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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 

යබදාහැර යම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&S)/PPC/2018/142 
 

Disposal of Unserviceable Items at 
Premises adjacent to SUB G 

 
 

2018 
යදසැම්බර් 

19 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල, 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 
යකොළඹ 03 මගින් 

2018-12-18 දිනටයපර 
දුක.011-2575923 
011-2575930 

 

1000.00 
(මුදලින්) 

යලොට් අංක 02-
1,000.00 

යලොට් අංක 03-
10,000.00 

යලොට් අංක 05-
10,000.00 

 
(මුදලින් යහෝ 
බැංකු 

අයකරයක් 
මඟින්) 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

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

යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය 

 

- NCB click 
here 

 

යබදාහැර යම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2018/135 
 

Foot Operated Hydraulic  Cable 
Spiker Units 

- 02 Nos. 
 
 
 

2018 
යදසැම්බර් 

19 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 
(මුදලින්) 

15,000.00 
(මුදලින් යහෝ 
බැංකු 

අයකරයක් 
මඟින්) 

එම එම - NCB click here 
 

https://www.dropbox.com/s/865kbui549cwqf9/ENG-DD1-CC-2018-142.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/865kbui549cwqf9/ENG-DD1-CC-2018-142.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1ebphm3564czd01/ENG-DD1-CC-2018-135.pdf?dl=0
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යබදාහැර යම් 
.අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2018/138 
 

Supply & Delivery of 
 

i) Jointing Kits- Transition  
H.S.11kV/ 70Sqmm/3C/XLPE - 

PILC/SWA (Without Ferrules) – 20 
Nos. 

 
ii) Jointing Kits-Transition H.S. 11kV/ 

240Sqmm/3C/Cu/XLPE/Cu  
Tape/LS/SWA Cable to 11kV/ 
240Sqmm/ 3C /Cu /PILC/ LS/ 

SWA Cable (Without Ferrules) - 50 
Nos. 

 

2018 
යදසැම්බර් 

19 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 
(මුදලින්) 

28,000.00 
(මුදලින් යහෝ 
බැංකු 

අයකරයක් 
මඟින්) 

එම එම - NCB click here 
 

යබදාහැර යම් 
අංශය 03 
 (සබර) 

SAB/CE(COM)/ICB/2018/07 
යලොරි  රථ 02 ක් සපයා ප්රවාහනය 

කිරම. (03 ton) 
 

2018-12-19 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර 

3,500.00 120,000.00 නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නව 

නගරය, රත්නපුර. 

 ICB Click 
Here 

යබදාහැරම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2018/80 
පහත සඳහන් ද්රවයය  සපයා, 

යගනවිත් භාරදීම 

a) රිටි මිහි තඹ ( Connector Coupling 

for Rod Earth 1.2m x 17mm) – 
150  එකු 

b) තඹ යපරවි මිහිරිටි ( Rods - Earth 

Steel Copper Clad 1.2m x 17mm) 
– 150  එකු 

 

2018.12.20 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාර 
(බස්නාහිර පළාත 
දකුය-1) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 608, 

ගාලුපාර, රත්මලාන. 
011-2638852 

1,500.00 6,000.00 ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්), නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාර 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 608, 
ගාලුපාර, රත්මලාන. 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්), නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාර 
(බස්නාහිර පළාත 
දකුය-1) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 608, 

ගාලුපාර, රත්මලාන. 

 NCB Click 
here 

 

ඉදිකිරීම් 

 
 

   
 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

  

 

 

 
 
 
 

https://www.dropbox.com/s/x4ubwzub7hk0869/ENG-DD1-CC-2018-138.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0mvydbbz8iqdsrq/SAB_CE%28COM%29_ICB_2018_07%20-1.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0mvydbbz8iqdsrq/SAB_CE%28COM%29_ICB_2018_07%20-1.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8y90xnopi42dq16/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2018_80.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8y90xnopi42dq16/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2018_80.pdf?dl=0
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යසේවා 
 

ජ්නන අංශය 
(මහවැලි 
සංකීර්යය) 

MC/UKTPS/2018/13 
ඉහළ පකොත්මපේ 

විදුලිබලාගාරයආශ්රිත රපශ  

උදයාන නඩත්තු පසාවා ලබා ගැමම 

ස දහා පටන්ඩර් කැඳවීම 
 

2018/12/12 
වන දින පැය 
14.30 දක්වා. 

මහවැලි 
සංකීර්ය 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු,ඉහළ 
යකොත්මයල් විදුලි 
බලාගාරය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

නියම්ගම්යදොර, 
යකොත්මයල්. 

 
දුරකථන 

0512233211 
0777253216 
0777253098 
ෆැක්ස් : 

0512233168 
 

1000.00 
සියලුම 
යගවීම් 
ජ්නන 
අංශයේ 
රැස්කිරයම් 
ගිණුම් 
අංශයේ 
මහජ්න 
බැංකුයේ 
යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 
ගිණුම් අංක 
071-1001-
23320-705 
ගිණුමට බැර 
කර අදාල 
රිසිට්පත 
ඉදිරිපත් 
කිරයමන් 
2018/12/11
දිනදක්වා 
සතියේ වැඩ 
කරන 
දිනයකදී 
9:00 පැය 
සිට 15:00 
පැය ලබා 
ගත හැක. 

 

60,000.00 ප්රධාාන ඉංිනයන්රු, 
ඉහළ යකොත්මයල් විදුලි 

බලාගාරය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නියම්ගම්යදොර, 
යකොත්මයල් 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු, 
ඉහළ යකොත්මයල් 
විදුලි බලාගාරය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

නියම්ගම්යදොර, 
යකොත්මයල් 
2018/12/12 
දින පැය 14.30 

දක්වා. 

අදාල නැත. NCB Click 
here 

 

ජ්නන අංශය 
(ආයතනික 
කටයුතු) 

ජීසීඒ/ඩීජීඑම්/ඇඩ්මින්/ආපනශාලාව
/2018-2019 

 
 

2018/2019 වර්ෂය සඳහා ජ්නන 
මුලස්ථාන ආපනශාලාවට 
යකොන්ත්රාත්කරුයවකු පත් 
කරගැනීමට ලංසු කැඳවීම 

2018.12.12 
යප.ව.10.00 

 
 
 
 
 

නි.සා. (ආයතනික 
කටයුතු) ශාඛාව, 
ජ්නන  මූලස්ථානය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, නව 

කැලණි පාලම පාර, 
යකොයළොන්නාව. 

 
දු.ක. : 

0112392394 
ෆැක්ස් : 

0112327027 
 

500/= 10,000/= නි.සා.(ආයතනික 
කටයුතු)ජ්නනමූලස්ථාන

ය, 
ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩලය, 
නවකැලණිපාලමපාර, 
යකොයළොන්නාව. 

