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ලංසු කැ`දවීම 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

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

කලාපය/ 
අංශය/ 
පළාත 

ලංසු යයොමු අංකය / අයිතම 

විස්තරය හා ප රමායය 

ලංසු 
භාර ගන්නා 

අවසාන දිනය 

හා යේලාව 

සපයාගැනීම් 

කමිටුව 

ලංසු යපොත් මිළදී ගත 

හැකි කාර්යාලය සහ 

අදාළ අංකය 

 
ලංසු 

යපොයතහි 
මිල 

(රුපි.) 

ලංසු ඇපකරයේ 

වටිනාකම 
(රුපි.) 

ඉදිරිපත් කරන ලංසු 

භාරදිය යුතු කාර්යාලය 
ලංසු විවෘත කරන 

ස්ථානය 

යතොරතුරු 

පිටපතක 
මිල 

(රුපි.) 

ලංසු 

වර්ගය 
ICB/ 
NCB 

යතොරතුරු 

පිටපත 

භාගත 

කිරීම් 

අමු ද්රවය 

ජනන අංශය 
(ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය) 

LV/T2018/0376 
 

ලක්විජය බලාගාරය සඳහා 

Servers and Accessories for 

SCADA Upgrading Project” 

සැපයීම 

2019 මාර්තු 06 
බදාදා දින 

14.00 පැයට. 
 
 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය-
කනිෂ්ඨ 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන අංශය  
4වන මහල  බලස්ථාන 

කළමණාකරු 
(ලක්විජය සංකීර්ණය) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  

නාරක්කල්ලිය  
නනොනරොච්න ෝනල් 

TP : 032 226 8964 

Fax: 032 226 8966 
 

3,500/- 
මුදල  
(නැවත 

නනොනගවන 
නටන්ඩර් 
තැන්පතුව) 
සාමානයාධි
කාරී ලංකා 
විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
නමින් 
මහජන 
බැංකුනේ 

ගිණුම් අංක: 
071100123
320705 
නවත බැර 
කල හැක. 

රු. 250,000.00 ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 

මහල, පරිපාලන 

නගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය 

සංකීර්ණය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 

නනොනරොච් නලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 

 
TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8966 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 
නගොඩනැගිල්ල, 

ලක්විජය සංකීර්ණය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 
නනොනරොච් නලයි 

61342. 
 

http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
නවතින් 
නනොමිනල් 
බාගත 

කරගත හැක 
 

NCB Click 
Here 

 
 
 

ජනන අංශය 
(ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය) 

LV/T2018/0378 
 

ලක්විජය බලාගාරය සඳහා 

“Network Devices for SCADA 
Upgrading Project” සැපයීම 

2019 මාර්තු 06 
බදාදා දින 

14.00 පැයට. 
 
 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය-
කනිෂ්ඨ 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 
 

1,000/- 

 
 එම 
. 

රු. 30,000.00 එම 
 

එම 
 

එම 
 

NCB Click 
Here 

 
 

ජනන අංශය 
(ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය) 

LV/T2018/0458 
 

ලක්විජය බලාගාරය සඳහා 
ඇනමෝනියා ද්රාවණ 25% සැපයීම 

2019 

යපබරවාරි 27  

බදාදා දින 

14.00 පැයට. 
 
 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය-
කනිෂ්ඨ 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 

 
3,500/-  
එම 

 

රු. 100,000.00 එම 

 
එම 

 
එම 

 
NCB Click 

Here 
 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/8wi9goeju55b1oe/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2018-0376.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8wi9goeju55b1oe/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2018-0376.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sgb4ohqkbut9urf/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2018-0378.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sgb4ohqkbut9urf/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2018-0378.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3xx08m6up55vzcx/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2018-0458.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3xx08m6up55vzcx/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2018-0458.pdf?dl=0
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ජනන අංශය 
(ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය) 

LV/T/2018/0374 
 

ලක්විජය විදුලි බලාගාරනේ 
උපකාරක නසේවා අoශය සදහා 
ගැලීම් මාන සැපයීම හා බාරදීම 

 

2019 

යපබරවාරි 27  

බදාදා දින 

14.00 පැයට. 
 
 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය-
කනිෂ්ඨ 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 

 
2,500/-  
එම 

 

රු. 50,000.00 එම 

 
එම 

 
එම 

 
NCB Click 

Here 
 

නබදා හැරිම් 
අංශය 01 
(නකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2018/085 
 

i)   400W  Metal Halide Lamp 220- 
240V 

– 60 Nos. 
ii)  Fluorescent  Choke 40W – 1,000 

Nos. 

2019 
නපබරවාරී 

27 
නප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(නකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

නගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද නමල් මාවත, 
නකොළඹ 03මගින් 
2019- 02-26 දිනට 

නපර 
දුක.011-2575923 

 
 
 

011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

5,500.00 
(මුදලින් නහෝ 

බැංකු 
අණකරයක් 
මඟින්) 

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(නකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
නගොඩනැගිල්ල 340, ආර් 
ඒ ද නමල් මාවත, නකොළඹ 

03 හි තබා ඇති ලංසු 
නපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නිනයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(නකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- NCB Click here 

නබදා හැරිම් 
අංශය 01 
(නකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2019/019 
 

Cubical Enclosures for Power 
Supply Units and Batteries - 25 

Nos. 
 

2019 
නපබරවාරී 

27 
නප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 
 

1,000.00 
(මුදලින්) 

15,500.00 
(මුදලින් නහෝ 

බැංකු 
අණකරයක් 
මඟින්) 

එම 
 

එම 
 

- NCB Click here 

නබදාහැරී නම් 
අංශය 03 
(සබරගමුව) 

SAB/CE(COM)/ICB/2019/02 
Bid for Supply & Delivery of Brand 
New Crane Mounted Lorries (Long 
Wheel Base) 3MT Crane, Payload 

6MT - 02 Nos. 

