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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 
 

වත්කම් 
කළමණාකර
න ජලවිදුලි  

අංශය 

AMHE\Elec\003\2019\01 
 

වත්කම් කළමයාකරන ජලවිදුලි  
අංශයේ “Portable Vibration 
Monitoring System” සඳහා 

“Vibration Sensors” උපකරය 

සපයා,යගනැවිත් දීම 

2019-06-06 
10.30 පැයට 

ජනන 
කණිෂ්ඨ 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

(මහවැලි 
සංකිර්ණය ) 

වත්කම් කළමණාකරන 
ජලවිදුලි කාර්යාලය,  

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක:40/20 

ඒ, අම්පිටිය පාර, 
මහනුවර 

 
Tel: 081-2234364 
Fax: 081-2246599 

රු. 1000/- 
සෑම 

ගගවීමක්ම 
ඕනෑම 
මහජන 
බැංකු 

ශාඛාවකින් 
ගෙමටගගොඩ 

ශාඛාගේ 
ලං.වි.ම. 
ජනන 

මුලස්ථාන
ගේ ගිණුම් 

අංක: 
071-1001-
2-3320- 

705 
බැරවන ගසේ 
ගගවා බැංකු 

ලදුපත 
ඉදිරිපත් 

කළ යුතුය. 

රු: 40,000.00 වත්කම් කළමණාකරන 
ජලවිදුලි කාර්යාලය,  

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක:40/20 ඒ, අම්පිටිය 

පාර, මහනුවර 

වත්කම් 
කළමණාකරන 

ජලවිදුලි කාර්යාලය,  
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක:40/20 ඒ, 
අම්පිටිය පාර, 

මහනුවර 

රු: 200.00 ICB 
 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/home/Generation%20Division/2019-05-02?preview=eng-gen-emhe-elec-003-2019-01.pdf
https://www.dropbox.com/home/Generation%20Division/2019-05-02?preview=eng-gen-emhe-elec-003-2019-01.pdf
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ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය 

LV/T/2019/0116 
Supply and Delivery of Marine 
Paints for the Lakvijaya Power 

Plant 

2019 මැයි 
22 දින 
14.00 
පැයට. 

 

 
ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය-
කනිෂ්ඨ 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන අංශය  
4වන මහල  බලස්ථාන 

කළමයාකරු 
(ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය) ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය  
නාරක්කල්ලිය  
යනොයරොච්ය ෝයල් 

TP : 032 226 8964 
Fax: 032 226 8966 

 
 

1,000/- 
මුදල  
(නැවත 

යනොයගවන 
යටන්ඩර් 
තැන්පතුව) 
සාමානයාධි
කාරී ලංකා 
විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
නමින් 
මහජන 
බැංකුයේ 

ගිණුම් අංක: 
071100123
320705 
යවත බැර 
කල හැක. 

 
රු.30,000.00 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය 
විදුලි බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච් යලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 

 
TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8966 

 
ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 
යගොඩනැගිල්ල, 
ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච් යලයි 

61342. 
 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 
යනොමියල් 
බාගත 

කරගත හැක 
 

 
 
 
 
 

NCB 

 
 
 
 
 

Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/036 

 
ලං.වි.ම. මධ්යම පළාත සඳහා 

Measuring Wheels  20ක්  සපයා 
භාරදීම. 

2019-05-22  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාිජජ) 
කාර්යාලය  ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය  
අංක 04  අස්ගිරිය පාර  

මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 
 

500/= 13 500/= ප්ර.ඉ. (වාිජජ) කාර්යාලය  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  

අංක 04  
අස්ගිරිය පාර  
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාිජජ) 
කාර්යාලය  

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  
අංක 04  

අස්ගිරිය පාර  
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

ඉදිකිරීම් 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/i70wlnprhq904yz/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0116.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i70wlnprhq904yz/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0116.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3siy3nv27bsd80m/Eng-DD2-CP-PPC-2019-036.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3siy3nv27bsd80m/Eng-DD2-CP-PPC-2019-036.pdf?dl=0
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ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය 

LV/T/2019/0117 
චිමිනි 1,2,3 සඳහා ගුවන් යානා 

අනතුරු ඇඟවීගම් තීන්ත පින්තාරු 
කිරීම 

 
යපර ලංසු හමුව : 2019-05-15 යප.ව. 

10.00 

2019 මැයි 
29 දින 
14.00 
පැයට. 

 

 
ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය-
කනිෂ්ඨ 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන අංශය  
4වන මහල  බලස්ථාන 

කළමයාකරු 
(ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය) ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය  
නාරක්කල්ලිය  
යනොයරොච්ය ෝයල් 

TP : 032 226 8964 
Fax: 032 226 8966 

 
 

10,000/- 
මුදල  
(නැවත 

යනොයගවන 
යටන්ඩර් 
තැන්පතුව) 
සාමානයාධි
කාරී ලංකා 
විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
නමින් 
මහජන 
බැංකුයේ 

ගිණුම් අංක: 
071100123
320705 
යවත බැර 
කල හැක. 

 

 
රු 262,000.00 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය 
විදුලි බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච් යලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 

 
TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8966 

 
ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 
යගොඩනැගිල්ල, 
ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච් යලයි 

61342. 
 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 
යනොමියල් 
බාගත 

කරගත හැක 
 

 
 
 
 
 

NCB 

 
 
 
 
 

Click 
Here 

 

නිය ෝජය 

සාමානයාධි

කාරි 

(සම්ගරේෂණ 
නිර්මාන හා 
පාරිසරික),    
අතිගර්ක 

සාමානයාධි
කාරි 

(වයාපිති) 
යටගත් 

CW&B/DGM/Tr. 

Design/12/2018 
 

5 වන මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, ගනො. 50, සර් චිත්තම්පලම් 

ඒ ගාඩිනර් මාවත, ගකොළඔ 02, හි 
පිහිටි සම්ප්ගර්ෂණ නිර්මාන ඒකකය 

අලුත්වැඩියා කිරීම. 
 

ගපර ලංසු හමුව:2019 මැයි 16 දින 
10.00 පැයට සම්ගරේෂණ නිර්මාන 

ඒකකය හිදි. 

2019 මැයි 

23 

දින 14.00 
පැයට 
අවසන් 
කරනු 
ලැයේ. 

 

2019 මැයි 

22 දින 

15.00 පැය 
දක්වා 

ප්රසම්පාදන 
පත් නිකුත් 
කරනු 
ලැයේ. 

 

රසම්පාෙන 
කමිටුව 

(වයාපිති) 
 
 
 
 
 
 

නිය ෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

(CW&B),ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 4 
වන මහල. G.C.S.U 
ගගොඩනැගිල්ල, ගනො 
90, සර් චිත්තම්පලම් 

ඒ ගාඩිනර් මාවත, 
ගකොළඔ 02. 

ගටලි   : 
0112447567/68 

ෆැක්ස් : 0112447568 

3000/- 85 000/- නිය ෝජය සාමානයාධිකාරි 

(CW&B),ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 4 වන මහල. 

G.C.S.U ගගොඩනැගිල්ල, 
ගනො 90, සර් චිත්තම්පලම් 

ඒ ගාඩිනර් මාවත, 
ගකොළඔ 02. 

ගටලි   : 0112447567/68 
ෆැක්ස් : 0112447568 

නිය ෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

(CW&B),ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 4 
වන මහල. G.C.S.U 
ගගොඩනැගිල්ල, ගනො 
90, සර් චිත්තම්පලම් 

ඒ ගාඩිනර් මාවත, 
ගකොළඔ 02. 

