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ලංසු කැ`දවීම 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

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

කලාපය/ 
අංශය/ 
පළාත 

ලංසු යයොමු අංකය / අයිතම 
විස්තරය හා ප රමායය 

ලංසු 
භාර ගන්නා 
අවසාන දිනය 
හා යේලාව 

සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

ලංසු ප ොත් මිළදී ගත 

හැකි කාර්යාලය සහ 

අදාළ අංකය 

 
ලංසු 

ප ොපතහි 
මිල 
(රුපි.) 

ලංසු ඇපකරයේ 
වටිනාකම 
(රුපි.) 

ඉදිරිපත් කරන ලංසු 
භාරදිය යුතු කාර්යාලය 

ලංසු විවෘත කරන 

ස්ථානය 

පතොරතුරු 

පිට තක 
මිල 
(රුපි.) 

ලංසු 

වර්ගය 
ICB/ 
NCB 

පතොරතුරු 

පිට ත 

භාගත 

කිරීම් 

අමු ද්රවය 

 
ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය 

 

LV/T/2019/0092 

 

හයියරොක්යලීක්ක් ඇඩ් 3 %   
(යතොග) 

- 225"000 kg 

 

 

2019 අයරේල්  % 
බදාදා දින 

14.00 පැයට. 
 

 
ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය-
කනිෂ්ඨ 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

 
රසම්පාදන අංශය  

4වන මහල  බලස්ථාන 
කළමයාකරු 

(ලක්විජය සංකීර්යය) 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  

නාරක්කල්ලිය  
යනොයරොච්ය ීයල් 

TP : 032 226 8964 

Fax: 032 226 8966 

 

 

 

 

3500/- 
මුදල  
(නැවත 

යනොයගවන 
යටන්ඩර් 
තැන්පතුව) 
සාමානයාධි
කාක් ලංකා 
විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
නමින් 
මහජන 
බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක: 
 711  12%
%2 7 5 
යවත බැර 
කල හැක. 

 

රු.2  ,000.00 
රසම්පාදන අංශය, 4 වන 

මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය 

සංකීර්යය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච් යලයි 61%42, 
ශ්රී ලංකාව. 

 
TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8966 

 
රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 
යගොඩනැගිල්ල, 

ලක්විජය සංකීර්යය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච් යලයි 

61%42. 
 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 
යනොමියල් 
බාගත 

කරගත හැක 
 

 
 
 
 
 

NCB 

 
 
 
 
 

Click 
Here 

 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/nkbbr7mqjcezjzz/ENG-GEN-%28PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0092.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nkbbr7mqjcezjzz/ENG-GEN-%28PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0092.pdf?dl=0
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ජනන 
 

නියයීජය 
සාමානයාධි
කාක් 

(මහවැලි 
සංකීර්යය) 

MC/VIC/2018/317 
 

වික්යටීරියා විදුලි බලස්ථානය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය සදහා 
SINGLE-PHASE 236/√3kV / 

12.5 kV, 37 MVA, 50Hz, 

ට්රාන්ස්ය ීමර හතරක් (04) ක් 
සැපයීම. 

 
සටහන: 

යමම ලංසුව සදහා භාණ්ඩ හා යසේවා 
යදවර්ගයම අන්තර්ගත බැවින් යමය 

2 19. %.14 දින “පසේවා” යටයත් 

රකාිතත දැන්වීම “අමු ද්රවය” 
යටයත් නැවත පළ කික්මක් යේ. 
යපර රකාිතත ලංසුයවි  අයනකුත් 
දෑ යනොයවනස් බව කරුයායවන් 

සලකන්න. 
 

2019 මැයි  8 
(බදාදා)  යප.ව. 

10.00 

ස්:djr 
leබිනට් 

m%සම්mdok 
lමිgqj 
^විදු,sn, 
n,Yla;s 
සy වයපාර 
සංවර්ධන 

wud;HdxYh& 
 

නියයීජය 
සාමානයාධිකාක් 

(මහවැලි සංකීර්යය) 
ld¾hd,h" wxl 

40$20" wïmsáh mdr"  
uykqjr" 20000" ශ්රී 

ලංකා                              
ÿ"l    (+94-81-

2235431 
+94-81-2224568 
 ැක්ස්    +94-81-

2232802 ú';eme,a( 
dgmmc@ceb.lk 

 

35,000.00 

(අමතර 
පිටපත් මිලදී 
ගැනීයම්දී 
පිටපත් 

යදකක 
උපරිමයකට 
යටත්ව 

පිටපතකට 

රු: 5000.00 
බැඟින් 
ආපසු 

යනොයගවන 
යගවීයමන් 
ලබාගත 

හැක). iEu 
f.ùulau 
´kEu 
uyck 
nexl= 

YdLdjla 
u.ska 
uyck 
nexl=fõ 

fougf.dv 
YdLdfõ 
,x'ú'u' 
ckk 

uQ,ia:dkf
ha .sKqï 
wxl 071-

1001-2-

3320-705 
nerfjk 
fia f.jd 

nexl= ,ÿm; 
bosßm;a l, 

hq;=h' 
සතියේ 

කාර්යාලීය 
දිනයන්ි දී 
යප.ව. 9:   
ඩ්ට ප.ව. 
%:   දක්වා 
03.05.2019 
දින යතක් 
ලංසු යපොත 
මිලදීගත 
හැක. 

 

රු.2,500,000.00 
 

නියයීජය idudkHdêldrs                            
^wdh;ksl lghq;=& 
ld¾hd,h"  ජනන 

මූලස්ථාන 
යගොඩනැඟිල්ල"             

,xld jsoq,sn, uKav,h"     
kj කැළණි පාලම පාර"  

යකොයලොන්නාව                      
10600"           ශ්රී 

ලංකාj 
 

Y%jKd.drh"     2 
jk uy<" ජනන 

මූලස්ථාන 
යගොඩනැඟිල්ල"             
,xld විදු,sn, 

uKav,h"     kj 
කැළණි පාලම පාර"  
යකොයලොන්නාව                     

10600"           ශ්රී 
ලංකාj 

 
 

- ICB 

 
Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/40v5hu85sa76394/ENG-GEN-MC-MC-VIC-2018-317.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/40v5hu85sa76394/ENG-GEN-MC-MC-VIC-2018-317.pdf?dl=0


 3 

යබදාහැක්ම් 
අංශය 01 

නියයීජය සාමානයාධිකාරි 

(වයාපිති හා බැර නඩත්තු)යබ.අ.1 
කාර්යාලයේ  උපයපොළ ඉදිකික්ම් හා 

නඩත්තු අංශය සඳහා  Hand 

Operated 12 T Hydraulic 

Crimping Tool (Without Dies) 

සැපයීම හා යගනවිත් භාරදීම සඳහා 
වූ යටන්ඩරය                                        

යටන්ඩර් අංකය :  

CE(P&HM)DD1/T/PM/2019/01 

2019 අපරේල 
11 වන දින 
 .ව. 2.00 

දක්වා 

කලාපීය 
සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

(යබදාහැක්ම් 
අංශය 01) 

නියයීජය 
සාමානයාධිකාරි 
(වයාපිති හා බැර 

නඩත්තු) යබදාහැක්ම් 
අංශය 01        ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය  
යනො.288  නුවර පාර          

කුරුයෑගල  
 

දු.ක.: 037- 2229151  
2230483  2230484                    
 ැක්ස් 037-2229151 

5  .   5    .    
නියයීජය සාමානයාධිකාරි 
(වයාපිති හා බැර නඩත්තු) 
යබදාහැක්ම් අංශය 01        

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  
යනො.288  නුවර පාර          

කුරුයෑගල  
දු.ක.: 037- 2229151  
2230483  2230484                    
 ැක්ස් 037-2229151 

 

නියයීජය 
සාමානයාධිකාරි 
(වයාපිති හා බැර 

නඩත්තු) යබදාහැක්ම් 
අංශය 01        

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  යනො.288  

නුවර පාර          
කුරුයෑගල  

දු.ක.: 037- 2229151  
2230483  2230484                    
 ැක්ස් 037-2229151 

අදාල නැත යේශීය Click 
here 

 
 

යබදාහැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

 
DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/02

3 
 

නියයීජය සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) කාර්යාලයට 
අනියුක්ත රධාන ඉංිනයන්රු 

(යමයහයුම්) හා රධාන ඉංිනයන්රු 

(වා හා පා යසේ වා ) යන  ඒකකයන් 
සදහා ආරක්ෂිත නිල ඇඳුම් කට්ටල 
168 ක් හා ආරක්ෂිත පාවහන් යුගල 

54 ක්  සැපයිම හා යබදාහැරිම. 
 

