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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 ප ොත් මිළදී ගත 

හැකි කාර්යාලය සහ 

අදාළ අංකය 

 
ලංසු 

ප ොපතහි 
මිල 
(රුපි.) 

ලංසු ඇපකරයේ 
වටිනාකම 
(රුපි.) 

ඉදිරිපත් කරන ලංසු 
භාරදිය යුතු කාර්යාලය 

ලංසු විවෘත කරන 

ස්ථානය 

පතොරතුරු 

පිට තක 
මිල 
(රුපි.) 

ලංසු 

වර්ගය 
ICB/ 
NCB 

පතොරතුරු 

පිට ත 

භාගත 

කිරීම් 

අමු ද්රවය 

ජනන අංශය 

(සමනළ 
සංකීර්යය) 

 

SC/DGM/BID/KGPS/2020/04 

කුකුයළේ ගඟ විදුලි බලාගාරයට 

400V, 800A වායු පරිපථ 

කඩනයන් 5 මිල දී ගැනීම සහ එවා 

සවි කිරීම සදහා අදාළ පැනල වල 

යවනස් කිරීම් 

(retrofitting/Modifications) සිදු 

කිරීම 

2020-07-01 

දින 14.00 

 ැයට අවසන් 

කරනු ලැපේ. 
 

ජනන 
කනිෂ්ඨ මිල 
දී ගැනීම් 
කමිටුව 
(සමනළ 
සංකීර්යය) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(සමනළ සංකීර්යය) 
කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 158/5, නව නගරය, 
රත්නපුර. 

දුක. : 045 222 5002 
ෆැක්ස් : 045 222 5005 

වි.තැ. 
dgm.dgmsc@ceb.lk 

 
යහෝ 

 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 

කාර්යාලය (කුකුයළේ ගඟ 
විදුලි බලාගාරය), 

ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය, 
කලුවලතැන්න, 
යකළින් කන්ද, 
අගලවත්ත 
දු. ක. 

034 224 3743-5 
ෆැක්ස් : 

034 224 3743-5 
වි.තැ. 

cekgpssc.gen@ceb.lk 
 
 

1,000.00 

(සියලු ම 
යගවීම් 
ඕනෑම 

බැංකුවකින් 
මහජන 
බැංකුයේ 

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ  
ජනන 
අංශයේ 

රැස්කිරීම්   
ගිණුම් අංක 

071-1-001-
2-3320705  
ට බැර කර 
ලබාගත් 
රිසිට් පතක් 
ඉදිරිපත් 
කළ යුතුය) 

 

 

 

 

 

100,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(සමනළ සංකීර්යය) 

කාර්යාලය, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක 158/5, නව නගරය, 
රත්නපුර. 

 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(සමනළ සංකීර්යය) 
කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 158/5, නව 
නගරය, රත්නපුර. 

 

අදාළ නැත NCB Click 
Here 

mailto:cekgpssc.gen@ceb.lk
https://www.dropbox.com/s/b8avck4i585g8ow/Eng-GEN-SC-KGPS-2020-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b8avck4i585g8ow/Eng-GEN-SC-KGPS-2020-04.pdf?dl=0
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ජනන අංශය 

(ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය) 

LV/T/2020/0165 

Supply & Delivery of Hydrochloric 
Acid 30% - 425,000 kg 

 

 

2020-06-24 
ප.ව. 14.00 

 

 

ලක්විජය 
විදුලිබලාගාර

ය- 
සපයාගැනීම්
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන 
අංශය, 4වන මහල, 

බලස්ථාන 
කළමයාකරු 
(ලක්විජය 

විදුලිබලාගාරය) ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්ය ෝයල් 

TP : 032 226 8964 

Fax: 032 226 8966 

 

Mob 0715777171 

 

 

7,500.00.මු
දල  (නැවත 
යනොයගවන 
යටන්ඩර් 
තැන්පතුව) 
සාමානයාධිකා
කාරී ලංකා 
විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
නමින් 
මහජන 
බැංකුයේ 

ගිණුම් අංක: 
071100123
320705 
යවත බැර 
කල හැක. 

රු.635,000.00 ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 

මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය 

විදුලිබලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච් යලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 

 
TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8966 

ප්රසම්පාදනඅංශය, 4 
වනමහල, 

පරිපාලනයගොඩනැගි
ල්ල, 

ලක්විජයවිදුලිබලාගා
රය, 

ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩ
ලය, නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච් යලයි 

61342. 
 

http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින්යනොමි
යල්බාගතකර
ගතහැක 

 

NCB Click 

Here 

 

ජනන අංශය 

(ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය) 

LV/T/2020/0155 
 

ලක්විජයබලාගාරයේයබොයියල්රුව
පිරවුම්වතුරනිෂ්පාදනඅංශයසඳහාH

DPE 
පයිප්පසහඋපාංගසැපයීමහාබාරදීම 

 

2020-07-01 
ප.ව. 
 14.00 

 

 

ලක්විජය 
විදුලිබලාගාර

ය- 
සපයාගැනීම්
කමිටුව 

එම 
 

1,000.00.මු
දල  (නැවත 
යනොයගවන 
යටන්ඩර් 
තැන්පතුව)  

 
එම 

 

රු.20,000.00 එම 
 

එම 
 

එම 
 

NCB Click 

Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 

(වයාපිති හා 
බැර නඩත්තු) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 

(වයාපිති හා බැර නඩත්තු) යබ.අ.1 
ශාඛාව සඳහා ආරක්ෂිත පාවහන් 

මිළදී ගැනීම. 

 
යටන්ඩර් අංක : 

CE(P&HM)DD1/T/PM/2019/0
5 

2020 ජූනි මස 
25 වන දින 
ප.ව. 2.00 
දක්වා 

කලාපීය 
සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

(යබදාහැරීම් 
අංශය 01) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(වයාපිති හා බැර 

නඩත්තු) යබදාහැරීම් 
අංශය 01,       ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.288, නුවර පාර,         

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

500.00 7,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(වයාපිති හා බැර 

නඩත්තු) යබදාහැරීම් 
අංශය 01,       ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.288, නුවර පාර,         

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

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(වයාපිති හා බැර 

නඩත්තු) යබදාහැරීම් 
අංශය 01,       ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.288, නුවර පාර,         

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

අදාල නැත NCB Click 
here 

 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/uozitskrec3cnjp/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0165.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uozitskrec3cnjp/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0165.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8wfykgf28jnbrhk/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0155.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8wfykgf28jnbrhk/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0155.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/84mv0ul47ta0t49/DD1-PHM-T-PM-2019-5.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/84mv0ul47ta0t49/DD1-PHM-T-PM-2019-5.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
 (යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2019/233 
 

Supply & Delivery of 
 

i)  Cable –House Wiring Single 
1/1.38mm 

(1.5Sqmm)-3,000Mtrs. 
ii)  PVC Insulated Single Cu 7/0.67 

(2.5Sqmm) 
Earth Wire– 8,000 Mtrs. 

iii) PVC  Insulated Cu. Single 7/0.67 
(2.5Sqmm)- 2,000 Mtrs 

iv) PVC Insulated Cu. Cable 
7/0.85mm 

(4Sqmm)  -1,400 Mtrs 
v)  PVC Insulated Cu. Single 

7/1.35mm 
(10Sqmm)   -22,000 Mtrs. 

2020 
ජූලි 
01 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 
යකොළඹ 03 මගින් 
2020- 06-30 දිනට 

යපර 
දුක.011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

40,900.00 
(මුදලින්යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

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

03 හි තබා ඇති 
ලංසුයපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- NCB Click Here 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
 (යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2020/055 
 

Supply & Delivery of 
 

i) Cable Cu. PVC Insulated PVC 
Sheathed –Single (19/1.53) 

35Sqmm   -1,000 Mtrs. 
 

ii) Cable Cu. PVC Insulated  PVC 
Sheathed – 

Single  (7/1.70)16Sqmm   -5,000 
Mtrs. 

 

2020 
ජූලි 
01 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 
 

1,000.00 
(මුදලින්) 

20,350.00 
(මුදලින්යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

එම 
 

එම 
 

- NCB Click Here 

https://www.dropbox.com/s/icr64v6sc1uoqwm/ENG-DD1-CC-2019-233.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/udt3x1v6q3euqu0/ENG-DD1-CC-2020-055.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
 (යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/16
0 
 

Supply & Delivery of High Voltage 
Testers to Colombo City 

 
ලංසු අවසන් වීමට ප ර සාකච්ජාව 

සදහා  ැමීණිය යුතු දිනය 2020ජුනි 

මස 19 වන දින ප .ව 10.00ට 

නිපයෝජය සාමානයාධිකාකා  

(පකොළඹ නගරය) කාර්යාලය,සිව් 

වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 

පගොඩනැලිල්ල, 340, 

ආර්. ඒ. ද පමල් මාවත, පකොළඹ 

03 දි  ැවැත්පව්. 

2020 
ජුලි 
01 

යප.ව.10.00 
 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 

 
1,000.00 
(මුදලින්) 

100,000.00 
(මුදලින්යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

එම 

 
එම 

 
- NCB Click Here 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
 (යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/16
1 
 

Supply & Delivery of High Voltage 
Insulation Testers to Colombo City 

2020 
ජුලි 
01 

යප.ව.10.00 
 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 

 
1,000.00 
(මුදලින්) 

160,000.00 
(මුදලින්යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

එම 

 
එම 

 
- NCB Click here 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
 (යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2020/04
4 
 

Disposal of Unserviceable Scrap 
Items at Colombo North Area Office 

and Consumer Service Centers 

2020 
ජුලි 
01 

යප.ව.10.00 
 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 

 
1,000.00 
(මුදලින්) 

 

- එම 

 
එම 

 
- NCB Click Here 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
 (යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2020/04
6 
 

Disposal of Unserviceable Energy 
Meters of Colombo East Area Office 

and Scrap Items at Kolonnawa 
Provincial Stores of Colombo City 

 

2020 
ජුලි 
01 

යප.ව.10.00 
 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 

 
1,000.00 
(මුදලින්) 

 

යලොට් අංක 1- 
5,000.00 

යලොට් අංක 2- 
3,000.00 

යලොට් අංක 3- 
500.00 

(මුදලින්යහෝබැං
කුඅයකරයක් 

මඟින්) 

එම 

 
එම 

 
- NCB Click here 

https://www.dropbox.com/s/n8dlrcaxy8ujp70/ENG-DD1-CC-2020-160.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xrlo743p9vdbhe7/ENG-DD1-CC-2019-161.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dw2kvw4tof2krlt/ENG-DD1-CC-2020-044.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ur01v3eqcjferg8/ENG-DD1-CC-2020-046.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
 (යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2020/06
1 
 

Disposal of Empty Drums & Other 
Scrap items at Pamankada 

Provincial Stores of Colombo City 
 

2020 
ජුලි 
01 

යප.ව.10.00 
 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 

 
1,000.00 
(මුදලින්) 

 

යලොට් අංක 1- 
6,000.00 

යලොට් අංක 2- 
500.00 

යලොට් අංක 3- 
500.00 

(මුදලින්යහෝබැං
කුඅයකරයක් 

මඟින්) 

එම 

 
එම 

 
- NCB Click Here 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
 (යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2020/06
3 
 

නිපයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 

(පකොළඹ 

නගරය)කාර්යාලයටඅනියුක්ත ප්ර.ඉ. 

