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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 ද්රව්ය 

ජනන  අංශය 
(මහව්ැලි 
සංකීර්ණය) 

MC/UKPS/2018/24 
 

Supply and Delivery of 48V, 
150 AH OPZV valve Regulated 

lead Acid Gel Battery Banks 
Using 12V (6 Cell Block) 
Batteries with Accessories 

 
2019/01/30 

ව්න 
 

දින 1400 hrs. 

 
මහව්ැලි 
සංකීර්ණය 
ප්රස්පාාදන 
කමිටුව් 

ප්රධාාන ංංිනේරු,ඉංහ  
ේකොත්මේේ විදුලි 
බලාගාරයඉ 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලයඉ 

නිය්පග්පේදොරඉ 
ේකොත්මේේ. 

 
දුරකථන 

0512233211 
0777253096 
0777253098 
ෆැක්ස් : 

0512233168 
 

1000/= 
සියලුම 
ේගවී්ප 
ජනක 
අංශේේ 
රැස්කිරීේ්ප 
ගිණු්ප 
අංශේේ 
මහජන 
බැංකුේේ 
ේදමටේගොඩ 
ශාඛාේේ 
ගිණු්ප අංක 
071-1001-
23320-705 
ගිණුමට 
බැර කර 
අදාල 
රිසිට්ාත 
ංදිරිාත් 
කිරීේමර 

2019/01/30
දින දක්ව්ා 
9:00 ාැය 
සිට 15:00 
ාැය දක්ව්ා 
සතිේේ ව්ැඩ 
කරන දින 
ව්ලදී ලබා 
ගත හැක. 

50ඉ000/= 
 

ප්රධාාන ංංිනේරු,ඉ 
ංහ  ේකොත්මේේ විදුලි 

බලාගාරයඉ 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයඉ 

නිය්පග්පේදොරඉ 
ේකොත්මේේ 

ප්රධාාන ංංිනේරු,ඉ 
ංහ  ේකොත්මේේ 
විදුලි බලාගාරයඉ 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලයඉ 

නිය්පග්පේදොරඉ 
ේකොත්මේේ 

2019/01/30දින ාැය 
1400hrs. 

අදා  නැත. NCB Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/uhsro9qjnhlpqmw/ENG-GEN-MC-UKPS-2018-24.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uhsro9qjnhlpqmw/ENG-GEN-MC-UKPS-2018-24.pdf?dl=0
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ේබදා හැරි්ප 
අංශය 01 
(ේකො ඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2018/05
7 
 

Supply, Installation & 
Commissioning of Video 

Surveillance System for Primary 
Substation “G & H” in Colombo City 

 
ලංසු අවසන් වීමට යපර සාකච්ජාව 

සදහා පැමීණිය යුතු දිනය  2019 

ජනවාරි මස 17 වැනිදා  

යප.ව.10.00 ට නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි (යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, සිේ වන මහල, 

ලක්ෂ්මන් යගොඩනැගිල්ල, 340, 

ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, යකොළඹ 03 

දී. 

2019 ජනව්ාරි 
මස 30 ව්ැනිදා 
ේා.ව්.10.00 

ා ාත් 
මිලදී 
ගැනු්ප 
කමිටුව් 

නිේයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(ේකො ඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 
සිේ ව්න මහල,  
ලක්ෂ්මර 

ේගොඩනැලිේල,340, 
ආර්. ඒ. ද ේමේ මාව්ත, 
ේකො ඹ 03 මගිර 
2019-01-29 දිනට 

ේාර 
දුක.011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලිර) 

 

14,000.00 
(මුදලිර ේහෝ 
බැංකු 

අණකරයක් 
මඟිර) 

නිේයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(ේකො ඹ නගරය) 
කාර්යාලයඉ 

සිේ ව්න මහල,  ලක්ෂ්මර 
ේගොඩනැගිේල, 340ඉ ආර් 
ඒ ද ේමේ මාව්තඉ ේකො ඹ 
03 හි තබා ඇති ලංසු 

ේාට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නිේයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(ේකො ඹ නගරය) 
කාර්යාලය 

- NCB click here 
 

ේබදා හැරි්ප 
අංශය 01 
(ේකො ඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2018/092 
 

Tailoring And Delivery of Staff 
Uniforms (Various Categories) 

Colombo City -187 Nos. 
 

2019 
ජනව්ාරී 

30 
ේා.ව්.10.00 

ා ාත් 
මිලදී 
ගැනු්ප 
කමිටුව් 

එම 1,000.00 
(මුදලිර) 

5,500.00 
(මුදලිර ේහෝ 
බැංකු 

අණකරයක් 
මඟිර) 

එම එම - NCB click here 
 

ේබදා හැරි්ප 
අංශය 01 
(ේකො ඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2018/165 
 

Cable Cu. PVC Insulated – Single 
(7/1.70) 16Sqmm – 4000 Mtrs. 

 

2019 
ජනව්ාරී 

30 
ේා.ව්.10.00 

ා ාත් 
මිලදී 
ගැනු්ප 
කමිටුව් 

එම 1,000.00 
(මුදලිර) 

11,000.00 
(මුදලිර ේහෝ 
බැංකු 

අණකරයක් 
මඟිර) 

එම එම - NCB click here 
 

ේබදා හැරි්ප 
අංශය 01 
(ේකො ඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2018/169 
 

Jointing Kits – Transition H.S. 
11kV/95Sqmm/ 3C/XLPE-

PILC/SWA (Without Ferrules) 
 

2019 
ජනව්ාරී 

30 
ේා.ව්.10.00 

ා ාත් 
මිලදී 
ගැනු්ප 
කමිටුව් 

එම 3,500.00 
(මුදලිර) 

140,000.00 
(මුදලිර ේහෝ 
බැංකු 

අණකරයක් 
මඟිර) 

එම එම - NCB click here 
 

ේබදා හැරි්ප 
අංශය 01 
(ේකො ඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2019/01 
 

Underground Cable 
240Sqmm/LT/4C/Cu/XLPE/SWA/PV

C 
 

2019 
ජනව්ාරී 

30 
ේා.ව්.10.00 

ා ාත් 
මිලදී 
ගැනු්ප 
කමිටුව් 

එම 3,500.00 
(මුදලිර) 

127,000.00 
(මුදලිර ේහෝ 
බැංකු 

අණකරයක් 
මඟිර) 

එම එම - NCB click here 
 

https://www.dropbox.com/s/nwm4p8z2u9zuh9e/ENG-DD1-CC-2018-057.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d0cjqptv1fy049u/ENG-DD1-CC-2018-092.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ndknn2dkyq88g0g/ENG-DD1-CC-2018-165.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l9l4fzpcz68dqg2/ENG-DD1-CC-2018-169.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4i7hcn50b2wdycf/ENG-DD1-CC-2019-001.pdf?dl=0
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ේබදාහැරී්ප 
අංශය 02 

(නැේගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/19/001 

 
අම්පාර උප ප්රායීය ය ගාඩායේ 

භාවිතයට ගත යනොහැකි අාලි ද්රවය 

විකිණීම. 

2019.01.30    

ව්න දා 
ාස්ව්ු, 

2.00 

ා ාත් 
ප්රස්පාාදන 
කමිටුව් 

(නැේගනහිර
) 

ප්රාේීය ය විදුලි 
ංංිනේරු, කාර්යාලයඉ 

(අ්පාාර) 
063-2222387 
063-2222078            

ේහෝ 
නිේයෝජය 

සමානයාධිකාකාරී 
(නැේගනහිර 
කාර්යාලය) 
ත්රිකුණාමලය             
026-2222666 

 
 
 

026-2221030 

500.00 මුළු පිරිවැයයන් 

5% 

නිේයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(නැේගනහිර කාර්යාලය)ඉ 

නිලාේව්ලි ාාරඉ 
ත්රිකුණාමලය 

නිේයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(නැේගනහිර 
කාර්යාලය) 
නිලාේව්ලි ාාර 
ත්රිකුණාමලය 

- NCB Click Here 

ේබදාහැරි්ප 
අංශය 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/001 
ලං.වි.ම.මධායම ා ාත සහහා 

Multiple Aerial Connection 
Boxes 1000ක් සායා භාරදීම. 

 

2019-01-30 
දින 

ා.ව්. 2.00ට 

ා ාත් 
ප්රස්පාාදන 
කමිටුව් 

ප්ර.ං. (ව්ාිජජ) 
කාර්යාලයඉ ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලයඉ 
අංක 04ඉ අස්ගිරිය ාාරඉ 

මහනුව්ර. 
දු.අ.  081-2234324 
081-4472724 

3500/= 456ඉ000/= ප්ර.ං. (ව්ාිජජ) කාර්යාලයඉ 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයඉ 

අංක 04ඉ 
අස්ගිරිය ාාරඉ 
මහනුව්ර. 

 

ප්ර.ං. (ව්ාිජජ) 
කාර්යාලයඉ 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලයඉ 
අංක 04ඉ 

අස්ගිරිය ාාරඉ 
මහනුව්ර. 

අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

ේබදාහැරී්ප 
අංශය 0 4 
(බාද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2019/01 
කණු -  ව්ැ.ේකො. මීටර 8.3 කි.ග්රෑ. 
100 (Poles - R.C. 8.3m 100kg) 
සාදා, සායා, ේගනවිත් භාරදීම 

1,500 එකු 
(ලංසු මිල ු,. මිලියන 5 

ංක්මව්රේර න්ප ලංසු භාරගරනා 
අව්සාන දිනයට ේාර PCAIII 

අව්ශයේේ.) 
 

2019.01.31 
ේා.ව්. 10.00 

ා ාත් 
ප්රස්පාාදන 
කමි ටුව් 

නිේයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර ා ාත 
දකුණ-1) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 608, 

ගාලුාාර, රත්මලාන. 
011-2638852 

1,500.00 157,000.00 ප්රධාාන ංංිනේරු, 
(ව්ාිජජ), නිේයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(බස්නාහිර ා ාත දකුණ-
1) කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 608, 
ගාලුාාර, රත්මලාන. 

ප්රධාාන ංංිනේරු, 
(ව්ාිජජ), නිේයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර ා ාත 
දකුණ-1) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 608, 

ගාලුාාර, රත්මලාන. 

 NCB Click 
here 

 

ේබදාහැරී්ප 
අංශය 0 4 
(බාද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2019/02 
කණු - ේකොරක්රීට් ේා රැඳි මීටර් 11 
කි.ග්රෑ. 500 (Poles Concrete Pre 

Stressed 11m 500kg) සාදා, සායා 
ේගනවිත් භාරදීම 

100 එකු 

2019.01.31 
ේා.ව්. 10.00 

ා ාත් 
ප්රස්පාාදන 
කමි ටුව් 

එම 1,500.00 35,000.00 එම එම  NCB Click 
here 

 

ේබදාහැරී්ප 
අංශය 0 4 
(බාද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2019/03 
කණු - ව්ැ.ේකො. මීටර් 9 කි.ග්රෑ. 115 
( Poles R.C. LT 9.0m 115kg )  
සාදා, සායා, ේගනවිත් භාරදීම 

100 එකු 
 

2019.01.31 
ේා.ව්. 10.00 

ා ාත් 
ප්රස්පාාදන 
කමි ටුව් 

එම 1,500.00 13,000.00 එම එම  NCB Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/i8wpqrm7nfdep63/Eng-DD2-EP-001%20Sales%20of%20unserviceable%20articles%20at%20Sub%20provincial%20stores%2C%20Ampara.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u7d1gr9bpw5xm51/Eng-DD2-CP-PPC-2019-001.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u7d1gr9bpw5xm51/Eng-DD2-CP-PPC-2019-001.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pkz3eurg784a64r/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pkz3eurg784a64r/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v7yhkckear12pvr/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v7yhkckear12pvr/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hbsm217td7uh5a2/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hbsm217td7uh5a2/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_03.pdf?dl=0
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ේබදාහැරී්ප 
අංශය 0 4 
(බාද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2019/04 
තඹ බහර තනි (Cable - Cu. PVC 

Insulated - Single (61/2.52) 
300sqmm ) සායා, ේගනවිත් 

භාරදීම 
500  මීටර් 

2019.01.31 
ේා.ව්. 10.00 

ා ාත් 
ප්රස්පාාදන 
කමි ටුව් 

එම 1,500.00 26,000.00 එම එම  NCB Click 
here 

 

ඉදිකිරීම් 

ජනන අංශය 

(මහව්ැලි 

සංකීර්ණය) 

MC/RND/PT/2018/21 

රරේදිජගල විදුලි බලස්ථානයට 

අයත් සංචාරක බංගලාේේ ව්හලය 

නවීකරණය කිරීමසදහා ලංසු 

කැදවිම. 

 
 

2019/01/30 
10:00 ාැය 

මහව්ැලි 
සංකීර්ණය 
ප්රස්පාාදන 
කමිටුව් 

1. නිේයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(මහව්ැලි සංකීර්ණය)ඉ 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලයඉ 

තැ.ේා. 42ඉ අ්පපිටිය 

ාාරඉ මහනුව්ර. 

දුරකථන: 081-

2224568 
 

2. ප්රධාාන ංංිනේරු,ඉ 

රරේදනිගල විදුලි 
බලස්ථානයඉ ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලයඉ 
තැ.ේා. 05ඉ රරටැේේ. 

 

දුරකථන : 055-

4929011 

ෆැක්ස් : 055-2245755 

විදුත් : 

cerdmc.gen@ceb.lk 

 

ු,.1000.00 
මහජන 
බැංකුව් 

ේදමටේගොඩ 
ශාඛාේේ 

ඇති ලං.වි.ම. 
ජනන 

මුලස්ථාන 
 

ගිණු්ප අංක: 
071-1-001-
2-3320705 
ගිණුමට බැර 
කර ලදුාත 
ංදිරිාත් ක  
යුතුය. 

 

ු,.50,000.00 ප්රධාාන ංංිනේරු,ඉ 

රරේදනිගල විදුලි 

බලස්ථානයඉ ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලයඉ 

තැ.ේා. 05ඉ රරටැේේ. 
 

ප්රධාාන ංංිනේරු,ඉ 

රරේදනිගල විදුලි 

බලස්ථානයඉ ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලයඉ 

තැ.ේා. 05ඉ 

රරටැේේ. 
 

 NCB Click 

here 

 

ේබදාහැරී්ප 
අංශය 02 
(ව්යාාිති හා 
අධිකාසැර 
නඩත්තු) 

PRO.&HM/DD2/DPC/CE(SC&
M)/2018/47 

 
ලංකා කාර්මික ජනාදේේ 

(LINDEL) 
42' - 9'' x 23' - 6'' ද.ේව්ො. 33 

ේකොරක්රීට් කණු ව්හු, අංගනයක් 
ංදිරිකිරීම (සිවිේ කාර්යය) 

 
ේගොඩනැගිලි ංදිකිරී්ප අංශේයහි 

ICTAD ේරේිජගත කිරීම අනුව්  C-
8 ේහෝ ඊට ව්ැඩි ේකොරත්රාත් 

කු,ව්ර සුදුසු ේේ. 

2019-01-30    
ා.ව්.2.00 

 

ේබදාහැරී්ප 
සායාගැනී්ප 
කමිටුව් -
ේබදාහැරී්ප 
අංශ 02 

ප්රධාාන ංංිනේරු, 
(උාේාොල ංදිකිරී්ප හා 
නඩත්තු) ව්යාාිති හා 
අධිකාසැර නඩත්තු - 
ේබ.අ.02) බටහිර 
කලාා කාර්යාලය. 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය. අංක 21ඉ  
ාේලිය ාාරඉ ග්පාහ. 

 
033-2223179 
033-2231769 

ු,. 1ඉ000/- 
 
 
 

ු,. 21ඉ000/- 
 

ප්රධාාන ංංිනේරු, 
(උාේාොල ංදිකිරී්ප හා 
නඩත්තු) ව්යාාිති හා 
අධිකාසැර නඩත්තු - 

ේබ.අ.02) බටහිර කලාා 
කාර්යාලය. ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය. අංක 
21ඉ  ාේලිය ාාරඉ 

ග්පාහ. 
 

033-2223179 
033-2231769 

ප්රධාාන ංංිනේරු, 
(උාේාොල ංදිකිරී්ප 
හා නඩත්තු) ව්යාාිති 
හා අධිකාසැර නඩත්තු - 
ේබ.අ.02) බටහිර 
කලාා කාර්යාලය. 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය. අංක 21ඉ  
ාේලිය ාාරඉ ග්පාහ. 

 
033-2223179 
033-2231769 

අදාල නැත 
 

NCB 

 

click 

here 

 

https://www.dropbox.com/s/2kdmidxo87g1hwm/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2kdmidxo87g1hwm/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_04.pdf?dl=0
mailto:cerdmc.gen@ceb.lk
https://www.dropbox.com/s/vd7h5i3zlilozaa/ENG-GEN-MC-RND-PT-2018-21.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vd7h5i3zlilozaa/ENG-GEN-MC-RND-PT-2018-21.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9yp45f0zike1kpp/ENG-DD2-PHM-PRO%26HM-DD2-DPC-CE%28SC%26M%29-2018-47.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9yp45f0zike1kpp/ENG-DD2-PHM-PRO%26HM-DD2-DPC-CE%28SC%26M%29-2018-47.pdf?dl=0
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ේබදාහැරී්ප 
අංශය 02 
(ව්යාාිති හා 
අධිකාසැර 
නඩත්තු) 

PRO.&HM/DD2/DPC/CE(SC&

M)/2018/35 

නයිව්ල ප්රේීශේේ 47' - 9'' x 105' - 

6''  ද.ේව්ො. 33 ේකොරක්රීට් කණු 
ව්හු, අංගනයක් ංදිරිකිරීම (සිවිේ 

කාර්යය) 

 
ේගොඩනැගිලි ංදිකිරී්ප අංශේයහි 

ICTAD ේරේිජගත කිරීම අනුව්  C-
8 ේහෝ ඊට ව්ැඩි ේකොරත්රාත් 

කු,ව්ර සුදුසු ේේ. 
 