 

දු.ක: . 
4332112110 

ෆැක්ස්  :  
4332120420 

 

නි.සා .(ආයතනික 
කටයුතු) ශාඛාව, 
ජ්නනමූලස්ථානය, 
ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩ

ලය, 
නවකැලණිපාලමපාර

, යකොයළොන්නාව. 
 

දු.ක: . 
4332112110 

ෆැක්ස්  :  
4332120420 

 

 
 
 

NCB Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/ryqddb94g4ff72k/SIN-GEN-MC-UKTPS-2018-13.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ryqddb94g4ff72k/SIN-GEN-MC-UKTPS-2018-13.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f8q97xakiygfo9a/ENG-GEN-CA-GCADGMADMNCanteen2018-2019.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f8q97xakiygfo9a/ENG-GEN-CA-GCADGMADMNCanteen2018-2019.pdf?dl=0
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ජ්නන අංශය 

(මහවැලි 

සංකීර්යය) 

රන්ටැයේ විදුලි බලස්ථානයේ 
උදයාන අලංකරය කටයුතු, 

සනීපාරක්ෂක කටයුතු, බලස්ථානය 
ඇතුලත පිරිසිදු කිරම, පාලන 
යගොඩනැගිල්ල පිරිසිදු කිරම යන 

යසේවාවන් ලබා ගැනීම.-2019 
MC/RND/PT/2018/19 

2018/12/20 

 
14:00 පැය 

මහවැලි 
සංකීර්යය 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

ප්රධාාන 

ඉංිනනරන්යදනිගල 

විදුලි බලස්ථානය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, තැ.යප. 05, 

රන්ටැයේ. 
 

දුරකථන : 055-

4929011/2 

ෆැක්ස් : 055-2245755 

විදුත් : 

cerdmc.gen@ceb.lk 

 

රු.1000.00 
මහජ්න 
බැංකුව 

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 

ඇති ලං.වි.ම. 
ජ්නන 

මුලස්ථාන 
 

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

 

රු.35,000.00 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 

 

ජ්නන අංශය 

(මහවැලි 

සංකීර්යය) 

රන්යදනිගල විදුලි බලස්ථානයේ 
උදයාන අලංකරය 
කටයුතු,සනිපාරක්ෂක 

කටයුතු,බලස්ථානය ඇතුලත පිරිසිදු 
කීර්ම සහ යමෝටර් රථ කාර්මික 
නඩත්තු යසේවාවන් ලබාගැනීම -

2019 
MC/RND/PT/2018/18 

2018.12.20 

 

14:00 පැය 

මහවැලි 
සංකීර්යය 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු, 

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

 

දුරකථන : 055-

2245758/9 

ෆැක්ස් : 055-2245755 

විදුත් : 

cerdmc.gen@ceb.lk 

 

රු.1000.00 
 
එම 

 

රු.35,000.00 එම එම - NCB Click 

here 

 

යබදාහැරම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2018
/335 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාර (වයඹ) 
කාර්යාලය පිරිසිදුකිරම හා නඩත්තු 

යසේවා පවත්වායගන යාම. 

2018. 
යදසැම්බර් 19 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැද්දුම, 
කුලියාපිටිය. 

 
037 - 2281892 

1,000.00 30,000.00 නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාර (වයඹ) 

කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැද්දුම, 
කුලියාපිටිය. 

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

 NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2018
/474 

විදුලි ඉංිනයන්රු(යවන්නප්පුව) 
කාර්යාලය හා එයට අයත් 
යවන්නප්පුව, යබෝලවත්ත, 

නාත්තන්ඩිය පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථාන පිරිසිදුකිරම හා නඩත්තු 

යසේවා පවත්වායගන යාම. 

2018. 
යදසැම්බර් 19 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

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

 

mailto:cerdmc.gen@ceb.lk
https://www.dropbox.com/s/13zg592ieckwpxs/SIN-GEN-MC-RND-PT-2018-19.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/13zg592ieckwpxs/SIN-GEN-MC-RND-PT-2018-19.pdf?dl=0
mailto:cerdmc.gen@ceb.lk
https://www.dropbox.com/s/0xlctq0wetafjk3/SIN-GEN-MC-RND-PT-2018-18.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0xlctq0wetafjk3/SIN-GEN-MC-RND-PT-2018-18.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0vf3qw5jhz5qkhk/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-335.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0vf3qw5jhz5qkhk/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-335.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i5tdvj8x9cyswtt/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-474.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i5tdvj8x9cyswtt/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-474.pdf?dl=0
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යබදාහැරම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2018
/475 

විදුලි ඉංිනයන්රු(කුලියාපිටිය) 
කාර්යාලය හා එයට අයත් 

කුලියාපිටිය, පන්නල, පඬුවස්නුවර 
පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථාන 
පිරිසිදුකිරම හා නඩත්තු යසේවා 

පවත්වායගන යාම. 
 

2018. 
යදසැම්බර් 19 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

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

 

යබදාහැරම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2018
/476 

ප්රධාාන විදුලි 
ඉංිනයන්රු(වාරියයපොල) කාර්යාලය 
හා එයට අයත් වාරියයපොල, මහව, 
නිකවැරටිය, හිරිපිටිය, ගල්ගමුව 
පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථාන 
පිරිසිදුකිරම හා නඩත්තු යසේ 
වා පවත්වායගන යාම. 

 

2018. 
යදසැම්බර් 19 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 30,000.00 එම එම  NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
( යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2018/14
3 
 

නිපයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාි පකොළඹ 

නගරයට අනුයුක්ත රධාාන 

ඉංජිපන්රු (නඩත්තු) ඒකකය 

සඳහා කූලි වැන්  රථයක් ලබා 

ගැමම 

(වසර 02ක කාලයක් සඳහා) 
 
 

2018 
යදසැම්බර් 

මස 19  වැනිදා 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැලිල්ල,340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් 
මාවත, යකොළඹ 03 

මගින් 
2018-12-18 දිනට 

යපර 
දුක.011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

එක් වැන් රථයක් 
සදහා 

10,000.00 
(මුදලින් යහෝ 
බැංකු 

අයකරයක් 
මඟින්) 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි (යකොළඹ 
නගරය) කාර්යාලය, 

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

යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය 

- NCB click 
here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
( යකොළඹ 
නගරය) 

DGM 
(CC)/CE(C&CS)/PPC/2018/144 

 
Bid for the execution of 

Disconnection & Reconnection 
orders in Colombo East Area 

 

2018 
යදසැම්බර් 

මස 19  වැනිදා 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 
(මුදලින්) 

30,000.00 
(මුදලින්යහෝ 

බැංකුඅයකරයක්
/ බැංකු 

ඇපකරයක් 
මඟින්) 