2019 
අයරේල් 

10 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයීජය 
සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය  
ඩ්ේ වන මහල   
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල, %4   
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත  
යකොළඹ  % මගින් 
2019- 4-09 දිනට 

යපර 
දුක. 11-257592% 
 11-25759%  

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

10,000.00 
(මුදලින් යහී 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

නියයීජය සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

ඩ්ේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැගිල්ල, %4 , ආර් 
ඒ ද යමල් මාවත, යකොළඹ 
 % ි  තබා ඇති ලංසු 

යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයීජය 

සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය Click Here 

යබදා හැරිම් 
කලාප  1 
යකොළඹ 
නගරය 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2019/027 
 

Bus Bar Unit for Multiple Service 
Connection (30A/60A 3Ph) -110 

Nos. 
 

2019 
අයරේල් 

1  
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයීජය 
සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 
ඩ්ේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල %4 , 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 
යකොළඹ  %මගින් 
2 19-  4-09 දිනට 

යපර 
දුක. 11-257592% 
 11-25759%  

1,000.00 
(මුදලින්) 

11, 00.00 
(මුදලින් යහී 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

නියයීජය සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

ඩ්ේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැගිල්ල 340, ආර් 
ඒ ද යමල් මාවත, යකොළඹ 

03 ි  තබා ඇති ලංසු 
යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයීජය 

සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය Click Here 

https://www.dropbox.com/s/p4vyxqd4l94sv7l/Eng-DD1-PHM-T-PM-2019-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p4vyxqd4l94sv7l/Eng-DD1-PHM-T-PM-2019-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h0qo78obhfiuza9/ENG-DD1-CC-2019-023.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0xghmxx90s6s02y/ENG-DD1-CC-2019-027.pdf?dl=0


 4 

යබදා හැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2019/036 
 

Circuit Breaker Miniature TP & N 
30A- 1800 Nos. 

2 19 
අයරේල් 
1  

යප.ව.1 .   

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයීජය 
සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 
ඩ්ේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

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

2019- 04- 9 දිනට 
යපර 

දුක.011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

2%,000.00 
(මුදලින් යහී 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

නියයීජය සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

ඩ්ේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැගිල්ල 340, ආර් 
ඒ ද යමල් මාවත, යකොළඹ 

03 ි  තබා ඇති ලංසු 
යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයීජය 

සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය Click here 

යබදා හැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

 
DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2019/037 

 
i) Socket Cable Crimp Type 

Bimetallic Al. /Cu. LV/240Sqmm 
(M12 Bolt Size) – 1,000 Nos. 

 
ii) Ferrules Cu. Crimp Type 

LV/240Sqmm 
– 500 Nos. 

 
iii) Ferrules Bimetallic Crimp Type 

Al./Cu.95/50Sqmm – 250 Nos. 
 

iv) Reduction Ferrule Cu. Crimp 
Type 11kV 240Sqmm – 95Sqmm -

230 Nos. 

2019 
අයරේල් 

10 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයීජය 
සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 
ඩ්ේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

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

2019- 04- 9 දිනට 
යපර 

දුක.011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

15, 00.00 
(මුදලින් යහී 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

නියයීජය සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

ඩ්ේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැගිල්ල 340, ආර් 
ඒ ද යමල් මාවත, යකොළඹ 

03 ි  තබා ඇති ලංසු 
යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයීජය 

සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය Click Here 

යබදා හැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

 
DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2019/040 

 
i)  Jointing Kits Transition HS- 

LV/16Sqmm /4C/ PILC- XLPE/SWA 
Cable (Without Ferrules) – 150 Nos. 

 
ii) Jointing Kits Straight Through HS 

Outdoor 11kV/ 
95Sqmm/3C/PILC/SWA (With 

Ferrules) 
– 50 Nos. 

 
iii) Insulation Tubing HS for LV 

240Sqmm 
– 900 Mtrs. 

 
iv) Cast Resin Branch Type Jointing 
Kit 95/4C -16/2C (Without  Resins) – 

4   Nos. 
 

v) Resin for CRB Joints Small 
(2Ltrs) for above (Item iv) 

2019 
අයරේල් 

10 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයීජය 
සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 
ඩ්ේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

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

2019- 04- 9 දිනට 
යපර 

දුක.011-2575923 
011-2575930 

%,500.00 
(මුදලින්) 

18 ,   .00 
(මුදලින් යහී 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

නියයීජය සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

ඩ්ේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැගිල්ල 340, ආර් 
ඒ ද යමල් මාවත, යකොළඹ 

03 ි  තබා ඇති ලංසු 
යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයීජය 

සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය Click Here 

https://www.dropbox.com/s/6xa1c1y8hxn91ul/ENG-DD1-CC-2018-036.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8d86gxtpo4vizr2/ENG-DD1-CC-2019-037.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h2jzbj4o459i8rc/ENG-DD1-CC-2018-040.pdf?dl=0


 5 

යබදා හැරිම් 
කලාප  1 
යකොළඹ 
නගරය 

 
DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/04

7 
 

නියයීජය සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) කාර්යාලයට 
අනියුක්ත රධාන ඉංිනයන්රු 

නඩත්තු ඒකකය සදහා කාර්යාලිය 
නිල ඇඳුම් සැපයිම හා යබදාහැරිම. 

2019 
අයරේල් 

10 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයීජය 
සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 
ඩ්ේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල %4 , 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 
යකොළඹ  %මගින් 
2 19- 04- 9 දිනට 

යපර 
දුක. 11-257592% 
 11-25759%  

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

4,500.00 
(මුදලින් යහී 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

නියයීජය සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

ඩ්ේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැගිල්ල 340, ආර් 
ඒ ද යමල් මාවත, යකොළඹ 

03 ි  තබා ඇති ලංසු 
යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයීජය 

සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය Click Here 

යබදා හැරිම් 
කලාප  1 
යකොළඹ 
නගරය 

 
DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/04

8 
 

නියයීජය සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) කාර්යාලයට 
අනියුක්ත රධාන ඉංිනයන්රු 

නඩත්තු ඒකකය සදහා ආරක්ෂිත 
පාවහන් සැපයිම හා යබදාහැරිම. 

2019 
අයරේල් 

10 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයීජය 
සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 
ඩ්ේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල %4 , 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 
යකොළඹ  %මගින් 
2 19- 04-09 දිනට 

යපර 
දුක. 11-257592% 
 11-25759%  

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

5,000.00 
(මුදලින් යහී 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

නියයීජය සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

ඩ්ේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැගිල්ල 340, ආර් 
ඒ ද යමල් මාවත, යකොළඹ 

03 ි  තබා ඇති ලංසු 
යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයීජය 

සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය Click Here 

https://www.dropbox.com/s/jbmn3uzogwynral/ENG-DD1-CC-2019-047.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/42mvpigv2z12f3d/ENG-DD1-CC-2019-048.pdf?dl=0
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යබදාහැක්ම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019

/76 

යගතුළ හා යගපිට දහර තාරාපැවි 
සපයා රවාහනය කික්ම. 

දහර තාරාපැවි යගතුළ 200/5A – 

150Nos. 

දහර තාරාපැවි යගතුළ 600/5A – 

60Nos. 

දහර තාරාපැවි යගතුළ 1000/5A – 

60Nos. 

දහර තාරාපැවි යගතුළ 1600/5A - 

30Nos. 

දහර තාරාපැවි යගපිට 200/5A - 

550Nos. 

දහර තාරාපැවි යගපිට 400/5A - 

250Nos. 

2019 අයරේල් 
10 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

රධාන විදුලි ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 

 
037 - 2281892 

3,500.00 100,000.00 නියයීජය සාමානයාධිකාක් 
(වයඹ) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 

නියයීජය 
සාමානයාධිකාක් 
(වයඹ) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 

 NCB Click 
Here 

 

යබදාහැක්ම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2019/26 
යදි වල මූලස්ථාන 

යගොඩනැගිල්යලි  ශ්රවයාගාර 
ශබ්ධවාි නී, රක්යරේපන හා දර්ශන 
පේධතියක්   සපයා, යගනවිත් භාරදී 

සවිකික්ම. 

2019.04.04 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයීජය 
සාමානයාධිකාක් 
(බස්නාි ර පළාත 

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

ගාලුපාර, රත්මලාන. 
011-2638852 

1,500.00 25,000.00 රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයීජය 
සාමානයාධිකාක් 

(බස්නාි ර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 608, 
ගාලුපාර, රත්මලාන. 

රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයීජය 
සාමානයාධිකාක් 
(බස්නාි ර පළාත 

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

ගාලුපාර, රත්මලාන. 