2019-01-30   
ා.ව්.2.00 

 

ේබදාහැරී්ප 
සායාගැනී්ප 
කමිටුව් -
ේබදාහැරී්ප 
අංශ 02 

එම ු,. 1ඉ000/- 
 
 
 

ු,.45ඉ000/- 
 

එම එම අදාල නැත 
 

NCB 

 

click 

here 

 

ේබදාහැරී්ප 
අංශය 04 
(බාද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/සිවිල්/ටී/2019/01 
කළුේබෝවිල ාාරිේභෝගිකේසේව්ා 
මධායස්තානේේ ේදේව්නි මහල 
ේබදාේව්ර කිරීම සහහා වූ 

ේටරඩරය 

2019.01.24 
ේා.ව්. 10.00 

ා ාත් 
ප්රස්පාාදන 
කමි ටුව් 

නිේයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර ා ාත 
දකුණ-1) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 608, 

ගාලුාාර, රත්මලාන. 
011-2638852 

 

500.00 15,000.00 ප්රධාාන ංංිනේරු, 
(ව්ාිජජ), නිේයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(බස්නාහිර ා ාත දකුණ-
1) කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 608, 
ගාලුාාර, රත්මලාන. 

ප්රධාාන ංංිනේරු, 
(ව්ාිජජ), නිේයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර ා ාත 
දකුණ-1) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 608, 

ගාලුාාර, රත්මලාන. 

 NCB Click 
here 

 

ේසේව්ා 
ජනන අංශය 
(තාාබල 
සංකීර්ණය) 

එස්පීඑස්/සීඊ/කිේයූඒ /01/2019/02 
 

සපුගස්කරද විදුලි බලස්ථානය 
සහහා තනිකඩ නිල නිව්ාසයක් 
ව්සරක කාලයක් සහහා බීදට 

ගැනීම 

2019.01.24 
ව්න දින 14:00 

ාැයට 

නි. සා. 
(තාාබල 
සංකීර්ණය) 

ප්රධාාන ංංිනේරු, 
(සපුගස්කරද විදුලි 
බලස්ථානය-ලං.වි.ම.ඉ 
ේහයියරතුඩුව්) 

2400422ඉ 2400356 
ෆැක්ස් 2400584 

 

ේනොමිේේ අදාල නැත ප්රධාාන ංංිනේරු, 
(සපුගස්කරද විදුලි 
බලස්ථානය-ලං.වි.ම.ඉ 
ේහයියරතුඩුව්) 

2400422ඉ 2400356 
ෆැක්ස් 2400584 

ප්රධාාන ංංිනේරු, 
(සපුගස්කරද විදුලි 
බලස්ථානය-ලං.වි.ම.ඉ 
ේහයියරතුඩුව්) 

2400422ඉ 2400356 
ෆැක්ස් 2400584 

අදාල නැත NCB Click 

Here 

ජනන අංශය 

(මහව්ැලි 

සංකීර්ණය) 

MC/RND/PT/2018/22 
රන්ටැයේ විදුලි ාලස්ථානයට අයත් 

CECB නිවාස යපයදයසේ උදයාන 

අලංකරය කටයුතු, සනීපාරක 

කටයුතු, පිරිසිදු කිරීම යන 

යසේවාවන් ලාා ගැනීම-2019 
 

2019/01/31 

 
14:00 ාැය 

මහව්ැලි 
සංකීර්ණය 
ප්රස්පාාන 
කමිටුව් 

ප්රධාාන ංංිනේරු,ඉ 

රරේදනිගල විදුලි 
බලස්ථානයඉ ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලයඉ 
තැ.ේා. 05ඉ රරටැේේ. 

 
දුරකථන : 055-

2245758/9 

ෆැක්ස් : 055-2245755 

විදුත් : 

cerdmc.gen@ceb.lk 

 

ු,.1000.00 
මහජන 
බැංකුව් 

ේදමටේගොඩ 
ශාඛාේේ 

ඇති ලං.වි.ම. 
ජනන 

මුලස්ථාන 
ගිණු්ප අංක: 
071-1-001-
2-3320705 
ගිණුමට බැර 
කර ලදුාත 
ංදිරිාත් ක  
යුතුය. 

ු,.22,000.00 ප්රධාාන ංංිනේරු,ඉ 

රරේදනිගල විදුලි 

බලස්ථානයඉ ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලයඉ 

තැ.ේා. 05ඉ රරටැේේ. 
 

ප්රධාාන ංංිනේරු,ඉ 

රරේදනිගල විදුලි 

බලස්ථානයඉ ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලයඉ 

තැ.ේා. 05ඉ 

රරටැේේ. 
 

- NCB Click 

here 

 

https://www.dropbox.com/s/uwq0uvmes3ruze9/ENG-DD2-PHM-PRO%26HM-DD2-DPC-CE%28SC%26M%29-2018-35.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uwq0uvmes3ruze9/ENG-DD2-PHM-PRO%26HM-DD2-DPC-CE%28SC%26M%29-2018-35.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oeb5a5vy3wchpzd/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_CIVIL_01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oeb5a5vy3wchpzd/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_CIVIL_01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qezdknsipq4qcr5/Sin%20GEN-TC-SPS-CE-QUA-01-2019-02.rev1.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qezdknsipq4qcr5/Sin%20GEN-TC-SPS-CE-QUA-01-2019-02.rev1.pdf?dl=0
mailto:cerdmc.gen@ceb.lk
https://www.dropbox.com/s/n9rw4dd8q4yx52p/SIN-GEN-MC-RND-PT-2018-22.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n9rw4dd8q4yx52p/SIN-GEN-MC-RND-PT-2018-22.pdf?dl=0
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ජනන අංශය 
(ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය) 

LV/T2018/0474 
 

ලක්විජය බලාගාරේේ ජැටිේේ අංක 
"0" ාටිව්ාහකය ප්රතිසංස්කරණය 

කිරීම 

2019 
ේාබරව්ාරි 06 
බදාදා දින 

14.00 ාැයට. 
 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය-
කනිෂ්ඨ 

සායා ගැනී්ප 
කමිටුව් 

ප්රස්පාාදන අංශයඉ 
4ව්න මහලඉ බලස්ථාන 

ක මණාකු, 
(ලක්විජය සංකීර්ණය) 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලයඉ 

නාරක්කේලියඉ 
ේනොේරොච්ේචෝේේ 

TP : 032 226 8972 

Fax: 032 226 8975 

12,500/- 
මුදල  
(නැව්ත 

ේනොේගව්න 
ේටරඩර් 
තැරාතුව්) 
සාමානයාධිකා
කාරී ලංකා 
විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
නමිර 
මහජන 
බැංකුේේ 
ගිණු්ප අංක: 
071100123
320705 
ේව්ත බැර 
කල හැක. 

 

ු,. 600,000.00 ප්රස්පාාදන අංශය, 4 ව්න 

මහල, ාරිාාලන 

ේගොඩනැගිේල, ලක්විජය 

සංකීර්ණය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්කේලිය, 

ේනොේරොච්චේලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව්. 

 
TP : 032 226 8972 
Fax: 032 226 8975 

ප්රස්පාාදන අංශය, 4 
ව්න මහල, ාරිාාලන 
ේගොඩනැගිේල, 

ලක්විජය සංකීර්ණය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

නාරක්කේලිය, 
ේනොේරොච්චේලයි 

61342. 
 

http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
ේව්තිර 
ේනොමිේේ 
බාගත 

කරගත හැක 
 

NCB Click 
Here 

 

ේබදාහැරී්ප 
අංශය 01 

(ව්යාාිති හා 
බැර නඩත්තු) 

CE(P&HM)DD1/T/SV/2018/09 

 

විදුලි ංංිනේරු, (උාේාො  ංදිකිරී්ප 

හා නඩත්තු II)ේබ.අ.1 ේේ රාජකාරී 
කටයුතු සහහා ව්සර ේදකක 

කාලයකට ේමෝටර් රථයක් ලබා 
ගැනීම සහහා වූ ේටරඩරය                                         

2019 ජනව්ාරි 
මස 31 ව්න දින 
ා.ව්. 2.00 
දක්ව්ා 

කලාපීය 
සායා 
ගැනීේ්ප 
කමිටුව් 

(ේබදාහැරී්ප 
අංශය 01) 

නිේයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(ව්යාාිති හා බැර 
නඩත්තු) ේබදාහැරී්ප 
අංශය 01ඉ       ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලයඉ 
ේනො.288ඉ නුව්ර ාාරඉ         

කුු,ණෑගලඉ 
 

දු.ක.: 037- 2229151ඉ 
2230483ඉ 2230484                    
ෆැක්ස් 037-2229151 

500.00 30ඉ000.00 නිේයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ව්යාාිති 

