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ලංසු කැ`දවීම 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

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

කලාපය/ 
අංශය/ 
පළාත 

ලංසු යයොමු අංකය / අයිතම 
විස්තරය හා ප රමායය 

ලංසු 
භාර ගන්නා 
අවසාන දිනය 
හා යේලාව 

සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

ලංසු ප ොත් මිළදී ගත 

හැකි කාර්යාලය සහ 

අදාළ අංකය 

 
ලංසු 

ප ොපතහි 
මිල 
(රුපි.) 

ලංසු ඇපකරයේ 
වටිනාකම 
(රුපි.) 

ඉදිරිපත් කරන ලංසු 
භාරදිය යුතු කාර්යාලය 

ලංසු විවෘත කරන 

ස්ථානය 

පතොරතුරු 

පිට තක 
මිල 
(රුපි.) 

ලංසු 

වර්ගය 
ICB/ 
NCB 

පතොරතුරු 

පිට ත 

භාගත 

කිරීම් 

අමු ද්රවය 

ජනන අංශය 
(ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය) 

LV/T/2020/0242 

ලක්විජය විදුලි බලාගාරය ට 

Stainless Steel Nut & Boltsස යා 

ගැනීම. 

2020/07/29 

ප.ව. 2:00  
 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාර යේ 
කණිෂ්ඨ 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

බලස්ථාන 

කළමයාකරු, 
ලක්විජය විදුලි 

බලාගාරය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්ය ෝයල්. 
TP : 032 226 8964 

Fax: 032 226 8966 

Mob 0715777171 
 

1,000/=මුද
ල 

සාමානයාධි
කාරී ලංකා 
විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
නමින් 
මහජන 
බැංකුයේ 

ගිණුම් අංක: 
071100123
320705 
යවත බැර 
කල හැක. 

45,000/= බලස්ථාන කළමයාකරු, 

ලක්විජය විදුලි බලාගාරය 

, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච්ය ෝයල්. 

බලස්ථාන 

කළමයාකරු, 
ලක්විජය විදුලි 

බලාගාරය , 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්ය ෝයල්. 

- NCB Click 

Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)C1/ 

RC//2K20/042 
 

ඌව පලාත සඳහා මීටර් 8.3/කි.ග්රෑ. 
100 සැහැල්ලු වැරකැවූ යකොන්ක්රීට 
කණු 1000ක් මිලදී ගැනීම සහ 

සැපයීම 

2020 
අයගෝස්තු මස 

04 
ප.ව 15.00 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක : 0552222474 

500.00 170,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

- NCB Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)C1/ 

/2K20/044 
 

ඌව පලාත සඳහා KIOSK මැෂින් 
05ක්  මිලදී ගැනීම සහ සැපයීම 

2020 
අයගෝස්තු මස 

04 
ප.ව 15.00 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 500.00 135,000.00 එම එම - NCB Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/2ya51ylhfyf1y7l/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0242.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2ya51ylhfyf1y7l/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0242.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pg8n8uwizzbtbmj/C1%202k20%20042.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pg8n8uwizzbtbmj/C1%202k20%20042.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rxmdhanbw7t2mom/C1%202k20%20044.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rxmdhanbw7t2mom/C1%202k20%20044.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)C1/DV/

14-3426/I 
විකිනීම සඳහා යවන් කර ඇති 
වාහන 14-3426 දරය යමෝටර් 

රථය 

2020 
අයගෝස්තු මස 

04 
ප.ව 15.00 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 500.00 7,500.00 එම එම - NCB Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)C1/M10/

2K20/045 
 

ඌව පළාත සඳහා ලැප්යටොප් 
පරිගනක 04ක් මිලදී ගැනීම හා 

සැපයීම 

2020 
අයගෝස්තු මස 

04 
ප.ව 15.00 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 500.00 16,000.00 එම එම - NCB Click 

Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)C1/M08/

2K20/046 

 
ඌව පළාත සඳහා 10’’ x 8’’ 3 Ply 

NCR යකොල පැකට 30ක් මිලදී 
ගැනීම හා සැපයීම  (පැකට 1 : 

යකොල 500) 

2020 
අයගෝස්තු මස 

04 
ප.ව 15.00 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 500.00  
- 

එම එම - NCB Click 

Here 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2020/31 

ද්රාව යතරම්ම් අවි (Hydraulic 
Crimping Tools up to 150 sqmm (6 

Ton) with Dies)  සපයා යගනවිත් 
භාරදීම 
12 එකු 

2020.08.06 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයොජය 
සාමානයාධිකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත 

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

යදහිවල. 
011-2638852 

1,500.00 22,000.00 ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය,  

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

ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

යදහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2020/40 
පසාරු සබඳන ඇළුමිනියම් යපොදි 

බහන් සඳහා (Connector Piercing for 

ABC 230/400 V 35-70/6 - 35sqmm)  
උපකරය සපයා යගනවිත් භාරදීම 

10,000 එකු 

2020.08.06 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

එම 1,500.00 23,000.00 එම එම  NCB Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/94obo2yuesskwy3/C1%2014%203426%20i.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/94obo2yuesskwy3/C1%2014%203426%20i.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w8t0jh79syjxv04/C1%202k20%20045.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w8t0jh79syjxv04/C1%202k20%20045.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7kp9wbpn1dfq0xb/C1%202k20%20046.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7kp9wbpn1dfq0xb/C1%202k20%20046.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9e9w81bas57odri/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_31.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9e9w81bas57odri/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_31.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x7ki6fwak0zqh1p/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_40.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x7ki6fwak0zqh1p/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_40.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2020/41 
කණු -  වැ.යකො. මීටර 8.3 කි.ග්රෑ. 
100 (Poles - R.C. 8.3m 100kg) 
සාදා, සපයා, යගනවිත් භාරදීම 

1,000 එකු 
(ලංසු මිල රු. මිලියන 5 

ඉක්මවන්යන් නම් ලංසු භාරගන්නා 
අවසාන දිනයට යපර PCAIII 

අවශයයේ.) 

