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ලංසු කැ`දවීම 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

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

කලාපය/ 
අංශය/ 
පළාත 

ලංසු යයොමු අංකය / අයිතම විස්තරය 
හා ප රමායය 

ලංසු 
භාර ගන්නා 
අවසාන 
දිනය හා 
යේලාව 

සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

ලංසු යපොත් මිළදී ගත 
හැකි කාර්යාලය සහ 

අදාළ අංකය 

 
ලංසු 

යපොයතහි 
මිල 
(රුපි.) 

ලංසු ඇපකරයේ 
වටිනාකම 
(රුපි.) 

ඉදිරිපත් කරන ලංසු 
භාරදිය යුතු කාර්යාලය 

ලංසු විවෘත කරන 
ස්ථානය 

යතොරතුරු 
පිටපතක 
මිල 
(රුපි.) 

ලංසු 
වර්ගය 
ICB/ 
NCB 

යතොරතුරු 
පිටපත 
භාගත 
කිරීම් 

අමු ද්රවය 

යබදාහැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

 

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

19/240 

 

නි.සා (යකොළඔ නගර) කාර්යාලය 

සදහා පාවහන් (Shoes), ආරක්ෂිත 

පාවහන් (Safety Shoes), ඇන්කල් 

බුට්ස් (Ankle Boots) හා යම්ස් 

(Socks) ලබා ගැනිම 
 
 

2020 
ජුලි 
22 

යප.ව.10.00 
 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 
යකොළඹ 03 මගින් 
2020-07-21 දිනට 

යපර 
දුක. 011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

17,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

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

යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/fdjn0ozj62cms13/ENG-DD1-CC-2019-240.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fdjn0ozj62cms13/ENG-DD1-CC-2019-240.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

 

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

19/241 

 
Tailoring & Delivery of Uniforms 
for Field Staff, Drivers & CROs of 

DGM (Colombo City) 
 

2020 
ජුලි 
22 

යප.ව.10.00 
 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 
යකොළඹ 03 මගින් 
2020-07-21 දිනට 

යපර 
දුක. 011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

32,500.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

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

යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය 
Click 
Here 

යබදා හැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

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

/077 
 

Supply & Delivery of 
 

Brass Wiping Cones (Wiping 
Glands) Requirement for 11kV 

Switchgears 
(For Cables With  Lesser 

Diameter) – 150 Nos. 
 
 

2020 
ජූලි 
22 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 
යකොළඹ 03මගින් 
2020- 07-21 දිනට 

යපර 
දුක.011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

15,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

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

යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/r6r4utdooahj6hm/ENG-DD1-CC-2019-241.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r6r4utdooahj6hm/ENG-DD1-CC-2019-241.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zy7ush4ubggykvi/ENG-DD1-CC-2020-077.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zy7ush4ubggykvi/ENG-DD1-CC-2020-077.pdf?dl=0
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යබදා හැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

 

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

/078 
 

Supply & Delivery of 
 

Foot Operated Hydraulic Cable 
Spiker Units 

-  02 Nos. 
 

ලංසු අවසන් වීමට පෙර සාකච්ජාව 

සදහා ෙැමීණිය යුතු දිනය 2020 ජූලි  

මස 14 වන දින පෙ.ව.10.00ට 

නිපයෝජය සාමානයාධිකාකා ( ොපකඹ   

නගරය) කාර්යාලය, සිව් වන මහල, 

ලක්ෂ්මන් පගඹඩනැගිල්ල, 340, 

ආර්. ඒ. ද පමල් මාවත, පකඹ   03 දී. 

2020 
ජූලි 
22 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

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

2020- 07-21 දිනට 
යපර 

දුක.011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

15,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

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

03 හි තබා ඇති ලංසු 
යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය 
Click 
Here 

යබදා හැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

 

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

/079 
 

Supply & Delivery of 
 

Lot 01 : Fluorescent Lamps and        
Accessories  – 08 Items 

Lot 02: Halogen Lamps and 
Accessories  –  04 Items 

Lot 03: CFL Lamps – 09 Items 
Lot 04: LED Lamps and 

Accessories – 06 Items 
Lot 05: Other Items – 20 Items 

2020 
ජූලි 
22 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

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

2020- 07-21 දිනට 
යපර 

දුක.011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

යලොට් අංක 1- 
8,500.00 

යලොට් අංක 2- 
9,500.00 

යලොට් අංක 3-  
6,500.00 

යලොට් අංක 4- 
20,000.00 

යලොට් අංක 5- 
14,600.00 

(මුදලින් යහෝ 
බැංකු 

අයකරයක් 
මඟින්) 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

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

03 හි තබා ඇති ලංසු 
යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/7x18uk1b3bsjodm/ENG-DD1-CC-2020-078.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7x18uk1b3bsjodm/ENG-DD1-CC-2020-078.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8dyu3uc2c9it7dl/ENG-DD1-CC-2020-079.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8dyu3uc2c9it7dl/ENG-DD1-CC-2020-079.pdf?dl=0


 4 

යබදාහැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

 

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

20/081 

 
Disposal of Unserviceable Cable 
Drum Stands and Drum Covers at 

Pamankada Provincial Stores 
 

2020 
ජුලි 
22 

යප.ව.10.00 
 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 
යකොළඹ 03 මගින් 
2020-07-21 දිනට 

යපර 
දුක. 011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

යලොට් 01- 
1,100.00 

(මුදලින් යහෝ 
බැංකු 

අයකරයක් 
මඟින්) 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

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

යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය 
Click 
here 

යබදා හැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

 

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

20/082 

 

Supply & Delivery of Portable 

Fault Locating System 

 

Item 1. Cable Identifier – 02 

Nos. 

Item 2. HVAC Test set – 01 

Nos. 

 

ලංසු අවසන් වීමට පෙර සාකච්ජාව 

සදහා ෙැමීණිය යුතු දිනය 2020 ජුලි 

මස 16 වන දින පෙ.ව.10.00ට 

නිපයෝජය සාමානයාධිකාකා ( ොපකඹ   

නගරය) කාර්යාලය, සිව් වන මහල, 

ලක්ෂ්මන් පගඹඩනැගිල්ල, 340, 

ආර්. ඒ. ද පමල් මාවත, පකඹ   03 දී. 

2020 
අයගොස්තු 

12 
යප.ව.10.00 

 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල, 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 
යකොළඹ 03මගින් 
2020-08-11 දිනට 

යපර 
දුක.011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

 
 
 

85,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මගින්) 

 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

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

යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- වියේශීය 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/yv8h6n1z6ziy761/ENG-DD1-CC-2020-081.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yv8h6n1z6ziy761/ENG-DD1-CC-2020-081.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rhrwho4pcspd2vw/ENG-DD1-CC-2020-082.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rhrwho4pcspd2vw/ENG-DD1-CC-2020-082.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/20/126 

 

පාරියභෝගික විදුලි බිල් පැකට් 2400 
මුද්රයය කිරීම හා සැපයිම 

2020-07-22 

වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර) 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී(නැයගන

හිර කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

1,000.00 65,760.00 නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය), 

නිලායවලි පාර, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය - 

NCB 

Click Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 (ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/C1/ICB/2K20/

003 

 
මහියංගනය විදුලි ඉංජියන්රු කාර්යාලය 
සඳහා නව බකට් ට්රක් රථයක් මිලදී ගැනීම 

සහ සැපයීම (Bucket Truck) 

 
 

2020 
අයගෝස්තු මස 

12 
ප.ව 15.00 

 
 
 

 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංජියන්රු 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

දු.ක. : 0552222474 

 
3000.00 

 
495,000.00 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ්) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

ICB 

Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2020/30 
පතරපුම් අවි - ආවරණය සමග ොMechanical 

Crimping Tools with Steel Case & 8 set 

Dies)  උපකරය සපයා යගනවිත් භාරදීම 
14 එකු 

(ලංසු මිල රු. මිලියන 5 ඉක්මවන්පන් නම් ලංසු 

භාරගන්නා අවසාන දිනයට පෙර PCAIII 

අවශ්යපව්.) 

