
 1 

   

             

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 

ජනන 
 

වත්කම් 
කළමණාකර
න ජලවිදුලි  

අංශය 

AMHE\Elec\003\2020\04 
 

වත්කම් කළමයාකරන ජලවිදුලි  
අංශය සඳහා Moisture in Oil Tester 

with SF6 Dew Point Measuring 
Test Probe උපකරයයක් 

සපයා,යගනැවිත් දීම 

2020-08-13 
10.30 පැයට 

මහවැලි 
සංකිර්ණය 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

වත්කම් කළමණාකරන 
ජලවිදුලි කාර්යාලය,  

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක:40/20 

ඒ, අම්පිටිය පාර, 
මහනුවර 

 
Tel: 081-2234364 
Fax: 081-2246599 

රු. 1000/- 
සෑම 

ගගවීමක්ම 
ඕනෑම 
මහජන 
බැංකු 

ශාඛාවකින් 
ගෙමටගගොඩ 

ශාඛාගේ 
ලං.වි.ම. 
ජනන 

මුලස්ථාන
ගේ ගිණුම් 

අංක: 
071-1001-
2-3320- 

705 
බැරවන ගසේ 
ගගවා බැංකු 

ලදුපත 
ඉදිරිපත් 

කළ යුතුය. 

රු: 30,000.00 

වත්කම් කළමණාකරන 
ජලවිදුලි කාර්යාලය,  

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක:40/20 ඒ, අම්පිටිය 

පාර, මහනුවර 

වත්කම් 
කළමණාකරන 

ජලවිදුලි කාර්යාලය,  
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක:40/20 ඒ, 
අම්පිටිය පාර, 

මහනුවර 

- 
ICB 

 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/idv459oj6y3m8pb/eng-gen-emhe-elec-003-2020-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/idv459oj6y3m8pb/eng-gen-emhe-elec-003-2020-04.pdf?dl=0
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ජනන 
ලක්ෂපාන 
සංකීර්යය 

 
 

LC/CME/SECURITY/UNIFORMS
/2020 

 
ලංකා විදුලිබල මන්ඩලයේ ආරක්ෂක 

අංශයේ නිළයන් සඳහා නිළ ඇදුම් 
සැපයියම් ප්රසම්පාදනය. ආරක්ෂක 

නියාමක කමිස, ආරක්ෂක නියාමක 
කලිසම් 

 
 

2020/ 07/30 
දින 14.00  

පැයට 

 
 

ජනන 
කනිෂ්ඨ 

සපයා ගැනිම් 
කමිටුව 

(ලක්ෂපාන 
සංකීර්යය) 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී 
කාර්යාලය (ලක්ෂපාන 

සංකීර්යය), 
ලං.වි.ම, 

 
දුර.අංක 

051-2232375 
ඊයම්ල් dgmlc@ceb.lk 

 

 
එක 

යපොතකට 
රු. 

1000/- කි. 
සෑම 

යගවීමක්ම 
ඕනෑම 
මහජන 
බැංකු 

ශාඛාවකින් 
යදමටයගොඩ 

ශාඛායේ 
ලංවිම 
ජනන 

මූලස්ථාන
යේ ගිණුම් 
අංක  071-

1001-
23320-705 
බැරයවන 
යසේ යගවා 

බැංකු 
ලදුපත 

ඉදිරිපත් 
කළ යුතුයි. 

 
 

රු. 10,000.00 
කි. 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(ලක්ෂපාන සංකීර්යය) 
කාර්යාලය, ලක්ෂපාන 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(ලක්ෂපාන 
සංකීර්යය) 
කාර්යාලය, 
ලක්ෂපාන 

 
2020/ 07/ 30 

දින 14.00  පැයට 

 
- 

 
NCB 

 

Click 
here. 

යබදා හැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

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

/083 
 
 

Supply & Delivery of 
 

Lot 01 : Hardware Items – 09 Items 
Lot 02:  LT Cables  –  02Items 

Lot 03: Accessories of Automation 
– 05Items 

2020 
ජූලි 
29 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 

යකොළඹ 03මගින් 
2020- 07-28 දිනට 

යපර 
දුක.011-2575923 

011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

යලොට් අංක 1- 
නැත 

යලොට් අංක 2- 
නැත 

යලොට් අංක 3-  
3,000.00 

(මුදලින් යහෝ 
බැංකු 

අයකරයක් 
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 

- යේශීය 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/pn19pmijjmwl0s3/Sin-Gen-LC-CME-SECURITY-UNIFORMS-2020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pn19pmijjmwl0s3/Sin-Gen-LC-CME-SECURITY-UNIFORMS-2020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/njfrih1qo4h1vbk/ENG-DD1-CC-2020-083.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/njfrih1qo4h1vbk/ENG-DD1-CC-2020-083.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2020/37 
පහත සඳහන් ද්රවය සපයා, යගනවිත් 

භාරදීම 

a) Stainless Steel Straps for 

Bundled Cable 2100 Nos 

b) Buckles, Straps 

Stainless Steel for ABS 

230/400 V  2100 Nos 

c) Ties - Nylon for ABC 230/400 

V  10,000 Nos 

2020.07.30 
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 6,000.00 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-