2020.08.06 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

එම 1,500.00 112,000.00 එම එම  NCB Click 
here 

 

ඉදිකිරීම් 
 

ජනන අංශය 
(ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය) 

LV/T/2020/0176 

 

බලාගාරපේ පිවිසුම සඳහා ප්රධාාන 
යේටටුව ඉදිකිරීම . 

2020-08-12 
ප.ව. 14.00 

 

යපර ලංසු 
හමුව 2020-07-

29 10.00 
පැයට 

 

 
 
 

 

 

ලක්විජය 
විදුලිබලාගාර
ය- සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන 
අංශය, 4වන මහල, 

බලස්ථාන 
කළමයාකරු 
(ලක්විජය 

විදුලිබලාගාරය) ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්ය ෝයල් 

TP : 032 226 8964 

Fax: 032 226 8966 

Mob 0715777171 

 

 

 

2,900/- 
මුදල  
(නැවත 

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

ගිණුම් අංක: 
071100123
320705 
යවත බැර 
කල හැක. 

 

රු.79,500.00 ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 

මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය 

විදුලිබලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච් යලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 

 
TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8966 

ප්රසම්පාදනඅංශය, 4 
වනමහල, 

පරිපාලනයගොඩනැගි
ල්ල, 

ලක්විජයවිදුලිබලාගා
රය, 

ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩ
ලය, නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච් යලයි 

61342. 
 

http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින්යනොමි
යල්බාගතකර
ගතහැක 

 

NCB Click 

Here 

 

ජනන අංශය 
(ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය) 

LV/T/2020/0135 
 

F.G.D.-01 යගොඩනැගිල්යල් 
ගැල්වනයිස් කරන ලද නව අත් වැට 

සවි කිරිම. 

2020-08-12 
ප.ව. 14.00 

 

යපර ලංසු 
හමුව 2020-07-

29 10.00 
පැයට 

 

ලක්විජය 
විදුලිබලාගාර
ය- සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1000/- මුදල  
(නැවත 

යනොයගවන 
යටන්ඩර් 
තැන්පතුව) 

එම  

රු.30,000.00 එම එම එම NCB Click 

Here 

 

ජනන අංශය 
(ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය) 

LV/T/2020/0211 
 

යයෝජිත ගබඩා යගොඩනැගිල්යල් 
වාහන අංගනයේ යකඩ වැඩ. 

2020-08-12 
ප.ව. 14.00 

 

යපර ලංසු 
හමුව 2020-07-

29 10.00 
පැයට 

ලක්විජය 
විදුලිබලාගාර
ය- සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 3,500/- 
මුදල  
(නැවත 

යනොයගවන 
යටන්ඩර් 
තැන්පතුව) 

එම 

රු.160,000.00 එම එම එම NCB Click 

Here 

 

https://www.dropbox.com/s/yyz8w9kw7i37vme/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_41.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yyz8w9kw7i37vme/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_41.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/vtn8xay7b2da8wq/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0176.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vtn8xay7b2da8wq/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0176.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fib3kiw675gln29/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0135.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fib3kiw675gln29/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0135.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kfkk8z798vi5rj1/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0211.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kfkk8z798vi5rj1/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0211.pdf?dl=0
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වත්කම් 
කළමනාකර
ය අංශය 

(සිවිල්වැඩ හා 
යගොඩනැගිලි) 

 

CW&B/DGM/Spe.investigation
Unit@ 1stFloor/05/2020 

 
ලංවිම මූලස්ථාන යගොඩනැගිල්යල් 
පළමු මහයල් වියශේෂ විමර්ශන 
ඒකකය ප්රතිසංස්කරයය කිරීම 

 
 

සුදුසුකම් 
 

CIDA යශේණියේ  SP3 යහෝ ඊට 
වැඩි යගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම්. 

2020-08-13 
දින 14.00 

පැයට අවසන් 
කරනු ලැයබ්. 

 
 

ප්රායියය 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(වත්කම් 

කළමනාකර
ය) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(සිවිල්වැඩ හා 
යගොඩනැගිලි) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

4 වන මහල, 
රජයේ ලිපිකරු යසේවා 
සංගම් යගොඩනැගිල්ල, 

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

 
011 244 7567 
011 244 7568 

 
dgmcivil@ceb.lk 

 

3,500/- 100,000/- නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සිවිල්වැඩ හා 

යගොඩනැගිලි) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

4 වන මහල, 
රජයේ ලිපිකරු යසේවා 
සංගම් යගොඩනැගිල්ල, 

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

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(සිවිල්වැඩ හා 
යගොඩනැගිලි) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
4 වන මහල, 

රජයේ ලිපිකරු යසේවා 
සංගම් 

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

- NCB Click 

Here 

යසේවා 
ජනන අංශය 
(තාපබල 
සංකීරයය) 

එස්පීඑස්/සීඊ/කිේයූඒ 
/01/2020/05/4100 

සම්ගස්කන්ද විදුලි බලස්ථානය 
සඳහා තනිකඩනිල නිවාසයදකක් 
වසරක කාලයක් සඳහා බිදට 

ගැනීම 
 

2020.07.30 
වන දින 14:00 

පැයට 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව-
තාපබල 
සංකීරයය 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(සම්ගස්කන්ද විදුලි 
බලස්ථානය-ලං.වි.ම., 
යහයියන්තුඩුව) 

2400422, 2400356 
ෆැක්ස් 2400584 

යනොමියල් අදාල නැත ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(සම්ගස්කන්ද විදුලි 
බලස්ථානය-ලං.වි.ම., 
යහයියන්තුඩුව) 

2400422, 2400356 
ෆැක්ස් 2400584 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(සම්ගස්කන්ද විදුලි 
බලස්ථානය-ලං.වි.ම., 
යහයියන්තුඩුව) 

2400422, 2400356 
ෆැක්ස් 2400584 

අදාල නැත NCB Click Here 

ජනන අංශය 
(ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය) 

LV/T/2020/0231 
 

ලක්විජය බලාගාරයේ යසේවකයින් 
සඳහා කුලී පදනම මත නිවාස ලබා 

ගැනීම 

2020-07-29 
ප.ව. 14.00 

 

 

 
 
 

 

 

ලක්විජය 
විදුලිබලාගාර
ය- සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන 
අංශය, 4වන මහල, 

