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ලංසු කැ`දවීම 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

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

කලාපය/ 
අංශය/ 
පළාත 

ලංසු යයොමු අංකය / අයිතම විස්තරය 
හා ප රමායය 

ලංසු 
භාර ගන්නා 

අවසාන දිනය 
හා යේලාව 

සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

ලංසු යපොත් මිළදී ගත 
හැකි කාර්යාලය සහ 

අදාළ අංකය 

 
ලංසු 

යපොයතහි 
මිල 

(රුපි.) 

ලංසු ඇපකරයේ 
වටිනාකම 

(රුපි.) 

ඉදිරිපත් කරන ලංසු 
භාරදිය යුතු කාර්යාලය 

ලංසු විවෘත කරන 
ස්ථානය 

යතොරතුරු 
පිටපතක 

මිල 
(රුපි.) 

ලංසු 
වර්ගය 
ICB/ 
NCB 

යතොරතුරු 
පිටපත 
භාගත 
කිරීම් 

අමු ද්රවය 

යබදා හැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2019/0
13 
 
i) Moulded Case Circuit Breaker  
800A 
4 Pole – 08 Nos. 
 
ii) Moulded Case Circuit Breaker 
1600A 
4 Pole – 10 Nos. 

2019 
යපබරවාරි 

20 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 

යකොළඹ 03මගින් 
2019- 02-18 දිනට 

යපර 
දුක.011-2575923 

011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

29,500.00 
(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 

- යේශීය 
click 
here 

 

යබදා හැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

 
DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2019/014 
 
i) Cable Cu. PVC Insulated –Single 
(19/2.52)95Sqmm -1,000 Mtrs. 
 
ii) Cable Cu. PVC Insulated –Single 
(37/2.25)150Sqmm  -750 Mtrs. 
 
iii) Cable Cu. PVC Insulated –Single 
(61/3.20)500Sqmm  - 500 Mtrs 

 

2019 
යපබරවාරි 

20 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි (යකොළඹ 

නගරය) කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 

යකොළඹ 03මගින් 
2019- 02-18 දිනට යපර 

දුක.011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

80,000.00 
(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 

- යේශීය 
click here 

 

https://www.dropbox.com/s/5momdz7kr3c8xbw/ENG-DD1-CC-2019-013.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5momdz7kr3c8xbw/ENG-DD1-CC-2019-013.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gk9ie58ttcwdryd/ENG-DD1-CC-2019-014.pdf?dl=0


 2 

යබදා හැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2019/015 
 
i) Cable U.G. Alu -XLPE LT 4C 
35Sqmm 
- 4,000 Mtrs. 
 
ii) Cable U.G. Alu-XLPE LT 4C 
70Sqmm 
-2,500 Mtrs 

2019 
යපබරවාරි 

20 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි (යකොළඹ 

නගරය) කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 

යකොළඹ 03මගින් 
2019- 02-18 දිනට යපර 

දුක.011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

65,000.00 
(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 

- යේශීය 
click here 

 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/19/013 

 

භූයගෝලීය යතොරතුරු පේධති (GIS) 
මෘදුකාංග සැපයීම,ස්ථාපනය 
කිරීම,පරීක්ෂා කිරීම සහ ක්රියාත්මක 
කිරීම. 

2019.02.20    
වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර) 

නියයෝජ්ය සමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

500.00 60,000.00 නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය), 

නිලායවලි පාර, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- 

NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

(සබර) 

 
 

SAB/CE(COM)/ICB/2019/01 
Bid for Supply & Delivery of, 01 No 
Brand New Bucket Mounted Truck 

 

2019-03-13 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

3,500.00 275,000.00 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ්) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නව නගරය, 

රත්නපුර. 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

 ICB 

 
 

Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

නි.සා 
(සබර) 

 
 
 

SAB/CE(COM)/LP/2019/08 
Digital Dynamometer 01 ක් සපයා 
ප්රවාහනය කිරීම. 

2019-02-20 
 

ප.ව. 2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම.යනො. 09, නව 
නගරය, රත්නපුර 

1,000.00 6,000.00 

නියයෝජ්ය  සාමානයාධිකාකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ්) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.,යනො.09,නව 

නගරය, රත්නපුර. 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව)ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනො. 09.         

නව නගරය, රත්නපුර. 

-- යේශීය 
Click 
Here 

ඉදිකිරීම් 

 
 
 
 

ලක්විජ්ය 
බලාගාරය 

LV/T/2019/0028 

දළුව නිවාස සංකීර්යයේ ඉදිකරනු 
ලබන ක්යශේත්ර නිළධාරින්යේ තනි 
නිළ නිවාසයයහි ඉතිරි වැඩ නිම 

කිරීම. 

(C7 යහෝ වැඩි) 
ලංසු කැඳවීම සඳහා 

2019 
යපබරවාරි මස 

20 වන දින 
14.00 පැයට. 

 

ලක්විජ්ය විදුලි 
බලාගාරය-

කනිෂ්ඨ සපයා 
ගැනීම් කමිටුව 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජ්ය 
සංකීර්යය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච්චයලයි 61342. 
 

3500/- මුදල  
(නැවත 

යනොයගවන 
යටන්ඩර් 

තැන්පතුව) 
සාමානයාධිකාකා

රී ලංකා 
විදුලිබල 

 
 
 
 
 
 

90,000.00 
 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජ්ය 
සංකීර්යය, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්චයලයි 61342, ශ්රී 

ලංකාව. 
 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, 
ලක්විජ්ය සංකීර්යය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්චයලයි 

 
 

http://www.ce
b.lk/tenders/ 

යවතින් 
යනොමියල් 

බාගත කරගත 
හැක 

 
 
 
 

NCB 

 
 
 
 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/g6goxvs95o8cgax/ENG-DD1-CC-2019-015.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rmktuwm31qrpzox/Eng-DD2-EP-013%20%20Supply%2C%20Installation%2C%20Testing%20and%20Commissioning%20of%20GIS%20software.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rmktuwm31qrpzox/Eng-DD2-EP-013%20%20Supply%2C%20Installation%2C%20Testing%20and%20Commissioning%20of%20GIS%20software.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bmrdbxpf7epx3gj/SAB_CE%28COM%29_ICB_2018_11.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bmrdbxpf7epx3gj/SAB_CE%28COM%29_ICB_2018_11.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/blwo8sbq6y5gnod/SAB-%20CE%28COM%29-LP-2019-08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/blwo8sbq6y5gnod/SAB-%20CE%28COM%29-LP-2019-08.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/v4sjm02r36zrojm/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0028.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v4sjm02r36zrojm/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0028.pdf?dl=0


 3 

යපරහමුව13/02/2019 

දින 11.30 පැයට. 
TP : 032 226 8972 

Fax: 032 226 8975 

මණ්ඩලය 
නමින් මහජ්න 

බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක: 
0711001233
20705 යවත 

බැර කල හැක 

 61342. 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ලක්විජ්ය 
බලාගාරය 

LV/T/2019/0029 

දළුව නිවාස සංකීර්යයේ ඉදිකරනු 
ලබන ක්යශේත්ර නිළධාරින්යේ තනි 

නිළ නිවාසයයහි මුළුතැන් යගයයහි 
පැන්ට්රි කබ ස සපයා වැඩ නිම කිරීම 

(C7 යහෝ වැඩි) 
ලංසු කැඳවීම සඳහා යපර හමුව 

13/02/2019 

දින 11.30 පැයට. 

2019 
යපබරවාරි මස 

20 වන දින 
14.00 පැයට. 

 

ලක්විජ්ය විදුලි 
බලාගාරය-

කනිෂ්ඨ සපයා 
ගැනීම් කමිටුව 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජ්ය 
සංකීර්යය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච්චයලයි 61342. 
 