(පමපහයුම්) හා ප්ර.ඉ. (වා.හා. ා 

පසේවා) යන අංශ වල පසේවකයින් 

සදහා ස ත්තු 

(Shoes)හාපම්ස්(Socks)සැ යිම හා 

පෙදාහැ ම 

2020 
ජුලි 
01 

යප.ව.10.00 
 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 

 
1,000.00 
(මුදලින්) 

2,500.00 
(මුදලින්යහෝබැං
කුඅයකරයක් 

මඟින්) 

එම 

 
එම 

 
- NCB Click Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/C1/2K20/ 

21 
විදුලි ඉංජියන්රු (මහියංගනය) 
ඒකකය වායුසමීකරයය කිරීම 

2020 
ජූලි මස 01 
ප.ව 15.00 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක. : 0552222474 

 
 
 

500.00 40,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

- NCB Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/C1/2K20/ 

22 
ප්රධාන ඉංජියන්රු (සැලසුම් හා 
සංවර්ධන - ඌව) ඒකකය 
වායුසමීකරයය කිරීම 

2020 
ජූලි මස 01 
ප.ව 15.00 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 
 

500.00 15,000.00 එම 
 

එම 
 

- NCB Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/C1/2K20/ 

31 
ඌව පළාත සඳහා  ගිනි නිවන 

උපකරය සැපයීම යබදීම ස්ථාපිත 
කිරීම හා නැවත පිරවීම 

2020 
ජූලි මස 01 
ප.ව 15.00 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 

 
500.00 30,000.00 එම 

 
එම 

 
- NCB Click 

Here 

https://www.dropbox.com/s/z7u48jti9wo9nv4/ENG-DD1-CC-2020-061.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wwnrtgfbbbvt29t/ENG-DD1-CC-2020-063.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ozpej1ntlakiygn/2K20%20021.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ozpej1ntlakiygn/2K20%20021.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ed6k0mtc0pbquea/2k20%20022.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ed6k0mtc0pbquea/2k20%20022.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i1z6ymrpwcfrjwm/2k20%20031.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i1z6ymrpwcfrjwm/2k20%20031.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/C1/ICB/2

K20/ 

001 
විදුලි ඉංජියන්රු (මහියංගනය) 
ඒකකය සඳහා නව ත්රීවිල් රථයක් 

මිලදී ගැනීම සහ සැපයීම 
 

2020 
ජූලි මස 01 
ප.ව 15.00 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 

 
1000.00 15,000.00 එම 

 
එම 

 
- ICB Click 

Here 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2020/21 
Portable Single Phase Meter 
Testing Equipment Accuracy 

Class 0.2  උපකරය සපයා 
යගනවිත් භාරදීම 

10 එකු 
(ලංසු මිල රු. මිලියන 5 

ඉක්මවන්යන් නම් ලංසු භාරගන්නා 
අවසාන දිනයට යපර PCAIII 

අවශයයේ.) 

2020.07.02 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයොජය 
සාමානයාධිකාකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත 

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

යදහිවල. 
011-2638852 

1,500.00 64,000.00 ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය,  

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

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

යදහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2020/22 
කණු - යකොන්ක්රීට් යප රැඳි මීටර් 10 
කි.ග්රෑ. 225 (Poles Concrete Pre-

Stressed 10m 225kg) සාදා, 
සපයා, යගනවිත් භාරදීම. 

100 එකු 

2020.07.02 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

එම 

 
1,500.00 25,000.00 එම 

 
එම 

 
 NCB Click 

here 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2020/23 
කණු - යකොන්ක්රීට් යප රැඳි මීටර් 13 
කි.ග්රෑ. 850 (Poles Concrete Pre-

Stressed 13m 850kg) සාදා, 
සපයා, යගනවිත් භාරදීම. 

50 එකු 

2020.07.02 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

එම 

 
1,500.00 7,000.00 එම 

 
එම 

 
 NCB Click 

here 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2020/24 
කණු - යකොන්ක්රීට් යප රැඳි මීටර් 13 
කි.ග්රෑ. 1200 (Poles Concrete Pre-

Stressed 13m 1200kg) සාදා, 
සපයා, යගනවිත් භාරදීම. 

07 එකු 

2020.07.02 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

එම 
 

1,500.00 6,000.00 එම 
 

එම 
 

 NCB Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/7m59dclc3yebhb3/2020%20ICB%20001.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7m59dclc3yebhb3/2020%20ICB%20001.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fdsd2kniix3ci8p/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_21.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fdsd2kniix3ci8p/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_21.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1y292salza5urdj/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_22.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1y292salza5urdj/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_22.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mdg6i9mv9uiltlr/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_23.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mdg6i9mv9uiltlr/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_23.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d3mwugnpled4277/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_24.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d3mwugnpled4277/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_24.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2020/25 
කණු - යකොන්ක්රීට් යප රැඳි මීටර් 11 
කි.ග්රෑ. 350 (Poles Concrete Pre-

Stressed 11m 350kg) සාදා, 
සපයා, යගනවිත් භාරදීම. 

200 එකු 
(ලංසු මිල රු. මිලියන 5 

ඉක්මවන්යන් නම් ලංසු භාරගන්නා 
අවසාන දිනයට යපර PCAIII 

අවශයයේ.) 

2020.07.02 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

එම 

 
1,500.00 67,000.00 එම 

 
එම 

 
 NCB Click 

here 
 

ඉදිකිරීම් 

ජනන අංශය 
(ආයතනික 
කටයුතු) 

 

ජීසීඒ/ඩීජීඑම්/ඇඩ්මින්/ ශ්රවයාගාරය 
 

ජනන මුලස්ථානයේ ශ්රවයාගාරය 
ප්රතිසංස්කරයය කිරීම. 

 

 
(යමම දැන්වීම මීට ප්රථම  

2020.03.05 වන දින පලවිය. 
යමම දැන්වීම ලංසු භාරගන්නා 
අවසාන දිනය දීර්ඝ කිරීම දැනුවත් 

කිරීම සඳහාය.) 
 

2020.06.24 
යප.ව.10.00 

 
 

ජනන නියයෝජය 
සාමානයාධීකාකාරී 

(ආයතනික කටයුතු -
ජනන) 

ශාඛාව, ජනන 
මුලස්ථානය, ලං.වි.ම., 
නව කැලණිපාලම 
පාර, යකොයලොන්නාව 

 
දු.ක.අංකය: 

011-2392394 
ෆැක්ස්: 

011-2327027 
 

රු.1,000/= රු.20,000/= නියයෝජය 
සාමානයාධීකාකාරී 

(ආයතනික කටයුතු -
ජනන) 

ශාඛාව, ජනන 
මුලස්ථානය, ලං.වි.ම., 
නව කැලණිපාලම පාර, 

යකොයලොන්නාව 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධීකාකාරී 

(ආයතනික කටයුතු -
ජනන) 

ශාඛාව, ජනන 
මුලස්ථානය, 
ලං.වි.ම., නව 

කැලණිපාලම පාර, 
යකොයලොන්නාව 

 

ලං.වි.ම. යවබ් 
අඩවියයන් 
ලබා ගත 
හැක 

NCB 
 

Click Here 

යසේවා 
ජනන අංශය 

(ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය) 

LV/T/2020/0073 

ලක්විජයබලාගාරයය 
සහඑරුක්කල්ලිඩිය 

ඉඩමසහනාරක්කල්ලිය 
සිටබලාගාරයදක්වා 

පාරයදපසහා 
නාරක්කල්ලියසිටයනොයරොච්

ය ෝයල 
දක්වාපාරයදපස 

වසරක කාලයසඳහා 
උද්යානනඩත්තුයසේවාසැපයීම 

 

 

2020-07-01 
ප.ව. 14.00 

 

 
 

පූර්ව ලංසු 
රැස්වීම 

2020/06/24 

10.00 පැයට 
 

 

 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය- 
සපයාගැනීම්
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන 
අංශය, 4වන මහල, 

බලස්ථාන 
කළමයාකරු 
(ලක්විජය 

විදුලිබලාගාරය) ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්ය ෝයල් 

TP : 032 226 8964 

Fax: 032 226 8966 

 

Mob 0715777171 

 

10,000/- 
මුදල  
(නැවත 

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

ගිණුම් අංක: 
071100123
320705 
යවත බැර 
කල හැක. 

රු.700,000.00 ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 

මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය 

විදුලිබලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච් යලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 

 
TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8966 

ප්රසම්පාදනඅංශය, 4 
වනමහල, 

පරිපාලනයගොඩනැගි
ල්ල, 

ලක්විජයවිදුලිබලාගා
රය, 

ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩ
ලය, නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච් යලයි 

61342. 
 

http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින්යනොමි
යල්බාගතකර
ගතහැක 

 

NCB Click 

Here 

 

https://www.dropbox.com/s/u9hpw3hrusgska2/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_25.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u9hpw3hrusgska2/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_25.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rferf6vhso8tffy/ENG-GEN-CA-GCADGMADMNAuditorium.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/0zcih8jcopwpcys/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0073.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0zcih8jcopwpcys/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0073.pdf?dl=0
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ජනන අංශය 

(ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය) 

LV/T/2020/0171 
Obtain Service for sand blasting 

& painting of left side of the 

steel structure in ESP at Boiler 

#01 

 

2020-07-15. 
ප.ව. 14.00 

 

 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය- 
සපයාගැනීම්
කමිටුව 

එම 

 
1,000.00.මුද
ල  (නැවත 
යනොයගවන 
යටන්ඩර් 
තැන්පතුව)  

 
එම 

 

රු.30,000.00 එම 

 
එම 

 
එම 

 
NCB Click 

Here 

 

ජනන 

(සමනළ 
සංකීර්යය) 

 

SC/DGM/BID/KGPS/2020/05 

කුකුයළේ ගඟ විදුලි බලාගාරය සඳහා 

යපෞද්ගලික ආරක්ෂක යසේවය ලබා 

ගැනීයම් යකොන්ත්රාත්තුව 2020-

2021 

2020-07-01 

දින 14.00 
පැයට අවසන් 
කරනු ලැයබ්. 

 

ජනන 
කනිෂ්ඨ මිල 
දී ගැනීම් 
කමිටුව 
(සමනළ 
සංකීර්යය) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(සමනළ සංකීර්යය) 
කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 158/5, නව 
නගරය, රත්නපුර. 
දුක. : 045 222 5002 
ෆැක්ස් : 045 222 5005 

වි.තැ. 
dgm.dgmsc@ceb.lk 

 
යහෝ 

 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය (කුකුයළේ 
ගඟ විදුලි බලාගාරය), 

ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය, 
කලුවලතැන්න, 
යකළින් කන්ද, 
අගලවත්ත 
දු. ක. 