බලස්ථාන 
කළමයාකරු 
(ලක්විජය 

විදුලිබලාගාරය) ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්ය ෝයල් 

TP : 032 226 8964 

Fax: 032 226 8966 

Mob 0715777171 

පනොමිපේ 

නිකුත් කරනු 

ලැපේ 

-- ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 

මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය 

විදුලිබලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච් යලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 

 
TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8966 

ප්රසම්පාදනඅංශය, 4 
වනමහල, 

පරිපාලනයගොඩනැගි
ල්ල, 

ලක්විජයවිදුලිබලාගා
රය, 

ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩ
ලය, නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච් යලයි 

61342. 
 

http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින්යනොමි
යල්බාගතකර
ගතහැක 

 

NCB Click 

Here 

 

mailto:CW&B/DGM/Spe.investigationUnit@%201stFloor/
mailto:CW&B/DGM/Spe.investigationUnit@%201stFloor/
https://www.dropbox.com/s/lv557w6c07jd04c/Eng-AM-CWB-CW%26B-DGM-Spe.investigationUnit-1stfloor_05-2020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lv557w6c07jd04c/Eng-AM-CWB-CW%26B-DGM-Spe.investigationUnit-1stfloor_05-2020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c0q03u2kvhxhwnl/SIN-GEN-TC-SPS-CE-QUA-01-2020-05-4100.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/kx93kksp8sc4eta/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0231.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kx93kksp8sc4eta/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0231.pdf?dl=0
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ජනන අංශය 
(ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය) 

LV/T/2020/0166 
 

වසරයදකකකාලයක්සඳහාලක්විජය
බලාගාරයටයපෞිගලිකආරක්ෂක

යසේවාවක්ලබාගැනීම 

2020-08-12 
ප.ව. 14.00 

 

යපර ලංසු 
හමුව 2020-07-

29 10.00 
පැයට 

 

 
 
 
 
 
 

ලක්විජය 
විදුලිබලාගාර
ය- සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

බලස්ථානකළමයාක

රු, 
ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච්ය ෝයල්. 
TP : 032 226 8964 

Fax: 032 226 8966 

Mob 0715777171 

5,000/=මුදල 
සාමානයාධි
කාරී ලංකා 
විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
නමින් 
මහජන 
බැංකුයේ 

ගිණුම් අංක: 
071100123
320705 
යවත බැර 
කල හැක. 

500,000/= බලස්ථානකළමයාකරු, 
ලක්විජය විදුලි බලාගාරය 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච්ය ෝයල්. 

බලස්ථානකළමයාක

රු, 
ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්ය ෝයල්. 

එම NCB Click 

Here 
 

ජනන අංශය 
(ලක්විජය 

විදුලි 

බලාගාරය) 

 

(Repeat 

Publication) 

LV/T/2020/0209 

 

ලක්විජය විදුලි 

බලාගාරයේ 

සිවිල් අංශය 

අවුරුිදක කාලයක් 

සඳහා (2020 – 2021)  

සහයක යසේවාවක් 

ලබා ගැනීම 

Bid Closing Date Extended to 

05/08/2020 

2020-08-05 

ප.ව. 14.00 

 

යපර ලංසු 

හමුව 2020-07-

15 10.00 

පැයට 

 

 
 
 

 

 

ලක්විජය 

විදුලි 

බලාගාරය- 

සපයා ගැනීම් 

කමිටුව 

ප්රසම්පාදන 

අංශය, 4වන මහල, 

බලස්ථාන 

කළමයාකරු 

(ලක්විජය විදුලි 

බලාගාරය) ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච්ය ෝයල් 

TP : 032 226 8964 

Fax: 032 226 8966 

 

 

7000/- මුදල 

(නැවත 

යනොයගවන 

යටන්ඩර් 

තැන්පතුව) 

සාමානයාධි

කාරී ලංකා 

විදුලිබල 

මණ්ඩලය 

නමින් 

මහජන 

බැංකුයේ 

ගිණුම් අංක: 

071100123

320705 

යවත බැර 

කල හැක. 

රු.300,000.00 ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 

මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය 

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, 

ලක්විජය විදුලි 

බලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච් යලයි 

61342. 

 

එම NCB Click 

Here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 01 
(උතුරු මැද) 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/20
20/026 

 
විදුලි ඉංජියන්රු(අනුරාධාම්ර) යේ 
රාජකාරී කටයුතු සඳහා වසර 02ක 
කාල සීමාවකට  කුලී පදනම මත 

කාර් රථයක් ලබා ගැනීම. 
 
 
 
 

2020.07.30 
ප.ව.03.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක 525/26, පළමු 
මහල,ඩී.එස්.යසේනානා

යක මාවත, 
අනුරාධාම්ර. 

දු:අ: 025-2222552 

500.00 10,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 525/26, පළමු 

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

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

ඩී.එස්.යසේනානායක 
මාවත, අනුරාධාම්ර. 

අදාළ නැත NCB click here 

https://www.dropbox.com/s/d1g1gepxv08cqjg/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0166.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d1g1gepxv08cqjg/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0166.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v2bmvps2mpj5htq/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0209.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v2bmvps2mpj5htq/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0209.pdf?dl=0
file:///C:/Users/DELL3/Desktop/Paper%20add%2016-07-2020/Sin-DD1-NCP--HV-2020-026.pdf
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යබදාහැරිම් 

අංශය 02 
 (වයා.හා 
අ.සැ.න.) 

PHM 

DD2/DGM/CE(SC&M)/DPC/20

20/21ප්රධාාන ඉංජි යන්රු 
(උපයපොලතැනීම් හා නඩත්තු) 
කාර්යාලය, වයාපිති හා අධිසැර 
නඩත්තු - යබ.අ.02  සඳහා වසර 

02ක කාලයකටරියදුයරකු සහිත 
කාර් රථයක් කුලියට ගැනීම. 

2020/08/05 
14.00 පැය 

DPC-DD2 

 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි(වයා.

