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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 

ජනන 
( තාපබල 
සංකීර්යය) 

 
SPS/LP/EE(M)M/2020/17/3230 

සපුගස්කන්ද විදුලි බලස්ථනය සඳහා 
ආරක්ෂිත නිළ ඇඳුම් සපයාගැනීම 

2020.08.12 
10:00 පැයට 

 
තාපබල 
සංකීරණ 

සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

නිය ෝජ්ය සාමාම්ය ස

අධිකමරී ස( සතමපබල ස

ාංකීර්ණ ) ස සලංවිා 

ජ්්් සමූලා්ථම් , ස

්ව සකැළණි සපමලා, 

10600 ස

යකොයලොන්්මව ස

දුරකත් සඅංක  
2437426, 2423897 

 

1,000.00 20,000.00 

නිය ෝජ්ය සාමාම්ය ස

අධිකමරී ස( සතමපබල ස

ාංකීර්ණ ) ස සලංවිා 

ජ්්් සමූලා්ථම් , ස්ව ස

කැළණි සපමලා, 

10600 සයකොයලොන්්මව ස

දුරකත් සඅංක  
2437426, 2423897 

 

නිය ෝජ්ය සාමාම්ය ස

අධිකමරී ස( සතමපබල ස

ාංකීර්ණ ) ස සලංවිා 

ජ්්් සමූලා්ථම් , ස

්ව සකැළණි සපමලා, 

10600 ස

යකොයලොන්්මව ස

දුරකත් සඅංක  
2437426, 2423897 

අදාල නැත යේශීය 
Click 

Here 

යබදා හැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

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

/219 
 

Supply & Delivery of 
 

i) Bus Bar Type Current 
Transformers (600/1/1A) 

– 90 Nos. 
ii) Ring Type Current Transformers 

(600/300/1A) 
– 30 Nos. 

2020 
අයගෝස්තු 

12 
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- 08-11 දිනට 
යපර 

දුක.011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

80,000.00 
(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/pyebnpb8ydmrgdo/ENG-GEN-SPS-LP-EE%28M%29M-2020-17-3230.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pyebnpb8ydmrgdo/ENG-GEN-SPS-LP-EE%28M%29M-2020-17-3230.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zwqx96jdu9kza19/ENG-DD1-CC-2019-219.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zwqx96jdu9kza19/ENG-DD1-CC-2019-219.pdf?dl=0
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යබදා හැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

 

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

/076 
 

Supply & Delivery of 
 

i) Cast Resin Branch Type Jointing 

Kit 70/4C - 16/4C (With Resins & 
Connectors) – 60 Nos. 

 
 

2020 
අයගෝස්තු 

12 
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- 08-11 දිනට 

යපර 
දුක.011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

21,100.00 
(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 

යබදාහැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

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

20/089 

 
Disposal of Unserviceable items 

Located at stores premises, 
kolonnawa 

 

2020 
අයගොස්තු 

12 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

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

යපර 
දුක. 011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

යලොට් අංක 1- 
500.00 

(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/qbehlp6vx77ykxu/ENG-DD1-CC-2020-076.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qbehlp6vx77ykxu/ENG-DD1-CC-2020-076.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0m4h6nih3nbpra9/ENG-DD-1-CC-2020-089.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0m4h6nih3nbpra9/ENG-DD-1-CC-2020-089.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

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

20/090 

 
Disposal of Unserviceable items 
which removed from Vehicles in 
CE (P&D) Unit of Colombo City 

 

2020 
අයගොස්තු 

12 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

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

යපර 
දුක. 011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

යලොට් අංක 1- 
1,000.00 

(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 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/1
40 

විදුලි බිල්පත් මුද්රයය කර සපයා 
ප්රවාහනය කිරීම- පැකට් 6,000ක් 
(එක් පැකට් එකක බිල්පත් 1000  

බැගින්) 

2020 
අයගෝස්තු  

12 
ප.ව 02.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 

 
037 - 2281892 

3,500.00 100,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(වයඹ) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(වයඹ) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 

 NCB 
Click 
Here 

 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 
නි.සා 

(සබර) 

 
 

SAB/CE(COM)/T/2020/21 
යකොන්ක්රීටි යපදිදි බමන ලද ටරටර් 
8.3/ක්රි.රෑ.100 කණු 1000 ක් සපයා 

ප්රවාහනය කිරීම. 
 

2020-08-12 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම.යනො. 09, නව 
නගරය, රත්නපුර 

2,500.00 185,000.00 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම.,යනො.09,නව 
නගරය, රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව)ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනො. 09.         

නව නගරය, 
රත්නපුර. 

-- යේශීය 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/hnjjrhqa2pgwnxv/ENG-DD1-CC-2020-090.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hnjjrhqa2pgwnxv/ENG-DD1-CC-2020-090.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mhnb4sc0j6gdzit/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-140.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mhnb4sc0j6gdzit/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-140.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ohf09b0krd76hf1/SAB-CE%28COM%29-T-2020-21.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ohf09b0krd76hf1/SAB-CE%28COM%29-T-2020-21.pdf?dl=0
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ඉදිකිරීම් 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය 

LV/T/2020/0204 
 

ලක්විජය විදුලි බලාගාරයේ 
ගල් අඟුරු රඳවා ගැනීයම් බැමම් 

ඉදිකිරීම 
 

 

2020-08-
19 ප.ව. 
14.00 

 
යපර ලංසු 
හමුව 

2020-08-
11 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 

 
 

3,500/- 
මුදල  
(නැවත 

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

ගිණුම් අංක: 
071100123
320705 
යවත බැර 
කල හැක. 

 
රු.150,000.00 

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. 
 

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

/ 
යවතින් 
යනොමියල් 

බාගත කරගත 
හැක 

 

 
 
 
 
 

NCB 

 
 
 
 

Click 
Here 

 
 

යසේවා 
ජනන 
මහවැලි 
සංකීර්යය 

MC/BOW/BIDS/2020/04 
 

යබෝවතැන්න විදුලි බලාගාරයේ  අධිකා 
ආරක්ෂිත කලාපය තුල එළියපයහළි 

කිරිම්, උදයාන කටයුතු සහ 
යගොඩනැගිලිවල පිරිසිදු කිරියම් 
කටයුතු ඉටු කිරියම් යසේවාව 

 

2020/ 08 / 
19 

11:00 පැයට 

මහවැලි 
සංකිර්ය 
සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

යබෝවතැන්න විදුලි 
බලස්ථානය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
නාඋල. 

 

දුරකථන : 066 

4928783 

066 4928780 

ෆැක්ස් :   066 

4935599 

 

රු 1,500. 00 
මහජන 
බැංකුයේ 

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 
ලං.වී.ම.X 
^ජනක& 
මූලස්ථාන
යේ ගීණුම් 
අංක 071- 
1001-2-
3320-705 
ගීණුම යවත 
යගවා ලදුපත 
ඉදිරිපත් 
කරන්න.‘ 

රු 60,000. 00 
 

විදුලි ඉංිනයන්රු, 

යබෝවතැන්න විදුලි 
බලස්ථානය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාඋල. 

යබෝවතැන්න විදුලි 
බලස්ථානය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
නාඋල. 