034 224 3743-5 
ෆැක්ස් : 

034 224 3743-5 
වි.තැ. 

cekgpssc.gen@ceb.lk 
 

 

500.00 
(සියලු ම 
යගවීම් 
ඕනෑම 

බැංකුවකින් 
මහජන 
බැංකුයේ 

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ  
ජනන 
අංශයේ 

රැස්කිරීම්   
ගිණුම් අංක 
071-1-001-
2-3320705  
ට බැර කර 
ලබාගත් 
රිසිට් පතක් 
ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය) 

 

 

 

 

 

125,000.00 ප්රධාන ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය (කුකුයළේ ගඟ 

විදුලි බලාගාරය), 
ලංකා විදුලි බල 
මණ්ඩලය, 

කලුවලතැන්න, 
යකළින් කන්ද, 
අගලවත්ත 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය (කුකුයළේ 
ගඟ විදුලි බලාගාරය), 
ලංකා විදුලි බල 
මණ්ඩලය, 

කලුවලතැන්න, 
යකළින් කන්ද, 
අගලවත්ත 

අදාළ නැත NCB Click 
Here 

ජනන 

(ලක්ෂපාන 
සංකීර්යය) 

 

LC/DGM/S/08/2020/2021 

ලක්ෂපාන සංකීර්යය සඳහා 
පුද්ලගික ආරක්ෂක යසේවාව 

සැපයීම 

 

 

2020-06-30 

දින 14.00  
පැයට 

ජනන 

කනිෂ්ඨ 
සපයා ගැනිම් 

කමිටුව 

නියයෝජ ය 

සාමාන් යාධිකාකාරී 
කාර්යාලය (ලක්ෂපාන 

සංකීර්යය),ලං.වි.ම, 

ලක්ෂපාන  

081-2224568                                       

081-4950687 

ෆැක්ස් 081-2232802 

1000/- 130,000/- නියයෝජය 
සාමානයාධීකාකාරී 

 ( ලක්ෂපාන සංකීර්යය) 
කාර්යාලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධීකාකාරී 

 ( ලක්ෂපාන 

සංකීර්යය) 
කාර්යාලය 

- NCB 

 

Click 
here. 

 

https://www.dropbox.com/s/v50yk7ecme2wwtp/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0171.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v50yk7ecme2wwtp/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0171.pdf?dl=0
mailto:cekgpssc.gen@ceb.lk
https://www.dropbox.com/s/ven7gvwpjjhrllm/Eng-GEN-SC-KGPS-2020-05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ven7gvwpjjhrllm/Eng-GEN-SC-KGPS-2020-05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ym7a9t0i6vs28bu/Sin-Gen-LC-DGM-S-8-2020-2020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ym7a9t0i6vs28bu/Sin-Gen-LC-DGM-S-8-2020-2020.pdf?dl=0
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සෑම යගවීමක්මඕනෑම 

මහජන බැංකු 
ශාඛාවකින්යදමටයගො
ඩ ශාඛායේ ලංවිම 

ජනන මූලස්ථානයේ 

ගිණුම් අංක  071-

1001-23320-705 

බැරයවන යසේ යගවා 
බැංකු ලදුපත ඉදිරිපත් 

කළ යුතුයි. 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
 (යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2020/04
1 
 

Checking, Pressure testing, 
Refilling, Servicing and Revalidating 

of Fire Extinguishers in Primary 
Substations in Colombo City 

 
ලංසුඅවසන්වීමටප රසාකච්ජාවසද

හා ැමීණියයුතුදිනය 2020 ජුනි මස 

22 වැනිදා ප ව 9:00ට ප්රධාාන 

ඉංජිපන්රු (නඩත්තු) ඒකකය අංක 

01, එච් ආර් පජොති ාල මාවත 

පකොළඹ 10 දී. 
 

2020 
ජුලි 
01 

යප.ව.10.00 
 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැලිල්ල,340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් 

මාවත, යකොළඹ 03 
මගින් 

2020-06-30 දිනට 
යපර 

දුක.011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

5,000.00 
(මුදලින්යහෝබැං
කුඅයකරයක් 

මඟින්) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (යකොළඹ 
නගරය) කාර්යාලය, 

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

යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- NCB 

 
Click here 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
 (යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2020/06
0 
 

නිපයෝජය සාමනයාධිකාකා  (පකොළඹ 

නගරය) ටඅනියුක්තප්රධාාන 

ඉංජිපන්රු (පකොළඹ 

නැපගනහිර)ප්රාපිය ය කාර්යාලය 

සඳහා කූලි වැන්  රථයක් ලො 

ගැනීම. (වාහන අංක ii/iv) 

(වසර 02ක කාලයක් සඳහා) 
 

2020 
ජුලි 
01 

යප.ව.10.00 
 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 

 
1,000.00 
(මුදලින්) 

 

එක් වැන් රථයක් 
සදහා 

15,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

එම 

 
එම 

 
- NCB 

 

Click Here 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
 (යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2020/06
2 
 

ප්රධාාන ඉංජිපන්රු (නඩත්තු- 

පකොළඹ නගරය) අංශපේ ලිපෙෝධා 

 ාලනය සදහා පකොන්ත්රාත්කරුවන් 

ලියා  දිංචි කරවා ගැනිම 

(වසර01ක් සදහා) 

2020 
ජුලි 
01 

යප.ව.10.00 
 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 

 
1,000.00 
(මුදලින්) 

 

1,000.00 
(ආපසුයනොයගව
නපදනමමත 
අයකරය 
ලියාපදිංචි 
ගාස්තුවයි) 
(මුදලින්) 

එම 

 
එම 

 
- NCB 

 

Click Here 

https://www.dropbox.com/s/tkf5n942evnjqwa/ENG-DD1-CC-2020-041.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ls55gna6bcsgxlt/ENG-DD1-CC-2020-060.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cjo4utu3b9uk4uk/ENG-DD1-CC-2020-062.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
 (යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2020/06
9 
 

නිපයෝජය සාමානයාධිකාකා (පකොළඹ 

නගරය) කාර්යාලය සදහා කුලි 

වෑන් රථයක් ලො ගැනිම 

(වසර 02 ක් සදහා) 
 

2020 
ජුලි 
01 

යප.ව.10.00 
 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 

 
1,000.00 
(මුදලින්) 

 

එක් වැන් රථයක් 
සදහා 

15,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

එම 

 
එම 

 
- NCB 

 

Click Here 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
 (උ.මැ) 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/20
20/013 

 
ප්රධාන ඉංජියන්රු(සැලසුම් හා 
සංවර්ධන) යේ රාජකාරී කටයුතු 
සඳහා වසර 02ක කාල සීමාවකට  
කුලී පදනම මත කාර් රථයක් ලබා 

ගැනීම. 
 
 

උක්ත යටන්ඩරය සඳහා 
2020.03.26 දින කැඳවන ලද 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/ සී1/එච්වී/2020/05 
දරය යටන්ඩරය අවලංගු කරන 

ලදි. 
 

2020.06.25 
ප.ව.03.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක 525/26, පළමු 
මහල,ඩී.එස්.යසේනානා

යක මාවත, 
අනුරාධපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

500.00 10,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 525/26, පළමු 

මහල,ඩී.එස්.යසේනානායක 
මාවත, අනුරාධපුර. 
දු:අ: 025-2222552 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

ඩී.එස්.යසේනානායක 
මාවත, අනුරාධපුර. 

අදාළ නැත NCB 

 

click here 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
 (උ.මැ) 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/20
20/014 

 
විදුලි ඉංජියන්රු(වාණිජ) යේ 

රාජකාරී කටයුතු සඳහා වසර 02ක 
කාල සීමාවකට  කුලී පදනම මත 

කාර් රථයක් ලබා ගැනීම. 
 
 

උක්ත යටන්ඩරය සඳහා 
2020.03.26 දින කැඳවන ලද 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/ සී1/එච්වී/2020/06 
දරය යටන්ඩරය අවලංගු කරන 

ලදි. 
 

2020.06.25 
ප.ව.03.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 

 
500.00 10,000.00 එම 

 
එම 

 
අදාළ නැත NCB 

 
click here 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
 (උ.මැ) 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/20
20/015 

 
ප්රධාන ඉංජියන්රු (තැනීම්) යටයත් 
විදුලි අධිකාකාරී(තැනීම්) යේ රාජකාරී 
කටයුතු සඳහා වසර 02ක කාල 
සීමාවකට  කුලී පදනම මත වෑන් 

2020.06.25 
ප.ව.03.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 

 
500.00 10,000.00 එම 

 
එම 

 
අදාළ නැත NCB 

 
click here 

https://www.dropbox.com/s/z8kmhgac8x8f3dt/ENG-DD1-CC-2020-069.pdf?dl=0
file:///C:/Users/DELL3/Desktop/Paper%20add%2011-06-2020/Sin-DD1-NCP--HV-2020-013.pdf
Sin-DD1-NCP--HV-2020-014.pdf
Sin-DD1-NCP--HV-2020-015.pdf
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රථයක් ලබා ගැනීම. 
 
 

උක්ත යටන්ඩරය සඳහා 
2020.03.26 දින කැඳවන ලද 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/ සී1/එච්වී/2020/07 
දරය යටන්ඩරය අවලංගු කරන 

ලදි. 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
 (උ.මැ) 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/20
20/016 

 
විදුලි ඉංජියන්රු (අනුරාධපුර) 

යටයත් විදුලි අධිකාකාරී(පදවිය) යේ 
රාජකාරී කටයුතු සඳහා වසර 02ක 
කාල සීමාවකට  කුලී පදනම මත 

වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 
 

උක්ත යටන්ඩරය සඳහා 
2020.03.26 දින කැඳවන ලද 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/ සී1/එච්වී/2020/08 
දරය යටන්ඩරය අවලංගු කරන 

ලදි. 
 

2020.06.25 
ප.ව.03.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 
 

500.00 10,000.00 එම 
 

එම 
 

අදාළ නැත NCB 

 
click here 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
 (උ.මැ) 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/20
20/017 

 
විදුලි ඉංජියන්රු (අනුරාධපුර) 

යටයත් විදුලි අධිකාකාරී(අනුරාධපුර) 
යේ රාජකාරී කටයුතු සඳහා වසර 
02ක කාල සීමාවකට  කුලී පදනම 
මත වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 

 
 

උක්ත යටන්ඩරය සඳහා 
2020.03.26 දින කැඳවන ලද 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/ සී1/එච්වී/2020/09 
දරය යටන්ඩරය අවලංගු කරන 

ලදි. 
 

2020.06.25 
ප.ව.03.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 
 

500.00 10,000.00 එම 
 

එම 
 

අදාළ නැත NCB 

 
click here 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
 (උ.මැ) 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/20
20/018 

 
විදුලි ඉංජියන්රු (කැකිරාව) යටයත් 
විදුලි අධිකාකාරී(වාණිජ) යේ රාජකාරී 
කටයුතු සඳහා වසර 02ක කාල 
සීමාවකට  කුලී පදනම මත වෑන් 

2020.06.25 
ප.ව.03.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 

 
500.00 10,000.00 එම 

 
එම 

 
අදාළ නැත NCB 

 
click here 

Sin-DD1-NCP--HV-2020-016.pdf
Sin-DD1-NCP--HV-2020-017.pdf
Sin-DD1-NCP--HV-2020-018.pdf
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රථයක් ලබා ගැනීම. 
 

උක්ත යටන්ඩරය සඳහා 
2020.03.26 දින කැඳවන ලද 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/ සී1/එච්වී/2020/10 
දරය යටන්ඩරය අවලංගු කරන 

ලදි. 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
 (උ.මැ) 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/20
20/019 

 
විදුලි ඉංජියන්රු (කැකිරාව) යටයත් 

විදුලි අධිකාකාරී(කාර්යාල) යේ 
රාජකාරී කටයුතු සඳහා වසර 02ක 
කාල සීමාවකට  කුලී පදනම මත 

වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 
 
 

උක්ත යටන්ඩරය සඳහා 
2020.03.26 දින කැඳවන ලද 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/ සී1/එච්වී/2020/11 
දරය යටන්ඩරය අවලංගු කරන 

ලදි. 
 

2020.06.25 
ප.ව.03.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 

 
500.00 10,000.00 එම 

 
එම 

 
අදාළ නැත NCB 

 
click here 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
 (උ.මැ) 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/20
20/020 

 
විදුලි ඉංජියන්රු (අනුරාධපුර) 

යටයත් විදුලි අධිකාකාරී(වාණිජ) යේ 
රාජකාරී කටයුතු සඳහා වසර 02ක 
කාල සීමාවකට  කුලී පදනම මත 

වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 
 
 

උක්ත යටන්ඩරය සඳහා 
2020.03.26 දින කැඳවන ලද 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/ සී1/එච්වී/2020/12 
දරය යටන්ඩරය අවලංගු කරන 

ලදි. 
 