 NCB Click 
here 

 

යබදාහැක්ම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2019/27 
යදි වල මූලස්ථාන 

යගොඩනැගිල්යලි  ශ්රවයාගාර  
ආයලීක කරය  පේධතියක්   

සපයා, යගනවිත් භාරදී සවිකික්ම. 

2019.04.04 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයීජය 
සාමානයාධිකාක් 
(බස්නාි ර පළාත 

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

ගාලුපාර, රත්මලාන. 
011-2638852 

1,500.00 20,000.00 රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයීජය 
සාමානයාධිකාක් 

(බස්නාි ර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 608, 
ගාලුපාර, රත්මලාන. 

රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයීජය 
සාමානයාධිකාක් 
(බස්නාි ර පළාත 

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

ගාලුපාර, රත්මලාන. 

 NCB Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/s0m7i7crusy1d5v/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-76.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s0m7i7crusy1d5v/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-76.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vhktgkipcdyq5w6/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_26.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vhktgkipcdyq5w6/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_26.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9zss2jycqffzlt0/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_27.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9zss2jycqffzlt0/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_27.pdf?dl=0
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යබදාහැක්ම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2019/28 
යදි වල මූලස්ථාන 

යගොඩනැගිල්යලි  ශ්රවයාගාර  
යේදිකා තිර පේධතියක්   සපයා, 
යගනවිත් භාරදී සවිකික්ම. 

2019.04.04 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයීජය 
සාමානයාධිකාක් 
(බස්නාි ර පළාත 

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

ගාලුපාර, රත්මලාන. 
011-2638852 

1,500.00 15,000.00 රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයීජය 
සාමානයාධිකාක් 

(බස්නාි ර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 608, 
ගාලුපාර, රත්මලාන. 

රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයීජය 
සාමානයාධිකාක් 
(බස්නාි ර පළාත 

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

ගාලුපාර, රත්මලාන. 

 NCB Click 
here 

 

ඉදිකිරීම් 

යබදා හැරිම් 
අංශය  1 

 
යබදාහැක්ම් 
සම්බන්ධීකර
ය ශාඛාව 

 

DD1/DC/NCB/2019/01 

 

Renovation and Partitioning of 

New Distribution Coordination 

Branch Office at first Floor at 

Ceylon Electricity Board Head 

Office. 

 
ලංසු අවසන් වීමට යපර විමසීම් 
සදහා  නියයීජය සාමානයාධිකාරි 
(යබදාහැක්ම් සම්බන්ධීකරය) 

කාර්යාලය, යබදාහැක්ම් අංශය  1  
හත්වන මහල  ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය  යනො. 5   චිත්තම්පලම් 
ඒ. ගාඩිනර් මාවත යකොළඹ   2 

.මගින් විස්තර ලබා ගත හැක. 

2 19 අප්රේල් 3 
වැනිදා 

යප.ව.1 .   

කලාපීය 
රසම්පාදන 
කමිටුව 

(යබදාහැක්ම් 
අංශය  1) 

නියයීජය 
සාමානයාධිකාරි 
(යබදාහැක්ම් 

සම්බන්ධීකරය)  

කාර්යාලය, හත් වන 

මහල,  ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය , යනො. 5   
සර් චිත්තම්පලම් ඒ. 
ගාඩිනර් මාවත  
යකොළඹ  2. මගින් 
2019.04.02 දිනට 

යපර 

 
දුක.   11- 2328051 
         11- 2421928 

2 000 
(මුදලින්/ 
බංකු 

අයකරයක්) 

75,000.00 
(මුදලින් යහී 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

නියයීජය සාමානයාධිකාරි 
(යබදාහැක්ම් 

සම්බන්ධීකරය)  
කාර්යාලය,  හත් වන 

මහල,  ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය , යනො. 5   සර් 
චිත්තම්පලම් ඒ. ගාඩිනර් 
මාවත  යකොළඹ  2. 

 

සමුළු කාමරය, 
නියයීජය 

සාමානයාධිකාරි 
(සැලසම් හා 
සංවර්ධන) 
කාර්යාලය  

යබදාහැක්ම් අංශය  1 

- යේශීය Click 
Here 

යබදාහැක්ම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/සිවිල/ටී/2019/03 
කළුතර රායේශීය කාර්යාලයේ විදුලි 
අධිකාක් කාමරය සකස් කික්ම සඳහා 

වූ යටන්ඩරය. 

2019.04.11 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයීජය 
සාමානයාධිකාක් 
(බස්නාි ර පළාත 

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

ගාලුපාර, රත්මලාන. 
011-2638852 

 
 
 
 
 

500.00 14,000.00 රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයීජය 
සාමානයාධිකාක් 

(බස්නාි ර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 608, 
ගාලුපාර, රත්මලාන. 

රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයීජය 
සාමානයාධිකාක් 
(බස්නාි ර පළාත 

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

ගාලුපාර, රත්මලාන. 

 NCB Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/rispr40ansyi8vw/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_28.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rispr40ansyi8vw/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_28.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p2tc5k4u11abw22/ENG-DD1-DC-NCB-2019-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p2tc5k4u11abw22/ENG-DD1-DC-NCB-2019-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jvflq4p43aero0f/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_CIVIL_03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jvflq4p43aero0f/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_CIVIL_03.pdf?dl=0
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යසේවා 
ජනන අංශය 
නියයීජය 
සාමානයාධි
කාක් (ජනන 
අරමුණු) 

GP/DGM/CS/2019 
 

ලංවිම  ජනන අංශය සඳහා 2 19 
වසර සඳහා කූරියර් නියයීිනතයකු 

යතීරා ගැනීම. 

2019 අයරේල්  
05 දින ප.ව. 
2.  ට 

 
 

ජනන රධාන ඉංිනයන්රු 
(විදැහුම්) 

ජනන වයාපිති 
ශාඛාව  ජනන අංශය, 
2 වන මහල, ජනන 
මූලස්ථානය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නව කැලණි පාලම 
පාර, යකොයලොන්නාව 

10600. 
 

T.P.No. 11 2147245 

 11 2472820 

Fax        112449969 

1,000.00 
(රු. දහසයි) 

100,000.00 (රු. 
ලක්ෂයයි) 

නියයීජය සාමානයධිකාක් 
(ජනන වයාපිති - ජනන 
අංශය), 2 වන මහල, 

ජනන මූලස්ථානය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, නව 
කැලණි පාලම පාර, 

යකොයලොන්නාව 10600. 
 

T.P.No. 11 2147245 

 11 2472820 

Fax        11 2449969 

නියයීජය 
සාමානයධිකාක් 
(ජනන වයාපිති - 
ජනන අංශය), 2 වන 

මහල, ජනන 
මූලස්ථානය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නව කැලණි පාලම 
පාර, යකොයලොන්නාව 

10600. 
 

T.P.No. 

 112147245 

 112472820 

Fax       

 112449969 

http://www.
ceb.lk/tende

rs 
යවතින් 
යනොමියල් 
බාගත 

කරගත හැක 
 

NCB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLICK 
HERE 

 
ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය 

LV/T2019/0049 
 

විත්තීය සුරක්ෂිතතා හා ආරක්ෂය 
හා පුහුණු යයීිනත යගොඩනැගිල්ල 

රතිසංස්කරයය 
 

ලංසු රැස්විම් දිනය : 2 19. 4. %  
1 .   පැයට 

ලංසු රැස්වීම් ස්ථානය: ලක්විජය 
බලාගාරය  යනොයරොච්ය ීයල් 

 

2019 අප්රියයල් 10 
බදාදා දින 

14.00 පැයට. 
 
 

 
ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය-
කනිෂ්ඨ 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

රසම්පාදන අංශය  
4වන මහල  බලස්ථාන 

කළමයාකරු 
(ලක්විජය සංකීර්යය) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  

නාරක්කල්ලිය  
යනොයරොච්ය ීයල් 

TP : 032 226 8964 

Fax: 032 226 8966 

 

 
3,500/- 
මුදල  
(නැවත 

යනොයගවන 
යටන්ඩර් 
තැන්පතුව) 
සාමානයාධි
කාක් ලංකා 
විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
නමින් 
මහජන 
බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක: 
 711  12%
%2 7 5 
යවත බැර 
කල හැක. 

 
රු. 1   000.00 

 
රසම්පාදන අංශය, 4 වන 

මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය 

සංකීර්යය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච් යලයි 61%42, 
ශ්රී ලංකාව. 