TP : 032 226 8972 

Fax: 032 226 8975 

2000/- මුදල  
(නැවත 

යනොයගවන 
යටන්ඩර් 

තැන්පතුව) 
සාමානයාධිකාකා

රී ලංකා 
විදුලිබල 

මණ්ඩලය 
නමින් මහජ්න 

බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක: 
0711001233
20705 යවත 

බැර කල හැක 

 
 
 
 
 

45,000.00 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජ්ය 
සංකීර්යය, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්චයලයි 61342, ශ්රී 

ලංකාව. 
 

 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, 
ලක්විජ්ය සංකීර්යය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්චයලයි 

61342. 
 

 
 

http://www.ce
b.lk/tenders/ 

යවතින් 
යනොමියල් 

බාගත කරගත 
හැක 

 

 
 
 
 

NCB 

 
 
 
 

Click 
Here 

 

 
 
 

ලක්විජ්ය 
බලාගාරය 

 

 

LV/T/2019/0030 
ඉරුක්කල් අඩිය නව ඉඩයමහි ආරක්ෂක 

නිවාසය ඉදිකිරීම. 
(C8 යහෝ වැඩි) 

 
 

2019 
යපබරවාරි මස 

20 වන දින 
14.00 පැයට. 

 

 
 

ලක්විජ්ය විදුලි 
බලාගාරය-

කනිෂ්ඨ සපයා 
ගැනීම් කමිටුව 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජ්ය 
සංකීර්යය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච්චයලයි 61342. 
 

TP : 032 226 8972 

Fax: 032 226 8975 

2000/- මුදල  
(නැවත 

යනොයගවන 
යටන්ඩර් 

තැන්පතුව) 
සාමානයාධිකාකා

රී ලංකා 
විදුලිබල 

මණ්ඩලය 
නමින් මහජ්න 

බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක: 
0711001233
20705 යවත 

බැර කල හැක 

 
 
 
 
 
 

25,000.00 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජ්ය 
සංකීර්යය, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්චයලයි 61342, ශ්රී 

ලංකාව. 
 
 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, 
ලක්විජ්ය සංකීර්යය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්චයලයි 

61342. 
 

http://www.ce
b.lk/tenders/ 

යවතින් 
යනොමියල් 

බාගත කරගත 
හැක 

 
 

 
 
 
 
 

NCB 

 
 
 
 
 

Click 
Here 

 

 
 
 

ලක්විජ්ය 
බලාගාරය 

 

 

LV/T/2018/0479 
බලාගාරය අවට අරක්ෂක නිරික්ෂන 

කුටි 12 ක් ඉදිකිරිම 
 

පූර්ව ලංසු රැස්වීම 

06.02.2019 

දින 10.00 පැයට. 
 

 
 

2019 
යපබරවාරි මස 

20 වන දින 
14.00 පැයට. 

 

 
 

ලක්විජ්ය විදුලි 
බලාගාරය-

කනිෂ්ඨ සපයා 
ගැනීම් කමිටුව 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජ්ය 
සංකීර්යය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච්චයලයි 61342. 
 

TP : 032 226 8972 

Fax: 032 226 8975 

2,500/- මුදල  
(නැවත 

යනොයගවන 
යටන්ඩර් 

තැන්පතුව) 
සාමානයාධිකාකා

රී ලංකා 
විදුලිබල 

මණ්ඩලය 
නමින් මහජ්න 

බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක: 
0711001233
20705 යවත 

 
 
 
 
 
 

85,000.00 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජ්ය 
සංකීර්යය, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්චයලයි 61342, ශ්රී 

ලංකාව. 
 
 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, 
ලක්විජ්ය සංකීර්යය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්චයලයි 

61342. 
 

http://www.ce
b.lk/tenders/ 

යවතින් 
යනොමියල් 

බාගත කරගත 
හැක 

 
 

 
 
 
 
 

NCB 

 
 
 
 
 

Click 
Here 

 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/z5seo4pjpvwwkbg/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0029.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z5seo4pjpvwwkbg/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0029.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/8db0jqmvrihxlcq/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0030.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8db0jqmvrihxlcq/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0030.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/hy0554eh17r39sv/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2018-0479.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hy0554eh17r39sv/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2018-0479.pdf?dl=0
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බැර කල හැක 

 
 
 

ලක්විජ්ය 
බලාගාරය 

LV/T/2018/0481 
ප්රධාන බලාගාර යගොඩනැගිල්ල 

ඉදිරිපිට බිම් යකොන්ක්රිට් අතිරිම සහ 
ඉවුරු ගල් යකොන්ක්රිට් කිරිම 

 
පූර්ව ලංසු රැස්වීම 

06.02.2019 

දින 10.00 පැයට. 
 

 
 

2019 
යපබරවාරි මස 

20 වන දින 
14.00 පැයට. 

 

 
 

ලක්විජ්ය විදුලි 
බලාගාරය-

කනිෂ්ඨ සපයා 
ගැනීම් කමිටුව 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජ්ය 
සංකීර්යය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච්චයලයි 61342. 
 

TP : 032 226 8972 

Fax: 032 226 8975 

2,500/- මුදල  
(නැවත 

යනොයගවන 
යටන්ඩර් 

තැන්පතුව) 
සාමානයාධිකාකා

රී ලංකා 
විදුලිබල 

මණ්ඩලය 
නමින් මහජ්න 

බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක: 
0711001233
20705 යවත 

බැර කල හැක 

 
 
 
 
 
 

80,000.00 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජ්ය 
සංකීර්යය, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්චයලයි 61342, ශ්රී 

ලංකාව. 
 
 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, 
ලක්විජ්ය සංකීර්යය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්චයලයි 

61342. 
 

http://www.ce
b.lk/tenders/ 

යවතින් 
යනොමියල් 

බාගත කරගත 
හැක 

 
 

 
 
 
 
 

NCB 

 
 
 
 
 

Click 
Here 

 

 
 
 

ලක්විජ්ය 
බලාගාරය 

 

 

LV/T/2019/0006 
කරඹ අපවහන පේධතියේ යපොකුය 
අවට ප්රයේශය සංවර්ධනය කිරීම. 
ලංසු කැඳවීම සඳහා යපර හමුව 

13/02/2019 

දින 10.00 පැයට. 

 
 

2019 
යපබරවාරි මස 

27 වන දින 
14.00 පැයට. 

 

 
 

ලක්විජ්ය විදුලි 
බලාගාරය-

කනිෂ්ඨ සපයා 
ගැනීම් කමිටුව 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජ්ය 
සංකීර්යය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච්චයලයි 61342. 
 

TP : 032 226 8972 

Fax: 032 226 8975 

3,500/- මුදල  
(නැවත 

යනොයගවන 
යටන්ඩර් 

තැන්පතුව) 
සාමානයාධිකාකා

රී ලංකා 
විදුලිබල 

මණ්ඩලය 
නමින් මහජ්න 

බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක: 
0711001233
20705 යවත 

බැර කල හැක 

 
 
 
 
 
 

113,000.00 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජ්ය 
සංකීර්යය, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්චයලයි 61342, ශ්රී 

ලංකාව. 
 
 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, 
ලක්විජ්ය සංකීර්යය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්චයලයි 

61342. 
 

http://www.ce
b.lk/tenders/ 

යවතින් 
යනොමියල් 

බාගත කරගත 
හැක 

 
 

 
 
 
 
 

NCB 

 
 
 
 
 

Click 
Here 

 

යසේවා 
 
 
 

ලක්විජ්ය 
බලාගාරය 

 
LV/T/2019/004 

කරඹ නිවාස යපයදයසේ B,C සහ D 
පන්තියේ නිවාස පින්තාරු කිරීම 

(C5 යහෝ වැඩි) 
 

ලංසු කැඳවීම සඳහා යපර හමුව 
13.02.2019 දින 10.00 පැයට. 