එම එම - NCB click here 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය  02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2018/276 
කෑගල්ල ප්රායද්ය ය විදුලි ඉංිනයන්රු 

බල ප්රයද්ශයට අයත් 
යමොයරොන්යතොට විදුලි පාරියභෝගික 
යසේවා මධායස්ථානය පවත්වායගන 

2018-12-19 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

තමා විසින් සකස් 
කරගත් අයදුම්පතක 
බලායපොයරොත්තු වන 

කුලිය සහ 
යගොඩනැගිල්යල් සියලු 
විස්තර සඳහන් කර 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) 
කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 

අදාල නැත. NCB - 

 

https://www.dropbox.com/s/2tlpkm4sw5zrzat/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-475.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2tlpkm4sw5zrzat/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-475.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d4ie06lcgsor54b/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-476.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d4ie06lcgsor54b/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-476.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6lcqjmr5ei0u83o/ENG-DD1-CC-2018-143.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6lcqjmr5ei0u83o/ENG-DD1-CC-2018-143.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h1gx16fpqt332tu/ENG-DD1-CC-2018-144.pdf?dl=0
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යාම සඳහා බදු / කුලී පදනම මත 
පහත සඳහන් පහසුකම් සහිත 
යගොඩනැගිල්ලක් වසර 02ක 
කාලයකට ලබා ගැනීම. 

 

 යමොයරොන්යතොට ප්රයද්ශය තුළ 
විය යුතුය. 

 ව.අ. 2000ක පමය 
යගොඩනැගිල්ලක් විය යුතුය. 

 සැහැල්ලු යලොරි රථ 02ක් සහ 
ද්විත්ව කාර්ය වාහන 03ක් 
එකවර නවතා තැබීයම් 
හැකියාව තිබිය යුතුය. 

 ජ්ලය, විදුලිය, දුරකථන හා 
මාර්ග පහසුකම් සහ අයනකුත් 
සනීපාරක්ෂක පහසුකම් තිබිය 

යුතුය. 

 ප්රධාාන මාර්ගයේ සිට 
පහසුයවන් පිවිසිය හැකි වීම. 

 යගොඩනැගිල්ල පිහිටි භූමිය 
වටා  ආරක්ෂිත වැටක් යහෝ 

තාප්පයක්  ඉදිකර තිබිය යුතුය. 
 

එවන්න. 
දු.අ.   035-2222466 

මහනුවර. 

යබදාහැරම් 

අංශය  02 
(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/18/295 

 
ත්රිකුණාමාමලය නිපයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරී (නැපගනහිර) 

කාර්යාල සංකීර්මය සඳහා පිිසිදු 

කිරීම්” නඩත්තු හා සම ාරක්ෂක 
පසාවා සැ යීම. 

 

2018.12.19   

වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

නියයෝජ්ය 
සමානයාධිකාකාර 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

500.00 10,000.00 නියයෝජ්ය සමානයාධිකාකාර 
(නැයගනහිර කාර්යාලය), 

නිලායවලි පාර, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජ්ය 
සමානයාධිකාකාර 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click Here 

යබදාහැරම් 

අංශය  02 
(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/18/299 

 
නිපයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී 

(නැපගනහිර) කාර්යාලය, රධාාන 

විදුලි ඉංජිපන්රු (වාණිජ්)පේ 

රාජ්කාරී කටයුතු සදහා පමෝටර් 

කාර් රථයක් කුණාලියට ලබා ගැමම. 
 

2018.12.19   

වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

එම 500.00 5,000.00 එම එම - NCB Click Here 

යබදාහැරම් 

අංශය  02 
(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/18/300 

 
නිපයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී 

(නැපගනහිර) කාර්යාලය, සිවිේ 

අධිකාකාිවරයාපේ රාජ්කාරී කටයුතු 

2018.12.19   

වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

එම 500.00 5,000.00 එම එම - NCB Click Here 

https://www.dropbox.com/s/pwswd0b46r3cvrg/Eng-DD2-EP-295%20Janitorial%20Service%20to%20the%20DGM%20%28East%29%20office%20complex%2C%20Trincomalee.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vg0p5fr0q1amek4/Eng-DD2-EP-299%20Hiring%20a%20Car%20for%20CE%20%28Commercial%29%20East.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rzrscu5swn5rfhc/Eng-DD2-EP-300%20Hiring%20a%20Van%20or%20Double%20cab%20for%20CS%2C%20DGM%20%28East%29%20Office.pdf?dl=0
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සදහා වෑන් රථයක් / ඩබේ කැබ් 

රථයක් කුණාලියට ලබා ගැමම. 
 

යබදාහැරම් 

අංශය  02 
(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/18/301 

 
අම් ාර, විදුලි අධිකාකාරී 

(අක්කපර් ත්තුව  ාිපභෝගික 

පසාවා මධායස්ථානය)පේ රාජ්කාරී 

කටයුතු සදහා වෑන් රථයක් / ඩබේ 

කැබ් රථයක් කුණාලියට ලබා ගැමම. 

2018.12.19   

වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

ප්රායද්ය ය විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය, 

(අම්පාර) 
063-2222387 
063-2222078            

යහෝ 
නියයෝජ්ය 

සමානයාධිකාකාර 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

500.00 5,000.00 නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාර 

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
උප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාර 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click Here 

යබදාහැරම් 

අංශය  02 
(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/18/302 

 
අම් ාර, විදුලි අධිකාකාරී (වීරපගොඩ 

 ාිපභෝගික පසාවා 

මධායස්ථානය)පේ රාජ්කාරී කටයුතු 

සදහා වෑන් රථයක් / ඩබේ කැබ් 

රථයක් කුණාලියට ලබා ගැමම. 
 

2018.12.19   

වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

එම 500.00 5,000.00 එම එම - NCB Click Here 

යබදාහැරම් 

අංශය  02 
(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/18/303 

 
අම් ාර, විදුලි අධිකාකාරී (හිඟුරාන 

 ාිපභෝගික පසාවා 

මධායස්ථානය)පේ රාජ්කාරී කටයුතු 

සදහා වෑන් රථයක් / ඩබේ කැබ් 

රථයක් කුණාලියට ලබා ගැමම. 
 

2018.12.19   

වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

එම 500.00 5,000.00 එම එම - NCB Click Here 

යබදාහැරම් 

අංශය  02 
(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/18/304 

 
අම් ාර, විදුලි අධිකාකාරී (රාපශයය 

නඩත්තු ඒකකය)පේ රාජ්කාරී 

කටයුතු සදහා වෑන් රථයක් / ඩබේ 

කැබ් රථයක් කුණාලියට ලබා ගැමම. 
 