ගටලි   : 
0112447567/68 

ෆැක්ස් : 
0112447568 

www.ceb.lk  
පිටුගවහි ඇත. 

NCB Click 
Here 

 
යසේවා 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/emizi2t1a83fr3v/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0117.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/emizi2t1a83fr3v/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0117.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/
https://www.dropbox.com/s/5oc5uyg28ii2nyh/Eng-PRJ-CW%26B_DGM_Tr.Design_12_2018.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5oc5uyg28ii2nyh/Eng-PRJ-CW%26B_DGM_Tr.Design_12_2018.pdf?dl=0
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ජනන/ 
සමනළ 
සංකීර්යය 

SC/DGM/BID/SWPS/2019/08 

සමනළවැව විදුලි බලාගාරයට කුලී 
කාර් රථ 01ක් ලබාගැනීම 2019-2020 

 

 

2019-05-23 
දින 14.00 
පැයට 
අවසන් 
කරනු 
ලැයේ. 

 

ජනන 
කනිෂ්ඨ මිල 
දී ගැනීම් 
කමිටුව 
(සමනළ 
සංකීර්යය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(සමනළ සංකීර්ය) 
කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.158/5, නව 
නගරය, රත්නපුර. 
045-2225002 

ෆැක්ස් 
045-2225005 

යහෝ 
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය, 

සමනළවැව විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
කපුගල, බලංයගොඩ, 
Tel: 045-2222554 
Fax:045-2222501 

500.00 
(සියලු ම 
යගවීම් 
ඕනෑම 

බැංකුවකින් 
මහජන 
බැංකුයේ 

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ  
ජනන 
අංශයේ 
රැස්කිරීම්   
ගිණුම් අංක 
071-1-001-
2-3320705  
ට බැර කර 
ලබාගත් 
රිසිට් පතක් 
ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය) 

 

5 000.00 ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය  සමනළවැව 
විදුලි බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය  
කපුගල, බලංයගොඩ 
Tel: 045-2222554 
Fax:045-2222501 

 

ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය  

සමනළවැව විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය  
කපුගල, බලංයගොඩ 

 

අදාළ නැත NCB Click 
Here 

 
 
 
 

ජනන/ 
සමනළ 
සංකීර්යය 

SC/DGM/BID/SWPS/2018/20 

සමනළවැව විදුලි බලාගාරයට කුලී 
වෑන් රථ 01ක් ලබාගැනීම 2019-2020 

 

 

2019-05-23 
දින 14.00 
පැයට 
අවසන් 
කරනු 
ලැයේ. 

 

ජනන 
කනිෂ්ඨ මිල 
දී ගැනීම් 
කමිටුව 
(සමනළ 
සංකීර්යය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(සමනළ සංකීර්ය) 
කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.158/5, නව 
නගරය, රත්නපුර. 
045-2225002 

ෆැක්ස් 
045-2225005 

යහෝ 
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය, 

සමනළවැව විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
කපුගල, බලංයගොඩ, 
Tel: 045-2222554 
Fax:045-2222501 

500.00 
(සියලු ම 
යගවීම් 
ඕනෑම 

බැංකුවකින් 
මහජන 
බැංකුයේ 

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ  
ජනන 
අංශයේ 
රැස්කිරීම්   
ගිණුම් අංක 
071-1-001-
2-3320705  
ට බැර කර 
ලබාගත් 
රිසිට් පතක් 
ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය) 

 

5 000.00 ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය  සමනළවැව 
විදුලි බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය  
කපුගල, බලංයගොඩ 
Tel: 045-2222554 
Fax:045-2222501 

 

ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය  

සමනළවැව විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය  
කපුගල, බලංයගොඩ 

 

අදාළ නැත NCB  
Click 
Here 

 
 
 

https://www.dropbox.com/s/ggokv46yk48v8wc/Eng-GEN-SC-SWPS-2019-08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ggokv46yk48v8wc/Eng-GEN-SC-SWPS-2019-08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1nehduwgsf74ial/Eng-GEN-SC-SWPS-2018-20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1nehduwgsf74ial/Eng-GEN-SC-SWPS-2018-20.pdf?dl=0
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ජනන/ 
සමනළ 
සංකීර්යය 

SC/DGM/BID/KGPS/2019/05 

කුකුයළේ ගඟ විදුලි බලාගාරය සඳහා 
යපෞේගලික ආරක්ෂක යසේවය ලබා 
ගැනීයම් යකොන්ත්රාත්තුව 2019-2020 

 
 

2019-05-22 
දින 14.00 
පැයට 
අවසන් 
කරනු 
ලැයේ. 

 

ජනන 
කනිෂ්ඨ මිල 
දී ගැනීම් 
කමිටුව 
(සමනළ 
සංකීර්යය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(සමනළ සංකීර්ය) 
කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.158/5, නව 
නගරය, රත්නපුර. 
045-2225002 

ෆැක්ස් 
045-2225005 

යහෝ 
කුකුයළේ ගඟ විදුලි 
බලාගාරය, ලං.වි.ම., 
කලුවලතැන්න, 
යකලින්කන්ද, 
අගලවත්ත. 
දු. ක. : 

034 224 3743-5 
ෆැක්ස් : 

034 224 3743-5 
වි. තැ. : 

cekgpssc.gen@ceb.l
k 
 

500.00 
(සියලු ම 
යගවීම් 
ඕනෑම 

බැංකුවකින් 
මහජන 
බැංකුයේ 

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ  
ජනන 
අංශයේ 
රැස්කිරීම්   
ගිණුම් අංක 
071-1-001-
2-3320705  
ට බැර කර 
ලබාගත් 
රිසිට් පතක් 
ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය) 

125 000.00 කුකුයළේ ගඟ විදුලි 
බලාගාරය, ලං.වි.ම., 
කලුවලතැන්න, 
යකලින්කන්ද, 
අගලවත්ත. 
දු. ක. : 

034 224 3743-5 
ෆැක්ස් : 

034 224 3743-5 
 

කුකුයළේ ගඟ විදුලි 
බලාගාරය, ලං.වි.ම., 
කලුවලතැන්න, 
යකලින්කන්ද, 
අගලවත්ත. 

අදාළ නැත NCB Click 
Here 

 
 
 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය 

LV/T/2019/0090 
Designing, Developing & 

Installation the software to Analyze 
the Progress of Tender and 

Payments at Lakvijaya Power Plant 

2019 මැයි 
22 දින 
14.00 
පැයට. 

 

 
ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය-
කනිෂ්ඨ 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන අංශය  
4වන මහල  බලස්ථාන 

කළමයාකරු 
(ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය) ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය  
නාරක්කල්ලිය  
යනොයරොච්ය ෝයල් 

TP : 032 226 8964 
Fax: 032 226 8966 

 
 

1,000/- 
මුදල  
(නැවත 

යනොයගවන 
යටන්ඩර් 
තැන්පතුව) 
සාමානයාධි
කාරී ලංකා 
විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
නමින් 
මහජන 
බැංකුයේ 

ගිණුම් අංක: 
071100123
320705 
යවත බැර 
කල හැක. 