2020.07.23 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයොජ්ය සාමානයාධිකාකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 
කාර්යාලය, යබදාහැරීම් අංශ 
- 4 මූලසථ්ානය, 3වන මහල, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක: 25, නගරසභා පටුමඟ, 

යදහිවල. 
011-2638852 

1,500.00 86,000.00 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු (වාණිජ්), 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 

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

ප්රධාාන ඉංජියන්රු (වාණිජ්), 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-

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

යදහිවල. 

 NCB Click here 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2020/32 
ආරක්ශිත ඉනිමඟ සපයා, යගනවිත් භාරදීම 

ආරක්ශිත ඉනිමඟ අඩි 20 - 20 එකු 
ආරක්ශිත ඉනිමඟ අඩි 28 - 15 එකු 

ආරක්ශිත ඉනිමඟ අඩි 32 - 10 එකු 
 

2020.07.23 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයොජ්ය සාමානයාධිකාකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 
කාර්යාලය, යබදාහැරීම් අංශ 
- 4 මූලසථ්ානය, 3වන මහල, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක: 25, නගරසභා පටුමඟ, 

යදහිවල. 
011-2638852 

1,500.00 20,000.00 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු (වාණිජ්), 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 

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

ප්රධාාන ඉංජියන්රු (වාණිජ්), 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-

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

යදහිවල. 

 NCB Click here 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2020/33 

බ.ප.ද.-1 පිලියන්දල තැනීම් වැඩබිපමහි අබලි 
භාන්ඩ විකිණීම සඳහා වූ යටන්ඩරය. 

යලොට් 01යි 

2020.07.23 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයොජ්ය සාමානයාධිකාකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 
කාර්යාලය, යබදාහැරීම් අංශ 
- 4 මූලසථ්ානය, 3වන මහල, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක: 25, නගරසභා පටුමඟ, 

යදහිවල. 
011-2638852 

500.00 100,000.00 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු (වාණිජ්), 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 

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

ප්රධාාන ඉංජියන්රු (වාණිජ්), 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-

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

යදහිවල. 

 NCB Click here 
 

https://www.dropbox.com/s/g4yw7o3zfjzfm3a/Eng-DD2-EP-126%20Electricity%20Bills.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r04u0w88zty9tm4/2020%20ICB%20003%20%28i%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r04u0w88zty9tm4/2020%20ICB%20003%20%28i%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wwmp8evrpfjgkbr/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_30.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z0zkkkfrmztty87/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_32.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dno3rl6at3kj52u/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_33.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2020/34 

බ.ප.ද.-1 ෙ ාත් ගබඩාපවහි සහ පබදාහැරීම් 

නඩත්තු ඒකකපයහි අබලි භාන්ඩ විකිණීම 
සඳහා වූ යටන්ඩරය. 

යලොට් 06යි 

2020.07.23 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයොජ්ය සාමානයාධිකාකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 
කාර්යාලය, යබදාහැරීම් අංශ 
- 4 මූලසථ්ානය, 3වන මහල, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක: 25, නගරසභා පටුමඟ, 

යදහිවල. 
011-2638852 

500.00 
යටන්ඩර් පත්රිකායේ 
සඳහන් පරිදි යේ. 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු (වාණිජ්), 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 

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

ප්රධාාන ඉංජියන්රු (වාණිජ්), 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-

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

යදහිවල. 

 NCB Click here 
 

ඉදිකිරීම් 

            

යසේවා 
ජ්නන අංශය 

(ලක්ෂපාන  

සංකීර්යය) 

LC/CME/PROC/VEHI HIRE/2020/21 
කාර් රථ 02 ක්  රියදුරු සහ ඉන්ධාන සමඟ 
කුලියට ලබා ගැනිම සඳහා වන ලංසුව 

වාහන මුල් ලියාපදිංචියේ සිට වසර 10 කට 
වඩා පැරණි යනොවිය යුතය. 

මිළ ගයන් ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාව වන 
විට ලියාපදිංචි යනොකළ වාහන, යතෝරා 
ගැනීයමන් සති 02 ක් ඇතුලත ලියාපදිංචි 

කර ඉදිරිපත් කල යුතුය. 
 

30 /07  /2020 
14:00 පැය 

ජ්නන කණිෂ්ඨ  
ප්රසම්පාන 
කමිටුව 

(ලක්ෂපාන ) 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(ලක්ෂපාන  සංකීර්යය), 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
ලක්ෂපාන 

දුරකථන: 

051-2232375 
 

Email.: dgmlc@ceb.lk 

රු.1000.00 
මහජ්න බැංකුව 
යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ ඇති 
ලං.වි.ම. ජ්නන 
මුලස්ථාන 

 

ගිණුම් අංක: 

071-1-001-2-

3320705 
ගිණුමට බැර 
කර ලදුපත 
ඉදිරිපත් කළ 

යුතුය. 
 

 
එක වාහනයකට 

රු.10,000.00 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(ලක්ෂපාන  සංකීර්යය), 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

ලක්ෂපාන 

. 
 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(ලක්ෂපාන  සංකීර්යය), 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

ලක්ෂපාන 

30/07/2020 දින 

14:00 පැයට 

- NCB 

 

Click 
here. 

 

ලක්විජ්ය විදුලි 
බලාගාරය 

LV/T/2020/0209 

ලක්විජ්ය විදුලි බලාගාරයේ 
සිවිල් අංශය අවුරුේදක 

කාලයක් සඳහා (2020 – 2021)  
සහයක යසේවාවක් ලබා ගැනීම 

 

2020-07-22 
ප.ව. 14.00 

 

යපර ලංසු 
හමුව 2020-
07-15 10.00 

පැයට 
 

 
 

 

 
 

 
ලක්විජ්ය 
විදුලි 

බලාගාරය- 
සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන 
අංශය, 4වන මහල, 

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

TP : 032 226 8964 

Fax: 032 226 8966 

 

 

7000/- මුදල  
(නැවත 

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

ගිණුම් අංක: 
071100123
320705 
යවත බැර 
කල හැක. 

 

රු.300,000.00 
ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 

මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජ්ය 

විදුලි බලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච් යලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 

 
TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8966 

 
ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 
යගොඩනැගිල්ල, 
ලක්විජ්ය විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච් යලයි 

61342. 
 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 
යනොමියල් 
බාගත 

කරගත හැක 
 

 
 
 
 
 

NCB 

 
 
 
 
 

Click Here 

 
ලක්විජ්ය 

LV/T/2020/0188 
 

ලක්විජ්ය විදුලි බලාගාරයට ගිනි පුපුරැ හට 

2020 ජූ  ූ  ූලී 

මස 22 වන 
දින 14.00 

ලක්විජ්ය 
විදුලි  

බලාගාරය 

බලස්ථාන 
කළමයාකරු, 

 
1,000/=මුදල 

 
 

30,000/= 

බලස්ථාන 
කළමයාකරු, 

බලස්ථාන 
කළමයාකරු, 

 
http://www.
ceb.lk/tende

 
 

 
 

https://www.dropbox.com/s/5t7hqu0vkpz3boa/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_34.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c64yi5nwsbxcmv1/Eng-Gen-LC-CME-PROC-VEHI-HIRE-2020-21.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c64yi5nwsbxcmv1/Eng-Gen-LC-CME-PROC-VEHI-HIRE-2020-21.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/v2bmvps2mpj5htq/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0209.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
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විදුලි  
බලාගාරය 

යනූාගන්නා (Spark Proof)  යමවලමි               
සැපයීම 

 

පැයට. 
 
