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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 

 
(ජනන 

ආරක්ෂය) 

ProtGen\TC\KPS\Projects\08\01\0
4\01\03\01 

 
Supply & Delivery of Protection 

IEDs for the Replacement of 
Existing Protection System of 

Frame V Gas Turbine 
Generators/Transformers of 

Kelanitissa Power Plant 

2019 
මාර්තු මස 28 

යවනි දින 
යප.ව. 10.00 

තාප 
සංකීර්ය 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(TCPC) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී (ජනන 

ආරක්ෂය)  
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

යනො. 40/20 ඒ, 
අම්පිටිය පාර, නුවර. 

 
Tel:   +9481 222 

4424 
Fax:  +9481 224 

6599 
 

රු. 5,000/= 
 

සෑම 
යගවීමක්ම 

ඕනෑම 
මහජන 
බැංකු 

ශාඛාවක් 
මගින්    

මහජන   
බැංකුයේ  

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ  
ලං.වි.ම.  
ජනන  

මුලස්ථාන
යේ ගිණුම්   
අංක   071-

1001-2-
3320-705 
බැරයවන 
යසේ යගවා 

බැංකු 
ලදුපත 

ඉදිරිපත් 
කල යුතුය. 

රු.280,000/= 
 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(ජනන ආරක්ෂය)  

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනො. 40/20 ඒ, 
අම්පිටිය පාර, නුවර. 

 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(ජනන ආරක්ෂය)  
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

යනො. 40/20 ඒ, 
අම්පිටිය පාර, නුවර. 

 
ලංසු කැඳවීම අවසන් 

වූ වහාම (2019 
මාර්තු 28 දින යප.ව. 

10.00 ට) 
 

රු. 1,000/= 
 

ICB  
 
 
 
 
 

Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/w2h58991pklf477/Prot%20Gen-TC-KPS-Projects-08-01-04-01-03-01%20%281%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w2h58991pklf477/Prot%20Gen-TC-KPS-Projects-08-01-04-01-03-01%20%281%29.pdf?dl=0
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යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

නි.සා 
(සබර) 

 
 

යටන්ඩර් අංකය: 
 

SAB/CE(COM)/LP/2019/16 
විදුලි බිල්පත් අකෘති 6,000,000 ක් 

මුද්රණය  ක  ා  පප   ්රවා ාය  

කිරීම (Merged) 

2019-03-21 
ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම.යනො. 09, නව 
නගරය, රත්නපුර 

 

1,500.00 85,000.00 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම.,යනො.09,නව 
නගරය, රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව)ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනො. 09.         

නව නගරය, 
රත්නපුර. 

-- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

නි.සා 
(සබර) 

 
 

යටන්ඩර් අංකය: 
 

SAB/DGMCE(COM)/LP/2019/17 
යසේවා සැපයුම් සඳහා යතරපි කූරු 

සබදන (යදයලෝහ) වර්ග මි.මි. 10 - 
10,000 ක් සපයා ප්රවාහනය කිරීම. 

 

2019-03-21 
ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම.යනො. 09, නව 
නගරය, රත්නපුර 

 

1,000.00 12,000.00 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම.,යනො.09,නව 
නගරය, රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව)ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනො. 09.         

නව නගරය, 
රත්නපුර. 

-- යේශීය 
Click 
Here 

 

 

 

 

 
යබදාහැරිම් 

අංශය 3 (ඌව) 

 
 

DGM (Uva)/CE 
(Com)/C1/ICB/2K19/006 

 
මහියංගනය විදුලි ඉංිනයන්රු 

කාර්යාලය සඳහා නව  ලයිට් යලොරි 
රථ 02ක් මිලදී ගැනීම සහ සැපයීම 

(Light Lorries) 

 
 
 
 

2019 අයප්රේල 
10 

ප.ව 15.00 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වානිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුලල. 

 
දු.ක. : 0552222474 

 
 
 
 

 
3000.00 

 
330,000.00 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වානිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුලල. 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වානිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 

පාර, 
හිඳ යගොඩ, 
බදුලල. 

 
- 

ICB 

click 
here 

 

 

 

 

 
යබදාහැරිම් 

අංශය 3 (ඌව) 

 
 

DGM (Uva)/CE 
(Com)/C1/ICB/2K19/002 
මහියංගනය විදුලි ඉංිනයන්රු 

කාර්යාලය සඳහා නව  ඕගර් රථ 01 
මිලදී ගැනීම සහ සැපයීම 

(Auger Truk) 

 
 
 
 

2019 අයප්රේල 
10 

ප.ව 15.00 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වානිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුලල. 

 
දු.ක. : 0552222474 

 
 
 
 

 
3000.00 

 
300,000.00 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වානිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුලල. 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වානිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 

පාර, 
හිඳ යගොඩ, 
බදුලල. 

