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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 
ලක්ෂපාන 
සංකීර්යය 

LC/CME/PROC/VEHI HIRE/CAN 

TUNNEL/2020 

කැනියන් උමං මාර්ගයේ නඩත්තු 

කටයුතු සඳහා කෘකැබ් රථ 03 ක් 

ලක්ෂපාන සංකීර්යය යවත ුලලියට 

ලබා ගැනීම (මාස 03 ක කාලයකට) 

 

 

 

2020-09-
30වනදින14
.30 hrs. 

ලක්ෂපාන 
සංකීර්ය 
කණිෂ්ඨ 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(ලක්ෂපාන 
සංකීර්යය), 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී 
කාර්යලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
ලක්ෂපාන 

 
දුරකථන 

0512232085, 
ෆැක්ස් : 

051 2232211 
E mail : 

dgmlc@ceb.lk 
 

500/= 
සියලුම 
යගවීම් 
ජනක 
අංශයේ 
රැස්කිරීයම් 
ගිණුම් 
අංශයේ 
මහජන 
බැංුලයේ 
යදමටයගොඩ
ශාඛායේගි
ණුම් අංක 
071-1001-
23320-705 
ගිණුමට 
බැරකර 
අදාල 
රිසිට්පත 
ඉදිරිපත් 
කිරීයමන් 
2020-09-
29 දින 

දක්වා 9:00 
පැය සිට 
15:00 පැය 
දක්වා 

සතියේ වැඩ 
කරන 
දිනවලදී 
ලබාගත 
හැක. 

4,000/= 
 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(ලක්ෂපාන සංකීර්යය), 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 

කාර්යලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

ලක්ෂපාන 
 

නි යයෝජය 
සාමානයධිකාකාරි 
(ලක්ෂපාන 
සංකීර්යය) 
නි යයෝජය 

සාමානයධිකාකාරි 
කාර්යලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
ලක්ෂපාන 

2020-09-30 දින පැය 
14.30hrs. 

අදාළ නැත. ජාතික 
තරඟකාරි 
ලංසු. 

Click 
here. 

 

https://www.dropbox.com/s/lo8i4cuwlrzob9y/Sin-Gen-LC-CME-Proc-VehiHire-CanTunnel-2020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lo8i4cuwlrzob9y/Sin-Gen-LC-CME-Proc-VehiHire-CanTunnel-2020.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

 
 

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

/105 
 

Supply & Delivery of 
 

Steel Enclosures for Housing Bulk 
Supply Meters  – 80 Nos. 

2020 
ඹක්යතොම්බ

ර් 
07 

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- 10-06 දිනට 
යපර 

දුක.011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

17,000.00 
(මුදලින් යහෝ 
බැංුල 

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)/EE(MM)/PPC/2020

/115 
 

Supply & Delivery of 
 

Foot Operated Hydraulic Cable  
Spiker Units-  02 Nos. 

2020 
ඹක්යතොම්බ

ර් 
07 

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- 10-06 දිනට 
යපර 

දුක.011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

15,000.00 
(මුදලින් යහෝ 
බැංුල 

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/pf40shwc1sii423/ENG-DD1-CC-2020-105.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pf40shwc1sii423/ENG-DD1-CC-2020-105.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r1y66b7yrxj6ixs/ENG-DD1-CC-2020-115.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r1y66b7yrxj6ixs/ENG-DD1-CC-2020-115.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/DSP/2020/108 

අබලි භාණ්ඩ විකිණිම. නිය ෝජ්ය 

සාමාන්යාධිකාරා ක රායා ා   - පළාත් 

ගබඩාව. 

2020-09-30 
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 12,000.00 
නි.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., යනො. 280, නුවර 
පාර, කිරිබත්යගොඩ. 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර 
පාර, කිරිබත්යගොඩ. 

- යේශීය 
Click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

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

2K20/071 
 

ඌව පළාත සඳහා මීටර් 6 / කි.ග්රෑ 50 
වැරකැවූ යකොන්ක්රීට් (සැහැල්ලු) 

1000ක් මිලදී ගැනීම 
(ලං.වි.ම. පිරිවිතර : 44-5:2017) 

 

 
 

2020 
ඔක්යතෝබර් 
මස මස 
07 වැනිදා 

 
ප.ව 15.00 

 
 
 
 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක : 0552222474 

 
500.00 

 
108,000.00 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

NCB 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/bk5426rqanvg0jg/Disposable%20itema%20DGM%20108%20%28storse%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bk5426rqanvg0jg/Disposable%20itema%20DGM%20108%20%28storse%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h862te27mf6gvry/2020%2071.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h862te27mf6gvry/2020%2071.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

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

2K20/072 
 

ඌව පළාත සඳහා යකොන්ක්රීට් යපරැදි 
බමන ලද මීටර් 8.3 / කි.ග්රෑ 100 
6000ක් මිලදී ගැනීම සහ සැපයීම 
(ලං.වි.ම. පිරිවිතර : 044-4:2017) 

 
 

2020 
ඔක්යතෝබර් 
මස මස 
07 වැනිදා 

 
ප.ව 15.00 

 
 
 
 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක : 0552222474 

 
500.00 

 
1,106,000.00 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
 
 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

 

 
 

DGM(UVA)CE(COM)/C1/ 
2K20/073 

 
ඌව පළාත සඳහා අදුයවනරු කට්ටල   
(36kV ) 600 ක් මිලදි ගැනීම සහ 

සැපයීම 
 
 

 
 
 

2020 
ඔක්යතෝබර් 
මස මස 
07 වැනිදා 

 
ප.ව 15.00 

 
 
 
 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක : 0552222474 

 

 
500.00 

 
62,000.00 

 
 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
 
- 

NCB 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/pyao6cuj9lubyyo/2020%2072.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pyao6cuj9lubyyo/2020%2072.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1mzsxcmp1rd60we/2k20%20073.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1mzsxcmp1rd60we/2k20%20073.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)CE(COM)/C1/ 
2K20/074 

ඌව පළාත සඳහා ගැ. ව. තත්  (No 6) 
5mm 

කි.ග්රෑ. 1500ක් මිලදී ගැනීම සහ 
සැපයීම 

2020 
ඔක්යතෝබර් 
මස මස 
07 වැනිදා 

ප.ව 15.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

දු.ක : 0552222474 

500.00 4,500.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

- 

NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -03 
නි.සා 

(සබර) 

යටන්ඩර් අංකය: 

SAB/CE(COM)/T/2020/31 
යකොන්ක්රීටි යපරැදි බමන ලද මීටර් 
8.3/ක්රි.ග්රෑ.100 කණු 1000 ක් සපයා 

ප්රවාහනය කිරීම. 

2020-10-07 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(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  
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.,යනො.09,නව 
නගරය, රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනො. 09.  
නව නගරය, 
රත්නපුර. 

-- යේශීය 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/pvo5ss61erx8dab/2k20%20074.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pvo5ss61erx8dab/2k20%20074.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6k4rdetbq8mrdq2/SAB-CE%28COM%29-T-2020-31.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6k4rdetbq8mrdq2/SAB-CE%28COM%29-T-2020-31.pdf?dl=0
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යබදාහැරී ම්අං
ශය -03 
නි.සා 

(සබර) 

 
 

යටන්ඩර් අංකය: 
 

SAB/CE(COM)/T/2020/32 
යකොන්ක්රීටි යපරැදි බමන ලද මීටර් 
6/ක්රි.ග්රෑ.50 කණු 1000 ක් සපයා 

ප්රවාහනය කිරීම. 
 