 

රු60,000.00 ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය 
විදුලි බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච් යලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 

 
TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8966 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 
යගොඩනැගිල්ල, 
ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච් යලයි 

61342. 
 

http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 
යනොමියල් 
බාගත 

කරගත හැක 
 

NCB Click 
Here 

 

mailto:cekgpssc.gen@ceb.lk
mailto:cekgpssc.gen@ceb.lk
https://www.dropbox.com/s/bt47gel73mb6otp/Eng-GEN-SC-KGPS-2019-05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bt47gel73mb6otp/Eng-GEN-SC-KGPS-2019-05.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/wkrmpx4eyje5n8i/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0090.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wkrmpx4eyje5n8i/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0090.pdf?dl=0
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සම්යප්රේෂය 
අංශය 

නියයොජය 
සාමානයාධි
කාරී (පේධ්ති 
පාලන ) 

නිසා/පේපා/සීසී/39/2019 
ලංවීම  80  පාර්ලියම්න්තුව පාර  

පැලවත්ත  බත්තරමුල්ල, 
නව පේධ්ති පාලන ශාඛායේ පවිත්රතා 

හා උදයාන නඩත්තු කිරීම 
2019 / 2020 වර්ෂය 

2019 මැයි 
මස 17 දින 
ප.ව 3:00 ට 

සම්යප්රේෂය නියයොජය 
සාමානයාධිකාරී 

පේධ්ති පාලන ශාඛාව  
80  පාර්ලියම්න්තුව 
පාර  පැලවත්ත  
බත්තරමුල්ල. 

දු. අ 011-2787950 
 
 
 

රු. 500/- රු. 25 000/- 
 

නියයොජය සාමානයාධිකාරී 
පේධ්ති පාලන ශාඛාව  80  
පාර්ලියම්න්තුව පාර  

පැලවත්ත  බත්තරමුල්ල. 
 

නියයොජය 
සාමානයාධිකාරී 
පේධ්ති පාලන 
ශාඛාව  80  

පාර්ලියම්න්තුව පාර  
පැලවත්ත  
බත්තරමුල්ල. 

යනොමියල් NCB 
 

Click 
Here 

යබදා හැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/20

19/084 

 
Registration of Pont Rate Wiring 
Contractor for Colombo City for 

Year 2018-2019. 
 

2019 
මැයි 
22 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් 

මාවත, යකොළඹ 03 
මගින් 

2019- 05-21 දිනට 
යපර 

දුක. 011-2575923 
011-2575930 

 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

200,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (යකොළඹ 
නගරය) කාර්යාලය  

සිේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැගිල්ල, 340  ආර් 
ඒ ද යමල් මාවත  යකොළඹ 
03 හි තබා ඇති ලංසු 

යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය Click 
Here 

යබදා හැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/20

19/085 

 
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු (නඩත්තු) සදහා 
කුලියට  යහෝ බේදට නිල නිවාසයක් 
සපයා ගැනිම (වසර 02ක කාලයක් 

සඳහා) 

2019 
මැයි 
22 

යප.ව.10.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

 
 

ලංසු යපොත් නිකුත් 
යනොයකයර්. 

යගොඩනැගිල්යල් මුල් 
අයිතිකරුවන් සියලු 
විස්තර සහිතව තමාම 
ලංසු ලිඛිතව  ඉදිරිපත් 

කල යුතුය 
දුක.011-
2575923 

011-2575930 
 

- - නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (යකොළඹ 
නගරය) කාර්යාලය, 

සිේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැලිල්ල, 340  ආර් 
ඒ ද යමල් මාවත  යකොළඹ 
03 හි තබා ඇති ලංසු 

යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය 
 

- 

යබදාහැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/20

19/086 
 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි යකොළඹ 
නගරයට අනුයුක්ත ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(නඩත්තු) ඒකකය සඳහා කූලි වැන්  

රථයක් ලබා ගැනීම. (වාහන අංක 

iii/iii) 
(වසර 02ක කාලයක් සඳහා) 

2019 
මැයි 
22 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් 

මාවත, යකොළඹ 03 
මගින් 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

එක් වැන් රථයක් 
සදහා 

10,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (යකොළඹ 
නගරය) කාර්යාලය, 

සිේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැගිල්ල, 340, ආර් 
ඒ ද යමල් මාවත, යකොළඹ 
03 හි තබා ඇති ලංසු 

යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/f27v72k4krdlmoa/Eng-TRA-SYC-%28DGM-SYC-CC-46-2018%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f27v72k4krdlmoa/Eng-TRA-SYC-%28DGM-SYC-CC-46-2018%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r1fafjor2i9ldtw/ENG-DD1-CC-2019-084.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r1fafjor2i9ldtw/ENG-DD1-CC-2019-084.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2pkfphjaudhl27k/ENG-DD1-CC-2019-086.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2pkfphjaudhl27k/ENG-DD1-CC-2019-086.pdf?dl=0
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2019- 05-21 දිනට 
යපර 

දුක. 011-2575923 
011-2575930 

යබදාහැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/20

19/087 
 

නියයෝජය සාමනයාධිකාරි (යකොළඹ 
නගරයට) අනියුක්ක ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(බලශක්ති කළමයාකරය) ඒකකය 
සදහා  කුළි වැන් රථයක් ලබා ගැනිම 

(කුළි වැන් II/II)  (වසර 02 ක 
කාලයක් සදහා) 

2019 
මැයි 
22 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් 

මාවත, යකොළඹ 03 
මගින් 

2019- 05-21 දිනට 
යපර 

දුක. 011-2575923 
011-2575930 

 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

එක් වැන් රථයක් 
සදහා 

10,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (යකොළඹ 
නගරය) කාර්යාලය, 

සිේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැගිල්ල, 340, ආර් 
ඒ ද යමල් මාවත, යකොළඹ 
03 හි තබා ඇති ලංසු 

යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/20

19/088 
 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි යකොළඹ 
නගරයට අනුයුක්ත ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(නඩත්තු) ඒකකය සඳහා කූලි කෘ 

කැේ  රථයක් ලබා ගැනීම. (වාහන 

අංක i/iii) 
(වසර 02ක කාලයක් සඳහා) 

 

 

2019 
මැයි 
22 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් 

මාවත, යකොළඹ 03 
මගින් 

2019- 05-21 දිනට 
යපර 

දුක. 011-2575923 
011-2575930 

 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

එක් කෘ කැේ 
රථයක් සදහා 
10,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (යකොළඹ 
නගරය) කාර්යාලය, 

සිේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැගිල්ල, 340, ආර් 
ඒ ද යමල් මාවත, යකොළඹ 
03 හි තබා ඇති ලංසු 

යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/20

19/089 
 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි (යකොළඹ 
නගරය) ට අනුයුක්ත ප්රධ්ාන 

ඉංිනයන්රු (සැ .හා.සං) ඒකකය සඳහා 
කූලි වැන් රථයක් ලබා ගැනීම 

(වාහන අංක iii/iii) 
(වසර 02ක කාලයක් සඳහා) 

 

2019 
මැයි 
22 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් 

මාවත, යකොළඹ 03 
මගින් 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

එක් වැන් රථයක් 
සදහා 

10,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (යකොළඹ 
නගරය) කාර්යාලය, 

සිේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැගිල්ල, 340, ආර් 
ඒ ද යමල් මාවත, යකොළඹ 
03 හි තබා ඇති ලංසු 

යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/ow92d9e0vjmrja5/ENG-DD1-CC-2019-087.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ow92d9e0vjmrja5/ENG-DD1-CC-2019-087.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/585naylvojdwgu0/ENG-DD1-CC-2019-088.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/585naylvojdwgu0/ENG-DD1-CC-2019-088.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bj2ytlht78kfll1/ENG-DD01-CC-2019-089.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bj2ytlht78kfll1/ENG-DD01-CC-2019-089.pdf?dl=0
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 2019- 05-21 දිනට 
යපර 

දුක. 011-2575923 
011-2575930 

යබදාහැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/20

19/090 
 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි (යකොළඹ 

නගරය) කාර්යාලය සදහා කුලි වෑන් 
රථ 02 ක් ලබා ගැනිම 

(වසර 02ක කාලයක් සඳහා) 

2019 
මැයි 
22 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් 

මාවත, යකොළඹ 03 
මගින් 

2019- 05-21 දිනට 
යපර 

දුක. 011-2575923 
011-2575930 

 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

එක් වැන් රථයක් 
සදහා 

10,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (යකොළඹ 
නගරය) කාර්යාලය, 

සිේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැගිල්ල, 340, ආර් 
ඒ ද යමල් මාවත, යකොළඹ 
03 හි තබා ඇති ලංසු 

යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය Click 
Here 

 
 

නි.සා. (උ.මැ) ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/2019
/18 

 
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු (අනුරාධ්පුර) යටයත් 
විදුලි අධිකාරී(යනොච්චියාගම) යේ 
රාජකාරී කටයුතු සඳහා වසර 02ක 
කාල සීමාවකට කුලී පදනම මත වෑන් 

රථයක් ලබා ගැනීම. 

2019.05.16 
ප.ව.03.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය  

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය  

අංක 525/26  පළමු 

මහල ඩී.එස්.යසේනානා

යක මාවත  

අනුරාධ්පුර. 

දු:අ: 025-2222552 
 

500.00 10 000.00 නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය  

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  

අංක 525/26  පළමු 

මහල ඩී.එස්.යසේනානායක 

මාවත  අනුරාධ්පුර. 

දු:අ: 025-2222552 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය  

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය  

ඩී.එස්.යසේනානායක 

මාවත  අනුරාධ්පුර. 

අදාළ නැත NCB click 
here 

නි.සා. (උ.මැ) ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/2019
/19 

 
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු (අනුරාධ්පුර) යටයත් 
විදුලි අධිකාරී(වාිජජ) යේ රාජකාරී 
කටයුතු සඳහා වසර 02ක කාල 
සීමාවකට කුලී පදනම මත වෑන් 

රථයක් ලබා ගැනීම. 

2019.05.16 
ප.ව.03.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය  

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය  

අංක 525/26  පළමු 

500.00 10 000.00 නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය  

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  

අංක 525/26  පළමු 

මහල ඩී.එස්.යසේනානායක 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය  

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය  

ඩී.එස්.යසේනානායක 

අදාළ නැත NCB click 
here 

https://www.dropbox.com/s/ebdmioh9fzpqacb/ENG-DD1-CC-2019-090.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ebdmioh9fzpqacb/ENG-DD1-CC-2019-090.pdf?dl=0
file:///C:/Users/DELL3/Desktop/Paper%20add%2002.05.2019/Sin-DD1-NCP--HV-2019-18.pdf
file:///C:/Users/DELL3/Desktop/Paper%20add%2002.05.2019/Sin-DD1-NCP--HV-2019-18.pdf
file:///C:/Users/DELL3/Desktop/Paper%20add%2002.05.2019/Sin-DD1-NCP--HV-2019-19.pdf
file:///C:/Users/DELL3/Desktop/Paper%20add%2002.05.2019/Sin-DD1-NCP--HV-2019-19.pdf
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මහල ඩී.එස්.යසේනානා

යක මාවත  

අනුරාධ්පුර. 

දු:අ: 025-2222552 
 

මාවත  අනුරාධ්පුර. 

දු:අ: 025-2222552 

මාවත  අනුරාධ්පුර. 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(උ.මැ.ප.) 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඊ(යකොම්)සී8/2019/1

7      /ආර්බී/කලත්තෑව 
ලං.වි.ම. ආරක්ෂක නියාමකයන්යේ 
යපොදු නිල නිවාසය සඳහා වසරක 
කාලසීමාවක් සඳහා නිවසක් 
කුලියට/බේදට ලබා ගැනීම. 

 
තිබිය යුතු අවශයතා : 

 
 කලත්තෑව පළාත් ගබඩායේ 

සිට කි.මි.02ක් ඇතුලත 
පිහිටීම. 

 
 වර්ග අඩි 2000 යනොඅඩු නල 

ජළය විදුලිය හා 
සනීපාරක්ෂක පහසුකම් 

සහිත වීම. 
 

 පැහැදිළි පිවිසුම් ප්රධ්ාන 
යේට්ටුව  නිදන කාමර 03 න් 
හා ඇතුලත නාන කාමරයක් 

සහිත වීම. 

 
 

2019-05-16 
ප.ව. 3.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(උ.මැ.ප) 

තමා විසින් සකස් කර 
ගන්නා ලද 
අයදුම්පතක 
අයිතිකරුයේ 

නම දුරකථන අංකය  
යගොඩනැගිල්ල පිහිටා 
ඇති ස්ථානයයහි 
ලිපිනය  බදු කුලිය  
යගොඩනැගිල්යල් 

අයිතිය තහවරු කරන 
ඔප්පුයේ පිටපත හා 

පිවිසුම් මාර්ගය පිළිබඳ 
විස්තර සඳහන් කර 
ලියා පදිංචි තැපෑයලන් 
යහෝ අතින් යගනවිත් 
යටන්ඩර් යපට්ටියට 
දැමිය යුතුය. මිල 

ගයන් ඉදිරිපත් කරන 
කවරයේ “ලං.වි.මි. 

ආරක්ෂක 
නියාමකයන්යේ යපොදු 

නිල නිවාසය 
(කලත්තෑව ගබඩාව) 
යනුයවන් සඳහන් කල 

යුතුය. 
 

අදාළ නැත අදාළ නැත නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී (උමැ) 
කාර්යාලය  ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය  
යනො.525/26  ඩි.එස්. 
යසේනානායක මාවත  

අනුරාධ්පුර. 
 

දු.ක. 025-2222552 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(උමැ) කාර්යාලය  
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  

යනො.525/26  ඩි.එස්. 
යසේනානායක මාවත  

අනුරාධ්පුර. 
 
 

අදාළ නැත NCB  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019/1
14 

විදුලි අධිකාරී (කුලියාපිටිය) 
පාරියභෝගික යසේවා මධ්යස්ථානය 
සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 

ලබා ගැනීම. 

2019 මැයි 
22 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රධ්ාන විදුලි ඉංිනයන්රු 
(වාිජජ) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 

 
037 – 2281892 

 

1,000.00 35,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී (වයඹ) 

කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(වයඹ) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 

 NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019/1
18 

විදුලි ඉංිනයන්රු (පුත්තලම) 
කාර්යාලය හා එයට අයත් පුත්තලම, 

ආයමඩුව, යනොයරොච්ය ෝයල් 

2019 මැයි 
22 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රධ්ාන විදුලි ඉංිනයන්රු 
(වාිජජ) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 

1,000.00 30 000.00 එම එම  NCB Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/7uoihk50feho7ez/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-114.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7uoihk50feho7ez/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-114.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gvfzjlwub9s5qya/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-118.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gvfzjlwub9s5qya/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-118.pdf?dl=0
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පාරියභෝගික යසේවා මධ්යස්ථාන පිරිසිදු 
කිරීම හා නඩත්තු යසේවා පවත්වායගන 

යාම. 

