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ලංසු කැ`දවීම 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

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

කලාපය/ 
අංශය/ 
පළාත 

ලංසු යයොමු අංකය / අයිතම 
විස්තරය හා ප රමායය 

ලංසු 
භාර ගන්නා 

අවසාන දිනය 
හා යේලාව 

සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

ලංසු ප ොත් මිළදී ගත 

හැකි කාර්යාලය සහ 

අදාළ අංකය 

 
ලංසු 

ප ොපතහි 
මිල 
(රුපි.) 

ලංසු ඇපකරයේ 
වටිනාකම 

(රුපි.) 

ඉදිරිපත් කරන ලංසු 
භාරදිය යුතු කාර්යාලය 

ලංසු විවෘත කරන 

ස්ථානය 

පතොරතුරු 

පිට තක 
මිල 
(රුපි.) 

ලංසු 

වර්ගය 
ICB/ 
NCB 

පතොරතුරු 

පිට ත 

භාගත 

කිරීම් 

අමු ද්රවය 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2019/077 
 

i) Programmable Static Energy 
Meters for 12kV Switchgears  with 
Modem and Other    Accessories 
PPM Type: PPM 3 phase  4 wire 
(600: 300/1, 110V) – 100 Nos. 

 
ii) Premier ECD 210 GSM/GPRS 

Modem With all Necessary 
Accessories Including High Speed 

RS232 Communication 
Cables.- 200 Nos. 

 

2019 
ජූලි 
10 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

සිේවනමහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 

යකොළඹ 03 මගින් 
2019-07-09 දිනටයපර 

දුක.011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

65,000.00 
(මුදලින්යහෝබැං
කුඅයකරයක් 

මඟින්) 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවනමහල,  ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැගිල්ල 340, ආර් 

ඒ ද යමල් මාවත, යකොළඹ 
03 හි තබා ඇති 
ලංසුයපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- ICB Click Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2019/099 
 

i) Cable Alu. PVC Insulated PVC 
Sheathed – Twin Flat (7/1.70) 

16Sqmm -15,000 Mtrs. 
 

ii) Cable Cu. PVC Insulated PVC 
Sheathed –Single (19/2.14) 

70Sqmm – 1,500 Mtrs. 
 

iii) Cable Cu. PVC Insulated PVC 
Sheathed – Single (61/2.25) 

240Sqmm – 2,000 Mtrs. 
 

2019 
ජූනි 
19 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 
 
 

මගින් 
2019- 06-18 දිනට 

යපර 
දුක.011-2575923 

011-2575930 

3,500.00 
(මුදලින්) 

121,500.00 
(මුදලින්යහෝබැං
කුඅයකරයක් 

මඟින්) 

එම එම - NCB Click here 

https://www.dropbox.com/s/05pbl00a96vbflf/ENG-DD1-CC-2019-077.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cdp743esnao4xsz/ENG-DD1-CC-2019-099.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2019/100 
i)  Moulded Case Circuit Breaker 

630A (Without Enclosure)-20 Nos. 
 

ii) Moulded Case Circuit Breaker 
1000A (Without Enclosure)-15 Nos. 

 

2019 
ජූනි 
19 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 
(මුදලින්) 

36,000.00 
(මුදලින්යහෝබැං
කුඅයකරයක් 

මඟින්) 

එම එම - NCB Click Here 

ඉදිකිරීම් 

ජ්නන අංශය 

(මහවැලි 

සංකීර්යය) 

MC/RND/PT/2019/12 

රන්ටැයේ විදුලි බලස්ථානයේ 

වැසිකිළි,නාන කාමර සහ ඇදුම් 

මාරු කිරිම් සංයුක්ත කාමර 

සංකිර්යයඉදිකිරිම සදහා ලංසු 

කැදවිම. 

 
 

2019/06/20 
10:00 පැය 

මහවැලි 
සංකීර්යය  
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

1. ප්රධාාන 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 
මහජ්න 
බැංකුව 

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 

ඇති ලං.වි.ම. 
ජ්නන 

මුලස්ථාන 
 

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

ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය. 