 
- 

ICB 

click 
here 

https://www.dropbox.com/s/zrczl5grp8j343a/SAB-CE%28COM%29-LP-2019-16.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zrczl5grp8j343a/SAB-CE%28COM%29-LP-2019-16.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ebdh0ki2l04krwu/SAB-CE%28COM%29-LP-2019-17.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ebdh0ki2l04krwu/SAB-CE%28COM%29-LP-2019-17.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kpn662htq82qla3/2019%20ICB%2006.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kpn662htq82qla3/2019%20ICB%2006.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bk9tpw3vwudit07/2019%20ICB%2002.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bk9tpw3vwudit07/2019%20ICB%2002.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 

අංශය 3 (ඌව) 

 
 

DGM (Uva)/CE 
(Com)/C1/ICB/2K19/007 

 
මහියංගනය විදුලි ඉංිනයන්රු 

කාර්යාලය සඳහා නව ත්රී යරෝද 
රථයක් මිලදී ගැනීම සහ සැපයීම 

(Three Wheeler) 

 
 
 

2019 අයප්රේල 
10 

ප.ව 15.00 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වානිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුලල. 

 
දු.ක. : 0552222474 

 
 
 

 
1000.00 

 
15,000.00 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වානිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුලල. 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වානිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 

පාර, 
හිඳ යගොඩ, 
බදුලල. 

 
- 

ICB 

click 
here 

 
 
 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

 
DGM (Uva)/CE 

(Com)/C1/ICB/2K19/008 

 
ඌව පළාත  සඳහා නව කෘ කැබ් රථ 

02 ක් මිලදී ගැනීම සහ සැපයීම 
(Shot wheel base) 

 
 
 
 
 

2019 අයප්රේල 
10 

ප.ව 15.00 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වානිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුලල. 

 
දු.ක. : 0552222474 

 

 
3000.00 

 
340,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වානිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුලල. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වානිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 

පාර, 
හිඳ යගොඩ, 
බදුලල. 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

ICB 

click 
here 

 
 
 
 

 
යබදාහැරිම් 

අංශය 3 
(ඌව) 

 
DGM (Uva)/CE 

(Com)/C1/ICB/2K19/009 

 
ඌව පළාත  සඳහා නව කෘ කැබ් රථ 

04 ක් මිලදී ගැනීම සහ සැපයීම 
(Shot wheel base) 

 
 
 
 
 

2019 අයප්රේල 
10 

ප.ව 15.00 

 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වානිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුලල. 

 
දු.ක. : 0552222474 

 

 
3000.00 

 
800,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වානිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුලල. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වානිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 

පාර, 
හිඳ යගොඩ, 
බදුලල. 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

ICB 

click 
here 

ඉදිකිරීම් 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑප්-1/පීපීසී/සිවිල්/ටී/2019/02 
කැස්බෑව පාරියභෝගිකයසේවා 

මධායස්තානයේ යසේවක වියේක 
පරිශ්රය සහ මුදල කුනන්ටරය 
අළුත්වැඩියා කිරීම සඳහා වූ 

යටන්ඩරය. 

2019.03.14 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(බස්නාහිර පළාත 
දකුය-1) කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 608, 

ගාලුපාර, රත්මලාන. 
011-2638852 

500.00 12,000.00 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-

1) කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 608, 

ගාලුපාර, රත්මලාන. 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

ගාලුපාර, රත්මලාන. 

 

NCB 

Click 
here 

 

යසේවා 

https://www.dropbox.com/s/v2c7ezy03zvspr4/2019%20ICB%2007.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v2c7ezy03zvspr4/2019%20ICB%2007.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s2oks95dxvhf6kj/2019%20ICB%2008.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s2oks95dxvhf6kj/2019%20ICB%2008.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lidepkfj3kn2gka/2019%20ICB%2009.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lidepkfj3kn2gka/2019%20ICB%2009.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2dfuymksey7tmzd/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_CIVIL_02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2dfuymksey7tmzd/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_CIVIL_02.pdf?dl=0
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නි.සා. (උ.මැ) 

 
 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/201
9/06 

 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (සැලසුම් හා 

සංවර්ධාන) යේ රාජකාරී කටයුතු 
සඳහා කුලී පදනම මත කාර්  රථයක් 

ලබා ගැනීම 
2019.03.14 
ප.ව.03.00 

 
 
 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

අංක 525/26, පළමු 

මහල,ඩී.එස්.යසේනානා

යක මාවත, 

අනුරාධාපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 
 
 
 
 
 

500.00 

 
 
 
 
 
 

5000.00 

 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 525/26, පළමු 

මහල,ඩී.එස්.යසේනානායක 

මාවත, අනුරාධාපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

ඩී.එස්.යසේනානායක 

මාවත, අනුරාධාපුර. 