2020-10-07 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(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  
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.,යනො.09,නව 
නගරය, රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(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/2020/33 
වැරකැවු යකොන්ක්රීට් කණු මීටර් 

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

 

2020-10-07 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(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  
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.,යනො.09,නව 
නගරය, රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනො. 09.         
නව නගරය, 
රත්නපුර. 

-- යේශීය 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/z1kesoyaxs5t5qe/SAB-CE%28COM%29-T-2020-32.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z1kesoyaxs5t5qe/SAB-CE%28COM%29-T-2020-32.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5k2uiqbb3fzyhw8/SAB-CE%28COM%29-T-2020-33.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5k2uiqbb3fzyhw8/SAB-CE%28COM%29-T-2020-33.pdf?dl=0
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යබදාහැරී ම් 
අංශය -03 
නි.සා 

(සබර) 

 
 

යටන්ඩර් අංකය: 
 

SAB/CE(COM)/T/2020/34 
වැරකැවු යකොන්ක්රීට් කණු මීටර් 

10/ක්රි.ග්රෑ.300 කණු 100 ක් සපයා 
ප්රවාහනය කිරීම. 

 

2020-10-07 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම.යනො. 09, නව 
නගරය, රත්නපුර 

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

2,500.00 40,000.00 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.,යනො.09,නව 
නගරය, රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(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/2020/31 
යකොන්ක්රීටි යපරැදි බමන ලද මීටර් 
8.3/ක්රි.ග්රෑ.100 කණු 1000 ක් සපයා 

ප්රවාහනය කිරීම. 
 

2020-10-07 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(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  
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.,යනො.09,නව 
නගරය, රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(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/2020/32 
යකොන්ක්රීටි යපරැදි බමන ලද මීටර් 
6/ක්රි.ග්රෑ.50 කණු 1000 ක් සපයා 

ප්රවාහනය කිරීම. 
 

2020-10-07 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(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  
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.,යනො.09,නව 
නගරය, රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනො. 09.         
නව නගරය, 
රත්නපුර. 

-- යේශීය 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/pvnp8hrx9cf8y1o/SAB-CE%28COM%29-T-2020-34.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pvnp8hrx9cf8y1o/SAB-CE%28COM%29-T-2020-34.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6k4rdetbq8mrdq2/SAB-CE%28COM%29-T-2020-31.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6k4rdetbq8mrdq2/SAB-CE%28COM%29-T-2020-31.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z1kesoyaxs5t5qe/SAB-CE%28COM%29-T-2020-32.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z1kesoyaxs5t5qe/SAB-CE%28COM%29-T-2020-32.pdf?dl=0
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යබදාහැරී ම් 
අංශය -03 
නි.සා 

(සබර) 

 
 

යටන්ඩර් අංකය: 
SAB/CE(COM)/T/2020/33 
වැරකැවු යකොන්ක්රීට් කණු මීටර් 

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

 

2020-10-07 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(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  
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.,යනො.09,නව 
නගරය, රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(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/2020/34 
වැරකැවු යකොන්ක්රීට් කණු මීටර් 

10/ක්රි.ග්රෑ.300 කණු 100 ක් සපයා 
ප්රවාහනය කිරීම. 

 

2020-10-07 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම.යනො. 09, නව 
නගරය, රත්නපුර 

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

2,500.00 40,000.00 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.,යනො.09,නව 
නගරය, රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනො. 09.         
නව නගරය, 
රත්නපුර. 

-- යේශීය 
Click 
Here 

ඉදිකි කම් 

යබදාහැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/202

0/116 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි (යකොළඹ 
නගරය) කාර්යාලයට අනියුක්ත ප්රධාාන 

ඉංජියන්රු (වා.හා පා.යසේවා) ඒකකයට 

ුලළි වෑන් රථයක් ලබා ගැනිම (වාහන් 

අංර I/II) 

(වසර 02 ක් සදහා) 
 

2020 
ඔක්යතෝම්
බර් 
07 

යප.ව.10.0
0 
 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 
යකොළඹ 03 මගින් 
2020-10-06 දිනට 

යපර 
දුක. 011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

එක් ුලළි වෑන් 
රථයක් සදහා 
15,000.00 
(මුදලින් යහෝ 
බැංුල 

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 

යසේවා 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය 

LV/T/2020/0357 
 

ලක්විජය බලාගාරයේ ජල පිරිපහදු 
අංශයේ (UF and Desalinated 

Tanks) ෆයිබර් ලයිනින් 
ප්රතිසංස්කරයය කිරීම 

30/09/2020 
බදාදා දින 

14.00 
පැයට. 

 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය  
සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන 
අංශය, 4වන මහල, 

බලස්ථාන 
කළමයාකරු 
(ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය) ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

රු  2,500.00 
(නැවත 

යනොයගවන 
යටන්ඩර් 
තැන්පතුව) 
සාමානයාධිකා
කාරී ලංකා 

රු 300,000.00 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය 
විදුලි බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච්චයලයි 61342, 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 
යගොඩනැගිල්ල, 
ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 

http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 
යනොමියල් 
බාගත 

කරගත හැක 

NCB 
Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/5k2uiqbb3fzyhw8/SAB-CE%28COM%29-T-2020-33.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5k2uiqbb3fzyhw8/SAB-CE%28COM%29-T-2020-33.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pvnp8hrx9cf8y1o/SAB-CE%28COM%29-T-2020-34.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pvnp8hrx9cf8y1o/SAB-CE%28COM%29-T-2020-34.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g36p5ubuaqvf7o0/ENG-DD-CC-2020-116.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g36p5ubuaqvf7o0/ENG-DD-CC-2020-116.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/p5rjdduh705r7mz/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0357.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p5rjdduh705r7mz/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0357.pdf?dl=0
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නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්යචෝයල් 

TP : 032 226 8964 
Fax: 032 226 8966 

 
Mob 0715777171 

විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
නමින් 
මහජන 
බැංුලයේ 
ගිණුම් අංක: 
071100123
320705 
යවත බැර 
කල හැක. 

 

 

ශ්රී ලංකාව. 
 

TP : 032 226 8964/977 
Fax: 032 226 8966 

යනොයරොච්චයලයි 
61342. 