 

රු. 

35,000.00 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු, 

රන්යදනිගල විදුලි 

බලස්ථානය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

තැ.යප. 05, රන්ටැයේ. 
 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු, 

රන්යදනිගල විදුලි 

බලස්ථානය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

තැ.යප. 05, 

රන්ටැයේ. 
 

 

 

NCB Click 

here 

 

ජ්නන අංශය 

(මහවැලි 

සංකීර්යය) 

MC/RND/PT/2019/08 

රන්යදනිගලවිදුලි බලස්ථානයට 

අයත් සංචාරක බන්ගලායේ 

යයෝිනත පැති බැමි සහ මළ 

අපවහන පද්ධාතියඉදිකිරිම සදහා 

ලංසු කැදවිම. 

 

2019/06/20 
10:00 පැය 

මහවැලි 
සංකීර්යය  
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

එම රු.1000.00 
එම 

රු. 

20,000.00 

එම එම  

 

NCB Click 

here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 

(ඌව) 

DGM (Uva)/CE (Com)/C1/070 

 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු(සැලසුම් හා 

සංවර්ධාන) 
ඒකකය ‘workstations’ කිරීම 

 

2019 ජූනි 19 
ප.ව 15.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වානිජ්) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 

පාර, 
හිඳ යගොඩ, 

500.00 22,500.00 නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වානිජ්) 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වානිජ්) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 

පාර, 
හිඳ යගොඩ, 

- ICB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

click 
here 

https://www.dropbox.com/s/bp75mcbshucbr9a/ENG-DD1-CC-2019-100.pdf?dl=0
mailto:cerdmc.gen@ceb.lk
https://www.dropbox.com/s/lwusnksi4fdphye/ENG-GEN-MC-RND-PT-2019-12.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lwusnksi4fdphye/ENG-GEN-MC-RND-PT-2019-12.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e4jblxys7k32ps9/ENG-GEN-MC-RND-PT-2019-08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e4jblxys7k32ps9/ENG-GEN-MC-RND-PT-2019-08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oc8os667m0rexlj/Workstation.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oc8os667m0rexlj/Workstation.pdf?dl=0
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බදුල්ල. 
 

දු.ක. : 0552222474 

බදුල්ල.  

යසේවා 
ජ්නන අංශය 

(තාපබල 
සංකීර්යය) 

එස්පීඑස්/සීඊ/කිේයූඒ /01/2019/04 
සපුගස්කන්ද විදුලි බලස්ථානය 

සඳහා විවාහකනිලධාාරී නිල 
නිවාසයක් වසරක කාලයක් සඳහා 

බද්දට ගැනීම 

2019.06.13 
වන දින 14:00 

පැයට 

නි. සා. 
(තාපබල 

සංකීර්යය) 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(සපුගස්කන්ද විදුලි 

බලස්ථානය-ලං.වි.ම., 
යහයියන්තුඩුව) 

2400422, 2400356 
ෆැක්ස් 2400584 

 

යනොමියල් අදාල නැත ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(සපුගස්කන්ද විදුලි 

බලස්ථානය-ලං.වි.ම., 
යහයියන්තුඩුව) 

2400422, 2400356 
ෆැක්ස් 2400584 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(සපුගස්කන්ද විදුලි 

බලස්ථානය-ලං.වි.ම., 
යහයියන්තුඩුව) 

2400422, 2400356 
ෆැක්ස් 2400584 

අදාල නැත NCB Click 

Here 

ජ්නන අංශය 
(මහවැලි 
සංකීර්ය)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MC/UKU/BIDS/2019/002 

 

උකුයවල විදුලි බලස්ථානයේ ඉහල 
සහ පහල නිවාස යපයදස්වල 

එලියපයහලි කිරීම්, උදයන කටයුතු 
සහ යගොඩනැගිලිවල පිරිසිදු කිරීයම් 

කටයුතු ඉටුකිරීයම් යසේවාව 
පවත්වායගන යෑම 

(එක් වසරක් සඳහා) 

2019/06/20 
14.00 පැයට 

 

මහවැලි 
සංකීර්ය 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

උකුයවල විදුලි 
බලාගාරය, ලං.වි.ම. , 

උකුයවල. 
 