2020.06.25 
ප.ව.03.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 
 

500.00 10,000.00 එම 
 

එම 
 

අදාළ නැත NCB 

 
click here 

Sin-DD1-NCP--HV-2020-019.pdf
Sin-DD1-NCP--HV-2020-020.pdf
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යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(උ.මැ.ප.) 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඊ(යකොම්)සී8/ආර්

බී/2020/007 
ලං.වි.ම. ආරක්ෂක නියාමකයන්යේ 
යපොදු නිල නිවාසය සඳහා වසරක 
කාලසීමාවක් සඳහා නිවසක් 
කුලියට/බද්දට ලබා ගැනීම. 

 

තිබිය යුතු අවශයතා : 
 

 කලත්තෑව පළාත් 
ගබඩායේ සිට කි.මි.02ක් 

ඇතුලත පිහිටීම. 
 

 වර්ග අඩි 1500 යනොඅඩු 
නල ජළය,විදුලිය හා 
සනීපාරක්ෂක පහසුකම් 

සහිත වීම. 
 

 පැහැදිළි පිවිසුම් ප්රධාන 

යේට්ටුව, නිදන කාමර 02 
න් හා ඇතුලත නාන 
කාමරයක් සහිත වීම. 

 
 

2020-06-25 
ප.ව. 3.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(උ.මැ.ප) 

තමා විසින් සකස් කර 
ගන්නා ලද 
අයදුම්පතක 
අයිතිකරුයේ 

නම,දුරකථන අංකය, 
යගොඩනැගිල්ල පිහිටා 
ඇති ස්ථානයයහි 
ලිපිනය, බදු කුලිය, 
යගොඩනැගිල්යල් 

අයිතිය තහවරු කරන 
ඔප්පුයේ පිටපත හා 

පිවිසුම් මාර්ගය පිළිබඳ 
විස්තර සඳහන් කර 
ලියා පදිංචි තැපෑයලන් 
යහෝ අතින් යගනවිත් 
යටන්ඩර් යපට්ටියට 
දැමිය යුතුය. මිල 

ගයන් ඉදිරිපත් කරන 
කවරයේ “ලං.වි.මි. 

ආරක්ෂක 
නියාමකයන්යේ යපොදු 

නිල නිවාසය 
(කලත්තෑව ගබඩාව) 
යනුයවන් සඳහන් කල 

යුතුය. 
 

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

අනුරාධපුර. 
 

දු.ක. 025-2222552 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(උමැ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

යනො.525/26, ඩි.එස්. 
යසේනානායක මාවත, 

අනුරාධපුර. 
 
 

අදාළ නැත NCB 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/J-V157/2020/43 

යතත් බදු කුලී පදනම මත යමෝටර්  
රථයක් ලබා ගැනීම.  (රියදුරු 

සහිතව) .ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු - 
ජා ඇල 

2020-06-24 

ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 
 

500.00 20,000.00 නි.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 

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

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

යනො. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගොඩ. 

- NCB 

 

Click 

here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/N-V117/2020/41 

යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන්  
රථයක් ලබා ගැනීම.  පාරියභෝගික 
යසේවා මධයස්ථානය - කටාන. 

2020-06-24 

ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 
 

500.00 20,000.00 එම 
 

එම 
 

- NCB 

 

Click 

here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/SEC-DGM/2020/39 

යපෞද්ගලික ආරක්ෂක යසේවය 

සපයා ගැනීම.(නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි කාර්යාල 

සංකීර්යය හා තැනීම් කාර්යාලය) 

2020-07-01 

ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 

 
500.00 115,000.00 එම 

 
එම 

 
- NCB 

 

Click 

here 

https://www.dropbox.com/s/j9oyhophq04weu3/Eng-DD2-WPN-NCB-J-%20V157-2020%20-43%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j9oyhophq04weu3/Eng-DD2-WPN-NCB-J-%20V157-2020%20-43%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lua5pjefimx3yz8/Eng-DD2-WPN-NCB-N-V117-2020-41%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lua5pjefimx3yz8/Eng-DD2-WPN-NCB-N-V117-2020-41%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w85sbafv1u42tr6/Eng-%20DD2-WPN-SEC-DGM-2020-39.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w85sbafv1u42tr6/Eng-%20DD2-WPN-SEC-DGM-2020-39.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 

අංශය 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/SEC-KEL/2020/40 

යපෞද්ගලික ආරක්ෂක යසේවය 
සපයා ගැනීම.ප්රධාන විදුලි 

ඉංජියන්රු කාර්යාලය- කැලණිය 

2020-07-01 

ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 

 
500.00 70,000.00 එම 

 
එම 

 
- NCB 

 

Click 

here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 
(බපඋ) 

WPN/CE/GAM/2020/03 
යක්කල පාරියභෝගික යසේවා 

මධයස්ථානය සඳහා වසර 02ක 
කාලයකට යගොඩනැගිල්ලක් සහිත 
ඉඩමක් බදු කුලී පදනම මත ලබා 

ගැනීම 

2020-06-25 

ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ප්රායද්යය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 
අංක 57, යම්රිබියසෝ 
මාවත, ගම්පහ 
033-2227944 
033-2222170 

 

100.00 - ප්රායද්යය විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය, අංක 57, 

යම්රිබියසෝ මාවත, ගම්පහ 
 

ප්රායද්යය විදුලි 
ඉංජියන්රු 

කාර්යාලය, අංක 57, 
යම්රිබියසෝ මාවත, 

ගම්පහ 
 

- NCB 

 

Click 

here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 
(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/20/111 

 
විදුලි අධිකාකාරී (වාණිජ)   

ත්රීකුමාමලය පර රාජකාරී කටයුතු 

සඳහා වෑන් රථයක් කුලියට ලො 

ගැනීම වසර 02 ක් සඳහා කුලියට 

ලො ගැනීම. 

2020-07-01 

වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

ප්රායද්යය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 

(ත්රිකුයාමලය) 
026-2222301 
026-2220060          

යහෝ 
නියයෝජය 

සමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

 

1000.00 20,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
නිලායවලි පාර, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB 

 

Click Here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 
(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/20/112 

 
විදුලි අධිකාකාරී (මූතූර්  ා පභෝගික 

මධායස්ථානය)  ත්රීකුමාමලය පර 

රාජකාරී කටයුතු සඳහා වෑන් 

රථයක් වසර 02 ක් සඳහා කුලියට 

ලො ගැනීම. 
 

2020-07-01 

වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

එම 

 
1000.00 20,000.00 එම 

 
එම 

 

- NCB 

 

Click Here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 
(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/20/113 

 
විදුලි ඉංජිපන්රු (ෙලශක්තී 

කළමමාකරන)   ත්රීකුමාමලය පර 

රාජකාරී කටයුතු සඳහා කාර්  

රථයක් වසර 02 ක් සඳහා කුලියට 

ලො ගැනීම. 

2020-07-01 

වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

නියයෝජය 
සමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

1000.00 20,000.00 එම 

 
එම 

 

- NCB 

 

Click Here 

https://www.dropbox.com/s/jlocbc280kqwklp/Eng-%20DD2-WPN-SEC-KEL-2020-40.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jlocbc280kqwklp/Eng-%20DD2-WPN-SEC-KEL-2020-40.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7rcxax2vkdnq20t/WPN-CE-GAM-2020-03%20Yakkala%20CSC.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7rcxax2vkdnq20t/WPN-CE-GAM-2020-03%20Yakkala%20CSC.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9mymwet180ssg1i/Eng-DD2-EP-111%20Hiring%20of%20Vehicle%20forES%28Commercial%29%20Trincomalee.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9fex3i5nf6d8790/Eng-DD2-EP-112%20Hiring%20of%20Vehicle%20forES%28Mutur%29%20Trincomalee.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rht62rsxlrrq1hz/Eng-DD2-EP-113%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20EE%20EM%20Trincomalee.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 

අංශය 02 
(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/20/114 

 

විදුලි අධිකාකාරී (පෙදාහැරීම් නඩත්තු) 

අමි ාර  පර රාජකාරී කටයුතු 

සඳහා වෑන්  රථයක්  වසර 02 ක් 

සඳහා කුලියට ලො ගැනීම. 

2020-07-01 

වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

විදුලි ඉංජියන්රු   
යබදාහැරීම් නඩත්තු  
(අමිපාර) කාර්යාලය 
063-2223299 

යහෝ 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

 

1,000.00 20,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
උප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB 

 

Click Here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 
(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/20/115 

 

විදුලි අධිකාකාරී (පෙදාහැරීම් නඩත්තු)  

-මඩකලපුව පර රාජකාරී කටයුතු 

සඳහා වෑන්  රථයක්  වසර 02 ක් 

සඳහා කුලියට ලො ගැනීම. 

2020-07-01 

වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

විදුලි ඉංජියන්රු   
යබදාහැරීම් නඩත්තු  

(මඩකලපුව) 
කාර්යාලය 

065-2227761 
යහෝ 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

 

1,000.00 20,000.00 එම 

 
එම 

 

- NCB 

 

Click Here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 
(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/20/116 

 
අක්කරර ත්තු  ා පභෝගික පසේවා 

මධායස්ථානය (අම් ාර)  පර 

රාජකාරී කටයුතු සඳහා 

පගොඩනැඟිල්ලක්  වසර 02 ක් 

සඳහා කුලියට ලො ගැනීම. 

2020-07-01 

වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

ප්රායද්යය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 

(අම්පාර) 
063-2222387 
063-2222078            

යහෝ 
නියයෝජය 

සමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

 

500.00 - නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
නිලායවලි පාර, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB 

 

Click Here 

https://www.dropbox.com/s/vtnjz7iibg7gerf/Eng-DD2-EP-114%20Hiring%20of%20Vehicle%20forES%28DM%29%20Ampara.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jefts9r1q0vcec4/Eng-DD2-EP-115%20Hiring%20of%20Vehicle%20forES%28DM%29%20Batticaloa.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tthvbg749zzvvoo/Eng-DD2-EP-116%20Rent%20a%20building%20for%20the%20use%20as%20ECSC%20at%20Akkaraipattu.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 

අංශය 02 
(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/20/117 

 

විදුලි අධිකාකාරී (ප ොතුවිල්) 

 ා පභෝගික මධායස්ථානය  අම් ාර 

පර නිළ නිවස සඳහා නිවසක්    

වසරක්  සඳහා කුලියට ලො ගැනීම. 
 

2020-07-01 

වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

එම 

 
500.00 - එම 

 
එම 

 

- NCB 

 

Click Here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 
(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/20/118 

 
විදුලි අධිකාකාරී (මහඔය  ා පභෝගික 

පසේවා මධායස්ථානය) - අම් ාර පර 

නිළ නිවස සඳහා නිවසක්   වසරක්  

සඳහා කුලියට ලො ගැනීම. 

2020-07-01 

වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

එම 
 

500.00 - එම 
 

එම 
 

- NCB 

 

Click Here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 
(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/20/119 

 

විදුලි අධිකාකාරී (ඉඟිණියාගල 

 ා පභෝගික මධායස්ථානය) අමි ාර  

පර රාජකාරී කටයුතු සඳහා වෑන්  

රථයක්  වසර 02 ක් සඳහා කුලියට 

ලො ගැනීම. 