- NCB 
 

Click 
here 

 

ජනන අංශය 

(මහවැලි 

සංකීරයය) 

නිල්ලඹ විදුලි බලස්ථානයට අයත් නිල 
නිවාස සංකීර්යය අවට භූමි ප්රයේශ 
අලංකාර යලස පිරිසිදුව පවත්වායගන 
යාම සහ අයනකුත් යසේවාවන් සැපයීම. 

එම්සී/නිල්/බිඩ්ස්/ 
2020/004 

 

2020.08.13             

දින ප.ව. 

2.30 ට 

මහවැලි 
සංකීර්යය 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු, 

යකොත්මයල් විදුලි 
බලස්ථානය, ලංකා 
විදුලිබල  මණ්ඩලය, 

මාවතුර. 
 

දුරකථන : 081-
4950690 

ෆැක්ස් : 081-7429330 

රු.1000/- ක 
මුදලක් 
ඕනරෑම 
මහජන 
බැංකු 

ශාඛාවක් 
මගින් 
මහජන 
බැංකුයේ  

රු.20,000/- ප්රධාාන ඉංිනයන්රු, 

යකොත්මයල් විදුලි 
බලස්ථානය, ලංකා 
විදුලිබල  මණ්ඩලය, 

මාවතුර. 
 

යකොත්මයල් විදුලි 
බලස්ථානය, ලංකා 
විදුලිබල  මණ්ඩලය, 

මාවතුර. 
 

යකොත්මයල් 

විදුලි 

බලස්ථානය. 

ලංකා විදුලි 

බල 

මණ්ඩලය, 

මාවතුර 

කාර්යාලයේදී 

NCB 

 

Click 

here 

 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/5tvzmmw035wc1oa/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0204.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5tvzmmw035wc1oa/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0204.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jwye9uai8uezmim/Sin-GEN-MC-BOW-BIDS-2020-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jwye9uai8uezmim/Sin-GEN-MC-BOW-BIDS-2020-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b8ez7qa2skckq6c/SIN-GEN-MC-NIL-BIDS-2020-004.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b8ez7qa2skckq6c/SIN-GEN-MC-NIL-BIDS-2020-004.pdf?dl=0
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විදුත් : 

cekotmc.gen@ceb.lk 

 

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 

ලංවිම ජනන 
මුලස්ථාන

යේ 
ගිණුම් අංක: 
071-1-001-

2-3320705 

ට බැර වන 

යසේ යගවා 

බැංකු  

ලදුපත 

ඉදිරිපත් කල 

යුතුය. 

කියවීම සදහා 

යනොමියල් 

ලබා ගත 

හැක. 

ජනන 
(මහවැලි 
සංකීර්යය) 

MC/NIL/BIDS/2020/003 
 

RE-TUBING OF GENERATOR 
AIR COOLERS FOR NILLAMBE 

POWER STATION 
 

2020/08/26 
දින 14:00 
පැයට 

මහවැලි 
සංකීර්ය 

සපයා ගැනිම් 
කමිටුව 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු, 
යකොත්මයල් විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මාවතුර. 
 

081- 4950690/691, 
081-7429330 

සැම යගවිමක්ම ඕනැම 
මහජන බැංකු 
ශාඛාවකින් 

යදමටයගොඩ ශාඛායේ 
ලංවිම ජනන 

මූලස්ථානයේ ගිණුම් 
අංක 

071-1001-23320-705 
බැරයවන යසේ යගවා 
බැංකු ලදුපත ඉදිරිපත් 

කල යුතුය. 

1,000/- 40,000.00 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු, 
යකොත්මයල් විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මාවතුර. 
 

 
 
 

2020/08/26 
දින 14:00 පැයට 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු, 
යකොත්මයල් විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මාවතුර. 
 

 
කාර්යාලයේදි 
කියවිම සදහා 
යනොමියල් 
ලබාගත 
හැක. 

 

NCB 
 

Click 
here 

 

ජනන අංශය 

(මහවැලි 

සංකීර්යය) 

එම්සි/යකොත්/බිඩ්ස්/ 

2020/005 

 
යකොත්මයල් ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

කාර්යාලය, අයනකුත් යගොඩනැඟිලි, 

උදයානය, උමං පිටවුම, අයනකුත් 
අවට භූමි ප්රයේශ අලංකාර යලස 
පිරිසිදුව පවත්වායගන යාම සහ 

අයනකුත් යසේවාවන් සැපයීම. 
 

2020.08.13    
දින  ප.ව. 
2.30 ට 

 

මහවැලි 
සංකිර්යය  
ප්රසම්පාදන 
කමිට 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු, 

යකොත්මයල් විදුලි 
බලස්ථානය, ලංකා 
විදුලිබල  මණ්ඩලය, 

මාවතුර. 
 

දුරකථන : 081-
4950690 

ෆැක්ස් : 081-7429330 
විදුත් : 

cekotmc.gen@ceb.lk 

රු.1000/- ක 
මුදලක් 
ඕනැම 
මහජන 
බැංකු 

ශාඛාවක් 
මගින් 
මහජන 
බැංකුයේ  

යදමටයගොඩ 
ශඛායේ 

රු.17,500.00 ප්රධාාන ඉංිනයන්රු, 

යකොත්මයල් විදුලි 
බලස්ථානය, ලංකා 
විදුලිබල  මණ්ඩලය, 

මාවතුර. 
 

යකොත්මයල් විදුලි 

බලස්ථානය, ලංකා 

විදුලිබල  මණ්ඩලය, 

මාවතුර. 

 

යකොත්මයල් 

විදුලි 

බලස්ථානය, 

ලංකා 

විදුලිබල  

මණ්ඩලය, 

මාවතුර, 

කාර්යාලයේදී 

කියවීම සදහා 

යනොමියල් 

NCB 

 

Click 

here 

 

mailto:cekotmc.gen@ceb.lk
https://www.dropbox.com/s/7i7cbc79skoo6lw/ENG-GEN-MC-NIL-BIDS-2020-003.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7i7cbc79skoo6lw/ENG-GEN-MC-NIL-BIDS-2020-003.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xbp6pstz8e5tbem/SIN-GEN-MC-KOT-BIDS-2020-005.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xbp6pstz8e5tbem/SIN-GEN-MC-KOT-BIDS-2020-005.pdf?dl=0
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 ලංවිම ජනන 
මුලස්ථාන
යේ ගිණුම් 
අංක 071-

1001-
23320-705 
ට බැර වන 
යසේ යගවා 
බැංකු  
ලදුපත 

ඉදිරිපත් කල 
යුතුය. 

 

ලබා ගත 

හැක. 

යබදාහැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

 

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

20/066 

 

නියයෝජය සාමනයාධිකාකාරි (යකො.න) 
අනියුක්ත මාලිගාවත්ත යමයහයුම් 

(Operation) හා නඩත්තු 

(Maintenance) යන අංශයන් සදහා 

පවිත්රතා යසේවය (Janitorial 

Service) ලබා ගැනිම සදහා ලංසු පත් 
කැදවිම (වසර 02 ක් සදහා) 

 

2020 
අයගොස්තු 

12 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් 

මාවත, යකොළඹ 03 
මගින් 

2020-08-11 දිනට 
යපර 

දුක. 011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

20,000.00 
(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 

යබදාහැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

 

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

20/087 

 

නියයෝජය සාමනයාධිකාකාරි (යකො.න) 
අනියුක්ක ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(සැ.හා.සං) ඒකකය සදහා  කුළි කෘ 
කැබ් රථයක් ලබා ගැනිම  (වාහන ස

iv/iv) 
(වසර 01 ක් සදහා) 

2020 
අයගොස්තු 

12 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් 

මාවත, යකොළඹ 03 
මගින් 

2020-08-11 දිනට 
යපර 

දුක. 011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

එක් කුළි කෘ 
කැබ් 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 

යබදාහැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

 

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

20/088 
 

2020 
අයගොස්තු 

12 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

එක් වැන් රථයක් 
සදහා 

15,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (යකොළඹ 
නගරය) කාර්යාලය, 

සිේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

- යේශීය 
Click 
here 

https://www.dropbox.com/s/ur9f99k89h4s0ni/ENG-DD1-CC-2020-066.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ur9f99k89h4s0ni/ENG-DD1-CC-2020-066.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fck52gjcmcxe0j9/ENG-DD1-CC-2020-087.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fck52gjcmcxe0j9/ENG-DD1-CC-2020-087.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dlsndlw25vwktsd/ENG-DD1-CC-2020-088.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dlsndlw25vwktsd/ENG-DD1-CC-2020-088.pdf?dl=0
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නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි (යකො.න)  
අනුයුක්ත ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (සැ 
.හා.සං) ඒකකය සඳහා ූලලි වැන් 

රථයක් ලබා ගැනීම 
(වාහන ii/iv) 

(වසර 02 ක් සදහා) 
 

 

සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් 

මාවත, යකොළඹ 03 
මගින් 

2020-08-11 දිනට 
යපර 

දුක. 011-2575923 
011-2575930 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

යගොඩනැගිල්ල, 340, ආර් 
ඒ ද යමල් මාවත, යකොළඹ 
03 හි තබා ඇති ලංසු 

යපට්ටිය 

කාර්යාලය 

 
යබදාහැරීම් 
අංශය 2 

 

PHM 

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

2020/27 ප්රධාම් සඉංි සයන්රු ස(රැහැන් ස

ාමර්ග සතැනීම් සහම ස්ඩත්තු) සකමර් මල , ස

වයමපි හ සහම සඅධිාැර ස්ඩත්තු ස- ස

යබ.අ.02 ස ස සාඳහම සවාර සයෙකක ස

කමල කට සරි දුයරකු සාහිත සඩබල් ස

කැබ් සරථ ක් ස(4 සWD) සකුලි ට ස

ගැනීා. 

 
2020/08/05 

 
14.00 පැය 

 
DPC-DD2 

 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(වයා.හා අ.සැ.න.) 
යබදාහැරීම් අංශය 2 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය,  
තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

 
0812222286 

 
 

500.00 

 
 

45,000.00 

 
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 

 

 
යබදාහැරීම් 
අංශය 2 

PHM DD2/ CE(SC&M) 
/DPC/2020/13 

 
ගම්පහ ප්ර ධාාන ඉංිනයන්රු (උපයපොල 

තැනීම් හා නඩත්තු) වයා. හා අ.සැ.න.- 

යබ.අ. 02 කාර්යාලය, යේයන්යගොඩ 

වැඩබිම 1 සහ වැඩබිම 2, බහිරවකන්ද 

වැඩබිම සඳහා පුේගලික ආරක්ෂක 

යසේවාවක් (ආයුධා රහිත) වසරක 

කාලයක් සඳහා ලබා ගැනීම (පැය 12 

වැඩ මුර). 

 
ආරක්ෂක නිළධාාරීන් ගයන - 09 

 

 
2020/08/12   
ප.ව.2.00 

 

 
යබදාහැරීම් 
සපයාගැනීම් 
කමිටුව -
යබදාහැරීම් 
අංශ 02 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(වයාපෘති හා අධිකාසැර 
නඩත්තු) - යබ.අ.02 
අංක 18, ළමාගාරය 
පාර, මහනුවර. 

 
දු.ක./ෆැක්ස් 

 
081-2222286 

081-2204298 

 

 
රු. 500/- 

 
 
 

 
රු. 60,000/- 

 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී (වයාපෘති 
හා අධිකාසැර නඩත්තු) - 

යබ.අ.02 
අංක 18, ළමාගාරය පාර, 

මහනුවර. 
 

දු.ක./ෆැක්ස් 
 

081-2222286 

081-2204298 

 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(වයාපෘති හා අධිකාසැර 
නඩත්තු) - යබ.අ.02 
අංක 18, ළමාගාරය 
පාර, මහනුවර. 

 
දු.ක./ෆැක්ස් 

 
081-2222286 

081-2204298 

 
 

 
අදාල නැත 

 

 
NCB 

 

Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/267 

 
නුවරඑළිය  ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු  

බල ප්රයේශයට අයත් විදුලි අධිකාකාරී 

තවලන්තැන්න  වි.පා.යසේ.ම. විදුලි 

අධිකාකාරී නිළ නිවස  සඳහා කුළී/බදු  

පදනම මත පහත සඳහන් පහසුකම් 

2020.08.12  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

තමා විසින් සකස් 
කරගත් අයදුම්පතක 
බලායපොයරොත්තු වන 
මාසික කුළිය සහ 
ඉඩයම් සියලු විස්තර 
සඳහන් කර එවන්න. 

දු.අ. ස ස052-2222918 

 
- 

 
- 

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  
- 
 

https://www.dropbox.com/s/hhfzoz4gxl8sxbk/Bid%20No_PHM_DD2_DGM_CE_%29%28LC%26M%29_DPC_2020_27.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hhfzoz4gxl8sxbk/Bid%20No_PHM_DD2_DGM_CE_%29%28LC%26M%29_DPC_2020_27.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gss30kttdhx7fzo/Bid%20Doc%202021%20corrected%2015-7-2020.TextMark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gss30kttdhx7fzo/Bid%20Doc%202021%20corrected%2015-7-2020.TextMark.pdf?dl=0
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සහිතව වසර 02ක කාලයකට නිවසක්   

ලබා ගැනීම. 

 

1. නිවයසේ පිහිටීම 

තවලන්තැන්න නගරය තුළ 

යහෝ නගරයට කි.ටර.02ක 

දුරක් ඇතුළත විය යුතුය. 

 

2. නිවයසේ මුළු වර්ග අඩි 

ප්රමායය වර්ග අඩි 1200ක් 

පමය විය යුතුය. 

 

3. නිවස ආරක්ෂිත වැටකින් 

යහෝ තාප්පයකින් 

සමන්විතව තිබිය යුතුය. 

 

4. වාහන නතර කිරීමට 

ගරාජයක් තිබිය යුතුය. 

 

5. ජලය , විදුලිය, ස්ථාවර 

දුරකථන පහසුකම් තිබිය 

යුතුය. 

 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය- 2/  
මධායම 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/266 

 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (යබදාහැරිම් 

නඩත්තු) ඒකකය සඳහා  වැඩබිම් 

කාර්යාලය පවත්වායගන යාම සඳහා 

උඩුදුම්බර ප්රයේශයයන් කුළී/බදු  

පදනම මත පහත සඳහන් පහසුකම් 

සහිතව වසර 02ක කාලයකට 

යගොඩනැගිල්ලක්  ලබා ගැනීම. 

 

 

1).වර්ග අඩි 1500කට ආසන්න 

යගොඩනැගිල්ලක් වීම. 