037 - 2281892 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019/1
19 

ප්රධ්ාන විදුලි ඉංිනයන්රු (හලාවත) 
කාර්යාලයට අයත් විදුලි අධිකාරී 
(වාිජජ) -I සඳහා කුලී පදනම මත 

වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 
 

2019 මැයි 
22 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1 000.00 35 000.00 එම එම  NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019/1
20 

විදුලි අධිකාරී (යනොයරොච්ය ෝයල්) 
පාරියභෝගික යසේවා මධ්යස්ථානය 
සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 

ලබා ගැනීම. 
 

2019 මැයි 
22 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

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

 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/19/096 

 
විදුලි අධිකාරී යපොතුවිල්  පාරියභෝගික 
මධ්යස්ථානය (අම්පාර) යේ රාජකාරී 
කටයුතු සදහා වෑන් රථයක්/ඩබල් 
කැේ රථයක් කුලියට ලබා ගැනීම 

2019.05.22 
වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

ප්රායේශීය ප්රධ්ාන  විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය 

(අම්පාර) 
063-2222387 
063-2222078 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී(නැ
යගනහිර කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

 

500.00 5,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය)  
නිලායවලි පාර  
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click Here 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/19/097 

 
විදුලි අධිකාරී යබදාහැරීම් තැනීම් 

(අම්පාර) යේ රාජකාරී කටයුතු සදහා 
වෑන් රථයක්/ඩබල් කැේ රථයක් 

කුලියට ලබා ගැනීම 

2019.05.22 
වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

යබදාහැරීම් තැනීම්  
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය 

(අම්පාර ) 
063-2222440 

යහෝ 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී(නැ
යග 

නහිර කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

 

500.00 5,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය)  
උප්පුයේලි  
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උප්පුයේලි  
ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click Here 

https://www.dropbox.com/s/w8o8m3zf1perafr/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-119.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w8o8m3zf1perafr/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-119.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jsjunarjrnepiew/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-120.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jsjunarjrnepiew/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-120.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/48f5rvec78go0rq/Eng-DD2-EP-096%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20Pottuvil%20CSC.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kskl7en7i8p8o3t/Eng-DD2-EP-097%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20DC%20Amp.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/19/098 

 
විදුලි අධිකාරී  සැලසුම් නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී නැයගනහිර 

(ත්රීකුයාමලය) යේ රාජකාරී කටයුතු 
සදහා වෑන් රථයක්/ඩබල් කැේ රථයක් 

කුලියට ලබා ගැනීම. 

2019.05.22 
වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

නියයෝජය 
සමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

 

500.00 5,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය)  
නිලායවලි පාර  
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click Here 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/19/099 

 
විදුලි අධිකාරී  යබදාහැරීම් නඩත්තු  
(ත්රීකුයාමලය) යේ රාජකාරී කටයුතු 
සදහා වෑන් රථයක්/ඩබල් කැේ රථයක් 

කුලියට ලබා ගැනීම. 

2019.05.22 
වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

නියයෝජය 
සමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

 

500.00 5,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය)  
නිලායවලි පාර  
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click Here 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/19/100 

 
විදුලි අධිකාරී  සැලසුම් නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී නැයගනහිර 

(ත්රීකුයාමලය) යේ රාජකාරී කටයුතු 
සදහා වෑන් රථයක්/ඩබල් කැේ රථයක් 

කුලියට ලබා ගැනීම. 

2019.05.22 
වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

නියයෝජය 
සමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

 

500.00 5,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය)  
නිලායවලි පාර  
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click Here 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/19/101 

 
උහන  පාරියභෝගික මධ්යස්ථානය 
(අම්පාර) සඳහා යගොඩනැගිල්ලක් 

කුලියට ලබා ගැනීම 

2019.05.22 
වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

ප්රායේශීය ප්රධ්ාන  විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය 

(අම්පාර) 
063-2222387 
063-2222078 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී(නැ
යගනහිර කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

 

500.00 - නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය)  
නිලායවලි පාර  
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click Here 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/19/0102 

 
සියඔලාණ්ඩුව උප පාරියභෝගික 
මධ්යස්ථානය ( අම්පාර) සඳහා 

යගොඩනැගිල්ලක් කුලියට ලබා ගැනීම 

2019.05.22 
වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

ප්රායේශීය ප්රධ්ාන  විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය 

(අම්පාර) 
063-2222387 
063-2222078 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී(නැ
යගනහිර කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             

500.00 - නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය)  
නිලායවලි පාර  
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click Here 

https://www.dropbox.com/s/02ji00njp5rkr8u/Eng-DD2-EP-098%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20Planning.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/du5jda3yfz8lyi3/Eng-DD2-EP-099%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20DM%20Trincomalee.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/er5hbtbt66fu04b/Eng-DD2-EP-100%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20Planning.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u6hccf05mi6dllo/Eng-DD2-EP-101%20Rent%20a%20building%20for%20the%20use%20as%20ECSC%20at%20Uhana.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wbtruf586jkvgvm/Eng-DD2-EP-102%20Rent%20a%20building%20for%20the%20use%20as%20sub%20ECSC%20at%20Siyambalanduwa.pdf?dl=0
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026-2222666 
026-2221030 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/19/103 

 
නගර පාරියභෝගික මධ්යස්ථානය 

(ත්රීකුයාමලය) සඳහා 
යගොඩනැගිල්ලක් කුලියට ලබා ගැනීම 

2019.05.22 
වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

ප්රායේශීය   විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය 

(ත්රීකුයාමලය) 
026-2222301 
026-2220060 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී(නැ
යගනහිර කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

 

500.00 - නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය)  
නිලායවලි පාර  
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/154 

 
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු (සැලසුම් හා 

සංවර්ධ්න) ම.ප. ඒකකය සඳහා  කුලී 
පදනම මත වසර 02ක කාලයකට 
යමෝටර්  කාර් රථයක්  ලබා ගැනීම. 

 

2019-05-22  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාිජජ) 
කාර්යාලය  ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය  
අංක 04  අස්ගිරිය පාර  

මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 
 

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

අංක 04  
අස්ගිරිය පාර  
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාිජජ) 
කාර්යාලය  

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  
අංක 04  

අස්ගිරිය පාර  
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/155 

 
කුණ්ඩසායල් ප්රායේය ය විදුලි 

ඉංිනයන්රු ඒකකයට අයත් උඩදුම්බර 
පා.යසේ.ම.  සඳහා කුලී පදනම මත 
වසර 02ක කාලයකට කෲ කැේ 

රථයක්  ලබා ගැනීම. 
 

2019-05-22  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාිජජ) 
කාර්යාලය  ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය  
අංක 04  අස්ගිරිය පාර  

මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

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

අංක 04  
අස්ගිරිය පාර  
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාිජජ) 
කාර්යාලය  

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  
අංක 04  

අස්ගිරිය පාර  
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/156 

 
කුණ්ඩසායල් ප්රායේය ය විදුලි 
ඉංිනයන්රු ඒකකයට අයත් 

කරල්ලියේද පා.යසේ.ම.  සඳහා කුලී 
පදනම මත වසර 02ක කාලයකට කෲ 
කැේ රථයක් යහෝ සින්ගල් කැේ 

රථයක්  ලබා ගැනීම. 
 