කරඹ නිවාස යපයදයසේදී 

 
 

2019 
යපබරවාරි මස 

20 වන දින 
14.00 පැයට. 

 

 
 

ලක්විජ්ය විදුලි 
බලාගාරය-

කනිෂ්ඨ සපයා 
ගැනීම් කමිටුව 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජ්ය 
සංකීර්යය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච්චයලයි 61342. 
 

TP : 032 226 8972 
Fax: 032 226 8975 

7,500/- මුදල  
(නැවත 

යනොයගවන 
යටන්ඩර් 

තැන්පතුව) 
සාමානයාධිකාකා

රී ලංකා 
විදුලිබල 

මණ්ඩලය 
නමින් මහජ්න 

බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක: 
0711001233
20705 යවත 

බැර කල හැක 

 
 
 
 
 
 

550,000.00 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජ්ය 
සංකීර්යය, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්චයලයි 61342, ශ්රී 

ලංකාව. 
 
 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, 
ලක්විජ්ය සංකීර්යය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්චයලයි 

61342. 
 

http://www.ce
b.lk/tenders/ 

යවතින් 
යනොමියල් 

බාගත කරගත 
හැක 

 
 

 
 
 
 
 

NCB 

 
 
 
 
 

Click 
Here 

 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/5ujb3s1m9w73k36/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2018-0481.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5ujb3s1m9w73k36/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2018-0481.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/xmpep1374uf9wv6/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0006.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xmpep1374uf9wv6/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0006.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/2por7a2f29kfb2w/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0004.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2por7a2f29kfb2w/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0004.pdf?dl=0
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ලක්විජ්ය 
බලාගාරය 

 
LV/T/2019/0012 

 
ප්රධාන බලාගාර යකොටයසේ විදුලි සහ DCS 

යගොඩනැගිල්යල් තින්ත අයල්ප කිරිම . 
 

පූර්ව ලංසු රැස්වීම 
06.02.2019 

දින 10.00 පැයට. 
 

 
 

2019 
යපබරවාරි මස 

20 වන දින 
14.00 පැයට. 

 

ලක්විජ්ය විදුලි 
බලාගාරය-

කනිෂ්ඨ සපයා 
ගැනීම් කමිටුව 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජ්ය 
සංකීර්යය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච්චයලයි 61342. 
 

TP : 032 226 8972 
Fax: 032 226 8975 

071-2441884 

3,800/- මුදල  
(නැවත 

යනොයගවන 
යටන්ඩර් 

තැන්පතුව) 
සාමානයාධිකාකා

රී ලංකා 
විදුලිබල 

මණ්ඩලය 
නමින් මහජ්න 

බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක: 
0711001233
20705 යවත 

බැර කල හැක 

 
 
 
 
 
 

200,000.00 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජ්ය 
සංකීර්යය, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්චයලයි 61342, ශ්රී 

ලංකාව. 
 
 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, 
ලක්විජ්ය සංකීර්යය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්චයලයි 

61342. 
 

http://www.ce
b.lk/tenders/ 

යවතින් 
යනොමියල් 

බාගත කරගත 
හැක 

 
 

 
 
 
 
 

NCB 

 
 
 
 
 

Click 
Here 

 

 
 
 
 

ලක්විජ්ය 
බලාගාරය 

 
LV/T/2019/0027 

 
BOP යකොටයසේ යගොඩනැගිලි පින්තාරු 

කිරීම. 
 

පූර්ව ලංසු රැස්වීම 
06.02.2019 

දින 10.00 පැයට. 
 

 
 

2019 
යපබරවාරි මස 

20 වන දින 
14.00 පැයට. 

 

ලක්විජ්ය විදුලි 
බලාගාරය-

කනිෂ්ඨ සපයා 
ගැනීම් කමිටුව 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජ්ය 
සංකීර්යය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච්චයලයි 61342. 
 

TP : 032 226 8972 
Fax: 032 226 8975 

071-2441884 

7,000/- මුදල  
(නැවත 

යනොයගවන 
යටන්ඩර් 

තැන්පතුව) 
සාමානයාධිකාකා

රී ලංකා 
විදුලිබල 

මණ්ඩලය 
නමින් මහජ්න 

බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක: 
0711001233
20705 යවත 

බැර කල හැක 

 
 
 
 
 
 

340,000.00 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජ්ය 
සංකීර්යය, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්චයලයි 61342, ශ්රී 

ලංකාව. 
 
 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, 
ලක්විජ්ය සංකීර්යය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්චයලයි 

61342. 
 

http://www.ce
b.lk/tenders/ 

යවතින් 
යනොමියල් 

බාගත කරගත 
හැක 

 
 

 
 
 
 
 

NCB 

 
 
 
 
 

Click 
Here 

 

 
 
 
 

ලක්විජ්ය 
බලාගාරය 

 
LV/T/2019/0026 

ගල් අඟුරු සහ දැවි අළු යකොටයසේ  
යගොඩනැගිලි පිටත බිත්ති පින්තාරු කිරීම. 

පූර්ව ලංසු රැස්වීම 
06.02.2019 

දින 10.00 පැයට. 
 

 
 

2019 
යපබරවාරි මස 

20 වන දින 
14.00 පැයට. 

 

 
ලක්විජ්ය විදුලි 

බලාගාරය-
කනිෂ්ඨ සපයා 
ගැනීම් කමිටුව 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජ්ය 
සංකීර්යය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච්චයලයි 61342. 
 

TP : 032 226 8972 
Fax: 032 226 8975 

071-2441884 

3,000/- මුදල  
(නැවත 

යනොයගවන 
යටන්ඩර් 

තැන්පතුව) 
සාමානයාධිකාකා

රී ලංකා 
විදුලිබල 

මණ්ඩලය 
නමින් මහජ්න 

බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක: 
0711001233
20705 යවත 

බැර කල හැක 

 
 
 
 
 
 

100,000.00 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජ්ය 
සංකීර්යය, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්චයලයි 61342, ශ්රී 

ලංකාව. 
 
 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, 
ලක්විජ්ය සංකීර්යය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්චයලයි 

61342. 
 

http://www.ce
b.lk/tenders/ 

යවතින් 
යනොමියල් 

බාගත කරගත 
හැක 

 
 

 
 
 
 
 

NCB 

 
 
 
 
 

Click 
Here 

 

ජ්නන 

SPS/CE/MNT/ 
07–B/19/7560 

 
සපුගස්කන්ද විදුලි බලස්ථානයේ පවිත්රතා 

සහ සනීපාරක්ෂක යසේවා සැපයීයම් 
යකොන්ත්රාත්තුව 

 
2019.02.20 
14.00 පැයට 

 
සපයා ගැනීම් 

කමිටුව - 
තාපබල 

සංකීර්යය 

නිය ෝජ්ය 

සාමාන්යාධිකාරාරී 

(තාපබල සංකීර්ණ )  

ලංවිම 

ජ්න්න් මූලස්ථාන් , න්ව 

රැළණි පාලම, 

රු. 1,000/= රු. 50,000/= 

නිය ෝජ්ය සාමාන්යාධිකාරාරී 

(තාපබල සංකීර්ණ )  ලංවිම 

ජ්න්න් මූලස්ථාන් , න්ව 

රැළණි පාලම, 

10600 යරොයලොන්න්ාව 

දුරරතන් අංර  

නිය ෝජ්ය 

සාමාන්යාධිකාරාරී 

(තාපබල සංකීර්ණ )  

ලංවිම 

ජ්න්න් මූලස්ථාන් , න්ව 

රැළණි පාලම, 

අදාල නැත යේශීය 
Click 
Here 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/gksxy0m4i2z5j4k/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0012.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gksxy0m4i2z5j4k/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0012.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/ku7ghl3lb3p684d/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0027.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ku7ghl3lb3p684d/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0027.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/rx6ehx7hyzelaq1/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0026.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rx6ehx7hyzelaq1/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0026.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/do2ljgp22qzsue7/ENG-GEN-TC-CEMNT7B197560.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/do2ljgp22qzsue7/ENG-GEN-TC-CEMNT7B197560.pdf?dl=0
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10600 යරොයලොන්න්ාව 

දුරරතන් අංර  
2437426, 2423897 

 

2437426, 2423897 10600 යරොයලොන්න්ාව 

දුරරතන් අංර  
2437426, 2423897 

යබදා හැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/016 
 

Registration of Pont Rate Wiring 
Contractors for Colombo City for 

Year 2018-2019. 
 