2).යලොරි රථ 02ක් නවතා තැබීමට 

හැකි ඉඩ කඩ සහිත වීම. 

3). උඩුදුම්බර නගරයයන් යහෝ 

2020.08.12  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

තමා විසින් සකස් 
කරගත් අයදුම්පතක 
බලායපොයරොත්තු වන 
මාසික කුළිය සහ 
ඉඩයම් සියලු විස්තර 
සඳහන් කර එවන්න. 

 
දු.අ. ස ස081-4953235 

081-4953237 
 

 
- 

 
- 

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 

- 
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නගරයට පහසුයවන් 

ලඟාවියහැකි ස්ථානයක් වීම. 

4).ජලය, විදුලිය, හා සනීපාරක්ෂක 

පහසුකම් සහිත වීම. 

 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/268 

 

 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (තැනීම් ) ඒකකය 
සඳහා 4WD ඩබල් කැබ් රථයක්  කුලී 
පදනම මත වසර 02ක කාලයකට ලබා 

ගැනීම. 

2020.08.12 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

මහනුවර. 
දු.අ. ස ස081-2234324 

081-4472724 

1000/= 20,000/= 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/2020/270 

 
මාවනැල්ල   ප්රායේශීය විදුලි 

ඉංිනයන්රු  බල   ප්රයේශයට අයත් 
යහම්මාතගම වි.පා.යසේ. මධායස්ථානය 
පවත්වායගන යාම සඳහා  වසර 02ක 
කාලයකට බදු /කුලීපදනම මත 
යගොඩනැගිල්ලක් ලබා ගැනීම. 

 

ාපුරමලි  සයුතු සඅවශ්යතම 
 

1. යගොඩනැගිල්ල අවම වශයයන් 

ව.අ. 2000 පමය විය යුතුය. 

2. භාවිතයට සුදුසු වන පරිදි 

අළුත්වැඩියාවන් කර තීන්ත 

ආයල්ප කර තිබිය යුතුය. 

3. ආරක්ෂිත වැටක් හා තාප්පයක් 

තිබිය යුතුය. 

4. නල ජලය, විදුලිය, ස්ථාවර 

දුරකථන පහසුකම් තිබිය යුතුය. 

5. 30යදයනකුට පමය ප්රමායවත් 

පරිදි සනීපාරක්ෂක පහසුකම් තිබිය 

යුතුය. 

- පිරිමි වැසිකිළි      - 2 

- කාන්තා වැසිකිළි - 1 

 

6. යහම්මාතගම වි.පා.යසේ. 

මධායස්ථාන බල ප්රයේශය තුල 

ප්රධාාන මාර්ගයකට යාබදව පිහිටා 

2020-08-12 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

තමා විසින් සකස් 
කරගත් අයදුම්පතක 
බලායපොයරොත්තු වන 
කුලිය සහ ඉඩයම් 

සියලු විස්තර සඳහන් 
කර එවන්න. 

දු.අ.   035-2249025 
035-4928948 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

- යේශීය - 

https://www.dropbox.com/s/y04ipxbs3r4g6ta/Sin-DD2-CP-PPC-2020-268.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y04ipxbs3r4g6ta/Sin-DD2-CP-PPC-2020-268.pdf?dl=0
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තිබිය යුතුය. 

7. සැහැල්ලු වාහන 02ක් හා යරේන් 

රථයක් නවතා තැබීයම් හැකියාව 

තිබිය යුතුය. 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/273 

 

 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (බලශක්ති 

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

2020.08.12 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

මහනුවර. 

දු.අ. ස ස081-2234324 

081-4472724 

1000/= 20,000/= 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/2020/274 

 

 
කරෑගල්ල ප්රායේශීය  විදුලි ඉංිනයන්රු 
ඒකකයට අයත්  ප්රායේශීය  නඩත්තු 
උප ඒකකය 1 සදහා  කුලී පදනම මත 
වසර 02ක කාලයකට  කෲ කැබ් 

රථයක්  ලබා ගැනීම. 

2020.08.12 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

මහනුවර. 

දු.අ. ස ස081-2234324 

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 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/275 

 
ගිනිගත්යහේන ප්රායේශීය විදුලි 

ඉංිනයන්රු  බල ප්රයේශයට අයත් විදුලි 
අධිකාකාරී යනෝටන්බ්රිජ්    වි.පා.යසේ.ම. 
විදුලි අධිකාකාරී නිළ නිවස  සඳහා 
කුළී/බදු  පදනම මත පහත සඳහන් 
පහසුකම් සහිතව වසර 02ක 

කාලයකට නිවසක්   ලබා ගැනීම. 
 

1.නිවයසේ පිහිටීම යනෝටන්බ්රිජ්    නගරය 
තුළ යහෝ නගරයට ආසන්න විය 

යුතුය. 
 

2.නිවයසේ මුළු වර්ග අඩි ප්රමායය වර්ග 
අඩි 1500ක් පමය විය යුතුය. 

 
3.නිවස ආරක්ෂිත වැටකින් යහෝ 

තාප්පයකින් සමන්විතව තිබිය යුතුය. 
 

4.වාහන නතර කිරීමට ගරාජයක් 
තිබිය යුතුය. 

 

5.ජලය , විදුලිය, ස්ථාවර දුරකථන 

පහසුකම් තිබිය යුතුය. 

2020.08.12  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

තමා විසින් සකස් 
කරගත් අයදුම්පතක 
බලායපොයරොත්තු වන 
මාසික කුළිය සහ 
ඉඩයම් සියලු විස්තර 
සඳහන් කර එවන්න. 

දු.අ. ස ස051-2242408 

 
- 

 
- 

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  
- 
 

https://www.dropbox.com/s/whtx3i4chp3lsri/Sin-DD2-CP-PPC-2020-273.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/whtx3i4chp3lsri/Sin-DD2-CP-PPC-2020-273.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6a6oc8lc74f1nnl/Sin-DD2-CP-PPC-2020-274.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6a6oc8lc74f1nnl/Sin-DD2-CP-PPC-2020-274.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය  2 

 

PR&HM/DD2/DPC

/CE(SC&M)/2020/20 

 

ප්රධාම් සඉංි සයන්රු ස(උපයපොල සතැනීම් ස

හම ස්ඩත්තු), සවයමපි හ සහම සඅධිාැර ස

්ඩත්තු-යබ.අ.02- සගම්පහ ස ස

කමර් මල  සාඳහම සවාරක ස සකමල කට ස

රි දුයරකු සාහිත සවෑන් සරථ ක් සකුලි ට ස

ගැනීා. 

 
2020/08/12 

 
14.00 පැය 

 
DPC-DD2 

 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(වයාපෘති හා අධිකාසැර 
නඩත්තු) - යබ.අ.02 
අංක 18, ළමාගාරය 
පාර, මහනුවර. 

 
දු.ක./ෆැක්ස් 

081-
2222286/2204298 

 
500.00 

 
15000.00 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී (වයාපෘති 
හා අධිකාසැර නඩත්තු) - 

යබ.අ.02 
අංක 18, ළමාගාරය පාර, 

මහනුවර. 
 

දු.ක./ෆැක්ස් 
081-2222286/2204298 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(වයාපෘති හා අධිකාසැර 
නඩත්තු) - යබ.අ.02 
අංක 18, ළමාගාරය 
පාර, මහනුවර. 