 

T.P. 

066 224 3054 

066 224 4229 

 

Fax 

066 224 4351 
 

රු: 1,000.00 

 

සෑම 
යගවීමක්ම 

ඕනෑම 
මහජ්න 
බැංකු 

ශාඛාවකින් 
යදමටයගොඩ 

ශාඛායේ 
ඇති ලං.වි.ම. 

ජ්නක 
මුලස්ථාන
යේ ගිණුම් 

අංක: ’ 
071-1001-

2-3320-705 
බැරවන යසේ 
යගවා බැංකු 

ලදුපත 
ඉදිරිපත් කළ 

යුතුය. 
 

රු: 40,000/- උකුයවල විදුලි 
බලාගාරය, 

ලං.වි.ම. , උකුයවල. 
 

උකුයවල විදුලි 
බලාගාරය, 

ලං.වි.ම. , උකුයවල. 
 

2019/06/20 
14.00 පැයට 

 

අදාළ 
යනොයේ. 

NCB Click 
here 

 

සම්යප්රේෂය 

අංශය 

(පුනර්ජ්නනීය 

බලශක්ති 

සංවර්ධාන 

හා 

කාර්යසාධාන 

අධීක්ෂය 

TR/RED&PM/NCB/2019/001/D 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ 

පුනර්ජ්නනීය බලශක්තිසංවර්ධාන හා 

කාර්යසාධාන අධීක්ෂයශාඛා කාර්යාලය 

යලසභාවිතා කිරීමට වසර යදකක 

කාලයක් සදහා යකොළඹ නගර සභා 

සීමාව තුල පිහිටි යගොඩනැගිල්ලක් බදු 

පදනම මත ලබා ගැනීම 

2019/06/20 

යප.ව. 10.00 

සම්යප්රේෂය 

අංශ යේ 

ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

පුනර්ජ්නනී 

බලශක්ති 

සංවර්ධානහා 

කාර්යසාධාන 

අධීක්ෂයශාඛාව 

 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

යනො.20 සුයලයිමාන් 

අදාළ යනොයේ අදාළ යනොයේ පුනර්ජ්නනීයබලශක්ති 

සංවර්ධානහා කාර්යසාධාන 

අධීක්ෂයශාඛාව 

 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

යනො.20 සුයලයිමාන් ඇවනිේ 

යකොළඹ 05 

 

පුනර්ජ්නනීයබලශක්ති 

සංවර්ධානහා 

කාර්යසාධාන අධීක්ෂය 

ශාඛාව 

 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය 

යනො.20 සුයලයිමාන් 

අදාළ යනොයේ 
NCB  

https://www.dropbox.com/s/7va3lg70wonsiuq/Sin%20GEN-TC-SPS-CE-QUA-01-2019-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7va3lg70wonsiuq/Sin%20GEN-TC-SPS-CE-QUA-01-2019-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qn0r6yjtfj4kmvf/ENG-GEN-MC-UKU-BIDS-2019-002.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qn0r6yjtfj4kmvf/ENG-GEN-MC-UKU-BIDS-2019-002.pdf?dl=0
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ශාඛාව ) 

 

 

 

 

 

(වාහන 05 ක් නැවැත්වීයම්  පහසුකම් 

සහිතව වර්ග අඩි 2000ට යනොඅඩු 

යගොඩනැගිල්ලක් විය යුතුය) 

ඇවනිේ 

යකොළඹ 05 

දුරකතන අංනය 

0012583344 

 ඇවනිේ 

යකොළඹ 05 

 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019
/142 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු (තැනීම්) 
ඒකකයට අයත් විදුලි ඉංිනයන්රු II 

සඳහා කුලී පදනම මත යමෝටර් 
රථයක් ලබා ගැනීම. 