2019 
යපබරවාරි 20 
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 

2019-02-18 
දුක.011-2575923 

011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

200,000.00 
(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 

- යේශීය 
Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

 
DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/017 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි යකොළඹ 

නගරයට අනුයුක්ත ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(නඩත්තු) ඒකකය සඳහා කූලි වැන්  
රථයක් ලබා ගැනීම. (වාහන අංක 

III/III) 
(වසර 02ක කාලයක් සඳහා) 

 
 

2019 
යපබරවාරි 20 
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 

2019-02-18 
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 

- යේශීය 
Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/19/014 
 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී (නැයගනහිර) 
කාර්යාලයේ විදුලි අධිකාකාරී (සැළසුම්)  

යේ රාජ්කාරී කටයුතු සදහා වෑන් 
රථයක්/ඩබල් කැබ් රථයක් කුලියට ලබා 

ගැනීම. 

2019.02.13   
වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර) 

නියයෝජ්ය සමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

500.00 5,000.00 නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය), 

නිලායවලි පාර, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- 

NCB Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/19/015 
 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී (නැයගනහිර)  
ත්රිකුයාමලය කාර්යාලයේ රාජ්කාරී 

කටයුතු සදහා වෑන් රථයක්/ඩබල් කැබ් 
රථයක් කුලියට ලබා ගැනීම 

2019.02.13  
වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර) 

නියයෝජ්ය සමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

500.00 5,000.00 නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය), 

උප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උප්පුයේලි, 

ත්රිකුයාමලය 

- 

NCB Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/19/016 
 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී (නැයගනහිර) 
කාර්යාලය, විදුලි අධිකාකාරී (වාණිජ්) 

ත්රීකුයාමලය යේ රාජ්කාරී කටයුතු සදහා 
ඩබල් කැබ් රථයක් කුලියට ලබා ගැනීම. 

2019.02.13   
වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර) 

ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය, 

(ත්රිකුයාමලය) 
026-2220060            

යහෝ 
නියයෝජ්ය සමානයාධිකාකාරී 

500.00 5,000.00 නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය), 

නිලායවලි පාර, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- 

NCB Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/9qg2u1yobnkedl4/ENG-DD1-CC-2019-016.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9qg2u1yobnkedl4/ENG-DD1-CC-2019-016.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ywmjyew8rjdl9kt/ENG-DD1-CC-2019-017.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ywmjyew8rjdl9kt/ENG-DD1-CC-2019-017.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x4fqqv1jgkmtbwb/Eng-DD2-EP-014%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20Planing%20%20Trincoamalee.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x4fqqv1jgkmtbwb/Eng-DD2-EP-014%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20Planing%20%20Trincoamalee.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y4djjfxv2oezlom/Eng-DD2-EP-015%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20DGM%28E%29%20office%20Trincoamalee.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y4djjfxv2oezlom/Eng-DD2-EP-015%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20DGM%28E%29%20office%20Trincoamalee.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kbi5uj3cvmmoapa/Eng-DD2-EP-016%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20AMU%20Trincomalee.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kbi5uj3cvmmoapa/Eng-DD2-EP-016%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20AMU%20Trincomalee.pdf?dl=0
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(නැයගනහිර කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/19/017 
 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී (නැයගනහිර) 
කාර්යාලය, විදුලි අධිකාකාරී (යබදාහැරීම් 
නඩත්තු- අම්පාර) යේ රාජ්කාරී කටයුතු 
සදහා ඩබල් කැබ් රථයක් කුලියට ලබා 

ගැනීම. 

2019.02.13   
වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර) 

විදුලි ඉංිනයන්රු 
යබදාහැරීම් නඩත්තු 
(අම්පාර) කාර්යාලය 

063-2222440 
යහෝ 

නියයෝජ්ය සමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය 
026-2221030 

500.00 5,000.00 නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය), 

නිලායවලි පාර, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- 

NCB Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/19/018 

 
අම්පාර, අක්කරරපත්තු පාරියභෝගික 

යසේවා මධයස්ථානය සදහා 
යගොඩනැගිල්ලක් කුලියට ලබා ගැනීම. 

2019.02.13   
වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර) 

ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය, 
(අම්පාර) 

063-2222387 
063-2222078            

යහෝ 
නියයෝජ්ය සමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

500.00 - නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය), 

නිලායවලි පාර, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය - 

NCB Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/19/019 

 
අම්පාර, විදුලි අධිකාකාරී (මහඔය 

පාරියභෝගික යසේවා මධයස්ථානය)යේ 
නිල නිවාස සදහා නිවසක් කුලියට ලබා 

ගැනීම.. 

2019.02.13   
වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර) 

ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය, 
(අම්පාර) 

063-2222387 
063-2222078            

යහෝ 
නියයෝජ්ය සමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

500.00 - නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය), 

නිලායවලි පාර, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය - 

NCB Click 
Here 

 
 

නිසා(වාහාආ) 
යබ.අංශ 2 

 
 

DGM(C&C)/DD2/HVML//2018/T79 
කිරිබත්යගොඩ පිහිටි යබ.අංශ 02 මනු 
පරීක්ෂයාගාරය සඳහා යතත බදු කුළී 
පදනම මත කාර් රථයක් සපයා ගැනීම 

 

2019.02.13 
යප.ව.10.00 

 
 

යබදාහැරීම් 
අංශ 2 

 
නිසා(වාහාආ) යබ.අංශ 2, 

02වන මහළ, 
යනො.205/3, නුවර පාර, 
පහළ බියන්විල, කඩවත 

0112901308 

500.00 18,000.00 

යකොළඹ 02, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලයේ යදවන මහයල් 

අ.සා.(යබ.අංශ 02) 
කාර්යාලයේ තබා ඇති 

යටන්ඩර් යපට්ටියට බහාලිය 
යුතුයි 

යකොළඹ 02, ලං.වි.ම, 
යනො.205/3, නුවර පාර, 
පහළ බියන්විල, කඩවත 

යදවන මහයල් 
අ.සා.(යබ.අංශ 02) 

කාර්යාලය 

 
 
 
- 

යේශීය 
 

 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

 
WPN/NCB/SEC-GAM/2019/10 

යපෞේගලික ආරක්ෂක යසේවය සපයා 
ගැනීම. ප්රධාන විදුලි ඉංිනයන්රු 

කාර්යාලය- ගම්පහ 

2019-02-26 
ප.ව. 2.00 

දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

500.00 80,000.00 
නි.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., යනො. 280, නුවර 

පාර, කිරිබත්යගොඩ. 

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

කිරිබත්යගොඩ. 