 
දු.ක./ෆැක්ස් 

081-
2222286/2204298 

 
 
- 

 
 

NCB 

 
click 
here? 
dl=0 

 
යබදාහැරීම් 
අංශය 2 

PHMDD2/DGM/CE(SC&M)/DPC/ 
2020/25 

 
්මවලපිටි  සය ෝලන්කන්ෙ ප්රයේශයේ 

ද.යවො. 33 යකොන්ක්රීට් කණු වහරු 
අංගනයක් ඉදිරිකිරීම (සිවිල් කාර්යය) 

 
යගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් අංශයයහි 

ICTAD යරේණිගත කිරීම අනුව  C-8 
යහෝ ඊට වැඩි යකොන්ත්රාත් කරුවන් 

සුදුසු යේ. 
 

 
12/08/2020    
ප.ව.2.00 

 

 
යබදාහැරීම් 
සපයාගැනීම් 
කමිටුව -
යබදාහැරීම් 
අංශ 02 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(වයාපෘති හා අධිකාසැර 
නඩත්තු) - යබ.අ.02 
අංක 18, ළමාගාරය 
පාර, මහනුවර. 

 
දු.ක./ෆැක්ස් 
0812222286 
0812222287 

 
රු. 1,000/- 

 
 
 

 
රු. 40,000/- 

 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී (වයාපෘති 
හා අධිකාසැර නඩත්තු) - 

යබ.අ.02 
අංක 18, ළමාගාරය පාර, 

මහනුවර. 
 

දු.ක./ෆැක්ස් 
0812222286 
0812222287 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(වයාපෘති හා අධිකාසැර 
නඩත්තු) - යබ.අ.02 
අංක 18, ළමාගාරය 
පාර, මහනුවර. 

 
දු.ක./ෆැක්ස් 
0812222286 
0812222287 

 
අදාල නැත 

 

 
NCB 

 

Click 

Here 

 

 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය 2 
(වාහාආ) 

 
 

DD2/DGM(C&C)/HV/Call 
Center/2020/T103 

ලංවිම ප්ර ධාාන කාර්යාලයේ ඇමතුම් 
මධායස්ථානයේ (1987) විදුලි 

ඉංිනයන්රුයේ භාවිතය සඳහා වසර 
(02) කට යතත බදු කුළී පදනම මත 

කාර් රථයක් ලබා ගැනීම 
 

2020.08.12 
යප.ව.10.00 

 
 

යබදාහැරීම් 
අංශ 2 

 
 

නිසා (වාහාආ) 
යබ.අංශ 2, 02 වන 
මහළ, යනො.205/3, 
නුවර පාර, පහළ 
බියන්විල, කඩවත 
0112901308 

500.00 18,000.00 

 
ලං.වි.ම යනො.205/3, 
නුවර පාර, පහළ 

බියන්විල, කඩවත යදවන 
මහයල් අ.සා.(යබ.අංශ 
02) කාර්යාලයේ තබා 
ඇති යටන්ඩර් යපට්ටියට 

බහාලිය යුතුයි 

 
ලං.වි.ම, යනො.205/3, 
නුවර පාර, පහළ 
බියන්විල, කඩවත 
යදවන මහයල් 

අ.සා.(යබ.අංශ 02) 
කාර්යාලය 

 
 
 
- 

යේශීය 
 

බාගැනීම
ට 

 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය 2 
(වාහාආ) 

 
 

DD2/DGM(C&C)HV/ML//2020/T
102 

කිරිබත්යගොඩ පිහිටි යබ.අංශ 02 මනු 
පරීක්ෂයාගාරය සඳහා වසර (02) කට 

යතත බදු කුළී පදනම මත කාර් 
රථයක් සපයා ගැනීම 

 

2020.08.12 
යප.ව.10.00 

 
 
 

යබදාහැරීම් 
අංශ 2 

 
 

නිසා(වාහාආ) යබ.අංශ 
2, 02වන මහළ, 
යනො.205/3, නුවර 
පාර, පහළ බියන්විල, 

කඩවත 
0112901308 

500.00 18,000.00 

 
ලං.වි.ම, යනො.205/3, 
නුවර පාර, පහළ 
බියන්විල, කඩවත 
යදවන මහයල් 

අ.සා.(යබ.අංශ 02) 
කාර්යාලයේ තබා ඇති 
යටන්ඩර් යපට්ටියට 
බහාලිය යුතුයි 

 
ලං.වි.ම, යනො.205/3, 
නුවර පාර, පහළ 
බියන්විල, කඩවත 
යදවන මහයල් 

අ.සා.(යබ.අංශ 02) 
කාර්යාලය 

 
 
 
- 

යේශීය 
 

බාගැනීම
ට 
 

https://www.dropbox.com/s/llpxent0chenrzh/ENG-DD2-PHM-PR%26HM-%20DD2-DPC%20CE%28SC%26M%29%202020-20.pdf
https://www.dropbox.com/s/llpxent0chenrzh/ENG-DD2-PHM-PR%26HM-%20DD2-DPC%20CE%28SC%26M%29%202020-20.pdf
https://www.dropbox.com/s/1zegum6olvquv6v/ENG-DD2-PHM-PHM%20DD2-DGM-CE%28SC%26M%29-DPC-2020-25%20water%20marked.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1zegum6olvquv6v/ENG-DD2-PHM-PHM%20DD2-DGM-CE%28SC%26M%29-DPC-2020-25%20water%20marked.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zllgfjsldi42erc/Eng-DD2-CnC-2020-T103.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zllgfjsldi42erc/Eng-DD2-CnC-2020-T103.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ydcskwm4zrxc4sz/Eng-DD2-CnC-2020-T102.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ydcskwm4zrxc4sz/Eng-DD2-CnC-2020-T102.pdf?dl=0
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යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

(සබර) 

 
යටන්ඩර් අංකය: 

SAB/RUW-V42/HV/2020/44 
දැරණියගල පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානයේ රාජකාරී කටයුතු 
සඳහා  2WD වරෑන් රථ 1 ක් 
කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

2020-08-12 
 

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/EHE-V51/HV/2020/45 
ප්රායේශීය විදුලි ඉංින යන්රු 

(ඇහැළිය යගොඩ) ඒකකයේ රාජකාරී 
කටයුතු සඳහා  කෲ කැබ්  රථ 1 ක් 
කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

2020-08-12 
 

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/RUW-V85/HV/2020/46 
ප්රායේශීය විදුලි ඉංින යන්රු 

(රුවන්වැල්ල) ඒකකයේ රාජකාරී 
කටයුතු සඳහා  ත්රී යරෝද රථ 1 ක් 
කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

2020-08-12 
 

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-V28/HV/2020/47 
යගොඩක යවල පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානයේ රාජකාරී කටයුතු 
සඳහා  2WD වරෑන් රථ 1 ක් 
කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

2020-08-12 
 

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 
අංශය 03 
(බපද 11) 

 

 

WPSII/T/2020/015 
පන්නිපිටිය පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානය පවත්වා යගන යාම 

සඳහා සුදුසු යගොඩනැගිල්ලක් කුලියට 
යහෝ බේදට ගැනීම වසර 02ක් සඳහා 
(පන්නිපිටිය නගර ආසන්නයේ ජලය, 
විදුලිය හා දුරකථන සහිතව සම්පූර්ය 
වර්ගඵලය වර්ග අඩි 2000 – 2500 
අතර වාහන කිහිපයක් ගාල් කිරීමට 

ඉඩකඩ ඇති) 

 

 
2020.08.19 
යප.ව. 10.00 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීම් 
කමිටුව 
(බපද 11) 

 
නි. සා. (බපද II ) 
කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 
ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 
- 

 
- 

 
නි. සා. (බපද II ) 
කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 
ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 
නි. සා. (බපද II ) 
කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 
ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 
අදාල 

යනොයේ 

 
ජාතික 

ලංසු 

Click 

here 

 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

(බපද II) 

 

WPSII/T/2020/016 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 ක් 

සඳහා වරෑන් රථ 01ක් ප්රධාාන 

 

2020.08.19 
යප.ව. 10.00 

 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

 

රු. 500.00 

 

රු. 