 
 
 
 
 

අදාළ නැත 

යේශීය 
තරඟකාරී 

ලංසු 

click 
here 

 
DD2 

 

PRO&HM/DD2/DPC/CE 

(LC&M)/2019/02 

්රධා ය ඉජි නේරු (රැාැේ ම ර්ග 

තැනීම් ා  යඩත්තු) ක ර්  ල , 

වාය පෘති ා  අසැපැ  යඩත්තු - 

නෙ.අ.02   පඳා  වාප ක  ක ල කට 

රි දුන කු පහිත ක   ක් කුලි ට 

ගැනීම. 

 
2019/03 /13 

 
14.00 පැය 

 
DPC-DD2 

 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(වයා.හා අ.සැ.න.) 

යබදාහැරීම් අංශය 2 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය,  
තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

 
0812222286 

 
 

500.00 

 
 

15,000.00 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(වයා.හා අ.සැ..න.) 

යබදාහැරීම් අංශය 2, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

තැ.යප.18, 
ළමාගාරය පාර, 

මහනුවර 
 

081-2222286 
081-2204298 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(වයා.හා අ.සැ..න.) 

යබදාහැරීම් අංශය 2, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, තැ.යප.18, 
ළමාගාරය පාර, 

මහනුවර 
 

 
 
- 

 
 

NCB 

 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/088 

 

 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු-වාණිජ (ම.ප) 

ඒකකයට අයත් විදුලි ඉංිනයන්රු-
වාණිජ උප ඒකකයේ විමර්ශන 

කටයුතු සඳහා  කුලී පදනම මත වසර 
02ක කාලයකට 4WD ඩබල කැබ්  

රථයක්  ලබා ගැනීම. 
 

2019-03-21 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 
 

1000/= 20,000/= ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/089 

 
ගලයගදර  ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු  

බල   ප්රයේශයට අයත් ූජජාපිටිය 
වි.පා.යසේ.මධායස්ථානයේ විදුලි 

අධිකාකාරි නිළ නිවස  සඳහා  පහත 
සඳහන් අවශයතාවන් සහිත නිවසක් 

2019-03-21 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

තමා විසින් සකස් 
කරගත් අයදුම්පතක 
බලායපොයරොත්තු වන 

මාසික කුළිය සහ 
යගොඩනැඟිලයල සියලු 

විස්තර සඳහන් කර 
එවන්න. 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය - 

file:///C:/Users/DELL3/Desktop/Paper%20add%2028.02.2019/Sin-DD1-NCP--HV-2019-06.pdf
file:///C:/Users/DELL3/Desktop/Paper%20add%2028.02.2019/Sin-DD1-NCP--HV-2019-06.pdf
https://www.dropbox.com/s/5gmn6ma16uwiep8/PR%26HM_DD2_DPC_CE%28LC%26M%29_2019_02.TextMark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5gmn6ma16uwiep8/PR%26HM_DD2_DPC_CE%28LC%26M%29_2019_02.TextMark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kipsi3ej9a1rwd2/Sin-DD2-CP-PPC-2019-088.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kipsi3ej9a1rwd2/Sin-DD2-CP-PPC-2019-088.pdf?dl=0
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කුලී/බදු පදනම මත වසර 02ක 
කාලයක් සඳහා ලබා ගැනීම. 

 

i) ූජජාපිටිය වි.පා.යසේ.මධායස්ථාන 
බල ප්රයේශය තුළ පිහිටා තිබිය 

යුතුය. 

ii) අවම වශයයන් කාමර 03කින් 
සමන්විත විය යුතුය. 

iii) ජලය, විදුලිය, දුරකථන  
පහසුකම් තිබිය යුතුය. 

iv) වාහන නවතා තැබිය හැකි 
පහසුකම් තිබිය යුතුය. 

v) නිවස වටා ආරක්ෂිත වැටක් යහෝ 
තාප්පයක් තිබිය යුතුය. 

 

දු.අ.  081-4945102 

081-4950330 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/090 

 
ගලයගදර  ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු  
බල ප්රයේශයට අයත් නුගයවල විදුලි 
පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානයේ 

විදුලි අධිකාකාරී නිළ නිවස  සඳහා 
කුළී/බදු  පදනම මත පහත සඳහන් 

පහසුකම් සහිතව වසර 02ක 
කාලයකට යගොඩනැගිලලක්  ලබා 

ගැනීම. 
 

i) නුගයවල පා.යසේ.ම. බල ප්රයේශය 
ඇතුළත පිහිටා තිබීම. 

ii) නිවයසේ වපසරිය වර්ග අඩි 
1750-2000 අතර තිබීම. 

iii) වාහනයක් ගාල කර තැබීමට 
සුදුසු ඉඩකඩ තිබීම. 

iv) නල ජලය, විදුලිය, දුරකථන 
පහසුකම් තිබිය යුතුය. 

v).   නිවස  වටා ආරක්ෂිත  
තාප්පයක් යහෝ දැල 

වැටක් ඉදිකර තිබිය යුතුයි. 
 