1) කාර්යාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 

මූලස්ථානය, 3වන මහල, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක: 25, නගරසභා 
පටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(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 - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2020/38 

“10 x 2.5sqmm Cu/XLPE”  
සපයා, යගනවිත් භාරදීම 

5000 m 

2020.07.30 
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 20,000.00 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-

1) කාර්යාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 

මූලස්ථානය, 3වන මහල, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක: 25, නගරසභා 
පටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(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 - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2020/39 

මනරු වානේ නෙට්ටි නෙකලා  (Steel 

Box for Housing Direct 

Connected 3 Phase Meters )   
සාදා, සපයා, යගනවිත් භාරදීම 

500 එකු 

2020.07.30 
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 38,000.00 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-

1) කාර්යාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 

මූලස්ථානය, 3වන මහල, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක: 25, නගරසභා 
පටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(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 

 

https://www.dropbox.com/s/sv9xub4tuid3x9p/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_37.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sv9xub4tuid3x9p/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_37.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m2geqcy9na37ujx/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_38.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m2geqcy9na37ujx/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_38.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d6tz7xvrib8t1gx/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_39.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d6tz7xvrib8t1gx/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_39.pdf?dl=0
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ඉදිකිරීම් 

            

යසේවා 
ජනක 

 
වත්කම් 

කළමයාකර

න ජලවිදුලි  

අංශය 

කාර් රථයක්  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 ඉදිරිෙත් කල යුතුය. 
ලංසු යයොමු අංකය 

AMHE/DGM/003/032/13-2020 

 
 

2020 – 07 – 
30 

14:00 පැය 

මහවැලි 
සංකීර්යය 
ප්රසම්පාන 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(වත්කම් 
කළමනාකරය ජල 

විදුලි), ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

40-20 A අම්පිටිය 

පාර, මහනුවර. 

දුරකථන: 081-

2224424 

 

Email.: 

dgmamhe@ceb.lk 

රු.1000.00 
මහජන 
බැංකුව 

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 

ඇති ලං.වි.ම. 
ජනන 

මුලස්ථාන 
 

ගිණුම් අංක: 
071-1-001-
2-3320705 
ගිණුමට බැර 
කර ලදුපත 

ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය. 

 

රු.10,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (වත්කම් 

කළමනාකරය ජල 
විදුලි), ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
40-20 A අම්පිටිය පාර, 

මහනුවර. 

 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(වත්කම් 
කළමනාකරය ජල 

විදුලි), ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

40-20 A අම්පිටිය 

පාර, මහනුවර. 

2020/07/30 දින දී 

 

 

NA NCB 

 

Click 

here 

 

ජනන/ 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකා
කාරී 

(මහවැලි 
සංකීර්යය) 

MC/VIC/OP/2019/07 
වික්යටෝරිය විදුලි බලාස්ථානය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය සදහා 
220kV,Outdoor Dead Tank Current 

Transformers           සැපයීම. 

 
 

2020/09/02  
(බදාදා)  
 යප.ව. 

10.00 ට 

මහවැලි 
සංකීර්ය 

සපයාගැනීම් 
කමිටුව  

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී (ම. 
සං.) 20/40, අම්පිටිය 

පාර, මහනුවර. 
Tel:    +94-81-

2235431 
+94-81-2224568 

Fax:  +94-81-
2232802 

 

රු5000/= 
සෑම 

යගවීමක්ම 
ඕනෑම 
මහජන 
බැංකු 

ශාඛාවක් 
මගින් 

මහජන 
බැංකුයේ 

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 
ලං.වී.ම . 

ජනන 
මුලස්ථාන
යේ ගිණුම් 
අංක 071-
1001-2-

3320-705 
බැරයවන 
යසේ යගවා 

රු. 250,000/= 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී (ම. සං.) 

20/40, අම්පිටිය පාර, 
මහනුවර. 

 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී (ම. 
සං.) 20/40, අම්පිටිය 

පාර, මහනුවර. 
 

- ICB Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/a55o15ullu3b4di/eng-gen-emhe-elec-003-032-13-2020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a55o15ullu3b4di/eng-gen-emhe-elec-003-032-13-2020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1d3xbwptwm6igrc/ENG-GEN-MC-MC-VIC-OP-2019-07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1d3xbwptwm6igrc/ENG-GEN-MC-MC-VIC-OP-2019-07.pdf?dl=0
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බැංකු ලදුපත 
ඉදිරිපත් කල 

යුතුය. 

ජනන / 
මහවැලි 

සංකීර්යය 

MC/BOW/BIDS/2020/05 
යබෝවතැන්න විදුලි බලාගාරය සඳහා 

ආසන 12 කින් සමන්විත වෑන් රථයක් 
රියදුරු සහ ඉන්ධාන සමඟ කුලියට 

ලබා ගැනීම සඳහා වන ලංසුව 
 

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

 

2020/07/29 
11.00 පැයට 

මහවැලි 
සංකිර්ය 

සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

යබෝවතැන්න විදුලි 
බලස්ථානය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

නාඋල. 

