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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 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය 

LV/T/U2A/2020/0196 

ලක්විජය විදුලි බලාගාරයට Mild 

Steel Plates සපයා ගැනීම. 

16/09/2020 
දින 

ප.ව. 14.00 

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 

 
Mob 0715777171 

රු  
1,000.00 
(නැවත 

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

ගිණුම් අංක: 
071100123
320705 
යවත බැර 
කල හැක. 

 

 

රු 75,000.00 

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.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 
යනොමියල් 
බාගත 

කරගත හැක 
 

NCB 
Click 
Here 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/7i275smxav15tcv/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-U2A-2020-0196.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7i275smxav15tcv/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-U2A-2020-0196.pdf?dl=0
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ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය 

LV/T/2020/0287 

 
තලබමන අංශ යේ යබයාරිං රත් කිරීම 
සදහා යප්රේරක තාපක මිලදීගැනීම 

PROCUREMENT OF 
INDUCTION HEATERS TO 

HEAT BEARINGS FOR 
TURBINE SECTION 

23/09/2020 
දින 

ප.ව. 14.00 
 
 
 
 
 

 
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 

 
Mob 0715777171 

1,000/- 
මුදල  
(නැවත 

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

ගිණුම් අංක: 
071100123
320705 
යවත බැර 
කල හැක. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

රු.25,000.00 

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.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 
යනොමියල් 
බාගත 

කරගත හැක 
 

 
 
 
 
 

NCB 

 
 
 
 
 

Click 
Here 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/7gc2w0s8bgfy8vy/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0287.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7gc2w0s8bgfy8vy/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0287.pdf?dl=0
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ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය 

LV/T/U2A/2020/0305 යබයරින් 
මිලදීගැනීම සදහා 

23/09/2020 
දින 

ප.ව. 14.00 
 
 
 
 

 
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 

 
Mob 0715777171 

 

1,000/- 
මුදල  
(නැවත 

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

ගිණුම් අංක: 
071100123
320705 
යවත බැර 
කල හැක. 

 
 
 
 
 
 

රු.20,000.00 

 
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.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 
යනොමියල් 
බාගත 

කරගත හැක 
 

 
 
 
 
 

NCB 

 
 
 
 
 
Click 

Here  

 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/2vnki4g4gzresif/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0305%20corrected.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2vnki4g4gzresif/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0305%20corrected.pdf?dl=0
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ලක්විජය 
විදුලි 
බලාගාරය 

LV/T/2019/0350 

 
ලක්විජය බලාගාරය සඳහා ද්රව 
කාබන්ඩයයොක්සයිඩ් ලබා ගැනීම  

16/09/2020 
 දින 

ප.ව. 14.00 
 
  

 
  

 
 

 
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 
 
Mob 0715777171 

1,000/- 
මුදල  
(නැවත 
යනොයගවන 
යටන්ඩර් 
තැන්පතුව) 
සාමානයාධි
කාරී ලංකා 
විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
නමින් 
මහජන 
බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක: 
071100123
320705 
යවත බැර 
කල හැක. 

 
 
 
 
 
 
රු.75,000.00 

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.
ceb.lk/tende
rs/ 
යවතින් 
යනොමියල් 
බාගත 
කරගත හැක 
 

 
 
 
 
 
NCB 

 
 
 
 
 
Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය 03 
 (සබර) 

 
 
 

SAB/CE(COM)/LP/2020/30 
එකලා ඇහැසි යපොදි බහන් 

ඇළුමිනියම් කි.මී. 25 ක් සපයා 
ප්රවාහනය කිරීම. 

 

2020-09-16 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.වි.ම.යනො. 09, නව 
නගරය, රත්නපුර 

දු.අ. 045-2225891-95 
ෆැක්ස් : 045-2226084 

2000.00 140,000.00 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.වි.ම.,යනො.09,නව 
නගරය, රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

නව නගරය, 
රත්නපුර. 

-- යේශීය 
Click 
Here 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/0zi0hpp1e7e2oi2/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0350.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0zi0hpp1e7e2oi2/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0350.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fzl8iht32d9s0wx/SAB-%20CE%28COM%29-LP-2020-30.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fzl8iht32d9s0wx/SAB-%20CE%28COM%29-LP-2020-30.pdf?dl=0
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යබදාහැරී ම් 
අංශය -03 
නි.සා 

(සබර) 

 
 

යටන්ඩර් අංකය: 
 

SAB/CE(COM)/T/2020/27 
යකොන්ක්රීටි යපදිදි බමන ලද මීටර් 
8.3/ක්රි.රෑ.100 කණු 1000 ක් සපයා 

ප්රවාහනය කිරීම. 
 

2020-09-16 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.වි.ම.යනො. 09, නව 
නගරය, රත්නපුර 

දු.අ. 045-2225891-95 
ෆැක්ස් : 045-2226084 

2,500.00 185,000.00 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.වි.ම.,යනො.09,නව 
නගරය, රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

නව නගරය, 
රත්නපුර. 

-- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරී ම්අං
ශය -03 
නි.සා 

(සබර) 

 
 

යටන්ඩර් අංකය: 
 

SAB/CE(COM)/T/2020/28 
යකොන්ක්රීටි යපදිදි බමන ලද මීටර් 
6/ක්රි.රෑ.50 කණු 1000 ක් සපයා 

ප්රවාහනය කිරීම. 
 

2020-09-16 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.වි.ම.යනො. 09, නව 
නගරය, රත්නපුර 

දු.අ. 045-2225891-95 
ෆැක්ස් : 045-2226084 

2,500.00 150,000.00 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.වි.ම.,යනො.09,නව 
නගරය, රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

නව නගරය, 
රත්නපුර. 

-- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -03 
නි.සා 

(සබර) 

 
 

යටන්ඩර් අංකය: 
 

SAB/CE(COM)/T/2020/29 
වැරකැවු යකොන්ක්රීට් ක කණු මීටර් 

8.3/ක්රි.රෑ.100 කණු 1000 ක් සපයා 
ප්රවාහනය කිරීම. 

 

2020-09-16 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.වි.ම.යනො. 09, නව 
නගරය, රත්නපුර 

දු.අ. 045-2225891-95 
ෆැක්ස් : 045-2226084 

2,500.00 175,000.00 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.වි.ම.,යනො.09,නව 
නගරය, රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

නව නගරය, 
රත්නපුර. 

-- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2020/48 

“Cable Drum Jack with shaft” 
සපයා, යගනවිත් භාරදීම 

01 එකු 

2020.09.17 
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 15,000.00 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය,  

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

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(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/oz34d174xbl4060/SAB-CE%28COM%29-T-2020-27New-1.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oz34d174xbl4060/SAB-CE%28COM%29-T-2020-27New-1.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rsr9dcyi3acp1pz/SAB-CE%28COM%29-T-2020-28.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rsr9dcyi3acp1pz/SAB-CE%28COM%29-T-2020-28.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tjwcw6767z4yn71/SAB-CE%28COM%29%20-T-2020-29new.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tjwcw6767z4yn71/SAB-CE%28COM%29%20-T-2020-29new.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oixwwqwl7t3nwau/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_48.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oixwwqwl7t3nwau/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_48.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2020/49 

“ Queue Management 

Solution” පේධාතියක් සාදා, සවිකර 
නඩත්තු කිරීම 

2020.09.17 
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 7,000.00 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය,  

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

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(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 - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2020/52 

“ Dot Matrix Printers” සපයා, 
යගනවිත් භාරදීම 

06 එකු 

2020.09.17 
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 7,000.00 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය,  

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

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(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 

 

ඉදිකිරීම් 

 

ජනන අංශය 

(මහවැලි 

සංකීර්යය) 

MC/RND/PT/2020/04 

රන්යදණිගල විදුලි බලස්ථානයට අයත් 

D D-01 නිල නිවස නවීකරයය කිරීම 

සදහා ලංසු කැදවිම. 