හා බැර නඩත්තු) 
ේබදාහැරී්ප අංශය 01ඉ       

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයඉ 
ේනො.288ඉ නුව්ර ාාරඉ         

කුු,ණෑගලඉ 
දු.ක.: 037- 2229151ඉ 
2230483ඉ 2230484                    
ෆැක්ස් 037-2229151 

 

නිේයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(ව්යාාිති හා බැර 

නඩත්තු) ේබදාහැරී්ප 
අංශය 01ඉ       

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලයඉ ේනො.288ඉ 

නුව්ර ාාරඉ         
කුු,ණෑගලඉ 

දු.ක.: 037- 2229151ඉ 
2230483ඉ 2230484                    
ෆැක්ස් 037-2229151 

 

අදාල නැත NCB Click 
Here 

 

ේබදාහැරි්ප 
අංශය 01 
(ේකො ඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/00
4 
 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 

(යකොළඹ නගරය) ට අනුයුක්ත 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (සැ .හා.සං) 

ඒකකය සඳහා කූලි වැන් රථයක් 

ලාා ගැනීම 

(වසර 02ක කාලයක් සඳහා) 

(වාහන අංක I/III) 
 
 

2019 ජනව්ාරි 
මස 30 ව්ැනිදා 
ේා.ව්.10.00 

ා ාත් 
මිලදී 
ගැනු්ප 
කමිටුව් 

නිේයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(ේකො ඹ නගරය) 
කාර්යාලයඉ 
සිේ ව්න මහලඉ  
ලක්ෂ්මර 

ේගොඩනැගිේල, 340ඉ 
ආර්. ඒ. ද ේමේ 
මාව්තඉ ේකො ඹ 03 

මගිර 
2019-01-29 දිනට 

ේාර 
දුක.011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලිර) 

 

එක් ව්ැර රථයක් 
සදහා 

10,000.00 
(මුදලිර ේහෝ 
බැංකු 

අණකරයක් 
මඟිර) 

නිේයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ේකො ඹ 
නගරය) කාර්යාලය, 

සිේ ව්න මහල,  ලක්ෂ්මර 
ේගොඩනැගිේල, 340, ආර් 
ඒ ද ේමේ මාව්ත, ේකො ඹ 
03 හි තබා ඇති ලංසු 

ේාට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නිේයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(ේකො ඹ නගරය) 
කාර්යාලය 

- NCB click 
here 

 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/7vbtd3uies7qv5p/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2018-0474%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7vbtd3uies7qv5p/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2018-0474%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fsa6xcco6kixz4d/Eng-DD1-PHM-T-SV-2018-09.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fsa6xcco6kixz4d/Eng-DD1-PHM-T-SV-2018-09.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vsf5mvs9dcdvphi/ENG-DD1-CC-2019-004.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vsf5mvs9dcdvphi/ENG-DD1-CC-2019-004.pdf?dl=0
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ේබදාහැරී්ප 
අංශය 01 
(ව්යඹ) 

ඩීජීඑ්ප/එරඩබ්පී/සීඊඊසීඑ්ප/ටී/2018
/524 

ප්රධාාන විදුලි ංංිනේරු,(ේබදාහැරී්ප 
නඩත්තු ) ඒකකයට අයත් විදුලි 
අධිකාකාරී (ඇස්තේ්පරතු සකස් 
කිරීම) - I සහහා කුලී ාදනම මත 
ව්ෑර රථයක් ලබා ගැනීම. 

 

2019. ජනව්ාරි 
30 

ා.ව් 02.00 

ා ාත් මිලදී 
ගැනී්ප 
කමිටුව් 

ප්රධාාන විදුලි ංංිනේරු, 
(ව්ාිජජ) කාර්යාලය, 
නාර්පමල ාාර, 
ඇස්සැීදුම, 
කුලියාපිටිය. 

 
037 - 2281892 

1,000.00 35,000.00 නිේයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී (ව්යඹ) 

කාර්යාලය, 
නාර්පමල ාාර, 
ඇස්සැීදුම, 
කුලියාපිටිය. 

නිේයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(ව්යඹ) කාර්යාලය, 
නාර්පමල ාාර, 
ඇස්සැීදුම, 
කුලියාපිටිය. 

 NCB Click 
Here 

 

ේබදාහැරී්ප 
අංශය 01 
(ව්යඹ) 

ඩීජීඑ්ප/එරඩබ්පී/සීඊඊසීඑ්ප/ටී/2018
/525 

කුලියාපිටියඉ නිේයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී (ව්යඹ) ාලාත් 
කාර්යාලයට අයත් මානව් ස්පාත් 
අංශය සහහා කුලී ාදනම මත 
ේමෝටර් රථයක් ලබා ගැනීම. 

 

2019. ජනව්ාරි 
30 

ා.ව් 02.00 

ා ාත් මිලදී 
ගැනී්ප 
කමිටුව් 

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

 

ේබදාහැරී්ප 
අංශය 01 
(ව්යඹ) 

ඩීජීඑ්ප/එරඩබ්පී/සීඊඊසීඑ්ප/ටී/2018
/526 

විදුලි ංංිනේරු, (ව්ාිජජ) අංශයට 
අයත් විමර්ශන ඒකකය සහහා කුලී 
ාදනම මත ව්ෑර රථයක් ලබා 

ගැනීම. 
 

2019. ජනව්ාරි 
30 

ා.ව් 02.00 

ා ාත් මිලදී 
ගැනී්ප 
කමිටුව් 

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

 

ේබදාහැරී්ප 
අංශය 01 
(ව්යඹ) 

ඩීජීඑ්ප/එරඩබ්පී/සීඊඊසීඑ්ප/ටී/2019
/04 

ප්රධාාන විදුලි ංංිනේරු, (සැලසු්ප හා 
සංව්ර්ධාන) අංශයට අයත් විමර්ශන 
ඒකකය සහහා කුලී ාදනම මත 
ව්ෑර රථයක් ලබා ගැනීම. 

 

2019. ජනව්ාරි 
30 

ා.ව් 02.00 

ා ාත් මිලදී 
ගැනී්ප 
කමිටුව් 

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

 

ේබදාහැරී්ප 
අංශය 01 
(ව්යඹ) 

ඩීජීඑ්ප/එරඩබ්පී/සීඊඊසීඑ්ප/ටී/2019
/05 

ප්රධාාන විදුලි ංංිනේරු, (තැනී්ප) 
ඒකකයට අයත් ව්ාරියේාොල ඡරද 
ේකොට්ඨාශය සහහා කුලී ාදනම මත 

ව්ෑර රථයක් ලබා ගැනීම. 
 

2019. ජනව්ාරි 
30 

ා.ව් 02.00 

ා ාත් මිලදී 
ගැනී්ප 
කමිටුව් 

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

 

ේබදාහැරී්ප 
අංශය 01 
(ව්යඹ) 

ඩීජීඑ්ප/එරඩබ්පී/සීඊඊසීඑ්ප/ටී/2019
/06 

විදුලි අධිකාකාරී (ගිරිඋේල)  
ාාරිේභෝගික ේසේව්ා මධායස්ථානය 
සහහා කුලී ාදනම මත ව්ෑර රථයක් 

ලබා ගැනීම. 

2019. ජනව්ාරි 
30 

ා.ව් 02.00 

ා ාත් මිලදී 
ගැනී්ප 
කමිටුව් 

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

 

https://www.dropbox.com/s/8whkpgy85a8bhz1/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-524.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8whkpgy85a8bhz1/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-524.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qfznkyysu2w4naq/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-525.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qfznkyysu2w4naq/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-525.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ih5sgohskbojbpa/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-526.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ih5sgohskbojbpa/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-526.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dlscl2t2lk0vx5c/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dlscl2t2lk0vx5c/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5gmnsnuxns3orqf/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5gmnsnuxns3orqf/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ir8ghngbfyfl0eb/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ir8ghngbfyfl0eb/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-06.pdf?dl=0
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ේබදාහැරී්ප 
අංශය 01 
(ව්යඹ) 

ඩීජීඑ්ප/එරඩබ්පී/සීඊඊසීඑ්ප/ටී/2019
/07 

හලාව්ත ාාරිේභෝගික ේසේව්ා 
මධායස්ථානය සහහා කුලී ාදනම 
මත කෲ කැබ් රථයක් ලබා ගැනීම. 

2019. ජනව්ාරි 
30 

ා.ව් 02.00 

ා ාත් මිලදී 
ගැනී්ප 
කමිටුව් 

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

 

ේබදාහැරී්ප 
අංශය 01 
(ව්යඹ) 

ඩීජීඑ්ප/එරඩබ්පී/සීඊඊසීඑ්ප/ටී/2019
/08 

ගේගමුව් ාාරිේභෝගික ේසේව්ා 
මධායස්ථානය සහහා කුලී ාදනම 
මත කෲ කැබ් රථයක් ලබා ගැනීම. 