 

දුරකථන :066 

4928783 

066 4928780 

ෆැක්ස් :   066 

4935599 

රු.500.00 
මහජන 
බැංකුව 

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 

ඇති ලං.වි.ම. 
ජනන 

මුලස්ථාන 
ගිණුම් අංක: 
071-1-001-
2-3320705 
ගිණුමට බැර 
කර ලදුපත 

ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය. 

රු.10,000.00 
 

විදුලි ඉංිනයන්රු, 

යබෝවතැන්න විදුලි 
බලස්ථානය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාඋල. 

යබෝවතැන්න විදුලි 
බලස්ථානය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

නාඋල. 

අදාළ 
යනොයේ. 

NCB 
 

Click 
here 

 

යබදාහැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

 

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

20/085 

 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි (යකොළඹ 

නගරය) කාර්යාලය සදහා කුලි වෑන් 
රථයක් ලබා ගැනිම 
(වසර 02 ක් සදහා) 

2020 
ජුලි 
29 

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 

2020-07-28 දිනට 
යපර 

දුක.011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

එක් වැන් රථයක් 
සදහා 

15,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 

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 

- යේශීය 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/3me9lakw2a250ck/SIN-GEN-MC-BOW-BIDS-2020-05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3me9lakw2a250ck/SIN-GEN-MC-BOW-BIDS-2020-05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/61pf87u8nrkkm0q/ENG-DD1-CC-2020-085.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/61pf87u8nrkkm0q/ENG-DD1-CC-2020-085.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

 

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

20/086 

 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි (යකොළඹ 

නගරය) ට අනියුක්ත පුධාාන 
ඉංිනයන්රු යකොළඹ බටහිර ප්රායේයය 
කාර්යාලය  සදහා කුලි වෑන් රථයක් 

ලබා ගැනිම (වාහන අංක IV/VI) 

(වසර 02 ක් සදහා) 

2020 
ජුලි 
29 

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 

2020-07-28 දිනට 
යපර 

දුක.011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

එක් වැන් රථයක් 
සදහා 

15,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 

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 

- යේශීය 
Click 
Here 

 
DD2 

PHM DD2/DGM/EE 
(MC&S)/DPC/2020/15 වයා. හා 

අ.සැ.න.( යබ.අ.02  ඉගිනියාගල වැඩ 
බිම් සදහා මුර යසේවය ලබා ගැනිම ( 

පැය  12 වාර යසේවා) 

29/07/2020 
14.00 පැය 

යබදාහැරීම් 
අංශ 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

යබ.අ.02 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(වයා.හා අ.සැ.න.) 
යබදාහැරීම් අංශය 2 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය,  
තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

 
0812222286 
081-2204298 

500.00 10000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

081-2222286 
081-2204298 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(වයා.හා අ.සැ..න.) 

යබදාහැරීම් අංශය 2, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, තැ.යප.18, 
ළමාගාරය පාර, 

මහනුවර 
081-2222286 
081-2204298 

 
- 

 
NCB 

Click 
Here 

 

 
DD2 

 

PHM 

DD2/DGM/CE(LC&M)/DPC/

2020/29 

 

ප්රධාාන ඉංිනනේරු (ැහහනේ මා්ග  

ෙනනීම් හා නඩත්තු) වයාෙි හ හා 

අධිසනර නඩත්තු ) නෙ.අ.02  සඳහා 

නිවසක් කුලියට  නනීම. 

 
2020/07/22 
14.00 පැය 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකා
කාරි (වයා.හා 

අ.සැ.න.) 
යබදාහැරීම් 

අංශය 2 
 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(වයා.හා අ.සැ.න.) 

යබදාහැරීම් අංශය 2 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය,  
තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

 
0812222286 

 
 

500.00 

 
 
- 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(වයා.හා අ.සැ..න.) 

යබදාහැරීම් අංශය 2, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

තැ.යප.18, 
ළමාගාරය පාර, 

මහනුවර 
081-2222286 
081-2204298 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(වයා.හා අ.සැ..න.) 

යබදාහැරීම් අංශය 2, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, තැ.යප.18, 
ළමාගාරය පාර, 

මහනුවර 
 

 
 
- 

 
 

NCB 

 
Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/qqqkq1yncucsemg/ENG-DD1-CC-2020-086.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qqqkq1yncucsemg/ENG-DD1-CC-2020-086.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3xr6nj6jxgkfuqf/BID_NO_PHM_DD2_DGM_EE%20%28MC%26S%29_DPC_2020_15.TextMark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3xr6nj6jxgkfuqf/BID_NO_PHM_DD2_DGM_EE%20%28MC%26S%29_DPC_2020_15.TextMark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2bjme72sgc1ycmm/Bid%20No_PHM_DD2_DGM_CE%20_LC%26M_DPC_2020_29.TextMark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2bjme72sgc1ycmm/Bid%20No_PHM_DD2_DGM_CE%20_LC%26M_DPC_2020_29.TextMark.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/238 

 
කෑගල්ල  ප්රායේයය විදුලි ඉංිනයන්රු 
ඒකකය, මුදල් කවුළුව,   කෑගල්ල, 

තුල්හිරිය, රඹුක්කන, යමොයරොන්යතොට 
පා.යසේ.මධායස්ථානයන්,  නඩත්තු උප 

ඒකක I සහ II, තුල්හිරිය කණු 
අංගනය, ප්රායේශීය ගබඩාව, අල්ගම 

උප පා.යසේ.ම. සඳහා වසරක 
කාලයකට (ගිනිඅවි සහිතව) 

යපෞේගලික ආරක්ෂක යසේවාව ලබා 
ගැනීම. 