 
TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8966 

 
රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 
යගොඩනැගිල්ල, 

ලක්විජය සංකීර්යය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච් යලයි 

61%42. 
 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 
යනොමියල් 
බාගත 

කරගත හැක 
 

 
 
 
 
 

NCB 

 
 
 
 
 

Click 
Here 

 

 
බලශක්ති 

මිලදී ගැනීම්- 
සම්යරේෂය 
අංශය 

 

වයාපිති කළමනාකරු - 

පුනර්ජනනීය බලශක්ති (BMPP) 

යේ රාජකාරි කටයුතු සඳහා වසරක 

කාලසීමාවකට යමීටර් කාර් 

රථයක් ලබාගැනීම සඳහා වූ 

යටන්ඩරය 

යටන්ඩර් අංකය :                       

2 19  අයරේල් 
මස  4 වන දින 
ප.ව. 2.   
දක්වා 

රසම්පාදන 
කමිටුව 

(සම්යරේෂය 
අංශය) 

 

නියයීජය 
සාමානයාධිකාක් 
බලශක්ති මිලදි 

ගැනීම්  
6 වන මහල  
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය යනො. 5   
ශ්රීමත් චිත්තම්පලම් ඒ 

රු. 
5  .   

රු. 20,000.   
මුදලින් යහී 
බැංකු 

අයකරයකින් 

 

නියයීජය 
සාමානයාධිකාක් 

බලශක්ති මිලදි ගැනීම්  
6 වන මහල  
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය යනො. 5   
ශ්රීමත් චිත්තම්පලම් ඒ 
ගාර්ඩිනර් මාවත  

 

නියයීජය 
සාමානයාධිකාක් 
බලශක්ති මිලදි 

ගැනීම්  
6 වන මහල  
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය යනො. 5   
ශ්රීමත් චිත්තම්පලම් ඒ 

අදාල නැත යේශීය බා ගත 
කරන්න 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/bv2zipn9pj4besy/ENG-GEN-GP-GP-DGM-CS2019.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bv2zipn9pj4besy/ENG-GEN-GP-GP-DGM-CS2019.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/ckx94cuy4gz7o80/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0049.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ckx94cuy4gz7o80/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0049.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3514jns05wqeroc/Tender%20Document%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3514jns05wqeroc/Tender%20Document%20.pdf?dl=0
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TR/EP/NCB/2019/001/D 
 
 

ගාර්ඩිනර් මාවත  
යකොළඹ  2. 

දු.ක.: 0112 344775                  
 ැක්ස්: 0112 344774 

යකොළඹ  2. 

දු.ක.: 0112 344775                  
 ැක්ස්: 0112 344774 

ගාර්ඩිනර් මාවත  
යකොළඹ  2. 

දු.ක.: 0112 344775                  
 ැක්ස්: 0112 344774 

ර.ඉ(සම්.යම.
හා.න- 
මධයම) 

TR/O&M/N/NCB/2019/003/D 
 

යමීටර් කාර් රථ 3 ක් ඉන්ධන හා 
රියදුරු සමග ප.ඉ.(සම්.යම.හා.න. - 
මධයම)ට කුලියට ලබා ගැනීම 

2019-04-04 
යප.ව. 10.00 

පැයට 

සම්. 
රසම්පාදන 
යටන්ඩර් 
මණ්ඩලය 

ර.ඉ(සමම්.ඉප්ම.ඉා..ඉ - 
මධයම) ක.ර්ය.ලය 
ලං.ඉවි.ඉම, පල්ප්ලකැප්ල් 
ග්රිඩ් උ පපප්ප.ල.ඉ 
බලප් .ල්ල , 
ප්කන් ල්ල 

දු.ඉඅ.ඉ 081 2050960 / 
081 2215669 

- 5    .   
(එක් වාහනයක් 

සදහා) 

ර.ඉ(සම්.යම.හා.න- 
මධයම) , ලං.වි.ම, 
පල්යලකැයල් ග්රි 3 

උපයපොල. බලයගොල්ල , 
යකන්ගල්ල. 

ර.ඉ(සම්.යම.හා.න- 
මධයම) , ලං.වි.ම, 
පල්යලකැයල් ග්රි 3 

උපයපොල. 
බලයගොල්ල , 
යකන්ගල්ල. 

- NCB 
 

යයොමුව 

යබදා හැරිම් 
කලාප  1 
යකොළඹ 
නගරය 

 
DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/05

0 
 

රධාන  ඉංිනයන්රු (නඩත්තු - 
යකොළඹ නගරය) අංශයේ සුළු 

පරිමාන ඩ්විල් නඩත්තු වැඩකටයුතු 
සදහා යකොන්ත්රාත්කරුවන් ලියා 

පදිංචි කරවා ගැනීම. 

2019 
අයරේල් 

10 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයීජය 
සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 
ඩ්ේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල %4 , 
ආර්. ඒ. ද යමල් 
මාවත, යකොළඹ  % 

මගින් 
2 19- 04-09 දිනට 

යපර 
දුක. 11-257592% 
 11-25759%  

500.00 
(මුදලින්) 

1,000.00 
(මුදලින් යහී 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

නියයීජය 
සාමානයාධිකාරි (යකොළඹ 
නගරය) කාර්යාලය, 

ඩ්ේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැගිල්ල 340, ආර් 
ඒ ද යමල් මාවත, යකොළඹ 

03 ි  තබා ඇති ලංසු 
යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයීජය 

සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය Click here 

යබදා හැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

 
DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/05

1 
 

යකොළඹ බටි ර පාරියභීගික යසේවා 
මධයස්ථානය I සදහා කුළියට යහී 
බේදට යගොඩනැගිල්ලක් සපයා 
ගැනිම. (වසර 02 ක කාලයක් 

සදහා) 
යකොළඹ  2 සහ  %  අවටින් 
අවම වශයයන් වාහන 03 ක් 
නැවැත්විය හැකි විය යුතුය. 
යගොඩනැගිල්යල්/ නිවයසේ බිම් 

රමායය - දළ වශයයන් වර්ග අඩි 
1 500 පමය 

2019 
අයරේල් 

10 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

ලංසු යපොත් නිකුත් 
යනොයකයර්. 

යගොඩනැගිල්යල් මුල් 
අයිතිකරුවන් ඩ්යලු 
විස්තර සි තව තමාම 
ලංසු ලිඛිතව  ඉදිරිපත් 

කල යුතුය 
දුක. 11-257592% 
 11-25759%  

- - නියයීජය 
සාමානයාධිකාරි     
(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය   

ඩ්ේ වන මහල  ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැලිල්ල %4   ආර් 
ඒ ද යමල් මාවත  යකොළඹ 
 % ි  තබා ඇති ලංසු 

යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයීජය 

සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ 

නගරය)කාර්යාලය 
 

- යේශීය - 

https://www.dropbox.com/s/968l9uikkghszig/Eng-TRA-OnM%20TR%20O%26M%20NCB%202019%20003%20D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r4dou7yo1qqpi4h/SIN-DD1-CC-2019-050.pdf?dl=0
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පිවිසුම් මාර්ගයේ පළල අඩි 12 යහී 
ඊට  වැඩි 

පහසු පිවිසුම  විදුලිය  දුරකථන හා 
ජල පහසුකම් තිබිය යුතු යේ. 

 

යබදාහැක්ම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019
/77 

විදුලි ඉංිනයන්රු (කුලියාපිටිය ) 
කාර්යාලය  සඳහා කුලී පදනම මත 

වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 

2019 අයරේල් 
10 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

රධාන විදුලි ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 

 
 %7 - 2281892 

1,000.00 %5,   .   නියයීජය 
සාමානයාධිකාක් (වයඹ) 

කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 

නියයීජය 
සාමානයාධිකාක් 
(වයඹ) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 

 NCB Click 
Here 

 

යබදාහැක්ම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2 19
/78 

විදුලි අධිකාක් (යනොයරොච්ය ීයල්) 
පාරියභීගික යසේවා මධයස්ථානය 
සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 

ලබා ගැනීම. 

2 19 අයරේල් 
1  

ප.ව  2.   

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,   .   %5,   .   එම එම  NCB Click 
Here 

 

යබදාහැක්ම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2 19
/79 

විදුලි ඉංිනයන්රු (කුරුයෑගල) 
සඳහා කුලී පදනම මත යමීටර් 

රථයක් ලබා ගැනීම. 

2 19 අයරේල් 
1  

ප.ව  2.   

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,   .   %5,   .   එම එම  NCB Click 
Here 

 

යබදාහැක්ම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2 19
/80 

විදුලි අධිකාක් (පුත්තලම ) 
පාරියභීගික යසේවා මධයස්ථානය 
සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 

ලබා ගැනීම. 

2 19 අයරේල් 
1  

ප.ව  2.   

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,   .   %5,   .   එම එම  NCB Click 
Here 

 

 
 

නිසා(වාහාආ
) යබ.අංශ 2 

DD2/DGM(C&C)/OR/T71 
අතියර්ක සාමානයධිකාක්( 

යබදාහැක්ම අංශ  2) නව කාර්යාල 
සංකීර්යය පිරිඩ්දු කික්ම හා නඩත්තු 
යසේවා පවත්වායගන යාම සදහා. 