2019-03-21 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

දු.අ. 045-2225891-5 

3,500.00 600,000.00 නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ංංිනනන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

 ICB Click 
Here 

නබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2019/05 
බස්නාහිර පළාත දකුණ-1 හි 

රත්මලාන ප්රායීකකය සඳහා විදුලිය 
විසන්ධි කිරීම් සහ නැවත ඇමිණීම් 
ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා ලංසු 
කැඳවීම  සඳහා වූ නටන්ඩරය. 

(ලංසු භාරගන්නා අවසාන දිනයට 

යපර PCAIII අවශයයේ.) 

2019.02.28 
නප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

ගාලුපාර, රත්මලාන. 
011-2638852 

500.00 67,000.00 ප්රධාාන ංංිනනන්රු 
(වාණිජ), නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුණ-
1) කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 608, 
ගාලුපාර, රත්මලාන. 

ප්රධාාන ංංිනනන්රු 
(වාණිජ), නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

ගාලුපාර, රත්මලාන. 

 NCB Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/343ps9jgwp451bb/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2018-0374.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/343ps9jgwp451bb/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2018-0374.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r6qi6f9b4w3agq2/ENG-DD1-CC-2018-085.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zeuk57t3nk6e5kc/ENG-DD1-CC-2019-019.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pu5parlpo30q0hf/SAB_CE%28COM%29_ICB_2019_02%20-%20F.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pu5parlpo30q0hf/SAB_CE%28COM%29_ICB_2019_02%20-%20F.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/prq351f7zfenpm4/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/prq351f7zfenpm4/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_05.pdf?dl=0
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නබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2019/06 
බස්නාහිර පළාත දකුණ-1 හි 

කළුතර ප්රායීකකය සඳහා විදුලිය 
විසන්ධි කිරීම් සහ නැවත ඇමිණීම් 
ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා ලංසු 
කැඳවීම  සඳහා වූ නටන්ඩරය. 

(ලංසු භාරගන්නා අවසාන දිනයට 

යපර PCAIII අවශයයේ.) 

2019.02.28 
නප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

එම 

 
500.00 122,000.00 එම 

 
එම 

 
 NCB Click 

here 
 

නබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2019/07 
බස්නාහිර පළාත දකුණ-1 හි 

යදහිවල ප්රායීකකය සඳහා විදුලිය 
විසන්ධි කිරීම් සහ නැවත ඇමිණීම් 
ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා ලංසු 
කැඳවීම  සඳහා වූ නටන්ඩරය. 

2019.02.28 
නප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

එම 

 
500.00 38,000.00 එම 

 
එම 

 
 NCB Click 

here 
 

නබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2019/11 

ප්රකාශ තන්තු රැහැන් (12 Pair 

Fiber Optic Cable) සපයා, 
නගනවිත් භාරදීම 

2,500 මීටර් 

2019.02.28 
නප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

එම 

 
1,500.00 9,000.00 එම 

 
එම 

 
 NCB Click 

here 
 

නබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2019/13 

ටැබ්ලට් පරිගයක (Tablets 

Computers ) සපයා නගනවිත් 
භාරදීම 
32 එකු 

2019.02.21 
නප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

එම 
 

1,500.00 16,000.00 එම 
 

එම 
 

 NCB Click 
here 

 

ඉදිකිරීම් 

නබදාහැරීම් 
අංශය 02 
(වයාපිති හා 
අධිසැර 
නඩත්තු) 

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

C&M)2019/03 

හතරලියද්ද ප්රනද්ශනේ 50' - 0'' x 

30' - 6''  ද.නවො. 33 නකොන්ක්රීට් 
කණු වහරු අංගනයක් ංදිරිකිරීම 

(සිවිල් කාර්යය) 

 
නගොඩනැගිලි ංදිකිරීම් අංශනයහි 

ICTAD නරේණිගත කිරීම අනුව  C-
8 නහෝ ඊට වැඩි නකොන්ත්රාත් 

කරුවන් සුදුසු නේ. 
 

2019/02/27    
ප.ව.2.00 

 

නබදාහැරීම් 
සපයාගැනීම් 
කමිටුව -
නබදාහැරීම් 
අංශ 02 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(වයාපිති හා අධිසැර 
නඩත්තු) - නබ.අ.02 

කාර්යාලය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

තැ.නප. 18, ළමාගාරය 
පාර, මහනුවර. 

 
දු.ක./ෆැක්ස් 
0812222286 
0812222287 

රු. 1 000/- 
 
 
 

රු. 34 000/- 
 

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(වයාපිති හා අධිසැර 
නඩත්තු) - නබ.අ.02 

කාර්යාලය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තැ.නප. 18, ළමාගාරය 

පාර, මහනුවර. 
 

දු.ක./ෆැක්ස් 
0812222286 
0812222287 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(වයාපිති හා අධිසැර 
නඩත්තු) - නබ.අ.02 

කාර්යාලය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
තැ.නප. 18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර. 

 
දු.ක./ෆැක්ස් 
0812222286 
0812222287 

 

අදාල නැත 
 

NCB 

 

Click 

Here 

https://www.dropbox.com/s/5enrhbjca60znel/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5enrhbjca60znel/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1nmvt6y1j94pn3u/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1nmvt6y1j94pn3u/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/75ybdn8cnb36x2r/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_11.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/75ybdn8cnb36x2r/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_11.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4iqqs9rm6zr3yr4/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_13.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4iqqs9rm6zr3yr4/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_13.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/04s1i4hwuo559we/BID%20NO%20CEPRO.%20%26HMDD2_DPCCE%28SC%26M%292019_03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/04s1i4hwuo559we/BID%20NO%20CEPRO.%20%26HMDD2_DPCCE%28SC%26M%292019_03.pdf?dl=0
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නබදාහැරීම් 
අංශය 02 
(වයාපිති හා 
අධිසැර 
නඩත්තු) 

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

C&M)/2018/53 

ංඟිණියාගල ප්රනද්ශනේ 50' - 0'' x 

31' - 0''  ද.නවො. 33 නකොන්ක්රීට් 
කණු වහරු අංගනයක් ංදිරිකිරීම 

(සිවිල් කාර්යය) 

 
නගොඩනැගිලි ංදිකිරීම් අංශනයහි 

ICTAD නරේණිගත කිරීම අනුව  C-
8 නහෝ ඊට වැඩි නකොන්ත්රාත් 

කරුවන් සුදුසු නේ. 
 