2019 ජුනි 19 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්) කාර්යාලය, 

නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැද්දුම, 
කුලියාපිටිය. 

 
037 – 2281892 

 

1,000.00 35,000.00 නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී (වයඹ) 

කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 

ඇස්සැද්දුම, 
කුලියාපිටිය. 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(වයඹ) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 

ඇස්සැද්දුම, 
කුලියාපිටිය. 

 NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019
/143 

විදුලි අධිකාකාරී (අලේව) පාරියභෝගික 
යසේවා මධායස්ථානය  සඳහා කුලී 
පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා 

ගැනීම. 

2019 ජුනි 19 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

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

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019
/144 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු (යබදාහැරීම් 
නඩත්තු) ඒකකයට අයත් විදුලි  

අධිකාකාරී (මිල්ලව වැඩ කණ්ඩායම) 
සඳහා කුලී පදනම මත කෲ කැබ් 

රථයක් ලබා ගැනීම. 

2019 ජුනි 19 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

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

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019
/145 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු (බලශක්ති 
කළමනාකරය) ඒකකයේ 

කාර්යාලය  සඳහා කුලී පදනම මත 
වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 

 

2019 ජුනි 19 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

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

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
 (උ.මැ) 

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

 
විදුලි ඉංිනයන්රු (බලශක්ති 

කළමනාකරය) උතුරු මැද යේ 
රාජ්කාරී කටයුතු සඳහා කුලී පදනම 
මත මාස 06 ක කාල සීමාවක් සඳහා 
කුලී පදනම මත කාර් රථයක් ලබා 

ගැනීම. 

2019.06.13 
ප.ව.03.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක 525/26, පළමු 

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

දු:අ: 025-2222552 

500.00 5,000.00 නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

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

මාවත, අනුරාධාපුර. 
දු:අ: 025-2222552 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
ඩී.එස්.යසේනානායක 
මාවත, අනුරාධාපුර. 

අදාළ නැත NCB click here 

https://www.dropbox.com/s/a3fu8yz0g39v5wu/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-142.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a3fu8yz0g39v5wu/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-142.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uxscvvfu5517snp/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-143.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uxscvvfu5517snp/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-143.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fh2r6hqd9r5b90p/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-144.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fh2r6hqd9r5b90p/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-144.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bhlcpz2abhs6l68/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-145.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bhlcpz2abhs6l68/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-145.pdf?dl=0
file:///C:/Users/DELL3/Desktop/Paper%20add%2030.05.2019/Sin-DD1-NCP--HV-2019-20.pdf
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යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
 (උ.මැ) 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/20
19/21 

 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (අනුරාධාපුර) 

යටයත් විදුලි 
අධිකාකාරී(යනොච්චියාගම) යේ 

රාජ්කාරී කටයුතු සඳහා වසර 02ක 
කාල සීමාවකට කුලී පදනම මත 

වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 
 

2019.06.13 
ප.ව.03.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 500.00 10,000.00 එම එම අදාළ නැත NCB click here 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
 (උ.මැ) 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/20
19/22 

 
මානව සම්පත් නිලධාාරී (උතුරු 

මැද) යේ රාජ්කාරී කටයුතු සඳහා 
කුලී පදනම මත  වර්ෂ 02 ක කාල 
සීමාවක් සඳහා කුලී පදනම මත 

කාර් රථයක් ලබා ගැනීම. 
 