2019-05-22  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාිජජ) 
කාර්යාලය  ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය  
අංක 04  අස්ගිරිය පාර  

මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

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

අංක 04  
අස්ගිරිය පාර  
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාිජජ) 
කාර්යාලය  

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  
අංක 04  

අස්ගිරිය පාර  
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/G-V150/2019/51 
යතත් බදු කුලී පදනම මත කෲ කැේ 
රථයක් ලබා ගැනීම.පාරියභෝගික 
යසේවා මධ්යස්ථානය - ගයන්මුල්ල 

2019-05-15 
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/zw5886u7wjjbzza/Eng-DD2-EP-103%20Rent%20a%20buildign%20for%20the%20use%20as%20Town%20CSC%20at%20Trincomalee.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ir0elc84w4uwfrg/Sin-DD2-CP-PPC-2019-154.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ir0elc84w4uwfrg/Sin-DD2-CP-PPC-2019-154.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6xf5ywohzgtjtxl/Sin-DD2-CP-PPC-2019-155.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6xf5ywohzgtjtxl/Sin-DD2-CP-PPC-2019-155.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xlu2mkzq5prtbi7/Sin-DD2-CP-PPC-2019-156.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xlu2mkzq5prtbi7/Sin-DD2-CP-PPC-2019-156.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4mapf7xj5aiuffl/ENG-DD2-WPN-NCB-G-V150-2019-51%20-Crew%20cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4mapf7xj5aiuffl/ENG-DD2-WPN-NCB-G-V150-2019-51%20-Crew%20cab.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/DM-V172/2019/01 
යතත් බදු කුලී පදනම මත කෲ කැේ 
රථයක් ලබා ගැනීම. -යබදාහැරීම් හා 

නඩත්තු කාර්යාලය - බපඋ 

2019-05-15 
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-V87/2019/52 
යතත් බදු කුලී පදනම මත කෲ කැේ 
රථයක් ලබා ගැනීම.පාරියභෝගික 
යසේවා මධ්යස්ථානය - පූයගොඩ 

2019-05-15 
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 කැේ 
රථයක් ලබා ගැනීම.ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(කැනීම්) කාර්යාලය- මිනුවන්යගොඩ 

වැඩබිම 

2019-05-15 
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-V103/2019/33                                  
යතත් බදු කුලී පදනම මත කෲ කැේ 
රථයක් ලබා ගැනීම. පාරියභෝගික 
යසේවා මධ්යස්ථානය  - මීගමුව 

2019-05-15 
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-V156/2019/92                             
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන් 
රථයක් ලබා ගැනීම. ප්රධ්ාන විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය - ජා ඇල 

2019-05-15 
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 

 

2019-05-15 
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/m0vise5x1qgqnmp/ENG-DD2-WPN-NCB-DM-V172-2019-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m0vise5x1qgqnmp/ENG-DD2-WPN-NCB-DM-V172-2019-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zpnyoum8sy7u90x/ENG-DD2-WPN-NCB-G-V87-2019-52%20-Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zpnyoum8sy7u90x/ENG-DD2-WPN-NCB-G-V87-2019-52%20-Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ix5agheb0oawydp/ENG-DD2-WPN-NCB-CON-V174-2019-49.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ix5agheb0oawydp/ENG-DD2-WPN-NCB-CON-V174-2019-49.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2cwgqrv5ug6spdz/WPN-N-V103-2019-33%20-Crew%20cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2cwgqrv5ug6spdz/WPN-N-V103-2019-33%20-Crew%20cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/30u5zebcv3qlc1a/WPN-NCB-J-%20V156-2019-92%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/30u5zebcv3qlc1a/WPN-NCB-J-%20V156-2019-92%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t0k4ak5cykq73w1/WPN-NCB-N-%20V47-2019-37%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t0k4ak5cykq73w1/WPN-NCB-N-%20V47-2019-37%20van.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

 

WPN/NCB//2019/58 
සපුගස්කන්ද කණු අංගනයට 

ඇතුල්වන  මාර්ගය ඉදිකිරීයම් කටයුතු 
(සිවිල් කටයුතු පමිජ.) 

2019-05-22 
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 6,000.00 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//2019/76                            
යදකටන උපයපොයල් රැදවුම් බැම්යම් 
ඉදිකිරීයම් කටයුතු (සිවිල් කටයුතු 

පමිජ.) 

2019-05-22 
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 

1000.00 22,000.00 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/SEC-DGM/2018/22 
යපෞේගලික ආරක්ෂක යසේවය සපයා 
ගැනීම.(නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාල සංකීර්යය හා තැනීම් 

කාර්යාලය) 

2019-05-22 
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 
 

500.00 115,000.00 නි.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., යනො. 280, නුවර 

පාර, කිරිබත්යගොඩ. 

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

කිරිබත්යගොඩ. 

- යේශීය Click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/SEC-KEL/2019/09 
යපෞේගලික ආරක්ෂක යසේවය සපයා 
ගැනීම.ප්රධ්ාන විදුලි ඉංිනයන්රු 

කාර්යාලය- කැලිජය 

2019-05-22 
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 70,000.00 නි.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., යනො. 280, නුවර 

පාර, කිරිබත්යගොඩ. 

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

කිරිබත්යගොඩ. 

- යේශීය Click 
here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

(සබර) 

SAB/DGM/CE(COM)/US Vehicle 
Sale/2019/02(Scrap Vehicle) 

 
භාවිත යයන් ඉවත් කරන ලද අබලි 
වාහන කැබලි විකිණීම - සබරගමුව 

පළාත 
 

I t e m N o  0 1  –  
S c r a p  I s u z u  D o u b l e  C ab  

I t e m N o  0 2  –  
S c r a p  N i s s a n  D o u b le  C a b  

 

2019-05-22 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාිජජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර 

1000.00 I t e m N o  0 1  
–  

R s . 1 5 , 0 0 0 . 0
0  

I t e m N o  0 2  
–  R s .  

6 , 0 0 0 . 0 0  
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාිජජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාිජජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

-- යේශීය Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

(සබර) 

SAB/DGM/CE(COM)/US Vehicle 
Sale/2019/01 

 
භාවිත යයන් ඉවත් කරන ලද අබලි 
වාහන  විකිණීම - සබරගමුව පළාත 

 

2019-05-22 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාිජජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 

1000.00 I t e m N o  0 1  
–  

R s . 1 5 0 ,0 0 0 .
0 0  

I t e m N o  0 2  
–  R s .  

