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ලංසු කැ`දවීම 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

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

කලාපය/ 
අංශය/ 
පළාත 

ලංසු යයොමු අංකය / අයිතම විස්තරය හා 
ප රමායය 

ලංසු 
භාර ගන්නා 

අවසාන දිනය හා 
යේලාව 

සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

ලංසු ප ොත් මිළදී ගත 

හැකි කාර්යාලය සහ 

අදාළ අංකය 

 
ලංසු 

ප ොපතහි 

මිල 

(රුපි.) 

ලංසු ඇපකරයේ 
වටිනාකම 
(රුපි.) 

ඉදිරිපත් කරන ලංසු භාරදිය 
යුතු කාර්යාලය 

ලංසු විවෘත කරන 

ස්ථානය 

පතොරතුරු 

පිට තක 

මිල 

(රුපි.) 

ලංසු 

වර්ගය 

ICB/ 

NCB 

පතොරතුරු 

පිට ත 

භාගත 

කිරීම් 

අමු ද්රවය 
ජනන අංශය 
(මහවැලි 
සංකීර්යය) 

MC/BOW/BIDS/2018/13 
යබෝවතැන්න විදුලි බලාගාරය 
සඳහා ‘200A Digital Micro-
Ohmmeter’ ක් මිලට ගැනීම. 

2018/ 11 / 14 
11.00 පැයට 

මහවැලි 
සංකිර්ය  
සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

යබෝවතැන්න විදුලි 
බලස්ථානය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
නාඋල. 

 

දුරකථන : 066 

4928783 

066 4928750 

ෆැක්ස් :   066 

4935599 

 

රු.1,000.00 
මහජන 
බැංකුව 

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 
ඇති 

ලං.වි.ම. 
ජනන 

මුලස්ථාන 
ගිණුම් අංක: 
071-1-001-
2-3320705 
ගිණුමට 
බැර කර 
ලදුපත 
ඉදිරිපත් 
කළ යුතුය. 

‘ 

රු.15,000.00 
මහජන බැංකුව 
යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ ඇති 
ලං.වි.ම. ජනන 
මුලස්ථාන 
ගිණුම් අංක: 
071-1-001-2-
3320705 

ගිණුමට බැර කර 
ලදුපත ඉදිරිපත් 
කළ යුතුය. 

 

විදුලි ඉංජියන්රු, 

යබෝවතැන්න විදුලි 
බලස්ථානය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාඋල. 

යබෝවතැන්න විදුලි 
බලස්ථානය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
නාඋල. 

අදාළ 
යනොයේ. 

NCB 
 

Click 
here 

 

ජනන අංශය 
(ලක්ෂපාන 
සංකීර්යය) 

LC/CAN/Proc/GEN/1-8-01 
Supplying of  Ethernet L2/L2 + 
managed switches and gigabyte 

Ethernet SFP modules for 
Canyon Power  Station 

 

2018-11-13 
දින 10.00  
පැයට 

ජනන 
කනිෂ්ඨ 

සපයා ගැනිම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකා  
කාර්යාලය (ලසං), 

ලං.වි.ම, 
051-2232083 
051-2232084 

සෑම යගවීමක්ම ඕනෑම 
මහජන බැංකු 
ශාඛාවකින් 

යදමටයගොඩ ශාඛායේ 
ලංවිම ජනන 

මූලස්ථානයේ ගිණුම් 
අංක  071-1001-

23320-705 බැරයවන 
යසේ යගවා බැංකු ලදුපත 
ඉදිරිපත් කළ යුතුයි. 

1000/- 80,000/- නියයෝජය සාමානයාධිකාකා  
(ලක්ෂපාන සංකීර්යය) 

කාර්යාලය 

2018-11-13 
දින 10.00  පැයට 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකා  

(ලසං), 
කාර්යාලයේදී, 
නි.සා. (ලසං.) 

කාර්යාලය, ලං.වි.ම, 
ලක්ෂපාන. 

- ICB 
 

Click 
here. 

https://www.dropbox.com/s/as7k61wlvwohmvp/Eng-GEN-MC-BOW-BIDS-2018-13.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/as7k61wlvwohmvp/Eng-GEN-MC-BOW-BIDS-2018-13.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jyapbsdzpnkkz42/ENG-GEN-LC-CAN-PROC-GEN-18-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jyapbsdzpnkkz42/ENG-GEN-LC-CAN-PROC-GEN-18-01.pdf?dl=0
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ජනන අංශය 
(ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය) 

LV/T/2018/0339 
 

ලක්විජය විදුලි බලාගාරයට රසයාන 
ද්රවය සැපීම 

 

2018   
යනොවැම්බර් 

මස 14 වන දින 
14.00 පැයට. 

 
යපර ලංසු 

හමුව : 10.30 
යප.ව. 2018-

11-07 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය-
කනිෂ්ඨ 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 
යගොඩනැගිල්ල, 

ලක්විජය සංකීර්යය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්චයලයි 

61342. 
 

