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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 

 
ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය 

 

LV/T/2019 /0068 
100kVA වෑද්දූම් තාපන පිරියම් 
උපකරය කට්ටලය (100 kVA 
Welding Heat Treatment unit) 

මිලදීගැනීම 

 
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 

 
 

6,000/- 
මුදල  
(නැවත 

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

ගිණුම් අංක: 
071100123
320705 
යවත බැර 
කල හැක. 

 
රු.150,000.00 

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 

 
 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/l7x1uatlagyjru9/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0068.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l7x1uatlagyjru9/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0068.pdf?dl=0
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ජනන/ 
සමනළ 
සංකීර්යය 

SC/DGM/BID/SWPS/2018/18 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, සමනළවැව 
විදුලි බලස්ථානය සඳහා කියලෝ 

යවෝල්ට් 132, ධාරිත්රක යවෝල්ීයයතා 
පරිවර්තක ("132kV, Outdoor 

Capacitor Voltage Transformers") 
18 ක් සැපයීම. 

 

2019-06-20 
දින 14.00 
පැයට 
අවසන් 
කරනු 
ලැයේ. 

 

ජනන 
කනිෂ්ඨ මිල 
දී ගැනීම් 
කමිටුව 
(සමනළ 
සංකීර්යය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(සමනළ සංකීර්යය) 
කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.158/5, නව 
නගරය, රත්නපුර. 
70000, ශ්රී ලංකාව, 

දුරකථන 
(+94) 45-2225002 

ෆැක්ස් 
(+94) 45-2225005 

 

1,000.00 
(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) 

300 000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(සමනළ සංකීර්යය) 
කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනො.158/5, නව නගරය, 
රත්නපුර. 70000, ශ්රී 

ලංකාව. 
 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(සමනළ සංකීර්යය) 
කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.158/5, නව 
නගරය, රත්නපුර. 
70000, ශ්රී ලංකාව. 

 

අදාළ නැත ICB 

 
 

බාගැනීම
ට 

සබඳතාව 
 
 

ජනන අංශය 

(මහවැලි 

සංකීර්යය) 

MC/RND/PT/2019/04 
SUPPLY, INSTALLATION 

TESTING & COMMISSIONING 
OF VRF/VRV AIR 

CONDITIONING SYSTEM 
ALONG WITH ASSOCIATED 
EQUIPMENT AT RANTEMBE 
POWER STATION CONTROL 

BUILDING 

04/06/2019 

13:00පැය 

මහවැලි 
සංකීර්යය 
ප්රසම්පාන 
කමිටුව 

1. ප්රධාන ඉංිනයන්රු  
රන්යදනිගල විදුලි 
බලස්ථානය  ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය  
තැ.යප. 05  රන්ටැයේ. 

 

දුරකථන : 055-

2245758/9 

ෆැක්ස් : 055-2245755 

විදුත් : 

cerdmc.gen@ceb.lk 

රු.2000.00 
මහජන 
බැංකුව 

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 
ඇති 

ලං.වි.ම. 
ජනන 

මුලස්ථාන 
 

ගිණුම් අංක: 
071-1-001-
2-3320705 
ගිණුමට 
බැර කර 
ලදුපත 
ඉදිරිපත් 
කළ යුතුය. 

 

රු.50,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(මහවැලි සංකීර්යය)  

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  
තැ.යප. 42  අම්පිටිය පාර  

මහනුවර. 

දුරකථන: 081-2224568 

 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(මහවැලි සංකීර්යය)  
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  

තැ.යප. 42  අම්පිටිය 

පාර  මහනුවර. 

දුරකථන: 081-

2224568 

 

රු.500.00 NCB 

 

 
 

Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/5hcvcfhhcfcjdpk/Eng-GEN-SC-SWPS-2018-18.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5hcvcfhhcfcjdpk/Eng-GEN-SC-SWPS-2018-18.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5hcvcfhhcfcjdpk/Eng-GEN-SC-SWPS-2018-18.pdf?dl=0
mailto:cerdmc.gen@ceb.lk
https://www.dropbox.com/s/pq47yk1n5o7266g/ENG-GEN-MC-RND-PT-2019-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pq47yk1n5o7266g/ENG-GEN-MC-RND-PT-2019-04.pdf?dl=0
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යබදා හැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

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

/097 

 

i) High Tension Tester 11kV - 

04 Nos. 

ii) High Tension Tester 33kV – 

01 Nos. 

2019 
මැයි 
29 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 
යකොළඹ 03මගින් 
2019- 05-28 දිනට 

යපර 
දුක.011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

15,000.00 
(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 

- යද්ශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 
නි.සා 

(සබර) 

 
 
 

SAB/CE(COM)/LP/2019/25 
 

Desktop Computer  05 ක් සහ 

Dot Matrix Printer 05ක් සපයා 

ප්රවාාහයය ිරීම 

2019-05-29 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.වි.ම.යනො. 09  නව 
නගරය, රත්නපුර 

 

1 000.00 14 000.00 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.වි.ම.,යනො.09 නව 
නගරය, රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

නව නගරය, 
රත්නපුර. 

-- යද්ශීය 
Click 
Here 

 

 

 

 

 
යබදාහැරිම් 

අංශය 3 (ඌව) 

 
DGM (Uva)/CE 

(Com)/C1/ICB/2K19/010 

 
මහියංගනය විදුලි ඉංිනයන්රු 

කාර්යාලය සඳහා නව ත්රී යරෝද රථයක් 
මිලදී ගැනීම සහ සැපයීම 

 

 
 
 
 

2019 ජූනි 
19 

ප.ව 15.00 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව  ප්රධාන 

ඉංිනයන්රු (වානිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක. : 0552222474 

 
 
 
 

 
1000.00 

 
15 000.00 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව  ප්රධාන 
ඉංිනයන්රු (වානිජ) 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව  ප්රධාන 
ඉංිනයන්රු (වානිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

ICB 

 
Click 
here 

https://www.dropbox.com/s/fy9xpgk0am0j9hz/ENG-DD1-CC-2019-097.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fy9xpgk0am0j9hz/ENG-DD1-CC-2019-097.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gfuahwovng1c0mr/SAB-CE%28COM%29-LP-2019-25.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gfuahwovng1c0mr/SAB-CE%28COM%29-LP-2019-25.pdf?dl=0
2019%20ICB%2010.pdf
2019%20ICB%2010.pdf
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යබදාහැරිම් 

අංශය 3 (ඌව) 

 
 

 

 

DGM (Uva)/CE 
(Com)/C1/ICB/2K19/011 

 
යමොයරාගල විදුලි ඉංිනයන්රු සඳහා 
නව  කෘ කැේ රථයක් මිලදී ගැනීම සහ 

සැපයීම 
 

 
 
 
 

2019 ජූනි 
19 

ප.ව 15.00 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව  ප්රධාන 

ඉංිනයන්රු (වානිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක. : 0552222474 

 
 
 
 

 
3000.00 

 
170 000.00 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව  ප්රධාන 
ඉංිනයන්රු (වානිජ) 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව  ප්රධාන 
ඉංිනයන්රු (වානිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

ICB 

 
Click 
here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 
නි.සා 

(සබර) 

 
 
 

SAB/CE(COM)/LP/2019/24 
මනුරු වායන් යපට්ටි යතකලා - 1000 

ක් සපයා ප්රවාහනය කිරීම. 