2019/02/27    
ප.ව.2.00 

 

නබදාහැරීම් 
සපයාගැනීම් 
කමිටුව -
නබදාහැරීම් 
අංශ 02 

එම 

 
රු. 1 000/- 

 
 
 

රු. 35 000/- 
 

එම 

 
එම 

 
අදාල නැත 

 
NCB 

 

Click 

Here 

යසේවා 
ජනන අංශය 
(මහවැලි 
සංකීර්ණය) 

 
 

එම්සී/වික්/2018/288 
 

වික්නටෝරියd විදුලි බලස්ථානනේ 
යුධා හමුදා ඒකlh ioyd u.S  

ප්රවාහන වෑන් රථයක්, රියදුre සහ 
ංන්ධාන සමඟ වසරක  

කාලසීමාවක් සඳහා කුලියට 
ලබාගැනීම. 

2019/03/07 

14.00 පැයට 
මහවැලි 
සංකීර්ණය 
iපයාගැනීම් 
කමිටුව 

වික්නටෝරියා විදුලි 
බලාගාරය 
අධිකාරිගම 

 
Tel:   081-2200465 
081-2202305    Fax: 

081-2202304 
 
 

රු. 1,000/=  
එක  

වාහනයක්  
සඳහා  සෑම 
නගවීමක්ම 
ඕනෑම 
මහජන 
බැංකු 

ශාඛාවක් 
මගින්    
මහජන   
බැංකුනේ  

නදමටනගොඩ 
ශාඛානේ  
ලං.වි.ම.  
ජනන  

මුලස්ථාන
නේ ගිණුම්   
අංක   071-
1001-2-
3320-705 
බැරනවන 
නසේ නගවා 
බැංකු ලදුපත 
ංදිරිපත් කල 

යුතුය. 
 

රු.5000/= 
එක වාහනයක් 

සදහා 

වික්නටෝරියා විදුලි 
බලාගාරය  
අධිකාරිගම. 

වික්නටෝරියා විදුලි 
බලාගාරය  
අධිකාරිගම 

- 
 
 
 
 

NCB 

 
Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/ir2n0qiy4e2ljsr/BID%20NO%20PRO.%20%26HM_DD2_DPC_CE_%28SC%26M%29_2018_53.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ir2n0qiy4e2ljsr/BID%20NO%20PRO.%20%26HM_DD2_DPC_CE_%28SC%26M%29_2018_53.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i0bnu48vvmfojs9/ENG-GEN-MC-MC-VIC-2018-288.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i0bnu48vvmfojs9/ENG-GEN-MC-MC-VIC-2018-288.pdf?dl=0
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නබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019
/37 

විදුලි අධිකාරී (ආණමඩුව ) 
පාරිනභෝගික නසේවා මධායස්ථානය 
සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 

ලබා ගැනීම. 

2019. 
නපබරවාරි 27 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රධාාන විදුලි ංංිනනන්රු 
(වාණිජ) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැද්දුම, 
කුලියාපිටිය. 

 
037 – 2281892 

 

1,000.00 35,000.00 නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරී (වයඹ) 

කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැද්දුම, 
කුලියාපිටිය. 

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

 NCB Click 
Here 

 

නබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019
/38 

විදුලි අධිකාරී (නපොතුහැර ) 
පාරිනභෝගික නසේවා මධායස්ථානය 
සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 

ලබා ගැනීම. 

2019. 
නපබරවාරි 27 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

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

 

නබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019
/39 

විදුලි ංංිනනන්රු (නාරම්මල ) 
කාර්යාලය සඳහා කුලී පදනම මත 
නරේන් නලොරි  රථයක් ලබා ගැනීම. 

2019. 
නපබරවාරි 27 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

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

 

නබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019
/44 

ප්රධාාන විදුලි ංංිනනන්රු (හලාවත ) 
කාර්යාලයට අයත් ශක්තිහානි 
අවමකිරීනම් ඒකකය සඳහා කුලී 
පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා 

ගැනීම. 

2019. 
නපබරවාරි 27 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

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

 

නබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019
/45 

ප්රධාාන විදුලි ංංිනනන්රු (නබදාහැරීම් 
නඩත්තු ) ඒකකයට අයත් විදුලි 
අධිකාරී (රැහැන් මාර්ග උපාංග 
නඩත්තු) සඳහා කුලී පදනම මත 
වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 

2019. 
නපබරවාරි 27 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

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

 

නබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019
/46 

ප්රධාාන විදුලි ංංිනනන්රු (නබදාහැරීම් 
නඩත්තු ) ඒකකයට රැහැන් මාර්ග 
උපාංග නඩත්තු ඒකකය සඳහා කුලී 
පදනම මත කෲ කැබ්  රථයක් ලබා 

ගැනීම. 