2019.06.13 
ප.ව.03.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 500.00 10,000.00 එම එම අදාළ නැත NCB click here 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
 (උ.මැ) 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/20
19/23 

 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (ප.යබ.න) 

යටයත් විදුලි අධිකාකාරී(ප.යබ.න) යේ 
රාජ්කාරී කටයුතු සඳහා වසර 02ක 
කාල සීමාවකට කුලී පදනම මත 

වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 
 

2019.06.13 
ප.ව.03.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 500.00 10,000.00 එම එම අදාළ නැත NCB click here 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
 (උ.මැ) 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/20
19/24 

 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (ප.යබ.න) 

යටයත් විදුලි අධිකාකාරී(ප.යබ.න) යේ 
රාජ්කාරී කටයුතු සඳහා වසර 02ක 
කාල සීමාවකට කුලී පදනම මත 

වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 
 

2019.06.13 
ප.ව.03.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 500.00 10,000.00 එම එම අදාළ නැත NCB click here 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
 (උ.මැ) 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/20
19/25 

 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු(අනුරාධාපුර) 

යටයත් විදුලි ඉංිනයන්රු (නඩත්තු) 
යේ රාජ්කාරී කටයුතු සඳහා කුලී 

පදනම මත  වර්ෂ 02 ක කාල 
සීමාවක් සඳහා කුලී පදනම මත 

කාර් රථයක් ලබා ගැනීම. 

2019.06.13 
ප.ව.03.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 500.00 10,000.00 එම එම අදාළ නැත NCB click here 

Sin-DD1-NCP--HV-2019-21.pdf
Sin-DD1-NCP--HV-2019-22.pdf
Sin-DD1-NCP--HV-2019-23.pdf
Sin-DD1-NCP--HV-2019-24.pdf
Sin-DD1-NCP--HV-2019-25.pdf
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යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
 (උ.මැ) 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/20
19/26 

 
විදුලි ඉංිනයන්රු (කැකිරාව) යටයත් 

විදුලි අධිකාකාරී(කැකිරාව) යේ 
රාජ්කාරී කටයුතු සඳහා වසර 02ක 
කාල සීමාවකට කුලී පදනම මත 

වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 
 

2019.06.13 
ප.ව.03.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 500.00 10,000.00 එම එම අදාළ නැත NCB click here 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
 (උ.මැ) 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/20
19/27 

 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (මින්යන්රිය) 
යටයත් විදුලි අධිකාකාරී(කාර්යාල) 
යේ රාජ්කාරී කටයුතු සඳහා වසර 
02ක කාල සීමාවකට කුලී පදනම 

මත වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 
 

2019.06.13 
ප.ව.03.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 500.00 10,000.00 එම එම අදාළ නැත NCB click here 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
 (උ.මැ) 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/20
19/28 

 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (මින්යන්රිය) 

යටයත් විදුලි 
අධිකාකාරී(හිඟුරක්යගොඩ) යේ 

රාජ්කාරී කටයුතු සඳහා වසර 02ක 
කාල සීමාවකට කුලී පදනම මත 

වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 
 

2019.06.13 
ප.ව.03.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 500.00 10,000.00 එම එම අදාළ නැත NCB click here 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
 (උ.මැ) 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/20
19/29 

 
ගයකාධිකාකාරී (ආදායම්)-උතුරු මැද 

යේ රාජ්කාරී කටයුතු සඳහා කුලී 
පදනම මත මාස වර්ෂ 02 ක කාල 
සීමාවක් සඳහා කුලී පදනම මත 

කාර් රථයක් ලබා ගැනීම. 
 

2019.06.13 
ප.ව.03.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 500.00 10,000.00 එම එම අදාළ නැත NCB click here 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
( යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/08
3 
 

නිපයෝජ්යසානනයාධිකාකා ( (පකොළ  

නගරය) ටඅනියුක්ක ප්ර.ඉ (පකොළ  

දකුණ) ප්රාපිය ය කාර්යාලය, 

 ා.පසේ.න II හාබිද වැටුම් ඩිප ෝව 

සදහා වසර 02 කාලයක් සදහා 

 විතත්රා පසේවය ල ා ගැනින. 

