් 
අංශය 01        ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය  

යනා.288  නුවර පාර          

අදාල නැත යේශීය 

Click 
here 

 
 

https://www.dropbox.com/s/8nzhcxjn8n31j0e/PD%28SESRIP%29DD1-T-LB-2020-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8nzhcxjn8n31j0e/PD%28SESRIP%29DD1-T-LB-2020-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k59z7a4sf05tckd/PD%28SESRIP%29DD1-T-LB-2020-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k59z7a4sf05tckd/PD%28SESRIP%29DD1-T-LB-2020-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/humuur3dagmg1st/DD1-PHM-SV-2020-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/humuur3dagmg1st/DD1-PHM-SV-2020-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8fnvfd44inrbmgd/DD1-PHM-SV-2020-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8fnvfd44inrbmgd/DD1-PHM-SV-2020-02.pdf?dl=0
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කුරුයෑගල  
 

දු.ක.: 037- 2229151  
2230483  2230484                    

ෆැ සස් 037-2229151 

කුරුයෑගල  
දු.ක.: 037- 2229151  
2230483  2230484                    

ෆැ සස් 037-2229151 

කුරුයෑගල  
දු.ක.: 037- 2229151  
2230483  2230484                    

ෆැ සස් 037-2229151 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/013 
 

*ලංසු තැබියම් කාලය දීර්ය කිරිම 
 

ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු (තැනීම්) ඒකකය-
ම.ප. සඳහා කුලී පදනම මත වසර 
02ක කාලයකට 4WD ඩබල් කැබ්ප 

රථය ස ලබා ගැනීම. 

2020-06-10  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාිජ)) 
කායයාලය  

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  අංක 04  

අස්ිරිය පාර  
මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 
081-4472724 

 
 

 
1000/= 

 
20 000/- 

ප්ර.ඉ. (වාිජ)) කායයාලය  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  

අංක 04  
අස්ිරිය පාර  

මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාිජ)) 
කායයාලය  

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  
අංක 04  

අස්ිරිය පාර  
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය යම් සඳහා 
2020-2-
27 දිනැති 
පුවත්පත් 
දැන්වීම 
බලන්න. 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/030 
 

*ලංසු තැබියම් කාලය දීර්ය කිරිම 
 
 
 

නාවලපිටිය ප්රායේශිය විදුලි ඉංිනයන්රු 
ඒකකයේ මුදල් කවුළුව නාවලපිටිය 

නගරය තුළ  සථ්ාපිත කිරිම සඳහා බදු / 
කුලී පදනම මත පහත සඳහන් 

පහසුකම් සහිත යගාඩනැිල්ල ස වසර 
02ක කාලයකට ලබා ගැනීම. 

 

 නාවලපිටිය නගරය මධ්යයේ 
පාරියභෝිකයන්ට පහසුයවන් 

ළඟා විය හැකි යගාඩනැඟිල්ල ස 
විය යුතුය. 

 යගාඩනැඟිල්යල් ප්රමායය ව.අ. 
400ට යනාඅඩු විය යුතුය. 

 සැහැල්ලු වාහන 02 ස නවතා 
තැබීමට හැකි සථ්ානය ස විම. 

 )ලය  විදුලිය  දුරකථන සහ 
අයනකුත් සනීපාරක්ෂක පහසුකම් 

තිබිය යුතුය. 
 

2020-06-10  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

තමා විසින් සකස් 
කරගත් අයදුම්පතක 
බලායපායරාත්තු වන 

කුලිය සහ 
යගාඩනැිල්යල් සියලු 

විස්තර සඳහන් කර 
එවන්න. 

දු.අ.   054-2222363 

- - ප්ර.ඉ. (වාිජ)) කායයාලය  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  

අංක 04  
අස්ිරිය පාර  

මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාිජ)) 
කායයාලය  

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  
අංක 04  

අස්ිරිය පාර  
මහනුවර. 

- යේශීය - 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/034 
 

*ලංසු තැබියම් කාලය දීර්ය කිරිම 
 
 

ගලයගදර  ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 
ඒකකයට අයත් පූ)ාපිටිය පා.යස.්ම. 

2020-06-10  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාිජ)) 
කායයාලය  ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය  
අංක 04  අස්ි රිය පාර  

මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

1000/= 16 000/= ප්ර.ඉ. (වාිජ)) කායයාලය  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  

අංක 04  
අස්ිරිය පාර  

මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාිජ)) 
කායයාලය  

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  
අංක 04  

අස්ිරිය පාර  
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය යම් සඳහා 
2020-2-
27 දිනැති 
පුවත්පත් 
දැන්වීම 
බලන්න. 
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සඳහා කුලී පදනම මත වසර 02ක 
කාලයකට වෑන් රථය ස  ලබා ගැනීම. 

 

  

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/036 
 

*ලංසු තැබියම් කාලය දීර්ය කිරිම 
 
 

මහනුවර නගර කායයාලයට අයත් 
යමයහයුම් උප ඒකකය සඳහා  කුලී 
පදනම මත වසර 02ක කාලයකට 

වෑන් රථය ස  ලබා ගැනීම. 

2020-06-10  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාිජ)) 
කායයාලය  ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය  
අංක 04  අස්ි රිය පාර  

මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

1000/= 16 000/= ප්ර.ඉ. (වාිජ)) කායයාලය  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  

අංක 04  
අස්ිරිය පාර  

මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාිජ)) 
කායයාලය  

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  
අංක 04  

අස්ිරිය පාර  
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය යම් සඳහා 
2020-2-
27 දිනැති 
පුවත්පත් 
දැන්වීම 
බලන්න. 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/035 
 

*ලංසු තැබියම් කාලය දීර්ය කිරිම 
 
 

මාතයල් ප්රායේශිය විදුලි ඉංිනයන්රු 
ඒකකයට අයත් මාතයල් පා.යස්.ම. 
සඳහා කුලී පදනම මත වසර 02ක 

කාලයකට සැහැල්ලු යලාරි රථය ස 
ලබා ගැනීම. 

 

2020-06-10  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාිජ)) 
කායයාලය  

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  අංක 04  

අස්ිරිය පාර  
මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 
081-4472724 

 
1000/= 

 
16 000/- 

ප්ර.ඉ. (වාිජ)) කායයාලය  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  

අංක 04  
අස්ිරිය පාර  

මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාිජ)) 
කායයාලය  

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  
අංක 04  

අස්ිරිය පාර  
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය යම් සඳහා 
2020-3-
05 දිනැති 
පුවත්පත් 
දැන්වීම 
බලන්න. 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/ PPC /2020/037 
 

*ලංසු තැබියම් කාලය දීර්ය කිරිම 
 

ප්රධ්ාන  ඉංිනයන්රු  (තැනීම්) මධ්යම 
පළාත ඒකකයට අයත් ලං.වි.ම වැඩ 
කණ්ඩායම් වල භාණ්ඩ ගබඩා කර 
ගැනීම හා මණ්ඩලීය වාහන නවතා 
තැබීම සඳහා වසර 02ක කාලයකට 

කුලී පදනම මත නිවස ස සහිත ඉඩම ස 
ලබා ගැනීම. 

 
1). වගය අඩි 1500  ස පමය ඉඩ තිබිය 

යුතුය. 
2). )ලය හා විදුලිය තිබිය යුතු අතර 

වැසිකිළි හා අයනකුත් 
සනීපාර සෂක පහසුකම් තිබිය යුතුය. 
3). යලාකු යලාරි රථ හා යර්න් රථ 

ඉඩමට ඇතුලු කළ හැකි 
වන පරිදි නිරවුල්  ප්රයේශ මාගය තිබිය 

යුතුය. 
4). යලාරි රථ/ යර්න් රථ 08 ස පමය 

ගාල් කිරීමට හැකි 
ඉඩකඩ ස තිබිය යුතුය. 