- යේශීය 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/mdmt2s3rrfthaeg/Eng-DD2-EP-017%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20DM%20Ampra.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mdmt2s3rrfthaeg/Eng-DD2-EP-017%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20DM%20Ampra.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2u2eevn20drmhva/Eng-DD2-EP-018%20Rent%20a%20buildign%20for%20the%20use%20as%20CSC%20at%20Akkaraipattu%20CSC.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2u2eevn20drmhva/Eng-DD2-EP-018%20Rent%20a%20buildign%20for%20the%20use%20as%20CSC%20at%20Akkaraipattu%20CSC.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9tkxb24zwsphv3o/Eng-DD2-EP-019%20Rent-lease%20a%20house%20for%20use%20of%20ES%20Quaters%20-Mahaoya%20CSC.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9tkxb24zwsphv3o/Eng-DD2-EP-019%20Rent-lease%20a%20house%20for%20use%20of%20ES%20Quaters%20-Mahaoya%20CSC.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sekr8e44gd9swm3/Eng-DD2-CnC-2019-T79.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sekr8e44gd9swm3/Eng-DD2-CnC-2019-T79.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n1v64qktks72i6a/ENG-%20DD2-WPN-Gampaha-SEC-2019-10%20New.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n1v64qktks72i6a/ENG-%20DD2-WPN-Gampaha-SEC-2019-10%20New.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

 
WPN/NCB/SEC-NEG/2019/47 

යපෞේගලික ආරක්ෂක යසේවය සපයා 
ගැනීම.ප්රධාන විදුලි ඉංිනයන්රු 

කාර්යාලය- මීගමුව 

2019-02-26 
ප.ව. 2.00 

දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

500.00 100,000.00 
නි.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., යනො. 280, නුවර 

පාර, කිරිබත්යගොඩ. 

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

කිරිබත්යගොඩ. 

- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

 

CW&B/DGM/WPN/28/2018 

ගම්පහ ප්රායේය ය විදුලි ඉංිනයන්රු 

කාර්යාලයේ භූ දර්ශනය හා බාහිර වැඩ 

කටයුතු 

සුදුසුකම් 

CIDA යශේණියේ C7 යහෝ ඊට වැඩි 

යගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම්. 

 

 
2019-02-21 
දින් 14.00 

පැ ට අවසන් 

රරනු ලැයේ. 
 

2019-02-20 
දින් 15.00 පැ  

දක්වා 

ප්රසම්පාදන් ප් 

නිකු් රරනු 

ලැයේ 

 
පළා් 

ප්රසම්පාදන් 

රමිටුව 

(බ.ප.උ.) 

නිය ෝජ්ය 

සාමාන්යාධිකාරා  

(සිවිල්වැඩ හා 

ය ොඩන්ැගිලි) 

රාර් ාල , 

ලංරා විදුලිබල 

මණ්ඩල , 

4 වන් මහල, 

රජ්යේ ලිපිරරු යසේවා 

සං ම් ය ොඩන්ැගිල්ල, 

අංර:90, සර් 

චි්තම්පලම් ඒ  ාඩ්න්ර් 

මාවත, යරොළඹ 02 
 

011 244 7567 
011 244 7568 

 
3500.0 

 
90,000.00 

නිය ෝජ්ය සාමාන්යාධිකාරා  

(සිවිල්වැඩ හා ය ොඩන්ැගිලි) 

රාර් ාල , 

ලංරා විදුලිබල මණ්ඩල , 

4 වන් මහල, 

රජ්යේ ලිපිරරු යසේවා සං ම් 

ය ොඩන්ැගිල්ල, 

අංර: 90, සර් චි්තම්පලම් 

ඒ  ාඩ්න්ර් මාවත, 

යරොළඹ 02 

නිය ෝජ්ය 

සාමාන්යාධිකාරා  

(සිවිල්වැඩ හා 

ය ොඩන්ැගිලි) 

රාර් ාල , 

ලංරා විදුලිබල 

මණ්ඩල , 

4 වන් මහල, 

රජ්යේ ලිපිරරු යසේවා 

සං ම් ය ොඩන්ැගිල්ල, 

අංර:90, සර් 

චි්තම්පලම් ඒ  ාඩ්න්ර් 

මාවත, යරොළඹ 02 

 යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

 

බපඋ/ජ්ා/ආලි4/යටන්ඩර් අංක 0001/19 

පා.යසේ.ම.ජ්ාඇල 

 

පා.යසේ.මධයස්ථානය ජ්ාඇල සඳහා 

යගොඩනැගිල්ලක් කුලි පදනම මත සපයා 

ගැනිම 

(ජ්ාඇල අවට) 

 

2019.02.27 

දින 

ප.ව.2.00 ට 

 

(මිල කැඳවුම් 

පත්රිකා නිකුත් 

කරනු 

ලබන්යන් 

2019.02.26 

දින ප.ව.3.00 

දක්වා පමණි) 

 

පලාත් සපයා 

ගැනියම් 

කමිටුව 

 

ප්රායේය ය විදුලි ඉංිනයන්රු 

කාර්යාලය , 

අංක:37, මිගමුව පාර, 

තුඩැල්ල, ජ්ාඇල. 

 

දු.ක.අංක : 

011-2232604 

011-2232105 

 

ෆැක්ස් : 

011-2236662 

 

500.00 
- 

 

ප්රායේය ය විදුලි ඉංිනයන්රු 

කාර්යාලය , 

අංක:37, මිගමුව පාර, 

තුඩැල්ල, ජ්ාඇල. 

 

දු.ක.අංක : 

011-2232604 

011-2232105 

 

ෆැක්ස් : 

011-2236662 

 

ප්රායේය ය විදුලි 

ඉංිනයන්රු කාර්යාලය, 

අංක : 37, මිගමුව පාර, 

තුඩැල්ල, ජ්ාඇල. 

 

 

යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

 
WPN/NCB/Com-V02/2019/11 
යතත් බදු කුලී පදනම මත යමෝටර් 

රථයක් (රියදුරු සහිතව)ලබා ගැනීම. 
ප්රධාන ඉංිනයන්රු (වාණිජ්) 

2019-02-13 
ප.ව 2.30 දක්වා 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
නි.සා. (බපඋ) 

කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
 

500.00 

 
 

20,000.00 

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

පාර, කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
නි.සා. (බපඋ) 

කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
 
- 

 
 

යේශීය Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

 
WPN/NCB/DGM-V07/2019/12                                 
යතත් බදු කුලී පදනම මත යමෝටර් 

රථයක් (රියදුරු සහිතව) ලබා ගැනීම. 
විදුලි ඉංිනයන්රු (බලශක්ති 

කළමයාකරය) -බපඋ 

2019-02-13 
ප.ව 2.30 දක්වා 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
නි.සා. (බපඋ) 

කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
 

500.00 

 
 

20,000.00 

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

පාර, කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
නි.සා. (බපඋ) 

කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
 
- 

 
 

යේශීය Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/39329xdl9yr63w9/ENG-DD2-WPN-NEG-SEC-2019-47%20New.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/39329xdl9yr63w9/ENG-DD2-WPN-NEG-SEC-2019-47%20New.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3g9qaoh49iyarmv/Chief%20Electrical%20Engineer%E2%80%99s%20Office%20at%20Gampaha%20-Bid%20Document.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3g9qaoh49iyarmv/Chief%20Electrical%20Engineer%E2%80%99s%20Office%20at%20Gampaha%20-Bid%20Document.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fc4iyi402eur1gt/Sin-DD2-WPN-Ja-ela%20CSC%20Building.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fc4iyi402eur1gt/Sin-DD2-WPN-Ja-ela%20CSC%20Building.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s43gqe81nriyjq7/ENG-DD2-WPN-DGM-%20V02-2019-11-%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s43gqe81nriyjq7/ENG-DD2-WPN-DGM-%20V02-2019-11-%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ue6frjbvm1n88cg/ENG-DD2-WPN-Com-%20V07-2019-12-%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ue6frjbvm1n88cg/ENG-DD2-WPN-Com-%20V07-2019-12-%20Car.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/Con-V14/2019/13 
යතත් බදු කුලී පදනම මත යමෝටර් 