2020-07-01 

වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

එම 
 

1,000.00 20,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
උප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB 

 

Click Here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 
(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/20/120 

 
පතෝප්පූර් උ   ා පභෝගික 

මධායස්ථානය  (ත්රීකුමාමලය) පර 

රාජකාරී කටයුතු සඳහා තනි කැේ 

රථයක් වසර 02 ක් සඳහා කුලියට 

ලො ගැනීම. 

2020-07-01 

වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

ප්රායද්යය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 

(ත්රිකුයාමලය) 
026-2222301 
026-2220060          

යහෝ 
නියයෝජය 

සමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

 

1000.00 20,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
නිලායවලි පාර, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB 

 

Click Here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 
(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/20/121 

 
පුල්මුපේ  උ   ා පභෝගික 

මධායස්ථානය   (ත්රීකුමාමලය) පර 

රාජකාරී කටයුතු සඳහා තනි කැේ 

රථයක් වසර 02 ක් සඳහා කුලියට 

ලො ගැනීම. 

2020-07-01 

වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

එම 
 

1000.00 20,000.00 එම 
 

එම 
 

- NCB 

 

Click Here 

https://www.dropbox.com/s/ih3rzm0paugj9b5/Eng-DD2-EP-117%20Rent%20a%20house%20for%20the%20use%20as%20ES%20%28Pottuvil%20ECSC%29%20Quarters.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dd3nqf5m17m46id/Eng-DD2-EP-118%20Rent%20a%20house%20for%20the%20use%20as%20ES%20%28Mahaoya%20ECSC%29%20Quarters.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h7u251j10g2jv31/Eng-DD2-EP-119%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%28Inginiyagala%29%20Ampara.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a4e728xpk3bc6az/Eng-DD2-EP-120%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20Thoppur%20SECSC%20Trincomalee.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qeixaqk7lwuavei/Eng-DD2-EP-121%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20Pulmoddai%20SECSC%20Trincomalee.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 

අංශය 02 
(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/20/122 

 
පතොරතුරු තාක්ෂම නිළධාාරී 

(ත්රීකුමාම)ලය පර රාජකාරී 

කටයුතු සඳහා වෑන් රථයක් වසර 

02 ක් සඳහා කුලියට ලො ගැනීම. 

2020-07-01 

වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

නියයෝජය 
සමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

 

1000.00 20,000.00 එම 

 
එම 

 

- NCB 

 

Click Here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 
(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/20/123 

 

විදුලි අධිකාකාරී (පෙදාහැරීම් තැනීම්)  

-ත්රීකුමාමලය පර රාජකාරී කටයුතු 

සඳහා වෑන්  රථයක්  වසර 02 ක් 

සඳහා කුලියට ලො ගැනීම. 
 

2020-07-01 

වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

එම 

 
1,000.00 20,000.00 නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය), 

උප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB 

 

Click Here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 
(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/20/124 

 

විදුලි ඉංජිපන්රු (සැළසුම්) 

නිපයෝජය සාමානයාධිකාකාරී  

කාර්යාලය ත්රීකුමාමලය පර 

රාජකාරී කටයුතු සඳහා ඩෙල් කැේ  

රථයක්  වසර 02 ක් සඳහා කුලියට 

ලො ගැනීම. 
 

2020-07-01 

වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

එම 

 
1,000.00 20,000.00 එම 

 
එම 

 

- NCB 

 

Click Here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 
(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/20/125 

 

සිවිල්  ඉංජිපන්රු නිපයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී  කාර්යාලය 

ත්රීකුමාමලය පර රාජකාරී කටයුතු 

සඳහා කාර්   රථයක්  වසර 02 ක් 

සඳහා කුලියට ලො ගැනීම. 
 

2020-07-01 

වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

එම 

 
1,000.00 20,000.00 එම 

 
එම 

 

- NCB 

 

Click Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/098 
ප්රායද්ය ය විදුලි  ඉංජියන්රු 

(ගිනිගත්යහේන) ඒකකය සඳහා කුලී 
පදනම මත වසර 02ක කාලයකට 

වෑන් රථයක්  ලබා ගැනීම  
 
 

2020-07-01  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

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

 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. NCB 

 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/e1tyonsmbksqnl1/Eng-DD2-EP-122%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20IT%20East-%20Trincomalee.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v9eimdfjijtk5jk/Eng-DD2-EP-123%20Hiring%20of%20Vehicle%20forES%28DC%29%20Trincomalee.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4xm1mcmii1144sk/Eng-DD2-EP-124%20Hiring%20of%20Vehicle%20EE%20Planning.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6b8n9bxv1mx4ofh/Eng-DD2-EP-125%20Hiring%20of%20Vehicle%20Civil%20Engineer.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fj18tenpusq7c93/Sin-DD2-CP-PPC-2020-098.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fj18tenpusq7c93/Sin-DD2-CP-PPC-2020-098.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/099 
ප්රායද්ය ය විදුලි  ඉංජියන්රු 

(ගිනිගත්යහේන) ඒකකය සඳහා කුලී 
පදනම මත වසරක කාලයකට 
ත්රියරෝද රථයක්  ලබා ගැනීම  

 

2020-07-01  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 

 
500/= 5,000/- එම 

 
එම 

 
අදාල නැත. NCB 

 

Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/100 
ප්රායද්ය ය විදුලි  ඉංජියන්රු 

(නාවලපිටිය) ඒකකයට අයත් 
ගම්යපොල පා.යසේ.ම.  සඳහා කුලී 
පදනම මත වසර 02ක කාලයකට 
4WD ඩබල් කැබ් රථයක්  ලබා 

ගැනීම  
 

2020-07-01  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 

 
1000/= 20,000/- එම 

 
එම 

 
අදාල නැත. NCB 

 

Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/116 
ප්රධාන ඉංජියන්රු (වාණිජ)-ම.ප.  
ඒකකයට අයත් විදුලි ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) උප ඒකකයේ විමර්ශන 
කටයුතු සඳහා කුලී පදනම මත 

වසර 02ක කාලයකට 4WD ඩබල් 
කැබ් රථයක්  ලබා ගැනීම  

 

2020-07-01  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 

 
1000/= 20,000/- එම 

 
එම 

 
අදාල නැත. NCB 

 

Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/117 
ප්රධාන  ඉංජියන්රු (යබදාහැරිම් 

නඩත්තු) ම.ප. ඒකකය  සඳහා කුලී 
පදනම මත වසර 02ක කාලයකට 

වෑන් රථයක්  ලබා ගැනීම  

2020-07-01  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 

 
1000/= 16,000/- එම 

 
එම 

 
අදාල නැත. NCB 

 

Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/122 
ප්රායද්ය ය විදුලි  ඉංජියන්රු 

(කුණ්ඩසායල්) ඒකකයට අයත් 
වාණිජ උප ඒකකය  සඳහා කුලී 
පදනම මත වසර 02ක කාලයකට 

වෑන් රථයක්  ලබා ගැනීම  
 

2020-07-01  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 

 
1000/= 16,000/- එම 

 
එම 

 
අදාල නැත. NCB 

 

Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/123 
ප්රායද්ය ය විදුලි  ඉංජියන්රු 

(නාවලපිටිය) ඒකකයට අයත් 
නාවලපිටිය පා.යසේ.ම.  සඳහා කුලී 
පදනම මත වසර 02ක කාලයකට 
කෲ කැබ් රථයක්  ලබා ගැනීම  

 
 

2020-07-01  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 
 

1000/= 16,000/- එම 
 

එම 
 

අදාල නැත. NCB 

 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/5qfywsb3ijz78mj/Sin-DD2-CP-PPC-2020-099.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5qfywsb3ijz78mj/Sin-DD2-CP-PPC-2020-099.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ksaichcwnmj6u50/Sin-DD2-CP-PPC-2020-100.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ksaichcwnmj6u50/Sin-DD2-CP-PPC-2020-100.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kl0sz2jdobj4lcx/Sin-DD2-CP-PPC-2020-116.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kl0sz2jdobj4lcx/Sin-DD2-CP-PPC-2020-116.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k96xffc6sjjs015/Sin-DD2-CP-PPC-2020-117.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k96xffc6sjjs015/Sin-DD2-CP-PPC-2020-117.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l5sox8o4n44q8e5/Sin-DD2-CP-PPC-2020-122.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l5sox8o4n44q8e5/Sin-DD2-CP-PPC-2020-122.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g1egr1ae1mzw7gs/Sin-DD2-CP-PPC-2020-123.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g1egr1ae1mzw7gs/Sin-DD2-CP-PPC-2020-123.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/125 
ප්රධාන  ඉංජියන්රු (යප්රායදණිය) 
ඒකකයට අයත් වාණිජ උප ඒකකය  
සඳහා කුලී පදනම මත වසර 02ක 
කාලයකට 4WD ඩබල් කැබ් 

රථයක්  ලබා ගැනීම  
 

2020-07-01  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 

 
1000/= 20,000/- එම 

 
එම 

 
අදාල නැත. NCB 

 
Click 

Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/190 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි (ම.ප) 
කාර්යාලය  සඳහා කුලී පදනම මත 
වසර 02ක කාලයකට වෑන් රථයක්  

ලබා ගැනීම  

2020-07-01  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 
 

1000/= 16,000/- එම 
 

එම 
 

අදාල නැත. NCB 

 
Click 

Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/191 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි (ම.ප) 
කාර්යාලය  සඳහා කුලී පදනම මත 
වසර 02ක කාලයකට යමෝටර් කාර් 

රථයක්  ලබා ගැනීම 

2020-07-01  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 

 
1000/= 20,000/- එම 

 
එම 

 
අදාල නැත. NCB 

 
Click 

Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/202 
ප්රධාන  ඉංජියන්රු (යබදාහැරිම් 

නඩත්තු) ම.ප. ඒකකය  සඳහා කුලී 
පදනම මත වසර 02ක කාලයකට 
4WD වෑන් රථයක්  ලබා ගැනීම  

2020-07-01  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 
 

1000/= 16,000/- එම 
 

එම 
 

අදාල නැත. NCB 

 
Click 

Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/203 
ප්රධාන  ඉංජියන්රු (වාණිජ) ම.ප. 

ඒකකයට අයත් බිල්පත් 
මධයස්ථානය  සඳහා කුලී පදනම 
මත වසර 02ක කාලයකට වෑන් 

රථයක්  ලබා ගැනීම  

2020-07-01  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 

 
1000/= 16,000/- එම 

 
එම 

 
අදාල නැත. NCB 

 
Click 

Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/204 
ප්රායද්ය ය විදුලි  ඉංජියන්රු 

(කෑගල්ල) ඒකකයට අයත් අල්ගම 
උප පා.යසේ.ම.  සඳහා කුලී පදනම 
මත වසර 02ක කාලයකට වෑන් 

රථයක්  ලබා ගැනීම  

2020-07-01  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 
 

1000/= 16,000/- එම 
 

එම 
 

අදාල නැත. NCB 

 
Click 

Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/128 
ප්රධාන ඉංජියන්රු (තැනීම්) 

ඒකකයේ වැඩ කණ්ඩායම් සඳහා  
නවාතැන් ගැනිමට සහ භාණ්ඩ 
ගබඩා කිරිම යවනුයවන් බදු / කුලී 
පදනම මත පහත සඳහන් පහසුකම් 
සහිත යගොඩනැගිල්ලක් වසර 02ක 

කාලයකට ලබා ගැනීම. 