TP : 032 226 8977 
Fax: 032 226 8966 

රුපියල් 
1,500.00 

 
අයේක්ෂිත 
ලංසුකරුව
න්හ යමම 
මුදල 

සාමානයා 
ධිකාකා  
ලංවිම 
නමින් 
මහජන 
බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක 
071100123

320705 
යවත බැර 
කර රිසිට් 

පත ඉදිරිපත් 
කරන යලස 
කාරුණිකව 
 දන්වමු 

රුපියල් 500,000 
.00 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය 
සංකීර්යය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච්චයලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 

 
TP : 032 226 8972 
Fax: 032 226 8975 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 
යගොඩනැගිල්ල, 

ලක්විජය සංකීර්යය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්චයලයි 

61342. 
 

http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 
යනොමියල් 
බාගත 

කරගත හැක 
 

NCB Click 
Here 

 

ජනන අංශය 
(ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය) 

LV/T/2018/0379 
යසේතයපොල ජල යපොම්පාගාරයට 
ගිල්විය හැකි ජල යපොම්පයක් සහ 
පාලන පද්ධතියක් සවිකි ම 

 

2018.11.14 
ප.ව. 2.00 යපර 
ලංසු හමුව 
2018-11-07 
යප.ව. 10.00 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය-
කනිෂ්ඨ 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

එම රුපියල් 
1,000.00 

 
එම 

රුපියල් 
20,000.00 

එම එම එම NCB Click 
Here 

 

යබදාහැ ම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2018
/448 

විදුලි ඉංජියන්රු (කුලියාපිටිය) 
කාර්යාලය සඳහා වායු සමීකරය 

යන්ත්ර  සපයා සවිකි ම. 
24,000 BTU වායු සමීකරය යන්ත්ර  

- 10 
18,000 BTU වායු සමීකරය යන්ත්ර  

- 02 
12,000 BTU වායු සමීකරය යන්ත්ර  

- 02 
9,000 BTU වායු සමීකරය යන්ත්ර  

- 01 
 

2018. 
යනොවැම්බර් 14 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැද්දුම, 
කුලියාපිටිය. 

 
037 - 2281892 

1,000.00 25,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාකා  
(වයඹ) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැද්දුම, 
කුලියාපිටිය. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකා  

(වයඹ) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැද්දුම, 
කුලියාපිටිය. 

 NCB Click 
Here 

 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/1r1c7hyq6vmwqg8/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2018-0339.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1r1c7hyq6vmwqg8/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2018-0339.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ualp2ln9b4biziu/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2018-0379.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ualp2ln9b4biziu/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2018-0379.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x9lllq5opve7oc8/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-448.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x9lllq5opve7oc8/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-448.pdf?dl=0
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යබදාහැ  යම් 
අංශය  03 
 (සබර) 

SAB/CE(COM)/LP/2018/39 
Bill Payment Kiosk Machines 

2018-11-14 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම.යනො. 09, නව 
නගරය, රත්නපුර 

1,500.00 30,000.00 නියයෝජය  
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම.,යනො.09,නව 
නගරය, රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව)ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනො. 09.         

නව නගරය, 
රත්නපුර. 

-- NCB Click 
Here 

යබදාහැ ම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2018/70 
පහත සඳහන් ද්රවයය සපයා, 

යගනවිත් භාරදීම 

a) තඹ බහන් තනි (Cable Cu. 
PVC Insulated - Single 

(37/2.25) 150sqmm) - 500 
මීටර් 

b) තඹ බහන් තනි (Cable 
Cu. PVC Insulated - Single 
(37/2.25) 185sqmm) - 1000 

මීටර් 

2018.11.15 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකා  
(බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 608, 

ගාලුපාර, රත්මලාන. 
011-2638852 

1,500.00 42,000.00 ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකා  

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 608, 
ගාලුපාර, රත්මලාන. 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකා  
(බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 608, 

ගාලුපාර, රත්මලාන. 

 NCB Click here 
 

ආයතනික 
ක්රයමෝපාය 
අංශය 

(වයාපාර හා 
යමයහයුම් 
ක්රයමෝපාය) 

CEB/DGM(B&OS)/PM/Lanwee
ma/ 

2018-19 
 
 

2018/2019 වර්ෂය සඳහා 
ලංවිම පුවත්පත මුද්රයය කි ම හා 

දිවයින පුරා යබදාහැ ම. 
ප්රමායය - 163,500 

 
 
 
 

2018-11-08 
1400 පැයට 

 

කලාපීය 
සපයා ගැනීම් 
කමි ටුව 

(ආයතනික 
ක්රයමෝපාය) 

නියයෝජය 
සමානයාධිකාකාරි 

(වයාපාර හා යමයහයුම් 
ක්රයමෝපාය) ශාඛාව, 6 
වන මහල, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩල 

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

දුරකථන : 011-
2333068/9 

ෆැක්ස්: 011-2333067 
ඊයම්ල්-

dgmbos@ceb.lk 
dgmplddl@ceb.lk 

 