2019-05-29 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.වි.ම.යනො. 09  නව 
නගරය, රත්නපුර 

 

1 500.00 100 000.00 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.වි.ම.,යනො.09 නව 
නගරය, රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

නව නගරය, 
රත්නපුර. 

-- යද්ශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩේපීඑස්-1/පීපීසී/ීය/2019/39 
කණු -  වැ.යකො. මීටර 8.3 කි.ග්රෑ. 500 

(Poles R.C. 8.3m 500kg) සාදා, 
සපයා යගනවිත් භාරදීම 

300   එකු 
(ලංසු මිල රු. මිලියන 5 ඉක්මවන්යන් 
නම් ලංසු භාරගන්නා අවසාන දිනයට 

යපර PCAIII අවශයයේ.) 

2019.05.30 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

ගාලුපාර, රත්මලාන. 
011-2638852 

1,500.00 78,000.00 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 608, 
ගාලුපාර, රත්මලාන. 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

ගාලුපාර, රත්මලාන. 

 NCB Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩේපීඑස්-1/පීපීසී/ීය/2019/40 
යප රැඳි යකොන්ක්රීට් කණු මීටර් 11 
කි.ග්රෑ. 350 (Poles Concrete Pre-

Stressed 11m 350kg ) සාදා, සපයා 
යගනවිත් භාරදීම 

400 එකු 
(ලංසු මිල රු. මිලියන 5 ඉක්මවන්යන් 
නම් ලංසු භාරගන්නා අවසාන දිනයට 

යපර PCAIII අවශයයේ.) 

2019.05.30 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

ගාලුපාර, රත්මලාන. 
011-2638852 

1,500.00 134,000.00 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 608, 
ගාලුපාර, රත්මලාන. 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

ගාලුපාර, රත්මලාන. 

 NCB Click 
here 

 

file://2fls-com-pc006/c-6/EE(MM)/Sin-DD3-UVA-2019-05-09/2019%20ICB%2010.pdf
file://2fls-com-pc006/c-6/EE(MM)/Sin-DD3-UVA-2019-05-09/2019%20ICB%2010.pdf
https://www.dropbox.com/s/ek90bn74wrjnwnz/SAB-CE%28COM%29-LP-2019-24.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ek90bn74wrjnwnz/SAB-CE%28COM%29-LP-2019-24.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/61uvhijrg83celx/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_39.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/61uvhijrg83celx/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_39.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g5i7x1mtj69vqyd/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_40.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g5i7x1mtj69vqyd/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_40.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩේපීඑස්-1/පීපීසී/ීය/2019/41 
නියදඬු ගැබ ( Bus Bar Chamber LV 

/ 60A )  සපයා, යගනවිත් භාරදීම 
250 එකු 

2019.05.30 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

ගාලුපාර, රත්මලාන. 
011-2638852 

1,500.00 25,000.00 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 608, 
ගාලුපාර, රත්මලාන. 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

ගාලුපාර, රත්මලාන. 

 NCB Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩේපීඑස්-1/පීපීසී/ීය/2019/42 
තඹ පිරියවන  - (යනො 4 ) 6 මි.මී. 

සපයා, යගනවිත් භාරදීම 
1,000 කි.ග්රෑ. 

2019.05.30 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

ගාලුපාර, රත්මලාන. 
011-2638852 

1,500.00 20,000.00 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 608, 
ගාලුපාර, රත්මලාන. 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

ගාලුපාර, රත්මලාන. 

 NCB Click 
here 

 

ඉදිිරීම් 

 

ජනන අංශය 

(මහවැලි 

සංකීර්යය) 

MC/RND/PT/2019/11 

රන්ටැයේ විදුලි බලස්ථානයේ ගබඩා 

යගොඩනැගිල්ල හා ගුදයමහි අවසන් 

වැඩ (2වන අදියර) සදහා ලංසු 

කැදවිම. 

 
 

 
2019/05/30 
10:00 පැය 

මහවැලි 
සංකීර්යය  
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

 
 

1. ප්රධාන ඉංිනයන්රු  

රන්යදනිගල විදුලි 
බලස්ථානය  ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය  
තැ.යප. 05  රන්ටැයේ. 

 

දුරකථන : 055-

4929011 

ෆැක්ස් : 055-2245755 

විදුත් : 

cerdmc.gen@ceb.lk 

 

 
රු.1000.00 
මහජන 
බැංකුව 

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 

ඇති ලං.වි.ම. 
ජනන 

මුලස්ථාන 
 

ගිණුම් අංක: 
071-1-001-
2-3320705 
ගිණුමට බැර 
කර ලදුපත 
ඉදිරිපත් කළ 

යුතුය. 
 

 

රු. 

35 000.00 

 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු  

රන්යදනිගල විදුලි 

බලස්ථානය  ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය  

තැ.යප. 05  රන්ටැයේ. 

 

 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු  

රන්යදනිගල විදුලි 

බලස්ථානය  ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය  

තැ.යප. 05  

රන්ටැයේ. 

 

 

 

 

NCB 

 

Click 

here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ීය/2019/1
07 

තේයබෝමුල්ල පිහිටි වයඹ පළාත් 
ගබඩාවට අයත් කණු අංගනයේ ඇති 
වලවල් සහිත බිම් යකොටස් පස් පුරවා 

නිසි පරිදි සකස්කිරීම. 

2019 මැයි 
29 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රධාන විදුලි ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැද්දුම, 
කුලියාපිටිය. 

 
037 - 2281892 

1,000.00 6,000.00 

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

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

 NCB 
Click 
Here 

 

යසේවා 

https://www.dropbox.com/s/fi88hncgmkchmun/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_41.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fi88hncgmkchmun/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_41.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x5vpp6xvo3r1cd0/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_42.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x5vpp6xvo3r1cd0/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_42.pdf?dl=0
mailto:cerdmc.gen@ceb.lk
https://www.dropbox.com/s/v3di8m2e1laq4va/SIN-GEN-MC-RND-PT-2019-11.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v3di8m2e1laq4va/SIN-GEN-MC-RND-PT-2019-11.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3rzu6586uvua4ci/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-107.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3rzu6586uvua4ci/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-107.pdf?dl=0
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ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය 

 

LV/T/2019/0120 
 

ලක්විජය බලාගාරයේ ගල් අඟුරු 
යමයහයුම් සඳහා උපකාරක යසේවාවන් 

ලබාගැනීම 

 
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 

 
 

3,500/- 
මුදල  
(නැවත 

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

ගිණුම් අංක: 
071100123
320705 
යවත බැර 
කල හැක. 

 
රු400,000.00 

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 

 

 
ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය 

LV/T/2019/0134 
 

ලක්විජය බලාගාරය සඳහා බර 
යන්ත්යරෝපකරය යමයහයුම් හා 

නඩත්තු සහායක යසේවා සපයා ගැනීම 

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 

 
 

3,500/- 
මුදල  
(නැවත 

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

ගිණුම් අංක: 
071100123
320705 
යවත බැර 
කල හැක. 