2020-06-10  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

තමා විසින් සකස් 
කරගත් අයදුම්පතක 
බලායපායරාත්තු වන 

කුලිය සහ 
යගාඩනැිල්යල් සියලු 

විස්තර සඳහන් කර 
එවන්න. 

දු.අ.   081-4949172 
081-4950326 

 

- - ප්ර.ඉ. (වාිජ)) කායයාලය  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  

අංක 04  
අස්ිරිය පාර  

මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාිජ)) 
කායයාලය  

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  
අංක 04  

අස්ිරිය පාර  
මහනුවර. 

- යේශීය - 
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5). යප්රායදිජය නගරයට ආසන්න 
විය බයුතුය. 

6). අදාළ නිවස හා ඉඩම ආර සෂක 
වැටකින් ආවරයය කර 

තිබිය යුතුය. 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/038 
 

*ලංසු තැබියම් කාලය දීර්ය කිරිම 
 
 

දඹුල්ල ප්රායේශිය විදුලි ඉංිනයන්රු 
ඒකකයට අයත් පල්යල්යපාල 

පා.යස.්ම. සඳහා කුලී පදනම මත 
වසරක කාලයකට ත්රියරෝද රථය ස 

ලබා ගැනීම. 

2020-06-10  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාිජ)) 
කායයාලය  

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  අංක 04  

අස්ිරිය පාර  
මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 
081-4472724 

 
500/= 

 
5 000/- 

ප්ර.ඉ. (වාිජ)) කායයාලය  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  

අංක 04  
අස්ිරිය පාර  

මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාිජ)) 
කායයාලය  

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  
අංක 04  

අස්ිරිය පාර  
මහනුවර. 

 

අදාල නැත. යේශීය යම් සඳහා 
2020-3-
05 දිනැති 
පුවත්පත් 
දැන්වීම 
බලන්න. 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/039 
 

*ලංසු තැබියම් කාලය දීර්ය කිරිම 
 

දඹුල්ල ප්රායේශිය විදුලි ඉංිනයන්රු 
ඒකකයට අයත් වාිජ) උප ඒකකය 

සඳහා කුලී පදනම මත වසරක 
කාලයකට ත්රියරෝද රථය ස ලබා 

ගැනීම. 

2020-06-10  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාිජ)) 
කායයාලය  

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  අංක 04  

අස්ිරිය පාර  
මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 
081-4472724 

 
500/= 

 
5 000/- 

ප්ර.ඉ. (වාිජ)) කායයාලය  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  

අංක 04  
අස්ිරිය පාර  

මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාිජ)) 
කායයාලය  

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  
අංක 04  

අස්ිරිය පාර  
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය යම් සඳහා 
2020-3-
05 දිනැති 
පුවත්පත් 
දැන්වීම 
බලන්න. 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/040 
 

*ලංසු තැබියම් කාලය දීර්ය කිරිම 
 

කටුගස්යතාට ප්රායේශිය විදුලි 
ඉංිනයන්රු ඒකකයට අයත් ප්රායේශිය 

නඩත්තු උප ඒකකය සඳහා කුලී 
පදනම මත වසර 02ක කාලයකට 

සැහැල්ලු යලාරි රථය ස ලබා ගැනීම. 

2020-06-10  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාිජ)) 
කායයාලය  

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  අංක 04  

අස්ිරිය පාර  
මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 
081-4472724 

 
1000/= 

 
16 000/- 

ප්ර.ඉ. (වාිජ)) කායයාලය  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  

අංක 04  
අස්ිරිය පාර  

මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාිජ)) 
කායයාලය  

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  
අංක 04  

අස්ිරිය පාර  
මහනුවර. 

 

අදාල නැත. යේශීය යම් සඳහා 
2020-3-
05 දිනැති 
පුවත්පත් 
දැන්වීම 
බලන්න. 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/041 
 

*ලංසු තැබියම් කාලය දීර්ය කිරිම 
 

ගලයගදර ප්රායේශිය විදුලි ඉංිනයන්රු 
ඒකකයට අයත් ප්රායේශිය නඩත්තු උප 
ඒකකය සඳහා යපෞේගලික ආරක්ෂක 

යස්වාව වසරක කාලයකට ලබා 
ගැනීම. 

2020-06-10  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාිජ)) 
කායයාලය  

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  අංක 04  

අස්ිරිය පාර  
මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 
081-4472724 

 
1000/= 

 
11 500/- 

ප්ර.ඉ. (වාිජ)) කායයාලය  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  

අංක 04  
අස්ිරිය පාර  

මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාිජ)) 
කායයාලය  

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  
අංක 04  

අස්ිරිය පාර  
මහනුවර. 

 

අදාල නැත. යේශීය යම් සඳහා 
2020-3-
05 දිනැති 
පුවත්පත් 
දැන්වීම 
බලන්න. 



 13 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/042 
*ලංසු තැබියම් කාලය දීර්ය කිරිම 

 
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු (තැනීම්) ඒකකයට 

අයත් යප්රායදිජය මීවතුර පිහිටි 
වැඩබිම් යගාඩනැඟිල්ල සඳහා 

යපෞේගලික ආරක්ෂක යස්වාව වසරක 
කාලයකට ලබා ගැනීම. 

2020-06-10  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාිජ)) 
කායයාලය  

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  අංක 04  

අස්ිරිය පාර  
මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 
081-4472724 

 
1000/= 

 
11 500/- 

ප්ර.ඉ. (වාිජ)) කායයාලය  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  

අංක 04  
අස්ිරිය පාර  

මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාිජ)) 
කායයාලය  

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  
අංක 04  

අස්ිරිය පාර  
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය යම් සඳහා 
2020-3-
05 දිනැති 
පුවත්පත් 
දැන්වීම 
බලන්න. 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/043 
*ලංසු තැබියම් කාලය දීර්ය කිරිම 

 
නාවලපිටිය ප්රායේශිය විදුලි ඉංිනයන්රු 
ඒකකයට අයත් ප්රායේශිය නඩත්තු උප 

ඒකකය- 1 සඳහා කුලී පදනම මත 
වසර 02ක කාලයකට ත්රියරෝද රථය ස 

ලබා ගැනීම. 

2020-06-10  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාිජ)) 
කායයාලය  

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  අංක 04  

අස්ිරිය පාර  
මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 
081-4472724 

 
1000/= 

 
10 000/- 

ප්ර.ඉ. (වාිජ)) කායයාලය  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  

අංක 04  
අස්ිරිය පාර  

මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාිජ)) 
කායයාලය  

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  
අංක 04  

අස්ිරිය පාර  
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය යම් සඳහා 
2020-3-
05 දිනැති 
පුවත්පත් 
දැන්වීම 
බලන්න. 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/058 
*ලංසු තැබියම් කාලය දීර්ය කිරිම 

 
යප්රායදිජය ප්රායේශිය විදුලි 

ඉංිනයන්රු ඒකකයට අයත් ගලහා උප 
පාරියභෝික යසව්ා මධ්යස්ථානය 

සඳහා යපෞේගලික අංශයේ ආරක්ෂක 
යස්වාව වසරක කාලයකට ලබා 

ගැනීම. 

2020-06-10  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාිජ)) 
කායයාලය  

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  අංක 04  

අස්ිරිය පාර  
මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 
081-4472724 

 
1000/= 

 
8 000/- 

ප්ර.ඉ. (වාිජ)) කායයාලය  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  

අංක 04  
අස්ිරිය පාර  

මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාිජ)) 
කායයාලය  

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  
අංක 04  

අස්ිරිය පාර  
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය යම් සඳහා 
2020-3-
12 දිනැති 
පුවත්පත් 
දැන්වීම 
බලන්න. 