500.00 
 

120,000.00 
 

නියයෝජය සමානයාධිකාකාරි 
(වයාපාර හා යමයහයුම් 

ක්රයමෝපාය) ශාඛාව, 6 වන 
මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩල මූලස්ථානය, 

යනො 50, සර් චිත්තම්පලම් 
ඒ. ගාඩිනර් මාවත, 

යකොළඹ 02 
 

අතියර්ක 
සාමානයාධිකාකා  

(ආයතනික 
ක්රයමෝපාය) ශාඛාව, 
6 වන මහල, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩල 
මූලස්ථානය, යනො 

50, සර් චිත්තම්පලම් 
ඒ. ගාඩිනර් මාවත, 

යකොළඹ 02 
 

- NCB Click 

Here 

 

ඉදිකිරීම් 
ජනන අංශය 

(මහවැලි 

සංකීර්යය) 

MC/DGM/PRPC/2018/09 
 

අංක  164 C නිල නිවස  

අලුත්වැඩියා 

කි ම සදහා ලංසු කැදවිම. 

දිගන ගම්මානය, 

දිගන. 

 
 

2018/ 11/14 
 

10:00 පැය 

මහවැලි 
සංකීර්යය 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(මහවැලි සංකීර්යය), 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

40/20, අම්පිටිය පාර, 

මහනුවර. 

දුරකථන: 081-

2224568 

 

රු.1000.00 
මහජන 
බැංකුව 

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 

ඇති ලං.වි.ම. 
ජනන 

මුලස්ථාන 
 

ගිණුම් අංක: 

රු.35,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 

(මහවැලි සංකීර්යය), 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

40/20, අම්පිටිය පාර, 

මහනුවර. 

 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 

(මහවැලි සංකීර්යය), 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

40/20, අම්පිටිය පාර, 

මහනුවර. 

 

 

NCB 

 

Click 

here 

 

https://www.dropbox.com/s/nfclqb5zpcj0aqr/Bill%20pyament%20Kiokes%20Machine.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nfclqb5zpcj0aqr/Bill%20pyament%20Kiokes%20Machine.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wxsuvn9xbdjx59y/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2018_70.pdf?dl=0
mailto:dgmbos@ceb.lk
mailto:dgmplddl@ceb.lk
https://www.dropbox.com/s/a3723g2jk54meis/Priniting%20Of%20lanweema%20Newspaper%202018-10-18.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a3723g2jk54meis/Priniting%20Of%20lanweema%20Newspaper%202018-10-18.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5rjx92pvb927kwn/ENG-GEN-MC-DGM-PROC-2018-09.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5rjx92pvb927kwn/ENG-GEN-MC-DGM-PROC-2018-09.pdf?dl=0
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 071-1-001-
2-3320705 
ගිණුමට බැර 
කර ලදුපත 
ඉදිරිපත් කළ 

යුතුය. 
 

යබදාහැ ම් 
අංශය 03 
(වයා. හා 
අ.සැ.න) 

DGM(P&HM)/DD3/T/Survey/2
018/07 

 
වගවත්ත ග්රිඩ් උ උපයපොල සිට 
මිල්ලනිය දක්වා වූ ද.යවෝ. 33 
LYNX ද්විත්ව රැහැන් කුළුනු 

මාර්ගයේ මූලික හා පැතිකඩ මිනුම් 
කටයුතු යවනුයවන් වූ යටන්ඩරය. 

 
 

2018 
යනොවැම්බර් 14 
යප.ව. 10.00 

යබදාහැ ම් 
අංශ 03 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

නි.සා. (වයා. හා 
අ.සැ.න. -යබ.අ. 3) 

ශාඛාව 
3 වන මහළ, යබ.අ. 3 
ප්රධාන කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

644, ශ්රී ජයවර්ධනපුර 
මාවත, 

ඇතුල් යකෝට්යට්. 
 

දු.අ. 011 2880624 
 

රු. 1,500.00 රු. 30,000.00 නි.සා. (වයා. හා අ.සැ.න. -
යබ.අ. 3) ශාඛාව 

3 වන මහළ, යබ.අ. 3 
ප්රධාන කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
644, ශ්රී ජයවර්ධනපුර 

මාවත, 
ඇතුල් යකෝට්යට්. 

 

නි.සා. (වයා. හා 
අ.සැ.න. -යබ.අ. 3) 

ශාඛාව 
3 වන මහළ, යබ.අ. 3 
ප්රධාන කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

644, ශ්රී ජයවර්ධනපුර 
මාවත, 

ඇතුල් යකෝට්යට්. 
 