2018.12.19   

වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

එම 500.00 5,000.00 එම එම - NCB Click Here 

https://www.dropbox.com/s/bnq316syauoktti/Eng-DD2-EP-301%20Hiring%20a%20Van%20or%20Double%20cab%20for%20ES%20%28Akkareipattu%20CSC%29%2C%20Ampara.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lt9zd863558hibf/Eng-DD2-EP-302%20Hiring%20a%20Van%20or%20Double%20cab%20for%20ES%20%28Weeragoda%20CSC%29%2C%20Ampara.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5hm3bz5ewcnj932/Eng-DD2-EP-303%20Hiring%20a%20Van%20or%20Double%20cab%20for%20ES%20%28Hingurana%20CSC%29%2C%20Ampara.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m9xmooorluj58rs/Eng-DD2-EP-304%20Hiring%20a%20Van%20or%20Double%20cab%20for%20ES%20%28Maintenance%20Unit%29%2C%20Ampara.pdf?dl=0
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යබදාහැරම් 

අංශය  02 
(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/18/305 

 
අම් ාර, විදුලි අධිකාකාරී (පබදාහැරීම් 

නඩත්තු)පේ රාජ්කාරී කටයුතු 

සදහා වෑන් රථයක් / ඩබේ කැබ් 

රථයක් කුණාලියට ලබා ගැමම. 
 

2018.12.19   

වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

යබදාහැරම් නඩත්තු 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය, 

(අම්පාර) 
063-2222440 

යහෝ 
නියයෝජ්ය 

සමානයාධිකාකාර 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

 

500.00 5,000.00 එම එම - NCB Click Here 

යබදාහැරම් 

අංශය  02 
(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/18/306 

 
මඩකලපුව, විදුලි අධිකාකාරී 

(වාණිජ්)පේ රාජ්කාරී කටයුතු සදහා 

වෑන් රථයක් / ඩබේ කැබ් රථයක් 

කුණාලියට ලබා ගැමම. 

2018.12.19   

වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

ප්රායද්ය ය විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය, 

(මඩකලපුව) 
065-2222639 

යහෝ 
නියයෝජ්ය 

සමානයාධිකාකාර 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

500.00 5,000.00 එම එම - NCB Click Here 

යබදාහැරම් 

අංශය  02 
(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/18/307 

 
මඩකලපුව, විදුලි අධිකාකාරී 

(රාපශයය නඩත්තු ඒකකය)පේ 

රාජ්කාරී කටයුතු සදහා වෑන් 

රථයක් / ඩබේ කැබ් රථයක් 

කුණාලියට ලබා ගැමම. 
 

2018.12.19   

වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

එම 500.00 5,000.00 එම එම - NCB Click Here 

යබදාහැරම් 

අංශය  02 
(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/18/308 

 
අම් ාර, අක්කපර් ත්තුව 

 ාිපභෝගික පසාවා මධායස්ථානය 

සදහා පගොඩනැගිේලක් කුණාලියට 

ලබා ගැමම. 

2018.12.19   

වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

ප්රායද්ය ය විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය, 

(අම්පාර) 
063-2222387 
063-2222078            

යහෝ 
නියයෝජ්ය 

සමානයාධිකාකාර 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 

500.00 - නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාර 

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
නිලායවලි පාර, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාර 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click Here 

https://www.dropbox.com/s/in8ckqqghniif35/Eng-DD2-EP-305%20Hiring%20a%20Van%20or%20Double%20cab%20for%20ES%20%28DM%29%2C%20Ampara.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/camyzsqaj3hzyua/Eng-DD2-EP-306%20Hiring%20a%20Van%20or%20Double%20cab%20for%20ES%20%28Commercial%29%2C%20Batticaloa.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7e0fqvlloj6xg8u/Eng-DD2-EP-307%20Hiring%20a%20Van%20or%20Double%20cab%20for%20ES%20%28Maintenance%20Unit%29%2C%20Batticaloa.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6h8wuum1hhrbxwq/Eng-DD2-EP-308%20Rent%20a%20building%20for%20use%20as%20Akkaraipattu%20CSC%2C%20Ampara.pdf?dl=0


 9 

026-2221030 
 

යබදාහැරම් 

අංශය  02 
(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/18/309 

 
අම් ාර, මහඔය  ාිපභෝගික පසාවා 

මධායස්ථානය සදහා 

පගොඩනැගිේලක් කුණාලියට ලබා 

ගැමම. 
 

2018.12.19   

වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

එම 500.00 - එම එම - NCB Click Here 

යබදාහැරම් 

අංශය  02 
(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/18/310 

 
අම් ාර, තිරුක්පකෝවිේ 

 ාිපභෝගික පසාවා මධායස්ථානය 

සදහා පගොඩනැගිේලක් කුණාලියට 

ලබා ගැමම. 
 

2018.12.19   

වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

එම 500.00 - එම එම - NCB Click Here 

යබදාහැරම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/18/311 

 
අම් ාර, විදුලි අධිකාකාරී (මහඔය 

 ාිපභෝගික පසාවා 

මධායස්ථානය)පේ නිල නිවාස 

සදහා නිවසක් කුණාලියට ලබා ගැමම. 

2018.12.19   

වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

එම 500.00 - එම එම - NCB Click Here 

යබදාහැරයම් 
අංශය 03 
(වාණිජ් හා 
ආයතනි) 

DGM(C&C)/DD3/T/003R/18 

ලං.වි.ම. යබදාහැරයම් අංශය 3 

ප්රධාාන කාර්යාලයේ සනීපාරක්ෂක 

යසේවාව වසරක් පවත්වායගන යෑම 

සඳහා මිළ ගයන් කැඳවීම. 
 

2018-12-19 
යප.ව. 10.00 

යබ.අ. 03 

සපයාගැනී
යම් කමිටුව 

වාණිජ් හා ආයතනික 
(යබ.අ. 3) කාර්යාලය, 

යදවැනි මහළ, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 644, 

ශ්රී ජ්යවර්ධානපුර 
මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 
දු.ක. අංකය 011-

2880626 
 

500/= 40,000/= 
 
 

වාණිජ් හා ආයතනික 
(යබ.අ. 3) කාර්යාලය, 

යදවැනි මහළ, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 644, 
ශ්රී ජ්යවර්ධානපුර මාවත, 
ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

වාණිජ් හා ආයතනික 
(යබ.අ. 3) 
කාර්යාලය, 
යදවැනි මහළ, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 644, 

ශ්රී ජ්යවර්ධානපුර 
මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

- NCB Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/H
V-31/BD-05/2K18/31 

 
විදුලි ඉංිනයන්රු (බදුල්ල) ඒකකයට 
අයත් හාලිඇල  පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානයේ විදුලි අධිකාකාරි  

සඳහා කුලි පදනම මත වසර යදකක 

2018 
යදසැම්බර් 19  
ප.ව 15.00 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වානිජ්) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