2019-03-21 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

තමා විසින් සකස් 
කරගත් අයදුම්පතක 
බලායපොයරොත්තු වන 

මාසික කුළිය සහ 
යගොඩනැඟිලයල සියලු 

විස්තර සඳහන් කර 
එවන්න. 

 
දු.අ.  081-4945102 

081-4950330 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය - 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/091 

 
ගලයගදර ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය පවත්වායගන යාම සඳහා 
වසර 02ක කාලයකට පහත සඳහන් 

සුදුසුකම් සහිත යගොඩනැගිලලක් 
බදු/කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

 

2019-03-21 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

තමා විසින් සකස් 
කරගත් අයදුම්පතක 
බලායපොයරොත්තු වන 

මාසික කුළිය සහ 
යගොඩනැඟිලයල සියලු 

විස්තර සඳහන් කර 
එවන්න. 

 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය - 
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 ගලයගදර නගරයට ආසන්නයේ 
ප්රධාාන මාර්ගයට පහසුයවන් 

පිවිසිය හැකි පරිදි පිහිටා තිබිය 
යුතුය. 

 යගොඩනැගිලල ව.අ. 4500 කට 
ආසන්න විය තුය.(අවම වශයයන්) 

 නල ජලය, විදුලිය හා දුරකථන 
පහසුකම් තිබිය යුතුය. 

 සනීපාරක්ෂක පහසුකම් තිබිය 
යුතුය. 

 ේවිත්ව කාර්යය වාහන 05ක් 
නවතා තැබීයම් පහසුකම් තිබිය 

යුතුය. 
 ඉඩම වටා ආරක්ෂිත තාප්පයක් යහෝ 

ආරක්ෂිත වැටක් තිබිය යුතුය. 
  

දු.අ.  081-4945102 

081-4950330 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/092 

 
දඹුලල ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 

ඒකකයට අයත් වාණිජ උප ඒකකය 
සදහා කුලී පදනම මත වසරක 

කාලයකට ත්රියරෝද රථයක් ලබා 
ගැනීම. 

2019-03-21 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 
 

500/= 5,000/= ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/093 

 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (මහනුවර නගරය) 

බල ප්රයේශයේ නව පාරියභෝගික 
යසේවා මධායස්ථානය සඳහා කුලී 

පදනම මත වසර 02ක කාලයකට 
යමෝටර් වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 

2019-03-21 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 
 

1000/= 16,000/= ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 

CP/CE(COM)/PPC/2019/094 

 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (මහනුවර නගරය) 
ඒකකය සඳහා කුලී පදනම මත වසර 

02ක කාලයකට යමෝටර් කාර් 
රථයක් ලබා ගැනීම. 

2019-03-21 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 
 

1000/= 20,000/= ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 

CP/CE(COM)/PPC/2019/096 

 
දඹුලල ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 
සඳහා කුලී පදනම මත වසර 02ක 

කාලයකට යමෝටර් කාර් රථයක් ලබා 

2019-03-21 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

1000/= 20,000/= ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/ujwmvres093vb3u/Sin-DD2-CP-PPC-2019-092.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ujwmvres093vb3u/Sin-DD2-CP-PPC-2019-092.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5ycyz49vg2lmyv7/Sin-DD2-CP-PPC-2019-093.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5ycyz49vg2lmyv7/Sin-DD2-CP-PPC-2019-093.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ztw92nvgv9p2dxw/Sin-DD2-CP-PPC-2019-094.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ztw92nvgv9p2dxw/Sin-DD2-CP-PPC-2019-094.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8w3yg19t0o9owm0/Sin-DD2-CP-PPC-2019-096.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8w3yg19t0o9owm0/Sin-DD2-CP-PPC-2019-096.pdf?dl=0
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ගැනීම. දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 
 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

 
WPN/NCB/DM-V172/2019/01 

යතත් බදු කුලී පදනම මත කෲ කැබ් 
රථයක් ලබා ගැනීම. -යබදාහැරීම් හා 

නඩත්තු කාර්යාලය - බපඋ 

2019-03-13 
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 

 
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 

2019-03-13 
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 

 
 

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-V14/2019/13 
යතත් බදු කුලී පදනම මත යමෝටර් 

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

2019-03-13 
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 

 
 

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)  
ජා -ඇල 

2019-03-13 
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 

 
 