 
 
 
 
 
 

NCB 
 

Click 
Here 

වත්කම් 
කළමනාකර
ය අංශය 
(සිවිල්වැඩ 

හා 
යගොඩනැගිලි) 

CW&B/DGM/W&AS/15/2018 

ආනියාකන්ද ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩල භූමියේ පිහිටි පින්තාරු 
යගොඩනැගිල්ල වටා පැති බැම්ම 
ඉදිකි ම හා යපොලව යකොන්ක්රීට් 
කි ම සහ යමෝටර්රථ වැඩයපොල 

යගොඩනැගිල්යල් යපොලව 
යකොන්ක්රීට් කි ම සහ න්න්ත 

ආයල්ප කි ම. 
 

සුදුසුකම් : 
CIDA(ICTAD) යරේණියේ C7 යහෝ 
ඊට වැඩි යගොඩනැගිලි ඉදිකි ම් 

2018-11-15 
දින 

පැය. 14:00 
පැයට අවසන් 
කරනු  ලැයබ්. 

 
2018-11-14 
දින 12.00 පැය 

දක්වා 
ප්රසම්පාදන පත් 
නිකුත් කරනු 

ලැයබ්. 
 
. 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(වැඩපල හා 
උපකාරක 
යසේවා) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(සිවිල්වැඩ හා 
යගොඩනැගිලි) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

4 වන මහල, 
රජයේ ලිපිකරු යසේවා 
සංගම් යගොඩනැගිල්ල, 

අංක:90, 
සර් චිත්තම්පලම් ඒ 

ගාඩ් උනර් මාවත, 
යකොළඹ 02. 

දු.අ. 011 244 7567 
011 244 7568 

 

3,000.00 82,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(සිවිල්වැඩ හා 

යගොඩනැගිලි) කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

4 වන මහල, 
රජයේ ලිපිකරු යසේවා 

සංගම් යගොඩනැගිල්ල, 

අංක:90, 
සර් චිත්තම්පලම් ඒ 

ගාඩ් උනර් 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 

ගාඩ් උනර් මාවත, 
යකොළඹ 02. 

 

අදාල 
යනොයේ. 

NCB 
 
 

Click 

Here 

 
යසේවා 

ජනන 
අංශය 
(මහවැලි 
සංකීර්යය) 

MC/BOW/BIDS/2018/10 

ලං.වි.ම. නාඋල සංචාරක 

නිවාසපයහි  ැති බැම්ම සහ මායිම් 

වැට ඉදිකිරීම. 
 

2018/ 11/ 14 
10. 00 පැයට 

මහවැලි 
සංකිර්ය 
සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

යබෝවතැන්න විදුලි 
බලස්ථානය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
නාඋල. 

1000. 00 
මහජන 
බැංකුයේ 

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 
ලං.වී.ම.X 

35,000. 00 
මහජන බැංකුයේ 
යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 
ලං.වී.ම.X 
^ජනක& 

විදුලි ඉංජියන්රු, 

යබෝවතැන්න විදුලි 
බලස්ථානය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාඋල. 

යබෝවතැන්න විදුලි 
බලස්ථානය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
නාඋල. 

- NCB 
 

Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/pk9k1kltxm5n587/Eng-DD3-PHM-07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pk9k1kltxm5n587/Eng-DD3-PHM-07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i4gr1inuxgk3l1j/Eng-AM-CWB-CW%26B-DGM-W%26AS-15-2018.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i4gr1inuxgk3l1j/Eng-AM-CWB-CW%26B-DGM-W%26AS-15-2018.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tvehvzhfqzfhjut/Gen-CEB-MC-BOW-BIDS-2018-10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tvehvzhfqzfhjut/Gen-CEB-MC-BOW-BIDS-2018-10.pdf?dl=0
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දුරකථන : 066 

4928783 

066 4928750 

ෆැක්ස් :   066 

4935599 

 

^ජනක& 
මූලස්ථාන
යේ ගීණුම් 
අංක 071- 
1001-2-
3320-705 
ගීණුම යවත 
යගවා ලදුපත 
ඉදිරිපත් 
කරන්න.‘ 

 

මූලස්ථානයේ 
ගීණුම් අංක 071- 
1001-2-3320-
705 ගීණුම යවත 
යගවා ලදුපත 

ඉදිරිපත් කරන්න 
 

ජනක අංශය 
(තාපබල 
සංකීර්යය) 

යක්සීසීපීඑස්/එල්එස්/එම්ඊ(ST) 
/2018/64  

කැළණිතිස්ස සංයුක්ත චක්රීය 
බලාගාරය සඳහා ඉංජියන්රු නිල 

නිවසක් බද්දට ගැනීම. 

2018/11/ 08 
දින 

10:00 පැයට 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකා
කාරි(තාපබල 
සංකීර්යය) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(තාපබල සංකීර්යය), 
ලංවිම, 

ජනක මූලස්ථානය, 
නව කැළණි පාලම 

පාර, 10600, 
යකොයළොන්නාව. දු.ක.: 

011 - 2380518, 
011-24238897. 