 කෑගල්ල යහෝ මාවනැල්ල 
නගරයට ආසන්න ස්ථානයක් 

2020-07-01  
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.   081-2499679 

- - එම 
 

එම 
 

- NCB 

 

- 

https://www.dropbox.com/s/0f01j6x1dxeuxpk/Sin-DD2-CP-PPC-2020-125.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0f01j6x1dxeuxpk/Sin-DD2-CP-PPC-2020-125.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vt5b5cp7le5kbcf/Sin-DD2-CP-PPC-2020-190.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vt5b5cp7le5kbcf/Sin-DD2-CP-PPC-2020-190.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f2rlf80wiofni1s/Sin-DD2-CP-PPC-2020-191.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f2rlf80wiofni1s/Sin-DD2-CP-PPC-2020-191.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d5bdocmef3xs94b/Sin-DD2-CP-PPC-2020-202.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d5bdocmef3xs94b/Sin-DD2-CP-PPC-2020-202.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/osfuv8wzra27yk1/Sin-DD2-CP-PPC-2020-203.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/osfuv8wzra27yk1/Sin-DD2-CP-PPC-2020-203.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2fa40nzbexitn6r/Sin-DD2-CP-PPC-2020-204.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2fa40nzbexitn6r/Sin-DD2-CP-PPC-2020-204.pdf?dl=0
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විය යුතුය. 

 යගොඩනැඟිල්යල් ප්රමායය 
ව.අ. 1000-1500 අතර 

පැවතිය යුතුවීම. 

 වාහන 03ක් නවතා තැබීයම් 
හැකියාව තිබිය යුතුය. 

 ජලය, විදුලිය සහ අයනකුත් 
සනීපාරක්ෂක පහසුකම් තිබිය 

යුතුය. 

 ප්රධාන මාර්ගයට ආසන්න වීම 
සහ නිරවුල් ප්රයේශ මාර්ග 

තිබිය යුතුය. 

 යගොඩනැගිල්ල අවට  ආරක්ෂිත 
වැටක් ඉදිකර තිබිය යුතුය. 

 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/060 
යකොන්ක්රිට් කණු ප්රවාහනය සඳහා 
මිල ගයන් කැඳවීම (මධයම පළාත) 

 
 

2020-07-01  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

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

 

1000/= 30,000/- එම 
 

එම 
 

අදාල නැත. NCB 

 

Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/118 
ප්රායද්ය ය විදුලි  ඉංජියන්රු (දඹුල්ල) 
ඒකකයට අයත් වාණිජ උප ඒකකය  
සඳහා කුලී පදනම මත වසර 02ක 
කාලයකට වෑන් රථයක්  ලබා 

ගැනීම  
 

2020-07-01  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 
 

1000/= 16,000/- එම 
 

එම 
 

අදාල නැත. NCB 

 

Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/119 
ප්රායද්ය ය විදුලි  ඉංජියන්රු 

(ගිනිගත්යහේන) ඒකකයට අයත් 
හැටන් පා.යසේ.ම.  සඳහා කුලී 

පදනම මත වසර 02ක කාලයකට 
සැහැල්ලු යලොරි රථයක්  ලබා 

ගැනීම  
 

2020-07-01  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 

 
1000/= 16,000/- එම 

 
එම 

 
අදාල නැත. NCB 

 

Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/120 
ප්රායද්ය ය විදුලි  ඉංජියන්රු 
(මාවනැල්ල) ඒකකයට අයත් 
ප්රායද්ය ය නඩත්තු උප ඒකකය  
සඳහා කුලී පදනම මත වසර 02ක 
කාලයකට කෲ කැබ් රථයක්  යහෝ 

2020-07-01  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 

 
1000/= 16,000/- එම 

 
එම 

 
අදාල නැත. NCB 

 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/2tv0rv41tn180jn/Sin-DD2-CP-PPC-2020-060.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2tv0rv41tn180jn/Sin-DD2-CP-PPC-2020-060.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3atmr95j0tqe72p/Sin-DD2-CP-PPC-2020-118.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3atmr95j0tqe72p/Sin-DD2-CP-PPC-2020-118.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/49m8i7ms9suzqgs/Sin-DD2-CP-PPC-2020-119.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/49m8i7ms9suzqgs/Sin-DD2-CP-PPC-2020-119.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mm0ndmnyf9k2g2w/Sin-DD2-CP-PPC-2020-120.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mm0ndmnyf9k2g2w/Sin-DD2-CP-PPC-2020-120.pdf?dl=0
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සින්ගල් කැබ්  රථයක් ලබා ගැනීම  

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/121 
ප්රායද්ය ය විදුලි  ඉංජියන්රු 
(කෑගල්ල) ඒකකයට අයත් 
පා.යසේ.ම. යමොයරොන්යතොට 

ප්රයද්ශයේ බිඳවැටුම් යසේවා සැපයුම් 
හා නඩත්තු කටයුතු සඳහා කුලී 
පදනම මත වසර 02ක කාලයකට 
කෲ කැබ් රථයක්  ලබා ගැනීම  

 

2020-07-01  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 
 

1000/= 16,000/- එම 
 

එම 
 

අදාල නැත. NCB 

 

Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/124 
ප්රායද්ය ය විදුලි  ඉංජියන්රු 

(නාවලපිටිය)  බල ප්රයද්ශයේ  GPS  
දත්ත ලබා ගැනීයම් වැඩසටහන 
සඳහා කුලී පදනම මත වසරක 
කාලයකට ත්රියරෝද  රථයක්  ලබා 

ගැනීම  
 

2020-07-01  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 

 
500/= 5,000/- එම 

 
එම 

 
අදාල නැත. NCB 

 

Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/129 
ප්රධාන  ඉංජියන්රු (තැනීම්) ම.ප. 
ඒකකය සඳහා කුලී පදනම මත 

වසර 02ක කාලයකට වෑන්  රථයක්  
ලබා ගැනීම  

2020-07-01  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 

 
1000/= 16,000/- එම 

 
එම 

 
අදාල නැත. NCB 

 

Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/130 
ප්රධාන  ඉංජියන්රු (සැලසුම් හා 

සංවර්ධන) ම.ප. ඒකකය සඳහා කුලී 
පදනම මත වසර 02ක කාලයකට 
යමෝටර් කාර්  රථයක්  ලබා ගැනීම  

2020-07-01  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 
 

1000/= 20,000/- එම 
 

එම 
 

අදාල නැත. NCB 

 

Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(අතියර්ක 

මුදල් 

කළමයා
කරු) 

  

DD2/AFM/NCB/2020/002/
D 

කඩවත පිහිටි ලංවිම යබ.අංශ 

02 අතියර්ක මුදල් 
කළමයාකරු සඳහා යතත බදු 
කුළී පදනම මත වෑන් රථයක් 

සපයා ගැනීම  

2020/0

6/24 

යප.ව.1
0.00  

 
යබදාහැරිම් 
අංශය 02 

 
අතියර්ක මුදල් 
කළමයාකරු 
යබදාහැරීම් අංශ 

02, ලංකා 
විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 3 

වන මහල, 

තැ.යප.205/3, 

නුවර පාර, පහල 

බියන්විල, 

කඩවත . 0112 

433715 
 

500.00 17000.00 කඩවත පිහිටි 

ලං.වි.ම පළමු 

මහයල් අ. සා. (යබ. 

අංශ 02) 
කාර්යාලයේ තබා 
ඇති යටන්ඩර් 
යපට්ටියයහි 

බහාලිය යුතුයි. 
 

ලං.වි.ම, 

තැ.යප.205/3, 

නුවර පාර ,පහල 

බියන්විල, 
කඩවත 

යදවන මහයල් 

අ. සා. (යබ. අංශ 

02) කාර්යාලය. 
 

- NCB 

 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/zwnx4p8l2mgg6g5/Sin-DD2-CP-PPC-2020-121.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zwnx4p8l2mgg6g5/Sin-DD2-CP-PPC-2020-121.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y7elwhczedsn80a/Sin-DD2-CP-PPC-2020-124.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y7elwhczedsn80a/Sin-DD2-CP-PPC-2020-124.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4wj1evk8bgkzvdc/Sin-DD2-CP-PPC-2020-129.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4wj1evk8bgkzvdc/Sin-DD2-CP-PPC-2020-129.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nu5wx88zk9qeudk/Sin-DDP-CP-PPC-2020-130.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nu5wx88zk9qeudk/Sin-DDP-CP-PPC-2020-130.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ppr1dhdn378bfnv/DD2-AFM-NCB-2020-002-D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ppr1dhdn378bfnv/DD2-AFM-NCB-2020-002-D.pdf?dl=0
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යබදාහැරීයම් 
අංශය 03 
(වාණිජ හා 

ආයතනික& 

DGM(C&C)/DD3/B/001/2020 

අතියර්ක සාමානයාධිකාකාරී 
කාර්යාලය යබ.අ. 3 හා මාලයබ් 
මනු පරීක්ෂයාගාරය සඳහා 

ආරක්ෂක   යසේවා සැපයිමට මිල 
කැඳවිම. 

2020-07-01 

යප.ව. 10.00 
යබ.අ. 03 
සපයාගැනී
යම් කමිටුව 

 නියයෝජය 
සමානයාධිකාකාරී 

 (වාණිජ හා 

ආයතනික& 
කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 644, 
ශ්රී ජයවර්ධනපුර 

මාවත, 
ඇතුල්යකෝට්යට්. 
දු.ක. අංකය 011-

2880601-10 
 

රු. 1,000/= රු. 85,000/= සැළසුම් හා සංවර් ධන 
(යබ.අ. 3) කාර්යාලය, 

යතවැනි  මහළ, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 644, 
ශ්රී ජයවර්ධනපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 
 

සැළසුම් හා 
සංවර් ධන (යබ.අ. 3) 

කාර්යාලය, 
යතවැනි  මහළ, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 644, 

ශ්රී ජයවර්ධනපුර 
මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 
. 

- NCB 

 
Click 
Here 

 

යබදාහැරී යම් 
අංශය 03 
(සබරගමුව) 

SAB/RUW/EE/BUILDING/BU
LATHKOHUPITIYA C.S.C. 

/2020 
බුලත්යකොහුපිටිය පාරියභෝගික 
යසේවා මධයස්ථානය සඳහා වසර 

යදකක කාලයකට, 
බුලත්යකොහුපිටිය නගරයේ සිට 
කියලෝමීටරයක්  ඇතුලත පිහිටි 
වර්ග අඩි 1500 කට යනොඅඩු 

යගොඩනැගිල්ලක්  කුලී පදනම මත 
ලබා ගැනීම. 

 
ජලය, විදුලිය, දුරකථන හා 

සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සහිත විය 
යුතු අතර, අවම වශයයන් වාහන 
යදකක් ගාල් කිරීමට සහ කණු 
අංගනයක් සඳහා ඉඩ පහසුකම් 

සහිත විය යුතුය. 
 

2020/06/25 
ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය 

(රුවන්වැල්ල)       
යනො. ඊ 184/1, 

අටුලුගම, යදහිඕවිට. 
 

500.00 - විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය (රුවන්වැල්ල) 
යනො. ඊ 184/1, අටුලුගම, 

යදහිඕවිට. 
 

විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය 

(රුවන්වැල්ල) යනො. 
ඊ 184/1, අටුලුගම, 

යදහිඕවිට. 
 

- NCB 

 

Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය 03 
(සබරගමුව) 

SAB/RUW/EE/BUILDING/GA
LAPITAMADA SUB  C.S.C. 

/2020 
ගලපිටමඩ උප පාරියභෝගික යසේවා 
මධයස්ථානය සඳහා වසර යදකක 
කාලයකට, ගලපිටමඩ නගරයේ 
සිට කියලෝමීටරයක්  ඇතුලත පිහිටි 
වර්ග අඩි 1000 ක් පමය වන 

යගොඩනැගිල්ලක්  කුලී පදනම මත 
ලබා ගැනීම. 