හා 
අ.සැ.න.)යබදාහැරීම් 

අංශය 2 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය,  
තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

 
0812222286 

500.00 32,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(වයා.හා අ.සැ..න.) 
යබදාහැරීම් අංශය 2, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

 
081-2222286 
081-2204298 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(වයා.හා අ.සැ..න.) 
යබදාහැරීම් අංශය 2, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, තැ.යප.18, 
ළමාගාරය පාර, 

මහනුවර 
 

- NCB click here 
 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/CEP-V123/2020/88 

යතත් බදු කුලී පදනම යමෝටර්  
රථයක් ලබා ගැනීම.(රියදුරු 

සහිතව) වයාපිති 
කලමයාකරු(මධායම අධියේී 

මාර්ග වයාපිතිය) 
 

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 20,000.00 නි.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 

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

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

යනො. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගොඩ. 

- NCB Click 

Here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/CON-V30/2020/87 

යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන්  
රථයක් ලබා ගැනීම. ප්රධාාන 

ඉංජියන්රු (තැනීම්) කාර්යාලය 

2020-07-29 

ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 500.00 20,000.00 එම එම - NCB Click 

Here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/DM-V24/2020/86 

යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන්  
රථයක් ලබා ගැනීම.  ප්රධාාන 

ඉංජියන්රු (යබදාහැරීම් හා නඩත්තු) 
කාර්යාලය- රාගම වැඩබිම 

2020-07-29 

ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 500.00 20,000.00 එම එම - NCB Click 

Here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/N-V42/2020/35 

යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන්  
රථයක් ලබා ගැනීම.  ප්රධාාන විදුලි   
ඉංජියන්රු කාර්යාලය- මීගමුව 

2020-07-29 

ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 500.00 20,000.00 එම එම - NCB Click 

Here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/V-V119/2020/29 

යතත් බදු කුලී පදනම යමෝටර්  
රථයක් ලබා ගැනීම.(රියදුරු 
සහිතව)  ප්රධාාන ඉංජියන්රු - 

යේයන්යගොඩ 

2020-07-29 

ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 500.00 20,000.00 එම එම - NCB Click 

Here 

https://www.dropbox.com/s/qb6tfa1ntmv1t6h/ENG-DD2-PHM-PHMDD2-DGM-CE%28SC%26M%29-DPC-2020-21.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0j8nea4y1o0gz44/Eng-DD2-WPN-NCB-CEP-%20V123-2020%20-88%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0j8nea4y1o0gz44/Eng-DD2-WPN-NCB-CEP-%20V123-2020%20-88%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v23yi5p6wasnva5/Eng-DD2-WPN-NCB-Con-V30-2020-87%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v23yi5p6wasnva5/Eng-DD2-WPN-NCB-Con-V30-2020-87%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/co712tpk6baqjj9/Eng-DD2-WPN-NCB-DM-V24-2020-86%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/co712tpk6baqjj9/Eng-DD2-WPN-NCB-DM-V24-2020-86%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0pzn07a7hsshswf/Eng-DD2-WPN-NCB-N-V42-2020-35%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0pzn07a7hsshswf/Eng-DD2-WPN-NCB-N-V42-2020-35%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/06o9b9u83zfaywf/Eng-DD2-WPN-NCB-V-%20V119-2020%20-29%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/06o9b9u83zfaywf/Eng-DD2-WPN-NCB-V-%20V119-2020%20-29%20Car.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 

අංශය 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/V-V62/2020/85 

යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන්  
රථයක් ලබා ගැනීම. ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය  -

යේයන්යගොඩ 

2020-07-29 

ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 500.00 20,000.00 එම එම - NCB Click 

Here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/V-V141/2020/84 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන්  
රථයක් ලබා ගැනීම. ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය  -

යේයන්යගොඩ 

2020-07-29 

ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 500.00 20,000.00 එම එම - NCB Click 

Here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/V-V88/2020/83 

යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන්  
රථයක් ලබා ගැනීම. ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය  -

යේයන්යගොඩ 

2020-07-29 

ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 500.00 20,000.00 එම එම - NCB Click 

Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)DEO1/ 

HV-54/DM-04/2K20/37 
 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු (යබදාහැරීම් 
නඩත්තු - ඌව) ඒකකයේ විදුලි 

අධිකාරි III (නුගතලාව) සඳහා කුලි 
පදනම මත වසර යදකක  

කාලයකට වෑන් රථයක් ලබාගැනීම 

2020 
අයගෝස්තු මස 

04 
ප.ව 15.00 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක : 0552222474 

 

500.00 49,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංජියන්රු 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

- NCB Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)DEO1/ 

HV-90/MON-09/2K20/38 
 

විදුලි ඉංජියන්රු (යමොයරාගල) 
ඒකකයේ දඹගල්ල පාරියභෝගික 
යසේවා මධායස්ථානය සඳහා කුලි 

පදනම මත වසර යදකක  
කාලයකට යලොරි රථයක් 

ලබාගැනීම 

2020 
අයගෝස්තු මස 

04 
ප.ව 15.00 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 500.00 51,000.00 එම එම  
- 

NCB Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)DEO1/ 

HV-110/DM-17/2K20/39 
 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු (යබදාහැරීම් 
නඩත්තු - ඌව) ඒකකයේ තරාපැවි 
අලුත්වැඩියා හා නඩත්තු වැඩ 

2020 
අයගෝස්තු මස 

04 
ප.ව 15.00 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම  
500.00 

 
51,000.00 

එම එම  
- 

NCB Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/gi51x8w3d1qoeue/Eng-DD2-WPN-NCB-V-V62-2020-85%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gi51x8w3d1qoeue/Eng-DD2-WPN-NCB-V-V62-2020-85%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zkq5ieepyvjgncp/Eng-DD2-WPN-NCB-V-V141-2020-84%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zkq5ieepyvjgncp/Eng-DD2-WPN-NCB-V-V141-2020-84%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/00bv1o199d80gn1/Eng-DD2-WPN-NCB-V-V88-2020-83%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/00bv1o199d80gn1/Eng-DD2-WPN-NCB-V-V88-2020-83%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9t11ge8te77kenc/37.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9t11ge8te77kenc/37.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y9wskgbhmjebdl2/38.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y9wskgbhmjebdl2/38.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/43b6fvgqhbf6rwk/39.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/43b6fvgqhbf6rwk/39.pdf?dl=0
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කණ්ඩායම 02 සඳහා කුලි පදනම 
මත වසර යදකක  කාලයකට කෲ 