 

රු.100.00 අදාල නැත නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (තාපබල 

සංකීර්යය), 
ලංවිම, 

ජනක මූලස්ථානය, නව 
කැළණි පාලම පාර, 

10600, යකොයළොන්නාව.  
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(තාපබල සංකිර්යය) 
2018 / 11 / 08 දින  

10:00 පැයට 

අදාල නැත  NCB 
 

Click 
Here 

යබදාහැ ම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2018
/449 

ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු (බලශක්ති 
කළමනාකරය) ඒකකයේ විදුලි 
අධිකාකා  (ශක්තිහානි අවමකි ම) -

IV වැඩ බිම් කාර්යාලය සදහා 
ගිරිඋල්ල යහෝ නාරම්මල නගර 
සීමාවන් තුලින් ජලය, විදුලිය, 
දුරකථන, මාර්ග පහසුකම් සහිත 
පර්චස් 20 ක පමය ඉඩමක් සහිත 

වර්ග අඩි 1500 යනොඅඩු 
යගොඩනැඟිල්ලක් කුලී යහෝ බදු 

පදනම මත ලබා ගැනීම. 

2018. 
යනොවැම්බර් 14 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැද්දුම, 
කුලියාපිටිය. 

 
037 - 2281892 

1,000.00 10,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකා  (වයඹ) 

කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැද්දුම, 
කුලියාපිටිය. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකා  

(වයඹ) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැද්දුම, 
කුලියාපිටිය. 

 NCB Click 
Here 

 

යබදාහැ ම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2018
/450 

කුලියාපිටිය පාරියභෝගික යසේවා 
මධයස්ථානයේ ඇති අබලි 

ඇලුමිනියම් පිරියවන යටොන් 10ක් 
විකිණීම. 

2018. 
යනොවැම්බර් 14 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 යලොට් වල 
වටිනාකමින් 
10%ක් 

එම එම  NCB Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/o7funsynzkkelru/ENG-GEN-TC-KCCPSME%28ST%29LS2018%2064.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o7funsynzkkelru/ENG-GEN-TC-KCCPSME%28ST%29LS2018%2064.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4nu2ta6zg6mlkte/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-449.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4nu2ta6zg6mlkte/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-449.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5u35d7w17h6t1h8/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-450.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5u35d7w17h6t1h8/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-450.pdf?dl=0
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යබදාහැ ම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2018
/451 

ගිරිඋල්ල පාරියභෝගික යසේවා 
මධයස්ථානය සඳහා කුලී පදනම 
මත වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 

2018. 
යනොවැම්බර් 14 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 25,000.00 එම එම  NCB Click 
Here 

 

යබදාහැ ම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2018
/452 

විදුලි ඉංජියන්රු (නාරම්මල) 
කාර්යාලය සඳහා කුලී පදනම මත 
යක්රේන් යලොරි රථයක් ලබා ගැනීම. 

2018. 
යනොවැම්බර් 14 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 50,000.00 එම එම  NCB Click 
Here 

 

යබදාහැ ම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2018
/453 

බිංගිරිය කම්බිමාර්ගකරු උප 
ඩියපෝව සඳහා බිංගිරිය නගර සීමාව 
තුලින්  ජලය, විදුලිය, දුරකථන, 
මාර්ග පහසුකම් සහිත වර්ග අඩි 
2,000 යනොඅඩු යගොඩනැගිල්ලක් 
සහිත පර්චස් 80 ට යනොඅඩු ඉඩමක් 
කුලී යහෝ බදු පදනම මත ලබා 

ගැනීම 

2018. 
යනොවැම්බර් 14 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 10,000.00 එම එම  NCB Click 
Here 

 

යබදාහැ ම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2018
/454 

යවන්නේපුව පාරියභෝගික යසේවා 
මධයස්ථානයේ විදුලි අධිකාකා  නිළ 
නිවස සඳහා යවන්නේපුව නගර 
සීමාව තුලින්  ජලය, විදුලිය, 

දුරකථන, මාර්ග පහසුකම් සහිත 
වර්ග අඩි 1,000 යනොඅඩු 

යගොඩනැගිල්ලක් සහිත ඉඩමක් කුලී 
යහෝ බදු පදනම මත ලබා ගැනීම 

2018. 
යනොවැම්බර් 14 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 10,000.00 එම එම  NCB Click 
Here 

 

යබදාහැ ම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2018
/455 

ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු 
(කුරුයෑගල) සඳහා කුලී පදනම 
මත යමෝටර් රථයක් ලබා ගැනීම. 

2018. 
යනොවැම්බර් 14 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 25,000.00 එම එම  NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය  02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2018/255 
යේරායදණිය ප්රායද්ය ය විදුලි 

ඉංජියන්රු කාර්යාලය සඳහා කුලී 
පදනම මත වසර 02ක කාලයකට 

4WD ඩබල් කැබ් රථයක් ලබා 
ගැනීම. 