 
රු.350,000.00 

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 

 

ජනන 
(මහවැලි 
සංකීර්යය) 

 

MC/DGM/PROC/2019/03 
නියයෝජය සාමානාධිකාරී මහවැලි 

සංකීර්ය කාර්යාලයේ ඉඩම, කාර්යාල 
පරිශ්රය පිරිසිදු කිරීම සහ උදයාන 

නඩත්තු කටයුතු කිරීම 2019 - 2020 

2019 /05/29  
14.00 පැයට 
 

මහවැලි 
සංකීර්යය 
සපයාගැනීම් 
කමිටුව  

නියයෝජය 
සාමානයධිකාරී 
(මහවැලි සංකීර්යය) 
කාර්යාලය  ලං.වි.ම. 
 අංක 40/20  අම්පිටිය 
පාර  මහනුවර 

රු.1000/=  
සෑම 

යගවීමක්ම 
ඕනෑම 
මහජන 
බැංකු 

ශාඛාවක් 

රු.15 000/= 
 

නියයෝජය සාමානයධිකාරී 
(මහවැලි සංකීර්යය) 
කාර්යාලය  ලං.වි.ම. 
අංක 40/20  අම්පිටිය 
පාර  මහනුවර 

නියයෝජය 
සාමානයධිකාරී 

(මහවැලි සංකීර්යය) 
කාර්යාලය  ලං.වි.ම. 
අංක 40/20  අම්පිටිය 
පාර  මහනුවර. 

 

- යද්ශිය 
Click 
here 

 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/qtx1xpcsullc2rm/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0120.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qtx1xpcsullc2rm/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0120.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/rvvdrg1y8gtgs4t/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0134.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rvvdrg1y8gtgs4t/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0134.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zfzpwjd8o7l41fi/Sin-Gen-MC-DGM-PROC-2019-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zfzpwjd8o7l41fi/Sin-Gen-MC-DGM-PROC-2019-03.pdf?dl=0
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මගින් 
මහජන 
බැංකුයේ 

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 
ලං.වී.ම . 
ජනන 

මුලස්ථාන
යේ ගිණුම් 
අංක 071-
1001-2-
3320-705 
බැරයවන 
යසේ යගවා 
බැංකු ලදුපත 
ඉදිරිපත් කල 

යුතුය. 

2019 /05/29   
14.00 පැයට 

 

ජනන 
 

උකුයවල 
විදුලි 

බලස්ථානය 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MC/UKU/BIDS/2019/003 

 
උකුයවල විදුලි බලස්ථානයේ අධි 
ආරක්ෂිත කලාපයේ එ ප යපයහලි 
කිරීම්  උදයාන කටයුතු සහ 

යගොඩනැගිලිවල පිරිසිදු කිරීයම් 
කටයුතු ඉටු කිරීයම් යසේවාව 

පවත්වායගන යෑම 
(එක් වසරක් සඳහා) 

2019/05/30 
 

ප.ව. 14.00 
පැයට 

 

මහවැලි 
සංකීර්ය 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

උකුයවල විදුලි 
බලස්ථානය  ලං.වි.ම.   

උකුයවල. 
 
 

T.P. 
066 224 3054 
066 224 4229 

 
Fax 

066 224 4351 
 

රු: 1000.00 
 

සෑම 
යගවීමක්ම 
ඕනෑම 
මහජන 
බැංකු 

ශාඛාවකින් 
යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 

ඇති ලං.වි.ම. 
ජනක 

මුලස්ථාන
යේ ගිණුම් 
අංක: 

071-1001-
2-3320-705 
බැරවන යසේ 
යගවා බැංකු 
ලදුපත 

ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය. 

රු. 50 000/- උකුයවල විදුලි 
බලස්ථානය  

ලං.වි.ම.   උකුයවල. 
 

උකුයවල විදුලි 
බලස්ථානය  

ලං.වි.ම.   උකුයවල. 
 

2019/05/30 
ප.ව.14.00 
පැයට 

 

අදාළ 
යනොයේ. 

යද්ශීය 
 

Click 
here 

 

ජනන/ 
සමනළ 
සංකීර්යය 

SC/DGM/BID/SWPS/2019/05 

සමනළවැව විදුලි බලාගාරයයහි ඇති 
Low Pressure Lubrication Oil 

Coolers (7 Nos.) අළුත් වැඩියා කර 
යථා තත්වයට පත්කිරිම.  

 

2019-06-06 
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. 

500.00 
(සියලු ම 
යගවීම් 
ඕනෑම 

බැංකුවකින් 
මහජන 
බැංකුයේ 

100 000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී (සමනළ 
සංකීර්ය) කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.158/5, නව නගරය, 

රත්නපුර. 
 

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

අදාළ නැත NCB  

 
 
 

බාගැනීම
ට 

සබඳතාව 
 

https://www.dropbox.com/s/2shknl82rt95qcv/ENG-GEN-MC-UKU-BIDS-2019-003.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2shknl82rt95qcv/ENG-GEN-MC-UKU-BIDS-2019-003.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0i6cvo8n9m87rkq/Eng-GEN-SC-SWPS-2019-05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0i6cvo8n9m87rkq/Eng-GEN-SC-SWPS-2019-05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0i6cvo8n9m87rkq/Eng-GEN-SC-SWPS-2019-05.pdf?dl=0
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 045-2225002 
ෆැක්ස් 

045-2225005 
සහ 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය  

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

 

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

  

ජනන/ 
සමනළ 
සංකීර්යය 

SC/DGM/BID/UPS/2019/01 

උඩවලව විදුලි බලාගාරයට කුලී 
පදනම මත වෑන් රථයක් ලබාගැනීම 

2019/2020 
 
 

2019-05-30 
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 
සහ 

විදුලි ඉංිනයන්රු,  
උඩවලව විදුලි 

බලාගාරය , ලංවිම,  
උඩවලව. 

දු. ක. 047 362 9243 

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 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී (සමනළ 
සංකීර්ය) කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.158/5, නව නගරය, 

රත්නපුර. 
 

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

 

අදාළ නැත NCB  

 
  

බාගැනීම
ට 

සබඳතාව 
 
 

ජනන 
(මහවැලි 
සංකීර්යය) 

 

MC/DGM/PROC/2019/05 
 

ආසන 12 කින් සමන්විත වෑන් රථයක් 
කුලියට ගැනීම 

 
මහවැලි සංකීර්යය කාර්යාලය,  

අම්පිටිය, මහනුවර 

2019 / 05 / 
29  14.00 
පැයට 

 

මහවැලි 
සංකීර්යය 
සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයධිකාරී 

(මහවැලි සංකීර්යය) 
කාර්යාලය  ලං.වී.ම. 
අංක 40/20  අම්පිටිය 

පාර  මහනුවර 

රු.1000/= 
සෑම 

යගවීමක්ම 
ඕනෑම 
මහජන 
බැංකු 

ශාඛාවක් 
මගින් 
මහජන 
බැංකුයේ 

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 
ලං.වී.ම . 

රු.10 000/= 
 

නියයෝජය සාමානයධිකාරී 
(මහවැලි සංකීර්යය) 

කාර්යාලය  ලං.වී.ම. අංක 
40/20  අම්පිටිය පාර  

මහනුවර 

නියයෝජය 
සාමානයධිකාරී(මහවැ

ලි සංකීර්යය) 
කාර්යාලය  ලං.වී.ම.             
අංක 40/20  අම්පිටිය 
පාර  මහනුවර. 