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 

2019-03-13 
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 

 
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/f3qv2vkrbdbkop8/ENG-DD2-WPN-NCB-DM-V172-2019-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f3qv2vkrbdbkop8/ENG-DD2-WPN-NCB-DM-V172-2019-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qnfsq7vemfym2pb/WPN-Com-%20V07-2019-12-%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qnfsq7vemfym2pb/WPN-Com-%20V07-2019-12-%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1jzl8fwlcfxt419/WPN-Con-%20V14-2019-13-%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1jzl8fwlcfxt419/WPN-Con-%20V14-2019-13-%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t0f9zho9v0ah6g7/WPN-J-%20V70-2019-16-%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t0f9zho9v0ah6g7/WPN-J-%20V70-2019-16-%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z4zsxih1j9vku64/WPN-N-%20V39-2019-18-%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z4zsxih1j9vku64/WPN-N-%20V39-2019-18-%20Car.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/N-V103/2019/33                                  
යතත් බදු කුලී පදනම මත කෲ කැබ් 
රථයක් ලබා ගැනීම. පාරියභෝගික 

යසේවා මධායස්ථානය  - මීගමුව 
2019-03-13 

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 

 
 

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 

2019-03-13 
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 

 
 

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 
2019-03-13 

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 

 
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-V174/2019/49 

යතත් බදු කුලී පදනම මත කෲ කැබ් 
රථයක් ලබා ගැනීම.ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (කැනීම්) කාර්යාලය- 
මිනුවන්යගොඩ වැඩබිම 

2019-03-13 
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 

 
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-V150/2019/51 
යතත් බදු කුලී පදනම මත කෲ කැබ් 

රථයක් ලබා ගැනීම.පාරියභෝගික 
යසේවා මධායස්ථානය - ගයන්මුලල 

2019-03-13 
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 

 
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 

  

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/G-V87/2019/52 
යතත් බදු කුලී පදනම මත කෲ කැබ් 

රථයක් ලබා ගැනීම.පාරියභෝගික 
යසේවා මධායස්ථානය - ූජයගොඩ 

2019-03-13 
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 

 
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 

  

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/9wh377isxu25hgw/WPN-N-V103-2019-33.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9wh377isxu25hgw/WPN-N-V103-2019-33.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lw16y6bar1jvi3d/WPN-NCB-N-%20V47-2019-37%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lw16y6bar1jvi3d/WPN-NCB-N-%20V47-2019-37%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v41bzkdue7ivs9l/WPN-NCB-G-%20V120-2019-42%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v41bzkdue7ivs9l/WPN-NCB-G-%20V120-2019-42%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dj36qn7gcvosr49/ENG-DD2-WPN-NCB-CON-V174-2019-49.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dj36qn7gcvosr49/ENG-DD2-WPN-NCB-CON-V174-2019-49.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lw16y6bar1jvi3d/WPN-NCB-N-%20V47-2019-37%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lw16y6bar1jvi3d/WPN-NCB-N-%20V47-2019-37%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6v02yb0nbikngaq/ENG-DD2-WPN-NCB-G-V87-2019-52.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6v02yb0nbikngaq/ENG-DD2-WPN-NCB-G-V87-2019-52.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

 
WPN/NCB/DM-V142/2019/54 

යතත් බදු කුලී පදනම මත කෲ කැබ් 
රථයක් ලබා ගැනීම. -ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු(යබදාහැරීම් හා නඩත්තු) 
කාර්යාලය- ආඩිඅම්බලම වැඩබිම 

2019-03-13 
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 

 
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-V173/2019/55 

යතත් බදු කුලී පදනම මත පිටුපස අඩි 
14 ½ දිග(3.5T)  යලොරි රථයක්   

ලබා ගැනීම. තැනීම් කාර්යාලය -
බපඋ 

2019-03-13 
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 

 
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/2018/93 

රදාවාන යකොස්වත්ත 33kV වහරු 
අංගනය සදහා ඉඩමක් මිලදී ගැනීම        
(රදාවාන මණ්ඩාවල ප්රයේශය  අවට 
ප්රධාාන මාර්ගයේ සිට අඩි 20 පුලුල වූ 
ප්ර යේශ මාර්ගයක් සහිත පර්චස් 10 

කට යනොඅඩු ඉඩමක්) 

2019-03-13 
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 

 
35,000.00 

 
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 

 
DD2 

 

PRO&HM/DD2/DPC/2019/01 

 

්රධා ය ඉජි නේරු (රැාැේ ම ර්ග 

තැනීම් ා  යඩත්තු) ක ර්  ල , 

වාය පෘති ා  අසැපැ  යඩත්තු - 

නෙ.අ.02   පඳා  වාප ක  ක ල කට 

රි දුන කු පහිත ක   ක් කුලි ට 

ගැනීම. 

 
13/03/2019 

 
14.00 පැය 

 
DPC 

 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(වයා.හා අ.සැ.න.) 

