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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 

ජනන අංශය 

(මහවැලි 

සංකීර්ණය) 

MC/UKPS/2019/01 
ඉහල යකොත්මයේ විදුලි බලාගාරය 
සඳහා හයියඩොලික් පද්ධතිපරීක්ෂා 

කිරීයම් උපකරයයක් සැපයීම 

2019/05/25 

වන දින 14.30 
hrs. 

මහවැලි 
සංකීර්ය 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු,ඉහළ 
යකොත්මයේ විදුලි 

බලාගාරය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
නියම්ගම්යදොර, 
යකොත්මයේ. 

 
දුරකථන 

0512233211 
0777253096 
0777253098 

ෆැක්ස් : 
0512233168 

1000/= 
සියලුම 
යගවීම් 
ජනක 

අංශයේ 
රැස්කිරීයම් 

ගිණුම් 
අංශයේ 
මහජන 

බැංකුයේ 
යදමටයගොඩ 
ශාඛායේගි
ණුම් අංක 

071-1001-
23320-705 

ගිණුමට 
බැර කර 

අදාල 
රිසිට්පත 
ඉදිරිපත් 
කිරීයමන් 

2019/05/2
2දින දක්වා 

9:00 පැය 

සිට 15:00 
පැය දක්වා 

සතියේ වැඩ 
කරන දින 

වලදී 
ලබාගත 
හැක. 

10,000/= 
 
 
 
 
 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු, 
ඉහළ යකොත්මයේ විදුලි 

බලාගාරය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නියම්ගම්යදොර, 
යකොත්මයේ 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු, 
ඉහළ යකොත්මයේ 

විදුලි බලාගාරය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
නියම්ගම්යදොර, 

යකොත්මයේ 
2019/05/25දින පැය 

14.30hrs. 

අදාළ නැත NCB Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/kudc6cd9v2hsie4/ENG-GEN-MC-UKPS-2019-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kudc6cd9v2hsie4/ENG-GEN-MC-UKPS-2019-01.pdf?dl=0
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යබදා හැරිම් 

අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2019/079 
 

Concrete Tiles for LV, UG Cable 
Protection 

– 42,000 Nos. 

2019 
මැයි 
15 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිේල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමේ මාවත, 

යකොළඹ 03මගින් 
2019- 05-14 දිනට 

යපර 
දුක.011-2575923 

 
011-2575930 

3,500.00 
(මුදලින්) 

120,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 

මඟින්) 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැගිේල 340, ආර් 

ඒ ද යමේ මාවත, යකොළඹ 
03 හි තබා ඇති ලංසු 

යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- NCB Click Here 

යබදා හැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&S)/PPC/2019/082 
 

නිපයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 

(පකොළඹ නගරය) කාර්යාලපේ 

ගර්භිත වාහන විකිණීම 

(වාහන ගණන 08) 

 
 

2019 මැයි 
මස 15 වැනිදා 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 1000.00 
(මුදලින්) 

එක් රථයක් 
සදහා 

10,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 

මඟින් යහෝ බැංකු 
ඇපකරයක් 

මගින්) 

එම එම - NCB Click Here 

ඉදිකිරීම් 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/සිවිල්/ටී/2019/04 
යබදාහැරීම් අංශ 4 ආයතනික 

කාර්යාලයේ හයවන මහයේ යකඩ 
වහලයක් ඉදිකිරීම. 

2019.05.09 
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 17,500.00 ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-

1) කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 608, 

ගාලුපාර, රත්මලාන. 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

ගාලුපාර, රත්මලාන. 

 NCB Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2019/34 
අඟුලාන මංසංධිකාය - ගාලුපාර හරහා 
මීටර 35ක් වූ කි.යවො. 33 යටිබහන් 

(240sqmm) "Horizontal 
Directional Drilling (HDD)" 
ක්රමය යටයත් එලීම සඳහා වූ 

යටන්ඩරය. 

( 2019.04.11 දින  ලවූ දැන්වීම 
නැවත  ලකිරීමකි - 

පනොවැළැක්විය හැකි පහේතු මත 
පටන්ඩර් අංක  ඩබ්පීඑස්-

1/පීපීසී/ටී/2019/34 2019.05.09 

2019.05.09 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

එම 500.00 15,000.00 එම එම  NCB Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/4sd8p71cv49z54q/ENG-DD1-CC-2019-079.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7yrx90l2ujvbjsf/ENG-DD1-CC-2019-082.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qwb5ez47t5gbtje/PPC_T_2019_CIVIL_04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qwb5ez47t5gbtje/PPC_T_2019_CIVIL_04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zswnvgl4fq8clva/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_34.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zswnvgl4fq8clva/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_34.pdf?dl=0
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දින දක්වා දීර්ඝ කරනු ලැපබ්.) 
 