කැබ් රථයක් ලබාගැනීම 

 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)DEO1/ 

HV-105/BD-18/2K20/40 
 

විදුලි ඉංජියන්රු (බදුල්ල) ඒකකයේ 
රිදිමාලියිද පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානය සඳහා කුලි පදනම 
මත වසර යදකක  කාලයකට කෲ 

කැබ් රථයක් ලබාගැනීම 

2020 
අයගෝස්තු මස 

04 
ප.ව 15.00 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම  
500.00 

 
51,000.00 

එම එම  
- 

NCB Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)DEO1/ 

HV-104/BD-17/2K20/41 
 

විදුලි ඉංජියන්රු (බදුල්ල) ඒකකයේ 
රිදිමාලියිද පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානය සඳහා කුලි පදනම 

මත වසර යදකක  කාලයකට යලොරි 
රථයක් ලබාගැනීම 

2020 
අයගෝස්තු මස 

04 
ප.ව 15.00 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම  
500.00 

 
51,000.00 

එම එම  
- 

NCB Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)DEO1/ 

HV-39/DI-04/2K20/42 

 
විදුලි ඉංජියන්රු (දියතලාව) 

ඒකකයේ විදුලි අධිකාරි (ප්රායියය 
නඩත්තු) ඒකකය සඳහා කුලි 
පදනම මත වසර යදකක  

කාලයකට වෑන් රථයක් ලබාගැනීම 
 

2020 
අයගෝස්තු මස 

04 
ප.ව 15.00 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම  
500.00 

 
49,000.00 

එම එම  
- 

NCB Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

නිසා(ඌව)/ප්රඉ(වාිජජ)/නිල 

නිවාස/සි6/2පක්20/06 
 

කන්දකැටිය නගරය අවටින් විදුලි 
අධීකාරි (කන්දකැටිය) නිල නිවස 
සඳහා නිවසක් බදු පදනම මත 

ලබාගැනීම 

2020 
අයගෝස්තු මස 

04 
ප.ව 15.00 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

ප්රායියය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
මියුගුයගම, 
මහියංගනය 

 
දු.ක : 0552257674 

 

500.00 6,000.00 එම එම - NCB Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

නිසා(ඌව)/ප්රඉ(වාිජජ)/නිල 

නිවාස/සි6/2පක්20/07 
 

කන්දකැටිය නගරය අවටින් විදුලි 
පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානය 

(කන්දකැටිය) සඳහා 

2020 
අයගෝස්තු මස 

04 
ප.ව 15.00 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

ප්රායියය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
මියුගුයගම, 
මහියංගනය 

500.00 6,000.00 එම එම - NCB Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/spir167b86iwc9g/40.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/spir167b86iwc9g/40.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4mtfh41fgizwrxv/41.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4mtfh41fgizwrxv/41.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tb6441xr8f79ggi/42.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tb6441xr8f79ggi/42.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cxbdgz35bmm9t4g/2K20-06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cxbdgz35bmm9t4g/2K20-06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xbadgv83keuviu4/2K20-07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xbadgv83keuviu4/2K20-07.pdf?dl=0
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යගොඩනැගිල්ලක් බදු පදනම මත 
ලබාගැනීම 

 
 

දු.ක : 0552257674 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

නිසා(ඌව)/ප්රඉ(වාිජජ)/නිල 

නිවාස/සි6/2පක්20/09 
 

ප්රායියය විදුලි ඉංජියන්රු (බදුල්ල) 
ඒකකයට අයත් හාලිඇල 

පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානයේ 
විදුලි අධිකාරි සඳහා හාලිඇල 

නගරය අවටින් නිවසක් බදු පදනම 
මත ලබාගැනීම 

2020 
අයගෝස්තු මස 

04 
ප.ව 15.00 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

දු.ක : 0552222474 
 

500.00 6,000.00 එම එම - NCB Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

නිසා(ඌව)/ප්රඉ(වාීජජ)/නිල 

නිවාස/සි6/2පක්20/10 
 

වැල්ලවාය නගරය අවටින් විදුලි 
අධිකාරි (වැල්ලවාය) සඳහා නිවසක් 

බදු පදනම මත ලබාගැනීම 

2020 
අයගෝස්තු මස 

04 
ප.ව 15.00 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

ප්රායියය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

වැල්ලවාය පාර, 
යමොයරාගල 

 
දු.ක : 0552277350 

 

500.00 6,000.00 එම එම - NCB Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

නිසා(ඌව)/ප්රඉ(වාිජජ)/නිල 

නිවාස/සි6/2පක්20/11 
 

ඇල්ල නගරය අවටින් විදුලි 
පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානය 
(ඇල්ල) සඳහා යගොඩනැගිල්ලක් බදු 

පදනම මත ලබාගැනීම 

2020 
අයගෝස්තු මස 

04 
ප.ව 15.00 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

ප්රායියය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
දියතලාව 

 
දු.ක : 0552229084 

500.00 6,000.00 එම එම - NCB Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
 අංශය 03 
 (සබරගමුව) 

SAB/DGM/CE(COM)/SS/202
0/08 

 
විදුලි ඉංජි යන්රු (කහවත්ත )  
ඒකකය සඳහා වසර 01ක 

කාලයකට යපෞිගලික ආරක්ෂක 
යසේවාව ලබා ගැනීම 

 
යපර ලංසු හමුව 

2020-07-29 වන දින ප.ව.2.00ට 

2020-08-12 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නම්ර 

1000.00 70,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නම්ර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නම්ර. 

-- NCB Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/pomfjs06dv7iiha/2K20-09.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pomfjs06dv7iiha/2K20-09.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7gc344zzer6jc6u/2K20-10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7gc344zzer6jc6u/2K20-10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3i2ihmw0ipaoepx/2K20-11.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3i2ihmw0ipaoepx/2K20-11.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8u7pnbha1kd7nas/SAB_DGM_CE%28COM%29_SS_2020_08-KAHAWATHTHA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8u7pnbha1kd7nas/SAB_DGM_CE%28COM%29_SS_2020_08-KAHAWATHTHA.pdf?dl=0
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රත්නම්ර,නව 
නගරය,ලංවිම,නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි(සබරගමුව) 
කාර්යාලයේදී පැවැත්යේ. 