(ICTAD/CIDA – C8  සහ ඉහළ) 

 
 

 
2020/ 

09/16……
. 

10:00 පැය 

 
මහවැලි 
සංකීර්යය 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු, 

රන්යදනිගල විදුලි 
බලස්ථානය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තැ.යප. 05, රන්ටැයේ. 

 

දුරකථන : 055-

4929011 

ෆැක්ස් : 055-2245755 

විදුත් : 

cerdmc.gen@ceb.lk 

 

 
රු.1000.00 
මහජන 
බැංකුව 

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 
ඇති 

ලං.වි.ම. 
ජනන 

මුලස්ථාන 
 

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

 

රු.50,000.00 

 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු, 

රන්යදනිගල විදුලි 

බලස්ථානය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

තැ.යප. 05, රන්ටැයේ. 

 

 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු, 

රන්යදනිගල විදුලි 

බලස්ථානය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

තැ.යප. 05, 

රන්ටැයේ. 

 

 

 

 

NCB 

 

Click 

here 

 

https://www.dropbox.com/s/0ag4kgkv9h8b6ll/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_49.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0ag4kgkv9h8b6ll/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_49.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t8yfdp3q5qxhyb4/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_52.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t8yfdp3q5qxhyb4/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_52.pdf?dl=0
mailto:cerdmc.gen@ceb.lk
https://www.dropbox.com/s/z8cfml0b8flprjv/ENG-GEN-MC-RND-PT-2020-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z8cfml0b8flprjv/ENG-GEN-MC-RND-PT-2020-04.pdf?dl=0
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කර ලදුපත 
ඉදිරිපත් කළ 

යුතුය. 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/සිවිල්/ටී/2020/03 
යදහිවල විශ්ණුයකෝවිල කම්කරු නිළ 
නිවාස (නිළ නිවාස 9ක්) අලුත්වැඩියා 

කිරීම සඳහා වූ යටන්ඩරය 

(ලංසු මිල රු. මිලියන 5 ඉක්මවන්නන් 

නම් ලංසු භාරගන්නා අවසාන දිනයට 

නෙර PCAIII අවශ්යනේ.) 
CIDA ලියාපදිංචි සිවිල් 

යකොන්ත්රාත්කරුවන්  Grade C-8 ට 
සමාන යහෝ වැඩි 

2020.09.1
0 

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 76,500.00 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය,  

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

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(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 

 

යසේවා 
 
 
 
 
 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය 

LV/T/2019/0255 

 
ප්රධාාන බලාගාර  යකොටස තුළ පිරිසුදු 

කිරිම් කටයුතු සදහා යසේවාව 
ලබාගැනිම 

23/09/2020 
දින 

ප.ව. 14.00 
 
 

යපර ලංසු 
හමුව 09-09-
2020 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 

 
Mob 0715777171 

8,000/- 
මුදල  
(නැවත 

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

ගිණුම් අංක: 
071100123
320705 
යවත බැර 
කල හැක. 

 
 
 
 
 
 

රු.500,000.00 

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.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 
යනොමියල් 
බාගත 

කරගත හැක 
 

 
 
 
 
 

NCB 

 
 
 
 
 

Click 
Here 

ජනන/ 
සමනළ 
සංකීර්යය 

SC/DGM/BID/SWPS/2020/15 

සමනළවැව විදුලි බලාගාරයේ 
සමනළවැව යේල්ල, කිංචිගුයණ් 

යබෝට් කටු අංගනය, කපුගල ගම්මානය 
සහ සමනළ සංකීර්ය කාර්යාලය,   

රත්නපුර සඳහා යපෞේගලික ආරක්ෂක 
යසේවාවන් ලබාගැනීම 

2020-09-16 

දින 14.00 
පැයට 
අවසන් 
කරනු 
ලැයේ. 

 

ජනන 
අංශයේ  
කනිෂ්ඨ  
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(සමනළ 
සංකීර්යය) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(සමනළ සංකීර්යය) 
කාර්යාලය 

158/5, නව නගරය, 
රත්නපුර 
දු. ක. 

045-2225002 

1,000.00 
(සියලු ම 
යගවීම් 
ඕනරෑම 

බැංකුවකින් 
මහජන 
බැංකුයේ 

යදමටයගොඩ 

125,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(සමනළ සංකීර්යය) 
කාර්යාලය 

158/5, නව නගරය, 
රත්නපුර 

045-2225002 
ෆැක්ස් 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(සමනළ සංකීර්යය) 
කාර්යාලය 

158/5, නව නගරය, 
රත්නපුර 

045-2225002 
ෆැක්ස් 

ලංසු යපොත 
මිල දී ගන්නා 
කාර්යාලයේ 
දී යනොමියල් 
කියවිය හැක. 

ජාතික 
තරඟකාරි 
ලංසු කැඳවීම 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/1jq6gcnm62udgek/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_CIVIL_03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1jq6gcnm62udgek/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_CIVIL_03.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/9qy74f60o6pls5g/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0255.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9qy74f60o6pls5g/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0255.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/87iemxdb2wsao99/Eng-GEN-SC-SWPS-2020-15.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/87iemxdb2wsao99/Eng-GEN-SC-SWPS-2020-15.pdf?dl=0
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ෆැක්ස් 
045-2225005 

ශාඛායේ  
ජනන 
අංශයේ 
දිස්කිරීම්   
ගිණුම් අංක 
071-1-001-
2-3320705  
ට බැර කර 
ලබාගත් 
රිසිට් ක පතක් 
ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය) 

045-2225005 

 

045-2225005 
 

ජනන/ 
සමනළ 
සංකීර්යය 

SC/DGM/BID/SC/2020/04 

සමනළ සංකීර්ය කාර්යාලය  සඳහා 
කුලී පදනම මත වරෑන් රථයක් 

ලබාගැනීම 

2020-09-17 

දින 14.00 
පැයට 
අවසන් 
කරනු 
ලැයේ. 

 

ජනන 
අංශයේ  
කනිෂ්ඨ  
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(සමනළ 
සංකීර්යය) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(සමනළ සංකීර්යය) 
කාර්යාලය 

158/5, නව නගරය, 
රත්නපුර 
දු. ක. 