 

2020-07-29  
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/= 92,000/= 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. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/240 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි (මධායම 
පළාත) කාර්යාල සංකීර්යය සඳහා   

වසරක කාලයකට යපෞේගලික 
ආරක්ෂක යසේවාව ලබා ගැනීම. 

 

2020-07-29  
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/= 29,000/= 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. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/241 

 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (මධායම පළාත) 
ඒකකයට අයත් මාතයල් පළාත් 

ගබඩාව , දිගන සහ පළාපත්වල කණු 
අංගන සඳහා   වසරක කාලයකට 

යපෞේගලික ආරක්ෂක යසේවාව ලබා 
ගැනීම. 

 

2020-07-29  
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/= 45,000/= 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. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/264 

 
නාවලපිටිය ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 

බල ප්රයේශයේ GPS  දත්ත ලබා 
ගැනීයම් වැඩසටහන සඳහා  කුලී 
පදනම මත වසරක කාලයකට ත්රි 

යරෝද  රථයක්  ලබා ගැනීම. 
 

2020-07-29  
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 
 

500/= 5,000/= 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. යේශීය Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/zmaoiqs57uko1p0/Eng-DD2-CP-PPC-2020-238.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zmaoiqs57uko1p0/Eng-DD2-CP-PPC-2020-238.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l8y686ie2ybga4c/Eng-DD2-CP-PPC-2020-240.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l8y686ie2ybga4c/Eng-DD2-CP-PPC-2020-240.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bn8y2y854g0hxnw/Eng-DD2-CP-PPC-2020-241.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bn8y2y854g0hxnw/Eng-DD2-CP-PPC-2020-241.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8rdvil2ecmfast6/Sin-DD2-CP-PPC-2020-264.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8rdvil2ecmfast6/Sin-DD2-CP-PPC-2020-264.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/265 

 

 
දඹුල්ල  ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 

කාර්යාලයට අයත් වාණීජ උප 
ඒකකය සඳහා  කුලී පදනම මත වසර 
02ක කාලයකට වෑන් රථයක් ලබා 

ගැනීම. 
 

2020-07-29  
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. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/20/137 

 
විදුලි අධිකාකාරී (යබදාහැරීම් නඩත්තු) 

ත්රිකුණාමලය    යේ රාජකාරී කටයුතු 
සඳහා 4WD ඩබල් කැබ්  රථයක්  
වසර 02 ක් සඳහා කුලියට ලබා 

ගැනීම. 

2020-07-29 
වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර

) 

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 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/20/138 

 
විදුලි අධිකාකාරී (සැළසුම්) නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී  කාර්යාලය 
ත්රීකුයාමලය යේ රාජකාරී කටයුතු 
සඳහා වෑන් රථයක් කුලියට ලබා 

ගැනීම වසර 02 ක් සඳහා කුලියට ලබා 
ගැනීම 

2020-07-29 
වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර

) 

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 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/20/139 

 
විදුලි ඉංිනයන්රු(කල්මුයණ්) යේ 

රාජකාරී කටයුතු සඳහා යමෝටර් කාර් 
රථයක්   වසර 02 ක් සඳහා කුලියට 

ලබා ගැනීම 

2020-07-29 
වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර

) 

ේදුලි ඉංිනයන්රු   
(කල්මුයණ් 
)කාර්යාලය 

067-2229276 
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 

https://www.dropbox.com/s/6qfg87s1636xo2k/Sin-DD2-CP-PPC-2020-265.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6qfg87s1636xo2k/Sin-DD2-CP-PPC-2020-265.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y9ygoravj3boelm/Eng-DD2-EP-137%20Hiring%20of%204WD%20double%20cab%20%20forES%28DM%29%20Trincomalee.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y9ygoravj3boelm/Eng-DD2-EP-137%20Hiring%20of%204WD%20double%20cab%20%20forES%28DM%29%20Trincomalee.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/coelwmdx3vpnhx1/Eng-DD2-EP-138%20Hiring%20of%20Vehicle%20forES%28planning%29%20at%20DGM%28East%29%20Office.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/coelwmdx3vpnhx1/Eng-DD2-EP-138%20Hiring%20of%20Vehicle%20forES%28planning%29%20at%20DGM%28East%29%20Office.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2m89icsb3cyenzb/Eng-DD2-EP-139%20Hiring%20of%20Motor%20Car%20AEE%20Kalmunai.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2m89icsb3cyenzb/Eng-DD2-EP-139%20Hiring%20of%20Motor%20Car%20AEE%20Kalmunai.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/20/140 

 
ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු(අම්පාර) යේ 
රාජකාරී කටයුතු සඳහා යමෝටර් කාර් 
රථයක්   වසර 02 ක් සඳහා කුලියට 

ලබා ගැනීම 

2020-07-29 
වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර

) 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(අම්පාර )කාර්යාලය 

063-2222387 
063-2222078 

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 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/20/141 

 

විදුලි අධිකාකාරී (මූ ස්ථලන )   අම්පලර 

ගේ රාජකාරී කටයුතු සඳහා වෑන් 
රථයක් වසර 02 ක් සඳහා කුලියට 

ලබා ගැනීම. 