යබදාහැරිම් 
අංශය 2 

PHM 

DD2/CE(SC&M)/DPC/2019/60 

 
ප්ර ධ්ාන ඉංිනයන්රු (උපයපාල තැනීම් හා 
නඩත්තු) වයාපෘති හා අධිකාසැර නඩත්තු - 

යබ.අ. 02 කායයාල සංකීයයය හා 
යගවත්ත දදනිකව පිරිසිදු කිරීම හා 
නඩත්තු කිරීම සඳහා සනීපාරක්ෂක 

යස්වාවන් සැපයීම. 
 

 
2020/06/10 

ප.ව.2.00 

 
යබදාහැරීම් 
සපයාගැනීම් 

කමිටුව - 
යබ.අ. 02 

 

 
නියයෝ)ය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(වයාපෘති හා අධිකාසැර 
නඩත්තු) - යබ.අ.02 

කායයාලය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය  
තැ.යප. 18  ළමාගාරය 

පාර  මහනුවර. 
 

දු.ක.     0812222287 
ෆැ සස්. 0812222286 

 
500/- 

 
 
 

 
14 000/- 

 

 
නියයෝ)ය 

සාමානයාධිකාකාරී (වයාපෘති 
හා අධිකාසැර නඩත්තු) - 
යබ.අ.02 කායයාලය 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  
තැ.යප. 18  ළමාගාරය 

පාර  මහනුවර. 
 

දු.ක.     0812222287 
ෆැ සස්. 0812222286 

 
නියයෝ)ය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(වයාපෘති හා අධිකාසැර 
නඩත්තු) - යබ.අ.02 

කායයාලය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය  
තැ.යප. 18  

ළමාගාරය පාර  
මහනුවර. 

 
දු.ක.     0812222287 
ෆැ සස්. 0812222286 

 
අදාල නැත 

 

 
NCB 

 

click 
here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/DGM-V07/2020/33 
යතත් බදු කුලී පදනම මත යමෝටය 

රථය ස ලබා ගැනීම. (රියදුරු සහිතව). 
විදුලි ඉංිනයන්රු - බලශ සති 

2020-06-03 
ප.ව 2.00 

ද සවා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කායයාලය, ලං.වි.ම., 
යනා. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගාඩ.                

500.00 20 000.00 
නි.සා. (බපඋ) කායයාලය, 
ලං.වි.ම., යනා. 280, නුවර 

පාර, කිරිබත්යගාඩ. 

නි.සා. (බපඋ) 
කායයාලය, ලං.වි.ම., 
යනා. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගාඩ. 

 
- 

 
යේශීය 

Click 
here 

https://www.dropbox.com/s/rb8b7335rjkj3m1/ENG-DD2-PHM-PHM-DD2-CE%28SC%26M%29-DPC-2019-60.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rb8b7335rjkj3m1/ENG-DD2-PHM-PHM-DD2-CE%28SC%26M%29-DPC-2019-60.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x04rb3xv717wzsm/Eng-DD2-WPN-NCB-DGM-%20V07-2020-33%20-%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x04rb3xv717wzsm/Eng-DD2-WPN-NCB-DGM-%20V07-2020-33%20-%20Car.pdf?dl=0
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කළමයාකරන දු.ක. 011-
2911071/72 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/DM-V172/2020/12 
යතත් බදු කුලී පදනම මත කෘකැබ්ප  

රථය ස ලබා ගැනීම.  යබදාහැරීම් හා 
නඩත්තු කායයාලය - බපඋ 

2020-06-03 
ප.ව 2.00 

ද සවා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කායයාලය, ලං.වි.ම., 
යනා. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

500.00 20,000.00 
නි.සා. (බපඋ) කායයාලය, 
ලං.වි.ම., යනා. 280, නුවර 

පාර, කිරිබත්යගාඩ. 

නි.සා. (බපඋ) 
කායයාලය, ලං.වි.ම., 
යනා. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගාඩ. 

 
- 

 
යේශීය 

Click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/SEC-GAM/2020/32 
යපෞේගලික ආර සෂක යස්වය සපයා 

ගැනීම. ප්රධ්ාන විදුලි ඉංිනයන්රු 
කායයාලය- ගම්පහ 

2020-06-10 
ප.ව 2.00 

ද සවා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කායයාලය, ලං.වි.ම., 
යනා. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

500.00 100 000.00 
නි.සා. (බපඋ) කායයාලය, 
ලං.වි.ම., යනා. 280, නුවර 

පාර, කිරිබත්යගාඩ. 

නි.සා. (බපඋ) 
කායයාලය, ලං.වි.ම., 
යනා. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගාඩ. 

 
- 

 
යේශීය 

Click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/KEL/CE/TC-01/2020/03 
මාවරමණ්ඩිය පාරියභෝික යසව්ා 

මධ්යසථ්ානය සඳහා බදු කුලීපදනම 
මත යගාඩනැිල්ල ස ලබා ගැනීම. 

(කිරිබත්යගාඩ මායකාළ  සපුගස්කන්ද 
අවටින්) 

2020-06-03 
ප.ව 2.00 

ද සවා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ප්රධ්ාන විදුලි ඉංිනයන්රු 
(කැලිජය) 

කායයාලය  ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය  

624  නුවර පාර  
ඇල්යදිජය  

කඩවත. 
දු.ක : 0112 925880 
ෆැ සස්:0112925885 

500.00 - 

ප්රධ්ාන විදුලි ඉංිනයන්රු 
(කැලිජය) කායයාලය  

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  
624  නුවර පාර  

ඇල්යදිජය  
කඩවත. 

ප්රධ්ාන විදුලි 
ඉංිනයන්රු (කැලිජය) 

කායයාලය  ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය  

624  නුවර පාර  
ඇල්යදිජය  

කඩවත. 

 
- 

 
යේශීය 

Click 
here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

නි.සා 
(සබර) 

යටන්ඩය අංකය:           
SAB/DGM/CE(COM)/Cleaning 

Service/2020/01 
නියයෝ)ය සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) කායයාල සංකීයයය  හා 
එයට අයත් අයනකුත් ඒකකයන් 

වසරක කාලය ස සඳහා ශුේධ් 
පවිරකිරීයම් යකාන්රාත්තුව. 

2020-06-10 
ප.ව.2.00 

 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝ)ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., අංක 09 නව 
නගරය, රත්නපුර. 