5000.00 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

 

අදාල 

යනොයේ 

 

ජාතික 

ලංසු 

Click 

here 

 

https://www.dropbox.com/s/zbdzdc7io9b3yft/2020_44_SAB_RUW_V41_HV.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zbdzdc7io9b3yft/2020_44_SAB_RUW_V41_HV.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xj9jeodyltx9ngl/2020_45_SAB-EHE-V51-HV.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xj9jeodyltx9ngl/2020_45_SAB-EHE-V51-HV.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/82lhqo3jlm2t5ea/2020-46-SAB_RUW_-V85_HV.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/82lhqo3jlm2t5ea/2020-46-SAB_RUW_-V85_HV.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1bh4099i4utlk7z/2020_47_SAB_RAT_V34_HV-4WD%20Double%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1bh4099i4utlk7z/2020_47_SAB_RAT_V34_HV-4WD%20Double%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sqvaur2wv9biwbf/WPSII.T.2020.015.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sqvaur2wv9biwbf/WPSII.T.2020.015.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vrl81btflsb5i7z/WPSII.T.2020.016.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vrl81btflsb5i7z/WPSII.T.2020.016.pdf?dl=0
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ඉංිනයන්රු 

(ශ්රී ජයවර්ධානපුර) - මාලයබ් 

පා.යසේ.මධායස්ථානය සඳහා 

(බපද II) යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 
යබදාහැරීම් 
අංශය 03 
(බපද 11) 

 
 
 
 
 
 
 

 

WPSII/T/2020/018 
කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 ක් 

සඳහා වරෑන් රථ 01ක් ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු 

(ශ්රී ජයවර්ධානපුර) - තලංගම 

පා.යසේ.මධායස්ථානය සඳහා 

 
2020.08.19 
යප.ව. 10.00 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීම් 
කමිටුව 
(බපද 11) 

 
නි. සා. (බපද II ) 
කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 
ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 
රු. 500.00 

 
රු. 

5000.00 

 
නි. සා. (බපද II ) 
කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 
ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 
නි. සා. (බපද II ) 
කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 
ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 
අදාල 

යනොයේ 

 
ජාතික 

ලංසු 

Click 

here 

 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

(බපද II) 

 

 

 

 

 

 

 

 

WPSII/T/2020/039 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 ක් 

සඳහා වරෑන් රථ 01ක් විදුලි ඉංිනයන්රු 

(අවිස්සායේල්ල) - අවිස්සායේල්ල 

පාරියභෝගික යසේවා ම. සඳහා 

 

2020.08.19 
යප.ව. 10.00 

 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද II) 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

රු. 500.00 

 

රු. 

5000.00 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

අදාල 

යනොයේ 

 

ජාතික 

ලංසු 

Click 

here 

 

 
යබදාහැරීම් 
අංශය 03 
(බපද 11) 

 

 

WPSII/T/2020/043 

යහොරය ප්රායේශීය නඩත්තු ඒකකය 

පවත්වා යගන යාම සඳහා 

යගොඩනැගිල්ලක් කුලියට යහෝ බේදට 

ලබා ගැනීම.  

(ඉඩම සහ යගොඩනැගිල්ල යහොරය 

ප්රයේශය අවට ජලය, විදුලිය හා 

දුරකථන පහසුකම් සහිතව ප්රධාාන 

මාර්ගයකට ආසන්නව පිහිටා තිබිය 

යුතුය. පිවිසුම් මාර්ගය අවම වශයයන් 

අඩි 15ක් තිබිය යුතුය.තවද 

 
2020.08.19 
යප.ව. 10.00 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීම් 
කමිටුව 
(බපද 11) 

 
නි. සා. (බපද II ) 
කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 
ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 
- 

 
- 

 
නි. සා. (බපද II ) 
කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 
ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 
නි. සා. (බපද II ) 
කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 
ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 
අදාල 

යනොයේ 

 
ජාතික 

ලංසු 

Click 

here 

 

https://www.dropbox.com/s/ocajc35wrwl4u7b/WPSII.T.2020.018.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ocajc35wrwl4u7b/WPSII.T.2020.018.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0ynbw328uoe05xg/WPSII.T.2020.039.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0ynbw328uoe05xg/WPSII.T.2020.039.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oy6k68zojyhv74w/WPSII.T.2020.043.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oy6k68zojyhv74w/WPSII.T.2020.043.pdf?dl=0
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යගොඩනැගිල්ල වර්ග අඩි 750 - 1000 

පමය විය යුතු අතර ඉඩම  පර් ස් 30 

ක් පමය සමතලා ඉඩමක් විය යුතුය. 

එහි අවම වශයයන් බර හා සැහැල්ලු 

වාහන 3ක් නවතා තැබීමටද ගලවා 

ඉවත් කරනු ලබන භාණ්ඩ ගබඩා කර 

තැබීමටද ඉඩකඩ සහිත  විය යුතුය.) 

 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

(බපද II) 

 

 

 

 

 

 

 

 

WPSII/T/2020/051 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 ක් 

සඳහා වරෑන් රථ 01ක් විදුලි ඉංිනයන්රු 

(යහොරය) - බුලත්සිංහල පාරියභෝගික 
යසේවා ම. සඳහා 

 

2020.08.19 
යප.ව. 10.00 

 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද II) 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

රු. 500.00 

 

රු. 
5000.00 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

අදාල 
යනොයේ 

 

ජාතික 
ලංසු 

Click 
here 

 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

(බපද II) 

 

 

 

 

 

 

 

 

WPSII/T/2020/057 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 ක් 

සඳහා කෘෘෘ කැබ් රථ 01ක් ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු 

(යබදාහැරීම් නඩත්කු ශාඛාවට අයත් 

තරාපැවි නඩත්තු ඒකකය) සඳහා 

 

2020.08.19 
යප.ව. 10.00 

 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද II) 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

රු. 500.00 

 

රු. 
5000.00 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

අදාල 

යනොයේ 

 

ජාතික 

ලංසු 

Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑා්-1/පීපීසී/ටී/2020/35 

බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි යෙහිවල 

ප්රයශශ්ය  ස  උපයපොල සහම සපමරිය ෝගික ස

යාේවම සාධායා්ථම් ස සාඳහම සයප ශගලික ස

ආරක්ෂක සයාේවම සාැපයීා සසඳහා වූ 
යටන්ඩරය 

2020.08.13 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයොජය 
සාමානයාධිකාකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත 

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

යදහිවල. 
011-2638852 

500.00 46,000.00 

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/i03t6q650gq1jrn/WPSII.T.2020.051.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i03t6q650gq1jrn/WPSII.T.2020.051.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wqyh0oipvwae5d5/WPSII.T.2020.057.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wqyh0oipvwae5d5/WPSII.T.2020.057.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gpl8mtfr4enah05/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_2020_35.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gpl8mtfr4enah05/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_2020_35.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑා්-1/පීපීසී/ටී/2020/36 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි 

රත්ාලම් ප්රයශශ්  සාඳහම සයප ශගලික ස

ආරක්ෂක සයාේවම සාැපයීා සසඳහා වූ 
යටන්ඩරය. 