යසේවා 
යබදා හැරිම් 
අංශය 01 
(උ.මැ) 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/20
19/17 

 
විදුලි ඉංිනයන්රු (කැකිරාව) යටයත් 

විදුලි අධිකාකාරී(තඹුත්යත්ගම) යේ 
රාජකාරී කටයුතු සඳහා වසර 02ක 
කාල සීමාවකට කුලී පදනම මත 

වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 

2019.05.09 
ප.ව.03.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක 525/26, පළමු 

මහල,ඩී.එස්.යසේනානා
යක මාවත, 
අනුරාධපුර. 

දු:අ: 025-2222552 
 

500.00 10,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 525/26, පළමු 
මහල,ඩී.එස්.යසේනානායක 

මාවත, අනුරාධපුර. 
දු:අ: 025-2222552 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
ඩී.එස්.යසේනානායක 
මාවත, අනුරාධපුර. 

අදාළ නැත NCB click here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 

(බපඋ) 

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

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

- මීගමුව 

2019-05-08 
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 

- NCB Click 

here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/Con-V04/2019/48 
යතත් බදු කුලී පදනම මත යමෝටර් 

රථයක් (රියදුරු සහිතව)ලබා 
ගැනීම. වැඩබිම් ඉංිනයන්රු (තැනීම්) 

 

2019-05-08 
ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 500.00 20,000.00 එම එම - NCB Click 

here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/V-V108/2019/34 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන් 

රථයක් ලබා ගැනීම. -පාරියභෝගික 
යසේවා මධයස්ථානය -යේයන්යගොඩ 

 

2019-05-08 
ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 500.00 20,000.00 එම එම - NCB Click 

here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/T/2017/147 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 

(බස්නාහිර පළාත - උතුර) ගම්පහ 
ප්රධාන විදුලි ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ 

යක්කල පාරියභෝගික යසේවා 
මධයස්ථානය සඳහා පර්චස් 40-80 

ඉඩමක් මිලදී 
ගැනීම(යක්කල/කිරිදිවැල යහෝ 

ගම්පහ ප්රධාන මාර්ග වලට 
මුහුනලා) 

 

2019-05-08 
ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 500.00 75,000.00 එම එම - NCB Click 

here 

file:///C:/Users/DELL3/Desktop/Paper%20add%2025.04.2019/Sin-DD1-NCP--HV-2019-17.pdf
https://www.dropbox.com/s/ixuil1trqdtw5oj/Eng-DD2-WPN-N-%20V39-2019-18-%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ixuil1trqdtw5oj/Eng-DD2-WPN-N-%20V39-2019-18-%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/owug47nkkq8z0p2/ENG-%20DD2-WPN-CON-%20V04-2019-48-%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/owug47nkkq8z0p2/ENG-%20DD2-WPN-CON-%20V04-2019-48-%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gut3dtjtw1cnsoc/WNG-DD2-WPN-NCB-V-%20V108-2019-34%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gut3dtjtw1cnsoc/WNG-DD2-WPN-NCB-V-%20V108-2019-34%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w8bdo6nvoeud64b/Sin-DD2-WPN-T-2017-147%20-Yakkala%20Land.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w8bdo6nvoeud64b/Sin-DD2-WPN-T-2017-147%20-Yakkala%20Land.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 

අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/DM-V22/2019/15 
යතත් බදු කුලී පදනම මත යමෝටර් 

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

යබදාහැරීම් හා නඩත්තු) 

2019-05-08 
ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 500.00 20,000.00 එම එම - NCB Click 

here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/Con-V84/2019/57                              
යතත් බදු කුලී පදනම වෑන් රථයක් 
ලබා ගැනීම. ප්රධාන විදුලි ඉංිනයන්රු 

(තැනීම්) කාර්යාලය-බපඋ 

2019-05-08 
ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 500.00 20,000.00 එම එම - NCB Click 

here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/J-V77/2019/82                             
යතත් බදු කුලී පදනම මත කෘකැබ්  
රථයක් ලබා ගැනීම.  පාරියභෝගික 