යබදාහැරීම් අංශය 2 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය,  
තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

 
0812222286 

 
 

500.00 

 
 

15000.00 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(වයා.හා අ.සැ..න.) 

යබදාහැරීම් අංශය 2, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

තැ.යප.18, 
ළමාගාරය පාර, 

මහනුවර 
 

081-2222286 
081-2204298 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(වයා.හා අ.සැ..න.) 

යබදාහැරීම් අංශය 2, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, තැ.යප.18, 
ළමාගාරය පාර, 

මහනුවර 
 

 
 
- 

 
 

NCB 

 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/tagun8ufi8drd9k/ENG-DD2-WPN-NCB-DM-V142-2019-54.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tagun8ufi8drd9k/ENG-DD2-WPN-NCB-DM-V142-2019-54.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nttetinrk4u4jru/Eng-%20DD2-WPN-T-55%20Lorry.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nttetinrk4u4jru/Eng-%20DD2-WPN-T-55%20Lorry.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yktu8287f8tbw2c/SIN-WPN-93%20Land%20for%20Koswatte%20Gantry-.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yktu8287f8tbw2c/SIN-WPN-93%20Land%20for%20Koswatte%20Gantry-.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xpyud4o8ey272w0/PR%26HM_DD2_DPC_CE%28LC%26M%29_2019_01.TextMark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xpyud4o8ey272w0/PR%26HM_DD2_DPC_CE%28LC%26M%29_2019_01.TextMark.pdf?dl=0
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යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

 

SAB/RUW/EE/BUILDING/GAL
APITAMADA SUB  C.S.C. /2019 

ගලපිටමඩ උප පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානය සඳහා වසරක 

කාලයකට, ගලපිටමඩ නගරයේ සිට 
කියලෝමීටරයක්  ඇතුලත පිහිටි වර්ග 

අඩි 1000 ක් පමය වන 
යගොඩනැගිලලක්  කුලී පදනම මත 

ලබා ගැනීම. 
 

ජලය, විදුලිය, දුරකථන හා 
සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සහිත විය 
යුතු අතර, අවම වශයයන් වාහන 

යදකක් ගාල කිරීමට ඉඩ පහසුකම් 
සහිත විය යුතුය. 

2019/03/15 

ප.වා.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය 

(රුවන්වැලල)       
යනො. ඊ 184/1, 

අටුලුගම, යදහිඕවිට. 
 

500.00 - 

විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය (රුවන්වැලල) 
යනො. ඊ 184/1, අටුලුගම, 

යදහිඕවිට. 

 

විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය 

(රුවන්වැලල) යනො. 
ඊ 184/1, අටුලුගම, 

යදහිඕවිට. 
 

- යේශීය 

 
 
 

Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

නි.සා 
(සබර) 

 

ලංසු අංකය:  

පෙ / පු/ලි14/නගොඩයැගිලි/මල්වාල/

2019 

(මලවල විදුලි පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානය සඳහා 

වසර තුනක කාලයකට 
යගොඩනැගිලලක් කුලී 

පදනම මත ලබා ගැනීම) 

2019-03-14 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

විදුලි ඉංිනයන්රු 
ඒකකය (රත්නපුර) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
3වන මහල, 
යනො.269, 

යකළින් වීදිය, 
රත්නපුර 

 
045-2222137 

500.00 10,000.00 

විදුලි ඉංිනයන්රු ඒකකය 
(රත්නපුර) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
3වන මහල, 
යනො.269, 

යකළින් වීදිය, 
රත්නපුර 

 
 

විදුලි ඉංිනයන්රු 
ඒකකය (රත්නපුර) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
3වන මහල, 
යනො.269, 

යකළින් වීදිය, 
රත්නපුර 

 
 

-- යේශීය 
Click 
Here 

 
යබදාහැරීම් 
අංශය 03 
(බපද II) 

 
 
 
 
 
 
 

 

WPSII/T/2019/023 
කුලීවාහනසපයාගැනීමවසර 02 

ක්සඳහාවෑන්රථ 01ක්විදුලිඉංිනයන්රු 
(බණ්ඩාරගම) - මිලලනිය පා.යසේ.ම. 

සඳහා 

 
2019.03.13 
යප.ව. 10.00 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීම් 
කමිටුව 

(බපද II) 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුලයකෝට්යට්. 
 

 
රු. 500.00 

 
රු. 

5000.00 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුලයකෝට්යට්. 
 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුලයකෝට්යට්. 
 

 
අදාල 

යනොයේ 

 
ජාතික 
ලංසු 

Click 
here 

 

 
යබදාහැරීම් 
අංශය 03 
(බපද II) 

 
 
 
 
 
 

 

WPSII/T/2019/024 
කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 ක් 

සඳහා වෑන් රථ 01ක් 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(ශ්රී ජයවර්ධානපුර) සඳහා 

 
2019.03.13 
යප.ව. 10.00 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීම් 
කමිටුව 

(බපද II) 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුලයකෝට්යට්. 
 