 

(ලංසු සමිල සරු. සමිලි ් ස5 සඉක්ාවන්යන් ස

්ම් ලංසු ස මරගන්්ම සඅවාම් සදි් ට ස

යපර සPCAIII අවශ්යයේ.) 

2020.08.13 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයොජය 
සාමානයාධිකාකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත 

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

යදහිවල. 
011-2638852 

500.00 116,000.00 

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 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

 
නි.සා.(ද.ප.)/ලි2/අබලි/2020/47 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ දකුණු 
පළාත් ගබඩායේ අබලි තරාපැවි 

විකිණීම 

 
 

2020.08.12 
ප.ව.2.00 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

 
 

නි.සා.(ද.ප.) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

අංක.167,  
මාතරපාර,ගාල්ල. 
0912232058 

 
 

1,000/- 

 
 

ලංසුයවන් 10% 
ක මුදල 

 
 

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

 

 
 

අදාලයනොයේ. 

 
 

NCB 
 

 
යතොරතුරු 
පිටපත්ර 

 
යබදාහැරී
ම් අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

 
යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

 
නි.සා.(ද.ප.)/ලි2/අබලි/2020/48 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ දකුණු 

පළාත් ගබඩායේ අබලි ටයර්, ටියුබ් හා 
යකොලර් විකිණීම 

 
 

2020.08.12 
ප.ව.2.00 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

 
 

නි.සා.(ද.ප.) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

අංක.167,  
මාතරපාර,ගාල්ල. 
0912232058 

 
 

1,000/- 

 
 

ලංසුයවන් 10% 
ක මුදල 

 
 

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

 

 
 

අදාලයනොයේ. 

 
 

NCB 
 

 
යතොරතුරු 
පිටපත්ර 

 
යබදාහැරී
ම් අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

වත්කම් 

කළමනාකර

ය 

(වැඩපල හා 

උපකාරක 

යසේවා) 

CEB/657.00/B/2020/02 

 
පවිත්රතා හා සනීපාරක්ෂක යසේවාව  

සදහා මිළ ගයන් කැඳවීම. යසෝපාන 
ඒකකය, වායු සටරකරය හා  

ශිතකරය ඒකකය, ජනක යන්ත්ර 
ඒකකය හා ගයකාධිකාකාරි   කාර්යාල  

පරිරය පිරිසිදු කිරිම, 

ටරයතොටමුල්ල පාර, 
යකොයළොන්නාව. 

2020.09.01 සිට 2021.08.31 දක්වා 

2020-08-13 
දින 

පැය. 10:00 
පැයට 
අවසන් 
කරනු  
ලැයබ්. 

 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(වැඩපල හා 
උපකාරක 
යසේවා) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(වැඩපල හා උපකාරක 

යසේවා) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
ටරයතොටමුල්ල පාර, 
යකොයළොන්නාව. 

 
දු.අ. 011 2421050 

 
 

500.00 15,000.00 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (වැඩපල 
හා උපකාරක යසේවා) 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
ටරයතොටමුල්ල පාර, 
යකොයළොන්නාව. 

 
දු.අ. 011 2421050 

 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(වැඩපල හා 

උපකාරක යසේවා) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

ටරයතොටමුල්ල පාර, 
යකොයළොන්නාව. 

 
 

දු.අ. 011 2421050 
 

අදාල 
යනොයේ. 

NCB 
 
 

Click 

here 

වත්කම් 
කළමනාකර

ය 
(පුහුණු 
කිරීම්) 

DGM(Tr)//Services/ T/2020-02 
 

ලංවිම පුහුණු 
මධායස්ථානය - කලවාන 

යගොඩනැගිලි පවිත්රතා, සනීපාරක්ෂක 
සහ භූමි පරිර නඩත්තු, පවිත්රතා 

යසේවාව සැපයීම. 

2020-08-13 
දින 

පැය. 10:30 
පැයට 
අවසන් 
කරනු  
ලැයබ්. 

ප්රායේශිය 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(වත්කම් 

කළමනාකර
ය) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(පුහුණු කිරීම්) 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
ශ්රී යේවානන්ද පාර, 

1,000.00 40,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (පුහුණු 

කිරීම්) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
ශ්රී යේවානන්ද පාර, 

පිළියන්දල. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(පුහුණු කිරීම්) 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
ශ්රී යේවානන්ද පාර, 

අදාල 
යනොයේ. 

NCB 
 
 

Click 

here 

https://www.dropbox.com/s/rqt78pgaa085je7/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_2020_36.pdf?dl=0/
https://www.dropbox.com/s/rqt78pgaa085je7/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_2020_36.pdf?dl=0/
https://www.dropbox.com/s/231yq8vqdkjvgv1/Sin-DD4%28SP%29-DGM%28SP%29-C2-2020-47.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/231yq8vqdkjvgv1/Sin-DD4%28SP%29-DGM%28SP%29-C2-2020-47.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xd9x0cm4qi4f7to/Sin-DD4%28SP%29-DGM%28SP%29-C2-2020-48.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xd9x0cm4qi4f7to/Sin-DD4%28SP%29-DGM%28SP%29-C2-2020-48.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1tk9m21wnixejfe/Sin-AM-WAS-CEB-657-00-B-2020-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1tk9m21wnixejfe/Sin-AM-WAS-CEB-657-00-B-2020-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i1gixk9e357s4ve/Sin-AM-TRN-DGM%28Tr%29-Services-T-2020-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i1gixk9e357s4ve/Sin-AM-TRN-DGM%28Tr%29-Services-T-2020-02.pdf?dl=0
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ලංවිම පුහුණු 
මධායස්ථානය - කලවාන, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

ටරයප්ගම හංදිය, 
කුකුයල්ගම. 

 
යපර ලංසු 
දිස්වීම, 
දිනය සහ 
යේලාව 

2020.07.31 
පැය.11.00 
ලංවිම පුහුණු 
මධායස්ථාන
ය - කලවාන 

ලංකා 
විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
ටරයප්ගම 
හංදිය 

කුකුයල්ගම. 

පිළියන්දල. 

 
දු.අ. 011 261 4468 

 

 
දු.අ. 011 261 4468 

 

පිළියන්දල. 

 
 

දු.අ. 011 261 4468 
 

වත්කම් 
කළමනාකර

ය 
(පුහුණු 
කිරීම්) 

DGM(Tr)//Services/ T/2020-04 
 

ලංවිම පුහුණු 
මධායස්ථානය - කිංචිගුයන් 

යගොඩනැගිලි පවිත්රතා, සනීපාරක්ෂක 
සහ භූමි පරිර නඩත්තු, පවිත්රතා 

යසේවාව සැපයීම. 
 