 
 
 
 
 
 

කණිෂ්ඨ 
සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ලක්විජ්ය විදුලි  
බලාගාරය ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච්ය ෝයල්. 

සාමානයාධිකා
කාරී ලංකා 
විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
නමින් 
මහජ්න 
බැංකුයේ 

ගිණුම් අංක: 
071100123
320705 
යවත බැර 
කල හැක. 

ලක්විජ්ය විදුලි  බලාගාරය 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච්ය ෝයල්. 

ලක්විජ්ය විදුලි  
බලාගාරය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්ය ෝයල්. 

rs/ 
යවතින් 
යනොමියල් 
බාගත 

කරගත හැක 
 

 
NCB 

 
Click Here 

ජ්නක 

 

උකුයවල 
විදුලි 

බලාගාරය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MC/UKU/BIDS/2020/002 

 

උකුයවල විදුලි බලස්ථානයේ ඉහල 
සහ පහල නිවාස යපයදස්වල 

එලියපයහලි කිරීම්, උදයන කටයුතු 
සහ යගොඩනැගිලිවල පිරිසිදු කිරීයම් 

කටයුතු ඉටුකිරීයම් යසේවාව 
පවත්වායගන යෑම 

(එක් වසරක් සඳහා) 

2020/07/29 
ප.ව. 14.00 
පැයට 

 

මහවැලි 
සංකීර්ය 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

උකුයවල විදුලි 
බලාගාරය, ලං.වි.ම. , 

උකුයවල. 
 

 

T.P. 

066 224 3054 

066 224 4229 

 

Fax 

066 224 4351 
 

රු: 1,000.00 

 

සෑම 
යගවීමක්ම 
ඕනෑම 
මහජ්න 
බැංකු 

ශාඛාවකින් 
යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 

ඇති ලං.වි.ම. 
ජ්නක 

මුලස්ථාන
යේ ගිණුම් 
අංක: ’ 

071-1001-
2-3320-705 
බැරවන යසේ 
යගවා බැංකු 
ලදුපත 

ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය. 

රු: 40,000/- උකුයවල විදුලි 
බලාගාරය, 

ලං.වි.ම. , උකුයවල. 
 

උකුයවල විදුලි 
බලාගාරය, 

ලං.වි.ම. , උකුයවල. 
 

2020/07/29 
ප.ව. 14.00 පැයට 

අදාළ 
යනොයේ. 

යේශීය 

 
Click 
here 

 

ජ්නක 

 
KPS/CE/DISP/ 

2019/12 
 

“ භාවිතයයන් ඉවත් කරන ලද 
යකඩ,ප්ලාස්ට්ක්, යේකර්,ටයර්, 
වායුසමීකරය, ට්රාන්ස්  ය ෝමර් 

ඔයිල්,ආදිය විකිණීම.” 

 
2020.07.22 
14.00 පැයට 

 
සුළු සපයා 

ගැනීම් කමිටුව 
(තාපබල 
සංකීර්යය) 

 
නියයෝජ්ය සාමානයා 
ධිකාකාරී  ( තාපබල 
සංකීර්යය)  ලංවිම 
ජ්නන මූලස්ථානය,       
නව කැළණි පාලම, 

10600 
යකොයලොන්නාව 
දුරකතන අංකය 

2437426, 2423897 
 

250.00 10,000.00 

නියයෝජ්ය සාමානයා 
ධිකාකාරී ( තාපබල 
සංකීර්යය)  ලංවිම 
ජ්නන මූලස්ථානය,       
නව කැළණි පාලම, 

10600 යකොයලොන්නාව 
දුරකතන අංකය 

2437426, 2423897 
 

නියයෝජ්ය සාමානයා 
ධිකාකාරී ( තාපබල 
සංකීර්යය)  ලංවිම 
ජ්නන මූලස්ථානය, 
නව කැළණි පාලම, 

10600 
යකොයලොන්නාව 
දුරකතන අංකය 

2437426, 2423897 

අදාල නැත යේශීය 
Click 
Here 

http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/i3fpaxtyap5flu6/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0188.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tw1sqyleosfht49/Eng-GEN-MC-UKU-BIDS-2020-002.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tw1sqyleosfht49/Eng-GEN-MC-UKU-BIDS-2020-002.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/egc13ekoovh10u7/ENG-GEN-KPS-CE-Disp-2019-12-Completed%20WM.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/egc13ekoovh10u7/ENG-GEN-KPS-CE-Disp-2019-12-Completed%20WM.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

 
DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2020/080 

 
ප්රධාාන ඉං්නයන්රු (යකොළඹ දකුය) 
කාර්යාලයේ, පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථාන II සදහා කුලියට යහෝ 

බේදට යගොඩනැගිල්ලක් සපයා ගැනිම. 

 
පිහිටිම-යකොළඹ 05 අවටින්. 

යගොඩනැගිල්යල් බිම් ප්රමායය- වර්ග 
අඩි 2000 

අවම වශයයන් වාහන 04 ක් 
නැවැත්විය හැකි විය යුතුය. 

පිවිසුම් මාර්ගයේ පළල -අඩි 17 යහෝ 

ඊට වැඩි. 
විදුලිය, දුරකථන හා ජ්ල පහසුකම් 

තිබිය යුතු යේ. 
බදු  කාල සිමාව වසර 02 කි. 

2020 
ජුලි 
22 

යප.ව.10.00 
 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

ලංසු යපොත් නිකුත් 
යනොයකයර්. 

යගොඩනැගිල්යල් මුල් 
අයිතිකරුවන් සියලු 
විස්තර සහිතව තමාම 
ලංසු ලිඛිතව  ඉදිරිපත් 

කල යුතුය 
දුක.011-2575923 
011-2575930 

- - 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි (යකොළඹ 
නගරය) කාර්යාලය, 

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

යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 
 

- යේශීය - 

 
 
 
 

නි.සා. (උ.මැ) 

 
 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/2020/024 
 

විදුලි ඉංජියන්රු(යබදාහැරීම් නඩත්තු) යේ 
රාජ්කාරී කටයුතු සඳහා වසරක කාල සීමාවකට  
කුලී පදනම මත කාර් රථයක් ලබා ගැනීම. 

 
 
 

2020.07.16 
ප.ව.03.00 

 
 
 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් කමිටුව 

 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 525/26, පළමු 

මහල,ඩී.එස.්යසේනානායක 

මාවත, අනුරාධාපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 
 
 
 
 
 

500.00 

 
 
 
 
 
 

5,000.00 

 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 525/26, පළමු 

මහල,ඩී.එස.්යසේනානායක 

මාවත, අනුරාධාපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

ඩී.එස්.යසේනානායක මාවත, 

අනුරාධාපුර. 

 
 
 
 
 

අදාළ නැත යේශීය 
තරඟකාරී 
ලංසු 

click here 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/232 
යප්රායදණිය ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලයට අයත් 

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

ගැනීම. 
 