2020-07-29 
වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර

) 

ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය, 

(අම්පාර) 
063-2222387 
063-2222078            

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 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/20/142 
 

විදුලි අධිකාකාරී (ගපොතුවිල්) පාරියභෝගික 
මධායස්ථානය  අම්පාර යේ නිළ නිවස 

සඳහා නිවසක්    වසරක්  සඳහා 
කුලියට ලබා ගැනීම. 

2020-07-29 
වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර

) 

ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංිනයන්රු 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/dv6v66eyhinfjbr/Eng-DD2-EP-140%20Hiring%20of%20Motor%20Car%20ACE%20Ampara.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dv6v66eyhinfjbr/Eng-DD2-EP-140%20Hiring%20of%20Motor%20Car%20ACE%20Ampara.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cll16ldyog5h6q1/Eng-DD2-EP-141%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20HQ%20Ampara.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cll16ldyog5h6q1/Eng-DD2-EP-141%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20HQ%20Ampara.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ejp53tazqaro63e/Eng-DD2-EP-142%20Rent%20a%20house%20for%20the%20use%20as%20ES%20%28Pottuvil%20ECSC%29%20Quarters.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ejp53tazqaro63e/Eng-DD2-EP-142%20Rent%20a%20house%20for%20the%20use%20as%20ES%20%28Pottuvil%20ECSC%29%20Quarters.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/20/143 

 
විදුලි අධිකාකාරී (මහඔය පාරියභෝගික 
යසේවා මධායස්ථානය) - අම්පාර යේ 
නිළ නිවස සඳහා නිවසක්   වසරක්  

සඳහා කුලියට ලබා ගැනීම. 

2020-07-29 
වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර

) 

ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංිනයන්රු 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 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/20/144 

 
අක්කරරපත්තු පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානය (අම්පාර)  යේ රාජකාරී 
කටයුතු සඳහා යගොඩනැඟිල්ලක්  වසර 

02 ක් සඳහා කුලියට ලබා ගැනීම. 

2020-07-29 
වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර

) 

ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංිනයන්රු 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 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/K- V149/2020/72 
යතත් බදු කුලී පදනම මත කෘ කැබ් 
රථයක් ලබා ගැනීම.  පාරියභෝගික 
යසේවා මධායස්ථානය- කිරිල්ලවල 

2020-07-22 
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/K- V100/2020/73 
යතත් බදු කුලී පදනම මත කෘ කැබ් 
රථයක් ලබා ගැනීම.  පාරියභෝගික 
යසේවා මධායස්ථානය- මාවරමණ්ඩිය 

2020-07-22 
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 

https://www.dropbox.com/s/kuciatuh9lhmgw0/Eng-DD2-EP-143%20Rent%20a%20house%20for%20the%20use%20as%20ES%20%28Mahaoya%20ECSC%29%20Quarters.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kuciatuh9lhmgw0/Eng-DD2-EP-143%20Rent%20a%20house%20for%20the%20use%20as%20ES%20%28Mahaoya%20ECSC%29%20Quarters.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fg4f06o4a344z6h/Eng-DD2-EP-144%20Rent%20a%20building%20for%20the%20use%20as%20ECSC%20at%20Akkaraipattu.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fg4f06o4a344z6h/Eng-DD2-EP-144%20Rent%20a%20building%20for%20the%20use%20as%20ECSC%20at%20Akkaraipattu.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b76hvqdj2n6t6eg/ENG-DD2-WPN-NCB-K%20-%20V149-2020-72%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b76hvqdj2n6t6eg/ENG-DD2-WPN-NCB-K%20-%20V149-2020-72%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wa8k6dcbias93hs/ENG-DD2-WPN-NCB-K%20-%20V100-2020-73%20Crew%20Cab%20-.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wa8k6dcbias93hs/ENG-DD2-WPN-NCB-K%20-%20V100-2020-73%20Crew%20Cab%20-.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/K- V65/2020/74 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන්  
රථයක් ලබා ගැනීම. ප්රායේයය 
නඩත්තු ඒකකය II - කැලණිය 

2020-07-22 
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/N- V41/2020/75 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන්  
රථයක් ලබා ගැනීම.  ප්රායේයය 
නඩත්තු ඒකකය II - මීගමුව 

2020-07-22 
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/N- V44/2020/76 
යතත් බදු කුලී පදනම මත කෘ කැබ් 
රථයක් ලබා ගැනීම.  පාරියභෝගික 

යසේවා මධායස්ථානය- මිනුවන්යගොඩ 

2020-07-22 
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- V17/2020/77 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන්  

රථයක් ලබා ගැනීම. ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය - තැනීම් 

2020-07-22 
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/DGM- V58/2020/78 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන්  