1 000.00 5,000.00 

නියයෝ)ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර.යටලි. 045 -222 

5891 -5 

නියයෝ)ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

 

-- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

නි.සා 
(සබර) 

 
යටන්ඩය අංකය:          

SAB/CE(COM)/Dis 
&Re/2020/EH/01 

මුදල් යනායගවීම මත විදුලිය විසන්ධිකා 
කිරීම හා නැවත සංධිකා කිරීම 

(ඇහැලියයගාඩ ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංිනයන්රු කායයාලය) 

 

2020-06-10 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝ)ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර 

2,000.00 100,000.00 

නියයෝ)ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර 

නියයෝ)ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර 

-- යේශීය 

 
 
 
 

Click              
Here 

 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

(සබර) 

 
යටන්ඩය අංකය: 

SAB/RUW-V41/HV/2020/19 
බුලත් යකාහුපිටිය පාරියභෝික යස්වා 

2020-06-10 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝ)ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 

1 000.00 20 000.00 

නියයෝ)ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 

නියයෝ)ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 

- NCB 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/q4my2zqradavox9/ENG-DD2-WPN-NCB-DM-V172-2020-12%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q4my2zqradavox9/ENG-DD2-WPN-NCB-DM-V172-2020-12%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f0lqjwccm64pybu/WPN-NCB-SEC-GAM-2020-32.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f0lqjwccm64pybu/WPN-NCB-SEC-GAM-2020-32.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fer4adx1hm95cvj/%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-%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%20%E0%B6%B4%E0%B7%8F.%E0%B7%83%E0%B7%9A.%E0%B6%B8.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fer4adx1hm95cvj/%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-%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%20%E0%B6%B4%E0%B7%8F.%E0%B7%83%E0%B7%9A.%E0%B6%B8.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m2okndznok1h0qd/SAB-DGM-CE%28COM%29-Cleaning%20Service-2018.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m2okndznok1h0qd/SAB-DGM-CE%28COM%29-Cleaning%20Service-2018.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1aogei8e0afqxp9/SAB-CE%28COM%29-Dis%26Re-2020-EH%20-01%20-%20Copy.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1aogei8e0afqxp9/SAB-CE%28COM%29-Dis%26Re-2020-EH%20-01%20-%20Copy.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iy0j49bbazaxjpk/SAB_RUW_-V41_HV_2020_19%20-2WD%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iy0j49bbazaxjpk/SAB_RUW_-V41_HV_2020_19%20-2WD%20Van.pdf?dl=0
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මධ්යසථ්ානයේ රා)කාරී කටයුතු 
සඳහා  2WD වෑන් රථ 1  ස 

කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

(වාිජ)) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නවනගරය, 

රත්නපුර දුරකථන 
අංක  045-2225891-5 

(වාිජ)) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නව නගරය, 

රත්නපුර. 

(වාිජ)) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නවනගරය, 

රත්නපුර. 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

(සබර) 

 
යටන්ඩය අංකය: 

SAB/EM-V45/HV/2020/24 
ප්රධ්ාන ඉංින යන්රු (බලශ සති 

කලමයාකරය)- කහවත්ත උප 
ඒකකයේ රා)කාරී කටයුතු සඳහා 

2WD වෑන් රථ 1  ස කුලී පදනම මත 
ලබා ගැනීම. 

2020-06-10 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝ)ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර දුරකථන 

අංක  045-2225891-5 

1 000.00 20 000.00 

නියයෝ)ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

නියයෝ)ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

- NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

(සබර) 

 
යටන්ඩය අංකය: 

SAB/EM-V06/HV/2020/25 
ප්රධ්ාන ඉංින යන්රු (බලශ සති 

කලමයාකරය)- ඇහැළිය යගාඩ උප 
ඒකකයේ රා)කාරී කටයුතු සඳහා වෑන් 
රථ 1  ස කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

2020-06-10 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝ)ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර දුරකථන 

අංක  045-2225891-5 
 

1 000.00 20 000.00 

නියයෝ)ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

නියයෝ)ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

- NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

(සබර) 

යටන්ඩය අංකය: 
SAB/DM-V47/HV/2020/26 
ප්රධ්ාන ඉංින යන්රු -යබදාහැරීම් 

නඩත්තු- (රත්කපුර 1 කණ්ඩායම) 
ඒකකයේ රා)කාරී කටයුතු සඳහා 

2WD වෑන් රථ 1  ස කුලී පදනම මත 
ලබා ගැනීම. 

2020-06-10 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝ)ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර දුරකථන 

අංක  045-2225891-5 
 

1 000.00 20 000.00 

නියයෝ)ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

නියයෝ)ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

- NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

(සබර) 

 
යටන්ඩය අංකය: 

SAB/EMB-V86/HV/2020/27 
උඩවලව පාරියභෝික යසව්ා 

මධ්යසථ්ානයේ රා)කාරී කටයුතු 
සඳහා  ත්රී  යරෝද රථ 1  ස කුලී පදනම 

මත ලබා ගැනීම. 

2020-06-10 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝ)ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර දුරකථන 

අංක  045-2225891-5 

1 000.00 20 000.00 

නියයෝ)ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

නියයෝ)ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

- NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

නි.සා 
(සබර) 

ලංසු අංකය: 
SAB/DGM/CE(COM)/BUILDING

/2020/01 – EPALAPITIYA 
STORES 

 
ඇපලපිටිය පලාත් ගබඩාව සඳහා වසර 

03ක කාලයකට යගාඩනැිල්ල ස 

2020-06-10 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝ)ය 
සාමානයාධිකාකාරී(සබර

ගමුව) කායයාලය 
ප්රධ්ාන 

ඉංිනයන්රු(වාිජ)) 
ඒකකය 

නව නගරය 

රු. 1000.00 - 

නියයෝ)ය 
සාමානයාධිකාකාරී(සබරගමු

ව) කායයාලය 
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු(වාිජ)) 

ඒකකය 
නව නගරය 

රත්නපුර 

නියයෝ)ය 
සාමානයාධිකාකාරී(සබර

ගමුව) කායයාලය 
ප්රධ්ාන 

ඉංිනයන්රු(වාිජ)) 
ඒකකය 

නව නගරය 

-- යේශීය 
Click 
here 

https://www.dropbox.com/s/ijsc9hlok1shlk0/SAB_EM_-V45_HV_2020_24%20-%202WD%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ijsc9hlok1shlk0/SAB_EM_-V45_HV_2020_24%20-%202WD%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pd3qzndttrt2ref/SAB_EM_-V06_HV_2020_25%20-%202WD%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pd3qzndttrt2ref/SAB_EM_-V06_HV_2020_25%20-%202WD%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dbhu4qa63v2j3av/SAB_DM_-V47_HV_2020_26-2WD%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dbhu4qa63v2j3av/SAB_DM_-V47_HV_2020_26-2WD%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/671npldybh72oh6/SAB_EMB_-V86_HV_2020_27-Three%20wheeler.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/671npldybh72oh6/SAB_EMB_-V86_HV_2020_27-Three%20wheeler.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zkmctdoezb2n01d/SAB_DGM_CE%28COM%29_BUILDING_2020_01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zkmctdoezb2n01d/SAB_DGM_CE%28COM%29_BUILDING_2020_01.pdf?dl=0
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සහිත ඉඩම ස කුලී පදනම මත ලබා 
ගැනීම. 

රත්නපුර 
 

045- 222 5891-5 

 
 

රත්නපුර 
 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස-්1/ීීසී/ටී/වී/2019/07 
බසන්ාහිර පළාත දකුය-1 හි  

නියයෝ)ය සාමානයාධිකාකාරී කායයාලය  
(සැලසුම් හා සංවධ්යන ඒකකය) සඳහා 

කුලී පදනම මත වෑන් රථය ස 
ලබාගැනීම සඳහා වූ යටන්ඩරය 

(යකාවිඩ් 19 වසංගත තත්වය නිසා 
ලංසු භාරගන්නා අවසාන දිනය දීගය 

කරන ලදී.) 

(දීගය කරන 
ලද  දිනය) 

2020.06.04 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නියයා)ය 
සාමානයාධිකාකාරි ( 
බසන්ාහිර පළාත 

දකුය-1) කායයාලය  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලසථ්ානය  3වන 

මහල  ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  අංක: 25  
නගරසභා පටුමඟ  

යදහිවල. 
011-2638852 

500.00 26,000.00 

ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාිජ)), නියයෝ)ය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-

1) කායයාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 

මූලසථ්ානය  3වන මහල  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  

අංක: 25  නගරසභා 
පටුමඟ  යදහිවල. 

ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාිජ)), නියයෝ)ය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කායයාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලසථ්ානය  3වන 

මහල  ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  අංක: 25  
නගරසභා පටුමඟ  

යදහිවල. 