රථයක් ලබා ගැනීම (රියදුරු සහිතව). 
ප්රධාන ඉංිනයන්රු (තැනීම්) -බපඋ 

2019-02-13 
ප.ව 2.30 දක්වා 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
නි.සා. (බපඋ) 

කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
 

500.00 

 
 

20,000.00 

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

පාර, කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
නි.සා. (බපඋ) 

කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
 
- 

 
 

යේශීය Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

 
WPN/NCB/J-V70/2019/16 

යතත් බදු කුලී පදනම මත යමෝටර් 
රථයක් ලබා ගැනීම. (රියදුරු සහිතව). 
විදුලි ඉංිනයන්රු (නඩත්තු)  ජ්ා -ඇල 

2019-02-13 
ප.ව 2.30 දක්වා 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
නි.සා. (බපඋ) 

කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
 

500.00 

 
 

20,000.00 

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

පාර, කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
නි.සා. (බපඋ) 

කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
- 

 
 

යේශීය Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

 
WPN/NCB/P&D-V23/2019/17 
යතත් බදු කුලී පදනම මත යමෝටර් 

රථයක් ලබා ගැනීම (රියදුරු සහිතව). 
විදුලි ඉංිනයන්රු (සැලසුම්) 

2019-02-13 
ප.ව 2.30 දක්වා 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
නි.සා. (බපඋ) 

කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
500.00 

 
20,000.00 

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

පාර, කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
නි.සා. (බපඋ) 

කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
- 

 
යේශීය 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/N-V39/2019/18 
යතත් බදු කුලී පදනම මත යමෝටර් 

රථයක් ලබා ගැනීම (රියදුරු සහිතව). 
විදුලි ඉංිනයන්රු (නඩත්තු) - මීගමුව 

2019-02-13 
ප.ව 2.30 දක්වා 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
නි.සා. (බපඋ) 

කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
500.00 

 
20,000.00 

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

පාර, කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
නි.සා. (බපඋ) 

කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
- 

 
යේශීය 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/N-V103/2019/33                                  
යතත් බදු කුලී පදනම මත කෲ කැබ් 

රථයක් ලබා ගැනීම. පාරියභෝගික යසේවා 
මධයස්ථානය  - මීගමුව 

2019-02-13 
ප.ව 2.30 දක්වා 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
නි.සා. (බපඋ) 

කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
 

500.00 

 
 

20,000.00 

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

පාර, කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
නි.සා. (බපඋ) 

කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
 
- 

 
 

යේශීය Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/N-V160/2019/36                                   
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 

ලබා ගැනීම. විදුලි සිඳලීම් ඒකකය -  
මීගමුව 

2019-02-13 
ප.ව 2.30 දක්වා 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
නි.සා. (බපඋ) 

කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
 

500.00 

 
 

20,000.00 

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

පාර, කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
නි.සා. (බපඋ) 

කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
 
- 

 
 

යේශීය Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/N-V47/2019/37                                     
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 
ලබා ගැනීම. ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 

කාර්යාලය - මීගමුව 
2019-02-13 

ප.ව 2.30 දක්වා 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
නි.සා. (බපඋ) 

කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
 

500.00 

 
 

20,000.00 

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

පාර, කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
නි.සා. (බපඋ) 

කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
 
- 

 
 

යේශීය Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/K-V135/2019/38                            
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 

ලබා ගැනීම. අලාභ අවම කිරීයම් ඒකකය 
- කැළණිය 

2019-02-13 
ප.ව 2.30 දක්වා 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
නි.සා. (බපඋ) 

කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
500.00 

 
20,000.00 

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

පාර, කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
නි.සා. (බපඋ) 

කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
- 

 
යේශීය 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/ue6frjbvm1n88cg/ENG-DD2-WPN-Com-%20V07-2019-12-%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ue6frjbvm1n88cg/ENG-DD2-WPN-Com-%20V07-2019-12-%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fon4augyyl0lhpm/ENG-DD2-WPN-J-%20V70-2019-16-%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fon4augyyl0lhpm/ENG-DD2-WPN-J-%20V70-2019-16-%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5k97eudgsbgtgbp/Eng-%20DD2-WPN-N-V103-2019-33.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5k97eudgsbgtgbp/Eng-%20DD2-WPN-N-V103-2019-33.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/277agysl983uegi/Eng-DD2-WPN-N-%20V39-2019-18-%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/277agysl983uegi/Eng-DD2-WPN-N-%20V39-2019-18-%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5k97eudgsbgtgbp/Eng-%20DD2-WPN-N-V103-2019-33.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5k97eudgsbgtgbp/Eng-%20DD2-WPN-N-V103-2019-33.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/68pf6stmpoirn4l/Eng-DD2-WPN-NCB-N-%20V47-2019-37%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/68pf6stmpoirn4l/Eng-DD2-WPN-NCB-N-%20V47-2019-37%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/68pf6stmpoirn4l/Eng-DD2-WPN-NCB-N-%20V47-2019-37%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/68pf6stmpoirn4l/Eng-DD2-WPN-NCB-N-%20V47-2019-37%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fji4attyteekwdt/Eng-DD2-WPN-NCB-K-%20V135-2019-38%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fji4attyteekwdt/Eng-DD2-WPN-NCB-K-%20V135-2019-38%20van.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/Con-V175/2019/39                           
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 
ලබා ගැනීම.  ප්රධාන ඉංිනයන්රු (තැනීම්) 

කාර්යාලය- බපඋ 
2019-02-13 

ප.ව 2.30 දක්වා 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
නි.සා. (බපඋ) 

කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
500.00 

 
20,000.00 

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

පාර, කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
නි.සා. (බපඋ) 

කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
- 

 
යේශීය 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/Con-V168/2019/40                           
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 
ලබා ගැනීම.  ප්රධාන ඉංිනයන්රු (තැනීම්) 

කාර්යාලය- බපඋ 
2019-02-13 

ප.ව 2.30 දක්වා 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
නි.සා. (බපඋ) 

කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
500.00 

 
20,000.00 

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

පාර, කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
නි.සා. (බපඋ) 

කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
- 

 
යේශීය 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/K-V38/2019/41                                   
බදු කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා 

ගැනීම. විදුලිය සිඳලීයම් ඒකකය - 
කැලණිය 

2019-02-13 
ප.ව 2.30 දක්වා 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
නි.සා. (බපඋ) 

කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
500.00 

 
20,000.00 

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

පාර, කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
නි.සා. (බපඋ) 

කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
- 

 
යේශීය 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/G-V120/2019/42                               
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 

ලබා ගැනීම. ප්රායේශීය නඩත්තු ඒකකය - 
ගම්පහ 

2019-02-13 
ප.ව 2.30 දක්වා 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
නි.සා. (බපඋ) 

කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
500.00 

 
20,000.00 

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

පාර, කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
නි.සා. (බපඋ) 

කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
- 

 
යේශීය 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/V-V63/2019/43                                   
බදු කුලී පදනම මත කෲ කැබ් රථයක් 

ලබා ගැනීම. ප්රායේශීය නඩත්තු ඒකකය -  
යේයන්යගොඩ 

2019-02-13 
ප.ව 2.30 දක්වා 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
නි.සා. (බපඋ) 

කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
500.00 

 
20,000.00 

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

පාර, කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
නි.සා. (බපඋ) 

කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
- 

 
යේශීය 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/K-V161/2019/44                     
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 
ලබා ගැනීම. ප්රායද්ේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 