රථයක් ලබා ගැනීම. ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(බලශක්ති කළමනාකරය) ඒකකය 

2020-07-22 
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/SEC-JA/2020/79 
යපෞේගලික ආරක්ෂක යසේවය සපයා 

ගැනීම.ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය - ජා- ඇල 

2020-07-29 
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 

500.00 160,000.00 
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/akzuanymvyjcho1/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V65-2020-74%20van%20-%20Copy.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/akzuanymvyjcho1/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V65-2020-74%20van%20-%20Copy.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/aqa6l9zor82mbj4/Eng-DD2-WPN-NCB-N-V41-2020-75%20van%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/aqa6l9zor82mbj4/Eng-DD2-WPN-NCB-N-V41-2020-75%20van%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ft162kb918nfnnw/ENG-DD2-WPN-NCB-N%20-%20V44-2020-76%20Crew%20Cab%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ft162kb918nfnnw/ENG-DD2-WPN-NCB-N%20-%20V44-2020-76%20Crew%20Cab%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f2y9on6qpi84z5q/Eng-DD2-WPN-NCB-Con-V17-2020-77%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f2y9on6qpi84z5q/Eng-DD2-WPN-NCB-Con-V17-2020-77%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gpvja6ni9nvn1lb/Eng-DD2-WPN-NCB-DGM-V58-2020-78%20van%20-.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gpvja6ni9nvn1lb/Eng-DD2-WPN-NCB-DGM-V58-2020-78%20van%20-.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r1q4qd3gfaih22p/Eng-DD2-WPN-NCB-SEC-JA-2020-79.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r1q4qd3gfaih22p/Eng-DD2-WPN-NCB-SEC-JA-2020-79.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/K- V35/2020/82 
යතත් බදු කුලී පදනම යමෝටර්  රථයක් 

ලබා ගැනීම.(රියදුරු සහිතව) විදුලි 
ඉංිනයන්රු නඩත්තු- කැලණිය 

2020-07-22 
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/CE/KEL/TC01/Buildin

g/Partition/2nd Floor 
නව කැලණිය කාර්යාල 

යගොඩනැගිල්යලහි පලමු මහල 
ස්ථානීය යබදා යවන් කිරීම. 

2020-07-22 
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 13,000.00 
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/FA/Reg/Poles/2020/70 
වැරකැවූ හා යපරැදි යකොන්ක්රීට් කණු 

ප්රවාහනය කිරීම. 

2020-07-22 
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 30,000.00 
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/TC01/2020/03 
මාවරමණ්ඩිය පාරියභෝගික යසේවා 

මධායස්ථානය සඳහා බදු කුලීපදනම 
මත යගොඩනැගිල්ලක් ලබා ගැනීම. 

(කිරිබත්යගොඩ,මායකොළ, සපුගස්කන්ද 
අවටින්) 

2020-07-22 
ප.ව 2.00 

දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු 
(කැලණිය) 

කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

624, නුවර පාර, 
ඇල්යදණිය, 

කඩවත. 
දු.ක : 0112 925880 
ෆැක්ස්:0112925885 

500.00 

 ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු 
(කැලණිය) කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
624, නුවර පාර, 

ඇල්යදණිය, 
කඩවත. 

දු.ක : 0112 925880 
ෆැක්ස්:0112925885 

ප්රධාාන විදුලි 
ඉංිනයන්රු 
(කැලණිය) 

කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

624, නුවර පාර, 
ඇල්යදණිය, 

කඩවත. 
දු.ක : 0112 925880 
ෆැක්ස්:0112925885 

 
- 

 
යේශීය 

Click 
Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -03 

නි.සා. 
(සබරගමුව) 

   
SAB/DGM/CE(DM)/C1/Building/

2020/T/10 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු -යබදාහැරිම් 

නඩත්තු(සබරගමුව) ඒකකයට අයත් 
රත්නපුර III වැඩ කණ්ඩා යයම් 

කාර්යාලය පවත්වා යගන යාම හා 
භාණ්ඩ ගබඩා කිරිම සඳහා නිවිතිගල 

නගරයට යහෝ තිරිවානාකැටිය හංදියට 
යහෝ තිරිවානාකැටිය - නිවිතිගල 

ප්රධාාන මාර්ගයට ආසන්න ප්රයේශ යයන් 
වසර 03ක කාලයකට, කුලි පදනම 

මත යගොඩනැගිල්ලක්  සහිත ඉඩමක් 
ලබා ගැනිම. 

1..ජලය,විදුලිය,දුරකථන හා 
සනීපාරක්ෂක පහසුකම් 

තිබිය  යුතුය. 
2., වර්ග අඩි 1,200ක් පමය වූ 

2020 ජුලි 29 
ප.ව. 2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන  

කමිටුව 
(සබර.) 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු - 
යබදාහැරිම් 

නඩත්තු(සබරගමුව) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
අංක 502/3බී, 02 වන 
මහල,  යකොළඹ පාර, 
යවරළුප, රත්නපුර. 