2018/12/05 
යප.ව.1 .   

යබදාහැක්ම් 
අංශ 2 

නිසා(වාහාආ) යබ.අංශ 
2  

1 වන මහල  ලංවිම 
ර ධාන කාර්යාලය  

යකොළඹ 2 
0112399679 

0112329934 

5  .00 %     .   යකොළඹ  2  ලං.වි.ම  
ර ධාන කාර්යාලයේ 2 වන 
මහයල් අ.සා.(යබ.අංශ 
 2) කාර්යාලයේ තබා 
ඇති යටන්ඩර් යපට්ටියට 

බහාලිය යුතුයි 

යකොළඹ  2  ලං.වි.ම  
ර ධාන කාර්යාලයේ 2 

වන මහයල් 
අ.සා.(යබ.අංශ  2) 

කාර්යාලය 

- යේශීය බාගැනීම
ට 

යබදාහැරිම් 
අංශ  2 
(බපඋ) 

 
WPN/NCB/2018/92 

කටුයකන්ද  %%kV වහරු අංගනය 
සදහා ඉඩමක් මිලදී ගැනීම  

(බඩල්ගම යකොටයදනියාව රධාන 
මාර්ගයට මුහුයලා කටුයකන්ද 

දැනට පවතින වහරු අංගනයේ ඩ්ට  
මීටර 2   ක් පමය ඇතුලත පර් ස් 

2019-04-03 
ප.ව 2.   දක්වා 

 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

 
 
 
 

500.00 

 
 
 
 

30,000.00 

 
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/jjceminxl5rlqvd/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-77.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jjceminxl5rlqvd/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-77.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ddv234herjtini4/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-78.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ddv234herjtini4/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-78.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pjbxe28iu0887u8/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-79.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pjbxe28iu0887u8/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-79.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/03ldlrppng33wbc/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-80.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/03ldlrppng33wbc/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-80.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nv6hgticqywwnga/Sin-DD2-CnC-2019-T86.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nv6hgticqywwnga/Sin-DD2-CnC-2019-T86.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nus6g1mn8qwwype/Sin%20-DD2-%20WPN-%20Katukenda%20Gantry-92.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nus6g1mn8qwwype/Sin%20-DD2-%20WPN-%20Katukenda%20Gantry-92.pdf?dl=0
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1  – 15 අකර ඉඩමක්) 

යබදාහැරිම් 
අංශ  2 

(බපඋ) 

 
WPN/NCB/DGM-V07/2019/12                                 
යතත් බදු කුලී පදනම මත යමීටර් 
රථයක් (රියදුරු සි තව) ලබා 

ගැනීම. විදුලි ඉංිනයන්රු (බලශක්ති 
කළමයාකරය) -බපඋ 

2019-04-03 
ප.ව 2.   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  2 
(බපඋ) 

 

WPN/NCB/J-V7 /2 19/16 
යතත් බදු කුලී පදනම මත යමීටර් 
රථයක් ලබා ගැනීම. (රියදුරු 

සි තව). විදුලි ඉංිනයන්රු (නඩත්තු)  
ජා -ඇල 

2019-04-03 
ප.ව 2.   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  2 

(බපඋ) 

 
WPN/NCB/N-V39/2 19/18 

යතත් බදු කුලී පදනම මත යමීටර් 
රථයක් ලබා ගැනීම (රියදුරු 

සි තව). විදුලි ඉංිනයන්රු (නඩත්තු) 
- මීගමුව 

2019-04-03 
ප.ව 2.   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  2 

(බපඋ) 

 
WPN/NCB/N-V47/2019/37                                     
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන් 

රථයක් ලබා ගැනීම. රායේශීය විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය - මීගමුව 

2019-04-03 
ප.ව 2.   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  2 
(බපඋ) 

 
WPN/NCB/N-V103/2019/33                                  

යතත් බදු කුලී පදනම මත කෲ කැබ් 
රථයක් ලබා ගැනීම. පාරියභීගික 
යසේවා මධයස්ථානය  - මීගමුව 

2019-04-03 
ප.ව 2.   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/ixf4v1pcme5pnyi/WPN-Com-%20V07-2019-12-%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ixf4v1pcme5pnyi/WPN-Com-%20V07-2019-12-%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rkddlkcaw2xlhbv/WPN-J-%20V70-2019-16-%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rkddlkcaw2xlhbv/WPN-J-%20V70-2019-16-%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ea5j78mqum45xob/WPN-N-%20V39-2019-18-%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ea5j78mqum45xob/WPN-N-%20V39-2019-18-%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w5tma7lkfzdd66u/WPN-NCB-N-%20V47-2019-37%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w5tma7lkfzdd66u/WPN-NCB-N-%20V47-2019-37%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7kx6rn4jyhd8kf4/WPN-N-V103-2019-33%20-Crew%20cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7kx6rn4jyhd8kf4/WPN-N-V103-2019-33%20-Crew%20cab.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශ  2 
(බපඋ) 

 

WPN/NCB/G-V87/2019/52 
යතත් බදු කුලී පදනම මත කෲ කැබ් 
රථයක් ලබා ගැනීම.පාරියභීගික 
යසේවා මධයස්ථානය - පූයගොඩ 

2019-04-03 
ප.ව 2.   දක්වා 

 
පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
නි.සා. (බපඋ) 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

 
 

500.00 

 
 

2 ,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  2 

(බපඋ) 

 

WPN/NCB/G-V150/2019/51 

යතත් බදු කුලී පදනම මත කෲ කැබ් 
රථයක් ලබා ගැනීම.පාරියභීගික 
යසේවා මධයස්ථානය - ගයන්මුල්ල 

2019-04-03 
ප.ව 2.   දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

 
 

500.00 

 
 

2 ,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  2 
(බපඋ) 

 
WPN/NCB/DM-V142/2019/54 

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

ඉංිනයන්රු(යබදාහැක්ම් හා නඩත්තු) 
කාර්යාලය- ආඩිඅම්බලම වැඩබිම 

2019-04-03 
ප.ව 2.   දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

 
 

500.00 

 
 

2 ,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  2 

 
WPN/NCB/DM-V172/2019/01 

යතත් බදු කුලී පදනම මත කෲ කැබ් 
රථයක් ලබා ගැනීම. -යබදාහැක්ම් 
හා නඩත්තු කාර්යාලය - බපඋ 

 
2019-04-03 
ප.ව 2.   දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

 
 

500.00 

 
 

2 ,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  2 

(බපඋ) 

 

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

රථයක් ලබා ගැනීම.රධාන 
ඉංිනයන්රු (කැනීම්) කාර්යාලය- 

මිනුවන්යගොඩ වැඩබිම 

2019-04-03 
ප.ව 2.   දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

 
 

500.00 

 
 

2 ,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 
අංශය -  2 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/105 

 

 
කෑගල්ල රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 
ඒකකයට අයත් රායේශීය නඩත්තු 
උප ඒකකය-I සදහා කුලී පදනම 
මත වසර  2ක කාලයකට කෲ 
කැබ් රථයක් ලබා ගැනීම. 

 

2 19- 4-1  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
රසම්පාදන 
කමිටුව 

ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය  ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය  
අංක  4  අස්ගිරිය පාර  

මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 
 

1 00/= 16    /= ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  

අංක  4  
අස්ගිරිය පාර  
මහනුවර. 

ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය  
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  
අංක  4  

අස්ගිරිය පාර  
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/u968y1pkuerqmk0/ENG-DD2-WPN-NCB-G-V87-2019-52%20-Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u968y1pkuerqmk0/ENG-DD2-WPN-NCB-G-V87-2019-52%20-Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iwgvfxsf7ll7xzg/ENG-DD2-WPN-NCB-G-V150-2019-51%20-Crew%20cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iwgvfxsf7ll7xzg/ENG-DD2-WPN-NCB-G-V150-2019-51%20-Crew%20cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qx8factjk4sjk6h/ENG-DD2-WPN-NCB-DM-V142-2019-54.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qx8factjk4sjk6h/ENG-DD2-WPN-NCB-DM-V142-2019-54.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xry7ht4lnybcqpv/ENG-DD2-WPN-NCB-DM-V172-2019-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xry7ht4lnybcqpv/ENG-DD2-WPN-NCB-DM-V172-2019-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nh6qk8be1qs5a40/ENG-DD2-WPN-NCB-CON-V174-2019-49.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nh6qk8be1qs5a40/ENG-DD2-WPN-NCB-CON-V174-2019-49.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7s7uoi0aar8zdyb/Sin-DD2-CP-PPC-2019-105.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7s7uoi0aar8zdyb/Sin-DD2-CP-PPC-2019-105.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය -  2 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/125 

 

 
නියයීජය සාමානයාධිකාරි (ම.ප) 
කාර්යාලය සදහා කුලී පදනම මත 

වසර  2ක කාලයකට 4WD ඩබල් 
කැබ් රථයක් ලබා ගැනීම. 