කාර්යාලය - කැළණිය 
2019-02-13 

ප.ව 2.30 දක්වා 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
නි.සා. (බපඋ) 

කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
500.00 

 
20,000.00 

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

පාර, කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
නි.සා. (බපඋ) 

කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
- 

 
යේශීය 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/DGM-V03/2019/45                                   
බදු කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා 

ගැනීම. ප්රධාන ඉංිනයන්රු (වාණිජ්) 
කාර්යාලය -  බපඋ 

2019-02-13 
ප.ව 2.30 දක්වා 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
නි.සා. (බපඋ) 

කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
500.00 

 
20,000.00 

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

පාර, කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
නි.සා. (බපඋ) 

කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
- 

 
යේශීය 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/DGM-V11/2019/46                                     
බදු කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා 

ගැනීම. බලශක්ති කළමයාකරන 
ඒකකය - බපඋ 

2019-02-13 
ප.ව 2.30 දක්වා 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
නි.සා. (බපඋ) 

කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
500.00 

 
20,000.00 

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

පාර, කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
නි.සා. (බපඋ) 

කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
- 

 
යේශීය 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/3lrxo7itxzlgokz/Eng-DD2-WPN-NCB-Con-%20V175-2019-39%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3lrxo7itxzlgokz/Eng-DD2-WPN-NCB-Con-%20V175-2019-39%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/566pl47xgyv8yvm/Eng-DD2-WPN-NCB-Con-%20V168-2019-40%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/566pl47xgyv8yvm/Eng-DD2-WPN-NCB-Con-%20V168-2019-40%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4krx43nvvl57fxx/Eng-DD2-WPN-NCB-K-%20V38-2019-41%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4krx43nvvl57fxx/Eng-DD2-WPN-NCB-K-%20V38-2019-41%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7tv05bgejctv2sd/Eng-DD2-WPN-NCB-G-%20V120-2019-42%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7tv05bgejctv2sd/Eng-DD2-WPN-NCB-G-%20V120-2019-42%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j3u1j3mnja9xtzj/ENG-DD2-WPN-V-V63-2019-43.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j3u1j3mnja9xtzj/ENG-DD2-WPN-V-V63-2019-43.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bfdma1156ilhv4o/Eng-DD2-WPN-NCB-K-%20V161-2019-44%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bfdma1156ilhv4o/Eng-DD2-WPN-NCB-K-%20V161-2019-44%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hrzjmrz0qugh8gj/Eng-DD2-WPN-NCB-DGM-%20V03-2019-45%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hrzjmrz0qugh8gj/Eng-DD2-WPN-NCB-DGM-%20V03-2019-45%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e3r9xn6td3mv8t0/Eng-DD2-WPN-NCB-DGM-%20V11-2019-46%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e3r9xn6td3mv8t0/Eng-DD2-WPN-NCB-DGM-%20V11-2019-46%20van.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 3 (ඌව) 

 
DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/HV-

63/Cons-13/2K19/19 
 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු (තැනීම් - ඌව) 
ඒකකයේ විදුලි අධිකාකාරි VI  සඳහා කුලි 

පදනම මත වසර යදකක කාලයකට වෑන්  
රථයක් ලබාගැනීම 

2019 
යපබරවාරි 20  

ප.ව 15.00 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාන ඉංිනයන්රු 

(වානිජ්) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක. : 0552222474 

 

 
500.00 

 
48,500.00 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංිනයන්රු (වානිජ්) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංිනයන්රු (වානිජ්) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

NCB 

Click here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 (ඌව) 

 
DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/HV-

101/BD-16/2K19/20 
 

විදුලි ඉංිනයන්රු (බදුල්ල) ඒකකයේ  
පස්සර  පාරියභෝගික යසේවා මධයස්ථානය 

සඳහා කුලි පදනම මත වසර යදකක 
කාලයකට කෘ කැබ්  රථයක් ලබාගැනීම 

 
 
 
 
 
 
 

2019 
යපබරවාරි 20  

ප.ව 15.00 
 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාන ඉංිනයන්රු 

(වානිජ්) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක. : 0552222474 

 

 
500.00 

 
50,500.00 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංිනයන්රු (වානිජ්) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංිනයන්රු (වානිජ්) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

NCB 

Click here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 (ඌව) 

 
DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/HV-

96/BD-15/2K19/21 
 

විදුලි ඉංිනයන්රු (බදුල්ල) ඒකකයේ 
පසස්ර  පාරියභෝගික යසේවා මධයස්ථානය  

සඳහා කුලි පදනම මත වසර යදකක  
කාලයකට ත්රී යරෝද  රථයක් ලබාගැනීම 

 
 
 
 
 
 

2019 
යපබරවාරි 20  

ප.ව 15.00 
 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාන ඉංිනයන්රු 

(වානිජ්) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක. : 0552222474 

 
 

 
500.00 

 
21,600.00 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංිනයන්රු (වානිජ්) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංිනයන්රු (වානිජ්) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 

NCB 

Click here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 (ඌව) 

 
DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/HV-

36/DI-03/2K19/22 
 

විදුලි ඉංිනයන්රු (දියතලාව) ඒකකයේ 
දියතලාව පාරියභෝගික යසේවා 

මධයස්ථානය   සඳහා කුලි පදනම මත 
වසර යදකක  කාලයකට වෑන්  රථයක් 

ලබාගැනීම 

 
 
 
 
 
 

2019 
යපබරවාරි 20  

ප.ව 15.00 
 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාන ඉංිනයන්රු 

(වානිජ්) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 

 
500.00 

 
48,500.00 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංිනයන්රු (වානිජ්) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංිනයන්රු (වානිජ්) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

NCB 

Click here 

https://www.dropbox.com/s/by7azkb09ki5ipz/van%2019.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bqd6670ekok7xvn/crew%20cab%2020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f6u2mertro6w8u0/three%20wheel%2021.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z1dpcolmx7ohjej/van%2022.pdf?dl=0
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දු.ක. : 0552222474 
 
 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -03 

නි.සා. 
(සබරගමුව) 

           
SAB/DGM/CE(DM)/C1/Building/201

9/T/02 
ප්රධාන ඉංිනයන්රු -යබදාහැරිම් 

නඩත්තු(සබරගමුව) ඒකකයට අයත් 
කහවත්ත වැඩ කණ්ඩා යයම් කාර්යාලය 
පවත්වා යගන යාම හා භාණ්ඩ ගබඩා 
කිරිම සඳහා පැල්මඩුල්ල නගරයට 
ආසන්න ප්රයේශ යයන්  වසර 03ක 

කාලයකට, කුලි පදනම මත 
යගොඩනැගිල්ලක්  සහිත ඉඩමක් ලබා 

ගැනිම. 
1..ජ්ලය,විදුලිය,දුරකථන හා 

සනීපාරක්ෂක පහසුකම් 
තිබිය  යුතුය. 

2., වර්ග අඩි 1000ක් පමය වූ 
යගොඩනැගිල්ල තුල අවම වශයයන් 

කාමර 04ක් තිබිය යුතු අතර, වාහන 03ක් 
එකවර නවතා තැබීය හැකිවන පරිදි සහ 
යකොන්ක්රීට් විදුලි කණු 50ක් පමය ගබඩා 
කල හැකි වන පරිදි ඉඩ පහසුකම් තිබිය 

යුතුය. 

2019 
යපබරවාරි 20 

ප.ව. 2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන  

කමිටුව 
(සබර.) 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු - 
යබදාහැරිම් 

නඩත්තු(සබරගමුව) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
අංක 502/3බී, 02 වන 
මහල,  යකොළඹ පාර, 
යවරළුප, රත්නපුර. 