 
රු. 500.00 

 
රු. 

5000.00 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුලයකෝට්යට්. 
 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුලයකෝට්යට්. 
 

 
අදාල 

යනොයේ 

 
ජාතික 
ලංසු 

Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/jl38zzubn62d5h2/%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B7%83%E0%B7%94%20%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%AD%20%E0%B6%9C%E0%B6%BD%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B6%B8%E0%B6%A9%20%E0%B6%8B%E0%B6%B4%20%E0%B6%B4%E0%B7%8F.%E0%B7%83%E0%B7%9A.%E0%B6%B8..pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jl38zzubn62d5h2/%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B7%83%E0%B7%94%20%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%AD%20%E0%B6%9C%E0%B6%BD%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B6%B8%E0%B6%A9%20%E0%B6%8B%E0%B6%B4%20%E0%B6%B4%E0%B7%8F.%E0%B7%83%E0%B7%9A.%E0%B6%B8..pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r2f63q6gvgygkba/%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B7%83%E0%B7%94%20%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%BA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r2f63q6gvgygkba/%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B7%83%E0%B7%94%20%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%BA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5mqwmnch2e7v5jg/WPSII.T.2019.023.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5mqwmnch2e7v5jg/WPSII.T.2019.023.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u1g0yeza9qk05mq/WPSII.T.2019.024.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u1g0yeza9qk05mq/WPSII.T.2019.024.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය 03 
(බපද II) 

 
 
 
 
 
 
 

 

WPSII/T/2019/025 
කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 ක් 

සඳහා වෑන් රථ 01ක් 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(ශ්රී ජයවර්ධානපුර) සඳහා 

 
2019.03.13 
යප.ව. 10.00 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීම් 
කමිටුව 

(බපද II) 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුලයකෝට්යට්. 
 

 
රු. 500.00 

 
රු. 

5000.00 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුලයකෝට්යට්. 
 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුලයකෝට්යට්. 
 

 
අදාල 

යනොයේ 

 
ජාතික 
ලංසු 

Click 
here 

 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

(සබර) 

යටන්ඩර් අංකය: 
SAB/RAT-V69/HV/2019/08 

 
මලවල පාරියභෝගික යසේවා 

මධායස්ථානයේ රාජකාරී කටයුතු 
සඳහා  4WD ඩබල කැබ් රථ 1 ක් 

කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

2019-03-21 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 5,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

- NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

(සබර) 

යටන්ඩර් අංකය: 
SAB/RAT-V68/HV/2019/09 

 
ඇලපාත පාරියභෝගික යසේවා 

මධායස්ථානයේ රාජකාරී කටයුතු සඳහා  
4WD ඩබල කැබ් රථ 1 ක් කුලී පදනම 

මත ලබා ගැනීම. 

2019-03-21 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 5,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

- 

 
NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

(සබර) 

යටන්ඩර් අංකය: 
SAB/EHE-V57/HV/2019/21 

 
 

විදුලි ඉංිනයන්රු (ඇහැළියයගොඩ) යේ  
රාජකාරී කටයුතු සඳහා  කාර් රථ 1 ක් 

කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

2019-03-21 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 5,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

- 

 
NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

(සබර) 

යටන්ඩර් අංකය: 
SAB/RAT-V85/HV/2019/22 

 
 

විදුලි ඉංිනයන්රු (රුවන්වැලල) 
ඒකකයේ රාජකාරී කටයුතු සඳහා ත්රී 
යරෝද රථ (යපට්රල) 01ක් කුලී පදනම 

මත ලබා ගැනීම 

2019-03-21 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 5,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

- 

 
NCB 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/ym0wvs4wuuvn7zi/WPSII.T.2019.025.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ym0wvs4wuuvn7zi/WPSII.T.2019.025.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6rqzkkgqcq6k8ok/SAB_RAT_-V69_HV_2019_08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6rqzkkgqcq6k8ok/SAB_RAT_-V69_HV_2019_08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d238nqbz9fl11wk/SAB_RAT_-V68_HV_2019_09.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d238nqbz9fl11wk/SAB_RAT_-V68_HV_2019_09.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ikesicd5zrk56t6/SAB_EHE_-V57_HV_2019_21.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ikesicd5zrk56t6/SAB_EHE_-V57_HV_2019_21.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i6pyomu1d0jej75/SAB_RAT_-V85_HV_2019_22.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i6pyomu1d0jej75/SAB_RAT_-V85_HV_2019_22.pdf?dl=0
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යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

(සබර) 

 
යටන්ඩර් අංකය: 

SAB/EMB-V86/HV/2019/23 
 
 

උඩවලව පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානයේ රාජකාරී කටයුතු සඳහා   

ත්රී යරෝද රථ (යපට්රල) 01ක් කුලී 
පදනම මත ලබා ගැනීම 

 

2019-03-21 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 5,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

- 

 
NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

(සබර) 

 
යටන්ඩර් අංකය: 

SAB/EMB-V87/HV/2019/24 
 

උඩවලව  පාරියභෝගික යසේවා 
ධායස්ථානයේ රාජකාරී කටයුතු සඳහා  

2WD වාෑේ රථ  1 ක් කුලී පදනම මත 
ලබා ගැනීම. 