 

ලංවිම පුහුණු 
මධායස්ථානය - කිංචිගුයන්, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
කිංචිගුයන්, පඹහින්න. 

2020-08-13 
දින 

පැය. 10:30 
පැයට 
අවසන් 
කරනු  
ලැයබ්. 

 
යපර ලංසු 
දිස්වීම, 
දිනය සහ 
යේලාව 

2020.07.30
පැය.11.00 
ලංවිම පුහුණු 
මධායස්ථාන
ය - කලවාන 

ලංකා 
විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
ටරයප්ගම 
හංදිය 

කුකුයල්ගම. 

ප්රායේශිය 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(වත්කම් 

කළමනාකර
ය) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(පුහුණු කිරීම්) 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
ශ්රී යේවානන්ද පාර, 

පිළියන්දල. 
 

දු.අ. 011 261 4468 
 

1,000.00 30,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (පුහුණු 
කිරීම්) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

ශ්රී යේවානන්ද පාර, 
පිළියන්දල. 

 
දු.අ. 011 261 4468 

 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(පුහුණු කිරීම්) 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
ශ්රී යේවානන්ද පාර, 

පිළියන්දල. 
 
 

දු.අ. 011 261 4468 
 

අදාල 
යනොයේ. 

NCB 
 
 

Click 

here 

වත්කම් 
කළමනාකර

ය 
(පුහුණු 
කිරීම්) 

DGM(Tr)//Services/ T/2020-1 
 

ලංවිම පුහුණු 
මධායස්ථානය - කලවාන 
ආරක්ෂක යසේවාව සැපයීම. 

 
 

2020-08-13 
දින 

පැය. 10:30 
පැයට 
අවසන් 
කරනු  
ලැයබ්. 

ප්රායේශිය 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(වත්කම් 

කළමනාකර
ය) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(පුහුණු කිරීම්) 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
ශ්රී යේවානන්ද පාර, 

1,000.00 40,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (පුහුණු 
කිරීම්) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

ශ්රී යේවානන්ද පාර, 
පිළියන්දල. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(පුහුණු කිරීම්) 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
ශ්රී යේවානන්ද පාර, 

අදාල 
යනොයේ. 

NCB 
 
 

Click 

here 

https://www.dropbox.com/s/cqrtmceicqvj935/Sin-AM-TRN-DGM%28Tr%29-Services-T-2020-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cqrtmceicqvj935/Sin-AM-TRN-DGM%28Tr%29-Services-T-2020-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h44rcfc2fajafnk/Eng-AM-TRN-DGM%28Tr%29-Services-T-2020-1.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h44rcfc2fajafnk/Eng-AM-TRN-DGM%28Tr%29-Services-T-2020-1.pdf?dl=0
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ලංවිම පුහුණු 
මධායස්ථානය - කලවාන, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

ටරයප්ගම හංදිය, 
කුකුයල්ගම. 

 
යපර ලංසු 
දිස්වීම, 
දිනය සහ 
යේලාව 

2020.07.31
පැය.10.30 
ලංවිම පුහුණු 
මධායස්ථාන
ය - කලවාන 

ලංකා 
විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
ටරයප්ගම 
හංදිය 

කුකුයල්ගම. 

පිළියන්දල. 

 
දු.අ. 011 261 4468 

 

 
දු.අ. 011 261 4468 

 

පිළියන්දල. 

 
 

දු.අ. 011 261 4468 
 

වත්කම් 
කළමනාකර

ය 
(පුහුණු 
කිරීම්) 

DGM(Tr)//Services/ T/2020-03 
 

ලංවිම පුහුණු 
මධායස්ථානය - කිංචිගුයන් 
ආරක්ෂක යසේවාව සැපයීම. 

 
 

ලංවිම පුහුණු 
මධායස්ථානය - කිංචිගුයන්, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
කිංචිගුයන්, පඹහින්න. 

2020-08-13 
දින 

පැය. 10:30 
පැයට 
අවසන් 
කරනු  
ලැයබ්. 

 
යපර ලංසු 
දිස්වීම, 
දිනය සහ 
යේලාව 

2020.07.30
පැය.10.30 
ලංවිම පුහුණු 
මධායස්ථාන
ය - කලවාන 

ලංකා 
විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
ටරයප්ගම 
හංදිය 

කුකුයල්ගම. 

ප්රායේශිය 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(වත්කම් 

කළමනාකර
ය) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(පුහුණු කිරීම්) 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
ශ්රී යේවානන්ද පාර, 

පිළියන්දල. 
 

දු.අ. 011 261 4468 
 

1,000.00 45,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (පුහුණු 
කිරීම්) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

ශ්රී යේවානන්ද පාර, 
පිළියන්දල. 

 
දු.අ. 011 261 4468 

 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(පුහුණු කිරීම්) 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
ශ්රී යේවානන්ද පාර, 

පිළියන්දල. 
 
 

දු.අ. 011 261 4468 
 

අදාල 
යනොයේ. 

NCB 
 
 

Click 

here 

වත්කම් 
කළමනාකර

ය 
(පුහුණු 
කිරීම්) 

DGM(Tr)Services/T/2020-5 
 

ලංවිම පුහුණූ  මධායස්ථානය, 
කාසල්රි භූමි පරිර අලංකරය හා 

නඩත්තු යසේවාව සැපයුම. 

2020-08-12 
දින 

පැය. 14:30 
පැයට 
අවසන් 
කරනු  
ලැයබ්. 

ප්රායේශිය 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(වත්කම් 

කළමනාකර
ය) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(පුහුණු කිරීම්) 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
ශ්රී යේවානන්ද පාර, 

1,000.00 50,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (පුහුණු 
කිරීම්) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

ශ්රී යේවානන්ද පාර, 
පිළියන්දල. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(පුහුණු කිරීම්) 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
ශ්රී යේවානන්ද පාර, 

අදාල 
යනොයේ. 

NCB 
 
 

Click 

here 

https://www.dropbox.com/s/xhc992mj5yl0op1/Eng-AM-TRN-DGM%28Tr%29-Services-T-2020-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xhc992mj5yl0op1/Eng-AM-TRN-DGM%28Tr%29-Services-T-2020-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kao9m57uc58zfk3/Sin-AM-TRN-DGM%28Tr%29-Services-T-2020-5.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kao9m57uc58zfk3/Sin-AM-TRN-DGM%28Tr%29-Services-T-2020-5.pdf?dl=0
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පිළියන්දල. 

දු.අ. 011 261 4468 
දු.අ. 011 261 4468 

පිළියන්දල. 

දු.අ. 011 261 4468 

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 ුවුන්යේ බලයලත් නියයෝිනතයන්ට පමයක් ලංසු යපොත් නිකුත් කරනු ලැයබ්. අවශය වු විටක ුවුන් 1987 අංක 3 දරය යපොදු යකොන්ත රාත් පනතට අනුූලලව ලියාපදිංචි විය යුතුය.

ලංසු භාර ගන්නා අවසාන දිනයට කලින් දින දක්වා සරෑම 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 ුවුන්යේ නියයෝිනතයින්ට අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාාන ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් පරීක්ෂා කල හැක. 

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ුවුන්යේ 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. 

ටරට 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 

 සාමාම්යමධිකමරී ස

 ස ස