 

 

 
 
 
 
 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය 

LV/T/2020/0377 
ලක්විජය විදුලි බලාගාරයට කපු අත් 

යම්ස් සපයා ගැනීම 
Supply & Delivery of cotton 

knitted gloves (Single sided rubber 
dotted) for the Lakvijaya Power 

Plant 

 
2020/10/14 
ප.ව. 2:00  

 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරයට 
කපු අත් 
යම්ස් සපයා 
ගැනීම 

Supply & 
Delivery of 

cotton 
knitted 
gloves 
(Single 

sided rubber 
dotted) for 

the 
Lakvijaya 

Power Plant 

ප්රසම්පාදන 
අංශය, 4වන මහල, 

බලස්ථාන 
කළමයාකරු 
(ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය) ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්යචෝයල් 

TP : 032 226 8964 
Fax: 032 226 8966 

 
Mob 0715777171 

1,000/- 
මුදල  
(නැවත 

යනොයගවන 
යටන්ඩර් 
තැන්පතුව) 
සාමානයාධිකා
කාරී ලංකා 
විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
නමින් 
මහජන 
බැංුලයේ 
ගිණුම් අංක: 
071100123
320705 
යවත බැර 
කල හැක. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

රු.35,000.00 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය 
විදුලි බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච්චයලයි 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, 
යනොයරොච්චයලයි 

61342. 
 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 
යනොමියල් 
බාගත 

කරගත හැක 
 

 
 
 
 
 

NCB 

 
 
 
 

Click 
Here 

 

 
 
 
 
 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය 

LV/T/2020/0385 
ලක්විජය විදුලි බලාගාරයේ දළුව 
නිවාස සංකීර්ය සඳහා විදුලි රැහැන් 

(150mm2, 4 core, armour, 
copper)මිලදී ගැනීමට යටන්ඩර් 

කැදේම 
 

30/09/2020 
දින 

ප.ව. 14.00 
 
 
 
 

 
ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය- 
සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

 
ප්රසම්පාදන 

අංශය, 4වන මහල, 
බලස්ථාන 
කළමයාකරු 
(ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය) ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්යචෝයල් 

TP : 032 226 8964 
Fax: 032 226 8966 

 

 

3,500/- 
මුදල  
(නැවත 

යනොයගවන 
යටන්ඩර් 
තැන්පතුව) 
සාමානයාධිකා
කාරී ලංකා 
විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
නමින් 
මහජන 

 
 
 
 
 
 

රු.150,000.00 

 
ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 

මහල, පරිපාලන 
යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය 
විදුලි බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච්චයලයි 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, 
යනොයරොච්චයලයි 

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/m4o9k01pl8mau75/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0377.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m4o9k01pl8mau75/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0377.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/j4vhz4fknvltuya/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0385.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j4vhz4fknvltuya/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0385.pdf?dl=0
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Mob 0715777171 බැංුලයේ 
ගිණුම් අංක: 
071100123
320705 
යවත බැර 
කල හැක. 

ජනන 
 

වික්යටෝරියා 
විදුලි 

බලාගාරය 

එම්සී/වික්/2020/298 
 

වික්යටෝරියd විදුලි බලාගාරයේ 
රාජකාරි ප්රවාහන කටයුතු සදහා ආසන 

14 ක මගී වෑන් රථ 
03 ක් ුලලී පදනම යටයත් (රියදුයරුල 
සහ ඉන්ධාන සමග) අවුරුේදක 
කාලසීමාවක් සදහා ුලලියට 

ලබාගැනීම. 

2020/10/15    
14.30 පැයට 

මහවැලි 
සංකීර්ය 
සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

වික්යටෝරියා විදුලි 
බලාගාරය 
අධිකාකාරිගම 

 
Tel:   081-4950688 

081-2202305 
Fax:081-2202304 

රු.1000/= 
එක 

වාහනයක් 
සදහා 
සෑම 

යගවීමක්ම 
ඕනෑම 
මහජන 
බැංුල 
ශාඛාවක් 
මගින් 
මහජන 
බැංුලයේ 
යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 
ලංවි.ම . 
ජනන 

මුලස්ථාන
යේ ගිණුම් 
අංක 071-
1001-2-
3320-705 
බැරයවන 
යසේ යගවා 
බැංුල ලදුපත 
ඉදිරිපත් කල 
යුතුය. 

රු.5000/= 
එක වාහනයක් 

සදහා 

වික්යටෝරියා විදුලි 
බලාගාරය, 
අධිකාකාරිගම. 

වික්යටෝරියා විදුලි 
බලාගාරය, 
අධිකාකාරිගම 

- NCB 
 

Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/20/189 

 
සිවිල්  අධිකාකාරි (නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී -නැයගනහිර 
කාර්යාලය ) ත්රීුලයාමලය ය  

රාජකාරී කටයුතු සඳහා වෑන් රථයක් 
වසර 02 ක් සඳහා ුලලියට ලබා 

ගැනීම. 

2020-09-

30 
වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී(නැ
යගනහිර කාර්යාලය) 

ත්රිුලයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

1000.00 20,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
නිලායවලි පාර, 
ත්රිුලයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
නිලායවලි පාර 
ත්රිුලයාමලය 

- 

NCB Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/20/190 

 
විදුලි අධිකාකාරි  (බලශක්තී 
කළමයාකරන) නියයෝජය 

2020-09-

30 
වන දා 
පස්වරු 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
ත්රිුලයාමලය             

1,000.00 20,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
උප්පුයේලි, 
ත්රිුලයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උප්පුයේලි, 

- 

NCB Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/97vmtinxtf0q23z/SIN-GEN-MC-MC-VIC-2020-298.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/97vmtinxtf0q23z/SIN-GEN-MC-MC-VIC-2020-298.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m9ep4apy9t4tixm/Eng-DD2-EP-189%20Hiring%20of%20van%20%20for%20CCivil%20Superintendent.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m9ep4apy9t4tixm/Eng-DD2-EP-189%20Hiring%20of%20van%20%20for%20CCivil%20Superintendent.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mych3cs5jz6eqgo/Eng-DD2-EP-190%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20%28EM%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mych3cs5jz6eqgo/Eng-DD2-EP-190%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20%28EM%29.pdf?dl=0
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සාමානයාධිකාකාරී කාර්යාලය 
ත්රීුලයාමලය ය  රාජකාරී කටයුතු 
සඳහා වෑන්  රථයක්   වසර 02 ක් 
සඳහා ුලලියට ලබා ගැනීම. 

 

2.00 026-2222666 
026-2221030 

ත්රිුලයාමලය 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/20/191 

 
විදුලි අධිකාකාරී (යබදාහැරීම් තැනීම්)   - 
මඩකලපුව ය  රාජකාරී කටයුතු 
සඳහා වෑන්  රථයක්  වසර 02 ක් 
සඳහා ුලලියට ලබා ගැනීම. 

2020-09-

30 
වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

යබදාහැරීම් තැනීම් 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය 

(මඩකලපුව) 
0652222126 

යහෝ 
නියයෝජය 

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

1,000.00 20,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
උප්පුයේලි, 
ත්රිුලයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උප්පුයේලි, 
ත්රිුලයාමලය 

- 

NCB Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/20/192 

 
ප ොතුවිල් පාරියභෝගික යසේවා 

මධායස්ථානය (අම්පාර) ය  රාජකාරී 
කටයුතු සඳහා යගොඩනැගිල්ලක්  වසර 
02 ක් සඳහා ුලලියට ලබා ගැනීම. 