2019. 
නපබරවාරි 27 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

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

 

https://www.dropbox.com/s/w4hoaut2poboz8r/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-37.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w4hoaut2poboz8r/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-37.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/18gx6fm5t9l3ngi/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-38.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/18gx6fm5t9l3ngi/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-38.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ut3mon89hpqgl51/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-39.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ut3mon89hpqgl51/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-39.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7mbbmdl0mco14rz/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-44.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7mbbmdl0mco14rz/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-44.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/72ga65u86g8q1dp/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-45.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/72ga65u86g8q1dp/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-45.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n4j9zihp0bu0pnx/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-46.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n4j9zihp0bu0pnx/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-46.pdf?dl=0
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නබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/ඊඊපුත්/සීඑල්කියු
යු/ඒෆ්එල්20 

නනොනරොච්න ෝනල් පාරිනභෝගික 
නසේවා මධායස්ථානනේ විදුලි අධිකාරී 
නිළ නිවස සඳහා නනොනරොච්න ෝනල් 
නගර සීමාව තුලින්  ජලය, විදුලිය, 
දුරකථන, මාර්ග පහසුකම් සහිත 
වර්ග අඩි 1,200 නනොඅඩු නිවසක් 
සහිත පර් ස් 15කට නනොඅඩු 

ංඩමක් කුලී නහෝ බදු පදනම මත 
ලබා ගැනීම 

2019. 
නපබරවාරි 27 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රානද්යය විදුලි 
ංංිනනන්රු(පුත්තලම)  

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 171/1, 

කුරුණෑගල පාර, 
පුත්තලම. 

 
032 - 2265995 

1,000.00 10,000.00 ප්රානද්යය විදුලි 
ංංිනනන්රු(පුත්තලම)  

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 171/1, 
කුරුණෑගල පාර, 

පුත්තලම. 

ප්රානද්යය විදුලි 
ංංිනනන්රු(පුත්තලම)  

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 171/1, 

කුරුණෑගල පාර, 
පුත්තලම. 

 NCB Click 
Here 

 

නබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(උ.මැ.ප.) 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඊ(නකොම්)සී8/ආර්

බී/2K19/007 
ලං.වි.ම. ආරක්ෂක නියාමකයන්නේ 
නපොදු නිල නිවාසය සඳහා වසරක 
කාලසීමාවක් සඳහා නිවසක් 
කුලියට/බද්දට ලබා ගැනීම. 

 

තිබිය යුතු අවශයතා : 
 

 කලත්තෑව පළාත් 
ගබඩානේ සිට කි.මි.02ක් 

ඇතුලත පිහිටීම. 
 

 වර්ග අඩි 2000 නනොඅඩු 
නල ජළය විදුලිය හා 
සනීපාරක්ෂක පහසුකම් 

සහිත වීම. 
 

 පැහැදිළි පිවිසුම් ප්රධාාන 
නේට්ටුව  නිදන කාමර 03 
න් හා ඇතුලත නාන 
කාමරයක් සහිත වීම. 

 
 

2019-02-21 
ප.ව. 3.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(උ.මැ.ප) 

තමා විසින් සකස් කර 
ගන්නා ලද 
අයදුම්පතක 
අයිතිකරුනේ 

නම දුරකථන අංකය  
නගොඩනැගිල්ල පිහිටා 
ඇති ස්ථානනයහි 
ලිපිනය  බදු කුලිය  
නගොඩනැගිල්නල් 

අයිතිය තහවරු කරන 
ඔප්පුනේ පිටපත හා 

පිවිසුම් මාර්ගය පිළිබඳ 
විස්තර සඳහන් කර 
ලියා පදිංචි තැපෑනලන් 
නහෝ අතින් නගනවිත් 
නටන්ඩර් නපට්ටියට 
දැමිය යුතුය. මිල 

ගණන් ංදිරිපත් කරන 
කවරනේ “ලං.වි.මි. 

ආරක්ෂක 
නියාමකයන්නේ නපොදු 

නිල නිවාසය 
(කලත්තෑව ගබඩාව) 
යනුනවන් සඳහන් කල 

යුතුය. 

අදාළ නැත අදාළ නැත නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරී (උමැ) 
කාර්යාලය  ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය  
නනො.525/26  ඩි.එස්. 
නසේනානායක මාවත  

අනුරාධාපුර. 
 

දු.ක. 025-2222552 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(උමැ) කාර්යාලය  
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  

නනො.525/26  ඩි.එස්. 
නසේනානායක මාවත  

අනුරාධාපුර. 
 
 

අදාළ නැත NCB - 

නබදාහැරිම් 

අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/DM-V172/2019/01 
නතත් බදු කුලී පදනම මත කෲ කැබ් 
රථයක් ලබා ගැනීම. -නබදාහැරීම් 
හා නඩත්තු කාර්යාලය - බපඋ 

2019-02-20 
ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීනම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්නගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

500.00 20,000.00 නි.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., නනො. 280, නුවර 

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

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

කිරිබත්නගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 
 

- NCB Click 

Here 

https://www.dropbox.com/s/yhfptmjr8tkmbvi/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-EEPUTH-CLQU-FL20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yhfptmjr8tkmbvi/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-EEPUTH-CLQU-FL20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kcqmdh4ie44128z/ENG-DD2-WPN-NCB-DM-V172-2019-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kcqmdh4ie44128z/ENG-DD2-WPN-NCB-DM-V172-2019-01.pdf?dl=0
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නබදාහැරිම් 

අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/V-V108/2019/34 
නතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන් 
රථයක් ලබා ගැනීම. -පාරිනභෝගික 
නසේවා මධායස්ථානය -නේයන්නගොඩ 

2019-02-20 
ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීනම් 
කමිටුව 

එම 500.00 20,000.00 එම එම - NCB Click 

Here 

නබදාහැරිම් 

අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/J-V72/2019/35 
නතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන් 
රථයක් ලබා ගැනීම. -ප්රධාාන 
ංංිනනන්රු කාර්යාලය- ජා-ඇල 

2019-02-20 
ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීනම් 
කමිටුව 

එම 500.00 20,000.00 එම එම - NCB Click 

Here 

නබදාහැරිම් 

අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/Con-V04/2019/48 
නතත් බදු කුලී පදනම මත නමෝටර් 
රථයක් (රියදුරු සහිතව)ලබා 
ගැනීම. නඩත්තු ංංිනනන්රු 