 

NCB 

Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස-්1/ීීසී/ටී/වී/2019/08 
බසන්ාහිර පළාත දකුය-1 හි කළුතර 

ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 
කායයාලයයහි ර)යේ පිහිටවුම් 

මධ්යසථ්ානය සඳහා කුලී පදනම මත 
වෑන් රථය ස ලබාගැනීම සඳහා වූ 

යටන්ඩරය 
(යකාවිඩ් 19 වසංගත තත්වය නිසා 

ලංසු භාරගන්නා අවසාන දිනය දීගය 
කරන ලදී.) 

(දීගය කරන 
ලද  දිනය) 

2020.06.04 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නියයා)ය 
සාමානයාධිකාකාරි ( 
බසන්ාහිර පළාත 

දකුය-1) කායයාලය  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලසථ්ානය  3වන 

මහල  ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  අංක: 25  
නගරසභා පටුමඟ  

යදහිවල. 
011-2638852 

500.00 15,000.00 

ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාිජ)), නියයෝ)ය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-

1) කායයාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 

මූලසථ්ානය  3වන මහල  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  

අංක: 25  නගරසභා 
පටුමඟ  යදහිවල. 

ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාිජ)), නියයෝ)ය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කායයාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලසථ්ානය  3වන 

මහල  ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  අංක: 25  
නගරසභා පටුමඟ  

යදහිවල. 

 

NCB 

Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස-්1/ීීසී/ටී/වී/2019/09 
බසන්ාහිර පළාත දකුය-1 හි කළුතර 
ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු කායයාලය 
සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් රථය ස 

ලබාගැනීම සඳහා වූ යටන්ඩරය 
(යකාවිඩ් 19 වසංගත තත්වය නිසා 

ලංසු භාරගන්නා අවසාන දිනය දීගය 
කරන ලදී.) 

(දීගය කරන 
ලද  දිනය) 

2020.06.04 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නියයා)ය 
සාමානයාධිකාකාරි ( 
බසන්ාහිර පළාත 

දකුය-1) කායයාලය  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලසථ්ානය  3වන 

මහල  ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  අංක: 25  
නගරසභා පටුමඟ  

යදහිවල. 
011-2638852 

500.00 15,000.00 

ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාිජ)), නියයෝ)ය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-

1) කායයාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 

මූලසථ්ානය  3වන මහල  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  

අංක: 25  නගරසභා 
පටුමඟ  යදහිවල. 

ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාිජ)), නියයෝ)ය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කායයාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලසථ්ානය  3වන 

මහල  ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  අංක: 25  
නගරසභා පටුමඟ  

යදහිවල. 

 

NCB 

Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස-්1/ීීසී/ටී/වී/2019/10 
බසන්ාහිර පළාත දකුය-1 හි කළුතර 

ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 
කායයාලයයහි ෆුලටයන් පාරියභෝික 

යසව්ා මධ්යසථ්ානය සඳහා කුලී පදනම 
මත වෑන් රථය ස ලබාගැනීම සඳහා වූ 

යටන්ඩරය 

(දීගය කරන 
ලද  දිනය) 

2020.06.04 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නියයා)ය 
සාමානයාධිකාකාරි ( 
බසන්ාහිර පළාත 

දකුය-1) කායයාලය  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලසථ්ානය  3වන 

මහල  ලංකා විදුලිබල 

500.00 15,000.00 

ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාිජ)), නියයෝ)ය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-

1) කායයාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 

මූලසථ්ානය  3වන මහල  

ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාිජ)), නියයෝ)ය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කායයාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලසථ්ානය  3වන 

 

NCB 

Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/hcat1df28ik0mhi/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hcat1df28ik0mhi/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1xen44i86t9uft3/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1xen44i86t9uft3/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z48m5kmx69dyd55/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_09.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z48m5kmx69dyd55/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_09.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4146xtd4zp4iis7/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4146xtd4zp4iis7/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_10.pdf?dl=0
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(යකාවිඩ් 19 වසංගත තත්වය නිසා 
ලංසු භාරගන්නා අවසාන දිනය දීගය 

කරන ලදී.) 

මණ්ඩලය  අංක: 25  
නගරසභා පටුමඟ  

යදහිවල. 
011-2638852 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  
අංක: 25  නගරසභා 
පටුමඟ  යදහිවල. 

මහල  ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  අංක: 25  
නගරසභා පටුමඟ  

යදහිවල. 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස-්1/ීීසී/ටී/වී/2019/11 
බසන්ාහිර පළාත දකුය-1 හි ප්රධ්ාන 

ඉංිනයන්රු  රත්මලාන  කායයාලයයහි  
රත්මලාන  පාරියභෝික යසව්ා 

මධ්යසථ්ානය  සඳහා කුලී පදනම මත 
වෑන් රථය ස ලබාගැනීම සඳහා වූ 

යටන්ඩරය 
(යකාවිඩ් 19 වසංගත තත්වය නිසා 

ලංසු භාරගන්නා අවසාන දිනය දීගය 
කරන ලදී.) 

(දීගය කරන 
ලද  දිනය) 

2020.06.04 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නියයා)ය 
සාමානයාධිකාකාරි ( 
බසන්ාහිර පළාත 

දකුය-1) කායයාලය  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලසථ්ානය  3වන 

මහල  ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  අංක: 25  
නගරසභා පටුමඟ  

යදහිවල. 
011-2638852 

500.00 15,000.00 

ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාිජ)), නියයෝ)ය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-

1) කායයාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 

මූලසථ්ානය  3වන මහල  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  

අංක: 25  නගරසභා 
පටුමඟ  යදහිවල. 

ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාිජ)), නියයෝ)ය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කායයාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලසථ්ානය  3වන 

මහල  ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  අංක: 25  
නගරසභා පටුමඟ  

යදහිවල. 

 

NCB 

Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස-්1/ීීසී/ටී/වී/2019/12 
බසන්ාහිර පළාත දකුය-1 හි  ප්රධ්ාන 

ඉංිනයන්රු  රත්මලාන  කායයාලයයහි 
යබාරලැසග්මුව පාරියභෝික යසව්ා 
මධ්යසථ්ාන කායයාලය සඳහා කුලී 

පදනම මත වෑන් රථය ස ලබාගැනීම 
සඳහා වූ යටන්ඩරය 

(යකාවිඩ් 19 වසංගත තත්වය නිසා 
ලංසු භාරගන්නා අවසාන දිනය දීගය 

කරන ලදී.) 

(දීගය කරන 
ලද  දිනය) 

2020.06.04 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නියයා)ය 
සාමානයාධිකාකාරි ( 
බසන්ාහිර පළාත 

දකුය-1) කායයාලය  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලසථ්ානය  3වන 

මහල  ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  අංක: 25  
නගරසභා පටුමඟ  

යදහිවල. 
011-2638852 

500.00 15,000.00 

ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාිජ)), නියයෝ)ය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-

1) කායයාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 

මූලසථ්ානය  3වන මහල  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  

අංක: 25  නගරසභා 
පටුමඟ  යදහිවල. 

ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාිජ)), නියයෝ)ය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කායයාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලසථ්ානය  3වන 

මහල  ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  අංක: 25  
නගරසභා පටුමඟ  

යදහිවල. 

 

NCB 

Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස-්1/ීීසී/ටී/වී/2019/13 
බසන්ාහිර පළාත දකුය-1 හි  ප්රධ්ාන 

ඉංිනයන්රු ( බලශ සති කළමනාකරය 
) සඳහා කුලී පදනම මත යමෝටය කාය 

රථය ස ලබාගැනීම සඳහා වූ 
යටන්ඩරය. 

(යකාවිඩ් 19 වසංගත තත්වය නිසා 
ලංසු භාරගන්නා අවසාන දිනය දීගය 

කරන ලදී.) 