2019. ජනව්ාරි 
30 

ා.ව් 02.00 

ා ාත් මිලදී 
ගැනී්ප 
කමිටුව් 

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

 

ේබදාහැරී්ප 
අංශය 01 
(ව්යඹ) 

ඩීජීඑ්ප/එරඩබ්පී/සීඊඊසීඑ්ප/ටී/2019
/09 

විදුලි ංංිනේරු, (ේව්රනප්පුව්) 
කාර්යාලයට අයත් ේව්රනප්පුව් 
ාාරිේභෝගික ේසේව්ා මධායස්ථානේේ 

ඇති අබලි මනු 2,549 ක්, 
ේබෝලව්ත්ත ාාරිේභෝගික ේසේව්ා 
මධායස්ථානේේ ඇති අබලි මනු 
4,038 ක්   නාත්තරඩිය 

ාාරිේභෝගික ේසේව්ා මධායස්ථානේේ 
ඇති අබලි මනු 3,300 ක් හා 
ේව්රනප්පුව් ප්රාේීය ය නඩත්තු 
ඒකකේේ ඇති  අබලි මනු 618 ක්  

විකිණීම. 
 

2019. ජනව්ාරි 
30 

ා.ව් 02.00 

ා ාත් මිලදී 
ගැනී්ප 
කමිටුව් 

එම 1,000.00 ේලොට් ව්ල 
ව්ටිනාකමිර 
10% ක් 

එම එම  NCB Click 
Here 

 

ේබදාහැරී්ප 
අංශය 02 

(නැේගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/19/002 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර) කාර්යාලයේ 

රාජකාරී කටයුතු සදහා වෑන් 

රථයක් කුලියට ලාා ගැනීම. 

2019.01.30   

ව්න දා 
ාස්ව්ු, 

2.00 

ා ාත් 
ප්රස්පාාදන 
කමිටුව් 

(නැේගනහිර
) 

නිේයෝජය 
සමානයාධිකාකාරී 
(නැේගනහිර 
කාර්යාලය) 
ත්රිකුණාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

 

500.00 5,000.00 නිේයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැේගනහිර කාර්යාලය)ඉ 
නිලාේව්ලි ාාරඉ 
ත්රිකුණාමලය 

නිේයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(නැේගනහිර 
කාර්යාලය) 
නිලාේව්ලි ාාර 
ත්රිකුණාමලය 

- NCB Click Here 

ේබදාහැරී්ප 
අංශය 02 

(නැේගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/19/003 

 
මඩකලපුව, විදුලි අධිකාකාරී 

(කාත්තන්කුඩි පාරියභෝගික යසේවා 

මධායස්ථානය)යේ රාජකාරී කටයුතු 

සදහා වෑන් රථයක් / ඩාල් කැබ් 

රථයක් කුලියට ලාා ගැනීම. 

2019.01.30   

ව්න දා 
ාස්ව්ු, 

2.00 

ා ාත් 
ප්රස්පාාදන 
කමිටුව් 

(නැේගනහිර
) 

ප්රාේීය ය විදුලි 
ංංිනේරු, කාර්යාලයඉ 

(මඩකලපුව්) 
065-2222639 

ේහෝ 
නිේයෝජය 

සමානයාධිකාකාරී 
(නැේගනහිර 
කාර්යාලය) 
ත්රිකුණාමලය             
026-2222666 

500.00 5,000.00 නිේයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැේගනහිර කාර්යාලය)ඉ 
උප්පුේේලිඉ 
ත්රිකුණාමලය 

නිේයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(නැේගනහිර 
කාර්යාලය) 
උප්පුේේලිඉ 
ත්රිකුණාමලය 

- NCB Click Here 

https://www.dropbox.com/s/cn6ztltfa9a1wvf/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cn6ztltfa9a1wvf/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wgivet805d9vowe/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wgivet805d9vowe/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p7yfklga6jffprj/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-09.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p7yfklga6jffprj/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-09.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/emny5i6ie7javlw/Eng-DD2-EP-002%20Hiring%20a%20Van%20for%20the%20use%20of%20DGM%20%28East%29%20Office%2C%20Trincomalee.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qql0f9a5d7yq408/Eng-DD2-EP-003%20Hiring%20a%20Van%20or%20Double%20cab%20for%20the%20use%20of%20ES%20%28Kattankudy%20CSC%29%20at%20Batticaloa.pdf?dl=0
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026-2221030 

ේබදාහැරී්ප 
අංශය 02 

(නැේගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/19/005 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර) කාර්යාලය, විදුලි 

ඉංිනයන්රු (සැලසුම්)යේ රාජකාරී 

කටයුතු සදහා ඩාල් කැබ් රථයක් 

කුලියට ලාා ගැනීම. 
 

2019.01.30   

ව්න දා 
ාස්ව්ු, 

2.00 

ා ාත් 
ප්රස්පාාදන 
කමිටුව් 

(නැේගනහිර
) 

නිේයෝජය 
සමානයාධිකාකාරී 
(නැේගනහිර 
කාර්යාලය) 
ත්රිකුණාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

500.00 5,000.00 නිේයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැේගනහිර කාර්යාලය)ඉ 
නිලාේව්ලි ාාරඉ 
ත්රිකුණාමලය 

නිේයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(නැේගනහිර 
කාර්යාලය) 
නිලාේව්ලි ාාර 
ත්රිකුණාමලය 

- NCB Click Here 

ේබදාහැරි්ප 
අංශය  02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/002 
 

කටුගස්ේතොට ප්රාේීය ය විදුලි 
ංංිනේරු, ඒකකයට අයත් ව්ාිජජ 
උා ඒකකය සදහා කුලී ාදනම මත 
ව්සර 02ක කාලයකට ව්ෑර රථයක් 

ලබා ගැනීම. 
 

2019-01-30 
දින 

ා.ව්. 2.00ට 

ා ාත් 
ප්රස්පාාදන 
කමිටුව් 

ප්ර.ං. (ව්ාිජජ) 
කාර්යාලයඉ ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලයඉ 
අංක 04ඉ අස්ගිරිය ාාරඉ 

මහනුව්ර. 
දු.අ.  081-2234324 
081-4472724 

 

1000/= 16ඉ000/= ප්ර.ං. (ව්ාිජජ) කාර්යාලයඉ 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයඉ 

අංක 04ඉ 
අස්ගිරිය ාාරඉ 
මහනුව්ර. 

ප්ර.ං. (ව්ාිජජ) 
කාර්යාලයඉ 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලයඉ 
අංක 04ඉ 

අස්ගිරිය ාාරඉ 
මහනුව්ර. 

අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

ේබදාහැරි්ප 
අංශය 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/003 
 

ගිනිගත්ේහේන ප්රාේීය ය විදුලි 
ංංිනේරු, ඒකකයට අයත් 

ේනෝට්රබ්රිජ් ප ාාරිේභෝගික ේසේව්ා 
මධායස්ථානය සදහා කුලී ාදනම 
මත ව්සර 02ක කාලයකට කෲ 
කැබ් රථයක් ලබා ගැනීම. 

 

2019-01-30 
දින 

ා.ව්. 2.00ට 

ා ාත් 
ප්රස්පාාදන 
කමිටුව් 

එම 1000/= 16ඉ000/= එම එම අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

ේබදාහැරි්ප 
අංශය 02 
(මධායම) 

 

CP/CE(COM)/PPC/2019/004 
 

දඹුේල ප්රාේීය ය විදුලි ංංිනේරු, 
බල ප්රේීශයට අයත් දඹුේල විදුලි 
ාාරිේභෝගික ේසේව්ා මධායස්ථානය 
ාව්ත්ව්ාේගන යාම සහහා බදු / කුලී 
ාදනම මත ාහත සහහර ාහසුක්ප 
සහිත ේගොඩනැගිේලක් ව්සර 02ක 

කාලයකට ලබා ගැනීම. 
 

 දඹුේල නගර සීමාව් තු  පිහිටා 
තිබිය යුතුය. 

 ව්.අ. 2500ක ාමණ 
ේගොඩනැගිේලක් විය යුතුය. 

 සැහැේලු ේලොරි රථ 03ක් 

2019-01-30 
දින 

ා.ව්. 2.00ට 

ා ාත් 
ප්රස්පාාදන 
කමිටුව් 

තමා විසිර සකස් 
කරගත් අයදු්පාතක 
බලාේාොේරොත්තු ව්න 

කුලිය සහ 
ේගොඩනැගිේේේ සියලු 
විස්තර සහහර කර 

එව්රන. 

දු.අ.   066-2283442 

 
- 

 
- 

එම එම අදාල නැත. NCB - 

 

https://www.dropbox.com/s/ibdpjfcmzoacs2q/Eng-DD2-EP-005%20Hiring%20a%20Double%20cab%20for%20the%20use%20of%20EE%20%28Plan%29%20at%20DGM%20%28East%29%20Office%2C%20Trincomalee.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2pg44usrbf2x73f/Sin-DD2-CP-PPC-2019-002.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2pg44usrbf2x73f/Sin-DD2-CP-PPC-2019-002.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vrlfir3js30nj38/Sin-DD2-CP-PPC-2019-003.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vrlfir3js30nj38/Sin-DD2-CP-PPC-2019-003.pdf?dl=0
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නව්තා තැබීමට හා ාහසුේව්ර 
හැරවීමට අව්ශය ංඩකඩ තිබිය 

යුතුය. 