045-2225002 
ෆැක්ස් 

045-2225005 
 
 

500.00 
(සියලු ම 
යගවීම් 
ඕනරෑම 

බැංකුවකින් 
මහජන 
බැංකුයේ 

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ  
ජනන 
අංශයේ 
දිස්කිරීම්   
ගිණුම් අංක 
071-1-001-
2-3320705  
ට බැර කර 
ලබාගත් 
රිසිට් ක පතක් 
ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය) 

10,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(සමනළ සංකීර්යය) 
කාර්යාලය 

158/5, නව නගරය, 
රත්නපුර 

045-2225002 
ෆැක්ස් 

045-2225005 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(සමනළ සංකීර්යය) 
කාර්යාලය 

158/5, නව නගරය, 
රත්නපුර 

045-2225002 
ෆැක්ස් 

045-2225005 
 

අදාළ නැත 
ජාතික 

තරඟකාරි 
ලංසු කැඳවීම 

Click 
Here 

ජනන/ 
සමනළ 
සංකීර්යය 

SC/DGM/BID/UPS/2020/05 

උඩවලව විදුලි බලාගාරයට කුලී 
පදනම මත වරෑන් රථයක් ලබාගැනීම 

2020/2021 

2020-09-17 

දින 14.00 
පැයට 
අවසන් 
කරනු 
ලැයේ. 

 

ජනන 
අංශයේ  
කනිෂ්ඨ  
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(සමනළ 
සංකීර්යය) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(සමනළ සංකීර්යය) 
කාර්යාලය 

158/5, නව නගරය, 
රත්නපුර 
දු. ක. 

045-2225002 
ෆැක්ස් 

045-2225005 
 

යහෝ 
 

විදුලි ඉංිනයන්රු,  

1,000.00 
(සියලු ම 
යගවීම් 
ඕනරෑම 

බැංකුවකින් 
මහජන 
බැංකුයේ 

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ  
ජනන 
අංශයේ 
දිස්කිරීම්   
ගිණුම් අංක 
071-1-001-

15,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(සමනළ සංකීර්යය) 
කාර්යාලය 

158/5, නව නගරය, 
රත්නපුර 

045-2225002 
ෆැක්ස් 

045-2225005 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(සමනළ සංකීර්යය) 
කාර්යාලය 

158/5, නව නගරය, 
රත්නපුර 

045-2225002 
ෆැක්ස් 

045-2225005 
 

අදාළ නැත 
ජාතික 

තරඟකාරි 
ලංසු කැඳවීම 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/lnqu18u3g04ady0/Eng-GEN-SC-SC-2020-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lnqu18u3g04ady0/Eng-GEN-SC-SC-2020-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6b80sk1rqspvvpu/Eng-GEN-SC-UPS-2020-05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6b80sk1rqspvvpu/Eng-GEN-SC-UPS-2020-05.pdf?dl=0
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උඩවලව විදුලි 
බලාගාරය , 

ලංවිම, උඩවලව. 
දු. ක. 

047-3629243 
 
 

2-3320705  
ට බැර කර 
ලබාගත් 
රිසිට් ක පතක් 
ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය) 

ජනන 
(ලක්ෂපාන 
සංකීර්යය) 

DGM/LC/Civil/Ten 2020- 04 
ලක්ෂපාන සංකීර්යය සඳහා 
සනීපාරක්ෂක හා උදයාන 

අලංකරයකම්කරු යසේවාව සැපය යම් 
යකොන්ත්රාත්තුව 2020/21 

2020/09/10
දින 

 
14.00පැය 
දක්වා 

කනිෂ්ඨ සප
යාගැනීම් 
කමිටුව 

(ලක්ෂපාන 

සංකීර්යය) 

නිනයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාරා  

රාර්යාලය, 

ලක්ෂොන සංකීර්ණය, 

ලංරා විදුලි බල 

මණ්ඩලය, 

ලක්ෂොන. 

දු.ර. :    051-
2232085 

051-3502387 
ෆැක්ස් : 051-2232211 

 
2020/09/09දින ප.ව. 
04 දක්වා යටන්ඩර් 
පත් මල දී ගත හැක 

 

රු.1,000කමු
දලසාමානයා
ධිකාරි 

ලංකාවිදුලිබ
ලමණ්ඩලය
නමින්මහජ
නබැංකුයේගි
ණූම්අංක: 

071100123
320705බැර
වනයසේයගවා 
(බැංකුලදුප
යත්ලංසුඅංක
යපැහැදිලිව
සදහන්කළයු

තුය ) 
යහෝලක්ෂපා
නසංකීර්ය
කාර්යාලලං
වීමමුදල්කවු
න්ටරයකට
යගවාලදුපත
ඉදිරිපත්කළ
යුතුය.. 

රු.330,000/- 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරිකාර්යාල

ය, 

ලක්ෂපාන සංකීර්යය, 
ලංකා විදුලි බල 

මණ්ඩලය, 

ලක්ෂපාන. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 
ලක්ෂපාන 

සංකීර්යය, 
ලංකා විදුලි බල 

මණ්ඩලය, 
ලක්ෂපාන. 

ලංවිම යවේ 
අඩවියයන් 
ලබාගත 
හැක. 

 
NCB 

Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

 

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

20/106 

 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි (යකො.න) 
කාර්යාලයට අනියුක්ත නඩත්තු 

ඒකකය සදහා කුළි වරෑන් රථයක් ලබා 
ගැනිම (වාහන අංර ii/iii) (වසර 02 

ක් සදහා) 

2020 
සැප්තැමිබර් 

16 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් 

මාවත, යකොළඹ 03 
මගින් 

2020-09-15 දිනට 
යපර 

දුක.011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

එක් වැන් රථයක් 
සදහා 

15,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (යකොළඹ 
නගරය) කාර්යාලය, 

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

යපට් කටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/spi6kpz4n4igafj/Sin-GEN-LC-DGM-LC-Civil-Ten-2020-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/spi6kpz4n4igafj/Sin-GEN-LC-DGM-LC-Civil-Ten-2020-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v4xci579j1pzbih/ENG-DD1-CC-2020-106.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v4xci579j1pzbih/ENG-DD1-CC-2020-106.pdf?dl=0
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නි.සා. (උ.මැ) 

 
 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/2020
/029 

 
විදුලි ඉංිනයන්රු(නඩත්තු)-කැකිරාව 
යේ රාජකාරී කටයුතු සඳහා වසර 02ක 
කාල සීමාවකට  කුලී පදනම මත කාර් 

රථයක් ලබා ගැනීම. 
. 
 
 
 

2020.09.10 
ප.ව.03.00 

 
 
 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

අංක 525/26, පළමු 

මහල,ඩී.එස්.යසේනානා

යක මාවත, 

අනුරාධාපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 
 
 
 
 
 

500.00 

 
 
 
 
 
 

10,000.00 

 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 525/26, පළමු 

මහල,ඩී.එස්.යසේනානායක 

මාවත, අනුරාධාපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

ඩී.එස්.යසේනානායක 

මාවත, අනුරාධාපුර. 

 
 
 
 
 

අදාළ නැත 

යේශීය 
තරඟකාරී 
ලංසු 

click 
here 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(උ.මැ.ප.) 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඊ(යකොම්)සී8/2020/

020/ආර්බී/ඊඊ යක්යක් 
ලං.වි.ම. විදුලි ඉංිනයන්රු (කැකිරාව) 
සඳහා වසරක කාලසීමාවක් සඳහා 
නිවසක් කුලියට/බේදට ලබා ගැනීම. 

 
තිබිය යුතු අවශයතා : 

 
කැකිරාව ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලයට 
ආසන්නව (කි.මි.03ක් 
ඇතුලත) පිහිටීම. 