2 0 ,0 0 0 .0 0  

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාිජජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාිජජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 

-- යේශීය Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/sdsv81sfhw07sp4/ENG-DD2-WPN-NCB-2019-58%20%20Sapugaskanda%20Pole%20Yard.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sdsv81sfhw07sp4/ENG-DD2-WPN-NCB-2019-58%20%20Sapugaskanda%20Pole%20Yard.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mxtchgbipgfz2nv/ENG-DD2-WPN-NCB-2019-76-Dekatana%20Gantry.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mxtchgbipgfz2nv/ENG-DD2-WPN-NCB-2019-76-Dekatana%20Gantry.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hdrj4wetqiqs7uz/Eng-%20DD2-WPN-DGM-SEC-2018-22.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hdrj4wetqiqs7uz/Eng-%20DD2-WPN-DGM-SEC-2018-22.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s5re3art55olg0x/Eng-DD2-WPN-KEL-SEC-2019-09.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s5re3art55olg0x/Eng-DD2-WPN-KEL-SEC-2019-09.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r1qf0c3zer72iso/SAB-DGM-CECOM-US%20vehicle%20Sale-2019-2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r1qf0c3zer72iso/SAB-DGM-CECOM-US%20vehicle%20Sale-2019-2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qug775mm5g7n12p/SAB-DGM-CECOM-US%20vehicle%20Sale-2019-1.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qug775mm5g7n12p/SAB-DGM-CECOM-US%20vehicle%20Sale-2019-1.pdf?dl=0
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Item No 01 – 
Motor Lorry (6 Ton) 

Item No 02 - 
Hydraulic Crane Unit (3 Ton) 

 

රත්නපුර  රත්නපුර. රත්නපුර. 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

(සබර) 

SAB/CE(COM)/ICB/2019/05 
කෘ කැේ රථ (Short Wheel Base) 05 

ක් සපයා ප්රවාහනය කිරීම. 
 

2019-06-12 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාිජජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර 

 

3,500.00 450,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාිජජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාිජජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

 ICB Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

(සබර) 

SAB/EE(EMB)/Building/2019/01 
 
 

විදුලි අධිකාරී (යගොඩකයවල) නිල නිවස 
සඳහා වසර 02 ක කාලයක් සඳහා කුලී 
පදනම මත නිවසක් ලබා ගැනීම. 

 

2019.05.24 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය  

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  
නවනගරය  
ඇඹිලිපිටිය 

රු. 500.00 - ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 
ඇඹිලිපිටිය කාර්යාලය  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  
නවනගරය  ඇඹිලිපිටිය 

ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංිනයන්රු ඇඹිලිපිටිය 
කාර්යාලය  ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය  

නවනගරය  
ඇඹිලිපිටිය 

-- යේශීය Click 
here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

(සබර) 

SAB/EE(EMB)/Building/2019/0

2 

 

1. ඇඹිලිපිටිය ප්රායේශීය විදුලි 

ඉංිනයන්රු කාර්යාලය සඳහා වසර 03 
ක කාලයක් සඳහා කුලී පදනම මත 
යගොඩනැගිල්ලක් ලබා ගැනීම. 

2. අදාළ යගොඩනැගිල්ල වර්ග අඩි 

4000 කින් සමන්විත විය යුතු අතර, 

විදුලිය, ජලය, දුරකථන සහ  

යසේවකයන් 60 ක් සඳහා ප්රමායවත් 
සනීපාරක්ෂක පහසුකම් වලින් 

සමන්විත විය යුතුය. 

3. වාහන 06ක් නැවැත්වීම සඳහා 
ප්රමායවත් ඉඩපහසුකම් තිබිය යුතුය. 

 

2019.05.23 
ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය  

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  
නවනගරය  
ඇඹිලිපිටිය 

රු. 500.00 - ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 
ඇඹිලිපිටිය කාර්යාලය  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  
නවනගරය  ඇඹිලිපිටිය 

ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංිනයන්රු ඇඹිලිපිටිය 
කාර්යාලය  ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය  

නවනගරය  
ඇඹිලිපිටිය 

-- යේශීය Click 
here 

යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

SP/H/T/2019/02 
හම්බන්යතොට ප්රධ්ාන විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාල බල ප්රයේශයසදහා වසරක 
කාලයක් සදහා විදුලිය විසන්ධි කිරීම 

හා යලි ඇමුණීයම් යටන්ඩරය. 
. 

2019-05-22 
ප.ව. 02.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය  

සිරියබෝපුර  
හම්බන්යතොට. 

1000.00 5 000.00 ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය  සිරියබෝපුර  

හම්බන්යතොට. 

 අදාලයනොයේ
. 

NCB Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/5thzl9j04g11w4i/SAB_CE%28COM%29_ICB_2019_05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5thzl9j04g11w4i/SAB_CE%28COM%29_ICB_2019_05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rqltfzsk51gzk2c/Tender%20Book%20-ES%20Godakawela.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rqltfzsk51gzk2c/Tender%20Book%20-ES%20Godakawela.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/eyoby2gs7r7t7m6/Tender%20Book%20-%20Emb.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/eyoby2gs7r7t7m6/Tender%20Book%20-%20Emb.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
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යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

දප/අම්/ලි06/2019/2020 
“පවිත්රතා යසේවය සඳහා 
යකොන්ත්රාත්තුව” 

 
ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 

අම්බලන්යගොඩ බල ප්රයේශයට අයත් 
විදුලි ඉංිනයන්රු කාර්යාලය  
සීනියගොඩ  ඉඳුරුව  ඇල්පිටිය  

පාරියභෝගික යසේවා මධ්යස්ථාන සහ 
හල්වතුර  යබන්යතොට ප්රාථමික 
උපයපොලවල් වල පවිත්රතා යසේවය 

පවත්වායගන යාම. 
 

2019.05.16 
ප.ව.03.00ට 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය  
ලං.වි.ම.  අංක 11  
මහා විහාර පාර  
අම්බලන්යගොඩ. 

 
දු.අංක:091-2258254 

1 000.00 10 000.00 ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය  ලං.වි.ම.  

අංක 11   මහා විහාර පාර  
අම්බලන්යගොඩ 

 

 අදාලයනොයේ
. 

NCB 
 

 
Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

දප/ගා/ලි1/මි.ගැ./වායුසමීකරය/2019/
02 
 

වායුසමීකරය යන්ත්ර සපයා සවි කිරීම. 
 

* ගාල්ල ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලයසඳහා -36000BTUThree 

phase Inverter type 
cellingSuspensionවායුසමීකරය 

යන්ත්ර 01සපයා සවි කිරීම. 
 

* බටදූව පාරියභෝගික යසේවා 
මධ්යස්ථානය සඳහා - 12000 BTU 

Single phase inverter sprit 
typeවායුසමීකරයයන්ත්ර01, 

18000BTU single phase inverter 
sprit typeවායුසමීකරයයන්ත්ර 01, 
24000BTU single phase inverter 
sprit typeවායුසමීකරයයන්ත්ර 01 

සපයාසවිකිරීම. 
 

* හබරාදූව පාරියභෝගික මධ්යස්ථානය 
සඳහා12000 BTU single phase 

inverter sprit 
typeවායුසමීකරයයන්ත්ර 01 

සපයාසවිකිරීම. 
 

2019.05.15 
ප.ව.2.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය. 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  
යනො187/3 

බණ්ඩාරනායක 
යපයදස  
ගාල්ල 

 
දු.ක - 09122-34344 

1000/- 5000/- ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය. 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  
යනො187/3 

බණ්ඩාරනායක යපයදස  
ගාල්ල 

 අදාලයනොයේ
. 

NCB 
 

Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

දප/ගා/ලි3/අබලි භාණ්ඩ/2019/05 
අබලි භාණ්ඩ විකිණීම 

 
ප්රායේය ය විදුලි ඉංිනයන්රු ගාල්ල 

කාර්යාලය සහ ඊට අයත් පාරියභෝගික 
යසේවා මධ්යස්ථානවල අබලි භාණ්ඩ 

2019.05.15 
ප.ව.2.00 

 
 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

 
 
 
 

ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය. 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  
අංක 

187/3 බණ්ඩාරයායක 

1000/- 
 
 
 
 
 

3000/- 
 
 
 
 
 

ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය  

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  
අංක 

187/3 බණ්ඩාරයායක 
යපයදස, 

 අදාලයනොයේ
. 