(තැනීම්) 

2019-02-20 
ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීනම් 
කමිටුව 

එම 500.00 20,000.00 එම එම - NCB Click 

Here 

නබදාහැරිම් 

අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/Con-V174/2019/49 
නතත් බදු කුලී පදනම මත කෲ කැබ් 

රථයක් ලබා ගැනීම.ප්රධාාන 
ංංිනනන්රු (තැනීම්) කාර්යාලය- 

මිනුවන්නගොඩ වැඩබිම 

2019-02-20 
ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීනම් 
කමිටුව 

එම 500.00 20,000.00 එම එම - NCB Click 

Here 

නබදාහැරිම් 

අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/D-V134/2019/50 
නතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන් 
රථයක් ලබා ගැනීම. -ප්රධාාන 

ංංිනනන්රු කාර්යාලය- දිවුලපිටිය 

2019-02-20 
ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීනම් 
කමිටුව 

එම 500.00 20,000.00 එම එම - NCB Click 

Here 

නබදාහැරිම් 

අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/G-V150/2019/51 
නතත් බදු කුලී පදනම මත කෲ කැබ් 
රථයක් ලබා ගැනීම.පාරිනභෝගික 
නසේවා මධායස්ථානය - ගනන්මුල්ල 

2019-02-20 
ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීනම් 
කමිටුව 

එම 500.00 20,000.00 එම එම - NCB Click 

Here 

නබදාහැරිම් 

අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/G-V87/2019/52 
නතත් බදු කුලී පදනම මත කෲ කැබ් 
රථයක් ලබා ගැනීම.පාරිනභෝගික 
නසේවා මධායස්ථානය - පූනගොඩ 

2019-02-20 
ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීනම් 
කමිටුව 

එම 500.00 20,000.00 එම එම - NCB Click 

Here 

නබදාහැරිම් 

අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/J-V124/2019/53 
නතත් බදු කුලී පදනම කෲ කැබ් 
රථයක් ලබා ගැනීම. ප්රානද්යය 
නඩත්තු ඒකකය- ජා-ඇල 

2019-02-20 
ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීනම් 
කමිටුව 

එම 500.00 20,000.00 එම එම - NCB Click 

Here 

https://www.dropbox.com/s/9ps8yeclhxhsdlt/WNG-DD2-WPN-NCB-V-%20V108-2019-34%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9ps8yeclhxhsdlt/WNG-DD2-WPN-NCB-V-%20V108-2019-34%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8drnad5cx7jmcao/ENG-DD2-WPN-NCB-J-%20V72-2019-35%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8drnad5cx7jmcao/ENG-DD2-WPN-NCB-J-%20V72-2019-35%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qmpmnmzhwu93fho/ENG-%20DD2-WPN-CON-%20V04-2019-48-%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qmpmnmzhwu93fho/ENG-%20DD2-WPN-CON-%20V04-2019-48-%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rwupn3719a7kuof/ENG-DD2-WPN-NCB-CON-V174-2019-49.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rwupn3719a7kuof/ENG-DD2-WPN-NCB-CON-V174-2019-49.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yutoc43c9s208lz/ENG-DD2-WPN-NCB-D-%20V134-2019-50%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yutoc43c9s208lz/ENG-DD2-WPN-NCB-D-%20V134-2019-50%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z1ylkn6r3kzsvr6/ENG-DD2-WPN-NCB-G-V150-2019-51.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z1ylkn6r3kzsvr6/ENG-DD2-WPN-NCB-G-V150-2019-51.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j8tvmkhngpzxjlx/ENG-DD2-WPN-NCB-G-V87-2019-52.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j8tvmkhngpzxjlx/ENG-DD2-WPN-NCB-G-V87-2019-52.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2wzqq1e59tjvrun/ENG-DD2-WPN-NCB-J-V124-2019-53.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2wzqq1e59tjvrun/ENG-DD2-WPN-NCB-J-V124-2019-53.pdf?dl=0
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නබදාහැරිම් 

අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/DM-V142/2019/54 
නතත් බදු කුලී පදනම මත කෲ කැබ් 

රථයක් ලබා ගැනීම. -ප්රධාාන 
ංංිනනන්රු(නබදාහැරීම් හා නඩත්තු) 
කාර්යාලය- ආඩිඅම්බලම වැඩබිම 

2019-02-20 
ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීනම් 
කමිටුව 

එම 500.00 20,000.00 එම එම - NCB Click 

Here 

නබදාහැරිම් 

අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/Con-V173/2019/55 
නතත් බදු කුලී පදනම මත පිටුපස 
අඩි 14 ½ දිග(3.5T)  නලොරි රථයක්   
ලබා ගැනීම. තැනීම් කාර්යාලය -

බපඋ 

2019-02-20 
ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීනම් 
කමිටුව 

එම 500.00 20,000.00 එම එම - NCB Click 

Here 

නබදාහැරීම් 
අංශය 03 

(බපද II ) 
 

WPSII/T/2019/009 

ජංගම දුරකථන 33ක් නිනයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (බපදII) නවත 

සැපයීම 

 

2019.02.27 

නප.ව. 10.00 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද II) 

නි. සා. (බපද II) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

නනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්නකෝට්නට්. 

 

රු. 500.00 රු. 
10 000.00 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

නනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්නකෝට්නට්. 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

නනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්නකෝට්නට්. 