 ජලයඉ විදුලියඉ දුරකථන හා 
මාර්ග ාහසුක්ප සහ අේනකුත් 
සනීාාරක්ෂක ාහසුක්ප තිබිය 

යුතුය. 

 ාාරිේභෝගිකයරට ාහසුේව්ර 
 ඟාවීමට හැකි ස්ථානයක 
ේගොඩනැඟිේල පිහිටා තිබිම. 

 

ේබදාහැරි්ප 
අංශය 02 
(ව්ාහාආ)  

DGM(C&C)/DD2/HVML//2018/T69/0
1 

කිරිබත්ේගොඩ පිහිටි ේබ.අංශ 02 
මනු ාරීක්ෂණාගාරය සහහා ේතත 
බදු කුළී ාදනම මත කාර් රථයක් 

සායා ගැනීම 
 

2019.01.23 
ේා.ව්.10.00 

ේබදාහැරී්ප 
අංශ 2 

නිසා(ව්ාහාආ) ේබ.අංශ 
2ඉ 02ව්න මහ ඉ 
ේනො.205/3ඉ නුව්ර 
ාාරඉ ාහ  බියරවිලඉ 

කඩව්ත 
0112901308 

500.00 18ඉ000.00 ේකො ඹ 02ඉ ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලේේ 
ේනො.205/3ඉ නුව්ර ාාරඉ 
ාහ  බියරවිලඉ කඩව්ත 
අ.සා.(ේබ.අංශ 02) 
කාර්යාලේේ තබා ඇති 
ේටරඩර් ේාට්ටියට 
බහාලිය යුතුයි 

 

ේකො ඹ 02ඉ ලං.වි.මඉ 
ේනො.205/3ඉ නුව්ර 
ාාරඉ ාහ  බියරවිලඉ 

කඩව්ත 
ේදව්න මහේේ 

අ.සා.(ේබ.අංශ 02) 
කාර්යාලය 

 
 
 
- 

NCB Click Here 

ේබදාහැරි්ප 

අංශ 02 

(බාඋ) 

බාඋ/ප්රං/ග්ප/2018/09 
පූේගොඩ ාාරිේභෝගික ේසේව්ා 

මධායස්ථානය සහහා ව්සර 02 ක 
කාලයකට ේගොඩනැගිේලක් සහිත 
ංඩමක් බදු කුලී ාදනම මත ලබා 

ගැනීම. 

2019-01-28 
ා.ව්.02.30 
දක්ව්ා 

ා ාත් සායා 
ගැනී්ප 
කමිටුව් 

ප්රධාාන විදුලි 
ංංිනේරු,ඉ 

අංක:57ඉේ්පරිබිේසෝ 
මාව්තඉ ග්පාහ 
කාර්යාලය. 

 
033-2227944 
033-2222170 

 

100.00 - ප්රධාාන විදුලි ංංිනේරු,ඉ 
අංක:57ඉ ේ්පරිබිේසෝ 
මාව්තඉ ග්පාහ 
කාර්යාලය. 

 

ප්රධාාන විදුලි 
ංංිනේරු,ඉ අංක:57ඉ 
ේ්පරිබිේසෝ මාව්තඉ 
ග්පාහ කාර්යාලය. 

 

- NCB Click 

Here 

 

ේබදාහැරී ේ්ප 
අංශය 03 
(සබරගමුව්) 

SAB/CON-V13/HV/2019/07 

 
ප්රධාාන ංංිනේරු, (තැනී්ප) 
සබරගමුව් ඒකකේේ රාජකාරී 

කටයුතු සහහා ව්ෑර රථ  01ක් කුලී 
ාදනම මත ලබා ගැනීම 

2019-01-30 

 
ා.ව්.2.00 

ා ාත් මි දී 
ගැනී්ප 
කමිටුව් 
(සබර) 

නිේයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව්) ශාඛාව්, 
ප්රධාාන ංංිනේරු, 
(ව්ාිජජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව් නගරය, 
රත්නපුර 

 

1000.00 5000.00 නිේයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව්) ශාඛාව්, 
ප්රධාාන ංංිනේරු, 
(ව්ාිජජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව් නගරය, 
රත්නපුර. 

නිේයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව්) ශාඛාව්, 
ප්රධාාන ංංිනේරු, 
(ව්ාිජජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව් නගරය, 
රත්නපුර. 

-- NCB Click 
Here 

ේබදාහැරි්ප 
අංශය 03 
(ඌව්) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/H
V-97/DM-11/2K19/01 

 
ප්රධාාන ංංිනේරු, (ේබදාහැරි්ප 

නඩත්තු - ඌව්) – බදුේල ප්රේීශය 
සහහා කුලි ාදනම මත මාස 03 
කාලයකට කි කැබ් රථයක් 

ලබාගැනීම 

2019 ජනව්ාරි 
30 ා.ව් 15.00 

ා ාත් මිලදී 
ගැනි්ප 
කමිටුව් 
(ඌව්) 

නිේයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව්) 

ශාඛාව්ඉ ප්රධාාන 
ංංිනේරු, (ව්ානිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංව්ැලි 

500.00 7000.00 නිේයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව්) 
ශාඛාව්ඉ ප්රධාාන ංංිනේරු, 

(ව්ානිජ) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංව්ැලි ාාර, 

හිහ ේගොඩ, 
බදුේල. 

නිේයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව්) ශාඛාව්ඉ ප්රධාාන 
ංංිනේරු, (ව්ානිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංව්ැලි 

- NCB Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/p0rxwmsdgcxbk65/Eng-DD2-CnC-2019-T69-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/79pecidrhds5w2y/Sin-DD2-CE-GAM-2018-09.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/79pecidrhds5w2y/Sin-DD2-CE-GAM-2018-09.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a24rjyovvfpkenw/SAB_CON_-V13_HV_2019_07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a24rjyovvfpkenw/SAB_CON_-V13_HV_2019_07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7s96rk3lgfc7egw/1.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7s96rk3lgfc7egw/1.pdf?dl=0
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ාාර, 
හිහ ේගොඩ, 
බදුේල. 

 
දු.ක. : 0552222474 

 

ාාර, 
හිහ ේගොඩ, 
බදුේල. 

ේබදාහැරි්ප 
අංශය 3 
(ඌව්) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/H
V-98/DM-12/2K19/02 

 
ප්රධාාන ංංිනේරු, (ේබදාහැරි්ප 
නඩත්තු - ඌව්) – ේමොණරාගල 
ප්රේීශය සහහා කුලි ාදනම මත 
මාස 03 කාලයකට  කි කැබ් 

රථයක් ලබාගැනීම 
 

2019 ජනව්ාරි 
30 ා.ව් 15.00 

ා ාත් මිලදී 
ගැනි්ප 
කමිටුව් 
(ඌව්) 

එම 500.00 7000.00 එම එම - NCB Click 
Here 

ේබදාහැරි්ප 
අංශය 3 
(ඌව්) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/H
V-99/DM-13/2K19/03 

 
ප්රධාාන ංංිනේරු, (ේබදාහැරි්ප 
නඩත්තු - ඌව්) – දියතලාව් 
ප්රේීශය සහහා කුලි ාදනම මත 
මාස 03 කාලයකට කි කැබ් 

රථයක් ලබාගැනීම 
 

2019 ජනව්ාරි 
30 ා.ව් 15.00 

ා ාත් මිලදී 
ගැනි්ප 
කමිටුව් 
(ඌව්) 

එම 500.00 7000.00 එම එම - NCB Click 
Here 

ේබදාහැරි්ප 
අංශය 3 
(ඌව්) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/H
V-94/MON-13/2K19/04 

 
විදුලි ංංිනේරු, (ේමොණරාගල) 
ඒකකේේ බිබිල ාා.ේසේ.ම. සහහා 
කුලි ාදනම මත අවුු,දු 02ක  
කාලයකට කි කැබ් රථයක් 

ලබාගැනීම 
 

2019 ජනව්ාරි 
30 ා.ව් 15.00 

ා ාත් මිලදී 
ගැනි්ප 
කමිටුව් 
(ඌව්) 

එම 500.00 51ඉ000.00 එම එම - NCB Click 
Here 

ේබදාහැරි්ප 
අංශය 3 
(ඌව්) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/H
V-31/BD-05/2K19/05 

 
විදුලි ංංිනේරු, (බදුේල) ඒකකේේ 
හාලිඇල ාා.ේසේ.ම. සහහා කුලි 

ාදනම මත අවුු,දු 02ක  කාලයකට 
ව්ෑර රථයක් ලබාගැනීම 

 

2019 ජනව්ාරි 
30 ා.ව් 15.00 

ා ාත් මිලදී 
ගැනි්ප 
කමිටුව් 
(ඌව්) 