 

වර්ග අඩි 1500 යනොඅඩු නල 

ජළය,විදුලිය,දුරකථන හා 
සනීපාරක්ෂක පහසුකම් 
සහිත වීම. 

 
පැහැදිළි පිවිසුම් ප්රධාාන 
යේට් කටුව, ඉඩම තුළ 
වාහනයක් නවතා තැබීයම් 
පහසුකම, 

 
 

2020-09-10 
ප.ව. 3.00 

 

 
පළාත් 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(උ.මැ.ප) 

තමා විසින් සකස් කර 
ගන්නා ලද 
අයදුම්පතක 
අයිතිකරුයේ 

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

අයිතිය තහවරු කරන 
ඔප්පුයේ පිටපත හා 

පිවිසුම් මාර්ගය පිළිබඳ 
විස්තර සඳහන් කර 
ලියා පදිංචි තැපරෑයලන් 
යහෝ අතින් යගනවිත් 
යටන්ඩර් යපට් කටියට 
දැමිය යුතුය. මිල 

ගයන් ඉදිරිපත් කරන 
කවරයේ “ලං.වි.ම. 
කැකිරාව ප්රයේියය 

විදුලි ඉංිනයන්රු සඳහා 
නිල නිවාසය” 

යනුයවන් සඳහන් කල 
යුතුය. 

 
 

අදාළ නැත 

 

 
අදාළ නැත 

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

අනුරාධාපුර. 
 

දු.ක. 025-2222552 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(උමැ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

යනො.525/26, ඩි.එස්. 
යසේනානායක මාවත, 

අනුරාධාපුර. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

අදාළ නැත 

NCB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/1
25 

විදුලි අධිකාරී (කීරියන්කල්ලිය) 
පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානය 
සදහා කුලී පදනම මත වරෑන් රථයක් 

2020 
සැප්තැම්බර් 

16 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

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

1,000.00 35,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී (වයඹ) 

කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(වයඹ) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 

 NCB 
Click 
Here 

 

file:///E:/Paper%20add%2027-08-2020/Sin-DD1-NCP--HV-2020-029.pdf
file:///E:/Paper%20add%2027-08-2020/Sin-DD1-NCP--HV-2020-029.pdf
https://www.dropbox.com/s/pwhm6b36yeizaql/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-125.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pwhm6b36yeizaql/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-125.pdf?dl=0
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ලබා ගැනීම.  
037 - 2281892 

කුලියාපිටිය. කුලියාපිටිය. 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/1
26 

විදුලි අධිකාරී (මාදම්යප්) පාරියභෝගික 
යසේවා මධායස්ථානය සදහා කුලී පදනම 

මත වරෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 

2020 
සැප්තැම්බර් 

16 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 35,000.00 එම එම  NCB 
Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/1
27 

විදුලි අධිකාරී (ගල්ගමුව) පාරියභෝගික 
යසේවා මධායස්ථානය සදහා කුලී පදනම 

මත වරෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 

2020 
සැප්තැම්බර් 

16 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 35,000.00 එම එම  NCB 
Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/1
34 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු (යබදාහැරීම් 
නඩත්තු) සදහා කුලී පදනම මත 
යමෝටර් රථයක් ලබා ගැනීම. 

2020 
සැප්තැම්බර් 

16 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 35,000.00 එම එම  NCB 
Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/1
36 

විදුලි ඉංිනයන්රු (සැටි සැලසුම්) සදහා 
කුලී පදනම මත යමෝටර් රථයක් ලබා 

ගැනීම. 

2020 
සැප්තැම්බර් 

16 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 35,000.00 එම එම  NCB 
Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/1
37 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු (තැනීම්) 
ඒකකය සදහා කුලී පදනම මත සදහා 
කුලී පදනම මත වරෑන් රථයක් ලබා 

ගැනීම. 

2020 
සැප්තැම්බර් 

16 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 35,000.00 එම එම  NCB 
Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/1
49 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු (සැලසුම් හා 
සංවර්ධාන) ඒකකයට අයත් විදුලි 

අධිකාරී (විමර්ශන) සදහා කුලී පදනම 
මත වරෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 

2020 
සැප්තැම්බර් 

16 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 35,000.00 එම එම  NCB 
Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/1
50 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු (හලාවත) 
කාර්යාලයට අයත් විදුලි අධිකාරී 
(වාණිජ) – I සදහා කුලී පදනම මත 

වරෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 

2020 
සැප්තැම්බර් 

16 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 35,000.00 එම එම  NCB 
Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/1
51 

විදුලි ඉංිනයන්රු (යවන්නප්පුව) සදහා 
කුලී පදනම මත යමෝටර් රථයක් ලබා 

ගැනීම. 

2020 
සැප්තැම්බර් 

16 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 35,000.00 එම එම  NCB 
Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/kryfu3zk357ccu4/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-126.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kryfu3zk357ccu4/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-126.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/abx4zcqibaw8pix/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-127.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/abx4zcqibaw8pix/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-127.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5yofc75845tb0r8/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-134.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5yofc75845tb0r8/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-134.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1melpjw8sfojg24/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-136.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1melpjw8sfojg24/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-136.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4tp46azrycakjw6/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-137.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4tp46azrycakjw6/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-137.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/83g7l1sd6brow9z/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-149.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/83g7l1sd6brow9z/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-149.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dgd9kybsqvkdmh7/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-150.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dgd9kybsqvkdmh7/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-150.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yt5yn53oanohlnt/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-151.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yt5yn53oanohlnt/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-151.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/1
52 

විදුලි ඉංිනයන්රු (යවන්නප්පුව) 
කාර්යාලය සදහා කුලී පදනම මත 

වරෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 

2020 
සැප්තැම්බර් 

16 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 35,000.00 එම එම  NCB 
Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/1
53 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු (වාරියයපොල)  
අයත් විදුලි අධිකාරී (කාර්යාලය) – II 
සදහා කුලී පදනම මත වරෑන් රථයක් 

ලබා ගැනීම. 

2020 
සැප්තැම්බර් 

16 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 35,000.00 එම එම  NCB 
Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/1
54 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු (වාරියයපොල) 
කාර්යාලයට  අයත් විදුලි අධිකාරී 

(වාණිජ) – III සදහා කුලී පදනම මත 
වරෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 

2020 
සැප්තැම්බර් 

16 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 35,000.00 එම එම  NCB 
Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/1
55 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු (වාරියයපොල) 
කාර්යාලයට අයත් විදුලි අධිකාරී 

(ශක්තිහානි අවමකිරීම) ඒකකය සදහා 
කුලී පදනම මත වරෑන් රථයක් ලබා 

ගැනීම. 

2020 
සැප්තැම්බර් 

16 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 35,000.00 එම එම  NCB 
Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/1
56 

විදුලි අධිකාරී (නිකවැරටිය) 
පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානය 
සදහා කුලී පදනම මත වරෑන් රථයක් 

ලබා ගැනීම. 

2020 
සැප්තැම්බර් 

16 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 35,000.00 එම එම  NCB 
Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/1
57 

යපොතුහැර පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානය සදහා කුලී පදනම මත 
කෲ කැේ රථයක් ලබා ගැනීම. 