 
2019 / 05 / 29  
14.00 පැයට 

 

- යද්ශිය 
Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/381lbrsv5s7bx1r/Eng-GEN-SC-SWPS-2018-08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b5023d5f6d38og4/Eng-GEN-SC-UPS-2019-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b5023d5f6d38og4/Eng-GEN-SC-UPS-2019-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b5023d5f6d38og4/Eng-GEN-SC-UPS-2019-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3ijs76lqzwacv3b/Sin-Gen-MC-DGM-PROC-2019-05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3ijs76lqzwacv3b/Sin-Gen-MC-DGM-PROC-2019-05.pdf?dl=0
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ජනන 
මුලස්ථාන
යේ ගිණුම් 
අංක 071-
1001-2-
3320-705 
බැරයවන 
යසේ යගවා 
බැංකු ලදුපත 
ඉදිරිපත් කල 

යුතුය. 

ජනන 
(මහවැලි 
සංකීර්යය) 

 

MC/DGM/PROC/2019/04 
 

ලං.වි.ම.  නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(මහවැලි සංකීර්යය) කාර්යාල පරිශ්රය 
සඳහා යපෞද්ගලික ආරක්ෂක යසේවය 

සැපයීම - 2019 

2019 / 05/ 
29  14.00 
පැයට 

 

මහවැලි 
සංකීර්යය 
සපයාගැනීම් 
කමිටුව  

නියයෝජය 
සාමානයධිකාරී 

(මහවැලි සංකීර්යය) 
කාර්යාලය  අංක 

40/20  අම්පිටිය පාර  
මහනුවර 

රු.1000/=  
සෑම 

යගවීමක්ම 
ඕනෑම 
මහජන 
බැංකු 

ශාඛාවක් 
මගින් 
මහජන 
බැංකුයේ 

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 
ලං.වී.ම . 
ජනන 

මුලස්ථාන
යේ ගිණුම් 
අංක 071-
1001-2-
3320-705 
බැරයවන 
යසේ යගවා 
බැංකු ලදුපත 
ඉදිරිපත් කල 

යුතුය. 

රු.15 000/= 
 

නියයෝජය සාමානයධිකාරී 
(මහවැලි සංකීර්යය) 
කාර්යාලය  අංක 40/20  
අම්පිටිය පාර  මහනුවර 

නියයෝජය 
සාමානයධිකාරී 

(මහවැලි සංකීර්යය) 
කාර්යාලය  අංක 

40/20  අම්පිටිය පාර  
මහනුවර 

 
2019 / 05/ 29  14.00 

පැයට 
 

- යද්ශිය 
Click 
here 

 

 
 
 
 
 

සම්යප්රේෂය 
යමයහයුම් හා 
නඩත්තු 
දකුය - 
බස්නාහිර 
උතුර 

 
 
 
 

MS/WN/NCB2019/04/D 
 

සම්යප්රේෂය යමයහයුම් හා නඩත්තු 
දකුය- බස්නාහිර උතුරට අයත් ද. යවෝ 
132 රැහැන් මාර්ගයන්හි මංවර යහ ප 

කිරීම සඳහා සුදුසු 
යකොන්ත්රාත්කරුයවකු යතොර ගැනීම 

2019/05/30 
ප.ව. 2.00 

 
 
 
 

සම්යප්රේෂය 
අංශයේ 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

 
ප්ර.ඉ.(සම. යම්. හා. න-
දකුය) බස්නාහිර 
උතුර  කාර්යාලය  
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  

ශාන්ත ෆ්රැන්සිස් 
පටුමග  දළුගම  
කැලණිය. 

 
දු.අ. 011 2905261 

 
 
 
 
 

රු. 500.00 

 
 
 
 
 

රු. 45 000.00 

 
 

ප්ර.ඉ.(සම. යම්. හා. න-
දකුය) බස්නාහිර උතුර  

කාර්යාලය  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  
ශාන්ත ෆ්රැන්සිස් පටුමග  
දළුගම  කැලණිය. 

 

 
 

ප්ර.ඉ.(සම. යම්. හා. 
න-දකුය) බස්නාහිර 
උතුර  කාර්යාලය  
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  

ශාන්ත ෆ්රැන්සිස් 
පටුමග  දළුගම  
කැලණිය. 

 

 
 
 
 
 
-  

NCB 
 

 
 
 
 
 

Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/7k9itlywq3joegh/SIN-GEN-MC-DGM-PROC-2019-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7k9itlywq3joegh/SIN-GEN-MC-DGM-PROC-2019-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dx0mr31qxq8tvpv/Eng-TRA-O%26M-%28MS-WN-NCB-2019-04-D%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dx0mr31qxq8tvpv/Eng-TRA-O%26M-%28MS-WN-NCB-2019-04-D%29.pdf?dl=0


 10 

1. යපොල්පිටිය - අතුරුගිරිය 
2. කැළණිය-අනියාකන්ද-

යකොටුයගොඩ 
3. කටුනායක-යබෝවලවත්ත 
4. යකොටුයගොඩ- කටුනායක 
5. සපුගස්කන්ද- කැලණිය 
6. බියගම- සපුගස්කන්ද 
7. බියගම- සපුගස්කන්ද 

බලස්ථායය 
 

ෆැකස් : 011 2905262 

 
 
 
 
 

සම්යප්රේෂය 
යමයහයුම් හා 
නඩත්තු 
දකුය - 
බස්නාහිර 
උතුර 

 
 
 
 

MS/WN/NCB2019/03/D 
 

සම්යප්රේෂය යමයහයුම් හා නඩත්තු 
දකුය- බස්නාහිර උතුරට අයත් ද. යවෝ 
220 රැහැන් මාර්ගයන්හි මංවර යහ ප 

කිරීම සඳහා සුදුසු 
යකොන්ත්රාත්කරුයවකු යතොර ගැනීම 

8. යකොත්මයල්- බියගම 
9. බියගම-යකොටුයගොඩ 

10. යකරවලපිටිය-යකොටුයගොඩ 
11. නව හලාවත-යේයන්යගොඩ 
12. යකොටුයගොඩ -යේයන්යගොඩ 

2019/05/30 
ප.ව. 2.00 

 
 
 
 

සම්යප්රේෂය 
අංශයේ 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

 
ප්ර.ඉ.(සම. යම්. හා. න-
දකුය) බස්නාහිර 
උතුර  කාර්යාලය  
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  

ශාන්ත ෆ්රැන්සිස් 
පටුමග  දළුගම  
කැලණිය. 

 
දු.අ. 011 2905261 

ෆැකස් : 011 2905262 

 
 
 
 
 

රු. 500.00 

 
 
 
 
 

රු. 75 000.00 

 
 

ප්ර.ඉ.(සම. යම්. හා. න-
දකුය) බස්නාහිර උතුර  

කාර්යාලය  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  
ශාන්ත ෆ්රැන්සිස් පටුමග  
දළුගම  කැලණිය. 

 

 
 

ප්ර.ඉ.(සම. යම්. හා. 
න-දකුය) බස්නාහිර 
උතුර  කාර්යාලය  
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  

ශාන්ත ෆ්රැන්සිස් 
පටුමග  දළුගම  
කැලණිය. 