(දීගය කරන 
ලද  දිනය) 

2020.06.04 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නියයා)ය 
සාමානයාධිකාකාරි ( 
බසන්ාහිර පළාත 

දකුය-1) කායයාලය  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලසථ්ානය  3වන 

මහල  ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  අංක: 25  
නගරසභා පටුමඟ  

යදහිවල. 
011-2638852 

500.00 15,000.00 

ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාිජ)), නියයෝ)ය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-

1) කායයාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 

මූලසථ්ානය  3වන මහල  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  

අංක: 25  නගරසභා 
පටුමඟ  යදහිවල. 

ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාිජ)), නියයෝ)ය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කායයාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලසථ්ානය  3වන 

මහල  ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  අංක: 25  
නගරසභා පටුමඟ  

යදහිවල. 

 

NCB 

Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස-්1/ීීසී/ටී/වී/2019/14 
බසන්ාහිර පළාත දකුය-1 හි ප්රධ්ාන 
ඉංිනයන්රු තැනීම් කායයාලය සඳහා 

කුලී පදනම මත වෑන් රථය ස 
ලබාගැනීම සඳහා වූ යටන්ඩරය 

(යකාවිඩ් 19 වසංගත තත්වය නිසා 
ලංසු භාරගන්නා අවසාන දිනය දීගය 

කරන ලදී.) 

(දීගය කරන 
ලද  දිනය) 

2020.06.04 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නියයා)ය 
සාමානයාධිකාකාරි ( 
බසන්ාහිර පළාත 

දකුය-1) කායයාලය  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලසථ්ානය  3වන 

මහල  ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  අංක: 25  
නගරසභා පටුමඟ  

යදහිවල. 

500.00 15,000.00 

ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාිජ)), නියයෝ)ය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-

1) කායයාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 

මූලසථ්ානය  3වන මහල  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  

අංක: 25  නගරසභා 
පටුමඟ  යදහිවල. 

ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාිජ)), නියයෝ)ය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කායයාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලසථ්ානය  3වන 

මහල  ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  අංක: 25  
නගරසභා පටුමඟ  

 

NCB 

Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/o5i54cvuwpoifq9/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_11.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o5i54cvuwpoifq9/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_11.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/eoxte1wegsvicry/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_12.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/eoxte1wegsvicry/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_12.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rrohb2iv24mgjnp/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_13.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rrohb2iv24mgjnp/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_13.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ny5qx8hczp0dfuz/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_14.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ny5qx8hczp0dfuz/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_14.pdf?dl=0
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011-2638852 යදහිවල. 

 
යබදාහැරීම් 

අංශ 4 
(දකුු  
පළාත) 

 
දප/ගා/ලි1/ඕවයරයෝල්/2020/01 

 
ඕවයරයෝල් 324 මසා නිම කර 

සැපයීම. 
 

ගාල්ල ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 
කායයාලයට අනුයු සතව යසව්ය කරනු 
ලබන යස්වකයින් හට ඕවයරයෝල් 324 

මසා නිම කර සැපයීම. 

 
 

2020.06.03 
ප.ව.2.00 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

 
 

ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංිනයන්රු කායයාලය. 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  
යනා187/3 

බණ්ඩාරනායක 
යපයදස  
ගාල්ල 

 
දු.ක - 09122-34344 

 
 

1,000/- 

 
 

10,000/- 

 
 

ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 
කායයාලය. 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  
යනා187/3 

බණ්ඩාරනායක යපයදස  
ගාල්ල 

  
 

අදාලයනායේ
. 

 
 

NCB 
 

 
යතාරතුරු 

පිටපර 

 
යබදාහැරීම් 

අංශ 4 
(දකුු  
පළාත) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ ප්රධ්න 
ඉංිනයන්රු (තැනීම්) ඒකකයේ 
වැඩකණ්ඩායම් I හි යන්වාසික 

පහසුකම් සඳහා 
මාතර කඹුරුපිටිය යබලිඅත්ත තංගල්ල 
අවටින් ඉඩම ස සහිත නිවස ස කුලියට 
ගැනීම.යගාඩනැිල්ල වගය අඩි 1700 
ට සහ ඉඩම පචයස් 40 ට යනාඅඩු විය 
යුතු අතර මිදුල බර වාහන කිහිපය ස 
එකවර නවතා තැබිය හැකි තැනිතලා 

භූමිය ස විය යුතුයි.ප්රධ්ාන පාරට 
මුහුයලා යනාමැති නම් පළල අඩි 20 
ට යනාඅඩු බර වාහන ගමන් කළ හැකි 

ප්රයේශ මාගයය ස  )ලය විදුලිය 
පහසුකම් ඉඩම වටා තාප්පය ස යහෝ 

ශ සතිමත් වැට ස  අඟළුදා වැසිය හැකි 
යේට් කටුව ස තිබිය යුතුයි.නිවාස/යේපල 

අයිතිකරුවන් පමය ස අයඳුම් කළ 
යුතුය. 

ලංසුයයාමුඅංකය 
- ප්ර.ඉ.තැ.(දප)/ලි2/12-1 

 

2020.06.24 
ප.ව.2.00 

පලාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
තැනීම් (දප) 
කායයාලය  

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  

අංක.167  මාතර පාර  
ගාල්ල. 

 
500.00 

 
5 000.00 

ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු තැනීම් 
(දප) කායයාලය  

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  
අංක.167  මාතර පාර  

ගාල්ල. 

  
 

අදාලයනායේ
. 

 
 

NCB 
 

 
යතාරතුරු 

පිටපර 

 
යබදාහැරීම් 

අංශ 4 
(දකුු  
පළාත) 

දප/මා/ලි3/පවිරතා යකා./2020/03 
 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ දකුු  
පළායත් මාතර ප්ර.වි.ඉ. කායයාලයට 
සහ ප්රාථමික උපයපාල හිත්තැටිය  

මාතර  කඹුරුපිටිය  හ සමය  
දි සවැල්ල  මුලටියන (උප)  

පාරියභෝික මධ්යස්ථානයන්ට 
පවිරතා යස්වය සපයා ගැනීම.     -    

රමිකයින් 08 
 

 
2020.06.03 

 
ප.ව. 02.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රායේශීය ප්රධ්ාන විදුලි 
ඉංිනයන්රු කායයාලය  
අංක 120   රාහුල පාර  

මාතර. 

500.00 10 000.00 ප්රායේශීය ප්රධ්ාන විදුලි 
ඉංිනයන්රු කායයාලය  
අංක 120   රාහුල පාර  

මාතර. 

  
 

අදාලයනායේ
. 

 
 

NCB 
 

 
යතාරතුරු 

පිටපර 

https://www.dropbox.com/s/owazpan2rqzu6fn/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%9C%E0%B7%8F-%E0%B6%BD%E0%B7%921-%E0%B6%94%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%BD%E0%B7%8A-2020-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/owazpan2rqzu6fn/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%9C%E0%B7%8F-%E0%B6%BD%E0%B7%921-%E0%B6%94%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%BD%E0%B7%8A-2020-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/065d0zlkg8z6kjg/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2020-14.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/065d0zlkg8z6kjg/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2020-14.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/icee7vuzxw6zgxw/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%B8%E0%B7%8F-%E0%B6%BD%E0%B7%9203-%E0%B6%B4%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%8F%20%E0%B6%9A%E0%B7%9C-2020-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/icee7vuzxw6zgxw/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%B8%E0%B7%8F-%E0%B6%BD%E0%B7%9203-%E0%B6%B4%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%8F%20%E0%B6%9A%E0%B7%9C-2020-03.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 

අංශ 4 
(දකුු  
පළාත) 

 
SP/ACCT(R)/HS/2020/01 

නි .සා).ද.ප (.අයත් යතාග විදුලි 
පාරියභෝිකයින්ට 

විදුලි බිල්පත් යබදාහැරිම. 