යසේවා මධයස්ථානය - වත්තල 

2019-05-08 
ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 500.00 20,000.00 එම එම - NCB Click 

here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/K-V31/2019/87                            
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන්  

රථයක් ලබා ගැනීම. ප්රධාන විදුලි 
ඉංිනයන්රු කැලණිය කාර්යාලය 

2019-05-08 
ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 500.00 20,000.00 එම එම - NCB Click 

here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/G-V109/2019/90                             
යතත් බදු කුලී පදනම මත යමෝටර්   

රථයක් ලබා ගැනීම. (රියදුරු 
සහිතව) ප්රධාන විදුලි ඉංිනයන්රු 

.ගම්පහ 

2019-05-08 
ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 500.00 20,000.00 එම එම - NCB Click 

here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/G-V93/2019/91                             
යතත් බදු කුලී පදනම වෑන්  රථයක් 
ලබා ගැනීම. කිරිඳිවැල පාරියභෝගික 

යසේවා මධයස්ථානය 

2019-05-08 
ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 500.00 20,000.00 එම එම - NCB Click 

here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/KEL/CE/TC01/2019/06 
 

යදොම්යප පාරියභෝගික යසේවා 
මධයස්ථානය සඳහා 

යගොඩනැගිේලක් සහිත පර්චස් 40 
ක පමය ඉඩමක්  යදොම්යප 

ප්රයද්ශය අවටින් බදු කුලීපදනම මත 
වසර 02 කට ලබා ගැනීම. 

 

2019-05-08 
ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ප්රායද්ය ය විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය, 

191/13 බී, 
මලයදොලවත්ත  පාර, 

කඩවත. 
දු.ක.0112 925880 

ෆැක්ස්:0112925885 

500.00 - ප්රායද්ය ය විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය, යනො. 

191/13බී මලයදොලවත්ත 
පාර , කඩවත. 

ප්රායද්ය ය විදුලි 
ඉංිනයන්රු 

කාර්යාලය, යනො. 
191/13බී 

මලයදොලවත්ත පාර , 
කඩවත. 

- NCB Click 

here 

https://www.dropbox.com/s/yg5gttdhge39qe5/Eng%20-%20DD2-WPN-NCB-DM%20V22-2019-15-%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yg5gttdhge39qe5/Eng%20-%20DD2-WPN-NCB-DM%20V22-2019-15-%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/276tfl07whpluhv/Eng-DD2-WPN-NCB-Con-%20V%2084-2019-57%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/276tfl07whpluhv/Eng-DD2-WPN-NCB-Con-%20V%2084-2019-57%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mmj3eod0q5432qa/ENG-DD2-WPN-NCB-J-V77-2019-82-Crew%20cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mmj3eod0q5432qa/ENG-DD2-WPN-NCB-J-V77-2019-82-Crew%20cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rpv0df66z77r4sj/Eng-DD2-WPN-NCB-K-%20V31-2019-87%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rpv0df66z77r4sj/Eng-DD2-WPN-NCB-K-%20V31-2019-87%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qmbou0pct0a7dqb/Eng-DD2-WPN-NCB-G-V109-2019-90%20-Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qmbou0pct0a7dqb/Eng-DD2-WPN-NCB-G-V109-2019-90%20-Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9b7o4e858njp7ep/Eng-DD2-WPN-NCB-G-%20V93-2019-91%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9b7o4e858njp7ep/Eng-DD2-WPN-NCB-G-%20V93-2019-91%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hpo5xfz46etpjhp/Sin-WPN-KEL-CE-TC%2001-2019-06%20-%20Dompe%20Land.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hpo5xfz46etpjhp/Sin-WPN-KEL-CE-TC%2001-2019-06%20-%20Dompe%20Land.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 

අංශය 02 

(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/19/090 

 
පතෝප්පූර්  උ   ාරිපභෝගික 

මධ්යස්ථානපේ( ්රීකුණාණාමලය)  ප  

රාජකාරී කටයුතු  සඳහා තනි කැබ් 

රථයක් කුණාලියට ලබා ගැනීම 

2019.05.15 
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර

) 

ප්රායද්ය ය  විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය 

(ත්රීකුයාමලය ) 
026-2220060 

යහෝ 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී(නැ
යගනහිර කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 

 