 

2 19- 4-1  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
රසම්පාදන 
කමිටුව 

ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය  ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය  
අංක  4  අස්ගිරිය පාර  

මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 
 

1 00/= 2     /= ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  

අංක  4  
අස්ගිරිය පාර  
මහනුවර. 

ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය  
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  
අංක  4  

අස්ගිරිය පාර  
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය -  2 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/126 

 

 
රධාන ඉංිනයන්රු (මහනුවර 

නගරය) ඒකකයට අයත් සරසවි 
උයන පා.යසේ.ම. සඳහා පුේගලික 
ආරක්ෂක යසේවාව වසරක කාලයක් 

සඳහා ලබා ගැනිම. 

2 19- 4-1  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
රසම්පාදන 
කමිටුව 

ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය  ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය  
අංක  4  අස්ගිරිය පාර  

මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 
 

500/= 8    /= ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  

අංක  4  
අස්ගිරිය පාර  
මහනුවර. 

ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය  
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  
අංක  4  

අස්ගිරිය පාර  
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය -  2 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/127 

 

 
රධාන ඉංිනයන්රු (යබදාහැරිම් 

නඩත්තු) ඒකකය - ම.ප. සදහා කුලී 
පදනම මත වසර  2ක කාලයකට 
4WD ඩබල් කැබ් රථයක් ලබා 

ගැනීම. 
 

2 19- 4-1  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
රසම්පාදන 
කමිටුව 

ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය  ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය  
අංක  4  අස්ගිරිය පාර  

මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 
 

1 00/= 2     /= ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  

අංක  4  
අස්ගිරිය පාර  
මහනුවර. 

ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය  
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  
අංක  4  

අස්ගිරිය පාර  
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය -  2 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/128 

 

 
රධාන ඉංිනයන්රු (සැලසුම් හා 
සංවර්ධන) ඒකකය - ම.ප.සඳහා 
කුලී පදනම මත වසර  2ක 

කාලයකට යමීටර් කාර් රථයක් 
ලබා ගැනීම. 

 

2 19- 4-1  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
රසම්පාදන 
කමිටුව 

ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය  ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය  
අංක  4  අස්ගිරිය පාර  

මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 
 

1 00/= 2     /= ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  

අංක  4  
අස්ගිරිය පාර  
මහනුවර. 

ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය  
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  
අංක  4  

අස්ගිරිය පාර  
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය -  2 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/129 

 

 
නාවලපිටිය රායේශීය විදුලි 
ඉංිනයන්රු ඒකකයට අයත් 
ගම්යපොළ පා.යසේ.ම.සදහා කුලී 
පදනම මත වසර  2ක කාලයකට 
4WD ඩබල් කැබ් රථයක් රථයක් 

ලබා ගැනීම. 
 

2 19- 4-1  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
රසම්පාදන 
කමිටුව 

ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය  ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය  
අංක  4  අස්ගිරිය පාර  

මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 
 

1 00/= 2     /= ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  

අංක  4  
අස්ගිරිය පාර  
මහනුවර. 

ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය  
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  
අංක  4  

අස්ගිරිය පාර  
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/mloy5aq9cqtj4ks/Sin-DD2-CP-PPC-2019-125.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mloy5aq9cqtj4ks/Sin-DD2-CP-PPC-2019-125.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6akhgki1nx9ztot/Sin-DD2-CP-PPC-2019-126.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6akhgki1nx9ztot/Sin-DD2-CP-PPC-2019-126.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/67odq28nvj0ls3y/Sin-DD2-CP-PPC-2019-127.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/67odq28nvj0ls3y/Sin-DD2-CP-PPC-2019-127.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/540dk2ctqyol8jk/Sin-DD2-CP-PPC-2019-128.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/540dk2ctqyol8jk/Sin-DD2-CP-PPC-2019-128.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cp0at1flswehpld/Sin-DD2-CP-PPC-2019-129.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cp0at1flswehpld/Sin-DD2-CP-PPC-2019-129.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය -  2 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/130 

 

 
මාවනැල්ල   රායේශීය විදුලි 

ඉංිනයන්රු  කාර්යාලය ඉදිකික්ම 
සඳහා  ඉඩමක් මිලදී ගැනීම. 

 

සපුරාලිය යුතු අවශ්යතා 
 

i) මාවනැල්ල නගරය තුල යහී 
නගරයට ඉතා ආසන්නව ඉඩම 

පිි ටා තිබිය යුතුය. 

ii) ඉඩයම් රමායය අවම 
වශයයන් පර් ස්  4 ක් යහී 

ඊට වැඩි විය යුතුය. 

iii) මහජනතාවට පහසුයවන් 
ළඟාවිය හැකි පරිදි යකොළඹ 
නුවර රධාන මාර්ගය / යකොළඹ 
නව නුවර රධාන මාර්ගයට 
මුහුයලා පිි ටා තිබිය යුතුය. 

iv) ඩ්න්නක්කර ඔප්පුව. 

v) නළ ජලය  විදුලිය හා දුරකථන 
පහසුකම් ඉඩම යතක් 
ලබායගන තිබිය යුතුය. 

vi) vi)   ඉඩම වටා ආරක්ෂිත 
වැටක් යහී තාප්පයක් තිබිය 

යුතුය. 

2 19- 4-10 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
රසම්පාදන 
කමිටුව 

තමා විඩ්න් සකස් 
කරගත් අයදුම්පතක 
බලායපොයරොත්තු වන 
මුදල සහ ඉඩයම් ඩ්යලු 
විස්තර සඳහන් කර 

එවන්න. 
 

දු.අ.  035-4928950 

035-4928951 

- - ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  

අංක  4  
අස්ගිරිය පාර  
මහනුවර. 

ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය  
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  
අංක  4  

අස්ගිරිය පාර  
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය - 

යබදාහැරිම් 
අංශය -  2 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/131 

 

 
රධාන ඉංිනයන්රු-මහනුවර නගර 
කාර්යාලයට අයත් අධිසැර නඩත්තු 
උප ඒකකය සඳහා  කුලී පදනම මත 

වසර  2ක කාලයකට වෑන් 
රථයක් (ආසන  7කින් සමන්විත)  

ලබා ගැනීම. 
 

2 19- 4-10 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
රසම්පාදන 
කමිටුව 

ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය  ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය  
අංක  4  අස්ගිරිය පාර  

මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 
 

1 00/= 16    /= ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  

අංක  4  
අස්ගිරිය පාර  
මහනුවර. 

ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය  
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  
අංක  4  

අස්ගිරිය පාර  
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය -  2 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/132 

 

 
කුණ්ඩසායල් රායේශීය විදුලි 
ඉංිනයන්රු ඒකකයට අයත් 

උඩදුම්බර පා.යසේ.ම.සදහා කුලී 
පදනම මත වසර  2ක කාලයකට 
කෲ කැබ් රථයක් ලබා ගැනීම. 

2 19- 4-1  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
රසම්පාදන 
කමිටුව 

ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය  ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය  
අංක  4  අස්ගිරිය පාර  

මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

1 00/= 16    /= ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  

අංක  4  
අස්ගිරිය පාර  
මහනුවර. 

ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය  
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  
අංක  4  

අස්ගිරිය පාර  
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/jj8ewxoxdbgqwql/Sin-DD2-CP-PPC-2019-131.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jj8ewxoxdbgqwql/Sin-DD2-CP-PPC-2019-131.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1nzkyfj80rfvx9w/Sin-DD2-CP-PPC-2019-132.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1nzkyfj80rfvx9w/Sin-DD2-CP-PPC-2019-132.pdf?dl=0


 15 

 

යබදාහැක් යම් 
අංශය -03 

 

SAB/EE(EH)/CL2019/2020/ 
CSC(EHELIYAGODA) 

 
ඇහැලියයගොඩ පාරියභීගික යසේවා 
මධයස්ථානයට එක් වසරක (01) 
කාලයකට පවිත්රතා යසේවාවක් ලබා 

ගැනීම. 
 

2 19.04.10 
ප.ව.  2.   

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය 

(ඇහැලියයගොඩ)  
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය  තැ.යප. %  
තලාවිටිය  

ඇහැලියයගොඩ. 
 

500.00 5    .   විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය 

(ඇහැලියයගොඩ )  ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය  
තැ.යප. %  තලාවිටිය  
ඇහැලියයගොඩ. 

 

විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය 

(ඇහැලියයගොඩ )  
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය  තැ.යප. %  
තලාවිටිය  

ඇහැලියයගොඩ. 
 