2020-09-

30 
වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 

(අම්පාර) 
063-2222387 
063-2222078            

යහෝ 
නියයෝජය 

සමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
ත්රිුලයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

500.00 - නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
උප්පුයේලි, 
ත්රිුලයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උප්පුයේලි, 
ත්රිුලයාමලය 

- 

NCB Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/20/194 

 
ප්රධාාන විදුලි ඉංජියන්රු(කල්මුයණ්) 
ය  රාජකාරී කටයුතු සඳහා යමෝටර් 
කාර් රථයක්   වසර 02 ක් සඳහා 

ුලලියට ලබා ගැනීම 

2020-09-

30 
වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

ප්රධාාන විදුලි ඉංජියන්රු   
(කල්මුයණ් 
)කාර්යාලය 
067-2229276 

යහෝ 
නියයෝජය 

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

1,000.00 20,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
උප්පුයේලි, 
ත්රිුලයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උප්පුයේලි, 
ත්රිුලයාමලය 

- 

NCB Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/CE/GAM 2019/10 

ගම්පහ ප්රායීය   න්ඩත් ඒ කරර  

සඳහා වසර යදරර රා  රට 

 
2020-09-30 
ප.ව. 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ප්රායීය   විදුලි 

ඉංජියේරු රායා ා  , 

අංර 57, යම්රිබියසෝ 

500.00 
- 

ප්රායීය   විදුලි ඉංජියේරු 

රායා ා  , අංර 57, 

යම්රිබියසෝ මාවත, 

ප්රායීය   විදුලි 

ඉංජියේරු 

රායා ා  , අංර 57, 
- යේශීය 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/9xdamv25ve25r3e/Eng-DD2-EP-191%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20%28Construction%29%20Bco.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9xdamv25ve25r3e/Eng-DD2-EP-191%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20%28Construction%29%20Bco.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ef63p849mzmh83i/Eng-DD2-EP-192Rent%20a%20building%20for%20the%20use%20as%20ECSC%20at%20Pottuvil.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ef63p849mzmh83i/Eng-DD2-EP-192Rent%20a%20building%20for%20the%20use%20as%20ECSC%20at%20Pottuvil.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/56a4b0r1oyxpi99/Eng-DD2-EP-194%20Hiring%20of%20Motor%20car%20for%20ACE%20kalmunai.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/56a4b0r1oyxpi99/Eng-DD2-EP-194%20Hiring%20of%20Motor%20car%20for%20ACE%20kalmunai.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wcwej13zp89qix7/Sin-DD2-WPN-CE%28GAM%29-2019-10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wcwej13zp89qix7/Sin-DD2-WPN-CE%28GAM%29-2019-10.pdf?dl=0
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යගොඩන්ැගිල් ක් බදු කුලී පදන්ම මත 

 බා ගැනීම. 
 

මාවත, ගම්පහ 

033-2227944 

033-2222170 
 

ගම්පහ 

033-2227944 

033-2222170 
 

යම්රිබියසෝ මාවත, 

ගම්පහ 

033-2227944 

033-2222170 
 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/CE/GAM/2020/09 

ගම්පහ ප්රායීය   විදුලි ඉංජියේරු 

රායා ා යේ ප්රධාාන් විදුලි ඉංජියේරු 

නි  නිවස සඳහා  නිවසක් සහිත 

ඉඩමක් වසර 02ක් සඳහා බදු කුලී 

පදන්ම මත  බා ගැනීම 
 

 
2020-09-30 
ප.ව. 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ප්රායීය   විදුලි 

ඉංජියේරු රායා ා  , 

අංර 57, යම්රිබියසෝ 

මාවත, ගම්පහ 

033-2227944 

033-2222170 
 

500.00 
- 

ප්රායීය   විදුලි ඉංජියේරු 

රායා ා  , අංර 57, 

යම්රිබියසෝ මාවත, 

ගම්පහ 

033-2227944 

033-2222170 
 

ප්රායීය   විදුලි 

ඉංජියේරු 

රායා ා  , අංර 57, 

යම්රිබියසෝ මාවත, 

ගම්පහ 

033-2227944 

033-2222170 
 

- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/ 
HV-86/BD-11/2K20/62 

 
විදුලි ඉංජියන්රු (බදුල්ල) ඒකකයේ 
කන්දකැටිය පාරියභෝගික යසේවා 

මධායස්ථානය සඳහා ුලලී පදනම මත 
වසර යදකක කාලයක් සඳහා යලොරි 

රථයක් ලබාගැනීම 

 
 

2020 
ඔක්යතෝබර් 
මස මස 
07 වැනිදා 

 
ප.ව 15.00 

 
 
 
 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක : 0552222474 

 
 

 
500.00 

 
51,000.00 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංජියන්රු 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/ 
HV-54/MON-07/2K20/63 

 
විදුලි ඉංජියන්රු (යමොයරාගල) 
ඒකකයේ යමොයරාගල ප්රායේශීය 
නඩත්තු ඒකකය සඳහා ුලලී පදනම 
මත වසර යදකක කාලයක් සඳහා වෑන් 

රථයක් ලබාගැනීම 

 
 

2020 
ඔක්යතෝබර් 
මස මස 
07 වැනිදා 

 
ප.ව 15.00 

 
 
 
 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක : 0552222474 

 
 

 
500.00 

 
49,000.00 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංජියන්රු 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

NCB 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/nyx4q0krq0k28nc/Sin-DD2-WPN-CE%28GAM%292020-09.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nyx4q0krq0k28nc/Sin-DD2-WPN-CE%28GAM%292020-09.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8se7954e60dtt4o/62.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8se7954e60dtt4o/62.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i6dcwcb441643b4/63.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i6dcwcb441643b4/63.pdf?dl=0
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යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

(සබර) 

 
යටන්ඩර් අංකය: 

SAB/CE(COM)/EHE-
V70/HV/2020/57 

 
ඇහැලියයගොඩ පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානයේ රාජකාරී කටයුතු 
සඳහා  4WD ඩබල් කැබ්  රථ 1 ක් 
ුලලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

2020-10-07 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නවනගරය, 

රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නවනගරය, 

රත්නපුර. 

- NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

(සබර) 

 
යටන්ඩර් අංකය: 

SAB/CE(COM)/EHE-
V71/HV/2020/58 

 
කිරිඇල්ල පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානයේ රාජකාරී කටයුතු 
සඳහා  4WD ඩබල් කැබ්  රථ 1 ක් 
ුලලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

2020-10-07 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නවනගරය, 

රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නවනගරය, 

රත්නපුර. 

- NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

(සබර) 

 
යටන්ඩර් අංකය: 

SAB/CE(COM)/RAT-
V67/HV/2020/59 

 
ප්රායේශීය  විදුලි ඉංජි යන්රු (රත්නපුර) 
ඒකකයේ රාජකාරී කටයුතු සඳහා 
4WD ඩබල් කැබ්  රථ 1 ක් 
ුලලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

 

2020-10-07 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නවනගරය, 

රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නවනගරය, 

රත්නපුර. 

- NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

(සබර) 

 
යටන්ඩර් අංකය: 

SAB/CE(COM)/RUW-
V92/HV/2020/60 

 
ප්රායේශීය  විදුලි ඉංජි යන්රු 

(රුවන්වැල්ල) ඒකකයේ රාජකාරී 
කටයුතු සඳහා  4WD ඩබල් කැබ් රථ 
1 ක් ුලලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

 

2020-10-07 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නවනගරය, 

රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නවනගරය, 

රත්නපුර. 

- NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

(සබර) 

 
යටන්ඩර් අංකය: 

SAB/CE(COM)/EEMM-
V93/HV/2020/61 

 

2020-10-07 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

- NCB 

Click 
Here 

 
 
 

https://www.dropbox.com/s/uxnvariv3zbmune/2020_57-EHE-V70-%20DOUBLE%20CAB%20%204%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uxnvariv3zbmune/2020_57-EHE-V70-%20DOUBLE%20CAB%20%204%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d3cpi3cdo1uyll2/2020_58-EHE-V71-%20DOUBLE%20CAB%20%204%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d3cpi3cdo1uyll2/2020_58-EHE-V71-%20DOUBLE%20CAB%20%204%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hyi1qx114f1l1vw/2020_59-EHE-V67-%20DOUBLE%20CAB%20%204%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hyi1qx114f1l1vw/2020_59-EHE-V67-%20DOUBLE%20CAB%20%204%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6z5vehl0zbzb9ct/2020_60-RUW-V92-%20DOUBLE%20CAB%20%204%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6z5vehl0zbzb9ct/2020_60-RUW-V92-%20DOUBLE%20CAB%20%204%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4p0o69r4t14ah3j/2020_61-CE%28COM%29-V93-MOTOR%20CAR.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4p0o69r4t14ah3j/2020_61-CE%28COM%29-V93-MOTOR%20CAR.pdf?dl=0
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ප්රධාාන  ඉංජි යන්රු (වාණිජ) 
සබරගමුව ඒකකයේ රාජකාරී කටයුතු 

සඳහා  යමෝටර් කාර් රථ 1 ක් 
ුලලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

 

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

(සබර) 

 
යටන්ඩර් අංකය: 

SAB/ CE(COM)/P&D-
V94/HV/2020/62 

 
විදුලි ඉංජි යන්රු (සැලසුම් හා 
සංවර්ධාන) සබරගමුව  ඒකකයේ 

රාජකාරී කටයුතු සඳහා  යමෝටර් කාර් 
රථ 1  ක් ුලලී පදනම මත ලබා 

ගැනීම. 
 
 

2020-10-07 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නවනගරය, 

රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නවනගරය, 

රත්නපුර. 

- NCB 

Click 
Here 

 
 
 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

(සබර) 

 
යටන්ඩර් අංකය: 

SAB/CE(COM)/CE(EM)V06/HV
/2020/63 

 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු (බලශක්ති 
කළමනාකරය)  ඒකක යේ 
ඇහැලියයගොඩ උප ඒකකයේ 

රාජකාරී කටයුතු සඳහා  වෑන්(ේවිත්ව 
කාර්යය)  රථ 1 ක් ුලලී පදනම මත 

ලබා ගැනීම. 

2020-10-07 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නවනගරය, 

රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නවනගරය, 

රත්නපුර. 

- NCB 

Click 
Here 

 
 
 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

(සබර) 

 
යටන්ඩර් අංකය: 

SAB/ CE(COM)/RUW-
V42/HV/2020/64 

 
දැරණියගල  පාරි යභෝගික  යසේවා 
මයධාස්ථාන යේ රාජකාරී කටයුතු 

සඳහා  වෑන්(ේවිත්ව කාර්යය)   රථ 1 
ක් ුලලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

2020-10-07 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නවනගරය, 

රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නවනගරය, 

රත්නපුර. 

- NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

(සබර) 

 
යටන්ඩර් අංකය: 

SAB/ CE(COM)/CON-
V12/HV/2020/65 

 
ප්රධාාන  ඉංජි යන්රු(තැනීම්) සබරගමුව 
ඒකක යේ රාජකාරී කටයුතු සඳහා  
වෑන්(ේවිත්ව කාර්යය)   රථ 1 ක් 

2020-10-07 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නවනගරය, 

රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නවනගරය, 

රත්නපුර. 

- NCB 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/2s293sllk9bhjek/2020_62-P%26D-V94-MOTOR%20CAR.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2s293sllk9bhjek/2020_62-P%26D-V94-MOTOR%20CAR.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cu0mzmcm0c43gc1/2020_63-CE%28EM%29-V06-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cu0mzmcm0c43gc1/2020_63-CE%28EM%29-V06-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2id06rkft3gm94a/2020_64-RUW-V42-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2id06rkft3gm94a/2020_64-RUW-V42-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1dqpaklr903dq73/2020_65-CON-V12-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1dqpaklr903dq73/2020_65-CON-V12-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
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ුලලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

යබදාහැරිම් 
අංශය -03 
නි.සා 

(සබර) 

යටන්ඩර් අංකය:           
SAB/KAH/C11/CSC /Opanayaka 

/2020/ 1 
ඕපනායක විදුලි පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානය පවත්වායගන යාම සදහා  

වසර 03ක කාලයකට 
යගොඩනැගිල්ලක් ුලලි පදනම මත 

ලබා ගැනීම. 
 

1.ජලය, විදුලිය, මාර්ග පහසුකම, 
දුරකථන හා සනීපාරක්ෂක පහසුකම් 

සහිත යුතුය. 
 

2.ඕපනායක නගරයේ යහෝ නගරයේ 
සිට 500m ක් ඇතුලත පර්චස් 80 කට 
යනොඅඩු ඉඩමක පිහිටි ව.අ.1800 කට 
යනොඅඩු  යගොඩනැගිල්ලක් විය යුතු 
අතර, වාහන 04ක් ගාල් කිරිමට හා 
කණු ගබඩා කිරිමට ඉඩ පහසුකම් 

තිබිය යුතුය. 

2020-10-07 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

වි.ඉ. කහවත්ත 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., ’ 

121/1. බලංයගොඩ 
පාර, පැල්මඩුල්ල 

 
045-2274405 
045-2274401 

500.00 - 

වි.ඉ. කහවත්ත 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., ’ 
121/1. බලංයගොඩ පාර, 

පැල්මඩුල්ල 
 

වි.ඉ. කහවත්ත 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
’ 121/1. බලංයගොඩ 
පාර, පැල්මඩුල්ල 

 

-- යේශීය 

 
 
 
 
 

Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 
නි.සා 

(සබර) 

යටන්ඩර් අංකය:           
SAB/KAH/C13/CL.S/2020 
පවිත්රතා යසේවය ලබා ගැනීම 
කහවත්ත වි.ඉ කාර්යාලය 
කහවත්ත පා.යසේ.ම. 
බලංයගොඩ පා.යසේ.ම. 
ඕපනායක පා.යසේ.ම. 
කල් යතොට පා.යසේ.ස. 

2020-10-07 
ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

වි.ඉ. කහවත්ත 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
121, බලංයගොඩ පාර, 

පැල්මඩුල්ල 
045-2274405 
045-2274401 

500.00 10,000.00 

වි.ඉ. කහවත්ත 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම.,   
121, බලංයගොඩ පාර, 

පැල්මඩුල්ල 
 

වි.ඉ. කහවත්ත 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
121, බලංයගොඩ පාර, 

පැල්මඩුල්ල. 
. 

-- යේශීය 

 
 
 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/170tbawb6eqp3xn/Tender%20Book.%20-%20Opanayaka%20CSC.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/170tbawb6eqp3xn/Tender%20Book.%20-%20Opanayaka%20CSC.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ngkcch48hvck41o/Tender%20Book%20CLE.SER2020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ngkcch48hvck41o/Tender%20Book%20CLE.SER2020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ngkcch48hvck41o/Tender%20Book%20CLE.SER2020.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දුලණු 
පළාත) 

 
දප/විඉ/බේයේ/ලි5/විසන්ධිකා කිරීම්/2021 
බේයේගම වි.ඉ කාර්යාලයට අයත් 

බේයේගම, යගෝනපීනුවල, තල්ගස්වල, 
වඳුරඹ ප්රයේශ තුල 

විදුලිය විසන්ධිකා කිරීම හා යළි ඇමිණීම. 
 