එම 500.00 49ඉ000.00 එම එම - NCB Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/nh2itn9ikw3pb3m/2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nh2itn9ikw3pb3m/2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mct757u4s0pvxp8/3.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mct757u4s0pvxp8/3.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a5f6tra551to81i/4.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a5f6tra551to81i/4.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8h4mcrl2fzebqry/5.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8h4mcrl2fzebqry/5.pdf?dl=0
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ේබදාහැරි්ප 
අංශය 3 
(ඌව්) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/H
V-102/DI-06/2K19/06 

 
විදුලි ංංිනේරු, (දියතලාව්) සහහා 
අවුු,දු 02ක  කාලයකට ේමෝටර් 

රථයක් ලබාගැනීම 
 

2019 ජනව්ාරි 
30 ා.ව් 15.00 

ා ාත් මිලදී 
ගැනි්ප 
කමිටුව් 
(ඌව්) 

එම 500.00 49ඉ000.00 එම එම - NCB Click 
Here 

ේබදාහැරි්ප 
අංශය 3 
(ඌව්) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/H
V-103/DM-14/2K19/07 

 
ප්රධාාන ංංිනේරු, (ේබදාහැරී්ප 
නඩත්තු - ඌව්) ඒකකේේ  
උාේාොල නඩත්තු / තරාාැවි 
අලුත්ව්ැඩියා ඒකකය III සහහා 
අවුු,දු 02ක  කාලයකට කැබ් 

රථයක් (Single Cab) ලබාගැනීම 
 

2019 ජනව්ාරි 
30 ා.ව් 15.00 

ා ාත් මිලදී 
ගැනි්ප 
කමිටුව් 
(ඌව්) 

එම 500.00 52,000.00 එම එම - NCB Click 
Here 

ේබදාහැරී්ප 
අංශය 03 

(බාද II ) 
 

WPSII/T/2019/004 

ාාදුක්ක නඩත්තු ව්ැඩබිම 

ාව්ත්ව්ාේගන යාම සහහා සුදුසු 

ේගොඩනැගිේලක් කුලියට ේහෝ 

බීදට සායා ගැනිම (ව්ර්ග අඩි 750 

ට ේනොඅඩු, ජලය, විදුලිය හා 

දුරකථන සහිතව්, බර ව්ාහන ඇතුළු 

ව්ාහන 05ක් ාමණ ගාේ කිරීමට 

ංඩකඩ ඇති, ේකොරක්රිට් කණු ආදි 

භාණ්ඩ ගබඩා කර තැබිය හැකි 

ාාදුක්ක නගර ආසරනේේ ප්රධාාන 

මාර්ගයකට යාබදව් පිහිටා තිබිය 

යුතුය) 

 

2019.01.30 

ේා.ව්. 10.00 

ා ාත් සායා 
ගැනී්ප 
කමිටුව් 

(බාද II) 

නි. සා. (බාද II ) 
කාර්යාලය 

ලං. වී.මඉ ාලමු මහලඉ 
ේනො. 644ඉ  ශ්රී 

ජයව්ර්ධානපුර මාව්තඉ 
ඇතුේේකෝට්ේට්. 

 

- - 
 

නි. සා. (බාද II ) 
කාර්යාලය 

ලං. වී.මඉ ාලමු මහලඉ 
ේනො. 644ඉ  ශ්රී 

ජයව්ර්ධානපුර මාව්තඉ 
ඇතුේේකෝට්ේට්. 

 

නි. සා. (බාද II ) 
කාර්යාලය 

ලං. වී.මඉ ාලමු මහලඉ 
ේනො. 644ඉ  ශ්රී 

ජයව්ර්ධානපුර මාව්තඉ 
ඇතුේේකෝට්ේට්. 

 

අදාල 
ේනොේේ 

NCB Click 

here 
 

ේබදාහැරී්ප 
අංශය 03 

(බාද II ) 
 

DGM(WPSII)/CE(COM)/ICB/2018/0
50 

Supply and Delivery of 01No Light 
Lorry (for WPSII) 

 

2019.02.20 

ේා.ව්. 10.00 

 

ා ාත් සායා 

ගැනී්ප 

කමිටුව් 

(බාද II) 

එම ු,. 

3”500.00 

ු,. 

100,000.00 

එම එම අදාල 

ේනොේේ 

ICB Click 

here 

 

ේබදාහැරී්ප 
අංශය 04 
(බාද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2019/01 
බස්නාහිර ා ාත දකුණ-1 හි 

කළුතර ප්රායීය ය විදුලි ඉංිනයන්රු 

කාර්යාලයයහි රජයේ පිහිටවුම් 

මධායස්ථානය සඳහා කුලී ාදනම 

මත වෑන් රථයක් ලබාගැනීම සහහා 
වූ ේටරඩරය 

2019.01.31 
ේා.ව්. 10.00 

ා ාත් 
ප්රස්පාාදන 
කමි ටුව් 

නිේයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර ා ාත 
දකුණ-1) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 608, 

ගාලුාාර, රත්මලාන. 

500.00 15,000.00 ප්රධාාන ංංිනේරු, 
(ව්ාිජජ), නිේයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(බස්නාහිර ා ාත දකුණ-
1) කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 608, 
ගාලුාාර, රත්මලාන. 

ප්රධාාන ංංිනේරු, 
(ව්ාිජජ), නිේයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර ා ාත 
දකුණ-1) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 608, 

 NCB Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/zur2w3cnyng64k1/6.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zur2w3cnyng64k1/6.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xia2upigj477oht/7.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xia2upigj477oht/7.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rky3elltkpbcqad/WPSII.T.2019.004.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rky3elltkpbcqad/WPSII.T.2019.004.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lq5aazbqxo46cpz/DGM%28WPSII%29.CE%28COM%29.ICB.2018.050.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lq5aazbqxo46cpz/DGM%28WPSII%29.CE%28COM%29.ICB.2018.050.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5hy71l67i4paooy/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2019_01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5hy71l67i4paooy/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2019_01.pdf?dl=0
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011-2638852 ගාලුාාර, රත්මලාන. 

ේබදාහැරී්ප 
අංශය 04 
(බාද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2019/02 
බස්නාහිර ා ාත දකුණ-1 හි 

කළුතර ප්රායීය ය විදුලි ඉංිනයන්රු 

කාර්යාලය සඳහා කුලී ාදනම මත 

වෑන් රථයක් ලබාගැනීම සහහා වූ 
ේටරඩරය 

2019.01.31 
ේා.ව්. 10.00 

ා ාත් 
ප්රස්පාාදන 
කමි ටුව් 

එම 500.00 15,000.00 එම එම NCB Click 
here 

ේබදාහැරී්ප 
අංශය 04 
(බාද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2019/03 
බස්නාහිර ා ාත දකුණ-1 හි 

කළුතර ප්රාේීය ය විදුලි ංංිනේරු, 

කාර්යාලේයහි ෆුලර්ටන් 

පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානය 

සහහා කුලී ාදනම මත වෑන් රථයක් 
ලබාගැනීම සහහා වූ ේටරඩරය 

2019.01.31 
ේා.ව්. 10.00 

ා ාත් 
ප්රස්පාාදන 
කමි ටුව් 

එම 500.00 15,000.00 එම එම NCB Click 
here 

ේබදාහැරී්ප 
අංශය 04 
(බාද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2019/04 
බස්නාහිර ා ාත දකුණ-1 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී  

කාර්යාලය සඳහා කුලී ාදනම මත 

වෑන් රථයක් ලබාගැනීම සහහා වූ 
ේටරඩරය 

2019.01.31 
ේා.ව්. 10.00 

ා ාත් 
ප්රස්පාාදන 
කමි ටුව් 

එම 500.00 15,000.00 එම එම NCB Click 
here 

ේබදාහැරී්ප 
අංශය 04 
(දකුණු 
ා ාත) 

DD4/SP/TAN/2018/02 

තංගේල ාාරිේභෝගික ේසේව්ා 
මධායස්ථානයට  ේගොඩනැගිේලක් 
ංදිකිරිම සහහා ංඩමක් මිලදී 

ගැනිම. 
තංගේල නගර සීමාව් තු  ේහෝ 
තංගේල බස් නැව්තු්ප ේාොේේ සිට 
කි.මී. 1.5 ක සීමාව් තුල ප්රධාාන බස් 
මාර්ගයට ආසරනව් ාර්චස් 80ක් 
ාමණ ව්න ඉ ංඩමට ලගාවිය හැකි 
මාර්ගය අව්ම අඩි 15 ක් ාමණ ව්න 

ංඩමක් මිලදී ගැනීම. 

2019.01.31 

ේා.ව්.10.00 
දක්ව්ා 

කලාපීය 
ප්රස්පාාදන 
කමිටුව් 

(ේබ.අංශ 04) 

නි.සා.(ද.ා.) 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 167, මාතර ාාර, 
ගාේල 

- - නි.සා.(ද.ා.) කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 167, මාතර ාාර, 

ගාේල 

නි.සා.(ද.ා.) 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 167, මාතර ාාර, 
ගාේල 

අදා  
ේනොේේ. 