500.00 50,000.00 නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

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

හිඳ යගොඩ, 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වානිජ්) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

- NCB Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/dndbh3gxxazbzqz/Eng-DD2-EP-309%20Rent%20a%20building%20for%20use%20as%20Mahaoya%20CSC%2C%20Ampara.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5lrx4lqndemp1uc/Eng-DD2-EP-310%20Rent%20a%20building%20for%20use%20as%20Thirukkovil%20Sub%20CSC%2C%20Ampara.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v8f46wot5b6pz0r/Eng-DD2-EP-311%20Rent%20a%20House%20for%20use%20as%20ES%20%28Mahaoya%20CSC%29%20quarters%2C%20Ampara.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kigqn3kfpm5h5h2/Eng-DD3-CnC-003R.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kigqn3kfpm5h5h2/Eng-DD3-CnC-003R.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sdacmq4jc2bjvv6/31.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sdacmq4jc2bjvv6/31.pdf?dl=0
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කාලයකට වෑන්  රථයක් 
ලබාගැනීම 

 අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක. : 0552222474 

 

බදුල්ල. අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/H
V-33/BD-07/2K18/32 

 
විදුලි ඉංිනයන්රු (බදුල්ල) ඒකකයට 
අයත් මහියංගන  පාරියභෝගික 

යසේවා මධායස්ථානයේ විදුලි අධිකාකාරි  
සඳහා කුලි පදනම මත වසර යදකක 

කාලයකට වෑන්  රථයක් 
ලබාගැනීම 

2018 
යදසැම්බර් 19  
ප.ව 15.00 

 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 
 

500.00 50,000.00 එම 
 

එම 
 

 
- 

NCB Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

 
DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/H

V-16/DM-02/2K18/33 
 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (යබදාහැරම් 
නඩත්තු - ඌව) ඒකකයේ විදුලි 
අධිකාකාරි (යමොයරාගල ප්රයද්ශය)  
සඳහා කුලි පදනම මත වසර යදකක  

කාලයකට වෑන්  රථයක් 
ලබාගැනීම 

2018 
යදසැම්බර් 19  
ප.ව 15.00 

 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 
 

500.00 50,000.00 එම 
 

එම 
 

 NCB Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/H
V-94/MON-13/2K18/34 

 
විදුලි ඉංිනයන්රු (යමොයරාගල) 

ඒකකයේ බිබිල පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානය   සඳහා කුලි පදනම 
මත වසර යදකක  කාලයකට කෘ 

කැබ්  රථයක් ලබාගැනීම 
 

2018 
යදසැම්බර් 19  
ප.ව 15.00 

 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 
 

500.00 52,000.00 එම 
 

එම 
 

- NCB Click 
Here 

යබදාහැරම් 

අංශය 03 

(බපද II ) 

 

 

 

 

WPSII/T/2018/024 
කුලීවාහනසපයාගැනීමවසර 02 

ක්සඳහාවෑන්රථ 
01ක්විදුලිඉංිනයන්රු 
(බණ්ඩාරගම) සඳහා 

2018.12.12 
යප.ව. 10.00 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද II) 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජ්යවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

රු. 500.00 රු. 

5000.00 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජ්යවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජ්යවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

අදාල 

යනොයේ 

NCB Click 

here 

 

https://www.dropbox.com/s/0vx0eggs0ku4a15/32.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0vx0eggs0ku4a15/32.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s2usiqw0fcfc85a/33.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s2usiqw0fcfc85a/33.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ego4jyadx0ixc8h/34.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ego4jyadx0ixc8h/34.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8ovuh5jpyz1n0ky/WPSII.T.2018.024.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8ovuh5jpyz1n0ky/WPSII.T.2018.024.pdf?dl=0


 11 

යබදාහැරම් 

අංශය 03 

(බපද II ) 

 

 

 

 

WPSII/T/2018/029 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 
ක් සඳහා වෑන්රථ 
01ක්විදුලිඉංිනයන්රු 

(අවිස්සායේල්ල) - පාදුක්ක 

පා.යසේ.ම.සඳහා 

2018.12.12 
යප.ව. 10.00 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද II) 

එම 
 

රු. 500.00 රු. 

5000.00 

එම 
 

එම 
 

අදාල 

යනොයේ 

NCB Click 

here 

 

යබදාහැරම් 

අංශය 03 

(බපද II ) 

 

 

WPSII/T/2018/038 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 

ක් සඳහා වෑන් රථ 01ක් විදුලි 

ඉංිනයන්රු 

(යහෝමාගම) සඳහා 

2018.12.12 
යප.ව. 10.00 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද II) 

එම 
 

රු. 500.00 රු. 

5000.00 

එම 
 

එම 
 

අදාල 

යනොයේ 

NCB Click 

here 

 

යබදාහැරම් 

අංශය 03 

(බපද II ) 

 

 

 

 

 

 

 

WPSII/T/2018/070 
යහොරය තැනීම් වැඩබිම 

පවත්වායගන යාම සඳහා සුදුසු 
යගොඩනැගිල්ලක් කුලියට යහෝ 

බද්දට ලබා ගැනීම. 
(යගොඩනැගිල්ල වර්ග අඩි 750කට 

යනොඅඩු විය යුතු අතර බර වාහන, 

සැහැල්ලු වාහන නැවැත්වීම සහ 

යකොන්ක්රීට් කණු ආදී භාණ්ඩ ගබඩා 

කර තැබීමට හැකි යහොරය නගරය 

ආසන්නයේ ජ්ලය, විදුලිය හා 

දුරකථන සහිත ප්රධාාන මාර්ගයකට 

ආසන්නව පිහිටා තිබිය යුතුය). 

 

2018.12.12 
යප.ව. 10.00 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද II) 

එම 
 

- - එම 
 

එම 
 

අදාල 

යනොයේ 

NCB Click 

here 

 

යබදාහැරම් 
අංශය 04 
(දකුණු 
පළාත) 

SP/CE(DM)/T/2018/06 
යබදාහැරම් හා නඩත්තු (දකුණු 
පළාත) කාර්යාලයේ වැඩ 
කණ්ඩායමක් සඳහා ගාල්ල  
ප්රයද්ශයයන් ව. අ. 1200 කට 
යනොඅඩු යගොඩනැගිල්ලක් සහිත 
යරේන් යලොරියක් සහ සැහැල්ලු 
වාහන කිහිපයක් නවතා තැබිය 
හැකි හා ඒ සඳහා මාර්ග පහසුකම් 
සහිත ජ්ලය, විදුලිය හා ආරක්ෂිත 
තාප්ප යහෝ වැටවල් වලින් 
සමන්විත ස්ථානයක් කුලියට 
ගැනීමට අවශයව ඇත. 