2020-07-22  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 
 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/233 

 
කුණ්ඩසායල් ප්රායේශීය විදුලි 

ඉංජියන්රු කාර්යාලයට අයත් වාණීජ් 
උප ඒකකය සඳහා  කුලී පදනම මත 
වසරක කාලයකට ත්රි යරෝද  රථයක්  

ලබා ගැනීම. 
 

2020-07-22  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 
 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 

CP/CE(COM)/PPC/2020/235 

 

2020-07-22  
දින 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

තමා විසින් සකස් 
කරගත් අයදුම්පතක 

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

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) 
කාර්යාලය, 

- යේශීය  

file:///C:/Users/DELL3/Desktop/Paper%20add%2002-07-2020/Sin-DD1-NCP--HV-2020-024.pdf
https://www.dropbox.com/s/4ula27nh0q1xqf4/Sin-DD2-CP-PPC-2020-232.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4ula27nh0q1xqf4/Sin-DD2-CP-PPC-2020-232.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uasp1bhl6hbpor3/Sin-DD2-CP-PPC-2020-233.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uasp1bhl6hbpor3/Sin-DD2-CP-PPC-2020-233.pdf?dl=0
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(මධායම) 
 
 

කටුගස්යතොට ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංජියන්රු බල ප්රයේශයට අයත් 
අකුරය විදුලි පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානය පවත්වා යගන යාම 
සඳහා බදු / කුලී පදනම මත පහත 

සඳහන් පහසුකම් සහිත 
යගොඩනැගිල්ලක් වසර 02ක 
කාලයකට ලබා ගැනීම. 

 

 අකුරය පා.යසේ.ම. ප්රයේශය තුළ 
ප්රධාාන මාර්ගයට ආසන්න 
ස්ථානයක් විය යුතුය. 

(කටුගස්යතොට සිට අලවතුයගොඩ 
දක්වා) 

 යගොඩනැඟිල්යල් ප්රමායය ව.අ. 
2500-3000 අතර 

පැවතිය යුතුවීම. 

 සැහැල්ලු වාහන 03ක් නවතා 
තැබීයම් හැකියාව තිබිය යුතුය. 

 ජ්ලය, විදුලිය, දුරකථන හා මාර්ග 
පහසුකම් සහ අයනකුත් 

සනීපාරක්ෂක පහසුකම් තිබිය 
යුතුය. 

 ප්රධාාන මාර්ගයට ආසන්න වීම 
සහ නිරවුල් ප්රයේශ මාර්ග තිබිය 

යුතුය. 

 යගොඩනැගිල්ල අවට  ආරක්ෂිත 
වැටක් ඉදිකර තිබිය යුතුය. 

  

ප.ව. 2.00ට කමිටුව බලායපොයරොත්තු වන 
කුලිය සහ 

යගොඩනැගිල්යල් සියලු 
විස්තර සඳහන් කර 

එවන්න. 

දු.අ.   081-2499679 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/242 

 
ප්රායේශිය විදුලි ඉංජියන්රු 

(නාවලපිටිය) සඳහා  කුලී/බඳු පදනම 
මත වසර 02ක කාලයකට නිවසක් 

ලබා ගැනීම. 
 

1.නිවයසේ ප්රමායය වර්ග අඩි 1750කට 
ආසන්න වීම සහ නිදන කාමර 03කට 

යනොඅඩු වීම. 
 

 
2.සැහැල්ලු වාහනයක් නවතා තැබිය 

හැකි ගරාජ්යක් සහිත වීම. 
 

 

2020-07-22  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

තමා විසින් සකස් 
කරගත් අයදුම්පතක 
බලායපොයරොත්තු වන 
මුදල සහ ඉඩයම් සියලු 
විස්තර සඳහන් කර 

එවන්න. 
 

දු.අ.  054-2222363 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

- යේශීය  
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3.නාවලපිටිය ප්රායේශිය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලයට පහසුයවන් 
ළඟාවිය හැකි මාර්ග සහිත වීම. 

 
4.ජ්ලය, විදුලිය, දුරකථන හා 

සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සහිත වීම. 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/243 

 
කෑගල්ල  ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලයට අයත් වාණීජ් උප 

ඒකකය සඳහා  කුලී පදනම මත වසර 
02ක කාලයකට කෲ කැබ් රථයක්  
යහෝ සින්ගල් කැබ් රථයක් ලබා 

ගැනීම. 
 

2020-07-22  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 
 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/20/134 

 
විදුලි අධිකාකාරී (කාර්යාලය ) මඩකලපුව 
යේ රාජ්කාරී කටයුතු සඳහා වෑන්  
රථයක්  වසර 02 ක් සඳහා කුලියට 

ලබා ගැනීම. 
 
 

2020-07-22 

වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

ප්රායේශීය ප්රධාාන  විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය 

(මඩකලපුව) 
065-2222639 

යහෝ 
නියයෝජ්ය 

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

1,000.00 20,000.00 නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
උප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

- 

NCB Click Here 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/20/135 

 

විදුලි අධිකාකාරී (යබදාහැරීම් නඩත්තු) 
ත්රිකුණාමලය  යේ රාජ්කාරී කටයුතු 
සඳහා වෑන්  රථයක්  වසර 02 ක් 
සඳහා කුලියට ලබා ගැනීම. 

2020-07-22 

වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

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

1,000.00 20,000.00 නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
උප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

- 

NCB Click Here 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/20/136 

 

විදුලි අධිකාකාරී (යබදාහැරීම් නඩත්තු) 
අමිපාර  යේ රාජ්කාරී කටයුතු සඳහා 
වෑන්  රථයක්  වසර 02 ක් සඳහා 

කුලියට ලබා ගැනීම. 

2020-07-22 

වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

විදුලි ඉංජියන්රු   
යබදාහැරීම් නඩත්තු  
(අමිපාර) කාර්යාලය 

063-2223299 
යහෝ 

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

1,000.00 20,000.00 නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
උප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

- 

NCB Click Here 

https://www.dropbox.com/s/lvcwh7m0t3gyws2/Sin-DD2-CP-PPC-2020-243.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lvcwh7m0t3gyws2/Sin-DD2-CP-PPC-2020-243.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zvqiubvyhnecsih/Eng-DD2-EP-134%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20office%20Batticaloa.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t5uuck3rhhp5amy/Eng-DD2-EP-135%20Hiring%20of%20Vehicle%20forES%28DM%29%20Trincomalee.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qblm0tj68ofead2/Eng-DD2-EP-136%20Hiring%20of%20Vehicle%20forES%28DM%29%20Ampara.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 

අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/P&D-V158/2020/64 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන්  රථයක් 
ලබා ගැනීම. ප්රධාාන ඉංජියන්රු- සැලසුම් 

හා සංවර්ධාන 

2020-07-15 

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. 

 
- 

 
යේශීය 

Click 

Here 

යබදාහැරිම් 

අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/G- V101/2020/65 
යතත් බදු කුලී පදනම මත කෘ කැබ් රථයක් 

ලබා ගැනීම.  පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානය- යක්කල 

2020-07-15 

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. 

 
- 

 
යේශීය 

Click 

Here 

යබදාහැරිම් 

අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/G- V127/2020/66 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන්  රථයක් 
ලබා ගැනීම. ප්රධාාන විදුලි ඉංජියන්රු 

කාර්යාලය- ගම්පහ 

2020-07-15 

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. 

 
- 

 
යේශීය 

Click 

Here 

යබදාහැරිම් 

අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/G- V60/2020/67 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන්  රථයක් 
ලබා ගැනීම. ප්රධාාන විදුලි ඉංජියන්රු 

කාර්යාලය- ගම්පහ 

2020-07-15 

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. 