- යේශීය  
 

Click 

Here 
 

යබදාහැක් යම් 
අංශය -03 

 

SAB/EE(EH)/CL 2019/2020/ 
CSC(KIRIELLA) 

කිරිඇල්ල පාරියභීගික යසේවා 
මධයස්ථානයට එක් වසරක (01) 
කාලයකට පවිත්රතා යසේවාවක් ලබා 

ගැනීම. 
 

2019.04.10 
ප.ව.  2.   

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය 

(ඇහැලියයගොඩ)  
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය  තැ.යප. %  
තලාවිටිය  

ඇහැලියයගොඩ. 
 

500.00 5    .   විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය 

(ඇහැලියයගොඩ )  ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය  
තැ.යප. %  තලාවිටිය  
ඇහැලියයගොඩ. 

 

විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය 

(ඇහැලියයගොඩ )  
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය  තැ.යප. %  
තලාවිටිය  

ඇහැලියයගොඩ. 
 

- යේශීය  
 

Click 

Here 
 

යබදාහැක් යම් 
අංශය -03 

 

SAB/EE(EH)/CL 2019/2020/ 
CSC(KURUWITA 

කුරුවිට පාරියභීගික යසේවා 
මධයස්ථානයට එක් වසරක (01) 
කාලයකට පවිත්රතා යසේවාවක් ලබා 

ගැනීම. 
 

2019.04.10 
ප.ව.  2.   

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය 

(ඇහැලියයගොඩ)  
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය  තැ.යප. %  
තලාවිටිය  

ඇහැලියයගොඩ. 
 

500.00 5    .   විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය 

(ඇහැලියයගොඩ )  ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය  
තැ.යප. %  තලාවිටිය  
ඇහැලියයගොඩ. 

 

විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය 

(ඇහැලියයගොඩ )  
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය  තැ.යප. %  
තලාවිටිය  

ඇහැලියයගොඩ. 
 

- යේශීය  
 

Click 

Here 
 

යබදාහැක්ම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2019/15 

බස්නාහිර  ළාත දකුණ-1 රධාාන 

ඉංජිපේරු පබදාහැරීම නඩත්තු 

කාර්යාලය සඳහා කුලී පදනම මත 

වෑේ රථයක් ලබාගැනීම සඳහා වූ 
යටන්ඩරය. 

2019.04.11 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයීජය 
සාමානයාධිකාක් 
(බස්නාි ර පළාත 

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

ගාලුපාර, රත්මලාන. 
011-2638852 

500.00 15,000.00 රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයීජය 
සාමානයාධිකාක් 

(බස්නාි ර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 608, 
ගාලුපාර, රත්මලාන. 

රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයීජය 
සාමානයාධිකාක් 
(බස්නාි ර පළාත 

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

ගාලුපාර, රත්මලාන. 

 NCB Click 
here 

 

යබදාහැක්ම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2019/16 

බස්නාහිර  ළාත දකුණ-1 රධාාන 

ඉංජිපේරු පබදාහැරීම නඩත්තු 

කාර්යාලය සඳහා කුලී පදනම මත 

වෑේ රථයක් ලබාගැනීම සඳහා වූ 
යටන්ඩරය. 

2019.04.11 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයීජය 
සාමානයාධිකාක් 
(බස්නාි ර පළාත 

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

ගාලුපාර, රත්මලාන. 
011-2638852 

500.00 15,000.00 රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයීජය 
සාමානයාධිකාක් 

(බස්නාි ර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 608, 
ගාලුපාර, රත්මලාන. 

රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයීජය 
සාමානයාධිකාක් 
(බස්නාි ර පළාත 

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

ගාලුපාර, රත්මලාන. 

 NCB Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/8c9ar6qpe2k7ibd/SABEE_EH_CL%2020192020CSC_EHELIYAG.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8c9ar6qpe2k7ibd/SABEE_EH_CL%2020192020CSC_EHELIYAG.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fqjr6c9gwaj0u5k/SABEE_EH_CL%2020192020CSC_KIRIE.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fqjr6c9gwaj0u5k/SABEE_EH_CL%2020192020CSC_KIRIE.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o75ufue4zs65r65/SABEE_EH_CL%2020192020CSC_KURUW.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o75ufue4zs65r65/SABEE_EH_CL%2020192020CSC_KURUW.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k48oaoll1jct9oi/WPS1_PPC_T_V_2019_15.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k48oaoll1jct9oi/WPS1_PPC_T_V_2019_15.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ko42s2sdnz3ord9/WPS1_PPC_T_V_2019_16.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ko42s2sdnz3ord9/WPS1_PPC_T_V_2019_16.pdf?dl=0
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යබදාහැක්ම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2019/17 
බස්නාි ර පළාත දකුය-1 ි   

බලශ්ක්ති කළමනාකරණ ඒකකපේ  

කාර්යාලය සඳහා  කුලී පදනම මත 

වෑේ රථයක් ලබාගැනීම සඳහා වූ 
යටන්ඩරය. 

2019.04.11 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයීජය 
සාමානයාධිකාක් 
(බස්නාි ර පළාත 

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

ගාලුපාර, රත්මලාන. 
011-2638852 

500.00 15,000.00 රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයීජය 
සාමානයාධිකාක් 

(බස්නාි ර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 608, 
ගාලුපාර, රත්මලාන. 

රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයීජය 
සාමානයාධිකාක් 
(බස්නාි ර පළාත 

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

ගාලුපාර, රත්මලාන. 

 NCB Click 
here 

 

යබදාහැක්ම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2019/16 
යබදාහැක්ම් අංශ 4 ආයතනික 
කාර්යාල යගොඩනැගිල්ල පිරිඩ්දු 

කික්ම. 

(ලංසු භාරගේනා අවසාන දිනයට 

ප ර PCAIII අවශ්යපේ.) 

2019.04.04 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයීජය 
සාමානයාධිකාක් 
(බස්නාි ර පළාත 

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

ගාලුපාර, රත්මලාන. 
011-2638852 

500.00 84,000.00 රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයීජය 
සාමානයාධිකාක් 

(බස්නාි ර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 608, 
ගාලුපාර, රත්මලාන. 

රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයීජය 
සාමානයාධිකාක් 
(බස්නාි ර පළාත 

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

ගාලුපාර, රත්මලාන. 

 NCB Click 
here 

 

යබදාහැක්ම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2019/29 
බස්නාි ර පළාත දකුය 1 ි  රධාන 
ඉංිනයන්රු යබදාහැක්ම් නඩත්තු 
ශාඛාවට අයත් කළුතර වැඩබිම 
සඳහා යගොඩනැගිල්ලක් බදු පදනම 

මත ලබාගැනීම සඳහා වූ 
යටන්ඩරය. 

2019.04.11 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයීජය 
සාමානයාධිකාක් 
(බස්නාි ර පළාත 

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

ගාලුපාර, රත්මලාන. 
011-2638852 

500.00 00.00 රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයීජය 
සාමානයාධිකාක් 

(බස්නාි ර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 608, 
ගාලුපාර, රත්මලාන. 

රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයීජය 
සාමානයාධිකාක් 
(බස්නාි ර පළාත 

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

ගාලුපාර, රත්මලාන. 

 NCB Click 
here 

 

යබදාහැක්ම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

 

දප/බේයේ/ලි4/2019/යගොඩනැගිලි/
7 
 
 

බේයේගමරායේශීයවිදුලිඉංිනයන්රුඒ
කකයසඳහා 

බේයේගමනගරයආසන්නයේ  ව.අ. 
5000කින් යුත්වාහන 

6ක්එකවරගාල්කරතැබියහැකි,ඉඩම
වටාආරක් ෂකවැටකින්සමන්විත,ර
යේශමාර්ගයටයේට්ටුවක්සි ත, 

යතකලා විදුලිය  ජලය,දුරකථන හා 
අයනකුත්පහසුකම්වලින්යුතුයගොඩ

නැගිල්ලක්වියයුතුය. 

 
2 19. 4.03 
ප.ව. 2.   

 
පළාත්සපයා
ගැනීයම්කමි

ටුව 

 
රායේශීයවිදුලිඉංිනයන්

රුකාර්යාලය, 
ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩල

ය  

හාමුයගොඩපාර, 
කුම්යම්, බේයේගම. 

 
දු.අං.091-2292099 

_ _  
රායේශීයවිදුලිඉංිනයන්රු

කාර්යාලය, 
ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩලය, 
හාමුයගොඩපාර, කුම්යම්, 

බේයේගම. 

 
දු.අං.091-2292099 

 
රායේශීයවිදුලිඉංිනයන්

රුකාර්යාලය, 
ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩ

ලය, 
හාමුයගොඩපාර, 

කුම්යම්, බේයේගම. 