 

2018 
යදසැම්බර් 14 
දින ප.ව. 02.00 

දකුණු පළාත් 
සපයා ගැනීම්  
කමිටුව 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
යබදාහැරම් හා 
නඩත්තු (දප) 
කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., 
යනො. 167, 
මාතර පාර, 
ගාල්ල. 

 

  ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
යබදාහැරම් හා නඩත්තු 
(දප) කාර්යාලය, 

ලං.වි.ම., 
යනො. 167, 
මාතර පාර, 
ගාල්ල. 

 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
යබදාහැරම් හා 
නඩත්තු (දප) 
කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., 
යනො. 167, 
මාතර පාර, 
ගාල්ල. 

 

අදාළ  
යනොයේ. 

NCB Click 
Here 

 
 

https://www.dropbox.com/s/j05sk6vusa7cigr/WPSII.T.2018.029.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j05sk6vusa7cigr/WPSII.T.2018.029.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rj0s38y5mvv5avd/WPSII.T.2018.038.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rj0s38y5mvv5avd/WPSII.T.2018.038.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cdjatnq1s856dwq/WPSII.T.2018.070.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cdjatnq1s856dwq/WPSII.T.2018.070.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b5ennutq20p2ed5/Sin-DD4-SP-SP-CE%28DM%29-T-2018-06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b5ennutq20p2ed5/Sin-DD4-SP-SP-CE%28DM%29-T-2018-06.pdf?dl=0
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යබදාහැරම් 
අංශය 04 
(දකුණු 
පළාත) 

DGM(SP)/C2/VC/2018/77 
253-1004 ඩබල් කැබ් රථය 

විකිණීම 
MITSUBISHI / L-200 / 2 WD 

2018.12.19 
ප.ව.2.00 

දකුණු පළාත් 
සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(දකුණු පළාත) 

කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො.167, 
මාතර පාර, 
ගාල්ල 

 

1,000.00 25,000.00 නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි (දකුණු 
පළාත) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., යනො.167, 
මාතර පාර, ගාල්ල 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(දකුණු පළාත) 
කාර්යාලය, 

ලං.වි.ම., යනො.167, 
මාතර පාර, ගාල්ල 

අදාළ  
යනොයේ. 

NCB Click 
here 

 
 

යබදාහැරම් 
අංශය 04 
(දකුණු 
පළාත) 

DGM(SP)/C2/HV/2018/78 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (තැනීම්) 

ඒකකයේ ප්රධාාන ඉංිනයන්රු ය  
රාජ්කාරි සඳහා කාර් රථ 01 ක් කුලී 

පදනම මත සපයා ගැනීම. 
(ලියාපදිංචි කර වසර 10 ක් ඇතුලත 

වාහන විය යුතුය) 

2018-12-19 
ප.ව. 02.00 

දකුණු පළාත් 
සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

එම 
 

රු.500.00 - එම 
 

එම 
 

අදාළ  
යනොයේ. 

NCB Click 
here 

 
 

යබදාහැරම් 
අංශය 04 
(දකුණු 
පළාත) 

 
DGM(SP)/C2/HV/2018/79 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (යබදාහැරම් 
නඩත්තු) ඒකකයේ ගාල්ල වැඩ 
කණ්ඩායයම් රාජ්කාරි සඳහා කෘ 
කැබ් රථ-01 ක් කුලී පදනම මත 

සපයා ගැනීම. 
(ලියාපදිංචි කර වසර 10ක් ඇතුලත 

වාහන විය යුතුය) 
 

2018-12-19 
ප.ව. 02.00 

දකුණු පළාත් 
සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

එම 
 

රු.500.00 - එම 
 

එම 
 

අදාළ  
යනොයේ. 

NCB Click 
here 

 
 

යබදාහැරම් 
අංශය 04 
(දකුණු 
පළාත) 

DGM(SP)/C2/HV/2018/80 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (ගාල්ල) 

ඒකකයේ කාර්යාලයේ රාජ්කාරි 
සඳහා වෑන් රථ-01 ක් කුලී පදනම 

මත සපයා ගැනීම 
(ලියාපදිංචි කර වසර 10 ක් ඇතුලත 

වාහන විය යුතුය) 

2018-12-
19ප.ව. 02.00 

දකුණු පළාත් 
සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

එම 
 

රු.500.00  එම 
 

එම 
 

අදාළ  
යනොයේ. 

NCB  
Click 
here 

 
 

යබදාහැරම් 
අංශය 04 
(දකුණු 
පළාත) 

DGM(SP)/C2/HV/2018/81 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (තංගල්ල) 
ඒකකයේ ප්රායද්ය ය නඩත්තු 

ඒකකයේ රාජ්කාරි සඳහා වෑන් රථ-
01 ක් කුලී පදනම  මත සපයා 

ගැනීම 
(ලියාපදිංචි කර වසර 10 ක් ඇතුලත 

වාහන විය යුතුය) 
 

2018-12-19 
ප.ව. 02.00 

දකුණු පළාත් 
සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

එම 
 

රු.500.00  එම 
 

එම 
 

අදාළ  
යනොයේ. 

NCB Click 
here 

 
 

https://www.dropbox.com/s/c8c54urplln2qea/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-VC-2018-77.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c8c54urplln2qea/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-VC-2018-77.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iyylr0hx2rpm429/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2018-78.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iyylr0hx2rpm429/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2018-78.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iqwaqcbt7jwprss/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2018-79.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iqwaqcbt7jwprss/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2018-79.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zf7w8ox0bqw02a9/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2018-80.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zf7w8ox0bqw02a9/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2018-80.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zbw0h28k89d30q5/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2018-81.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zbw0h28k89d30q5/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2018-81.pdf?dl=0
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යබදාහැරම් 
අංශය 04 
(දකුණු 
පළාත) 

දප/මා/ලි3/පවිත්රතා යකො./2018/04 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ දකුණු 
පළායත් මාතර ප්ර.වි.ඉ. කාර්යාලයට 
සහ ප්රාථමික උපයපොල හිත්තැටිය, 
මාතර, කඹුරුපිටිය, හක්මය, 
දික්වැල්ල, මුලටියන (උප)  
පාරියභෝගික මධායස්ථානයන්ට 

පවිත්රතා යසේවය සපයා ගැනීම.     -    
ශ්රමිකයින් 07 

 

 
2018.12.13 

 
ප.ව. 02.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රායද්ය ය ප්රධාාන විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය, 
අංක 120,  රාහුල පාර, 

මාතර. 

500.00 10,000.00 ප්රායද්ය ය ප්රධාාන විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය, 
අංක 120,  රාහුල පාර, 

මාතර. 

ප්රායද්ය ය ප්රධාාන විදුලි 
ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය, 

අංක 120,  රාහුල 
පාර, මාතර. 

අදාළ  
යනොයේ. 