 
 
2020-06-03  

ප.ව .2.00  

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

 
 

ගයකාධිකාකාරී 
)ආදායම්(කායයාලය  

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  

අංක 167  මාතර පාර  
ගාල්ල.  

091-2246992  

500.00 15 000.00  
 

ගයකාධිකාකාරී )ආදායම් (
කායයාලය  

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  
අංක 167  මාතර 

පාර ගාල්ල.  
 

  
 

අදාලයනායේ
. 

 
 

NCB 
 

 
යතාරතුරු 

පිටපර 

යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුු  
පළාත) 

SP/H/T/2020/02 
 

විදුලි අධිකාකාරි - තිසස්මහාරාම සඳහා 
වසර යදකකට නිල නිවස ස කුලියට 

ගැනීම 
තිස්සමහාරාම නගර සීමායේ සිට දුර 

කි.මි. 01 කට යනාවැඩිය විය යුතු අතර 
යගාඩනැිල්ල වගය අඩි 750  වාහන 

නවතා තැබිය හැකි )ලය  විදුලිය  
දුරකථන පහසුකම් හා මාගය පහසුකම් 

වලින් යුතු ඉඩම වටා  යේට් කටුව ස 
සහිත තාප්පය ස යහෝ වැට ස තිබිය 

යුතුය. 

2020-06-03 
ප.ව. 02.00 

ද සවා 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

 
 

ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංිනයන්රු කායයාලය  

සිරියබෝපුර  
හම්බන්යතාට. 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 
කායයාලය  සිරියබෝපුර  

හම්බන්යතාට. 

  
 

අදාලයනායේ
. 

 
 

NCB 
 

 
යතාරතුරු 

පිටපර 

යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුු  
පළාත) 

 
SP/H/T/2020/03 

අම්බලන්යතාට උප පා.යස.්ම සඳහා 
වසර යදකකට යගාඩනැිල්ල ස 

කුලියට ගැනීම 
අම්බලන්යතාට නගර සීමායේ සිට දුර 
කි.මි. 01 කට යනාවැඩිය විය යුතු අතර 
යගාඩනැිල්ල වගය අඩි 2000  වාහන 

නවතා තැබිය හැකි )ලය  විදුලිය  
දුරකථන පහසුකම් හා මාගය පහසුකම් 

වලින් යුතු ඉඩම වටා  යේට් කටුව ස 
සහිත තාප්පය ස යහෝ වැට ස තිබිය 

යුතුය. 

 
 

2020-06-03 
ප.ව. 02.00 

ද සවා 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

 
 

ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංිනයන්රු කායයාලය  

සිරියබෝපුර  
හම්බන්යතාට. 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 
කායයාලය  සිරියබෝපුර  

හම්බන්යතාට. 

  
 

අදාලයනායේ
. 

 
 

NCB 
 

 
යතාරතුරු 

පිටපර 

යබදාහැරීම් 
අංශ 4 

 
නි.සා.(ද.ප.)/ලි2/කුලී වාහන/2020/19 

 
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු(යබදාහැරීම් 

නඩත්තු) ඒකකය සඳහා 
 

කෘ කැබ්ප රථ 01  ස. 
 

(ලියාපදිංචි කර වසර 10 ස ඇතුලත 
වාහන විය යුතු අතරම යමම ඒකකයේ 

ඕනෑම ස්ථානයක රා)කාරී කිරීමට 
ඔබ එකග විය යුතුය) 

 
 

2020.07.10 
ප.ව.2.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

නි.සා.(ද.ප.) 
කායයාලය  ලං.වි.ම.  

අංක.167   
මාතරපාර ගාල්ල. 

 

500/- අදාළයනායේ නි.සා.(ද.ප.) කායයාලය  
ලං.වි.ම.  අංක.167   
මාතරපාර ගාල්ල. 

 

  
 

අදාලයනායේ
. 

 
 

NCB 
 

 
යතාරතුරු 

පිටපර 

https://www.dropbox.com/s/cpz6hugaycq4wi3/Sin-DD4-SP-SP-ACCT-%28R%29-HS-2020-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cpz6hugaycq4wi3/Sin-DD4-SP-SP-ACCT-%28R%29-HS-2020-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tzvil03597xr7k1/Sin-DD4-SP-SP-H-T-2020-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tzvil03597xr7k1/Sin-DD4-SP-SP-H-T-2020-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hp5rklz4jpllc0h/Sin-DD4-SP-SP-H-T-2020-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hp5rklz4jpllc0h/Sin-DD4-SP-SP-H-T-2020-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ujv99zw0rlzdt6q/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2020-19.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ujv99zw0rlzdt6q/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2020-19.pdf?dl=0
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(දකුු  
පළාත) 

 
නි.සා.(ද.ප.)/ලි2/කුලී වාහන/2020/20 

 
ප්රායේශිය විදුලි ඉංිනයන්රු 

(අම්බලන්යගාඩ) ඒකකය සඳහා 
 

වෑන් රථ 01 ස හා  ත්රී යරෝද රථ 01 ස. 
 

(ලියාපදිංචි කර වසර 10 ස ඇතුලත 
වාහන විය යුතු අතරම යමම ඒකකයේ 

ඕනෑම ස්ථානයක රා)කාරී කිරීමට 
ඔබ එකග විය යුතුය) 

 
 

2020.07.10 
ප.ව.2.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

නි.සා.(ද.ප.) 
කායයාලය  ලං.වි.ම.  

අංක.167   
මාතරපාර ගාල්ල. 

 

500/- අදාළයනායේ නි.සා.(ද.ප.) කායයාලය  
ලං.වි.ම.  අංක.167   
මාතරපාර ගාල්ල. 

 

  
 

අදාලයනායේ
. 

 
 

NCB 
 

 
යතාරතුරු 

පිටපර 

යබදාහැරීම් 
අංශ 4 

 
නි.සා.(ද.ප.)/ලි2/කුලී වාහන/2020/21 

 
විදුලි ඉංිනයන්රු(ශ සති 

කළමයාකරන) ඒකකය සඳහා 
 

වෑන් රථ 01  ස. 
 

(ලියාපදිංචි කර වසර 10 ස ඇතුලත 
වාහන විය යුතු අතරම යමම ඒකකයේ 

ඕනෑම ස්ථානයක රා)කාරී කිරීමට 
ඔබ එකග විය යුතුය) 

 
 

2020.07.10 
ප.ව.2.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

නි.සා.(ද.ප.) 
කායයාලය  ලං.වි.ම.  

අංක.167   
මාතරපාර ගාල්ල. 

 

500/- අදාළයනායේ නි.සා.(ද.ප.) කායයාලය  
ලං.වි.ම.  අංක.167   
මාතරපාර ගාල්ල. 

 

  
 

අදාලයනායේ
. 

 
 

NCB 
 

 
යතාරතුරු 

පිටපර 

(දකුු  
පළාත) 

 
නි.සා.(ද.ප.)/ලි2/කුලී වාහන/2020/22 

 
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 

(වානි) හා පාරියභෝික යස්වා)  

ඒකකය සඳහා 
 

යමෝටය කාය රථ 01  ස. 
 

(ලියාපදිංචි කර වසර 10 ස ඇතුලත 
වාහන විය යුතු අතරම යමම ඒකකයේ 

ඕනෑම ස්ථානයක රා)කාරී කිරීමට 
ඔබ එකග විය යුතුය) 

 
 

2020.07.10 
ප.ව.2.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

නි.සා.(ද.ප.) 
කායයාලය  ලං.වි.ම.  

අංක.167   
මාතරපාර ගාල්ල. 