 

අදාල 

නනොනේ 

NCB Click 

here 

 

නබදාහැරීම් 
අංශය 03 

(බපද II ) 
 

WPSII/T/2019/010 
කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 
ක් සඳහා වෑන් රථ 01ක් විදුලි 

ංංිනනන්රු 
(නහොරණ) - වාණිජ අංශය සඳහා 

2019.02.27 

නප.ව. 10.00 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද II) 

එම රු. 500.00 රු. 
5000.00 

එම එම අදාල 

නනොනේ 

NCB Click 

here 

 

නබදාහැරීම් 
අංශය 03 

(බපද II ) 
 

WPSII/T/2019/011 
කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 
ක් සඳහා කාර් රථ 01ක් විදුලි 

ංංිනනන්රු 
(නහෝමාගම) සඳහා 

2019.02.27 

නප.ව. 10.00 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද II) 

එම රු. 500.00 රු. 
5000.00 

එම එම අදාල 

නනොනේ 

NCB Click 

here 

 

නබදාහැරීම් 
අංශය 03 

(බපද II ) 
 

WPSII/T/2019/012 
කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 
ක් සඳහා වෑන් රථ 01ක් විදුලි 

ංංිනනන්රු 
(නහෝමාගම) සඳහා 

2019.02.27 

නප.ව. 10.00 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද II) 

එම රු. 500.00 රු. 
5000.00 

එම එම අදාල 

නනොනේ 

NCB Click 

here 

 

නබදාහැරීම් 
අංශය 03 

(බපද II ) 
 

WPSII/T/2019/013 
කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 
ක් සඳහා කාර් රථ 01ක් ප්රධාාන 

ංංිනනන්රු 
(ශ්රී ජයවර්ධානපුර) සඳහා 

 

2019.02.27 

නප.ව. 10.00 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද II) 

එම රු. 500.00 රු. 
5000.00 

එම එම අදාල 

නනොනේ 

NCB Click 

here 

 

https://www.dropbox.com/s/ohmyam3gfqlt0ia/ENG-DD2-WPN-NCB-DM-V142-2019-54.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ohmyam3gfqlt0ia/ENG-DD2-WPN-NCB-DM-V142-2019-54.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fe9lo0lvyviowmm/Eng-%20DD2-WPN-NCB-V%20173-55%20Lorry.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fe9lo0lvyviowmm/Eng-%20DD2-WPN-NCB-V%20173-55%20Lorry.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a6mx4x6o1yyodfq/WPSII.T.2019.009.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a6mx4x6o1yyodfq/WPSII.T.2019.009.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mhxz64fedwcg3fz/WPSII.T.2019.010.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mhxz64fedwcg3fz/WPSII.T.2019.010.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7bas10zsv0nub42/WPSII.T.2019.011.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7bas10zsv0nub42/WPSII.T.2019.011.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/btkmtju5bdrc3uc/WPSII.T.2019.012.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/btkmtju5bdrc3uc/WPSII.T.2019.012.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zwavkqv4zqviy1q/WPSII.T.2019.013.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zwavkqv4zqviy1q/WPSII.T.2019.013.pdf?dl=0
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නබදාහැරීම් 

අංශය 03 

(බපද II ) 

DGM(WPSII)/CE(COM)/ICB/2019/0

14 

Supply and Delivery of 06 Nos 

Crew Cab for WPSII 

 

2019.03.27 

නප.ව. 10.00 

 

 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද II) 

එම රු. 

3”500.00 

රු. 

450,000.00 

එම එම අදාල 

නනොනේ 

ICB Click 

here 

 

නබදාහැරීම් 
අංශය 03 
(සබරගමුව 

 

SAB/EH/EE QUORTERS/2019 
ඇහැලියනගොඩ විදුලි ංංිනනන්රු නිල 
නිවස සඳහා වසර නදකක (02) 

කාලයකට නිවසක් කුලී පදනම මත 
ලබා ගැනීම. 

 

2019.02.21 
ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

විදුලි ංංිනනන්රු 
කාර්යාලය 

(ඇහැලියනගොඩ 
) ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය  තැ.නප.03  
තලාවිටිය  

ඇහැලියනගොඩ. 
 

500.00 - විදුලි ංංිනනන්රු 
කාර්යාලය 

(ඇහැලියනගොඩ )  ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය  
තැ.නප.03  තලාවිටිය  

ඇහැලියනගොඩ. 
 

විදුලි ංංිනනන්රු 
කාර්යාලය 

(ඇහැලියනගොඩ )  
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය  තැ.නප.03  
තලාවිටිය  

ඇහැලියනගොඩ. 
 

- NCB Click 

Here 
 

නබදාහැරීම් 
අංශය 03 
(සබරගමුව 

 

SAB/DGM/CE(COM)/2019/

Cleaning Service 
නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) පළානත් කාර්යාල 
සංකීර්ණය වසරක කාලයක් සඳහා 
ශුද්ධා පවිත්රකිරීනම් නකොන්ත්රාත්තුව. 

2019-02-27 
ප.ව.2.00 

 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.වි.ම., අංක 09 නව 
නගරය, රත්නපුර. 

500.00 5,000.00 නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

නටලි. 045 -222 5891 -5 
 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

 

-- NCB Click 

Here 

නබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

නිසා(ඌව)/ප්රං(වාණීජ)/නිල 
නිවාස/සි04/2නක්19/02 

 
බණ්ඩාරනවල  හපුතනල් හා 

දියතලාව  නගර අවටින් ලං.වි.ම. 
සං ාරක නිල නිවාසය සඳහා 
නගොඩනැගිල්ලක් කුලියට නහෝ 

බද්දට ලබාගැනීම 

 
2019 

නපබරවාරි 27  
ප.ව 15.00 

 

ළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

ප්රානද්යය විදුලි 
ංංිනනන්රු (දියතලාව) 
කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල 
මණ්ඩලය,නකොළඹ 
පාර, දියතලාව 

 
දු.ක. :055-2222675 
055-2222474 

 
 

500.00 10 000.00 නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව  ප්රධාාන ංංිනනන්රු 

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

හිඳ නගොඩ, 
බදුල්ල. 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(ඌව) ශාඛාව  ප්රධාාන 
ංංිනනන්රු (වානිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ නගොඩ, 
බදුල්ල. 