 

 
 
 
 
 
-  

NCB 
 

 
 
 
 
 

මෙතැනි
න් 

බලන්න 

https://www.dropbox.com/s/wkund9oihccrl9k/Eng-TRA-O%26M-%28MS-WN-NCB-2019-03-D%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wkund9oihccrl9k/Eng-TRA-O%26M-%28MS-WN-NCB-2019-03-D%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wkund9oihccrl9k/Eng-TRA-O%26M-%28MS-WN-NCB-2019-03-D%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wkund9oihccrl9k/Eng-TRA-O%26M-%28MS-WN-NCB-2019-03-D%29.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(උ.මැ.ප.) 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඊ(යකොම්)සී8/2019/0
17/ආර්බී කලත්තෑවා 

ලං.වි.ම. ආරක්ෂක නියාමකයන්යේ 
යපොදු නිල නිවාසය සඳහා වසරක 
කාලසීමාවක් සඳහා නිවසක් 
කුලියට/බද්දට ලබා ගැනීම. 

 

තිබිය යුතු අවශ් යතා : 

 
 කලත්තෑව පළාත් ගබඩායේ 

සිට කි.මි.02ක් ඇතුලත 
පිහිීයම. 

 
 වර්ග අඩි 2000 යනොඅඩු නල 

ජළය විදුලිය හා 
සනීපාරක්ෂක පහසුකම් 

සහිත වීම. 

 
 පැහැදි ප පිවිසුම් ප්රධාන 
යේට්ටුව  නිදන කාමර 03 න් 
හා ඇතුලත නාන කාමරයක් 

සහිත වීම. 
 
 

2019-05-09 
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 පි පබඳ 
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  

අනුරාධපුර. 
 

දු.ක. 025-2222552 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(උමැ) කාර්යාලය  
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  

යනො.525/26  ඩි.එස්. 
යසේනානායක මාවත  

අනුරාධපුර. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

අදාළ නැත 
NCB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ීය/2019/1
30 

 විදුලි ඉංිනයන්රු (නාරම්මල) 
කාර්යාලයට අයත් විදුලි අධිකාරී 
(වාණිජ) -I සඳහා කුලී පදනම මත 

වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 

2019 මැයි 
29 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රධාන විදුලි ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැද්දුම, 
කුලියාපිටිය. 

 
037 - 2281892 

1,000.00 35,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී (වයඹ) 

කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැද්දුම, 
කුලියාපිටිය. 

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

 NCB 
Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ීය/2019/1
31 

 ප්රධාන විදුලි ඉංිනයන්රු (තැනීම්) 
ඒකකයට  අයත් නිකවැරටිය හා 
වාරියාපාල ඡන්ද යකොට්ඨාස සඳහා 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා 

ගැනීම. 

2019 මැයි 
29 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 35 000.00 එම එම  NCB 
Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/ut1npz4dsvr5dmo/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-130.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ut1npz4dsvr5dmo/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-130.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/coe0354eallyske/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-131.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/coe0354eallyske/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-131.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ීය/2019/1
32 

ප්රධාන විදුලි ඉංිනයන්රු (යබදාහැරීම් 
නඩත්තු) ඒකකයට අයත් මිල්ලව 
නඩත්තු  උප ඒකකය සඳහා 

කුරුයෑගල නගර සීමාව තුලින්  ජලය, 
විදුලිය, දුරකථන, මාර්ග පහසුකම් 
සහිත වර්ග අඩි 2000 යනොඅඩු 

යගොඩනැගිල්ලක් සහිත පර් ස් 50 ට 
යනොඅඩු ඉඩමක් කුලී යහෝ බදු පදනම 

මත ලබා ගැනීම 

2019 මැයි 
29 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 10,000.00 එම එම  NCB 
Click 
Here 

 

බබදාහැීම් 

කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/19/104 

 
ප්රධාන විදුලි ඉංිනයන්රු කාර්යාලය 

(අම්පාර)   සං ාරක 
නිවාස පාරියභෝගික යසේවා 
මධයස්ථානය  අම්පාර උප 

ගබඩාව යබදාහැරීම් තැනීම් අම්පාර 
සහ යබදාහැරීම් නඩත්තු අම්පාර  
සඳහා පිරිසිදු කිරීම්  නඩත්තු හා 
සනීපාරක්ෂක යසේවා සැපයීම. 

2019.05.29 
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

ප්රායද්ශීය  විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය 

(අම්පාර ) 
063-2222387 
063-2222078 

යහෝ 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී(නැ
යගනහිර කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 

500.00 10 000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය)  
නිලායවලි පාර  
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය - 

NCB 

Click Here 

බබදාහැීම් 

කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/19/105 

 
විදුලි ඉංිනයන්රු කාර්යාලය 

ත්රීකුයාමලය  නිල නිවාස සංකීර්යය  
සං ාරක නිවාසය පාරියභෝගික යසේවා 
මධයස්ථානය සහ පළාත් ගබඩාව 
ත්රීකුයාමලය සඳහා පිරිසි ක කිරීම්  
නඩත්තු හා සනීපාරක්ෂක යසේවා 

සැපයීම 

2019.05.29 
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

ප්රායද්ශීය  විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය 
(ත්රීකුයාමලය ) 
026-2220060 

යහෝ 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී(නැ
යග 

නහිර කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 

 

500.00 10 000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය)  
උප්පුයේලි  
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උප්පුයේලි  
ත්රිකුයාමලය 

- 

NCB 

Click Here 

බබදාහැීම් 

කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/19/0107 
 

යතොරතුරු තාක්ෂය නිළධාරී 
(නැයගනහිර) නි.සා.ත්රීකුයාමලය   

යේ රාජකාරී කටයුතු  සඳහා තනි කැේ 
රථයක් කුලියට ලබා ගැනීම 

2019.05.29 
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 

https://www.dropbox.com/s/n0fg1coy49yhahi/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-132.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n0fg1coy49yhahi/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-132.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vf6vztym8b9psx8/Eng-DD2-EP-104%20Janitorial%20Service%20to%20Ampara%20Area.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zdlzzkj3nku6p9g/Eng-DD2-EP-105%20Janitorial%20Service%20Trincomalee.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pnp3c44vb3gkjsn/Eng-DD2-EP-107%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20IT%20East.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/160 
 

ගලයගදර ප්රායද්ශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය පවත්වායගන යාම සඳහා 
වසර 02ක කාලයකට පහත සඳහන් 
සුදුසුකම් සහිත යගොඩනැගිල්ලක් 
බදු/කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

 
 ගලයගදර නගරයට ආසන්නයේ 
ප්රධාන මාර්ගයට පහසුයවන් පිවිසිය 
හැකි පරිදි පිහිටා තිබිය යුතුය. 

 යගොඩනැගිල්ල ව.අ. 4500 කට 
ආසන්න විය යුතුය.(අවම වශයයන්) 
 නල ජලය  විදුලිය හා දුරකථන 

පහසුකම් තිබිය යුතුය. 
 සනීපාරක්ෂක පහසුකම් තිබිය යුතුය. 
 ද්විත්ව කාර්යය වාහන 05ක් නවතා 

තැබීයම් පහසුකම් තිබිය යුතුය. 
 ඉඩම වටා ආරක්ෂිත තාප්පයක් යහෝ 

ආරක්ෂිත වැටක් තිබිය යුතුය. 
 