 
2020     

ඔක්යතෝම්බ
ර් 08 

ප.ව 2.00 
 

 
පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
ප්රායේශීය විදුලි 

ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම. 

හාමුයගොඩ පාර, 
ුලම්යම්, බේයේගම. 

 
දු.අං. 091-2292099 

 
1,000.00 

 
50,000.00 

 
ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු 

කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම. 

හාමුයගොඩ පාර, ුලම්යම්, 
බේයේගම. 

 
 

 
ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම. 

හාමුයගොඩ පාර, 
ුලම්යම්, බේයේගම. 

 
 

 
 
 
 

අදාලයනොයේ
. 

 
 
 
 

NCB 
 

 
 
 

යතොරතුරු 
පිටපත්ර 

 
යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දුලණු 
පළාත) 

දප/බේයේ/ලි4/2020/උඩුගම උප 
පා.යසේ.ම. 

 
උඩුගම උප පාරියභෝගික යසේවා 

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

සමන්විත, ප්රයේශ මාර්ගයට 
ය ට්ටුවක් සහිත, ජල , විදුලිය, 
දුරකථන පහසුකම් වලින් යුතු 
යගොඩනැගිල්ලක් විය යුතුය. 

 

 
2020.10.08 
ප.ව. 2.00 

 
පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
ප්රායේශීය විදුලි 

ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම. 

හාමුයගොඩ පාර, 
ුලම්යම්, බේයේගම. 

 
දු.අං.091-2292099 

 
500.00 

_  
ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු 

කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම. 

හාමුයගොඩ පාර, ුලම්යම්, 
බේයේගම. 

 
දු.අං.091-2292099 

 
ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම. 

හාමුයගොඩ පාර, 
ුලම්යම්, බේයේගම. 

 
දු.අං.091-2292099 

 
 
 
 

අදාලයනොයේ
. 

 
 
 
 

NCB 
 

 
 
 

යතොරතුරු 
පිටපත්ර 

 
 

යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දුලණු 
පළාත) 

 
SP/BDG/C10/T/2020/02 

බේයේගම ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු   
ඒකකයට අවශය එකලා මණු 

පරීක්ෂන උපකරය 02 ක් (Portable 
Single Phase Meter Testing 

Equipment) මිලදී ගැනීම. 

 
2020.09.30 
ප.ව. 2.00 

 
පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
ප්රායේශීය විදුලි 

ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම. 

හාමුයගොඩ පාර, 
ුලම්යම්, බේයේගම. 

 
දු.අං.091-2292099 

 
500.00 

 
10,000.00 

 
ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු 

කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම. 

හාමුයගොඩ පාර, ුලම්යම්, 
බේයේගම. 

 
දු.අං.091-2292099 

 
ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම. 

හාමුයගොඩ පාර, 
ුලම්යම්, බේයේගම. 

 
දු.අං.091-2292099 

 
 
 
 

අදාලයනොයේ
. 

 
 
 
 

NCB 
 

 
 
 

යතොරතුරු 
පිටපත්ර 

 
යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දුලණු 
පළාත) 

 
දප/ප්රඉ/ත/ලි11/ඕවයරෝල් /2020/ 6 

 
ඕවයරෝල් 372 මසා නිම කර සැපයීම 

 
තංගල්ල ප්රායේශීය ප්රධාාන විදුලි 

ඉංජියන්රු කාර්යාලයට අනුයුක්තව 
යසේවය කරනු ලබන යසේවකයින් හට 

ඕවයරෝල් 372                                                                                                                                                                
මසා නිම කර සැපයීම. 

 
2020.10.01 
ප.ව. 02.00 

 
පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු, 
ප්රායේශීය විදුලි 

ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක.44, 

සැමුයවල් මාවත, 
තංගල්ල. 

 
දු.ක.     047- 

2241772 
ෆැක්ස්  047- 2241772 

 
1,000.00 

 
10,000.00 

 
ප්රධාාන  ඉංජියන්රු, 

ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක.44, 

සැමුයවල් මාවත, 
තංගල්ල. 

 
 

 
ප්රධාාන  ඉංජියන්රු, 
ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, අංක.44, 
සැමුයවල් මාවත, 

තංගල්ල. 
 
 

 
 
 
 

අදාලයනොයේ
. 

 
 
 
 

NCB 
 

 
 
 

යතොරතුරු 
පිටපත්ර 

විදුලිය 
සැපයීයම් 

SESRIP කළමයාකරය ඒකකයට 
අනුයුක්තව යබදාහැරීම් අංශ 01 හි 

2020 
ඔක්යතෝබර්  

යබදාහැරිම් 
සපයා 

SESRIP  වයාපෘති 
කළමයාකරය 

රු. 500.00 
රු. 20,000.00 

 
 

SESRIP වයාපෘති 
SESRIP වයාපෘති 
කළමයාකරය 

අදාල නැත 
යේශීය 

(NCB) 
Click 
here 

https://www.dropbox.com/s/p81eu9zkqtvrbr6/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%925-%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B7%92%20%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%8A-2021.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p81eu9zkqtvrbr6/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%925-%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B7%92%20%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%8A-2021.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4ss11vs43m3tx29/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%8B%E0%B6%A9%E0%B7%94%E0%B6%9C%E0%B6%B8%20%E0%B6%8B%E0%B6%B4%20%E0%B6%B4%E0%B7%8F.%E0%B7%83%E0%B7%9A.%E0%B6%B8..pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4ss11vs43m3tx29/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%8B%E0%B6%A9%E0%B7%94%E0%B6%9C%E0%B6%B8%20%E0%B6%8B%E0%B6%B4%20%E0%B6%B4%E0%B7%8F.%E0%B7%83%E0%B7%9A.%E0%B6%B8..pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qed9dhgj1inibw7/Sin-DD4-SP-SP-BDG-C10-T-2020-2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qed9dhgj1inibw7/Sin-DD4-SP-SP-BDG-C10-T-2020-2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gdmg4kqspe3rtud/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%89-%E0%B6%AD-%E0%B6%BD%E0%B7%9211-%E0%B6%94%E0%B7%93%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%BD%E0%B7%8A%20-2020-6.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gdmg4kqspe3rtud/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%89-%E0%B6%AD-%E0%B6%BD%E0%B7%9211-%E0%B6%94%E0%B7%93%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%BD%E0%B7%8A%20-2020-6.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zvi6o1jis3e7t0u/2020.08.07%20SSO%20DD%201%20Vehicle%20Tender%20Book.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zvi6o1jis3e7t0u/2020.08.07%20SSO%20DD%201%20Vehicle%20Tender%20Book.pdf?dl=0
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ගුයාත්මක
භාවය 

වැඩිදියුණු 
කිරීයම් 
උපකාරක 
වයාපෘතිය 
(SESRIP) 