NCB Click 
here 

 
 

යබදාහැරම් 
අංශය 04 
(දකුණු 
පළාත) 

දප/ගා/ලි3/පවිත්රතා/2018/15 
 

පවිත්රතා යසේවාව ලබා ගැනීම 
 
 

ප්රායද්ය ය විදුලි ඉංිනයන්රු ශාඛාවට 
අයත් 

ප්රායද්ය යවිදුලිඉංිනයන්රුකාර්යාලය
, ගාල්ල, බටදූව,  හබරාදූව, 
තවලමයනපාරියභෝගිකයසේවාමධාය
ස්ථානයන්සහඊටඅයත්ප්රාථමිකඋප
යපොලවල්වලපවිත්රතායසේවාවපවත්

වායගනයාම 

2018.12.13 

ප.ව.2.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ප්රායද්ය ය විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය. 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො187/3 

බණ්ඩාරනායක 
යපයදස, 
ගාල්ල 

 
දු.ක - 09122-34344 

 
 
 

1000/- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5000/- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ප්රායද්ය ය විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය. 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො187/3 

බණ්ඩාරනායක යපයදස, 
ගාල්ල 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ප්රායද්ය ය විදුලි 
ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය. 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො187/3 

බණ්ඩාරනායක 
යපයදස, 
ගාල්ල 

 
 
 
 

 NCB Click 
here 

 
 

යබදාහැරම් 
අංශය 04 
(දකුණු 
පළාත) 

නිසා (ද )/ලි6/2018/82 – 91 

දක්වා 

 

පුශගලික ආරක්ෂක පසාවාව ලබා 

ගැමම 
 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාර (දප) ට 

අයත්, මාතර 
/හම්බන්යතොට/තංගල්ල/ගාල්ල/අකු
රැස්ස/බද්යද්ගම/අම්බලන්යගොඩ 
ප්රායද්ය ය ඒකකයන්හි සහ එයට 
අනුබද්ධා ප්රාථමික උපයපොල/ 

පා.යසේ.ම.(මුදල් කවුළු සඳහා ගිනි 
අවි සහිතව) හා ප්ර.ඉ.යබදා නඩත්තු / 

ප්ර.ඉ.තැනීම් ඒකකයේ වැඩ 
කණ්ඩායම් සඳහාද පුද්ගලික 
ආරක්ෂක යසේවාව ලබා ගැනීම. 

 

2018-12-19 

 
ප.ව. 2.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

 
 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාර (දප) 
කාර්යාලය, අංක 167, 
මාතර පාර, ගාල්ල 

 
දු.අං. 091-

2232095,091-
2232058 

1,000/-  නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාර (දප) 
කාර්යාලය, අංක 167, 
මාතර පාර, ගාල්ල 

 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාර (දප) 
කාර්යාලය, අංක 167, 
මාතර පාර, ගාල්ල 

 

අදාල 
යනොයේ. 

NCB Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/2yoxm2h8gyk2ljb/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%B8%E0%B7%8F-%E0%B6%BD%E0%B7%923-%E0%B6%B4%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%8F%20%E0%B6%9A%E0%B7%9C-2018-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2yoxm2h8gyk2ljb/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%B8%E0%B7%8F-%E0%B6%BD%E0%B7%923-%E0%B6%B4%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%8F%20%E0%B6%9A%E0%B7%9C-2018-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l61srbzso11dd8f/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%9C%E0%B7%8F-%E0%B6%BD%E0%B7%923-%E0%B6%B4%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%8F-2018-15.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l61srbzso11dd8f/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%9C%E0%B7%8F-%E0%B6%BD%E0%B7%923-%E0%B6%B4%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%8F-2018-15.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/prwzy7e8v15y857/Sin-DD4-SP-%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8F%28%E0%B6%AF%E0%B6%B4%29-%E0%B6%BD%E0%B7%926-2018-82-91.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/prwzy7e8v15y857/Sin-DD4-SP-%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8F%28%E0%B6%AF%E0%B6%B4%29-%E0%B6%BD%E0%B7%926-2018-82-91.pdf?dl=0
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 වයාපෘති  
අංශය  

(යමොරයගොල්
ල ජ්ල විදුලි 
වයාපෘතිය) 

CEB/MHP/PD/TD/04/2018/02 
 

යමොරයගොල්ල ජ්ල විදුලි 
වයාපෘති යයහි වයාපෘති 

කලමනාකරය අංශය, උප යද්ශන 
කාර්යාලය සහ කාර්ය මණ්ඩලය 
සඳහා නවාතැන් ලබා දී ඇති 

පරිශ්රයන්හි වසරක (01) කාලයක් 
සඳහා පිරිසිදු කිරම් හා 

සනීපාරක්ෂක යසේවා සැපයීම. 
 
 

2018  
යදසැම්බර් 12 
වන දින 
ප:ව 02.00 

වයාපෘති 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(යමොරයගොල්
ල ජ්ලවිදුලි 
වයාපෘතිය) 

වයාපෘති අධායක්ෂ, 
යමොරයගොල්ල ජ්ල 
විදුලි වයාපෘතිය, 
අංක 6/1, ටී.බී. 

පානයබොක්ක මාවත, 
ගම්යපොල 

දු. ක. 081-383 2043 
Fax. 081-2353018 

 

යනොමියල් 40,000.00 වයාපෘති අධායක්ෂ, 
යමොරයගොල්ල ජ්ල විදුලි 

වයාපෘතිය, 
අංක 6/1, 

ටී.බී.පානයබොක්ක මාවත, 
ගම්යපොල 

වයාපෘති අධායක්ෂ, 
යමොරයගොල්ල ජ්ල 
විදුලි වයාපෘතිය, 
අංක 6/1, 

ටී.බී.පානයබොක්ක 
මාවත, ගම්යපොල 

 

2018 යදසැම්බර් 12  
වන දින 

ප:ව 02.00 

අදාල 
යනොයේ 

NCB Click 
Here 

 වයාපෘති  
අංශය  

(යමොරයගොල්
ල ජ්ල විදුලි 
වයාපෘතිය) 

CEB/MHP/PD/TD/06/2018/05 
 

යමොරයගොල්ල ජ්ලවිදුලි 
වයාපෘතයයහි ගර්ත ත වාහන 

විකිණීම. 
 

2018 
යදසැම්බර් 26 
වැනි දින 

11.00 පැය 

වයාපෘති 
අධායක්ෂ 

(ම ොරම ොල්
ල ජලවිදුලි 
ව්යාපෘතිය ) 

එම 
 

500.00 15,000.00 එම 
 

එම 
 
 

2018 යදසැම්බර් 26 
වැනි දින 11.00 පැය 

අදාළ 
යනොයේ 

NCB Click 
Here 

වයාපෘති 
(ම.සු.වි.වයා.) 