 

500/- 10 000/- නි.සා.(ද.ප.) කායයාලය  
ලං.වි.ම.  අංක.167   
මාතරපාර ගාල්ල. 

 

  
 

අදාලයනායේ
. 

 
 

NCB 
 

 
යතාරතුරු 

පිටපර 

යබදාහැරීම් 
අංශ 4 

නි.සා.(ද.ප.)/ලි2/කුලී වාහන/2020/23 
 

ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු (අකුරැසස්)  ඒකකය 

සඳහා 
 

යමෝටය කාය රථ 01  ස. 
 

(ලියාපදිංචි කර වසර 10 ස ඇතුලත 
වාහන විය යුතු අතරම යමම ඒකකයේ 

ඕනෑම ස්ථානයක රා)කාරී කිරීමට 

 
2020.07.10 

ප.ව.2.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

නි.සා.(ද.ප.) 
කායයාලය  ලං.වි.ම.  

අංක.167   
මාතරපාර ගාල්ල. 

 

500/- 10 000/- නි.සා.(ද.ප.) කායයාලය  
ලං.වි.ම.  අංක.167   
මාතරපාර ගාල්ල. 

 

  
 

අදාලයනායේ
. 

 
 

NCB 
 

 
යතාරතුරු 

පිටපර 

https://www.dropbox.com/s/41mo9m4a5nizf49/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2020-20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/41mo9m4a5nizf49/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2020-20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rwatyzdohub95vw/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2020-21.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rwatyzdohub95vw/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2020-21.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8fe9u5odjc9s4fd/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2020-22.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8fe9u5odjc9s4fd/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2020-22.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/eo22uh8shwgl2n3/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2020-23.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/eo22uh8shwgl2n3/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2020-23.pdf?dl=0
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ඔබ එකග විය යුතුය) 

(දකුු  
පළාත) 

නි.සා.(ද.ප.)/ලි2/කුලී වාහන/2020/24 
 

ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු (තැනීම්) ඒකකය 

සඳහා. 
 

වෑන් රථ 05  ස. 
 

(ලියාපදිංචි කර වසර 10 ස ඇතුලත 
වාහන විය යුතු අතරම යමම ඒකකයේ 

ඕනෑම ස්ථානයක රා)කාරී කිරීමට 
ඔබ එකග විය යුතුය) 

 
2020.07.10 

ප.ව.2.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

නි.සා.(ද.ප.) 
කායයාලය  ලං.වි.ම.  

අංක.167   
මාතරපාර ගාල්ල. 

 

500/- අදාළයනායේ නි.සා.(ද.ප.) කායයාලය  
ලං.වි.ම.  අංක.167   
මාතරපාර ගාල්ල. 

 

  
 

අදාලයනායේ
. 

 
 

NCB 
 

 
යතාරතුරු 

පිටපර 

 
යබදාහැරීම් 

අංශ 4 
(දකුු  
පළාත) 

 
දප(ගා)/ලි2/වාහන/PA-2707/2020/04 
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු (ගාල්ල) ඒකකයට 

අයත් අංක PA-2707 දරය කෘකැබ්ප 

රථයේ අනතුරට ල සවී ඇති කැබ්ප 

යකාටස සහ යාන්ත්රික යකාටස් ඉවත් 

කර ආනයනික (RECONDITION)  කැබ්ප 

යකාටස ස (යාන්ත්රික යකාටස් සමග) 

සපයා සවි කිරීම සහ තියබන තට් කටුවම 

සවි කර සම්පුයය රථයම යදවර ස 

තීන්ත ආයල්ප කිරීම. 
 

වාහන වගයය -MITSUBISHI 
මාදිලිය- FB511B8WR 

එන්ිනන් අංකය-4M40GY4944 
චැසි අංකය-FB511BA47972 

 
සතියේ වැඩ කරන දින වල යප.ව.9.00 

සිට ප.ව. 3.00 ද සවා යමම යලාරි රථය 

බටදුව පාරියභෝික යස්වා 
මධ්යසථ්ානයේදී පරී සෂා කර බැලිය 

හැක. 

 
2020.06.04 
ප.ව. 2.00 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
දු.අං.091-2234344 

 
ප්ර.ඉ.(ගා)/ලි2/වාහන/ 

PA-2707 

 
- 

 
- 

 
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු  ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය අංක 
187/3  බණ්ඩාරයායක 

යපයදස  ගාල්ල. 
 

දු.අං.091-2234344 
 

  
 

අදාලයනායේ
. 

 
 

NCB 
 

 
යතාරතුරු 

පිටපර 

 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය යවනුයවන් සපයාගැනීම් කමිටුයේ සභාපති විසින් හැකියාවැති සැපයුම්කරුවන් යවතින්  )ාතයන්තර/)ාතික 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 යපාත් පමය ස උපයයෝගී කරයගනය. 

 
 

අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන්ට යහෝ ඔවුන්යේ බලයලත් නියයෝිනතයන්ට පමය ස ලංසු යපාත් නිකුත් කරනු ලැයබ්ප. අවශය වු විටක ඔවුන් 1987 අංක 3 දරය යපාදු යකාන්ත රාත් පනතට අනුලවලව ලියාපදිංචි විය යුතුය. 
 

 

ලංසු භාර ගන්නා අවසාන දිනයට කලින් දින ද සවා සෑම ලංසු යපාත ස යවනුයවන්ම ඉහත 6 වන තීරුයේ ස`දහන් මුදල යගවා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝ)ය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධ්ාන ඉංිනයන්රු යවත ලිිතතව ඉදිරිපත් කරන ලද ඉල්ලීම ස මින්  0900 පැය සිට 
1500 පැය ද සවා සාමානය වැඩ කරන දිනයන් තුළ මිලදී ගත හැක. යම් ස`දහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සාමානයාධිකාකාරී නමින් ලියන ලද බැංකු අයකරය ස ම`ින් යහෝ මුදල් ම`ින් යහෝ යගවිය හැක. 
 

 

වියේශීය තානාපති කායයාල /යවළ`ද යකාමිෂන්වලට  ලංසු යපාත්වල යතාරතුරු පිටපත් ලිිතත අයදුම්පත ස ඉදිරිපත් කිරීයමන් අදාල නියයෝ)ය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධ්ාන ඉංිනයන්රු කායයාලයේ දී යනාමියල් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපාත් අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ඔවුන්යේ නියයෝිනතයින්ට අදාල නියයෝ)ය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධ්ාන ඉංිනයන්රු කායයාලයේ දී යනාමියල් පරීක්ෂා කල හැක. 

https://www.dropbox.com/s/g324lnnar86t8sa/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2020-24.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g324lnnar86t8sa/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2020-24.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/065d0zlkg8z6kjg/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2020-14.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/065d0zlkg8z6kjg/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2020-14.pdf?dl=0
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ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ඔවුන්යේ අනුමැතිය ලත් නියයෝිනතයින් ඉදිරිපිටදී ඉහත තීරු අංක 9 හි සදහන් ස්ථානයන්හිදී ලංසු භාරගැනීම අවසන් කරන යේලායේදීම  එයස් ඉදිරිපත් කරන ලද සියලුම ලංසු විවෘත කරනු ලබන අතර ප රමාදව ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලංසු 
ප රතියක්ෂප් කරනු ලැයබ්ප. 

මීට අදාල සියලු විස්තර හා පැහැදිලි කිරීම් විමසිය යුත්යත් ලංසු යපාත් නික`ත් කරනු ලබන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝ)ය සාමානයාධිකාකාරී/ ප රධ්ාන ඉංිනයන්රු යවතිනි. 

 ICB ) අන්ත)යාතික තර`ගකාරී ලංසු “  NCB ) යේශීය තර`ගකාරී ලංසු 
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