NCB Click 
Here 

ේබදාහැරී්ප 
අංශය 04 
(දකුණු 
ා ාත) 

ප්රංතැ(දා)/ලි2/ව්ාහන/42-9316 

ප්රධාාන ංංිනේරු, (තැනී්ප) - දකුණු 

ා ාත් ඒකකයට අයත් අංක 42-
9316 දරණ අව්ගාර (Auger) ේලොරි 
රථේේ දිරාාත් වී ඇති රියදුු, 

කුටියංව්ත් කර 

2019.02.05 

ා.ව්. 2.00 
ා ාත් සායා 
ගැනීේ්ප 
කමිටුව් 

දු.අං.091-2234933 

ප්රංතැ(දා)/ලි2/ව්ාහන/
42-9316 

_ _ 
ප්රධාාන ංංිනේරු, 

(තැනී්ප) දකුණු ා ාත් 
කාර්යාලයඉ 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයඉ 
අංක 167ඉ මාතර ාාර ඉ

ගාේල.  

ප්රධාාන ංංිනේරු, 
(තැනී්ප) දකුණු 
ා ාත් කාර්යාලයඉ 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලයඉ අංක 167ඉ 
මාතර ාාර  ඉගාේල.  

අදාල 
ේනොේේ. 

NCB Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/0ngikkkk42b0q7q/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2019_02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0ngikkkk42b0q7q/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2019_02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nupl09egqt6m633/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2019_03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nupl09egqt6m633/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2019_03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0xscsih8jhfqtai/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2019_04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0xscsih8jhfqtai/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2019_04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2ru0r4dzn19c4fc/Sin-DD4-SP-DD4-SP-TAN-2018-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2ru0r4dzn19c4fc/Sin-DD4-SP-DD4-SP-TAN-2018-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z483i0r35ieulfc/Sin-DD4-SP-%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%89%E0%B6%AD%E0%B7%90%28%E0%B6%AF%E0%B6%B4%29-%E0%B6%BD%E0%B7%922-%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B6%B1-42-9316.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z483i0r35ieulfc/Sin-DD4-SP-%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%89%E0%B6%AD%E0%B7%90%28%E0%B6%AF%E0%B6%B4%29-%E0%B6%BD%E0%B7%922-%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B6%B1-42-9316.pdf?dl=0
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ආනයනික(Recondition)රියදුු, 

කුටිය  සායා සවි කිරීම. 
ව්ාහන ව්ර්ගය   : NISSAN 
මාදිලිය            : AUGER 

එරිනර අංකය : FE6-009971A 
චැසි අංකය:CMF87E-02269 
සතිේේ ව්ැඩ කරන දින ව්ල ේා.ව් 
9.00 සිට ා.ව් 3.00 දක්ව්ා ේමම 

ේලොරි රථය හබරාදූව්ඉ 
හු,මේේගොඩ ව්ැඩ බිේ්පදී ාරීක්ෂා 

කර බැලිය හැක. 

දු.අං.091-2234933 දු.අං.091-2234933 

ේබදාහැරී්ප 
අංශය 04 
(දකුණු 
ා ාත) 

දප/ත/මු.භා.ලි./මිී. පා.යසේ.ම. 

මිීයදණිය පාරියභෝගික යසේවා 

මධායස්ථානයට  යගොඩනැගිල්ලක් 

කුලී පදනම මත ලාා ගැනීම 

මිීේදිජය නගර සීමාව් තු  කි.මී. 
01 කට ේනොව්ැඩි විය යුතු අතර 
ේගොඩනැගිේල ව්ර්ග අඩි 2000 

ාමණදඉ ව්ාහන නව්තා තැබිය හැකි 
ජලයඉ විදුලියඉ දුරකථන ාහසුක්ප 
හා මාර්ග ාහසුක්ප ව්ලිර යුතු ංඩම 

ව්ටා, ේේට්ටුව්ක් සහිත තාප්ායක් 
ේහෝ ව්ැටක් සහිත ේගොඩනැගිේලක් 

ව්සර 02 ක් සහහා කුලී ාදනම මත 
ලබා ගැනීම 

2019.01.24 

ා.ව්.02.00 

දක්ව්ා 

ාලාත් සායා 
ගැනීේ්ප 
කමිටුව් 

ප්රාේීය ය විදුලි 
ංංිනේරු, කාර්යාලයඉ 
සැමුේව්ේ මාව්තඉ 

තංගේල 

- - ප්රාේීය ය විදුලි ංංිනේරු, 
කාර්යාලයඉ සැමුේව්ේ 
මාව්තඉ තංගේල 

ප්රාේීය ය විදුලි 
ංංිනේරු, 

කාර්යාලයඉ සැමුේව්ේ 
මාව්තඉ තංගේල 

අදා  
ේනොේේ 

NCB Click 
Here 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය ේව්නුේව්ර සායාගැනී්ප කමිටුේේ සභාාති විසිර හැකියාව්ැති සැායු්පකු,ව්ර ේව්තිරඉ ජාතයරතර/ජාතික තර`ගකාරී ලංසු ංදිරිාත් කිරීේ්ප ාදනම මත මුද්රා තබන ලද ලංසු කැ`දව්න අතරඉ එම ලංසු ංදිරිාත් ක  යුත්ේත් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 
ේව්තිර මි දී ගරනා ලද ලංසු ේාොත් ාමණක් උාේයෝගී කරේගනය. 

අේප්ක්ෂිත ලංසු ංදිරිාත් කරරනරට ේහෝ ඔවුරේේ බලයලත් නිේයෝිනතයරට ාමණක් ලංසු ේාොත් නිකුත් කරනු ලැේබ්. අව්ශය වු විටක ඔවුර 1987 අංක 3 දරණ ේාොදු ේකොරත රාත් ානතට අනුකූලව් ලියාාදිංචි විය යුතුය.

ලංසු භාර ගරනා අව්සාන දිනයට කලිර දින දක්ව්ා සෑම ලංසු ේාොතක් ේව්නුේව්රම ංහත 6 ව්න තීු,ේේ ස`දහර මුදල ේගව්ා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලේේ අදාල නිේයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ා රධාාන ංංිනේරු, ේව්ත ලිඛිතව් ංදිරිාත් කරන ලද ංේලීමක් ම`ගිර  0900 ාැය සිට 
1500 ාැය දක්ව්ා සාමානය ව්ැඩ කරන දිනයර තු  මිලදී ගත හැක. ේ්ප ස`දහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලේේ සාමානයාධිකාකාරී නමිර ලියන ලද බැංකු අණකරයක් ම`ගිර ේහෝ මුදේ ම`ගිර ේහෝ ේගවිය හැක. 

විේීය ය තානාාති කාර්යාල /ේව් `ද ේකොමිෂරව්ලටඉ ලංසු ේාොත්ව්ල ේතොරතුු, පිටාත් ලිඛිත අයදු්පාතක් ංදිරිාත් කිරීේමර අදාල නිේයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ා රධාාන ංංිනේරු, කාර්යාලේේ දී ේනොමිේේ ලබා ගත හැක’ එේමරම ලංසු  ේාොත් අේප්ක්ෂිත ලංසු ංදිරිාත් 
කරරනර හා ඔවුරේේ නිේයෝිනතයිරට අදාල නිේයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ා රධාාන ංංිනේරු, කාර්යාලේේ දී ේනොමිේේ ාරීක්ෂා කල හැක. 

ලංසු ංදිරිාත් කරරනර ේහෝ ඔවුරේේ අනුමැතිය ලත් නිේයෝිනතයිර ංදිරිපිටදී ංහත තීු, අංක 9 හි ස`දහර ස්ථානයරහිදී ලංසු භාරගැනීම අව්සර කරන ේේලාේේදීමඉ එේසේ ංදිරිාත් කරන ලද සියලුම ලංසු විව්ිත කරනු ලබන අතර ා රමාදව් ංදිරිාත් කරනු ලබන ලංසු 
ා රතිේක්ෂේා කරනු ලැේබ්. 

https://www.dropbox.com/s/esv6is1qv4z84x0/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%AD-%E0%B6%B8%E0%B7%94.%E0%B6%B7%E0%B7%8F.%E0%B6%BD%E0%B7%92.-%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%8A.%E0%B6%B4%E0%B7%8F.%E0%B7%83%E0%B7%9A.%E0%B6%B8..pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/esv6is1qv4z84x0/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%AD-%E0%B6%B8%E0%B7%94.%E0%B6%B7%E0%B7%8F.%E0%B6%BD%E0%B7%92.-%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%8A.%E0%B6%B4%E0%B7%8F.%E0%B7%83%E0%B7%9A.%E0%B6%B8..pdf?dl=0
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 ICB ) අරතර්ජාතික තර`ගකාරී ලංසු “  NCB ) ේීය ය තර`ගකාරී ලංසු 

මීට අදාල සියලු විස්තර හා ාැහැදිලි කිරී්ප විමසිය යුත්ේත් ලංසු ේාොත් නික`ත් කරනු ලබන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලේේ අදාල නිේයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ ාර ධාාන ංංිනේරු, ේව්තිනි. 