දු.ක.   : 045 222 1511 
ෆැක්ස්: 045 222  

1512 

රු.500.00 - 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු - 
යබදාහැරිම් 

නඩත්තු(සබරගමුව) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
අංක 502/3බී, 02 වන 
මහල,  යකොළඹ පාර, 
යවරළුප, රත්නපුර. 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු - 
යබදාහැරිම් 

නඩත්තු(සබරගමුව) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
අංක 502/3බී, 02 වන 
මහල,  යකොළඹ පාර, 
යවරළුප, රත්නපුර. 

-- NCB 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/rjysopx0zdu6hci/Eng-DD2-WPN-NCB-K-%20V35-2020%20-82%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rjysopx0zdu6hci/Eng-DD2-WPN-NCB-K-%20V35-2020%20-82%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/veebuh9qw2d2lzh/Eng-DD2-WPN-KEL-%202nd%20Floor%20partition.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/veebuh9qw2d2lzh/Eng-DD2-WPN-KEL-%202nd%20Floor%20partition.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/st5v9jykyi3kouc/Eng-DD2-WPN-FA-2020-70%20Pole%20Transport.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/st5v9jykyi3kouc/Eng-DD2-WPN-FA-2020-70%20Pole%20Transport.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/077or4887ma8f3z/Sin-DD2-WPN-KEL%20Building.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/077or4887ma8f3z/Sin-DD2-WPN-KEL%20Building.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ass4ob4mc7pypz6/SAB_DGM_CE%28DM%29_C1_Building_2020_T_10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ass4ob4mc7pypz6/SAB_DGM_CE%28DM%29_C1_Building_2020_T_10.pdf?dl=0
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යගොඩනැගිල්ල තුල අවම වශයයන් 
කාමර 03ක් තිබිය යුතු අතර, වාහන 
04ක් එකවර නවතා තැබීය හැකිවන 
පරිදි සහ යකොන්ක්රීට්විදුලි කණු 50ක් 
පමය ගබඩා කල හැකි වන පරිදි ඉඩ 

පහසුකම් තිබිය යුතුය. 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

(සබර) 

යටන්ඩර් අංකය: 
SAB/KAH-V29/HV/2020/38 

ප්රායේශීය විදුලි ඉංින යන්රු (කහවත්ත) 
ඒකකයේ රාජකාරී කටයුතු සඳහා  

කාර්  රථ 1 ක් කුලී පදනම මත ලබා 
ගැනීම. 

2020-07-29 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

- NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

(සබර) 

යටන්ඩර් අංකය: 
SAB/KAH-V30/HV/2020/39 

ප්රායේශීය විදුලි ඉංින යන්රු (කහවත්ත) 
ඒකකයේ රාජකාරී කටයුතු සඳහා  
2WD වෑන්  රථ 1 ක් කුලී පදනම 

මත ලබා ගැනීම. 

2020-07-29 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

- NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

(සබර) 

යටන්ඩර් අංකය: 
SAB/KAH-V31/HV/2020/40 

ප්රායේශීය විදුලි ඉංින යන්රු (කහවත්ත) 
ඒකකයේ රාජකාරී කටයුතු සඳහා  

4WD ඩබල් කැබ් රථ 1 ක් 
කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

2020-07-29 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

- NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

(සබර) 

යටන්ඩර් අංකය: 
SAB/EMB-V87/HV/2020/41 

උඩවලව පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානයේ රාජකාරී කටයුතු 

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

2020-07-29 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

- NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

(සබර) 

යටන්ඩර් අංකය: 
SAB/DM-V10/HV/2020/42 
ප්රධාාන ඉංින යන්රු -යබදාහැරීම් 

නඩත්තු (රුවන්වැල්ල වැඩ 
කණ්ඩායම) ඒකකයේ රාජකාරී 

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

2020-07-29 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

- NCB 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/jbcna6sv358xlgr/2020-38.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jbcna6sv358xlgr/2020-38.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cm5gs6kuo7mty14/2020-39.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cm5gs6kuo7mty14/2020-39.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uuwbe2fmd2ciif1/2020-40.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uuwbe2fmd2ciif1/2020-40.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2qrvnp5xzuwtqna/2020-41.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2qrvnp5xzuwtqna/2020-41.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3bdct0ss2cxxtjs/2020-42.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3bdct0ss2cxxtjs/2020-42.pdf?dl=0
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යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

(සබර) 

යටන්ඩර් අංකය: 
SAB/RUW-V84/HV/2020/43 

කිතුල්ගල බිඳවැටුම් ඒකක යේ  
රාජකාරී කටයුතු සඳහා  සිංගල් කැබ් 

රථ 1 ක් කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 
2020-07-29 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

- NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

දෙ/අම්/ලි7/කුලී න ොඩනනගිලි/2020 
අම්බලන්යගොඩ  ප්රායේශීය විදුලි 

ඉංිනයන්රු කාර්යාලයට අයත් ඉඳුරුව 
පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානය 

සඳහා වසර 02ක කාලයකට වර්ග අඩි 
1500කට යනොඅඩු යගොඩනැගිල්ලක් 

යබන්තර හා ඉඳුරුව අතර, ගාළු පාරට 
නුදුරින් කුලියට ගැනීම. 

2020.07.23 
ප.ව. 2.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය, 

ලං.වි.ම. 
අංක 11, මහා විහාර 
පාර, අම්බලන්යගොඩ. 