දු.ක.   : 045 222 1511 
ෆැක්ස:් 045 222  1512 

රු.500.00 - 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු - 
යබදාහැරිම් 

නඩත්තු(සබරගමුව) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., අංක 

502/3බී, 02 වන මහල,  
යකොළඹ පාර, යවරළුප, 

රත්නපුර. 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු - 
යබදාහැරිම් 

නඩත්තු(සබරගමුව) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
අංක 502/3බී, 02 වන 
මහල,  යකොළඹ පාර, 
යවරළුප, රත්නපුර. 

-- NCB Click here 

යබදාහැරීම් 
අංශ 04 
දකුණු 
පළාත 

 

 
දප/මා/ලි12/යටන්ඩර්/2019/01 

 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ කඹුරුපිටිය 
පාරියභෝගික යසේවා මධයස්ථානය සඳහා 
ප්රධාන බස් නැවතුම්පලට කි.මීටරයක් 
ඇතුලත, ප්රධාන මාර්ගයකට මුුණය ලා 

පරිසිදු ඔප්පු සහිත පර්චස් 40 කට 
ආසන්න, ව.අ. 2500 ක පමය නිවසක් 

සහිත  ඉඩමක්  කුලි පදනම මත ලබා ගත 
යුතුව ඇත. 

වාහන හතරක් පමය නැවත්වීයම් 
පහසුකම් හා ජ්ලය, විදුලිය, දුරකථන 

පහසුකම් ඇති යහෝ ලබා ගැනීමට හැකි 
විය යුතුය. 

2019.02.21 
දින 

ප.ව. 02.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් කමිටුව 

ප්රධාන විදුලි ඉංිනයන්රු 
(මාතර), ලං.වි.ම., 
රාුණලපාර, මාතර. 

 
 
 
 

500.00 

 
 
 
 

5,000.00 

ප්රධාන විදුලි ඉංිනයන්රු 
(මාතර), ලං.වි.ම., රාුණල 

පාර, මාතර. 

අදාල නැත  NCB 
 

 
Click 
Here 

 
 

යබදාහැරීම් 
අංශ 04 
දකුණු 
පළාත 

 

 
දප/ගා/ලි3/යරොග් ල ප්රා.උපයපොයළ  

වැට අළු්වැඩි ා කිරීම/2019/01 
 

ගාල්ල ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලයට අයත් යකොේගල ප්රාථමික 

උපයපොයළහි වැට යකඩ යයොදා 

 
 

2019.02.13 
ප.ව.2.00 

 
 
 
 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

 
 
 
 

 
 

ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය. 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො187/3 

බණ්ඩාරනායක යපයදස, 

 
 

1000/- 
 
 
 
 

 
 

13,000/- 
 
 
 
 

 
 

ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය. 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො187/3 

බණ්ඩාරනායක යපයදස, 
ගාල්ල 

  NCB 
 

 
Click 
Here 

 
 

https://www.dropbox.com/s/cml9r2zo8cri7v4/SAB_DGM_CE%28DM%29_C1_Building_2019_T_02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9h2wf88c9ggmtpc/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%9C%E0%B7%8F-%E0%B6%BD%E0%B7%923-%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%9C%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%BD%20%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%8F.%E0%B6%8B%E0%B6%B4%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7
https://www.dropbox.com/s/9h2wf88c9ggmtpc/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%9C%E0%B7%8F-%E0%B6%BD%E0%B7%923-%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%9C%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%BD%20%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%8F.%E0%B6%8B%E0%B6%B4%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7
https://www.dropbox.com/s/9h2wf88c9ggmtpc/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%9C%E0%B7%8F-%E0%B6%BD%E0%B7%923-%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%9C%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%BD%20%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%8F.%E0%B6%8B%E0%B6%B4%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7
https://www.dropbox.com/s/9h2wf88c9ggmtpc/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%9C%E0%B7%8F-%E0%B6%BD%E0%B7%923-%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%9C%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%BD%20%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%8F.%E0%B6%8B%E0%B6%B4%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7
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අළුත්වැඩියා කිරීම. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ගාල්ල 
 

දු.ක - 09122-34344 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
වත්කම් 

කළමනාකර
ය 

(සිවිල්වැඩ 
හා 

යගොඩනැගිලි) 

 
CW&B/DGM/HVH/27/2018 

 
නි.සා. (සි.වැ. හා යගො.) ශාඛාව සඳහා 
කුලී පදනම මත (ඉන්ධන හා රියදුරු 

සමඟ) වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 
 

සුදුසුරම් : 
 

යටන්ඩර්පයතහි යකොන්යේසිවල 
සඳහන් කර ඇති පරිදි 

 

 
2019-02-14 

දින 
පැය. 14:00 

පැයට අවසන් 
කරනු  ලැයබ්. 

 
2019-02-13 
දින 12.00 
පැය දක්වා 
ප්රසම්පාදන 
පත් නිකුත් 

කරනු ලැයබ්. 
 
 

 
ප්රායේය ය 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(වත්කම් 

කළමනාකර
ය) 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(සිවිල්වැඩ හා 
යගොඩනැගිලි) 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

4 වන මහල, 
රජ්යේ ලිපිකරු යසේවා 

සංගම් යගොඩනැගිල්ල, 

අංක:90, 
සර් චිත්තම්පලම් ඒ 

ගා සනර් මාවත, 
යකොළඹ 02. 

 
දු.අ. 011 244 7567 

011 244 7568 

 

 
500.00 

 
5,000.00 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(සිවිල්වැඩ හා 

යගොඩනැගිලි) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

4 වන මහල, 
රජ්යේ ලිපිකරු යසේවා 
සංගම් යගොඩනැගිල්ල, 

අංක:90, 
සර් චිත්තම්පලම් ඒ 

ගා සනර් මාවත, යකොළඹ 
02. 

 
දු.අ. 011 244 7567 

011 244 7568 
 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(සිවිල්වැඩ හා 
යගොඩනැගිලි) 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

4 වන මහල, 
රජ්යේ ලිපිකරු යසේවා 

සංගම් 

යගොඩනැගිල්ල, 

අංක:90, 
සර් චිත්තම්පලම් ඒ 

ගා සනර් මාවත, 
යකොළඹ 02. 

 
දු.අ. 011 244 7567 

011 244 7568 
 

 
අදාල 

යනොයේ. 

 
NCB 

 
 

 

Click 

Here 

 

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

 
 

අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන්ට යහෝ ඔවුන්යේ බලයලත් නියයෝිනතයන්ට පමයක් ලංසු යපොත් නිකුත් කරනු 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 සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාන 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 සාමානයාධිකාකාරී නමින් ලියන ලද බැංකු අයකරයක් ම`ගින් යහෝ මුදල් ම`ගින් යහෝ යගවිය හැක. 
 

 

වියේශීය තානාපති කාර්යාල /යවළ`ද යකොමිෂන්වලට, ලංසු යපොත්වල යතොරතුරු පිටපත් ලිඛිත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීයමන් අදාල නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාන ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපොත් අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ඔවුන්යේ නියයෝිනතයින්ට අදාල නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාන ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් පරීක්ෂා කල හැක. 
 

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ඔවුන්යේ 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 කිරීම් විමසිය යුත්යත් ලංසු යපොත් නික`ත් කරනු ලබන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී/ ප රධාන ඉංිනයන්රු යවතිනි. 
 

 

https://www.dropbox.com/s/dbhccjozyjce6w1/Eng-AM-CWB-CW%26B-DGM-HVH-27-2018.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dbhccjozyjce6w1/Eng-AM-CWB-CW%26B-DGM-HVH-27-2018.pdf?dl=0
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 ICB ) අන්තර්ජ්ාතික තර`ගකාරී ලංසු “  NCB ) යේශීය තර`ගකාරී ලංසු 

 

        සාමාන්යාධිකාරාරී                         
                                     
 