500.00 5,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
නිලායවලි පාර, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB click here 

යබදාහැරීම් 

අංශය 02 

(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/19/091 

 
පුල්මුපේ උ    ාරිපභෝගික 

මධ්යස්ථානය (්රීකුණාණාමලය)  ප  

රාජකාරී කටයුතු සදහා තනි  කැබ් 

රථයක් කුණාලියට ලබා ගැනීම 

 

2019.0515 
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර

) 

එම 500.00 5,000.00 එම එම - NCB click here 

යබදාහැරීම් 

අංශය 02 

(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/19/092 

ප්රධ්ාන විුලලි ඉංිනපන්රු කාර්යාලය 

(මඩකලපුව), නිල නිවාස 

සංකීර්ණය, සංචාරක 

නිවාස, ාරිපභෝගික පසේවා 

මධ්යස්ථානය,පබදාහැරීම් නඩත්තු 

කාර්යාලය සහ  ළාත් උ  ගබඩාව 

මඩකලපුව සඳහා පිරිසිුල 

කිරීම්,නඩත්තු හා සනී ාරක්ෂක 

පසේවා සැ යීම. 

2019.05.15 

වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර

) 

 
නියයෝජය 

සමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

500.00 10,000.00 එම එම - NCB click here 

යබදාහැරීම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/19/093 

 
විුලලි ඉංිනපන්රු කාර්යාලය 

(කල්මුපේ) සහ  ාරිපභෝගික 

පසේවා මධ්යස්ථානය  කල්මුපේ 

සඳහා පිරිසිුල කිරීම්, නඩත්තු හා 

සනී ාරක්ෂක පසේවා සැ යීම. 
 

2019.05.15 

වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර

) 

එම 500.00 10,000.00 එම එම - NCB click here 

යබදාහැරිම් 
අංශය  02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/152 
 

ගලයගදර  ප්රායද්ය ය විදුලි 
ඉංිනයන්රු  බල   ප්රයද්ශයට අයත් 

හතරලියද්ද  වි.පා.යසේ. 
මධයස්ථානයේ විදුලි අධිකාකාරි නිළ 

නිවස  සඳහා  පහත සඳහන් 
අවශයතාවන් සහිත නිවසක් 

කුලී/බදු පදනම මත වසර 02ක 

2019-05-15 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

තමා විසින් සකස් 
කරගත් අයදුම්පතක 
බලායපොයරොත්තු වන 

මාසික කුළිය සහ 
යගොඩනැඟිේයේ සියලු 

විස්තර සඳහන් කර 
එවන්න. 

 

දු.අ.  081-4945102 

- - 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. NCB - 

https://www.dropbox.com/s/z5zqx4nyfuehmim/Eng-DD2-EP-090%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20thoppur%20sub%20ECSC%20trincomalee.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1a0wruiwxk08i9m/Eng-DD2-EP-091%20Hiring%20of%20Vehicle%20forPulmoddai%20sub%20ECSC%20trincomalee.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dw5r1n5j486xno4/Eng-DD2-EP-092%20Janitorial%20Service%20Batticaloa.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ncturbdh7gjprb2/Eng-DD2-EP-093%20Janitorial%20Service%20Kalmunai.pdf?dl=0
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කාලයක් සඳහා ලබා ගැනීම. 
 

i) හතරලියද්ද 
වි.පා.යසේ.මධයස්ථාන බල 
ප්රයද්ශය 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. 

 

081-2054581 

යබදාහැරී යම් 
අංශය  03 

(සබර) 

SAB/EM-V90/HV/2019/32 
 

විදුලි ඉංිනයන්රු (බලශක්ති 
කළමනාකරය) ඒකකයේ රාජකාරී 
කටයුතු සඳහා 2WD වෑන් රථ 01ක් 

කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම 
 

2019-05-15 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 5,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

- NCB Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
අංශය  04 

(දකුණු 
පළාත) 

SP/H/T/2019/03 

විුලලි අධිකාකාරි -  ාරිපභෝගික පසේවා 

මධ්යස්ථානය සඳහා වසර පදකකට 

පගොඩනැගිල්ලක් කුණාලියට ගැනීම 

සුරියවැව නගර සීමායේ සිට දුර 
කි.මි. 01 කට යනොවැඩිය විය යුතු 

අතර යගොඩනැගිේල වර්ග අඩි 
2000 පමයද, වාහන නවතා තැබිය 

හැකි ජලය, විදුලිය, දුරකථන 
පහසුකම් හා මාර්ග පහසුකම් වලින් 

යුතු ඉඩම වටා, යේට්ටුවක් සහිත 

තාප්පයක් යහෝ වැටක් තිබිය යුතුය. 
 