 

- NCB Click 
Here 

නබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

නිසා(ඌව)/ප්රං(වාණීජ)/නිල 
නිවාස/සි04/2නක්19/03 

 
තණමල්විල නගරය අවටින් 

තණමල්විල පාරිනභෝගික නසේවා 
මධායස්ථානය සඳහා  

නගොඩනැගිල්ලක් කුලියට නහෝ 
බද්දට ලබාගැනීම 

2019 
නපබරවාරි 27  
ප.ව 15.00 

 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

ප්රානද්යය විදුලි 
ංංිනනන්රු 

(නමොනරාගල) 
කාර්යාලය  ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය  
අංක 458  වැල්වාය 
පාර  හුලංදාව හංදිය  

නමොනරාගල 
 
 

දු.ක. :055-2277350 

500.00 6 000.00 එම එම  NCB Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/a6tsdx58mfcomg8/DGM%28WPSII%29.CE%28COM%29.ICB.2019.014.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a6tsdx58mfcomg8/DGM%28WPSII%29.CE%28COM%29.ICB.2019.014.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vbshoowetodwslh/SAB-EE%20QUARTERS%20EHELIYAGODA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vbshoowetodwslh/SAB-EE%20QUARTERS%20EHELIYAGODA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j3r2ygmj10yhbcw/SAB-DGM-CE%28COM%29-Cleaning%20Service-2019.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j3r2ygmj10yhbcw/SAB-DGM-CE%28COM%29-Cleaning%20Service-2019.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d78rpomb6u5o4nb/19-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d78rpomb6u5o4nb/19-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2rpne0qd5dmz6ye/19-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2rpne0qd5dmz6ye/19-03.pdf?dl=0
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නබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2019/12 
ප්රධාාන ංංිනනන්රු - නබදාහැරීම් 

නඩත්තු (බස්නාහිර පළාත දකුණ 1) 
කාර්යාලය සඳහා පිරිසිදු කිරීනම් 
නසේවා ලබාගැනීම සඳහා වූ 

නටන්ඩරය 

2019.02.28 
නප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

ගාලුපාර, රත්මලාන. 
011-2638852 

500.00 15,000.00 ප්රධාාන ංංිනනන්රු 
(වාණිජ), නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුණ-
1) කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 608, 
ගාලුපාර, රත්මලාන. 

ප්රධාාන ංංිනනන්රු 
(වාණිජ), නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

ගාලුපාර, රත්මලාන. 
 

 NCB Click 
here 

 

නබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2019/08 
බස්නාහිර පළාත දකුණ-1 හි  

බලශක්ති කළමනාකරය ඒකකයේ  

කාර්යාලය සඳහා  කුලී පදනම මත 

වෑන් රථයක් ලබාගැනීම සඳහා වූ 
නටන්ඩරය 

 

2019.02.28 
නප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

එම 500.00 15,000.00 එම එම  NCB Click 
here 

 

නබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(දකුණු 
පළාත) 

 

SP/TAN/T/2019/01 
ප්රානද්යය විදුලි ංංිනනන්රු තංගල්ල  

කාර්යාලයට අයත් 
අගුණුනකොළපැලැස්ස නිල නිවාස 
අංක 02 අළුත්වැඩියා කිරීම 

2019/02/28 
ප.ව. 02.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රා.වි.ං.(තංගල්ල)  
ලං.වි.ම.  
සැමුනවල් 

මාවත තංගල්ල 

3,500.00 24,000.00 ප්රා. වි.ං.(තංගල්ල)  
ලං.වි.ම.  

සැමුනවල් මාවත තංගල්ල 

ප්රා. වි.ං.(තංගල්ල)  
ලං.වි.ම.  
සැමුනවල් 

මාවත තංගල්ල 

අදාල නැත NCB 

 
Click 
Here 

 
 

නබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(දකුණු 
පළාත) 

 

SP/TAN/T/2019/02 
ප්රානද්යය විදුලි ංංිනනන්රු තංගල්ල  

කාර්යාලයට අයත් 
අගුණුනකොළපැලැස්ස නිල නිවාස 
අංක 04 අළුත්වැඩියා කිරීම 

2019/02/28 
ප.ව. 02.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 3,500.00 27,000.00 එම එම අදාල නැත NCB 

 
Click 
Here 

 
 

නබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(දකුණු 
පළාත) 

 

SP/H/T/2019/01 

විදුලි අධිකාරි - සුරියවැව සඳහා 
වසර නදකකට නිල නිවසක් කුලියට 

ගැනීම 

සුරියවැව නගර සීමානේ සිට දුර 
කි.මි. 01 කට නනොවැඩිය විය යුතු 
අතර නගොඩනැගිල්ල වර්ග අඩි 750  
වාහන නවතා තැබිය හැකි ජලය  
විදුලිය  දුරකථන පහසුකම් හා 
මාර්ග පහසුකම් වලින් යුතු ංඩම 

වටා, නේට්ටුවක් සහිත තාප්පයක් 

නහෝ වැටක් තිබිය යුතුය. 
 

2019-02-27 

ප.ව. 02.00 
දක්වා 

පලාත් සපයා 
ගැනීනම් 
කමිටුව 

ප්රානද්යය විදුලි 

ංංිනනන්රු කාර්යාලය, 

සිරිනබෝපුර, 

හම්බන්නතොට. 

- - ප්රානද්යය විදුලි ංංිනනන්රු 

කාර්යාලය, සිරිනබෝපුර, 

හම්බන්නතොට. 

ප්රානද්යය විදුලි 
ංංිනනන්රු 

කාර්යාලය, 

සිරිනබෝපුර, 

හම්බන්නතොට. 