2019-05-29 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

තමා විසින් සකස් 
කරගත් අයදුම්පතක 
බලායපොයරොත්තු වන 
මාසික කු පය සහ 

යගොඩනැඟිල්යල් සියලු 
විස්තර සඳහන් කර 

එවන්න. 
 
 

දු.අ.  081-2054581 
081-4950330 

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

අංක 04  
අස්ගිරිය පාර  
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය  

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  
අංක 04  

අස්ගිරිය පාර  
මහනුවර. 

අදාල නැත. යද්ශීය - 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/161 
 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු (තැනීම්) ම.ප. 
ඒකකය සඳහා කුලී පදනම මත වසර 
02ක කාලයකට යමෝටර් කාර් රථයක්  

ලබා ගැනීම. 
 

2019-05-29  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 
081-4472724 

 
 

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

අංක 04  
අස්ගිරිය පාර  
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය  

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  
අංක 04  

අස්ගිරිය පාර  
මහනුවර. 

අදාල නැත. යද්ශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/162 
 

ප්රායද්ශීය විදුලි ඉංිනයන්රු  මාවනැල්ල 
කාර්යාලයට අයත් දිප්පිටිය  

වි.පා.යසේ.ම.හි විදුලි කණු ගබඩා කර 
තබා ගැනීම සඳහා   කුළී/බදු  පදනම 
මත පහත සඳහන් පහසුකම් සහිතව 
වසර 02ක කාලයකට ඉඩමක්  ලබා 

ගැනීම. 
 

1.දිප්පිටිය නගරය තුළ ප්රධාන පාරකට 
යාබදව 

පිහිටිය යුතුය. 
2 ඉඩම වටා ආරක්ෂිත වැටක් යයොදා 

යවන් කර 
තිබිය යුතුය. 

2019-05-29  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

තමා විසින් සකස් 
කරගත් අයදුම්පතක 
බලායපොයරොත්තු වන 
මාසික කු පය සහ 

යගොඩනැඟිල්යල් සියලු 
විස්තර සඳහන් කර 

එවන්න. 
 

දු.අ.  035-2249025 
035-4928948 

- - 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. යද්ශීය - 

https://www.dropbox.com/s/cqmopeu1o3p575q/Sin-DD2-CP-PC-2019-161.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cqmopeu1o3p575q/Sin-DD2-CP-PC-2019-161.pdf?dl=0
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3 යටොන් 10 යරේන් රථයක්  
පහසුයවන් පිවිසීමට 

ප්රමායවත් පිවිසුම්  මාර්ගයක් තිබිය 
යුතුය. 

4. පර් ස් 30ක් යහෝ ඊට වැඩි 
තැනිතලා භූමියක් 

විය යුතුය. 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/HV-
76/Cons-15/2K19/50 

 
 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු (තැනීම්-ඌව) 
ඒකකයේ 

විදුලි අධිකාරි(VI) වැඩ කණ්ඩායම 
සඳහා කුලි පදනම මත වසර යදකක 
කාලයකට සිංගල් කැේ රථයක් 

ලබාගැනීම 

 
 
 
 
 
 
 

2019 මැයි 
29  ප.ව 
15.00 

 

 
 
 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව  ප්රධාන 

ඉංිනයන්රු (වානිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක. : 0552222474 

 
 

 
500.00 

 
46,000.0 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව  ප්රධාන ඉංිනයන්රු 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව  ප්රධාන 
ඉංිනයන්රු (වානිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

NCB 

Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

(බපද II) 

 

 

 

 

 

 

 

 

WPSII/T/2019/035 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 ක් 

සඳහා වෑන් රථ 01ක් 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු 

(ශ්රී ජයවර්ධනපුර) – 

මාලයේ පා.යසේ.ම. සඳහා 

 

2019.05.29 

යප.ව. 10.00 

 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද II) 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධනපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

රු. 500.00 

 

රු. 

5000.00 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධනපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධනපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

අදාල 

යනොයේ 

 

ජාතික 

ලංසු 

Click 

here 

 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

(බපද II) 

 

 

WPSII/T/2019/036 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 ක් 

සඳහා වෑන් රථ 01ක් 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු 

(ශ්රී ජයවර්ධනපුර) – 

වැලිවිට පා.යසේ.ම. සඳහා 

 

2019.05.29 

යප.ව. 10.00 

 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද II) 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධනපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

රු. 500.00 

 

රු. 

5000.00 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධනපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධනපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

අදාල 

යනොයේ 

 

ජාතික 

ලංසු 

Click 

here 

 

file://2fls-com-pc006/c-6/EE(MM)/Sin-DD3-UVA-2019-05-09/2019%20ICB%2010.pdf
file://2fls-com-pc006/c-6/EE(MM)/Sin-DD3-UVA-2019-05-09/2019%20ICB%2010.pdf
https://www.dropbox.com/s/nsahp8530nvs06n/WPSII.T.2019.035.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nsahp8530nvs06n/WPSII.T.2019.035.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t3az25xn9gcylv2/WPSII.T.2019.036.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t3az25xn9gcylv2/WPSII.T.2019.036.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය 03 

(බපද II) 
 
 
 
 
 
 
 

 

WPSII/T/2019/038 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 ක් 

සඳහා වෑන් රථ 01ක් 
 ප්රධාන ඉංිනයන්රු  

(සැලසුම් හා සංවර්ධන) සඳහා 

 
2019.05.29 
යප.ව. 10.00 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීම් 
කමිටුව 

(බපද II) 

 
නි. සා. (බපද II ) 
කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධනපුර මාවත, 
ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 
රු. 500.00 

 
රු.  

5000.00 

 
නි. සා. (බපද II ) 
කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධනපුර මාවත, 
ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 
නි. සා. (බපද II ) 
කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධනපුර මාවත, 
ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

අදාල 
යනොයේ 

 
ජාතික 
ලංසු 

Click 

here 
 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

(බපද II) 

 

 

 

 

 

 

 

 

WPSII/T/2019/049 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 ක් 

සඳහා කෲ කැේ රථ 01ක් 

 ප්රධාන ඉංිනයන්රු  

(යබදාහැරීම් නඩත්තු ශාඛාවට අයත් 

තරාපැවි නඩත්තු ඒකකය) සඳහා 

 

2019.05.29 

යප.ව. 10.00 

 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද II) 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධනපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

රු. 500.00 

 

රු.  

5000.00 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධනපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධනපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

අදාල 

යනොයේ 

 

ජාතික 

ලංසු 

Click 

here 

 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

(බපද II) 

 

 

 

 

 

 

 

 

WPSII/T/2019/050 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 ක් 

සඳහා වෑන් රථ 01ක් 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු 

(වාණිජ) සඳහා 

 

2019.05.22 

යප.ව. 10.00 

 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද II) 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධනපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

රු. 500.00 

 

රු. 