සමාජ ආරක්ෂය රාජකාරි කටයුතු 
සඳහා  වසරක කාලයකට වෑන් 

රථයක් ලබා ගැනීම 
 

යටන්ඩර් අංකය : 
PD(SESRIP)DD1/T/SV/2020/02 

මස  08 
වැනිදා 
ප.ව.2.00 

ගැනීයම් 
කමිටුව 
යබ.අ.1 

ඒකකය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය,       යනො. 
218, අළුත් 

මල්කඩුවාව, මීගමු 
පාර, ුලරුයෑගල 

දු.ක.:  037- 2227595                
ෆැක්ස් 037- 2227595 

කළමයාකරය ඒකකය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනො. 218, අළුත් 
මල්කඩුවාව, මීගමු පාර, 

ුලරුයෑගල 
දු.ක.:  037- 2227595                
ෆැක්ස් 037- 2227595 

ඒකකය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, යනො. 218, 
අළුත් මල්කඩුවාව, 

මීගමු පාර, 
ුලරුයෑගල 

දු.ක.: 037- 2227595                
ෆැක්ස් 037- 
2227595 

 

විදුලිය 
සැපයීයම් 
ගුයාත්මක
භාවය 

වැඩිදියුණු 
කිරීයම් 
උපකාරක 
වයාපෘතිය 
(SESRIP) 

SESRIP කළමයාකරය ඒකකයට 
අනුයුක්තව යබදාහැරීම් අංශ 02 හි 
සමාජ ආරක්ෂය රාජකාරි කටයුතු 
සඳහා  වසරක කාලයකට වෑන් 

රථයක් ලබා ගැනීම 
 

යටන්ඩර් අංකය : 
PD(SESRIP)DD1/T/SV/2020/03 

2020 
ඔක්යතෝබර්  
මස  08 
වැනිදා 
ප.ව.2.00 

යබදාහැරිම් 
සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 
යබ.අ.1 

SESRIP  වයාපෘති 
කළමයාකරය 
ඒකකය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය,       යනො. 

218, අළුත් 
මල්කඩුවාව, මීගමු 
පාර, ුලරුයෑගල 

දු.ක.:  037- 2227595                
ෆැක්ස් 037- 2227595 

රු. 500.00 
රු. 20,000.00 

 

 
SESRIP වයාපෘති 

කළමයාකරය ඒකකය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනො. 218, අළුත් 
මල්කඩුවාව, මීගමු පාර, 

ුලරුයෑගල 
දු.ක.:  037- 2227595                
ෆැක්ස් 037- 2227595 

SESRIP වයාපෘති 
කළමයාකරය 
ඒකකය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, යනො. 218, 
අළුත් මල්කඩුවාව, 

මීගමු පාර, 
ුලරුයෑගල 

දු.ක.: 037- 2227595                
ෆැක්ස් 037- 
2227595 

අදාල නැත 
යේශීය 

(NCB) 

Click 
here 

 

විදුලිය 
සැපයීයම් 
ගුයාත්මක
භාවය 

වැඩිදියුණු 
කිරීයම් 
උපකාරක 
වයාපෘතිය 
(SESRIP) 

SESRIP කළමයාකරය ඒකකයට 
අනුයුක්තව යබදාහැරීම් අංශ 03 හි 
සමාජ ආරක්ෂය රාජකාරි කටයුතු 
සඳහා  වසරක කාලයකට වෑන් 

රථයක් ලබා ගැනීම 
 

යටන්ඩර් අංකය : 
PD(SESRIP)DD1/T/SV/2020/04 

2020 
ඔක්යතෝබර්  
මස  08 
වැනිදා 
ප.ව.2.00 

යබදාහැරිම් 
සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 
යබ.අ.1 

SESRIP  වයාපෘති 
කළමයාකරය 
ඒකකය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය,       යනො. 

218, අළුත් 
මල්කඩුවාව, මීගමු 
පාර, ුලරුයෑගල 

දු.ක.:  037- 2227595                
ෆැක්ස් 037- 2227595 

රු. 500.00 
රු. 20,000.00 

 

 
SESRIP වයාපෘති 

කළමයාකරය ඒකකය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනො. 218, අළුත් 
මල්කඩුවාව, මීගමු පාර, 

ුලරුයෑගල 
දු.ක.:  037- 2227595                
ෆැක්ස් 037- 2227595 

SESRIP වයාපෘති 
කළමයාකරය 
ඒකකය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, යනො. 218, 
අළුත් මල්කඩුවාව, 

මීගමු පාර, 
ුලරුයෑගල 

දු.ක.: 037- 2227595                
ෆැක්ස් 037- 
2227595 

අදාල නැත 
යේශීය 

(NCB) 

Click 
here 

 

විදුලිය 
සැපයීයම් 
ගුයාත්මක
භාවය 

වැඩිදියුණු 
කිරීයම් 
උපකාරක 
වයාපෘතිය 
(SESRIP) 

SESRIP කළමයාකරය ඒකකයට 
අනුයුක්තව යබදාහැරීම් අංශ 04 හි 
සමාජ ආරක්ෂය රාජකාරි කටයුතු 
සඳහා  වසරක කාලයකට වෑන් 

රථයක් ලබා ගැනීම 
 

යටන්ඩර් අංකය : 
PD(SESRIP)DD1/T/SV/2020/05 

2020 
ඔක්යතෝබර්  
මස  08 
වැනිදා 
ප.ව.2.00 

යබදාහැරිම් 
සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 
යබ.අ.1 

SESRIP  වයාපෘති 
කළමයාකරය 
ඒකකය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය,       යනො. 

218, අළුත් 
මල්කඩුවාව, මීගමු 
පාර, ුලරුයෑගල 

දු.ක.:  037- 2227595                
ෆැක්ස් 037- 2227595 

රු. 500.00 
රු. 20,000.00 

 

 
SESRIP වයාපෘති 

කළමයාකරය ඒකකය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනො. 218, අළුත් 
මල්කඩුවාව, මීගමු පාර, 

ුලරුයෑගල 
දු.ක.:  037- 2227595                
ෆැක්ස් 037- 2227595 

SESRIP වයාපෘති 
කළමයාකරය 
ඒකකය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, යනො. 218, 
අළුත් මල්කඩුවාව, 

මීගමු පාර, 
ුලරුයෑගල 

දු.ක.: 037- 2227595                
ෆැක්ස් 037- 
2227595 

අදාල නැත 
යේශීය 

(NCB) 

Click 
here 

 

විදුලිය 
සැපයීයම් 
ගුයාත්මක
භාවය 

SESRIP කළමයාකරය ඒකකයට 
අනුයුක්තව යබදාහැරීම් අංශ සියල්ලම 
ආවරයය කරමින් සිදුකරන පරිසර 
ආරක්ෂය රාජකාරි කටයුතු සඳහා  

2020 
ඔක්යතෝබර්  
මස  08 
වැනිදා 

යබදාහැරිම් 
සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

SESRIP  වයාපෘති 
කළමයාකරය 
ඒකකය, 

ලංකා විදුලිබල 

රු. 500.00 
රු. 20,000.00 

 

 
SESRIP වයාපෘති 

කළමයාකරය ඒකකය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

SESRIP වයාපෘති 
කළමයාකරය 
ඒකකය, 

ලංකා විදුලිබල 

අදාල නැත 
යේශීය 

(NCB) 

Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/y94btxoiw32b2y4/2020.08.07%20SSO%20DD%202%20Vehicle%20Tender%20Book.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y94btxoiw32b2y4/2020.08.07%20SSO%20DD%202%20Vehicle%20Tender%20Book.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8hkhzoyh60r4y12/2020.08.07%20SSO%20DD%203%20Vehicle%20Tender%20Book.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8hkhzoyh60r4y12/2020.08.07%20SSO%20DD%203%20Vehicle%20Tender%20Book.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tlqonikdbqpj322/2020.08.07%20SSO%20DD%204%20Vehicle%20Tender%20Book.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tlqonikdbqpj322/2020.08.07%20SSO%20DD%204%20Vehicle%20Tender%20Book.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6y61owujrc75jjj/2020.08.07%20ESO%20Vehicle%20Tender%20Book.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6y61owujrc75jjj/2020.08.07%20ESO%20Vehicle%20Tender%20Book.pdf?dl=0
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වැඩිදියුණු 
කිරීයම් 
උපකාරක 
වයාපෘතිය 
(SESRIP) 

වසරක කාලයකට වෑන් රථයක් ලබා 
ගැනීම 

 
යටන්ඩර් අංකය : 

PD(SESRIP)DD1/T/SV/2020/07 

ප.ව.2.00 යබ.අ.1 මණ්ඩලය,       යනො. 
218, අළුත් 

මල්කඩුවාව, මීගමු 
පාර, ුලරුයෑගල 

දු.ක.:  037- 2227595                
ෆැක්ස් 037- 2227595 

යනො. 218, අළුත් 
මල්කඩුවාව, මීගමු පාර, 

ුලරුයෑගල 
දු.ක.:  037- 2227595                
ෆැක්ස් 037- 2227595 

මණ්ඩලය, යනො. 218, 
අළුත් මල්කඩුවාව, 

මීගමු පාර, 
ුලරුයෑගල 

දු.ක.: 037- 2227595                
ෆැක්ස් 037- 
2227595 

වයාපෘති      
අධායක්ෂ 
(ග.බ.වයා) 

 

CPP/PD/CPCP/2 
ලක්විජය බලාගාරය 300 MW දිගුව 
වයාපෘතිය සඳහා වයාපෘති ලිපි හා 
යල්ඛන /ගිවිසුම්  සකස් කිරීම සඳහා 
යේශීය උපයේශකවරයයුලය  යසේවය 

ලබා ගැනීම 
 

2020-10-02 

දින් 14.00 

පැ ට 

අවසේ 

රරනු 

 ැයේ. 
 

2020-09-

29 දින් 

14.00 පැ  

දක්වා 

ප්රසම්පාදන් 

පත් නිකුත් 

රරනු  ැයේ 

වයාපි  

උපයීශරව

රුේ බඳවා 

ගැනීයම් 

රමිටුව 

වයාපි  අධායක්  

රායා ා   (ග.බ.වයා) 

අංර 65/1 ර.නි. .ස. 

යගොඩන්ැගිල් , 3 වන් 

මහ , සයා 

චිත්තම්ප ම් ක 

ගාඩින්යා මාවත, 

යරොළඹ 02. 
 

0112337636 

 
- 

 
- 

වයාපි  අධායක්  

රායා ා   (ග.බ.වයා) 

අංර 65/1 ර.නි. .ස. 

යගොඩන්ැගිල් , 3 වන් 

මහ , සයා චිත්තම්ප ම් ක 

ගාඩින්යා මාවත, යරොළඹ 

02. 

වයාපි  අධායක්  

රායා ා   

(ග.බ.වයා) අංර 65/1 

ර.නි. .ස. 

යගොඩන්ැගිල් , 3 

වන් මහ , සයා 

චිත්තම්ප ම් ක 

ගාඩින්යා මාවත, 

යරොළඹ 02. 

 
- 

 
NCB 

 
Click 
Here 

 
වත්කම් 

කළමනාකර
ය 

(සිවිල්වැඩ 
හා 

යගොඩනැගිලි) 

 
CW&B/DGM/HVH/03/2020 

 
නි.සා. (සි.වැ.හායගො.) ශාඛාව යවත 

ුලලී පදනම මත යමෝටර් රථයක් 

ගැනීම. (ඉන්ධාන සහ රියදුරුල සමඟ) 

 

 
2020-10-08 

දින 
පැය. 14:00 
පැයට 
අවසන් 
කරනු  
ලැයබ්. 

 
2020-10-07 
දින 15.00 
පැය දක්වා 
ප්රසම්පාදන 
පත් නිුලත් 
කරනු 
ලැයබ්. 

 
 

 
ප්රායේයය 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(වත්කම් 

කළමනාකර
ය) 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(සිවිල්වැඩ හා 
යගොඩනැගිලි) 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

4 වන මහල, 
රජයේ ලිපිකරු යසේවා 
සංගම් යගොඩනැගිල්ල, 

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

 
දු.අ. 011 244 7567 

011 244 7568 

 
500.00 

 
5,000.00 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(සිවිල්වැඩ හා 

යගොඩනැගිලි) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

4 වන මහල, 
රජයේ ලිපිකරු යසේවා 

සංගම් යගොඩනැගිල්ල, 

අංක:90, 
සර් චිත්තම්පලම් ඒ 

ගාඩ්නර් මාවත, යකොළඹ 
02. 

 
 

දු.අ. 011 244 7567 
011 244 7568 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(සිවිල්වැඩ හා 
යගොඩනැගිලි) 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

4 වන මහල, 
රජයේ ලිපිකරු යසේවා 

සංගම් 

යගොඩනැගිල්ල, 

අංක:90, 
සර් චිත්තම්පලම් ඒ 

ගාඩ්නර් මාවත, 
යකොළඹ 02. 

 
 

දු.අ. 011 244 7567 
011 244 7568 

 
අදාල 
යනොයේ. 

 
NCB 

 
 

 

Click 

Here 

 

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. 

 
 

https://www.dropbox.com/s/d3e19ah9w8b3uot/RFP%20Lakvijaya%20Info%20copy.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d3e19ah9w8b3uot/RFP%20Lakvijaya%20Info%20copy.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2pgtv0cawox6gjh/Eng-AM-CWB-CW%26B-DGM-HVH-03-2020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2pgtv0cawox6gjh/Eng-AM-CWB-CW%26B-DGM-HVH-03-2020.pdf?dl=0
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අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන්ට යහෝ ඔවුන්ය  බලයලත් නියයෝජිතයන්ට පමයක් ලංසු යපොත් නිුලත් කරනු ලැයබ්. අවශය වු විටක ඔවුන් 1987 අංක 3 දරය යපොදු යකොන්ත රාත් පනතට අනුලවලව ලියාපදිංචි විය යුතුය.

ලංසු භාර ගන්නා අවසාන දිනයට කලින් දින දක්වා සෑම ලංසු යපොතක් යවනුයවන්ම ඉහත 6 වන තීරුයේ ස`දහන් මුදල යගවා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාාන ඉංජියන්රු 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 බැංුල 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 ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපොත් අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ඔවුන්ය  නියයෝජිතයින්ට අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් පරීක්ෂා කල හැක. 

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

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

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

        සාමාන්යාධිකාරා ක   