 
- 

 
යේශීය 

Click 

Here 

යබදාහැරිම් 

අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/Con- V154/2020/68 
යතත් බදු කුලී පදනම යමෝටර්  රථයක් 
ලබා ගැනීම.(රියදුරු සහිතව) ,වැඩබිම්  

ඉංජියන්රු -තැනීම් 

2020-07-15 

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. 

 
- 

 
යේශීය 

Click 

Here 

යබදාහැරිම් 

අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/Con- V18/2020/69 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන්  රථයක් 
ලබා ගැනීම. ප්රධාාන ඉංජියන්රු කාර්යාලය 

- තැනීම් 

2020-07-15 

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. 

 
- 

 
යේශීය 

Click 

Here 

යබදාහැරිම් 

අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/J-V157/2020/43 
යතත් බදු කුලී පදනම මත යමෝටර්  රථයක් 

ලබා ගැනීම.  (රියදුරු සහිතව) ප්රධාාන විදුලි 

ඉංජියන්රු - ජ්ා ඇල 

2020-07-15 

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. 

 
- 

 
යේශීය 

Click 

Here 

යබදාහැරිම් 

අංශ 02 
(බපඋ) 

 

WPN/KEL/CE/TC01/2020/04 

කැලණිය ප්රායේශීය නඩත්තු ඒකකය II 

සඳහා බදු කුලීපදනම මත යගොඩනැගිල්ලක් 

ලබා ගැනීම. 

(මාවරමණ්ඩිය,මායකොළ,යදල්යගොඩ,  

කැලණිය අවටින්) 

2020-07-15 

ප.ව 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ප්රායේශිය විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය, 624, නුවර 
පාර, ඇල්යදණිය, 

කඩවත. 
දු.ක. 

0112 925880 
 ැක්ස්: 

0112 925885 

500.00 - 

ප්රායේශිය විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය, 624, නුවර පාර, 

ඇල්යදණිය, කඩවත. 
දු.ක. 

0112 925880 
 ැක්ස්: 

0112 925885 

ප්රායේශිය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 

624, නුවර පාර, 
ඇල්යදණිය, කඩවත. 

දු.ක. 
0112 925880 

 ැක්ස්: 
0112 925885 

- 
 

යේශීය 
Click 

Here 

යබදාහැරිම් 

අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/2020/26 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු තැනීම් කාර්යාලයට 

අයත් වරායගොඩ තැනීම් වැඩබිම 
අළුත්වැඩියා  කටයුතු සිදුකිරීම. (සිවිල් වැඩ 

පමණි) 

2020-07-15 

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 10,000.00 

නි.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 

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

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

යනො. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගොඩ. 

 
- 

 
යේශීය 

Click 

Here 

https://www.dropbox.com/s/hc10zxnnk4owy0g/Eng-DD2-WPN-NCB-P%26D%20-V158-2020-64%20van%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hc10zxnnk4owy0g/Eng-DD2-WPN-NCB-P%26D%20-V158-2020-64%20van%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7aramvpg1fg5v1s/ENG-DD2-WPN-NCB-G%20-%20V101-2020-65%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7aramvpg1fg5v1s/ENG-DD2-WPN-NCB-G%20-%20V101-2020-65%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s9mtavd3hb8t4dk/Eng-DD2-WPN-NCB-G-V127-2020-66%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s9mtavd3hb8t4dk/Eng-DD2-WPN-NCB-G-V127-2020-66%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sah7ur78ljznt3m/Eng-DD2-WPN-NCB-G-V60-2020-67%20van%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sah7ur78ljznt3m/Eng-DD2-WPN-NCB-G-V60-2020-67%20van%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6v1v7plkj8po5lj/Eng-DD2-WPN-NCB-Con-%20V154-2020-68%20-%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6v1v7plkj8po5lj/Eng-DD2-WPN-NCB-Con-%20V154-2020-68%20-%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nwj66t55jray0vi/Eng-DD2-WPN-NCB-Con-V18-2020-69%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nwj66t55jray0vi/Eng-DD2-WPN-NCB-Con-V18-2020-69%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9wqf4x73afghmrk/Eng-DD2-WPN-NCB-J-%20V157-2020%20-43%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9wqf4x73afghmrk/Eng-DD2-WPN-NCB-J-%20V157-2020%20-43%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/idyo5d0mh8d2hup/Sin-DD2-WPN-KEL-TC01-Building.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/idyo5d0mh8d2hup/Sin-DD2-WPN-KEL-TC01-Building.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m21c9qf762g33su/Eng-DD2-WPN-NCB-2020-26%20Waragoda%20site.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m21c9qf762g33su/Eng-DD2-WPN-NCB-2020-26%20Waragoda%20site.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)DEO1/HV-

88/BD-13/2K20/36 
 

විදුලි ඉංජියන්රු (මහියංගනය) 
ඒකකයේ කන්දකැටිය පාරියභෝගික 
යසේවා මධායස්ථානය  සඳහා කුලි 

පදනම මත වසර යදකක  කාලයකට 
ත්රී යරෝද රථයක් ලබාගැනීම 

 
 

2020 
ජූලි මස 22 
ප.ව 15.00 

 
 
 
 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ්) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

දු.ක. : 0552222474 

 
500.00 

 
22,000.00 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංජියන්රු 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ්) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

නිසාොඌව)/ප්රඉොවාණිජ)/නිල 

නිවාස/සි6/2පක්20/03 
 

දඹගල්ල නගරය අවටින් පාරියභෝගික 
යසේවා මධායස්ථානය (දඹගල්ල) සඳහා 

යගොඩනැගිල්ලක් වසර යදකක 
කාලයකට බදු පදනම මත ලබාගැනීම 

 
 

2020 
ජූලි මස 22 
ප.ව 15.00 

 
 
 
 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

 
ප්රායේශීය විදුලි 

ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, වැල්ලවාය 
පාර, යමොයරාගල 

 
දු.ක. : 0552277350 

 
500.00 

 
8,000.00 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංජියන්රු 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ්) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

නිසාොඌව)/ප්රඉොවාණිජ)/නිල 

නිවාස/සි6/2පක්20/04 
 

දඹගල්ල නගරය අවටින් විදුලි අධිකාකාරි 
(දඹගල්ල) නිල නිවස සඳහා නිවසක් 
වසර යදකක කාලයකට බදු පදනම 

මත ලබාගැනීම 

 
 

2020 
ජූලි මස 22 
ප.ව 15.00 

 
 
 
 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

 
ප්රායේශීය විදුලි 

ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, වැල්ලවාය 
පාර, යමොයරාගල 

 
දු.ක. : 0552277350 

 
500.00 

 
6,000.00 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංජියන්රු 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ්) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

නිසාොඌව)/ප්රඉොවාණිජ)/නිල 

නිවාස/සි6/2පක්20/05 
 

යමොයරාගල නගරය අවටින් ප්රායේශීය 
නඩත්තු ඒකකය (යමොයරාගල) සඳහා 

යගොඩනැගිල්ලක් වසර යදකක 
කාලයකට බදු පදනම මත ලබාගැනීම 

 
 

2020 
ජූලි මස 22 
ප.ව 15.00 

 
 
 
 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

 
ප්රායේශීය විදුලි 

ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, වැල්ලවාය 
පාර, යමොයරාගල 

 
දු.ක. : 0552277350 

 
500.00 

 
6,000.00 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංජියන්රු 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ්) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

NCB 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/6c8lyspdigoz5nh/Three%20wheeler-36.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6c8lyspdigoz5nh/Three%20wheeler-36.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ec5bm0k052uo7qk/2K20.03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ec5bm0k052uo7qk/2K20.03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0wmyuimn753jd4k/2K20.04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0wmyuimn753jd4k/2K20.04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v3zfasbjqzwlekg/2K20.05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v3zfasbjqzwlekg/2K20.05.pdf?dl=0
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යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 
නි.සා.(සබර) 

 

SAB/EH/C3/BLDG/KIRIELL

A ESQ/2020 
කිරිඇල්ල විදුලි අධිකාකාරී නිල නිවස 

සඳහා කුලී පදනම මත 
යගොඩනැගිල්ලක් ලබාගැනීම 

 

2020.08.06 
ප.ව. 3.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය 

(ඇහැලියයගොඩ), 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, තැ.යප.03, 
තලාවිටිය, 

ඇහැලියයගොඩ. 
 