(සහභාගිවිය හැක්යක් යපර ලංසු 
හමුව පැවැත්යවන යේලාවට ප්රථම 
ලංසු පත් මිළදී ගන්නා අයට 

පමණි.) 
 

යබදාහැරිම් 
 අංශය 03 
 (සබරගමුව) 

SAB/DGM/CE(COM)/SS/202
0/09 

 
ප්රධාාන ඉංජි යන්රු (යබදාහැරීම් 

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

 
යපර ලංසු හමුව 

2020-07-29 වන දින ප.ව.2.00ට 
රත්නම්ර,නව 

නගරය,ලංවිම,නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි(සබරගමුව) 
කාර්යාලයේදී පැවැත්යේ. 

(සහභාගිවිය හැක්යක් යපර ලංසු 
හමුව පැවැත්යවන යේලාවට ප්රථම 
ලංසු පත් මිළදී ගන්නා අයට 

පමණි.) 
 

2020-08-12 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

එම 1000.00 50,000.00 එම එම -- NCB  
 

Click              
Here 

 

යබදාහැරිම් 
 අංශය 03 
 (සබරගමුව) 

SAB/DGM/CE(COM)/SS/202
0/10 

 
ප්රධාාන ඉංජි යන්රු (තැනීම්) 

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

 
යපර ලංසු හමුව 

2020-07-29 වන දින ප.ව.2.00ට 
රත්නම්ර,නව 

නගරය,ලංවිම,නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි(සබරගමුව) 
කාර්යාලයේදී පැවැත්යේ. 

(සහභාගිවිය හැක්යක් යපර ලංසු 
හමුව පැවැත්යවන යේලාවට ප්රථම 
ලංසු පත් මිළදී ගන්නා අයට 

පමණි.) 

2020-08-12 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

එම 1000.00 50,000.00 එම එම -- NCB Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/k2z8tz9quwvucuy/SAB_DGM_CE%28COM%29_SS_2020-09-DM.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k2z8tz9quwvucuy/SAB_DGM_CE%28COM%29_SS_2020-09-DM.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mbm8adn27jeylzz/SAB_DGM_CE%28COM%29_SS_2020_10-CONSTRUCTION.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mbm8adn27jeylzz/SAB_DGM_CE%28COM%29_SS_2020_10-CONSTRUCTION.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
 අංශය 03 
 (සබරගමුව) 

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

0/11 

 
විදුලි ඉංජි යන්රු (ඇහැළිය යගොඩ)  

ඒකකය සඳහා වසර 01ක 
කාලයකට යපෞිගලික ආරක්ෂක 

යසේවාව ලබා ගැනීම 
 

යපර ලංසු හමුව 
2020-07-29 වන දින ප.ව.2.00ට 

රත්නම්ර,නව 
නගරය,ලංවිම,නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි(සබරගමුව) 
කාර්යාලයේදී පැවැත්යේ. 

(සහභාගිවිය හැක්යක් යපර ලංසු 
හමුව පැවැත්යවන යේලාවට ප්රථම 
ලංසු පත් මිළදී ගන්නා අයට 

පමණි.) 
 

2020-08-12 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

එම 1000.00 50,000.00 එම එම -- NCB  
 

Click              
Here 

 

යබදාහැරිම් 
 අංශය 03 
 (සබරගමුව) 

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

12 

 
විදුලි ඉංජි යන්රු (ඇඹිලිපිටිය)  
ඒකකය සඳහා වසර 01ක 

කාලයකට යපෞිගලික ආරක්ෂක 
යසේවාව ලබා ගැනීම 

 
යපර ලංසු හමුව 

2020-07-29 වන දින ප.ව.2.00ට 
රත්නම්ර,නව 

නගරය,ලංවිම,නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි(සබරගමුව) 
කාර්යාලයේදී පැවැත්යේ. 

(සහභාගිවිය හැක්යක් යපර ලංසු 
හමුව පැවැත්යවන යේලාවට ප්රථම 
ලංසු පත් මිළදී ගන්නා අයට 

පමණි.) 
 

2020-08-12 
 

ප.ව.2.00 
 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

එම 1000.00 50,000.00 එම එම -- NCB  
 Click              
Here 

 

යබදාහැරිම් 
 අංශය 03 
 (සබරගමුව) 

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

13 

 
විදුලි ඉංජි යන්රු (රත්නම්ර)  
ඒකකය සඳහා වසර 01ක 

2020-08-12 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

එම 1000.00 50,000.00 එම එම -- NCB Click              
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/4gbz6b8gtd3q75k/SAB_DGM_CE%28COM%29_SS_2020_11-EHELIYAGODA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4gbz6b8gtd3q75k/SAB_DGM_CE%28COM%29_SS_2020_11-EHELIYAGODA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/03ss3nxg86flfmj/SAB_DGM_CE%28COM%29_SS_2020-12-EMBILIPITIYA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/03ss3nxg86flfmj/SAB_DGM_CE%28COM%29_SS_2020-12-EMBILIPITIYA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cw3uyi1pcyepzl0/SAB_DGM_CE%28COM%29_SS_2020_13-RATNAPURA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cw3uyi1pcyepzl0/SAB_DGM_CE%28COM%29_SS_2020_13-RATNAPURA.pdf?dl=0
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කාලයකට යපෞිගලික ආරක්ෂක 
යසේවාව ලබා ගැනීම 

 
යපර ලංසු හමුව 

2020-07-29 වන දින ප.ව.2.00ට 
රත්නම්ර,නව 

නගරය,ලංවිම,නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි(සබරගමුව) 
කාර්යාලයේදී පැවැත්යේ. 

(සහභාගිවිය හැක්යක් යපර ලංසු 
හමුව පැවැත්යවන යේලාවට ප්රථම 
ලංසු පත් මිළදී ගන්නා අයට 

පමණි.) 
 