2019-05-15 

ප.ව. 02.00 
දක්වා 

පලාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ප්රායද්ය ය විදුලි 

ඉංිනයන්රු කාර්යාලය, 

සිරියබෝපුර, 

හම්බන්යතොට. 

- - ප්රායද්ය ය විදුලි ඉංිනයන්රු 

කාර්යාලය, සිරියබෝපුර, 

හම්බන්යතොට. 

ප්රායද්ය ය විදුලි 
ඉංිනයන්රු 

කාර්යාලය, 

සිරියබෝපුර, 

හම්බන්යතොට. 

අදාලයනොයේ

. 
NCB 

 

Click 
Here්ර 

විදුලිය 
සැපයීයම් 

ගුයාත්මක
භාවය 

වැඩිදියුණු 
කිරීයම් 

උපකාරක 
වයාපෘතිය 
(SESRIP) 

SESRIP කළමයාකරය ඒකකයට 

අනුයුක්තව යබදාහැරීම් අංශ 1හි 
රාජකාරි කටයුතු සිදුකරන විදුලි 
අධිකාකාරි ( SESRIP)යබ.අ. 1යේ 

රාජකාරි කටයුතු සඳහා  වසරක 
කාලයකට වෑන් රථයක් ලබා 

ගැනීම 
 

යටන්ඩර් අංකය : 

PD(SESRIP)DD1/T/SV/2019/01 

2019 මැයි මස 
16   වැනිදා 
ප.ව.2.00 

යබදාහැරිම් 
සපයා 

ගැනීයම් 
කමිටුව) 
යබ.අ.1 

SESRIP  වයාපෘති 
කළමයාකරය 

ඒකකය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
මේකඩුවාව එස්යට්ට්, 
මුයසිංහ වත්ත, මීගමු 

පාර, බමුයාවල, 
කුරුයෑගල 

දු.ක.: 037- 2224550                  

500.00 රු.20,000.00 
 

SESRIP  වයාපෘති 
කළමයාකරය ඒකකය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මේකඩුවාව එස්යට්ට්, 
මුයසිංහ වත්ත, මීගමු 

පාර, බමුයාවල, 
කුරුයෑගල 

දු.ක.: 037- 2224550                  
ෆැක්ස් 037- 2224550 

SESRIP  වයාපෘති 
කළමයාකරය 

ඒකකය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
මේකඩුවාව එස්යට්ට්, 
මුයසිංහ වත්ත, මීගමු 

පාර, බමුයාවල, 
කුරුයෑගල 

දු.ක.: 037- 2224550                  

අදාල නැත NCB Click 

here 

 

https://www.dropbox.com/s/tpbbl82d501svh1/SAB_EM_-V90_HV_2019_32.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tpbbl82d501svh1/SAB_EM_-V90_HV_2019_32.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/preview/Distribution%20Division%2004/2019-03-14/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%252
https://www.dropbox.com/preview/Distribution%20Division%2004/2019-03-14/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%252
https://www.dropbox.com/s/ub4xbxfkj1nhuls/PD%28SESRIP%29DD1-T-SV-2019-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ub4xbxfkj1nhuls/PD%28SESRIP%29DD1-T-SV-2019-01.pdf?dl=0
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ෆැක්ස් 037- 2224550 ෆැක්ස් 037- 

2224550 

විදුලිය 
සැපයීයම් 

ගුයාත්මක
භාවය 

වැඩිදියුණු 
කිරීයම් 

උපකාරක 
වයාපෘතිය 
(SESRIP) 

SESRIP කළමයාකරය ඒකකයට 

අනුයුක්තව යබදාහැරීම් අංශ 1හි 
සහ 2හි රාජකාරි කටයුතු සිදුකරන 
ඉංිනයන්රු සහකාර ( SESRIP)යබ.අ. 