5000.00 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධනපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධනපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

අදාල 

යනොයේ 

 

ජාතික 

ලංසු 

Click 

here 

 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

(බපද II) 

 

 

 

 

WPSII/T/2019/051 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 ක් 

සඳහා කෲකැේ රථ 01ක් 

විදුලි ඉංිනයන්රු 

(අවිස්සායේල්ල) සඳහා 

 

2019.05.22 

යප.ව. 10.00 

 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද II) 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධනපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

රු. 500.00 

 

රු. 

5000.00 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධනපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධනපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

අදාල 

යනොයේ 

 

ජාතික 

ලංසු 

Click 

here 

https://www.dropbox.com/s/adqdvnpigkxjg3b/WPSII.T.2019.038.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/adqdvnpigkxjg3b/WPSII.T.2019.038.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0oxoaltnvzu779p/WPSII.T.2019.049.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0oxoaltnvzu779p/WPSII.T.2019.049.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uug3upa35s18uun/WPSII.T.2019.050.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uug3upa35s18uun/WPSII.T.2019.050.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6k7rzpum0ko1d1q/WPSII.T.2019.051.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6k7rzpum0ko1d1q/WPSII.T.2019.051.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

(බපද II) 

 

 

 

 

 

 

 

 

WPSII/T/2019/052 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 ක් 

සඳහා වෑන් රථ 01ක් 

විදුලිඉංිනයන්රු 

(ප්රායද්ශීය නඩත්තු ඒකකය - 

අවිස්සායේල්ල) සඳහා 

 

2019.05.29 

යප.ව. 10.00 

 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද II) 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධනපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

රු. 500.00 

 

රු. 

5000.00 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධනපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධනපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

අදාල 

යනොයේ 

 

ජාතික 

ලංසු 

Click 

here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

 
දප/ගා/ලි1/නිළ ඇ කම්/2019/03 

 
නිළ ඇ කම් මසා නිම කර සැපයීම 

 
ගාල්ල ප්රායද්ශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 

කාර්යාලයේ යසේවක මණ්ඩලය සඳහා 
නිළ ඇ කම් මසා නිම කර සැපයීම. 

(ගාල්ල ප්රයද්ශයයන් වියශේෂයි) 

 
 

2019.05.23 
ප.ව.2.00 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

 
 

ප්රායද්ශීය විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය. 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  
යනො187/3 

බණ්ඩාරනායක 
යපයදස  
ගාල්ල 

 
දු.ක - 09122-34344 

 
 

1000/- 

 
 

5000/- 

 
 

ප්රායද්ශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය. 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  
යනො187/3 

බණ්ඩාරනායක යපයදස  
ගාල්ල 

  
 

අදාලයනොයේ
. 

 
 

NCB 
 

 
යතොරතුරු 
පිටපත්ර 

 

යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

 
දප/ගා/ලි1/මි.ගැ/සපත්තු සහ 

යම්ස්/2019/04 
 

සපත්තු සහ යම්ස් සැපයීම 
 

ගාල්ල ප්රායද්ශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලයේ යසේවක මණ්ඩලය සඳහා 

සපත්තු සහ යම්ස්  සැපයීම. 
(ගාල්ල ප්රයද්ශයයන් වියශේෂයි) 

 
 

2019.05.23 
ප.ව.2.00 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

 
 

ප්රායද්ශීය විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය. 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  
යනො187/3 

බණ්ඩාරනායක 
යපයදස  
ගාල්ල 

 
දු.ක - 09122-34344 

 
 

1000/- 

 
 

5000/- 

 
 

ප්රායද්ශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය. 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  
යනො187/3 

බණ්ඩාරනායක යපයදස  
ගාල්ල 

  
 

අදාලයනොයේ
. 

 
 

NCB 
 

 
යතොරතුරු 
පිටපත්ර 

යබදාහැරීම් 
අංශ 4 

(දකුණුපළාත
) 

 
DGM(SP)/C2/2019/11 

 
ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩලයේදකුණුපළාත්
ගබඩායේඇතිභාවිතයයන්ඉවත්කරනල

දඅබලිභාණ්ඩවිකිණීම 
 

 
2019-05-29 
ප.ව. 2.00 

 
පළාත්සපයා
ගැනීම් 

 
නි.සා.(ද.ප.) 

කාර්යාලය  ලං.වි.ම.  
අංක.167   

මාතරපාර ගාල්ල. 
 

 
1 000.00 

 
ලංසුයවන් 10% 

කමුදල 

 
නි.සා.(ද.ප.) කාර්යාලය  
ලං.වි.ම.  අංක.167   
මාතරපාර ගාල්ල. 

 

  
අදාළයනොයේ

. 

 
NCB 

 

 
යතොරතුරු 
පිටපත්ර 

https://www.dropbox.com/s/ivdjrpsqddjwwgh/WPSII.T.2019.052.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ivdjrpsqddjwwgh/WPSII.T.2019.052.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c1fri613mdr6hd0/Sin-DD4%28SP%29-DGM%28SP%29-C2-2019-05-09%2011.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c1fri613mdr6hd0/Sin-DD4%28SP%29-DGM%28SP%29-C2-2019-05-09%2011.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c1fri613mdr6hd0/Sin-DD4%28SP%29-DGM%28SP%29-C2-2019-05-09%2011.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c1fri613mdr6hd0/Sin-DD4%28SP%29-DGM%28SP%29-C2-2019-05-09%2011.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c1fri613mdr6hd0/Sin-DD4%28SP%29-DGM%28SP%29-C2-2019-05-09%2011.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c1fri613mdr6hd0/Sin-DD4%28SP%29-DGM%28SP%29-C2-2019-05-09%2011.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශ 04 
(දකුණු 
පළාත) 

 
නිසා(දප)/ලි2/ගර්හිත වාහන/2019/12 

 
LC-7866යදොඹකර රථය විකිණීම 

(Ashok Layland) 
 

2019.05.29 
ප.ව.2.00 

දකුණු පළාත් 
සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(දකුණු පළාත) 

කාර්යාලය  ලං.වි.ම.  
යනො.167  
මාතර පාර  
ගාල්ල 

1 000.00 25,000.00 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (දකුණු 
පළාත) කාර්යාලය  
ලං.වි.ම.  යනො.167  
මාතර පාර  ගාල්ල 

 
අදාලයනොයේ

. 
NCB 

 
යතොරතුරු 
පිටපත්ර 

 

 
 

යබදාහැරීම් 
අංශ 04 
දකුණු 
පළාත 

 

 

DGM(SP)/C2/HV/2019/13 

 

ප්රධානවිදුලිඉංිනයන්රු (අකුරැස්ස) 
ඒකකයේඅකුරැස්ස ප්රායද්ශිය විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ 

රාජකාරිසඳහාවෑන්රථ 01 

ක්කුලීපදනමමතසපයාගැනීම. 

(ලියාපදිංචිකරවසර 10 

ක්ඇතුලතවාහනවියයුතුය) 
 
 
 

 

2019-05-

29ප.ව. 
02.00 

දකුණු පළාත් 
සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(දකුණු පළාත) 

කාර්යාලය  ලං.වි.ම.  

යනො.167  
මාතර පාර  
ගාල්ල 

 
රු.500.00 

-  
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (දකුණු 
පළාත) කාර්යාලය  

ලං.වි.ම.  යනො.167  
මාතර පාර  ගාල්ල 

  
අදාලයනොයේ

. 