CEB/MWPP/2018/07 
මන්නාරම සුළං විදුලිබල වයාපෘතිය 
සදහා 4WD ඩබල් කැබ් රථයක් බදු 
පදනම මත ලබා ගැනීමට යටන්ඩර් 

පත් කැදවිම. 

2018 
යදසැම්බර් 13 
යප.ව10.00 

ප්රසම්පාදන 
මණ්ඩලය 
(වයාපෘති 
අංශය) 

වයාපෘතිඅධායක්ෂ 
(ම.සු.වි.වයා.) 

ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩල
ය 

යනො.754, නව 
පාර්ලියම්න්තුවපාර, 

පැලවත්ත 
බත්තරමුල්ල 

දු: 011 288 9640 
 

- 5,000.00 වයාපෘතිඅධායක්ෂ 
(ම.සු.වි.වයා.) 

ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩලය 
යනො.754, නව 

පාර්ලියම්න්තුවපාර, 
පැලවත්ත 
බත්තරමුල්ල 

දු: 011 288 9640 

වයාපෘතිඅධායක්ෂ 
(ම.සු.වි.වයා.) 

ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩ
ලය 

යනො.754, නව 
පාර්ලියම්න්තුවපාර, 

පැලවත්ත 
බත්තරමුල්ල 

දු: 011 288 9640 

- NCB Click 
Here 

 
 

ආයතනික 
රයමෝපාය 
අංශය 

(ආ.ර. හා නි. 
ක.) 

CEB/DGM(CS&RA)/ 
CE(CS)/AR2017/01 

ලං.වි.ම. 2017 වාර්ෂික වාර්තාව 
නිර්මායය සහ ඩිිනටල් මුද්රයය 

කිරම 

2019.01.10 
 

ප.ව.02.00 

අංශ 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(ආයතනික 
රයමෝපාය) 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාර 

(ආයතනික රයමෝපාය 
හා නියාමන කටයුතු) 

ශාඛාව, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

යලෝයහොර් ආර්යා යය 
අරමුදල් 

යගොඩනැගිල්ල, 
2වන මහල, 

සර් චිත්තම්පලම් ඒ. 
ගාඩිනර් මාවත, 
යකොළඹ 02 

 
011-2433 467 
011-2433 767 

100.00 25,000.00 නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාර 

(ආයතනික රයමෝපාය හා 
නියාමන කටයුතු) ශාඛාව, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යලෝයහොර් ආර්යා යය 
අරමුදල් යගොඩනැගිල්ල, 

2වන මහල, 
සර් චිත්තම්පලම් ඒ. 
ගාඩිනර් මාවත, 
යකොළඹ 02 

 
011-2433 467 
011-2433 767 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාර 
(ආයතනික 
රයමෝපාය හා 
නියාමන කටයුතු) 

ශාඛාව, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

යලෝයහොර් ආර්යා 
යය අරමුදල් 
යගොඩනැගිල්ල, 
2වන මහල, 

සර් චිත්තම්පලම් ඒ. 
ගාඩිනර් මාවත, 
යකොළඹ 02 

 
011-2433 467 
011-2433 767 

N/A NCB click 
here 

https://www.dropbox.com/s/s29cx13hhvdwjb7/Eng-PRJ-MHP-PD-TD-04-2018-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s29cx13hhvdwjb7/Eng-PRJ-MHP-PD-TD-04-2018-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a0833wh6pp96y16/Sin-PRJ-MHP-PD-TD-06-2018-05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a0833wh6pp96y16/Sin-PRJ-MHP-PD-TD-06-2018-05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cw16mhcibfr8oli/ENG-PRJ-MWPP-2018-07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cw16mhcibfr8oli/ENG-PRJ-MWPP-2018-07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vwnqqvshqwldv3u/ENG-CS-CS%26RA-CEB_DGM%28CS%26RA%29_CE%28CS%29_AR2017_01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vwnqqvshqwldv3u/ENG-CS-CS%26RA-CEB_DGM%28CS%26RA%29_CE%28CS%29_AR2017_01.pdf?dl=0
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ආයතනික 
රයමෝපාය 
අංශය 

(ආ.ර. හා නි. 
ක.) 

CS&RA/TENDERS/2018/02 
 

භාවිතයට ගත පනොහැකි 

වට්පටෝරු භාණ්ඩ විකිණීම  සඳහා 

පටන්ඩර් කැඳවීම. 
 

2018-12-19 
10’00 පැය 

අංශ 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(ආයතනික 
රයමෝපාය) 

එම 
 

011-2433 467 
011-2432 388 

50.00 අදාල නැත එම 
 

එම 
 

011-2433 467 
011-2432 388 

අදාල නැත NCB click 
here 

 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය යවනුයවන් සපයාගැනීම් කමිටුයේ සභාපති විසින් හැකියාවැති සැපයුම්කරුවන් යවතින්, ජ්ාතයන්තර/ජ්ාතික තර`ගකාර ලංසු ඉදිරිපත් කිරයම් 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 ඔවුන්ය  බලයලත් නියයෝිනතයන්ට පමයක් ලංසු යපොත් නිකුත් කරනු ලැයබ්. අවශය වු විටක ඔවුන් 1987 අංක 3 දරය යපොදු යකොන්ත රාත් පනතට අනුකූලව ලියාපදිංචි විය යුතුය. 
 

 

ලංසු භාර ගන්නා අවසාන දිනයට කලින් දින දක්වා සෑම ලංසු යපොතක් යවනුයවන්ම ඉහත 6 වන තීරුයේ ස`දහන් මුදල යගවා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාර/ප රධාාන ඉංිනයන්රු 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 සාමානයාධිකාකාර 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 කිරයමන් අදාල නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාර/ප රධාාන ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපොත් අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ඔවුන්ය  නියයෝිනතයින්ට අදාල නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාර/ප රධාාන ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් පරක්ෂා කල හැක. 
 

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ඔවුන්ය  අනුමැතිය ලත් නියයෝිනතයින් ඉදිරිපිටදී ඉහත තීරු අංක 9 හි ස`දහන් 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 කිරම් විමසිය යුත්යත් ලංසු යපොත් නික`ත් කරනු ලබන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාර/ ප රධාාන ඉංිනයන්රු යවතිනි. 
 

 

 
 ICB ) අන්තර්ජ්ාතික තර`ගකාර ලංසු “  NCB ) යද්ය ය තර`ගකාර ලංසු 

 
 
 

        සාමානයාධිකාකාරී                         
                                     
 

https://www.dropbox.com/s/lv3opl2ff5feya6/ENG-CS-CS%26RA-CEB_DGM%28CS%26RA%29_TENDERS_2018_02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lv3opl2ff5feya6/ENG-CS-CS%26RA-CEB_DGM%28CS%26RA%29_TENDERS_2018_02.pdf?dl=0