 
ජලය, විදුලිය, දුරකථන හා 

සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සහිත විය 
යුතු අතර, අවම වශයයන් වාහන 

2020/06/25ප.
ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

එම 

 
500.00 - එම 

 
එම 

 
- NCB 

 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/x0jdfby95wtojvb/DD3-C%26C-B-001-2020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x0jdfby95wtojvb/DD3-C%26C-B-001-2020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xzea4k9we6thtq1/%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B7%83%E0%B7%94%20%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%AD%20%20%E0%B6%B6%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B7%84%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%92%E0%B6%BA%20%E0%B6%B4%E0%25
https://www.dropbox.com/s/xzea4k9we6thtq1/%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B7%83%E0%B7%94%20%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%AD%20%20%E0%B6%B6%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B7%84%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%92%E0%B6%BA%20%E0%B6%B4%E0%25
https://www.dropbox.com/s/qm7bm17p9jqras1/%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B7%83%E0%B7%94%20%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%AD%20%E0%B6%9C%E0%B6%BD%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B6%B8%E0%B6%A9%20%E0%B6%8B%E0%B6%B4%20%E0%B6%B4%E0%B7%8F.%E0%B7%83%E0%B7%9A.%E0%B6%B8.2020.06.25
https://www.dropbox.com/s/qm7bm17p9jqras1/%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B7%83%E0%B7%94%20%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%AD%20%E0%B6%9C%E0%B6%BD%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B6%B8%E0%B6%A9%20%E0%B6%8B%E0%B6%B4%20%E0%B6%B4%E0%B7%8F.%E0%B7%83%E0%B7%9A.%E0%B6%B8.2020.06.25
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යදකක් ගාල් කිරීමට ඉඩ පහසුකම් 
සහිත විය යුතුය. 

යබදාහැරී යම් 
අංශය 03 
(සබරගමුව) 

SAB/DGM/CE(COM)/SS/202
0/01 

 
විදුලි ඉංජි යන්රු (කහවත්ත )  
ඒකකය සඳහා වසර 01ක 

කාලයකට යපෞද්ගලික ආරක්ෂක 
යසේවාව ලබා ගැනීම 

 

2020-07-01 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර 

1000.00 70,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

-- NCB 

 

Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය 03 
(සබරගමුව) 

SAB/DGM/CE(COM)/SS/202
0/02 

 
ප්රධාන ඉංජි යන්රු (යබදාහැරීම් 

නඩත්තු) සබරගමුව ඒකකය සඳහා 
වසර 01ක කාලයකට යපෞද්ගලික 
ආරක්ෂක යසේවාව ලබා ගැනීම 

 

2020-07-01 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

එම 

 
1000.00 50,000.00 එම 

 
එම 

 
-- NCB 

 

Click              
Here 

 

යබදාහැරී යම් 
අංශය 03 
(සබරගමුව) 

SAB/DGM/CE(COM)/SS/202
0/03 

 
ප්රධාන ඉංජි යන්රු (තැනීම්) 

සබරගමුව ඒකකය සඳහා වසර 
01ක කාලයකට යපෞද්ගලික 
ආරක්ෂක යසේවාව ලබා ගැනීම 

 

2020-07-01 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

එම 
 

1000.00 50,000.00 එම 
 

එම 
 

-- NCB 

 

Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය 03 
(සබරගමුව) 

SAB/DGM/CE(COM)/SS/202

0/04 

 
විදුලි ඉංජි යන්රු (ඇහැළිය යගොඩ)  

ඒකකය සඳහා වසර 01ක 
කාලයකට යපෞද්ගලික ආරක්ෂක 

යසේවාව ලබා ගැනීම 
 

2020-07-01 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

එම 

 
1000.00 50,000.00 එම 

 
එම 

 
-- NCB 

 

Click              
Here 

 

යබදාහැරී යම් 
අංශය 03 
(සබරගමුව) 

AB/DGM/CE(COM)/SS/2020/

05 

 
විදුලි ඉංජි යන්රු (ඇඹිලිපිටිය)  
ඒකකය සඳහා වසර 01ක 

කාලයකට යපෞද්ගලික ආරක්ෂක 
යසේවාව ලබා ගැනීම 

2020-07-01 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

එම 

 
1000.00 50,000.00 එම 

 
එම 

 
-- NCB 

 

Click              
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/69wqxw2jszi0xbb/SAB_DGM_CE%28COM%29_SS_2020_01-KAHAWATHTHA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/69wqxw2jszi0xbb/SAB_DGM_CE%28COM%29_SS_2020_01-KAHAWATHTHA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lxmqvvc0x93pgdm/SAB_DGM_CE%28COM%29_SS_2020-02-DM.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lxmqvvc0x93pgdm/SAB_DGM_CE%28COM%29_SS_2020-02-DM.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mgrpz23f3uq16s3/SAB_DGM_CE%28COM%29_SS_2020_03-CONSTRUCTION.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mgrpz23f3uq16s3/SAB_DGM_CE%28COM%29_SS_2020_03-CONSTRUCTION.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8xlr4horc5kps39/SAB_DGM_CE%28COM%29_SS_2020_04-EHELIYAGODA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8xlr4horc5kps39/SAB_DGM_CE%28COM%29_SS_2020_04-EHELIYAGODA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/eel71n7mjarkucu/SAB_DGM_CE%28COM%29_SS_2020_05-EMBILIPITIYA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/eel71n7mjarkucu/SAB_DGM_CE%28COM%29_SS_2020_05-EMBILIPITIYA.pdf?dl=0
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යබදාහැරී යම් 
අංශය 03 
(සබරගමුව) 

AB/DGM/CE(COM)/SS/2020/

06 

 
විදුලි ඉංජි යන්රු (රත්නපුර)  
ඒකකය සඳහා වසර 01ක 

කාලයකට යපෞද්ගලික ආරක්ෂක 
යසේවාව ලබා ගැනීම 

 

2020-07-01 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

එම 

 
1000.00 50,000.00 එම 

 
එම 

 
-- NCB 

 

Click              
Here 

 

යබදාහැරී යම් 
අංශය 03 
(සබරගමුව) 

SAB/DGM/CE(COM)/SS/202
0/07 

 
විදුලි ඉංජි යන්රු (රුවන්වැල්ල)  
ඒකකය සඳහා  වසර 01ක 

කාලයකට යපෞද්ගලික ආරක්ෂක 
යසේවාව ලබා ගැනීම 

 

2020-07-01 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

එම 

 
1000.00 50,000.00 එම 

 
එම 

 
-- NCB 

 

Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය 03 
(සබරගමුව) 

SAB/RUW-V60/HV/2020/21 
යකොටියාකුඹුර පාරියභෝගික යසේවා 
මධයස්ථානයේ රාජකාරී කටයුතු 
සඳහා  2WD වෑන් රථ 1 ක් 
කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

2020-07-01 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර දුරකථන 

අංක  045-2225891-5 
 

1,000.00 20,000.00 එම 
 

එම 
 

- NCB 

 

Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය 03 
(සබරගමුව) 

SAB/CON-V91/HV/2020/28 
ප්රධාන ඉංජියන්රු -තැනීම් 

ඒකකයේ රාජකාරී කටයුතු සඳහා  
4WD ඩබල් කැබ් රථ 1 ක් 
කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

2020-07-01 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

එම 

 
1,000.00 20,000.00 එම 

 
එම 

 
- NCB 

 

Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය 03 
(සබරගමුව) 

SAB/P&D-V53/HV/2020/29 
 

ප්රධාන ඉංජියන්රු - සැලසුම් 
සංවර්ධන ඒකකයේ රාජකාරී 

කටයුතු සඳහා  2WD වෑන් රථ 1 
ක් කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

 

2020-07-01 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

එම 
 

1,000.00 20,000.00 එම 
 

එම 
 

- NCB 

 

Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය 03 
(සබරගමුව) 

SAB/RUW-V40/HV/2020/30 
රුවන්වැල්ල විදුලි ඉංජි    යන්රු 
කාර්යාල යේ රාජකාරී කටයුතු 
සඳහා  සිංගල් කැබ් රථ 1 ක් 
කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

2020-07-01 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

එම 

 
1,000.00 20,000.00 එම 

 
එම 

 
- NCB 

 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/8btka63ztcb1g81/SAB_DGM_CE%28COM%29_SS_2020_06-RATNAPURA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8btka63ztcb1g81/SAB_DGM_CE%28COM%29_SS_2020_06-RATNAPURA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9vmgz5jnda9g1dl/SAB_DGM_CE%28COM%29_SS_2020_07-RUWANWELLA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9vmgz5jnda9g1dl/SAB_DGM_CE%28COM%29_SS_2020_07-RUWANWELLA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y06jnukydlzy0w5/SAB_RUW_-V60_HV_2020-21-2WD%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y06jnukydlzy0w5/SAB_RUW_-V60_HV_2020-21-2WD%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ci4kb7xga3zdxlc/SAB_CON_-V91_HV_2020-28-4WD%20Double%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ci4kb7xga3zdxlc/SAB_CON_-V91_HV_2020-28-4WD%20Double%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jq2w0wxvyyz2wpj/SAB-P%26D-V53-HV-2020-29-2WD%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jq2w0wxvyyz2wpj/SAB-P%26D-V53-HV-2020-29-2WD%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bjsffi0pd3095f5/SAB_RUW_-V40_HV_2020_30-SINGLE%20CAB.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bjsffi0pd3095f5/SAB_RUW_-V40_HV_2020_30-SINGLE%20CAB.pdf?dl=0
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යබදාහැරී යම් 
අංශය 03 
(සබරගමුව) 

SAB/RAT-V35/HV/2020/31 
ප්රායද්යය විදුලි ඉංජි යන්රු 

(රත්නපුර) ඒකකයේ රාජකාරී 
කටයුතු සඳහා   4WD වෑන් රථ 1 
ක් කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

2020-07-01 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

එම 

 
1,000.00 20,000.00 එම 

 
එම 

 
- NCB 

 

Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(දකුණු 
පළාත) 

දප/අකු/ලි1/කුලී 
යගොඩනැගිලි/2020/03 

 
 

 ස්පගොඩ උ   ා පභෝගික පසේවා 

මධායස්ථානය සඳහා 

පගොඩනැගිල්ලක් කුලියට ලො 

ගැනීම . 

 
අකුරැස්ස ප්රායද්යය විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලයට අයත් පස්යගොඩ උප 
පාරියභෝගික යසේවා මධයස්ථානය 
සඳහා පස්යගොඩ නගර සීමායේ 

කි.මී. 01 ක් ඇතුළත ව.අ. 1500 ක් 
යහෝ ඊට වැඩි, අවම වශයයන් 
වාහන 02 ක් යහෝ ඊට වැඩි 

ප්රමායයක් නවතා තැබිය හැකි, 
ජලය, විදුලිය, දුරකතන සහ මාර්ග 
පහසුකම් වලින් යුතු ඉඩම වටා 
යේට්ටුවක් සහිත තාප්පයක්/ 

වැටකින් සමන්විත 
යගොඩනැගිල්ලක් යහෝ නිවසක් විය 

යුතුය. 

2020 
ජුනි මස  25 
ප.ව. 02.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රධාන ඉංජියන්රු, 
ප්රායද්යය විදුලි 

ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අකුරැස්ස. 