2018-11-21 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

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, 

අදාල නැත. NCB  
Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/ifejbw2uj3ml9xe/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-451.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ifejbw2uj3ml9xe/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-451.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c9y79idrufewh44/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-452.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c9y79idrufewh44/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-452.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jp20uj9fjt2rpov/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-453.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jp20uj9fjt2rpov/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-453.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zdymzyghpga0t4q/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-454.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zdymzyghpga0t4q/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-454.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jv2t508c6dzcfgq/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-455.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jv2t508c6dzcfgq/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-455.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0wh3t4a2mh8u5ex/Sin-DD%20-CP-%20PPC-2018-255.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0wh3t4a2mh8u5ex/Sin-DD%20-CP-%20PPC-2018-255.pdf?dl=0
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081-4472724 
 

මහනුවර. 

යබදාහැරිම් 
අංශය  02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2018/256 
ප්රධාන ඉංජියන්රු (බලශක්ති 
කළමනාකරය) ඒකකය සඳහා 
කුලී පදනම මත වසර 02ක 
කාලයකට 4WD ඩබල් කැබ් 

රථයක් ලබා ගැනීම. 

2018-11-21 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 1000/= 20,000/= එම එම අදාල 
නැත. 

NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(බපඋ) 

WPN/NE/EC2/building/ 
CE Office/2018/02 

මිනුවන්යගොඩ පාරියභෝගික යසේවා 
මධයස්ථානය සඳහා 

යගොඩනැගිල්ලක් සහිත පර්චස් 40 
ක පමය ඉඩමක් කුලී පදනම ලබා 

ගැනීම. 
 

2018-11-08 
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 

200.00 2,500.00 නි.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., යනො. 280, නුවර 

පාර, කිරිබත්යගොඩ. 

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

කිරිබත්යගොඩ. 

- NCB Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/DGM -
V114/2018/52 

යතත් බදු කුලී පදනම මත  වෑන් 
රථයක් ලබා ගැනීම. බලශක්ති 

කලමයාකරය ඒකකය 

2018-11-07 
ප.ව. 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 500.00 20,000.00 එම එම  
- 

NCB Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/J-V74/2018/67 
යතත් බදු කුලී පදනම මත  වෑන් 
රථයක් ලබා ගැනීම පාරියභෝගික 
යසේවා මධයස්ථානය - රාගම 

2018-11-07 
ප.ව. 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 500.00 20,000.00 එම එම  
- 

NCB Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/N-V39/2018/82 
යතත් බදු කුලී පදනම මත යමෝටර් 

රථයක් ලබා ගැනීම (රියදුරු 
සහිතව). විදුලි ඉංජියන්රු (නඩත්තු) 

- මීගමුව 

2018-11-07 
ප.ව. 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 500.00 20,000.00 එම එම  
- 

NCB Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/DM-V22/2018/83 
යතත් බදු කුලී පදනම මත යමෝටර් 

රථයක් ලබා ගැනීම (රියදුරු 
සහිතව). ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(යබදාහැ ම් හා නඩත්තු) 

2018-11-07 
ප.ව. 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 500.00 20,000.00 එම එම  
- 

NCB Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/Con-V14/2018/84 
යතත් බදු කුලී පදනම මත යමෝටර් 

රථයක් ලබා ගැනීම (රියදුරු 
සහිතව). ප්රධාන ඉංජියන්රු (තැනීම්) 

2018-11-07 
ප.ව. 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 500.00 20,000.00 එම එම  
- 

NCB Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/2jdrqu328kn1qo8/Sin-DD2-CP-PPC-2018-256.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2jdrqu328kn1qo8/Sin-DD2-CP-PPC-2018-256.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9h2qxtqmw9qmr7s/Sin-%20DD2-WPN-NE-Building%20-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9h2qxtqmw9qmr7s/Sin-%20DD2-WPN-NE-Building%20-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ye1fk9r8u2euynf/Eng-DD2-WPN-NCB-2018-52%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ye1fk9r8u2euynf/Eng-DD2-WPN-NCB-2018-52%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dmpdotgk0yd8urn/Eng-DD2-WPN-NCB-2018-67%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dmpdotgk0yd8urn/Eng-DD2-WPN-NCB-2018-67%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uv0osjrxtv9sco0/Eng-DD2-WPN-NCB-2018-82%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uv0osjrxtv9sco0/Eng-DD2-WPN-NCB-2018-82%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/otgiv1ic10dz32j/Eng-DD2-WPN-NCB-2018-83%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/otgiv1ic10dz32j/Eng-DD2-WPN-NCB-2018-83%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/agc79vupmf9r91d/Eng-DD2-WPN-NCB-2018-84%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/agc79vupmf9r91d/Eng-DD2-WPN-NCB-2018-84%20Car.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/Con-V20/2018/85 
යතත් බදු කුලී පදනම වෑන් රථයක් 
ලබා ගැනීම. ප්රධාන ඉංජියන්රු 

(තැනීම්) කාර්යාලය- මිනුවන්යගොඩ 
වැඩබිම 

2018-11-07 
ප.ව. 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 500.00 20,000.00 එම එම  
- 

NCB Click 
Here 

යබදාහැ ම් 
අංශය 04 
(දකුණු 
පළාත) 