2020 
සැප්තැම්බර් 

16 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 35,000.00 එම එම  NCB 
Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/1
58 

රිදීගම පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානය සදහා කුලී පදනම මත 

ත්රීයරෝද රථයක් ලබා ගැනීම. 

2020 
සැප්තැම්බර් 

16 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 15,000.00 එම එම  NCB 
Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/1
59 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු (බලශක්ති 
කළමනාකරය) ඒකකයට අයත් මනු 
පරීක්ෂය ඒකකය සදහා කුලී පදනම 

2020 
සැප්තැම්බර් 

16 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 35,000.00 එම එම  NCB 
Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/yfs6bmosav16gom/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-152.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yfs6bmosav16gom/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-152.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xzxiomlb4j16szl/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-153.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xzxiomlb4j16szl/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-153.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dswt3ufcpgpmokj/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-154.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dswt3ufcpgpmokj/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-154.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nbjqnlcvjf9omk9/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-155.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nbjqnlcvjf9omk9/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-155.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t7h6ef2ajx9rh1p/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-156.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t7h6ef2ajx9rh1p/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-156.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o2aevecg6qzyil4/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-157.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o2aevecg6qzyil4/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-157.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jez7ayrfxq90bd5/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-158.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jez7ayrfxq90bd5/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-158.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/utl04h20n513fji/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-159.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/utl04h20n513fji/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-159.pdf?dl=0
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මත වරෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/1
60 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු (හලාවත) 
කාර්යාලයට අයත් විදුලි අධිකාරී 
(පුනරුත්තාපන)  සදහා කුලී පදනම 
මත වරෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 

2020 
සැප්තැම්බර් 

16 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 35,000.00 එම එම  NCB 
Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/1
65 

විදුලි අධිකාරී (ආයමඩුව) 
පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානය 
සදහා කුලී පදනම මත වරෑන් රථයක් 

ලබා ගැනීම. 

2020 
සැප්තැම්බර් 

16 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 35,000.00 එම එම  NCB 
Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/1
68 

විදුලි ඉංිනයන්රු (පුත්තලම) 
කාර්යාලය සදහා කුලී පදනම මත 

වරෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 

2020 
සැප්තැම්බර් 

16 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 35,000.00 එම එම  NCB 
Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/2
22 

විදුලි අධිකාරී (වාරියයපොල) 
පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානය 
සදහා කුලී පදනම මත වරෑන් රථයක් 

ලබා ගැනීම. 

2020 
සැප්තැම්බර් 

16 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 35,000.00 එම එම  NCB 
Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 

අංශය - 02 

(මධායම) 

 

 

CP/CE(COM)/PPC/2020/345 

ලං.වි.ම.( මධායම පළාත)- ප්රායේියය  

විදුලි  ඉංිනයන්රු (ගලයගදර) ඒකකය 

සඳහා වසර යදකක කාලයකට කුලී 

පදනම යටයත්  යමෝටර් රථයක්  ලබා 

ගැනීම සඳහා 

 

 

2020-09-16 

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/= 

 

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/2020/346 

ලං.වි.ම.( මධායම පළාත)- ප්රායේියය  

විදුලි  ඉංිනයන්රු (කුණ්ඩසායල්) 

ඒකකයට අයත් පා.යසේ.ම. උඩුදුම්බර 

සඳහා වසර යදකක කාලයකට කුලී 

පදනම යටයත්  යමෝටර්සැහැල්ලු 

යලොරි  රථයක්  යහෝ කෘකැේ රථයක් 

ලබා ගැනීම සඳහා 

 

 

 

2020-09-16 

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 

 

https://www.dropbox.com/s/cftofyb784vosar/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-160.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cftofyb784vosar/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-160.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ukwad2oc2aiop63/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-165.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ukwad2oc2aiop63/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-165.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qkafigju26a40lh/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-168.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qkafigju26a40lh/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-168.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2d8axl40i1kd33o/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-222.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2d8axl40i1kd33o/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-222.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8qcv5z33mkzcspz/Sin-DD2-CP-PPC-2020-345.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8qcv5z33mkzcspz/Sin-DD2-CP-PPC-2020-345.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bweub2qtqt7ag3m/Sin-DD2-CP-PPC-2020-346.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bweub2qtqt7ag3m/Sin-DD2-CP-PPC-2020-346.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 

අංශය - 02 

(මධායම) 

 

 

CP/CE(COM)/PPC/2020/347 

ලං.වි.ම.(මධායම පළාත)- ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (බලශක්ති කළමනාකරය) 

ඒකකය-සඳහා වසර යදකක 

කාලයකට කුලී පදනම යටයත්  වරෑන් 

රථයක්  ලබා ගැනීම සඳහා 

 

 

 

 

2020-09-16 

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 

 

යබදාහැරිම් 

අංශය - 02 

(මධායම) 

 

 

CP/CE(COM)/PPC/2020/348 

ලං.වි.ම.(මධායම පළාත)- ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (සැලසුම් හා සංවර්ධාන) 

ඒකකය සඳහා වසර යදකක 

කාලයකට කුලී පදනම යටයත්  වරෑන් 

රථයක්  ලබා ගැනීම සඳහා 

 

 

 

 

2020-09-16 

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 

 

යබදාහැරිම් 

අංශය - 02 

(මධායම) 

 

 

CP/CE(COM)/PPC/2020/351 
නුවරඑළිය ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු  

කාර්යාලය සහ නුවරඑළිය, 
කවලන්තැන්න, ලිඳුළ, වලපයන්, 

රිකිල්ලගස්කඩ 
පා.යසේ.මධායස්ථානයන් හා 

මාගස්යතොට නඩත්තු උප ඒකකය  
සඳහා වසරක කාලයකට යපෞේගලික 

ආරක්ෂක යසේවාව ලබා ගැනීම. 
 

 
2020-09-16  

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/= 

 
60,000/= 

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/2020/239 
කුණ්ඩසායල්  ප්රායේියය විදුලි 
ඉංිනයන්රු ඒකකය සහ  දුම්බර, 
හසලක, උඩදුම්බර, කරල්ලියේද,  

පා.යසේ.මධායස්ථානයන්,  කුණ්ඩසායල් 
සහ පල්යලකැයල් ප්රායේියය නඩත්තු 

උප ඒකකයන් සඳහා  වසරක 
කාලයකට යපෞේගලික ආරක්ෂක 

යසේවාව ලබා ගැනීම. 
 

 
2020-09-16  

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/= 

 
56,000/= 

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 
අංශය- 2/  
මධායම 

 

CP/CE(COM)/PPC/2020/352 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (යබදාහැරිම් 

නඩත්තු) ඒකකය සඳහා  වැඩබිම් 

 

2020.09.16 

දින 

 

පළාත් 

ප්රසම්පාදන 

තමා විසින් සකස් 

කරගත් අයදුම්පතක 

බලායපොයරොත්තු වන 

 

- 

 

- 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

 

අදාල නැත. 