1යේ රාජකාරි කටයුතු සඳහා  
වසරක කාලයකට ඩබේ කැබ් 

රථයක් ලබා ගැනීම 
 

යටන්ඩර් අංකය : 

PD(SESRIP)DD1/T/SV/2019/03 

 

2019 මැයි මස 
16   වැනිදා 
ප.ව.2.00 

යබදාහැරිම් 
සපයා 

ගැනීයම් 
කමිටුව) 
යබ.අ.1 

එම 500.00 රු.25,000.00 
 

එම එම අදාල නැත NCB Click 

here 

 

වයාපෘති  
අංශය 

(සම්යප්රේෂය 
තැනීම් 

වයාපෘති) 
ශාඛාව 

CEB/TCP/DGM/CLBNPGS/201

9/02 

 

කේබදු ක්රමය යටයත් වයාපෘති 
කාර්ය මණ්ඩලය සදහා 

යපොේපටියග්රිඩ්උපඋපයපොලඅසලනිවස
ක්ලබාගැනීම  

 
අවමවර්ගඅඩි3000, 
කාලය    : මාස12, 

කාමරගයනඅවම 05ග 
 
 

23/05/2019 
 

 ැය10 .00 
 

සභාපති ,
ප්රායද්ය ය මිල 

කැදවීයම් 
කමිටුව 

සම්යප්රේෂය 
තැනීම් 

වයාපෘති 
කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., 

යනො 55-1/1, 
තලපත්පිටිය

පාර, 

ඇඹුේයදණිය

, නුයේයගොඩ 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි, 

සම්යප්රේෂය තැනීම් 
වයාපෘති කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., යනො. 55-

1/1තලපත්පිටිය 
පාර ඇඹුේයදණිය ,

නුයේයගොඩ 
කාර්යාලයයන් යහෝ 

ලියාපදිංැ තැපෑයලන් 
ලබා ගත හැකිය 

අදාල නැත අදාල නැත නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි, 

සම්යප්රේෂය තැනීම් 
වයාපෘති කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., යනො. 55-

1/1තලපත්පිටිය 
පාර ඇඹුේයදණිය ,

නුයේයගොඩ 
කාර්යාලයයන් යහෝ 

ලියාපදිංැ තැපෑයලන් 
ලබා ගත හැකිය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි, 

සම්යප්රේෂය තැනීම් 
වයාපෘති කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., යනො. 55-

1/1තලපත්පිටිය 
පාර ඇඹුේයදණිය ,

නුයේයගොඩ  

අදාල නැත 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 ඔවුන්යේ බලයලත් නියයෝිනතයන්ට පමයක් ලංසු යපොත් නිකුත් කරනු ලැයබ්. අවශය වු විටක ඔවුන් 1987 අංක 3 දරය යපොදු යකොන්ත රාත් පනතට අනුකූලව ලියාපදිංැ 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 රධාන ඉංිනයන්රු යවත ලිඛිතව ඉදිරිපත් කරන ලද ඉේලීමක් 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 මුදේ ම`ගින් යහෝ යගවිය හැක. 
 

 

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

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ඔවුන්යේ අනුමැතිය ලත් නියයෝිනතයින් ඉදිරිපිටදී ඉහත තීරු අංක 9 හි ස`දහන් ස්ථානයන්හිදී ලංසු භාරගැනීම අවසන් කරන යේලායේදීම, එයසේ ඉදිරිපත් කරන ලද සියලුම ලංසු විවෘත කරනු ලබන අතර ප රමාදව ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලංසු 
ප රතියක්ෂේප කරනු ලැයබ්. 
 
මීට අදාල සියලු විස්තර හා පැහැදිලි කිරීම් විමසිය යුත්යත් ලංසු යපොත් නික`ත් කරනු ලබන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ ප රධාන ඉංිනයන්රු යවතිනි. 
 

 

https://www.dropbox.com/s/oekcaykqp1nkxby/PD%28SESRIP%29DD1-T-SV-2019-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oekcaykqp1nkxby/PD%28SESRIP%29DD1-T-SV-2019-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g2109tt2ygvq5kt/ENG-PRJ-TCP-CEB_TCP_DGM_CLBNPGS_2019_02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g2109tt2ygvq5kt/ENG-PRJ-TCP-CEB_TCP_DGM_CLBNPGS_2019_02.pdf?dl=0
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 ICB ) අන්තර්ජාතික තර`ගකාරී ලංසු “  NCB ) යද්ය ය තර`ගකාරී ලංසු 

 
 
 

        සාමානයාධිකාකාරී                         
                                     
 