1,000.00 - ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය, 

ලං.වි.ම. 
අංක 11, මහා විහාර පාර, 

අම්බලන්යගොඩ. 

දු.අං.091-2258254 

ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය, 

ලං.වි.ම. 
අංක 11, මහා විහාර 
පාර, අම්බලන්යගොඩ. 

දු.අං.091-2258254 

අදාලයනොයේ
. 

NCB 
යතොරතුරු 

පිටපත්ර 

යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

දප/ප්රඉ/අකු/ලි5/අබලි මනු/2020/ 01 

අකුරැස්ස ප්රායේයය විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලයට අයත් අකුරැස්ස හා 
යදනියාය පාරියභෝගික යසේවා 

මධායස්ථාන වල පවතින ප්රයයෝජනයට 
ගත යනොහැකි අබලි මනු විකිනීම. 

2020.07. 22 
ප.ව. 02.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රධාාන  ඉංිනයන්රු, 
ප්රායේශීය විදුලි 

ඉංිනයන්රු කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අකුරැස්ස. 

දු.ක.  041 - 2250344 
ෆැක්ස් 041 - 2250285 

500.00 5,000.00 ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අකුරැස්ස. 

ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අකුරැස්ස. 

අදාලයනොයේ
. 

NCB 
යතොරතුරු 

පිටපත්ර 

යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

SP/ACCT(R)/HS/2020 
නි.සා.(දප)  අයත් යතොග විදුලි 

පාරියභෝගිකයින්ට විදුලි බිල්පත් 
යබදාහැරීම. 

2020-07-22  
ප .ව.2.00  

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

)දකුණු පළාත්(  
කාර්යාලය, ලංවීම, 

අංක 167 , මාතර පාර ,
ගාල්ල.  

091-2232095  

500.00 
15,000.00 නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී 
)දකුණු පළාත්(  

කාර්යාලය, ලංවීම, අංක 
671 , මාතර පාර  ,ගාල්ල.  

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

)දකුණු පළාත්(  
කාර්යාලය, ලංවීම, 

අංක 167 , මාතර පාර ,
ගාල්ල.  

අදාලයනොයේ
. 

NCB 
යතොරතුරු 

පිටපත්ර 

යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

නි.සා.(ද.ප.)/ලි2/කුලී වාහන/2020/45 

ප්රධාාන ඉංිනනේරු (සනලසුම් හා 

සංව්ගධාන) 

වෑන් 03 

2020.07.29 
ප.ව.2.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

නි.සා.(ද.ප.) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

අංක.167,  
මාතරපාර,ගාල්ල. 

0912232058 

500.00 5,000.00 නි.සා.(ද.ප.) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., අංක.167,  
මාතරපාර,ගාල්ල. 

නි.සා.(ද.ප.) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

අංක.167,  
මාතරපාර,ගාල්ල. 

අදාලයනොයේ
. 

NCB 
යතොරතුරු 

පිටපත්ර 

https://www.dropbox.com/s/q4r4zbwo0sid7uy/2020-43.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q4r4zbwo0sid7uy/2020-43.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6rp8s28sl3jnbht/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%85%E0%B6%B8%E0%B7%8A-%E0%B6%BD%E0%B7%927-%E0%B6%85%E0%B6%9A%E0%B7%94%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%92-2020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6rp8s28sl3jnbht/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%85%E0%B6%B8%E0%B7%8A-%E0%B6%BD%E0%B7%927-%E0%B6%85%E0%B6%9A%E0%B7%94%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%92-2020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zm93e5s05mqekam/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB.%E0%B6%89.-%E0%B6%85%E0%B6%9A%E0%B7%94-%E0%B6%BD%E0%B7%925-%E0%B6%85%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%94-2020-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zm93e5s05mqekam/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB.%E0%B6%89.-%E0%B6%85%E0%B6%9A%E0%B7%94-%E0%B6%BD%E0%B7%925-%E0%B6%85%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%94-2020-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nwnhuu4rwk1ajga/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2020-45.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nwnhuu4rwk1ajga/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2020-45.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nwnhuu4rwk1ajga/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2020-45.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nwnhuu4rwk1ajga/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2020-45.pdf?dl=0


15 

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

ඕනෑම ස්ථානයක රාජකාරී කිරීමට 
ඔබ එකග විය යුතුය) 

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 නියයෝිනතයන්ට 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 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාාන ඉංිනයන්රු යවත ලිිතතව ඉදිරිපත් කරන ලද ඉල්ලීමක් මගින්  0900 පැය 
සිට 1500 පැය දක්වා සාමානය වැඩ කරන දිනයන් තුළ මිලදී ගත හැක. යම් ස`දහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ 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 ලිිතත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීයමන් අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාාන ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපොත් අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ඔවුන්යේ නියයෝිනතයින්ට අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාාන ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් පරීක්ෂා කල හැක. 

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ඔවුන්යේ අනුමැතිය ලත් නියයෝිනතයින් 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 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ ප රධාාන ඉංිනයන්රු යවතිනි. 

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

        සාමානයාධිකාරී   