500.00 - 

විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය 

(ඇහැලියයගොඩ ), ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තැ.යප.03, තලාවිටිය, 

ඇහැලියයගොඩ. 

 

විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය 

(ඇහැලියයගොඩ ), 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, තැ.යප.03, 
තලාවිටිය, 

ඇහැලියයගොඩ. 
 

- යේශීය 

 
 

Click 
Here 

 

 
යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 
නි.සා 

(සබර) 

යටන්ඩර් අංකය:           

SAB/EE(EMB)/Building/2020/03 

 

 
 

ඇඹිලිපිටිය විදුලි ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ 
යකොයලොන්න පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානයේ වැඩ කණ්ඩායම් හට 

නවාතැන් පහසුකම් ගැනීම  සඳහා වසර 
03 ක කාලයක් සඳහා කුලී පදනම මත 

නිවසක් ලබා ගැනීම. 
 

2020.07.15 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
නවනගරය, 
ඇඹිලිපිටිය 

රු. 500.00 - 

ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු 
ඇඹිලිපිටිය කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නවනගරය, ඇඹිලිපිටිය 

ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංජියන්රු ඇඹිලිපිටිය 
කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නවනගරය, 
ඇඹිලිපිටිය 

-- යේශීය 
Click 
Here 

 
යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

 
දප/ප්රඉ/අකු/ලි6/ඕවයරෝල් /2020/0049 

 
ඕවයරෝල් 294 මසා නිම කර සැපයීම 

 
අකුරැස්ස ප්රායේශීය ප්රධාාන විදුලි 

ඉංජියන්රු කාර්යාලයට අනුයුක්තව 
යසේවය කරනු ලබන යසේවකයින්හට 
ඕවයරෝල් 294 මසා නිම කර සැපයීම. 

 
2020.07.15 
ප.ව. 02.00 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීම් 
කමිටුව 

 
ප්රායේශීය ප්රධාාන විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක.08, 

යාකබැේද පාර, 
අකුරැස්ස. 

 
දු.ක.    041 - 
2250344 

 ැක්ස් 041 - 2250285 

 
1,000.00 

 
10,000.00 

 
ප්රධාාන  ඉංජියන්රු, 
ප්රායේශීය ප්රධාාන විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක.08, යාකබැේද පාර, 

අකුරැස්ස. 
 
 

  
 

අදාලයනොයේ

. 

 

 

NCB 

 

 
යතොරතුරු 
පිටපත්ර 

 
යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

 
දප/අකු/ලි1/2020/ 04 

අකුරැස්ස ප්රා.වි.ඉ.කාර්යාලයට අයත් 
වැලිගම සහ අකුරැස්ස ප්රයේශ තුළ 

විදුලිය විසන්ධිකා කිරීම හා යලි ඇමිණීම 
 

 
2020 
ජූලි 16 

ප.ව. 02.00 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීම් 
කමිටුව 

 
ප්රායේශීය ප්රධාාන විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අකුරැස්ස. 

 
දු.ක.    041 - 
2250344 

 ැක්ස් 041 – 
2250285 

 

 
500.00 

 
5000.00 

 
ප්රධාාන  ඉංජියන්රු, 
ප්රායේශීය ප්රධාාන විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අකුරැස්ස. 

 

  
 

අදාලයනොයේ

. 

 

 

NCB 

 

 
යතොරතුරු 
පිටපත්ර 

https://www.dropbox.com/s/66e60dibrdzn9xz/Bidd%20Doc%20Esq%20kiriella.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/66e60dibrdzn9xz/Bidd%20Doc%20Esq%20kiriella.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vhja6lm0n0xmhev/Tender%20Book%20-%20%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%20%E0%B6%9A%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%B8%E0%B7%8A%28%E0%B6%BA%E0%B7%90%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B6%A7%29pdf.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vhja6lm0n0xmhev/Tender%20Book%20-%20%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%20%E0%B6%9A%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%B8%E0%B7%8A%28%E0%B6%BA%E0%B7%90%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B6%A7%29pdf.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2z1drwke2hos4z7/Sin-DD4-SP-SP-CE-Ak-C6-Overall-2020-0049.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2z1drwke2hos4z7/Sin-DD4-SP-SP-CE-Ak-C6-Overall-2020-0049.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/shic0ffuvhiv9n8/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%85%E0%B6%9A%E0%B7%94-%E0%B6%BD%E0%B7%9201-2020-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/shic0ffuvhiv9n8/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%85%E0%B6%9A%E0%B7%94-%E0%B6%BD%E0%B7%9201-2020-04.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

 
දප/අකු/ලි1/2020/05 

අකුරැස්ස ප්රා.වි.ඉ.කාර්යාලයට අයත් 
යදනියාය, යමොරවක සහ පස්යගොඩ 
ප්රයේශ තුළ විදුලිය විසන්ධිකා කිරීම හා 

යලි ඇමිණීම 
 

 
2020 
ජූලි 16 

ප.ව. 02.00 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීම් 
කමිටුව 

 
ප්රායේශීය ප්රධාාන විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අකුරැස්ස. 

 
දු.ක.    041 - 
2250344 

 ැක්ස් 041 - 2250285 

 
500.00 

 
5000.00 

 
ප්රධාාන  ඉංජියන්රු, 
ප්රායේශීය ප්රධාාන විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අකුරැස්ස. 

 

  
 

අදාලයනොයේ

. 

 

 

NCB 

 

 
යතොරතුරු 
පිටපත්ර 

යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

දප/ත/ලි11/නිළ ඇඳුම්/2020/02 
 

නි  ඇඳුම් මසා නිම කර සැෙයීම 
 

තංගල්ල ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලයේ නිළ ඇදුම් හිමි යසේවක 
මණ්ඩලය සඳහා නිළ ඇඳුම් මසා නිම 

කර සැපයීම. 

2020-07-15 
ප.ව.2.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය. 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය 

සැමුයවල් මාවත, 
තංගල්ල . 

දු.අංකය -047-
2241771 

1000/- 5000/- ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය. 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 
සැමුයවල් මාවත, 

තංගල්ල . 
 
 

  
 

අදාලයනොයේ

. 

 

 

NCB 

 

 
යතොරතුරු 
පිටපත්ර 

යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

දප/හම්/ලි02/2020/06 
 

ජංගම දුරකථන (Smart phone) 

සැෙයීම. 
 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ 
හම්බන්යතොටප්රායේශිය විදුලි 

ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ විදුලි බිල්පත් 
නිකුත් කිරීයම් කටයතු  පහසු කිරිම 
සඳහා පාරියභෝගික සම්බන්ධීකාරක 

මහතුන් යවත ජ්ංගම දුරකථන (Smart 

phone) 50ක්මිළ දී ගැනීම. 
 