SP/CE(DM)/T/2018/07නි.සා.(ද.ප
) කාර්යාලය සඳහා වාහන 
නැවතුම්පලක් ඉදිකි ම 

 

(අවශ්යතාවය ICTAD /C7පහෝ 

ඉහල) 

2018 
යනොවැම්බර් 15 
දින ප.ව. 14.00 
පූර්ව ලංසු 

රැස්වීම 2018 
ඔක්. 30 

යප.ව.10.00 
 

දකුණු පළාත් 
සපයා ගැනීම්  
කමිටුව 

ප්රධාන ඉංජියන්රු -
යබදා:නඩත්තු (ද.ප.) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
167, මාතර පාර, 

ගාල්ල 
දුර. හා ෆැක්ස් අංකය: 

091-2232058 

1,500.00 80,000.00 ප්රධාන ඉංජියන්රු 
යබදා:නඩත්තු (ද.ප.) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
167, මාතරපාර, ගාල්ල 

 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
යබදා:නඩත්තු (ද.ප.) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
167, මාතරපාර, 

ගාල්ල 

 

 
- 

NCB Click 
Here 

 
 

යබදාහැ ම් 
අංශය 04 
(දකුණු 
පළාත) 

DGM(SP)/C2/2018/73 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ දකුණු 
පළාත් ගබඩායේ ඇති භාවිතයයන් 
ඉවත් කරන ලද අබලි තාරාපැවි 

05ක් විකිණීම 

2018-11-14 
ප.ව. 2.00 

දකුණු පළාත් 
සපයා ගැනීම්  
කමිටුව 

නි.සා.(ද.ප.) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

අංක.167,  
මාතර පාර, ගාල්ල. 

 

1,000.00 ලංසුයවන් 10% 
ක මුදල 

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

 

නි.සා.(ද.ප.) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

අංක.167,  
මාතර පාර,ගාල්ල. 

 

 
- 

NCB Click 
Here 

 

යබදාහැ ම් 
අංශය 04 
(දකුණු 
පළාත) 

DGM(SP)/C2/2018/74 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ දකුණු 
පළාත් ගබඩායේ ඇති භාවිතයයන් 
ඉවත් කරන ලද අබලි තාරාපැවි 10 

ක් විකිණීම 

2018-11-14 
ප.ව. 2.00 

දකුණු පළාත් 
සපයා ගැනීම්  
කමිටුව 

එම 1,000.00 ලංසුයවන් 10% 
ක මුදල 

එම එම  
- 

NCB Click 
Here 

 

යබදාහැ ම් 
අංශය 04 

(වයා.හාඅ.න.
) 

ඩීඩී4/පීඑච්එම්/එන්සීබී/එස්/2018/ 
011/ඩී 

 
පිළියන්දල, ශ්රි යද්වානන්ද මාවයත්, 

නි.සා. (වයාපිති හා අධිකාසැර 
නඩත්තු) කාර්යාල පරිරය සඳහා 
යපෞද්ගලික ආරක්ෂක යසේවාවක් 

ලබා ගැනීම (අවි රහිත) 
 

පුර්ව ලංසු රැස්වීම 
(දිනය - 2018-10-31 යප.ව. 11.30) 

 

2018-11-15 
 

යප.ව.10.00 

කලාපීය 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව - 

යබදා හැ ම් 
අංශ 4 

 
 

නි.සා. (වයා.හාඅ.න.), 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

ශ්රි යද්වානන්ද මාවත, 
පිළියන්දල 

011-2608024 
011-2608025 

 

1,000.00 30,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකා  (සැලසුම් 
හා සංවර්ධන) කාර්යාලය 

- යබදා හැ ම් අංශ 4, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො 271, ගාලු පාර, 

ගල්කිස්ස 
0112-4204014/15 

 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකා  
(සැලසුම් හා 

සංවර්ධන) කාර්යාලය 
- යබදා හැ ම් අංශ 4, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, යනො 271, 
ගාලු පාර, ගල්කිස්ස 
0112-4204014/15 

 

- NCB Click 
Here 

යබදාහැ ම් 
අංශය 04 

(වයා.හාඅ.න.
) 

ඩීඩී4/පීඑච්එම්/එන්සීබී/එස්/2018/01
2/ඩී 

පිළියන්දල, ශ්රි යද්වානන්ද මාවයත්, 
නි.සා. (වයාපිති හා අධිකාසැර 

නඩත්තු) කාර්යාල පරිරය පිරිසිදු 
කි යම් යසේවාව ලබා ගැනීම 

 
පුර්ව ලංසු රැස්වීම 

(දිනය - 2018-10-31 යප.ව. 11.00) 

2018-11-15 
 

යප.ව.10.00 

කලාපීය 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව - 

යබදා හැ ම් 
අංශ 4 

 
 