යබදාහැරිම් 
 අංශය 03 
 (සබරගමුව) 

SAB/DGM/CE(COM)/SS/202
0/14 

 
විදුලි ඉංජි යන්රු (රුවන්වැල්ල)  
ඒකකය සඳහා  වසර 01ක 

කාලයකට යපෞිගලික ආරක්ෂක 
යසේවාව ලබා ගැනීම 

 
යපර ලංසු හමුව 

2020-07-29 වන දින ප.ව.2.00ට 
රත්නම්ර,නව 

නගරය,ලංවිම,නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි(සබරගමුව) 
කාර්යාලයේදී පැවැත්යේ. 

(සහභාගිවිය හැක්යක් යපර ලංසු 
හමුව පැවැත්යවන යේලාවට ප්රථම 
ලංසු පත් මිළදී ගන්නා අයට 

පමණි.) 
 

2020-07-01 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

එම 1000.00 50,000.00 එම එම -- NCB Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(දකුණු 
පළාත) 

දප/මා/ලි10/නිළ ඇඳුම්/2020/05 
 

නිළ ඇඳුම් මසා නිම කර සැපයීම 
 

මාතර ප්රායියය විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලයේ නිළ ඇඳුම් හිමි යසේවක 
මණ්ඩලය සඳහා නිළ ඇඳුම් මසා 

නිම කර සැපයීම. 
 

2020.07.29 
දින 

ප.ව.2.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

ප්රායියය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය. 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය 

රාහුල පාර, මාතර. 
 

දු.ක- 041 2222322 

1000/- 5000/- ප්රායියය විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය. 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
රාහුල පාර, මාතර. 

 
 

ප්රායියය විදුලි 
ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය. 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

රාහුල පාර, මාතර. 
 
 

අදාලයනොයේ

. 
NCB 

 

Click 
Here්ර 

https://www.dropbox.com/s/6kk7cct1h5gcfug/SAB_DGM_CE%28COM%29_SS_2020_14-RUWANWELLA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6kk7cct1h5gcfug/SAB_DGM_CE%28COM%29_SS_2020_14-RUWANWELLA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/beszl484b3fcveu/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%B8%E0%B7%8F-%E0%B6%BD%E0%B7%9210-%E0%B6%B8%E0%B7%92.%E0%B6%9C%E0%B7%90-%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%85%20%E0%B6%87%E0%B6%B3%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A-2020-05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/beszl484b3fcveu/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%B8%E0%B7%8F-%E0%B6%BD%E0%B7%9210-%E0%B6%B8%E0%B7%92.%E0%B6%9C%E0%B7%90-%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%85%20%E0%B6%87%E0%B6%B3%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A-2020-05.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(දකුණු 
පළාත) 

දප/මා/ලි12/යටන්ඩර්/2020/06 
 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ මාතර 
පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථාන 
මුදල් කවුළු KIOSK  යන්ත්රකුටිය 

ඉදිකිරීම. 
 

2020-08-05 
දින 

ප.ව. 02.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

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

1,000.00 10,000.00 ප්රධාාන විදුලි ඉංජියන්රු 
(මාතර), ලං.වි.ම., 
රාහුලපාර, මාතර. 

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

මාතර. 

අදාලයනොයේ

. 
NCB 

 

Click 
Here්ර 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(දකුණු 
පළාත) 

දප/ප්ර.ඉ.අකු/ලි6/නිල 
ඇඳුම්/2020/0060 

 
නිල ඇඳුම් මසා නිම කර සැපයීම 

 
අකුරැස්ස ප්රායියය විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලයේ යසේවක මණ්ඩලය 
සඳහා නිල ඇඳුම් මසා නිම කර 

සැපයීම. 

2020.07.29 
ප.ව. 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

ප්රායියය ප්රධාාන විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 08, 

යාකබැිද පාර, 
අකුරැස්ස. 

 
දු.ක.  0412250344 
ෆැ.අ. 0412250285 

1000.00 5000.00 ප්රායියය ප්රධාාන විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 08, 

යාකබැිද පාර, 
අකුරැස්ස. 

 

ප්රායියය ප්රධාාන විදුලි 
ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 08, 

යාකබැිද පාර, 
අකුරැස්ස. 

 

අදාලයනොයේ

. 
NCB 

 

Click 
Here්ර 

යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

SP/T/CSHC/POLEYARD/20

20/01 

 ාරිපභෝගික පසේවා මධ්යස්ථානය-

අගුණුපකොළ ැලැස්ස සදහා විදුලි 

කණු රැස් කර තැබීම පිිජස ඉඩමක් 

වසර පදකක් සදහා බද්දට ගැනීම 

අගුණුයකොළපැලැස්ස සිට කි.මී. 4 
කට නුදුරින් පර් ස් 60 කට වැඩි 
තැනිතලා සහ තද යපොළවකින් යුතු 
ආරක්ෂිත වැටකින් සමන්විත 
ඉඩමක් විය යුතුය.එම ඉඩයමහි 
ඔප්ම්වට අදාළ පත්තිරු සමග 

පිඹුරුපතද ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර 
ලිපි කවරයේ යයොමු අංකය සදහන් 

කරන්න. 
 

2020.07.30 

ප.ව.02.00 
දක්වා 

පලාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ප්රායියය විදුලි 

ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 

සැමුයවල් මාවත, 
තංගල්ල. 

දු.අ.0472241771 

- - ප්රායියය විදුලි ඉංජියන්රු 

කාර්යාලය, සැමුයවල් 

මාවත, තංගල්ල. 

දු.අ. 

0472241771 

ප්රායියය විදුලි 
ඉංජියන්රු 

කාර්යාලය, සැමුයවල් 

මාවත, තංගල්ල. 

දු.අ. 