2020-07-15 
ප.ව.2.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය. 

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

1000/- 5000/- ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය. 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 
සිරියබෝපුර, 
හම්බන්යතොට. 

 

  
 

අදාලයනොයේ

. 

 

 

NCB 

 

 
යතොරතුරු 
පිටපත්ර 

කලාප 04 
(දකුණු 
පළාත) 

 

නිසා ොදෙ)/ලි6/2020/41 

 

පුද්ගලික ආරක්ෂක පස වාව ලබා 

ගැනීම 

 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී (දප) ට අයත්, ගාල්ල 

ප්රායේශීය ඒකකයයහි සහ එයට 
අනුබේධා ප්රාථමික උපයපොල/ 

පා.යසේ.ම. සඳහා පුේගලික ආරක්ෂක 
යසේවාව ලබා ගැනීම. 

 

 

 

 

2020-07-22 

 

ප.ව. 2.00 

 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී (දප) 
කාර්යාලය, අංක 167, 
මාතර පාර, ගාල්ල 

 
දු.අං. 091-

2232095,091-
2232058 

 

1,000/- 

 

140,000/- 
 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී (දප) 
කාර්යාලය, අංක 167, 
මාතර පාර, ගාල්ල 

 

  
අදාල 

යනොයේ. 

 

NCB 

යතොරතුරු 
පිටපත 

 

https://www.dropbox.com/s/6w6gqxzoxypkut8/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%85%E0%B6%9A%E0%B7%94-%E0%B6%BD%E0%B7%9201-2020-05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6w6gqxzoxypkut8/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%85%E0%B6%9A%E0%B7%94-%E0%B6%BD%E0%B7%9201-2020-05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/na4nohow46ffwxc/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%AD-%E0%B6%BD%E0%B7%9211-%E0%B6%B8%E0%B7%92.%E0%B6%9C%E0%B7%90.-%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%85%E0%B6%87%E0%B6%B3%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A-2020-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/na4nohow46ffwxc/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%AD-%E0%B6%BD%E0%B7%9211-%E0%B6%B8%E0%B7%92.%E0%B6%9C%E0%B7%90.-%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%85%E0%B6%87%E0%B6%B3%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A-2020-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k8ddpcvkc5lnd66/Sin-DD4-SP-SP-H-T-2020-06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k8ddpcvkc5lnd66/Sin-DD4-SP-SP-H-T-2020-06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y41k52ocou6918l/Sin-DD4-SP-%E0%B6%B1%E0%B7%92.%E0%B7%83%E0%B7%8F.%28%E0%B6%AF%E0%B6%B4%29-%E0%B6%BD%E0%B7%926-2020-41-42-43-44.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y41k52ocou6918l/Sin-DD4-SP-%E0%B6%B1%E0%B7%92.%E0%B7%83%E0%B7%8F.%28%E0%B6%AF%E0%B6%B4%29-%E0%B6%BD%E0%B7%926-2020-41-42-43-44.pdf?dl=0
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කලාප 04 
(දකුණු 
පළාත) 

 

නිසා ොදෙ)/ලි6/2020/42 

 

පුද්ගලික ආරක්ෂක පස වාව ලබා 

ගැනීම 

 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරී (දප) ට අයත්, 
බේයේගම ප්රායේශීය ඒකකයයහි සහ 
එයට අනුබේධා ප්රාථමික උපයපොල/ 
පා.යසේ.ම. සඳහා පුේගලික ආරක්ෂක 

යසේවාව ලබා ගැනීම. 

 

2020-07-22 

 
ප.ව. 2.00 

 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී (දප) 
කාර්යාලය, අංක 167, 
මාතර පාර, ගාල්ල 

 
දු.අං. 091-

2232095,091-
2232058 

 

1,000/- 

 

75,000/- 
 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී (දප) 
කාර්යාලය, අංක 167, 
මාතර පාර, ගාල්ල 

 

  
අදාල 

යනොයේ. 

 

NCB 

යතොරතුරු 
පිටපත 

 

කලාප 04 
(දකුණු 
පළාත) 

 

නිසා ොදෙ)/ලි6/2020/43 

 

පුද්ගලික ආරක්ෂක පස වාව ලබා 

ගැනීම 

 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරී (දප) ට අයත්, 
අම්බලන්යගොඩ ප්රායේශීය ඒකකයයහි 
සහ එයට අනුබේධා ප්රාථමික උපයපොල/ 
පා.යසේ.ම. සඳහා පුේගලික ආරක්ෂක 

යසේවාව ලබා ගැනීම. 

 

2020-07-22 

 

ප.ව. 2.00 

 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී (දප) 
කාර්යාලය, අංක 167, 
මාතර පාර, ගාල්ල 

 
දු.අං. 091-

2232095,091-
2232058 

 

1,000/- 

 

75,000/- 
 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී (දප) 
කාර්යාලය, අංක 167, 
මාතර පාර, ගාල්ල 

 

  
අදාල 

යනොයේ. 

 

NCB 

යතොරතුරු 
පිටපත 

 

කලාප 04 
(දකුණු 
පළාත) 

 

නිසා ොදෙ)/ලි6/2020/44 

 

පුද්ගලික ආරක්ෂක පස වාව ලබා 

ගැනීම 

 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරී (දප) ට අයත්, 
ප්ර.ඉ.යබදා නඩත්තු  ඒකකයේ වැඩ 
කණ්ඩායම් සඳහා පුේගලික ආරක්ෂක 

යසේවාව ලබා ගැනීම. 

 

2020-07-22 

 
ප.ව. 2.00 

 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී (දප) 
කාර්යාලය, අංක 167, 
මාතර පාර, ගාල්ල 

 
දු.අං. 091-

2232095,091-
2232058 

 

1,000/- 

 

80,000/- 
 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී (දප) 
කාර්යාලය, අංක 167, 
මාතර පාර, ගාල්ල 

 

  
අදාල 

යනොයේ. 

 

NCB 

යතොරතුරු 
පිටපත 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2020/35 

බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි පදහිවල 

පබදාහැරීම් නඩත්තු වැඩ බිම සඳහා  

කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 
ලබාගැනීම සඳහා වූ යටන්ඩරය. 

2020.07.23 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයොජ්ය 
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 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ්), නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය,  

යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන මහල, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක: 25, නගරසභා 
පටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ්), නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 

යදහිවල. 