 
දු.ක.  041 - 2250344 
ෆැක්ස් 041 - 2250285 

- - ප්රධාන  ඉංජියන්රු, 
ප්රායද්යය විදුලි ඉංජියන්රු 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අකුරැස්ස. 
 

ප්රධාන  ඉංජියන්රු, 
ප්රායද්යය විදුලි 
ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අකුරැස්ස. 

 

අදාලයනොයේ

. 
NCB 

 

Click 
Here්ර 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(දකුණු 
පළාත) 

දප/හම්/ලි03/නිළ ඇඳුම්/2020/05 
 

නිළ ඇඳුම් මසා නිම කර සැ යීම 
 

හම්බන්යතොට ප්රායද්යය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ නිළ ඇදුම් 
හිමි යසේවක මණ්ඩලය සඳහා නිළ 
ඇඳුම් මසා නිම කර සැපයීම. 

2020-06-24 
ප.ව.2.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

ප්රායද්යය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය. 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
සිරියබෝපුර, 
හම්බන්යතොට. 
දු.අංකය - 047-
2256288 

 

1000/- 5000/- ප්රායද්යය විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය. 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 
සිරියබෝපුර, 
හම්බන්යතොට. 

 

ප්රායද්යය විදුලි 
ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය. 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
සිරියබෝපුර, 
හම්බන්යතොට. 

 

අදාලයනොයේ

. 
NCB 

 

Click 
Here්ර 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(දකුණු 
පළාත) 

SP/H/T/2020/04 
හම්බන්යතොට ප්රධාන විදුලි 

ඉංජියන්රු කාර්යාලය, ඊට අයත් 
පාරියභෝගික යසේවා මධයස්ථාන සහ 
හම්බන්යතොට සං ාරක නිවාසය 
(අවශය වුවයහොත් පමී) සඳහා 
පිරිසිදු කිරියම් යසේවාව සැපයීම 

2020/06/24 
ප.ව.2.00 දක්වා 

පලාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ප්රායද්යය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 

සිරියබෝපුර, 
හම්බන්යතොට. 

1000.00 5000.00 ප්රායද්යය විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය, සිරියබෝපුර, 

හම්බන්යතොට. 

ප්රායද්යය විදුලි 
ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය, 
සිරියබෝපුර, 
හම්බන්යතොට. 

අදාලයනොයේ

. 
NCB 

 

Click 
Here්ර 

https://www.dropbox.com/s/150r36hfjf9hgqd/SAB-RAT-V35-HV-2020-22%20-4WD%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/150r36hfjf9hgqd/SAB-RAT-V35-HV-2020-22%20-4WD%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/056ek20xvdws7i1/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%85%E0%B6%9A%E0%B7%94-%E0%B6%BD%E0%B7%921-%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%93%20%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%A9%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/056ek20xvdws7i1/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%85%E0%B6%9A%E0%B7%94-%E0%B6%BD%E0%B7%921-%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%93%20%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%A9%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0s9fimqgp6cw9co/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B7%8A-%E0%B6%BD%E0%B7%9203-%E0%B6%B8%E0%B7%92.%E0%B6%9C%E0%B7%90-%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BD%20%E0%B6%87%E0%B6%B3%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A-2020-05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0s9fimqgp6cw9co/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B7%8A-%E0%B6%BD%E0%B7%9203-%E0%B6%B8%E0%B7%92.%E0%B6%9C%E0%B7%90-%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BD%20%E0%B6%87%E0%B6%B3%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A-2020-05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rvdud9xk5nnsy15/Sin-DD4-SP-SP-H-T-2020-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rvdud9xk5nnsy15/Sin-DD4-SP-SP-H-T-2020-04.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩේපීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2020/15 

ෙස්නාහිර  ළාත දකුම-1 ප්රධාාන 

ඉංජිපන්රු පෙදාහැරීම නඩත්තු 

කාර්යාලය සඳහා කුලී පදනම මත 

වෑන් රථයක් ලබාගැනීම සඳහා වූ 
යටන්ඩරය. 

2020.07.02 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයොජය 
සාමානයාධිකාකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත 

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

යදහිවල. 
011-2638852 

500.00 15,000.00 ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය,  

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

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

යදහිවල. 
 

 NCB Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩේපීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2020/16 

බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි ප්රධාාන 

ඉංජිපන්රු  රත්මලාන කාර්යාලය 

සඳහා කුලී  දනම මත වෑන් රථයක් 
ලබාගැනීම සඳහා වූ යටන්ඩරය. 

(වෑන් අංක 01) 
 

2020.07.02 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

එම 
 

500.00 15,000.00 එම 
 

එම 
 

 NCB Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩේපීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2020/17 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි  

ෙලශක්ති කළමනාකරම ඒකකපේ  

කාර්යාලය සඳහා  කුලී පදනම මත 

වෑන් රථයක් ලබාගැනීම සඳහා වූ 
යටන්ඩරය. 

(වෑන් අංක 01) 

 

2020.07.02 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

එම 
 

500.00 15,000.00 එම 
 

එම 
 

 NCB Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩේපීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2020/18 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි  

ෙලශක්ති කළමනාකරම ඒකකපේ  

කාර්යාලය සඳහා  කුලී පදනම මත 

වෑන් රථයක් ලබාගැනීම සඳහා වූ 
යටන්ඩරය. 

(වෑන් අංක 02) 

 

2020.07.02 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

එම 

 
500.00 15,000.00 එම 

 
එම 

 
 NCB Click 

here 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩේපීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2020/19 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි  

ෙලශක්ති කළමනාකරම ඒකකපේ  

කාර්යාලය සඳහා  කුලී පදනම මත 

වෑන් රථයක් ලබාගැනීම සඳහා වූ 
යටන්ඩරය. 

(වෑන් අංක 03) 

2020.07.02 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

එම 

 
500.00 15,000.00 එම 

 
එම 

 
 NCB Click 

here 
 

https://www.dropbox.com/s/1fbd1i4js1l9s2d/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_15.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1fbd1i4js1l9s2d/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_15.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7dddp3cz8f006oo/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_16.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7dddp3cz8f006oo/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_16.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5sgph3ysx1jdbky/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_17.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5sgph3ysx1jdbky/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_17.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/du0n4ig7jtwu5an/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_18.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/du0n4ig7jtwu5an/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_18.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v25t6cayzpmp6xk/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_19.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v25t6cayzpmp6xk/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_19.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩේපීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2020/20 

බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි ප්රධාාන 

ඉංජිපන්රු  රත්මලාන කාර්යාලය 

සඳහා කුලී  දනම මත වෑන් රථයක් 
ලබාගැනීම සඳහා වූ යටන්ඩරය. 

(වෑන් අංක 02) 

 

2020.07.02 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

එම 

 
500.00 15,000.00 එම 

 
එම 

 
 NCB Click 

here 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩේපීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2020/21 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි 

මීගහතැන්න  ා පභෝගික පසේවා 

මධායස්ථානය සඳහා  කුලී පදනම 

මත කෲ කැේ රථයක් ලබාගැනීම 
සඳහා වූ යටන්ඩරය. 

 

2020.07.02 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

එම 

 
500.00 15,000.00 එම 

 
එම 

 
 NCB Click 

here 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩේපීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2020/22 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි  

රත්මලාන ප්රපිශපයහි කැස්ෙෑව 

 ා පභෝගික පසේවා මධායස්ථානය 

සඳහා   කුලී පදනම මත වෑන් 
රථයක් ලබාගැනීම සඳහා වූ 

යටන්ඩරය. 

 

2020.07.02 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

එම 

 
500.00 15,000.00 එම 

 
එම 

 
 NCB Click 

here 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩේපීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2020/23 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1  කළුතර 

ප්රායද්යය විදුලි ඉංජියන්රු 

කාර්යාලයයහි මතුගම  ා පභෝගික 

පසේවා මධායස්ථාන කාර්යාලය 

සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 
ලබාගැනීම සඳහා වූ යටන්ඩරය 

. 

2020.07.02 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

එම 

 
500.00 15,000.00 එම 

 
එම 

 
 NCB Click 

here 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩේපීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2020/24 

ෙස්නාහිර  ළාත දකුම-1 ප්රධාාන 

ඉංජිපන්රු මතුගම කාර්යාලය 

සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 
ලබාගැනීම සඳහා වූ යටන්ඩරය.  

(වෑන් අංක 02) 

2020.07.02 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

එම 

 
500.00 15,000.00 එම 

 
එම 

 
 NCB Click 

here 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩේපීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2020/25 

ෙස්නාහිර  ළාත දකුම-1 ප්රධාාන 

ඉංජිපන්රු මතුගම කාර්යාලය 

සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 
ලබාගැනීම සඳහා වූ යටන්ඩරය.  

(වෑන් අංක 03) 

2020.07.02 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

එම 
 

500.00 15,000.00 එම 
 

එම 
 

 NCB Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/i2utb8k707nhi50/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i2utb8k707nhi50/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5sl8248foz24l8t/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_21.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5sl8248foz24l8t/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_21.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lxzw4a3s1b0di14/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_22.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lxzw4a3s1b0di14/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_22.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oh5ctd25eoviu01/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_23.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oh5ctd25eoviu01/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_23.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hewrrsjklh4mjdx/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_24.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hewrrsjklh4mjdx/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_24.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/41hnzdpite6wu6q/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_25.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/41hnzdpite6wu6q/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_25.pdf?dl=0


 28 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩේපීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2020/26 

ෙස්නාහිර  ළාත දකුම-1 ප්රධාාන 

ඉංජිපන්රු මතුගම කාර්යාලය 

සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 
ලබාගැනීම සඳහා වූ යටන්ඩරය.  

(වෑන් අංක 04) 

2020.07.02 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

එම 

 
500.00 15,000.00 එම 

 
එම 

 
 NCB Click 

here 
 

 

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

 
 

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

 

ලංසු භාර ගන්නා අවසාන දිනයට කලින් දින දක්වා සෑම ලංසු යපොතක් යවනුයවන්ම ඉහත 6 වන තීරුයේ ස`දහන් මුදල යගවා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාන ඉංජියන්රු යවත ලිඛිතව ඉදිරිපත් කරන ලද ඉල්ලීමක් ම`ගින්  0900 පැය සිට 
1500 පැය දක්වා සාමානය වැඩ කරන දිනයන් තුළ මිලදී ගත හැක. යම් ස`දහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සාමානයාධිකාකාරී නමින් ලියන ලද බැංකු අයකරයක් ම`ගින් යහෝ මුදල් ම`ගින් යහෝ යගවිය හැක. 
 

 

වියද්යය තානාපති කාර්යාල /යවළ`ද යකොමිෂන්වලට, ලංසු යපොත්වල යතොරතුරු පිටපත් ලිඛිත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීයමන් අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපොත් අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ඔවුන්යේ නියයෝජිතයින්ට අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් පරීක්ෂා කල හැක. 
 

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ඔවුන්යේ අනුමැතිය ලත් නියයෝජිතයින් ඉදිරිපිටදී ඉහත තීරු අංක 9 හි ස`දහන් ස්ථානයන්හිදී ලංසු භාරගැනීම අවසන් කරන යේලායේදීම, එයසේ ඉදිරිපත් කරන ලද සියලුම ලංසු විවිත 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 සාමානයාධිකාකාරී/ ප රධාන ඉංජියන්රු යවතිනි. 
 

 

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

 
 

        සාමානයාධිකාකාරී                         
                                     
 

https://www.dropbox.com/s/r5drr15dqccmrcu/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_26.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r5drr15dqccmrcu/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_26.pdf?dl=0