0472241771 

අදාලයනොයේ

. 
NCB 

 

Click 
Here්ර 

යබදාහැරීම් 
අංශය 0 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2020/36 

බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු  රත්මලාන කාර්යාලය 

සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 
ලබාගැනීම සඳහා වූ යටන්ඩරය 

2020.08.06 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයොජය 
සාමානයාධිකාරි ( 
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 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය,  

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

ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(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/zw2uqth7fo8zgsa/ENG-DD4-SP-SP-DGM-C5-198-20%28M%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zw2uqth7fo8zgsa/ENG-DD4-SP-SP-DGM-C5-198-20%28M%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tcajyk2p51bu4jq/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%926-%E0%B6%B8%E0%B7%92.%E0%B6%9C%E0%B7%90-%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B6%87%E0%B6%AF%E0%B7%25
https://www.dropbox.com/s/tcajyk2p51bu4jq/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%926-%E0%B6%B8%E0%B7%92.%E0%B6%9C%E0%B7%90-%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B6%87%E0%B6%AF%E0%B7%25
https://www.dropbox.com/s/i08vzha99503qyd/Sin-DD4-SP-SP-T-CSHCC-POLE%20YARD-2020-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i08vzha99503qyd/Sin-DD4-SP-SP-T-CSHCC-POLE%20YARD-2020-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4h1aqi3sj1nu7dp/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_36.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4h1aqi3sj1nu7dp/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_36.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය 0 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2020/37 

බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු   යදහිවල කාර්යාලය 

සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 
ලබාගැනීම සඳහා වූ යටන්ඩරය 

2020.08.06 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

එම 500.00 15,000.00 එම එම  NCB Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 0 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2020/38 

බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි 
යබ්රුවල පාරියභෝගික යසේවා 

මධායස්ථානය සඳහා කුලී පදනම 
මත වෑන් රථයක් ලබාගැනීම සඳහා 

වූ යටන්ඩරය 

2020.08.06 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

එම 500.00 15,000.00 එම එම  NCB Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 0 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2020/39 

බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි  ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු කළුතර කාර්යාලය 

සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 
ලබාගැනීම සඳහා වූ යටන්ඩරය 

(වෑන් අංක 01) 

2020.08.06 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

එම 500.00 15,000.00 එම එම  NCB Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 0 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2020/40 

බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි  ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු කළුතර කාර්යාලය 

සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 
ලබාගැනීම සඳහා වූ යටන්ඩරය 

(වෑන් අංක 02) 

2020.08.06 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

එම 500.00 15,000.00 එම එම  NCB Click 
here 

 

ආයතනික 

ක්රපමෝ ාය 

අංශය 
(වයාපාර හා 
යමයහයුම් 
ක්රයමෝපාය) 

AGM (CS)/DGM (B&OS)/TV-Documentary-
Broadlands HPP 

 
 

පරෝඩිලනලඩ්ස්ස් ජලවිදුලි බලාගාරපේ 

විපශේෂ අවස්ථා පිළිබඳව  ශ්රවය 

දෘශය වාර්තා වැඩසටහනක් 

නිෂ් ාදනය කිරීම 
 
 

2020.07.30 
ප.ව. 2.00 
දක්වා 

කලාපීය 
සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

(ආයතනික 
ක්රයමෝපාය) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි  

ශාඛාව, 6 වන මහල, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩල 
මූලස්ථානය,යනො 50, 
සර් චිත්තම්පලම් ඒ 
ගාඩිනර් මාවත, 
යකොළඹ 02 

දුක: 011-2333068/9 
ෆැක්ස්- 011-2333067 

ඊයම්ල්-
dgmbos@ceb.lk 

 

1,000.00 
 

50,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි  (වයාපාර 
හා යමයහයුම් ක්රයමෝපාය) 

ශාඛාව, 
6 වන මහල, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය 

මූලස්ථානය, යනො 50, සර් 
චිත්තම්පලම් ඒ ගාඩිනර් 

මාවත, 
යකොළඹ 02 

අතියර්ක 
සාමානයාධිකාරි 
(ආයතනික 

ක්රයමෝපාය) අංශය 
6 වන මහල, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය 
මූලස්ථානය, යනො 50, 
සර් චිත්තම්පලම් ඒ 
ගාඩිනර් මාවත, 
යකොළඹ 02 

- NCB Click Here  

ආයතනික 

ක්රපමෝ ාය 

අංශය 
(වයාපාර හා 
යමයහයුම් 
ක්රයමෝපාය) 

AGM(CS)/DGM(B&OS)/LCCP/2020/01 

 
 

ලංවිම ගේ අඟුරු බලාගාරවල 

ප්රගියය පිළිබඳ ද්ීමමාන (2D) 

ීමඩිලනපයෝවක් නිෂ් ාදනය කිරීම 
 
 

2020.07.30 
ප.ව. 2.00 
දක්වා 

කලාපීය 
සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

(ආයතනික 
ක්රයමෝපාය) 

එම 1,000.00 
 

50,000.00 එම එම - NCB Click Here  

https://www.dropbox.com/s/ql446hyydll4kns/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_37.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ql446hyydll4kns/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_37.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lrl4hu1p96g9nyb/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_38.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lrl4hu1p96g9nyb/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_38.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k7hvhawxrudon4v/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_39.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k7hvhawxrudon4v/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_39.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2uz45tik2m8vg8j/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_40.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2uz45tik2m8vg8j/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_40.pdf?dl=0
mailto:dgmbos@ceb.lk
https://www.dropbox.com/s/q7q6eyixy0nx8pe/Tender%20book-Broadlands.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fl0dnll8rpbg7nf/Tender%20book%20coal.pdf?dl=0
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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 උපයයෝී කරයගනය. 

 
 

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

 

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

 

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

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ඔවුන්යේ අනුමැතිය ලත් නියයෝජිතයින් ඉදිරිපිටදී ඉහත තීරු අංක 9 හි ස`දහන් ස්ථානයන්හිදී ලංසු භාරගැනීම අවසන් කරන යේලායේදීම, එයසේ ඉදිරිපත් කරන ලද සියලුම ලංසු විවිත කරනු ලබන අතර ප රමාදව ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලංසු 
ප රතියක්ෂේප කරනු ලැයබ්. 
 
මීට අදාල සියලු විස්තර හා පැහැදිලි කිරීම් විමසිය යුත්යත් ලංසු යපොත් නික`ත් කරනු ලබන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ ප රධාාන ඉංජියන්රු යවතිනි. 
 

 

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