 
දු.අං.091-2292099 

 
 

අදාලයනොයේ

. 

NCB 

 
 

යතොරතුරු 
පිටපත 

යබදාහැක්ම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

SP/CE(DM)/T/2 19/ % 
5  වන සංවත්සර පුවරු සකස් 

කික්ම 

2 19 අයරේල් 
 % දින ප.ව. 
 2.   

දකුණු පළාත් 
සපයා ගැනීම්  
කමිටුව 

රධාන ඉංිනයන්රු -
යබදා:නඩත්තු (ද.ප.) 
කාර්යාලය  ලං.වි.ම.  
167  මාතර පාර  

ගාල්ල 
දුර හා  ැක්ස් අංකය: 

500.00 15,000.00 
 

රධාන ඉංිනයන්රු 
යබදා:නඩත්තු (ද.ප.) 
කාර්යාලය  ලං.වි.ම.  
167  මාතරපාර  ගාල්ල 

 

රධාන ඉංිනයන්රු 
යබදා:නඩත්තු (ද.ප.) 
කාර්යාලය  ලං.වි.ම.  
167  මාතරපාර  

ගාල්ල 
 

- NCB 

 
 

යතොරතුරු 
පිටපත 

https://www.dropbox.com/s/pndc7dfn90g2bef/WPS1_PPC_T_V_2019_17.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pndc7dfn90g2bef/WPS1_PPC_T_V_2019_17.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hs5iqnvqm3o8m6q/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_16.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hs5iqnvqm3o8m6q/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_16.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8s02gypm2e7ea34/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_2019_29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8s02gypm2e7ea34/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_2019_29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/preview/Distribution%20Division%2004/2019-03-21/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%9A-%E0%B6%BD%E0%B7%924-2019-%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%A9%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92%20-
https://www.dropbox.com/preview/Distribution%20Division%2004/2019-03-21/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%9A-%E0%B6%BD%E0%B7%924-2019-%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%A9%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92%20-
https://www.dropbox.com/preview/Distribution%20Division%2004/2019-03-21/Sin-DD4-SP-SP-CE(DM)-T-2019-03.pdf?role=personal
https://www.dropbox.com/preview/Distribution%20Division%2004/2019-03-21/Sin-DD4-SP-SP-CE(DM)-T-2019-03.pdf?role=personal
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 91-22%2 58 

 
jHdmD;s 

 
ව්ය.පති 
අධ්යක්ෂ 

^GPDEEIIP 

Tr2& 
 
 

 
PM/GPDEEIIPTR2(P1&P2)/201

9/Rent 
 

ක.ර්ය.ලයක් පව්ත්ව්.ප්   ය.ම 
මඳා. ප්ක.ළඹ   රප්ේ ප්ාෝ 
එයට ආමන්  ම්ථ. යක 

ප්ෙව්ර්ෂයක් මඳා. බදු ක්රමයට 
ලබ.  ැනීමට ාැකිව්  පරිදි 
ව්.ඉඅඩි.ඉ 3750 ප් .අඩු 

ප් .ඩ ැගිල්ලක් අව්ශ්යව් ඇත.ඉ 
මැලකිය යුතු ක.මර/ප්ක.ටම් කළ 
ක.මර, විදුලිය, ජල මා දුරකථ  
පාසුකම් ිබිය යුතුය.ඉ පරිශ්රය 
තුල අඩු තරමින් ව්.ා  ොයක් 
 ව්ත. තැබිය ාැකි ව්  පරිදි 
ප්ව්න් කර  ලෙ රථ  .ල් 
පාසුකම් ිබිය යුතුය.ඉ 

 
සියලු විම්තර අඩංගුව්, තම. 

විසින් මැකසූ අයදුම්පත (දිරිපත් 
කරන් .ඉ (ල්ලුම්පත් (දිරිපත් 
කර  ලියුම් කව්රප්ේ (ාල ව්ම් 

ප්කළව්ප්ර් A 
 

“Rent of office Space” 

PM/GPDEEIIPTR2(P1&P2)/201

9/Rent 

යනුප්ව්න් මඳාන් කරන් .ඉ 
 

 
2019 

අප්රේල් මස 
1 වැනි දින 
10.ඉ00 පැයට 

 
 

 
රමම්ප.ෙ  
කමිටුව්- 
ව්ය.පති 
අංශය 

 

 
ලංසුව පිළිබඳ වැඩිදුර 

තතොරතුරු පහත 

දුරකථන අංකතෙන් 

ලබා ගත හැකිෙ 

 

අරමුණු කළමනාකරු, 
හරිත බලශක්ති 
සංවර්ධනය සහ 
බලශක්ති 

කාර්යක්ෂමතා 
නඟාඩ්ටුවීයම් 
ආයයීජන වැඩ 

සටහන අදියර II ( 1 
යකොටස සහ 2 
යකොටස) 

ලංක. විදුලිබල 
මණ්ඩලය 

අංක %18  ඇවරිවත්ත 
පාර  වත්තල 

 
දු.ක : 

 1129%154% 

 
 
 

 
 
 

 

අරමුණු කළමනාකරු, 
හරිත බලශක්ති 

සංවර්ධනය සහ බලශක්ති 
කාර්යක්ෂමතා 

නඟාඩ්ටුවීයම් ආයයීජන 

වැඩ සටහන අදියර II ( 1 
යකොටස සහ 2 යකොටස) 
ලංක. විදුලිබල මණ්ඩලය 
අංක %18  ඇවරිවත්ත 

පාර  වත්තල 
 
 
 

 
අරමුණු 

කළමනාකරු, 
හරිත බලශක්ති 
සංවර්ධනය සහ 
බලශක්ති 

කාර්යක්ෂමතා 
නඟාඩ්ටුවීයම් 
ආයයීජන වැඩ 

සටහන අදියර II ( 1 
යකොටස සහ 2 
යකොටස) 

ලංක. විදුලිබල 

මණ්ඩලය 

අංක %18  ඇවරිවත්ත 
පාර  වත්තල 

 
 

 
 
 

 
 

NCB 

 
 
 
 

 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය යවනුයවන් සපයාගැනීම් කමිටුයේ සභාපති විඩ්න් හැකියාවැති සැපයුම්කරුවන් යවතින්  ජාතයන්තර/ජාතික තර`ගකාක් ලංසු ඉදිරිපත් කික්යම් පදනම මත මුද්රා තබන ලද ලංසු කැ`දවන අතර  එම ලංසු ඉදිරිපත් කළ යුත්යත් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 
යවතින් මිළදී ගන්නා ලද ලංසු යපොත් පමයක් උපයයීගී කරයගනය. 

 
 

අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන්ට යහී ඔවුන්යේ බලයලත් නියයීිනතයන්ට පමයක් ලංසු යපොත් නිකුත් කරනු ලැයබ්. අවශය වු විටක ඔවුන් 1987 අංක % 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 නියයීජය සාමානයාධිකාක්/ප රධාන ඉංිනයන්රු යවත ලිඛිතව ඉදිරිපත් කරන ලද ඉල්ලීමක් ම`ගින්  0900 පැය ඩ්ට 
1500 පැය දක්වා සාමානය වැඩ කරන දිනයන් තුළ මිලදී ගත හැක. යම් ස`දහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සාමානයාධිකාක් නමින් ලියන ලද බැංකු අයකරයක් ම`ගින් යහී මුදල් ම`ගින් යහී යගවිය හැක. 
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වියේශීය තානාපති කාර්යාල /යවළ`ද යකොමිෂන්වලට  ලංසු යපොත්වල යතොරතුරු පිටපත් ලිඛිත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කික්යමන් අදාල නියයීජය සාමානයාධිකාක්/ප රධාන ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපොත් අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ඔවුන්යේ නියයීිනතයින්ට අදාල නියයීජය සාමානයාධිකාක්/ප රධාන ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් පක්ක්ෂා කල හැක. 
 

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහී ඔවුන්යේ අනුමැතිය ලත් නියයීිනතයින් ඉදිරිපිටදී ඉහත තීරු අංක 9 ි  ස`දහන් ස්ථානයන්ි දී ලංසු භාරගැනීම අවසන් කරන යේලායේදීම  එයසේ ඉදිරිපත් කරන ලද ඩ්යලුම ලංසු විවිත කරනු ලබන අතර ප රමාදව ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලංසු 

ප රතියක්ෂේප කරනු ලැයබ්. 
 
මීට අදාල ඩ්යලු විස්තර හා පැහැදිලි කික්ම් විමඩ්ය යුත්යත් ලංසු යපොත් නික`ත් කරනු ලබන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයීජය සාමානයාධිකාක්/ ප රධාන ඉංිනයන්රු යවතිනි. 
 

 

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