 

2019-03-21 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 5,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

- 

 
NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

(සබර) 

 

යටන්ඩර් අංකය: 
SAB/RUW-V88/HV/2019/25 

 
කරවනැලල පාරියභෝගික යසේවා 

මධායස්ථානයේ රාජකාරී කටයුතු සඳහා  
4WD ඩබල කැබ් රථ 1 ක් කුලී පදනම 

මත ලබා ගැනීම. 

2019-03-21 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 5,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

- 

 
NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑප්-1/පීපීසී/ටී/2019/18 

බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි අෙලි 

නවායරු විකිණීමට මිලගණයේ 

ලෙ ගැනීම පඳා  වූ නටේඩ  . 

2019.03.21 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(බස්නාහිර පළාත 
දකුය-1) කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 608, 

ගාලුපාර, රත්මලාන. 
011-2638852 

500.00 00.00 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-

1) කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 608, 

ගාලුපාර, රත්මලාන. 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

ගාලුපාර, රත්මලාන. 

 

NCB 

Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/pqjvpvzizhaotum/SAB_EMB_-V86_HV_2019_23.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pqjvpvzizhaotum/SAB_EMB_-V86_HV_2019_23.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f72smrqkjrtkjx6/SAB_EMB_-V87_HV_2019_24.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f72smrqkjrtkjx6/SAB_EMB_-V87_HV_2019_24.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qzdo5gv8dh3ufp9/SAB_RUW_-V88_HV_2019_25.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qzdo5gv8dh3ufp9/SAB_RUW_-V88_HV_2019_25.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vsogb5dzqmkfuc3/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_18.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vsogb5dzqmkfuc3/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_18.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

SP/DGM/CE(P&D)/C4/POLE 
YARD/2019/05 

 

මිළ ගණයේ කැඳවීම. 

විදුලි කණු රැප් ක  තැබීම පිණිප 

ඉඩමක් ෙද්දට ගැනීම. 
 

ගාලල සිට කි.මී. 10 කට නුදුරින් 
අක්කර 01 ක පමය තැනිතලා හා 
තද යපොයලොවකින් යුතු ආරක්ෂිත 
වැටකින් සමන්විත ඉඩමක් විය 

යුතුය. ප්රධාාන මාර්ගයේ සිට ඉඩම 
දක්වා බර වාහන ගමන් කිරීමට 

හැකියාව ද තිබිය යුතුය. ලිපි කවරයේ 
යයොමු අංකය සඳහන් කරන්න. 

2019.03.21 
ප.ව.2.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

 
 

අදාල යනොයේ  
 
- 
 

 
 
- 
 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී (දකුණු 

පළාත), 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක. 167, මාතර පාර, 
ගාලල. 

 
091-2232095 
091-2232058 

 
 

 අදාළ  
යනොයේ. 

NCB 
 

 
Click 
Here 

 

 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය යවනුයවන් සපයාගැනීම් කමිටුයේ සභාපති විසින් හැකියාවැති සැපයුම්කරුවන් යවතින්, ජාතයන්තර/ජාතික 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 ඔුනන්යේ බලයලත් නියයෝිනතයන්ට පමයක් ලංසු යපොත් නිකුත් කරනු ලැයබ්. අවශය ුන විටක ඔුනන් 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 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාාන ඉංිනයන්රු යවත ලිඛිතව ඉදිරිපත් කරන ලද ඉලලීමක් 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 මුදල ම`ගින් යහෝ යගවිය හැක. 
 

 

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

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ඔුනන්යේ 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 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ ප රධාාන ඉංිනයන්රු යවතිනි. 
 

 

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

 

        ප ම යය සැක රී                         
                                     

https://www.dropbox.com/preview/Distribution%20Division%2004/2019-02-28/Sin-DD4-SP-DGM-CE(P%26D)-C4-POLE%20YARD-2019-05.pdf?role=personal
https://www.dropbox.com/preview/Distribution%20Division%2004/2019-02-28/Sin-DD4-SP-DGM-CE(P%26D)-C4-POLE%20YARD-2019-05.pdf?role=personal
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