NCB 
 

 
Click 
Here 

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/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/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
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සහ අබලි මනු විකිණීම  
 

 
 
 

යපයදස, 
ගාල්ල 80000 

 
දු.ක - 09122-34344 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ගාල්ල 
 
 
 
 

වත්කම් 
කළමනාකර

ය 
(වෘත්තීය 

යසෞඛයය හා 
සුරක්ෂිතතාව

) 

DGM(OH&S)/Vehicle/2019/001 
 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරී  (වෘත්තීය 
යසෞඛයය හා සුරක්ෂිතතාවය) 
කාර්යාලය සදහා වසර 01ක 

කාලයකට කුලී පදනම මත (Wet 
Lease) යමෝටර් කාර් රථයක් ලබා 

ගැනීම 
 

2019-05-23 
දින 

පැය. 14:00 
පැයට 
අවසන් 
කරනු  
ලැයේ. 

 
 
 
 

අංශ 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(වත්කම් 

කළමනාකර
ය) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(වෘත්තීය යසෞඛයය හා 
සුරක්ෂිතතාව) 
කාර්යාලයය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො.01 

 න්ද්රයල්ඛා මාවත 
යකොළඹ 08 

 
දු.අ. 011 267 6307 

 

500.00 3 000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී (වෘත්තීය 

යසෞඛයය හා 
සුරක්ෂිතතාව) 
කාර්යාලයය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො.01 

 න්ද්රයල්ඛා මාවත 
යකොළඹ 08 

 
දු.අ. 011 267 6307 

 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(වෘත්තීය යසෞඛයය 
හා සුරක්ෂිතතාව) 
කාර්යාලයය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො.01 

 න්ද්රයල්ඛා මාවත 
යකොළඹ 08 

 
දු.අ. 011 267 6307 

 

අදාල 
යනොයේ. 

NCB 
 
 

Click 

here 

වත්කම් 
කළමනාකර

ය 
(සිවිල්වැඩ 

හා 
යගොඩනැගිලි) 

CW&B/DGM/HVH/37/2018 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරී (සිවිල්වැඩ 
හා යගොඩනැගිලි) ශාඛාව සඳහා කුලී 
පදනම මත යමෝටර් රථයක් (රියදුරු 
හා ඉන්ධ්න සමඟ) වසරක කාලයක් 

සඳහා ලබා ගැනීම. 
 

2019-05-23 
දින 

පැය. 14:00 
පැයට 
අවසන් 
කරනු  
ලැයේ. 

 
2019-05-22 
දින 15.00 
පැය දක්වා 
ප්රසම්පාදන 
පත් නිකුත් 
කරනු ලැයේ 

 

අංශ 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(වත්කම් 

කළමනාකර
ය) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(සිවිල්වැඩ හා 
යගොඩනැගිලි) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

4 වන මහල, 
රජයේ ලිපිකරු යසේවා 

සංගම් යගොඩනැගිල්ල, 

අංක:90, සර් 
චිත්තම්පලම් ඒ 

ගාඩ්නර් මාවත, 
යකොළඹ 02 

 
දු.අ. 011 244 7567 

011 244 7568 
 
 

500.00 5 000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(සිවිල්වැඩ හා 

යගොඩනැගිලි) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

4 වන මහල, 
රජයේ ලිපිකරු යසේවා 

සංගම් යගොඩනැගිල්ල, 

අංක:90, සර් චිත්තම්පලම් 

ඒ ගාඩ්නර් මාවත, 
යකොළඹ 02 

 

 
දු.අ.  011 244 7567 

011 244 7568 

 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(සිවිල්වැඩ හා 
යගොඩනැගිලි) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

4 වන මහල, 
රජයේ ලිපිකරු යසේවා 

සංගම් 
යගොඩනැගිල්ල, 

අංක:90, සර් 
චිත්තම්පලම් ඒ 
ගාඩ්නර් මාවත, 
යකොළඹ 02 

 
 

දු.අ.  011 244 7567 
011 244 7568 

 

අදාල 
යනොයේ. 

NCB 
 
 

Click 

here 

https://www.dropbox.com/s/xcedulhd9r56d3k/Eng-AM-OHS-DGM%28OH%26S%29-Vehicle-2019-001.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xcedulhd9r56d3k/Eng-AM-OHS-DGM%28OH%26S%29-Vehicle-2019-001.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/eiisjd74ucky46t/Eng-AM-CWB-CW%26B-DGM-HVH-37-2018.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/eiisjd74ucky46t/Eng-AM-CWB-CW%26B-DGM-HVH-37-2018.pdf?dl=0
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වයාපෘති MHP/PD/TD/02/2019/01 

 
යමොරයගොල්ල ජල විදුලි වයාපෘතියේ 
වයාපෘති අධ්යක්ෂ සඳහා කුලී පදනම 
මත නිවසක් මහනුවර  යප්රා යදිජය  
යදොළුව යහෝ ගම් යපොල අවටින් වසර 
02 ක කාලයකට ලබා ගැනීම. 

 

 
 

2019 මැයි 
22 වන දින 

ප:ව 02.00 

වයාපෘති 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(යමොරයගොල්
ල ජලවිදුලි 
වයාපෘතිය) 

වයාපෘති අධ්යක්ෂ  
යමොරයගොල්ල ජල 
විදුලි වයාපෘතිය  
අංක 6/1  ටී.බී. 

පානයබොක්ක මාවත  
ගම්යපොල 

දු. ක. 081-383 2043 
 
 
 

යනොමියල් 
 

රු.5 000.00 වයාපෘති අධ්යක්ෂ  
යමොරයගොල්ල ජල විදුලි 

වයාපෘතිය  
අංක 6/1  

ටී.බී.පානයබොක්ක මාවත  
ගම්යපොල 

 

වයාපෘති අධ්යක්ෂ, 
යමොරයගොල්ල ජල 
විදුලි වයාපෘතිය, 

අංක 6/1, 
ටී.බී.පානයබොක්ක 
මාවත, ගම්යපොල 

 
2019 මැයි 22 වන 

දින 
ප:ව 02.00 

අදාල 
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 ඔවුන්යේ බලයලත් නියයෝිනතයන්ට පමයක් ලංසු යපොත් නිකුත් කරනු ලැයේ. අවශය වු විටක ඔවුන් 1987 අංක 3 දරය යපොදු යකොන්ත රාත් පනතට අනුකූලව ලියාපදිංචි විය යුතුය. 
 

 

ලංසු භාර ගන්නා අවසාන දිනයට කලින් දින දක්වා සෑම ලංසු යපොතක් යවනුයවන්ම ඉහත 6 වන තීරුයේ ස`දහන් මුදල යගවා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප රධ්ාන ඉංිනයන්රු යවත ලිඛිතව ඉදිරිපත් කරන ලද ඉල්ලීමක් ම`ගින්  0900 පැය සිට 
1500 පැය දක්වා සාමානය වැඩ කරන දිනයන් තුළ මිලදී ගත හැක. යම් ස`දහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සාමානයාධිකාරී නමින් ලියන ලද බැංකු අයකරයක් ම`ගින් යහෝ මුදල් ම`ගින් යහෝ යගවිය හැක. 
 

 

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

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

 

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

 

        සාමානයාධිකාරී                       

https://www.dropbox.com/s/949mmqwf0ood0u7/Eng-PRJ-MHP-PD-TD-02-2019-01.pdf?dl=0
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