එම 1,000.00 20,000.00 එම එම - NCB Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/e9zq3cpuuorvnue/Eng-DD2-WPN-NCB-2018-85%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e9zq3cpuuorvnue/Eng-DD2-WPN-NCB-2018-85%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/70pzpzb78erx0dn/Sin-DD4-SP-SP-CE%28DM%29T2018-07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/70pzpzb78erx0dn/Sin-DD4-SP-SP-CE%28DM%29T2018-07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ptfcvayvyk9h8y6/Sin-DD4%28SP%29-DGM%28SP%29-C2-2018-73.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ptfcvayvyk9h8y6/Sin-DD4%28SP%29-DGM%28SP%29-C2-2018-73.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wwh032vtm1mvv1a/Sin-DD4%28SP%29-DGM%28SP%29-C2-2018-74.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wwh032vtm1mvv1a/Sin-DD4%28SP%29-DGM%28SP%29-C2-2018-74.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7eruotk4cdm8t49/Sin-DD4-PHM-NCB-S-2018-011-D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7eruotk4cdm8t49/Sin-DD4-PHM-NCB-S-2018-011-D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/polmq61l976r36a/Sin-DD4-PHM-NCB-S-2018-012-D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/polmq61l976r36a/Sin-DD4-PHM-NCB-S-2018-012-D.pdf?dl=0
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යබදාහැ ම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2018/45 

බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි  ප්රධාාන 

ඉංජිපේරු ( කළුතර )  කාර්යාලය 

සඳහා කුලී  දනම මත වෑේ රථයක් 
ලබාගැනීම සඳහා වූ යටන්ඩරය 

2018.11.15 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකා  
(බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 608, 

ගාලුපාර, රත්මලාන. 
011-2638852 

 

500.00 15,000.00 ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකා  

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 608, 
ගාලුපාර, රත්මලාන. 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකා  
(බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 608, 

ගාලුපාර, රත්මලාන. 

 NCB Click here 
 

විදුලිය 
සැපීයම් 

විශ්වසනීයත්
වය 

වැඩිදියුණු 
කි යම් 

උපකාරක 
වයාපිතිය 
(SESRIP) 

PD(SESRIP) 

DD1/T/SV/2018/16 

වයාපිති ඉංජියන්රු (SESRIP) 

යබ.අ 1 යේ රාජකාරි කටයුතු සඳහා 

ඩබල් කැබ් රථයක්/ යමෝටර් රථයක් 

වසරක කාලයක් සඳහා ලබාගැනීම 

 
 

2018 
යනොවැම්බර්  
මස  15    වන 

දින 
ප.ව. 2.00 
දක්වා 

යබදාහැරිම් 
සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව - 
යබ.අ.1 

SESRIP  වයාපිති 
කළමයාකරය 

ඒකකය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

මල්කඩුවාව එස්යට්ට්, 
මුයසිංහ වත්ත, මීගමු 
පාර, බමුයාවල, 
කුරුයෑගල 

දු.ක.: 037- 2224550                  
ෆැක්ස් 037- 2224550 

රු. 
500.00 

රු. 10,000.00 SESRIP  වයාපිති 
කළමයාකරය ඒකකය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
මල්කඩුවාව එස්යට්ට්, 
මුයසිංහ වත්ත,  
මීගමු පාර, 

බමුයාවල, කුරුයෑගල 
දු.ක.: 037- 2224550                  
ෆැක්ස් 037- 2224550 

SESRIP  වයාපිති 
කළමයාකරය 

ඒකකය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

මල්කඩුවාව එස්යට්ට්, 
මුයසිංහ වත්ත, මීගමු 
පාර, බමුයාවල, 
කුරුයෑගල 

දු.ක.: 037- 2224550                  
ෆැක්ස් 037- 
2224550 

අදාල නැත NCB Click 
here 

 

 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය යවනුයවන් සපයාගැනීම් කමිටුයේ සභාපති විසින් හැකියාවැති සැපයුම්කරුවන් යවතින්, ජාතයන්තර/ජාතික තර`ගකා  ලංසු ඉදිරිපත් කි යම් 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. 

 
 

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

 

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

 

වියද්ය ය තානාපති කාර්යාල /යවළ`ද යකොමිෂන්වලට, ලංසු යපොත්වල යතොරතුරු පිටපත් ලිඛිත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කි යමන් අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකා /ප රධාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපොත් අයේක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ඔවුන්යේ නියයෝජිතයින්ට අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකා /ප රධාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් ප ක්ෂා කල හැක. 
 

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

 

 
 ICB ) අන්තර්ජාතික තර`ගකා  ලංසු “  NCB ) යද්ය ය තර`ගකා  ලංසු 

 
 
 

        සාමානයාධිකාකාරී                         
                                     

https://www.dropbox.com/s/xayjmai9dxmv4eu/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2018_45.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ht8rvsg0r2o431y/PD%28SESRIP%29DD1-T-SV-2018-16.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ht8rvsg0r2o431y/PD%28SESRIP%29DD1-T-SV-2018-16.pdf?dl=0


 10 

 