 

NCB 

 

 
යතොරතුරු 
පිටපත්ර 

 

යබදාහැරීම් 
අංශ 04 
දකුණු 
පළාත 

 

DGM(SP)/C2/HV/2019/14 

ප්රධානවිදුලිඉංිනයන්රු 

(ගාල්ල)ප්රායද්ශිය විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලයේ විදුලි ඉංිනයන්රු 
(නඩත්තු)යේ රාජකාරිසඳහායමෝටර් 

කාර් රථ 01 

ක්කුලීපදනමමතසපයාගැනීම. 

(ලියාපදිංචිකරවසර 10 

ක්ඇතුලතවාහනවියයුතුය) 

2019-05-

29ප.ව. 
02.00 

දකුණු පළාත් 
සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(දකුණු පළාත) 

කාර්යාලය  ලං.වි.ම.  

යනො.167  
මාතර පාර ගාල්ල 

 
රු.500.00 

-  
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (දකුණු 
පළාත) කාර්යාලය  

ලං.වි.ම.  යනො.167  
මාතර පාර  ගාල්ල 

  
අදාලයනොයේ

. 

 

NCB 

 

 
යතොරතුරු 
පිටපත්ර 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩේපීඑස්-1/පීපීසී/ීය/වී/2019/21 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 ප්රධාන 
ඉංිනයන්රු යබදාහැරීම නඩත්තු 
කාර්යාලය සඳහා කුලී පදනම මත 
වාෑන් රථයක් ලබාගැනීම සඳහා වූ 

යටන්ඩරය. 

2019.05.30 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

ගාලුපාර, රත්මලාන. 
011-2638852 

500.00 15,000.00 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 608, 
ගාලුපාර, රත්මලාන. 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

ගාලුපාර, රත්මලාන. 

 

NCB 

Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/c1fri613mdr6hd0/Sin-DD4%28SP%29-DGM%28SP%29-C2-2019-05-09%2011.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c1fri613mdr6hd0/Sin-DD4%28SP%29-DGM%28SP%29-C2-2019-05-09%2011.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c1fri613mdr6hd0/Sin-DD4%28SP%29-DGM%28SP%29-C2-2019-05-09%2011.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c1fri613mdr6hd0/Sin-DD4%28SP%29-DGM%28SP%29-C2-2019-05-09%2011.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c1fri613mdr6hd0/Sin-DD4%28SP%29-DGM%28SP%29-C2-2019-05-09%2011.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c1fri613mdr6hd0/Sin-DD4%28SP%29-DGM%28SP%29-C2-2019-05-09%2011.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1hpjjpadk54ha3o/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2019_21.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1hpjjpadk54ha3o/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2019_21.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2019/22 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි  

රත්මලාය ප්රබශයබයි  කැස්බෑවා 

පාරිබ ෝගික බසේවාා මධ්යස්ථායය 

සඳහා   කුලී පදනම මත වාෑන් රථයක් 
ලබාගැනීම සඳහා වූ යටන්ඩරය. 

2019.05.30 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

ගාලුපාර, රත්මලාන. 
011-2638852 

500.00 15,000.00 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 608, 
ගාලුපාර, රත්මලාන. 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

ගාලුපාර, රත්මලාන. 

 

NCB 

Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2019/23 

බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි ප්රධ්ාය 

ඉංජිබන්රු  තැනීම් ඒකකය සඳහා  

කුලී පදනම මත  කෲ කැබ් රථයක් 
ලබාගැනීම සඳහා වූ යටන්ඩරය. 

2019.05.30 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

ගාලුපාර, රත්මලාන. 
011-2638852 

500.00 15,000.00 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 608, 
ගාලුපාර, රත්මලාන. 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

ගාලුපාර, රත්මලාන. 

 

NCB 

Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2019/24 

බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි ප්රධ්ාය 

ඉංජිබන්රු   රත්මලාය ප්රබශයය සඳහා  

කුලී පදනම මත කෲ කැබ් රථයක් 
ලබාගැනීම සඳහා වූ යටන්ඩරය. 

2019.05.30 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

ගාලුපාර, රත්මලාන. 
011-2638852 

500.00 15,000.00 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 608, 
ගාලුපාර, රත්මලාන. 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

ගාලුපාර, රත්මලාන. 

 

NCB 

Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2019/36 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි 
රත්මලාය ප්රාබශකයකය සඳහා 

බපෞශගලික ආරක්ෂක බසේවාා සැපයීම 
සඳහා වූ යටන්ඩරය. 

(ලංසු මිල රු. මිලියය 5 ඉක්මවාන්බන් 

යම් ලංසු  ාරගන්යා අවාසාය දියයට 

බපර PCAIII අවායයබේ.) 

2019.05.30 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

ගාලුපාර, රත්මලාන. 
011-2638852 

500.00 93,000.00 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 608, 
ගාලුපාර, රත්මලාන. 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

ගාලුපාර, රත්මලාන. 

 

NCB 

Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2019/37 

බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි බදි වාල 

ප්රාබශකයකය සඳහා බපෞශගලික 

ආරක්ෂක බසේවාා සැපයීම සඳහා වූ 
යටන්ඩරය. 

(ලංසු මිල රු. මිලියය 5 ඉක්මවාන්බන් 

යම් ලංසු  ාරගන්යා අවාසාය දියයට 

බපර PCAIII අවායයබේ.) 

2019.05.30 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

ගාලුපාර, රත්මලාන. 
011-2638852 

500.00 41,000.00 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 608, 
ගාලුපාර, රත්මලාන. 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

ගාලුපාර, රත්මලාන. 

 

NCB 

Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/40x5gzw9a52ebmk/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2019_22.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/40x5gzw9a52ebmk/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2019_22.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tdz2itw6wh3yhou/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2019_23.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tdz2itw6wh3yhou/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2019_23.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8vpxysne5ss7mi1/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2019_24.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8vpxysne5ss7mi1/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2019_24.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/24wzrpeetbycehb/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_2019_36.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/24wzrpeetbycehb/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_2019_36.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kbi6riz9h8m6qc1/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_2019_37.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kbi6riz9h8m6qc1/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_2019_37.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2019/38 
බස්නාහිර පළාත දකුය 1 හි 

කල්යදමුල්ල යබදාහැරීම් නඩත්තු 
කාර්යාලය හා අයත් උපයපොළ, 

යතලවල පළාත් ගබඩාව හා තැනීම් 

වැඩබිම් සඳහා බපෞශගලික ආරක්ෂක 

බසේවාා ලබාගැනීම සඳහා වූ යටන්ඩරය. 

(ලංසු මිල රු. මිලියය 5 ඉක්මවාන්බන් 

යම් ලංසු  ාරගන්යා අවාසාය දියයට 

බපර PCAIII අවායයබේ.) 

2019.05.30 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

ගාලුපාර, රත්මලාන. 
011-2638852 

500.00 81,000.00 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 608, 
ගාලුපාර, රත්මලාන. 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

ගාලුපාර, රත්මලාන. 

 

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 රධාන 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. 
 

 

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

 

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

 

        සාමායයාධිකාකාී                      

https://www.dropbox.com/s/5fvr0b35g9mu56f/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_2019_38.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5fvr0b35g9mu56f/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_2019_38.pdf?dl=0
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