 

යේශීය 

 

https://www.dropbox.com/s/dy71pg1259srejp/Sin-DD2-CP-PPC-2020-347.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dy71pg1259srejp/Sin-DD2-CP-PPC-2020-347.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3n8ngxwirznojdv/Sin-DD2-CP-PPC-2020-348.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3n8ngxwirznojdv/Sin-DD2-CP-PPC-2020-348.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8czdmagun5ubxcy/Eng-DD2-CP-PPC-2020-351.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8czdmagun5ubxcy/Eng-DD2-CP-PPC-2020-351.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/op1lzod5htz6bpl/Eng-DD2-CP-PPC-2020-239.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/op1lzod5htz6bpl/Eng-DD2-CP-PPC-2020-239.pdf?dl=0
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 කාර්යාලය පවත්වායගන යාම සඳහා 

මාතයල් ප්රයේශයයන් කුී//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). මාතයල්  නගරයයන් යහෝ 

නගරයට පහසුයවන් 

ලඟාවියහැකි ස්ථානයක් වීම. 

4).ජලය, විදුලිය, හා සනීපාරක්ෂක 

පහසුකම් සහිත වීම. 

 

 

ප.ව. 2.00ට කමිටුව මාසික කුළිය සහ 

ඉඩයම් සියලු විස්තර 

සඳහන් කර එවන්න. 

 

දු.අ.  081-4953235 

081-4953237 

 

මහනුවර. අංක 04, අස්ගිරිය 

පාර, මහනුවර. 

 
 

යබ.අංශ 02 
(වාහාආ)  

 
 

DD2/DGM(C&C)/ML/Cleaning/20
20/T104 

කිරිබත්යගොඩ පිහිටි යබදාහැරීම් අංශ 
02 මනු පරීක්ෂයාගාරය සඳහා පිරිසිදු 
කිරීයම් යසේවා වසර යදකක් (02) 

සැපයම. 

2020/09/16 
යප.ව.10.00 

 
 

යබදාහැරීම් 
අංශ 02 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(වා.හාආ.) යබදාහැරීම් 

අංශ 02, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
2 වන 

මහල,තැ.යප.205/3,                             
නුවර පාර,පහල 

බියන්විල, කඩවත . 
0112399679, 
0112329934 

500.00 7,000.00 

 
කඩවත පිහිටි  ලං.වි.ම 
පළමු  මහයල්  අ. සා. 

(යබ. අංශ 02) 
කාර්යාලයේ  තබා ඇති  
යටන්ඩර් යපට් කටියට 
බහාලිය  යුතුයි. 

 
ලං.වි.ම, 

තැ.යප.205/3,                             
නුවරපාර,පහලබියන්

විල, කඩවත 
යදවනමහයල් 

අ. සා. (යබ. අංශ 02) 
කාර්යාලය 

 
 
 
- 

යේශීය 
 

Click 
Here 

 
DD2 

 

PHMDD2/DGM/CE(LC&M)/

DPC/2020/26 

ප්රධාාන ඉංි නන්රු (උෙනෙොල තැනීම් 

හා නඩත්තු) රාර්යාලය, වයාෙි හ හා 

 
2020/09/16 
14.00 පැය 

 
DPC-DD2 

 

 
නියයෝජය 

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

 
 

500.00 

 
 

20,000.00 

 
නියයෝජය 

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

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

 
නියයෝජය 

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

 
 
- 

 
 

NCB 
 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/y8jmhfupcypl73m/Sin-DD2-CnC-2020-T104.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y8jmhfupcypl73m/Sin-DD2-CnC-2020-T104.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7m0939w0gdu1hft/PHM_DD2_DGM_CE%28LC%26M%29_DPC_2020_26.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7m0939w0gdu1hft/PHM_DD2_DGM_CE%28LC%26M%29_DPC_2020_26.pdf?dl=0
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අධිකාසැර නඩත්තු - නබ.අ.02   සඳහා 

වසරර  රාලයරට  යදුනරකු සහිත 

වෑන් රථයක් කුලියට ගැනීම. 

මණ්ඩලය,  
තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

 
0812222286 

තැ.යප.18, 
ළමාගාරය පාර, 

මහනුවර 
 

081-2222286 
081-2204298 

මණ්ඩලය, තැ.යප.18, 
ළමාගාරය පාර, 

මහනුවර 
 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

 
WPN/FA/NEW SC/MV LV/2021                                   
2021 වර්ෂය සඳහා යසේවා සැපයුම් 

යකොන්ත්රාත්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම. 
(ආපසු යනොයගවන ලියාපදිංචි ගාස්තුව 

රු. 5,000.00) 

 
2020-09-09 
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 - 
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/CONST.& MAINT. 
/2021 

2021 වර්ෂය සඳහා මධායම යවෝල්තතා 
හා අඩුසැර දිහැන් මාර්ග හා උපයපොළ 

ඉදිකිරීයම් හා නඩත්තු කිරීයම් 
යකොන්ත්රාත්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම. 
(ආපසු යනොයගවන ලියාපදිංචි ගාස්තුව 

රු. 5,000.00) 

 
2020-09-09 
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 
- 

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/RS/LRP/EM/2021 

2021වර්ෂය  සඳහා බස්නාහිර පළාත 
උතුර තුල විදුලිය යබදාහැරීම් ජාලයේ 
අලාභ අවම කිරීයම් කටයුතු සිදුකිරීයම් 
වයාපෘතිය සඳහා යකොන්ත්රාත්කරුවන් 
ලියාපදිංචි කිරීම (ආපසු යනොයගවන 
ලියාපදිංචි ගාස්තුව රු. 5,000.00) 

 
2020-09-09 
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 
- 

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/RS/DIS & REC/2021 

2021 වර්ෂය  සඳහා බස්නාහිර පළාත 
උතුර තුල විදුලිය විබැදුම් හා 

ප්රතිසම්බන්ධා කිරීයම් කටයුතු සිදුකිරීම 
සඳහා යකොන්ත්රාත්කරුවන් ලියාපදිංචි 
කිරීම (ආපසු යනොයගවන ලියාපදිංචි 

ගාස්තුව රු. 5,000.00) 

 
2020-09-09 
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 
- 

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/WL/2021-2022 

2021-2022 වර්ෂ සඳහා මංවර 
යහලිකිරීයම් යකොන්ත්රාත්කරුවන් 

ලියාපදිංචි කිරීම. (ආපසු යනොයගවන 
ලියාපදිංචි ගාස්තුව රු. 5,000.00) 

 
2020-09-09 
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 
- 

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/469hb5ahpghlfa2/Eng-DD2-WPN-Registration-MV-LV.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/469hb5ahpghlfa2/Eng-DD2-WPN-Registration-MV-LV.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mn96qk59ed4mpqg/Eng-DD2-WPN-Registration-New%20Service%20Connections.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mn96qk59ed4mpqg/Eng-DD2-WPN-Registration-New%20Service%20Connections.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ceozdij48tqosfc/Eng-DD2-WPN-Registration-Loss-2020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ceozdij48tqosfc/Eng-DD2-WPN-Registration-Loss-2020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qabb0imxu9i25e1/Eng-DD2-WPN-Registration-Disc-Reconnections.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qabb0imxu9i25e1/Eng-DD2-WPN-Registration-Disc-Reconnections.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2w3c4upxsurz8pu/Sin-DD2-WPN-Registration-Wayleaves.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2w3c4upxsurz8pu/Sin-DD2-WPN-Registration-Wayleaves.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශ02 
(බ.ප.උ.) 