 

NCB 

Click here 
 

https://www.dropbox.com/s/y41k52ocou6918l/Sin-DD4-SP-%E0%B6%B1%E0%B7%92.%E0%B7%83%E0%B7%8F.%28%E0%B6%AF%E0%B6%B4%29-%E0%B6%BD%E0%B7%926-2020-41-42-43-44.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y41k52ocou6918l/Sin-DD4-SP-%E0%B6%B1%E0%B7%92.%E0%B7%83%E0%B7%8F.%28%E0%B6%AF%E0%B6%B4%29-%E0%B6%BD%E0%B7%926-2020-41-42-43-44.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y41k52ocou6918l/Sin-DD4-SP-%E0%B6%B1%E0%B7%92.%E0%B7%83%E0%B7%8F.%28%E0%B6%AF%E0%B6%B4%29-%E0%B6%BD%E0%B7%926-2020-41-42-43-44.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y41k52ocou6918l/Sin-DD4-SP-%E0%B6%B1%E0%B7%92.%E0%B7%83%E0%B7%8F.%28%E0%B6%AF%E0%B6%B4%29-%E0%B6%BD%E0%B7%926-2020-41-42-43-44.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y41k52ocou6918l/Sin-DD4-SP-%E0%B6%B1%E0%B7%92.%E0%B7%83%E0%B7%8F.%28%E0%B6%AF%E0%B6%B4%29-%E0%B6%BD%E0%B7%926-2020-41-42-43-44.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y41k52ocou6918l/Sin-DD4-SP-%E0%B6%B1%E0%B7%92.%E0%B7%83%E0%B7%8F.%28%E0%B6%AF%E0%B6%B4%29-%E0%B6%BD%E0%B7%926-2020-41-42-43-44.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ewg8pn7tk72vdhm/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_35.pdf?dl=0
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වත්කම් 
කළමනාකර

ය 
(සිවිල්වැඩ 

හා 
යගොඩනැගිලි) 

 

CW&B/DGM/HVH/01/2020 
 

නි.සා. (සි.වැ. හා යගො.) ශාඛාව සඳහා 
කුලී පදනම මත (ඉන්ධාන හා රියදුරු 
සමඟ) වෑන් රථයක් ලබාගැනීම. 

 
 

සුදුසුකම් : 
 

පටන්ඩර්ෙපතහි පකඹන්පද්සිවල 

සඳහන් කර ඇති ෙ (දි 
 

 
2020-07-23 

දින 
පැය. 14:00 
පැයට 
අවසන් 
කරනු  
ලැයබ්. 

 
2020-07-22 
දින 12.00 
පැය දක්වා 
ප්රසම්පාදන 
පත් නිකුත් 
කරනු 
ලැයබ්. 

 
 

 
ප්රායේශිය 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(වත්කම් 

කළමනාකර
ය) 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(සිවිල්වැඩ හා 
යගොඩනැගිලි) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

4 වන මහල, 
රජ්යේ ලිපිකරු යසේවා 
සංගම් යගොඩනැගිල්ල, 

අංක:90, 
සර් චිත්තම්පලම් ඒ 

ගාඩ්නර් මාවත, 
යකොළඹ 02. 

 
දු.අ. 011 244 7567 

011 244 7568 

 
500.00 

 
5,000.00 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(සිවිල්වැඩ හා 

යගොඩනැගිලි) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

4 වන මහල, 
රජ්යේ ලිපිකරු යසේවා 

සංගම් යගොඩනැගිල්ල, 

අංක:90, 
සර් චිත්තම්පලම් ඒ 

ගාඩ්නර් මාවත, යකොළඹ 
02. 

 
 

දු.අ. 011 244 7567 
011 244 7568 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(සිවිල්වැඩ හා 
යගොඩනැගිලි) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

4 වන මහල, 
රජ්යේ ලිපිකරු යසේවා 

සංගම් 

යගොඩනැගිල්ල, 

අංක:90, 
සර් චිත්තම්පලම් ඒ 
ගාඩ්නර් මාවත, 
යකොළඹ 02. 

 
 

දු.අ. 011 244 7567 
011 244 7568 

 
අදාල 

යනොයේ. 

 
NCB 

 
 

 
Click Here 

 
වත්කම් 

කළමනාකර
ය 

(වෘත්තීය 
යසෞඛයය හා 
සුරක්ෂිතතාව

ය) 
 

 
DGM(OH&S)/Vehicle/2020/001 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී  (වෘත්තීය 

යසෞඛයය හා සුරක්ෂිතතාවය) 
කාර්යාලය සදහා වසර 01ක 

කාලයකට කුලී පදනම මත (Wet 
Lease) යමෝටර් කාර් රථයක් ලබා 

ගැනීම සදහා වු යටන්ඩරය. 
යනො.297C, 

නව නුවර පාර, 
යකොතලාවල. 

 
2020-07-23 

දින 
පැය. 14:00 
පැයට 
අවසන් 
කරනු  
ලැයබ්. 

 

 
ප්රායේශිය 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(වත්කම් 

කළමනාකර
ය) 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(වෘත්තීය යසෞඛයය හා 

සුරක්ෂිතතාව) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
යනො.297C, 

නව නුවර පාර, 
යකොතලාවල. 

 
දු.අ. 011 267 6307 

 
500.00 

 
3,000.00 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරී (වෘත්තීය 
යසෞඛයය හා 
සුරක්ෂිතතාව) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
යනො.297C, 

නව නුවර පාර, 
යකොතලාවල. 

 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(වෘත්තීය යසෞඛයය 
හා සුරක්ෂිතතාව) 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
යනො.297C, 

නව නුවර පාර, 
යකොතලාවල. 

 

 
අදාල 

යනොයේ. 

 
NCB 

 
 

 
Click Here 

 

වත්කම් 
කළමනාකර

ය 
(වත්කම් 

කළමනාකර
ය හා 

ආයතනික) 
 

 
DGM(AM&C)/HVH/2020 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී (වත්කම් 
කළමනාකරය හා ආයතනික) ශාඛාව 
සඳහා කුලී පදනම මත යමෝටර් රථයක් 
(රියදුරු හා ඉන්ධාන සමඟ) වසරක 
කාලයක් සඳහා ලබා ගැනීම. 

 

 
2020-07-23 

දින 
පැය. 14:00 
පැයට 
අවසන් 
කරනු  
ලැයබ්. 

 

 
ප්රායේශිය 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(වත්කම් 

කළමනාකර
ය) 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(වත්කම් 

කළමනාකරය හා 
ආයතනික) 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
3වන මහල, 

රජ්යේ ලිපිකරු යසේවා 
සංගම් යගොඩනැගිල්ල, 

 
500.00 

 
5,000.00 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි (වත්කම් 
කළමනාකරය හා 

ආයතනික) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
3වන මහල, 

රජ්යේ ලිපිකරු යසේවා 
සංගම් යගොඩනැගිල්ල, 

අංක 90, 
සර් චිත්තම්පලම් ඒ 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(වත්කම් 

කළමනාකරය හා 
ආයතනික) 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
3වන මහල, 

රජ්යේ ලිපිකරු යසේවා 
සංගම් 

 
අදාල 

යනොයේ. 

 
NCB 

 
 

 
Click Here 

https://www.dropbox.com/s/6dxz27pfual2365/Eng-AM-CWB-CW%26B-DGM-HVH-01-2020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6vhkwnxwj9sov85/Eng-AM-OHS-DGM%28OH%26S%29-Vehicle-2020-001.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3y7g286dbluteuq/Eng-AM-AMC-DGM%28AM%26C%29-HVH-2020.pdf?dl=0
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අංක 90, 
සර් චිත්තම්පලම් ඒ 
ගාඩිනර් මාවත, 
යකොළඹ 02. 

 
දු.අ. 011 233 0108 

011 233 0107 
 

ගාඩිනර් මාවත, යකොළඹ 
02. 

 
 

දු.අ. 011 233 0108 
011 233 0107 

 

යගොඩනැගිල්ල, 
අංක 90, 

සර් චිත්තම්පලම් ඒ 
ගාඩිනර් මාවත, 
යකොළඹ 02. 

 
 
 

දු.අ. 011 233 0108 
011 233 0107 

 
 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය යවනුයවන් සපයාගැනීම් කමිටුයේ සභාපති විසින් හැකියාවැති සැපයුම්කරුවන් යවතින්, ජ්ාතයන්තර/ජ්ාතික 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 අනුලවලව ලියාපදිංචි විය යුතුය. 
 

 

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

 

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

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

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

 

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

 

        සාමානයාධිකාකාරී                      
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