අදාල නැත NCB 

 
Click 
Here 

 
 

https://www.dropbox.com/s/u966ayj1hvi9d6i/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_2019_12.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u966ayj1hvi9d6i/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_2019_12.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1vc4d26m2tc68vn/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2019_08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1vc4d26m2tc68vn/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2019_08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/645s85vbfllu80q/Sin-DD4-SP-Sp-Tan-T-2019-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/645s85vbfllu80q/Sin-DD4-SP-Sp-Tan-T-2019-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y8ovm1z31x8x4qi/Sin-DD4-SP-SP-Tan-T-2019-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y8ovm1z31x8x4qi/Sin-DD4-SP-SP-Tan-T-2019-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2qbij5j33efgjl5/Sin-DD4-SP-SP-H-T-2019-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2qbij5j33efgjl5/Sin-DD4-SP-SP-H-T-2019-01.pdf?dl=0
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වත්කම් 

කළමනාකර

ණ අංශය 

(වැඩපල හා 
උපකාරක 
නසේවා) 

 

CEPP/BID/S/2018/32 

ප්රධාාන ංංිනනන්රු (ජනක යන්ත්ර) 
සඳහා නිල නිවසක් කුලියට ගැනීම 

සඳහා මිළ ගණන් කැදවීම 

21/02/2019 
දින 14.00 

පැයට අවසන් 
කරනු ලැබේ. 

 
 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(වැඩපල හා 
උපකාරක 
නසේවා) 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(වැඩපල හා උපකාරක 

නසේවා) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
මීනතොටමුල්ල පාර  
නකොනළොන්නාව. 

 
දු.අ. 011 242 1050 

100/- - නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (වැඩපල 
හා උපකාරක නසේවා) 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
මීනතොටමුල්ල පාර  
නකොනළොන්නාව. 

 
දු.අ. 011 242 1050 

 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(වැඩපල හා 

උපකාරක නසේවා) 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
මීනතොටමුල්ල පාර  
නකොනළොන්නාව. 

 
 

දු.අ. 011 242 1050 

 

 

අදාල 
නනොනේ. 

NCB 
 
 

Click 

Here 

 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය නවනුනවන් සපයාගැනීම් කමිටුනේ සභාපති විසින් හැකියාවැති සැපයුම්කරුවන් නවතින්  ජාතයන්තර/ජාතික තර`ගකාරී ලංසු ංදිරිපත් කිරීනම් පදනම මත මුද්රා තබන ලද ලංසු කැ`දවන අතර  එම ලංසු ංදිරිපත් කළ යුත්නත් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 
නවතින් මිළදී ගන්නා ලද ලංසු නපොත් පමණක් උපනයෝගී කරනගනය. 

 
 

අනප්ක්ෂිත ලංසු ංදිරිපත් කරන්නන්ට නහෝ ඔවුන්නේ බලයලත් නිනයෝිනතයන්ට පමණක් ලංසු නපොත් නිකුත් කරනු ලැනබ්. අවශය වු විටක ඔවුන් 1987 අංක 3 දරණ නපොදු නකොන්ත රාත් පනතට අනුකූලව ලියාපදිංචි විය යුතුය. 
 

 

ලංසු භාර ගන්නා අවසාන දිනයට කලින් දින දක්වා සෑම ලංසු නපොතක් නවනුනවන්ම ංහත 6 වන තීරුනේ ස`දහන් මුදල නගවා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලනේ අදාල නිනයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප රධාාන ංංිනනන්රු නවත ලිඛිතව ංදිරිපත් කරන ලද ංල්ලීමක් ම`ගින්  0900 පැය සිට 
1500 පැය දක්වා සාමානය වැඩ කරන දිනයන් තුළ මිලදී ගත හැක. නම් ස`දහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලනේ සාමානයාධිකාරී නමින් ලියන ලද බැංකු අණකරයක් ම`ගින් නහෝ මුදල් ම`ගින් නහෝ නගවිය හැක. 
 

 

විනද්යය තානාපති කාර්යාල /නවළ`ද නකොමිෂන්වලට  ලංසු නපොත්වල නතොරතුරු පිටපත් ලිඛිත අයදුම්පතක් ංදිරිපත් කිරීනමන් අදාල නිනයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප රධාාන ංංිනනන්රු කාර්යාලනේ දී නනොමිනල් ලබා ගත හැක’ එනමන්ම ලංසු  නපොත් අනප්ක්ෂිත ලංසු ංදිරිපත් 
කරන්නන් හා ඔවුන්නේ නිනයෝිනතයින්ට අදාල නිනයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප රධාාන ංංිනනන්රු කාර්යාලනේ දී නනොමිනල් පරීක්ෂා කල හැක. 
 

ලංසු ංදිරිපත් කරන්නන් නහෝ ඔවුන්නේ අනුමැතිය ලත් නිනයෝිනතයින් ංදිරිපිටදී ංහත තීරු අංක 9 හි ස`දහන් ස්ථානයන්හිදී ලංසු භාරගැනීම අවසන් කරන නේලානේදීම  එනසේ ංදිරිපත් කරන ලද සියලුම ලංසු විවිත කරනු ලබන අතර ප රමාදව ංදිරිපත් කරනු ලබන ලංසු 
ප රතිනක්ෂේප කරනු ලැනබ්. 
 
මීට අදාල සියලු විස්තර හා පැහැදිලි කිරීම් විමසිය යුත්නත් ලංසු නපොත් නික`ත් කරනු ලබන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලනේ අදාල නිනයෝජය සාමානයාධිකාරී/ ප රධාාන ංංිනනන්රු නවතිනි. 
 

 

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

 
 
 

        සාමානයාධිකාකාරී                         
                                     

https://www.dropbox.com/s/s0n2kv84lgspu75/Sin-AM-WAS-CEPP-BID-S-2018-32.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s0n2kv84lgspu75/Sin-AM-WAS-CEPP-BID-S-2018-32.pdf?dl=0
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