WPN/VEY/BC/ NITT.CSC 
නිට් කටඹුව පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානය සඳහා  නිට් කටඹුව 

නගරයට  ආසන්නව බදු කුලී  පදනම 
මත  පරිශ්රයක්  සපයා ගැනීම. (වසර 

යදකක කාලසීමාවක් සඳහා ) 

 

2020-09-10 
ප.ව. 2.00 
දක්වා 

පලාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රධාාන විදුලි 
ඉංිනයන්රු, ලං.වි.ම., 
යනො.70, බාඳුරායගොඩ 
පාර, යේයන්යගොඩ. 500.00 - 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු, 
ලං.වි.ම., යනො.70, 
බාඳුරායගොඩ පාර, 
යේයන්යගොඩ. 

ප්රධාාන විදුලි 
ඉංිනයන්රු, ලං.වි.ම., 
යනො.70, බාඳුරායගොඩ 
පාර, යේයන්යගොඩ. 

- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
අංශ02 
(බ.ප.උ.) 

WPN/DIV/T/(S)/Cleaning/2020 
දිවුලපිටිය ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය දදනිකව පිරිසිදු කිරීම 
සඳහා මිළ ගයන් ලබා ගැනීම 

2020-09-10 
ප.ව. 2.00 
දක්වා 

පලාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

විදුලි ඉංිනයන්රු, 
ප්රායේශීය විදුලි 

ඉංිනයන්රු කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, නව ලංකා 
යගොඩනැගිල්ල, 
යකොළඹ  පාර, 
දිවුලපිටිය. 

 
දු.ක.    031-2243096 
ෆැක්ස්  031-2243026 

2,500.00 - 

විදුලි ඉංිනයන්රු, 
ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නව ලංකා යගොඩනැගිල්ල 

යකොළඹ පාර, 
දිවුලපිටිය. 

 
දු.ක.    031-2243096 
ෆැක්ස්  031-2243026 

විදුලි ඉංිනයන්රු, 
ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, නව ලංකා 
යගොඩනැගිල්ල, 
යකොළඹ  පාර, 
දිවුලපිටිය. 

 
දු.ක.    031-2243096 

ෆැක්ස්  031-
2243026 

- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2020/50 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු - යබදාහැරීම් 

නඩත්තු ශාඛාවට අයත් රත්මලාන 

වැඩබිම සඳහා නගොඩනැගිල්ලක් බදු / 

කුලී ෙදනම මත  වසර නදරරට ලබා 

ගැනීම සඳහා වූ යටන්ඩරය 

2020.09.17 
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 00.00 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය,  

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

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(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 - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2020/51 

බස්නාහිර ෙළාත දකුණ-1 හි අබලි 

භාන්ඩ විකිණීම සඳහා වූ යටන්ඩරය. 
යලොට් ක 08යි 

2020.09.17 
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 
යටන්ඩර් 
පත්රිකායේ 

සඳහන් පරිදි යේ. 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය,  

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

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(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/2w3c4upxsurz8pu/Sin-DD2-WPN-Registration-Wayleaves.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2w3c4upxsurz8pu/Sin-DD2-WPN-Registration-Wayleaves.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kixye1e3l83tw9y/SIn-DD2-WPN-DIV-T-Cleaning.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kixye1e3l83tw9y/SIn-DD2-WPN-DIV-T-Cleaning.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z9whj70lzwkizrw/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_2020_50.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z9whj70lzwkizrw/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_2020_50.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jvwci9bp7w9c6n6/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_51.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jvwci9bp7w9c6n6/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_51.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2020/43 

බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි නදහිවල 

ප්රානීයය නඩත්තු ඒරරය සඳහා කුලී 

පදනම මත වෑන් රථයක් ලබාගැනීම 
සඳහා වූ යටන්ඩරය 

2020.09.17 
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 ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය,  

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

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(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 - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2020/44 

බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි නදහිවල 

නබදාහැරීම් නඩත්තු වැඩ බිම සඳහා  

කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 
ලබාගැනීම සඳහා වූ යටන්ඩරය. 

2020.09.17 
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 ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය,  

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

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(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 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

SP/T/CSHC/T/2020/04 

ො නභෝගිර නසේවා මධායස්ථානය 

තංගල්ල  සඳහා සුදුසු 

නගොඩනැගිල්ලක් කුලියට ගැනීම 
තංගල්ල නගර සීමාව තුළ කි.මී. 01 

කට යනොවැඩි විය යුතු අතර 
යගොඩනැගිල්ල වර්ග අඩි 2000 

පමයද, වාහන නවතා තැබිය හැකි 
ජලය, විදුලිය, දුරකථන පහසුකම් හා 
මාර්ග පහසුකම් වලින් යුතු ඉඩම වටා, 
යේට් කටුවක් සහිත තාප්පයක් යහෝ 
වැටක් සහිත යගොඩනැගිල්ලක් වසර 
02 ක් සඳහා කුලී පදනම මත ලබා 

ගැනීම 

2020.09.10 
ප.ව.02.00 
දක්වා 

පලාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය, 
සැමුයවල් මාවත, 

තංගල්ල 
දු.අ. 047-2241772 

- - 

ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය, සැමුයවල් 
මාවත, තංගල්ල 

 

  
 

අදාලයනොයේ
. 

 
 

NCB 
 

 
Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

SP/T/CSHC/ B/2020/05 

නබලිඅත්ත-ො නභෝගිර නසේවා 

මධායස්ථානය සදහා විදුලි රණු රැස් 

රර තැබීම පිණිස ඉඩමක් බීදට 

ගැනීම 
යබලිඅත්ත සිට කි.මී. 4 කට නුදුරින් 
පර් ස් 60 කට වැඩි තැනිතලා සහ තද 
යපොළවකින් යුතු ආරක්ෂිත වැටකින් 
සමන්විත,යරේන් රථයක් ගමන් කළ 

2020.09.10 
ප.ව.02.00 
දක්වා 

පලාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය, 
සැමුයවල් මාවත, 

තංගල්ල 
දු.අ. 047-2241772 

- - 

ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය, සැමුයවල් 
මාවත, තංගල්ල 

 

  
 

අදාලයනොයේ
. 

 
 

NCB 
 

 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/a1i9f3vejyscwj8/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_43.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a1i9f3vejyscwj8/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_43.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fo1gqvjz9r2aqka/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_44.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fo1gqvjz9r2aqka/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_44.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0pivpdbcmwk8jst/Sin-DD4-SP-SP-T-CSHC-B-2020-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0pivpdbcmwk8jst/Sin-DD4-SP-SP-T-CSHC-B-2020-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ktyy4mod6qqy97l/Sin-DD4-SP-SP-T-CSHC-B-2020-05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ktyy4mod6qqy97l/Sin-DD4-SP-SP-T-CSHC-B-2020-05.pdf?dl=0
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හැකි අඩි 12 ට වැඩි පළලින් යුතු 
ප්රයේශ මාර්ගයක් සහිත ඉඩමක් වසර 
2 ක් සදහා බේදට ගැනීමට අවශයය 
.එම ඉඩයමහි ඔප්පුවට අදාළ පත්තිරු 
සමග පිඹුරුපතද ඉදිරිපත් කළ යුතු 
අතර ලිපි කවරයේ යයොමු අංකය 

සදහන් කරන්න. 

යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

SP/CE(DM)/T/2020/04 
යබදාහැරීම් හා නඩත්තු (දකුණු පළාත) 
කාර්යාලයේ වැඩ කණ්ඩායමක් සඳහා 
තංගල්ල ප්රයේශයයන් ව. අ. 1200 කට 
යනොඅඩු යගොඩනැගිල්ලක් සහිත යරේන් 

යලොරියක් සහ සැහැල්ලු වාහන 
කිහිපයක් නවතා තැබිය හැකි හා ඒ 
සඳහා මාර්ග පහසුකම් සහිත ජලය, 
විදුලිය හා ආරක්ෂිත තාප්ප යහෝ 

වැටවල් වලින් සමන්විත ස්ථානයක් 
කුලියට ගැනීමට අවශයව ඇත. 

2020 
සැප්තැම්බර් 
10  දින ප.ව. 

02.00 

දකුණු පළාත් 
සපයා ගැනීම්  
කමිටුව 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු -
යබදා:නඩත්තු (ද.ප.) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
187/3,බණ්ඩාරනායක 

යපයදස, ගාල්ල 
දුර හා ෆැක්ස් අංකය: 

091-2230802 

  ප්රධාාන ඉංිනයන්රු -
යබදා:නඩත්තු (ද.ප.) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
187/3,බණ්ඩාරනායක 

යපයදස, ගාල්ල 
 

  
 

අදාලයනොයේ
. 

 
 

NCB 
 

 
Click 
Here 

 
යබදාහැරීම් 
අංශ 04 
දකුණු 
පළාත 

 

 
නි.සා.(දප)/ලි6/සැපයුම්.ලියා./2021 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී (දකුණු 
පළාත) සඳහා සැපයුම්කරුවන් 
ලියාපදිංචි කිරීම 2021 වර්ෂය 

 
1.කාර්යාලයය ලිපිද්රවය 

2.පරිගයක උපාංග හා අමතර  
යකොටස් 

3.වාහන අමතර යකොටස් 
4.ටයර් හා ටියුේ 

5.විදුලි උපාංග හා දිහැන් මාර්ග  
සඳහා අවශය උපකරය හා 

භාණ්ඩ 
6.කාර්යාලීය උපකරය හා 

භාණ්ඩ 
7.යගොඩනැගිලි ද්රවය 
8.මුද්රය කටයුතු 

9.යමෝටර් වාහන අළුත්වැඩියා 
කිරීම  

හා යසේවා කිරීම 
10.යගොඩනැගිලි සුළු 
අළුත්වැඩියාවන් 

11.වැර කැවු යකොන්ක්රීට් ක විදුලි 
කණු 

12.ප්රවාහන කටයුතු (භාණ්ඩ හා 
විදුලි කණු) 

 
2020.09.30 
ප.ව.2.00 

 
 

 
පලාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
 
 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී (දප) 
කාර්යාලය, අංක 167, 
මාතර පාර, ගාල්ල 

 
දු.ක - 091-2232058 

 

 
500.00 

 
 
 

 
- 
 
 
 
 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී (දප) 
කාර්යාලය, අංක 167, 
මාතර පාර, ගාල්ල 

 
 

  
 

අදාලයනොයේ
. 

 
 

NCB 
 

 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/jzxicn0tvrtcwd5/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%85%E0%B6%9A%E0%B7%94-%E0%B6%BD%E0%B7%9201-2020-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jzxicn0tvrtcwd5/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%85%E0%B6%9A%E0%B7%94-%E0%B6%BD%E0%B7%9201-2020-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1ng6f5vzbo91pau/Sin-DD4-SP-SP-C6-Sup.Reg-2021.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1ng6f5vzbo91pau/Sin-DD4-SP-SP-C6-Sup.Reg-2021.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

දප/බේයේ/ලි4/2020/බේයේ පා.යසේ.ම. 
 

බේයේගම පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානය සඳහා බේයේගම නගරය 
ආසන්නයේ ව.අ. 2000ක පමය 
වාහන 4ක් එකවර ගාල්කර තැබිය 
හැකි , ඉඩම වටා ආරක්ෂක වැටකින් 

සමන්විත, ප්රයේශ මාර්ගයට 
යේට් කටුවක් සහිත, ජල , විදුලිය, 
දුරකථන පහසුකම් වලින් යුතු 
යගොඩනැගිල්ලක් විය යුතුය. 

 

 
2020.09.03 
ප.ව. 2.00 

 
පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
ප්රායේශීය විදුලි 

ඉංිනයන්රු කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම. 

හාමුයගොඩ පාර, 
කුම්යම්, බේයේගම. 

 
දු.අං.091-2292099 

 
500.00 

_  
ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 

කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම. 

හාමුයගොඩ පාර, කුම්යම්, 
බේයේගම. 

 
දු.අං.091-2292099 

  
 

අදාලයනොයේ
. 

 
 

NCB 
 

 
Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

ප්ර.ඉතැ(දප)/ලි1/2021 
අධිසැර/අඩු සැර දිහැන් මාර්ග හා 
උපයපොළ ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා 
2021 වර්ෂයට තැනීම් ඒකකයට 

යකොන්ත්රාත්කරුවන් ලියාදිංචි කිරීම. 

2020.09.22 
ප.ව.2.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(තැනීම්) ඒකකය - 

ගාල්ල 
දු.ක. 091-2234933 

500.00 - ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(තැනීම්)- දප, 

ලංවීම, අංක 167, මාතර 
පාර, ගාල්ල. 

  
 

අදාලයනොයේ
. 

 
 

NCB 
 

 
Click 
Here 

 

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

 
 

අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන්ට යහෝ ඔවුන්යේ බලයලත් නියයෝිනතයන්ට පමයක් ලංසු යපොත් නිකුත් කරනු ලැයේ. අවශය වු විටක ඔවුන් 1987 අංක 3 දරය යපොදු යකොන්ත රාත් පනතට අනුලවලව 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 සාමානයාධිකාරී/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 සාමානයාධිකාරී 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 සාමානයාධිකාරී/ප රධාාන ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපොත් අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ඔවුන්යේ නියයෝිනතයින්ට අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/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 ලැයේ. 
 

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

 

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

 

        සාමානයාධිකාරාරී                      

https://www.dropbox.com/s/i18mcuf7sspfx6a/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%9A-%E0%B6%BD%E0%B7%924-2020-%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%9A%20%E0%B6%B4%E0%B7%8F.%E0%B7%83%E0%B7%9A.%E0%B6%B8.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i18mcuf7sspfx6a/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%9A-%E0%B6%BD%E0%B7%924-2020-%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%9A%20%E0%B6%B4%E0%B7%8F.%E0%B7%83%E0%B7%9A.%E0%B6%B8.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zbadbrgvuboisth/Sin-DD4-SP-%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%89%E0%B6%AD%E0%B7%90%20%28%E0%B6%AF%E0%B6%B4%29-%E0%B6%BD%E0%B7%921-2021-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zbadbrgvuboisth/Sin-DD4-SP-%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%89%E0%B6%AD%E0%B7%90%20%28%E0%B6%AF%E0%B6%B4%29-%E0%B6%BD%E0%B7%921-2021-01.pdf?dl=0
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