2019 
ජුනි 
19 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් 

මාවත, යකොළඹ 03 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

30,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 

මඟින්) 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි (යකොළඹ 

නගරය) කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැගිල්ල, 340, ආර් 
ඒ ද යමල් මාවත, යකොළඹ 

03 හි තබා ඇති ලංසු 
යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- NCB Click Here 

Sin-DD1-NCP--HV-2019-26.pdf
Sin-DD1-NCP--HV-2019-27.pdf
Sin-DD1-NCP--HV-2019-28.pdf
file:///C:/Users/DELL3/Desktop/Paper%20add%2030.05.2019/Sin-DD1-NCP--HV-2019-29.pdf
https://www.dropbox.com/s/t6v6cfxr3dr7aoa/ENG-DD1-CC-2019-083.pdf?dl=0
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මගින් 
2019- 06-18 දිනට 

යපර 
දුක. 011-2575923 

011-2575930 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
( යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/10
4 
 

නිපයෝජ්ය සානනයාධිකාකා ( (පකොළ  

නගරය) ටඅනියුක්ක ප්රධාාන 

ඉංජිපේරු (පකොළ  උතුර) 

ප්රාපිය ය කාර්යාලය සදහා  කු  

වැේ රථයක් ල ා ගැනින  (කු  

වැේ iv/iv) 

(වසරකකාලයක් සදහා) 

 

2019 
ජුනි 
19 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 
(මුදලින්) 

 

එක් වැන් රථයක් 
සදහා 

10,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 

මඟින්) 

එම එම - NCB Click Here 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
( යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/10
7 
 

නිපයෝජ්ය සානනයාධිකාකා ( (පකොළ  

නගරය) ට අනුයුක්ත ප්රධාාන 

ඉංජිපේරු (නඩත්තු) ඒකකය 

සඳහා කූලි වැේ  රථයක් ල ා 

ගැනීන. (වාහන අංක iii/iii) 

(වසර 02ක කාලයක් සඳහා) 
 

2019 
ජුනි 
19 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 
(මුදලින්) 

 

එක් වැන් රථයක් 
සදහා 

10,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 

මඟින්) 

එම එම - NCB Click Here 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
( යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/10
8 
 

නිපයෝජ්ය සානනයාධිකාකා ( (පකොළ  

නගරය) ටඅනියුක්ක ප්රධාාන 

ඉංජිපේරු ( ලශක්ති 

කළනණාකරණ) ඒකකය සදහා  

කු  වැේ රථයක් ල ා ගැනින (කු  

වැේ II/II)  (වසර 02 ක කාලයක් 

සදහා) 

 

2019 
ජුනි 
19 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 
(මුදලින්) 

 

එක් වැන් රථයක් 
සදහා 

10,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 

මඟින්) 

එම එම - NCB Click Here 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
( යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/10
9 
 

නිපයෝජ්ය සානානයාධිකාකා ((පකොළ  

නගරය) කාර්යාලය සදහා කුලි 

වෑේ රථ 02 ක් ල ා ගැනින 

(වසර 02ක කාලයක් සඳහා) 

2019 
ජුනි 
19 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 
(මුදලින්) 

 

එක් වැන් රථයක් 
සදහා 

10,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 

මඟින්) 

එම එම - NCB Click Here 
 

https://www.dropbox.com/s/c8vdzuncrhctl4w/ENG-DD1-CC-2019-104.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nf0ixlert0dyu2p/ENG-DD1-CC-2019-107.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/icl390sqtelv64e/ENG-DD1-CC-2019-108.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j27nhlythjmfxyt/ENG-DD1-CC-2019-109.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය 02 
(උපයපොල 

තැනීම් හා 
නඩත්තු) 

 PRO&HM/DD2/DPC/2019/11 

 

ප්රධාාන ඉංජි පේරු (උ ප ොලතැනීම් 

හා නඩත්තු), වයා ෘති හා අධිකාසැර 

නඩත්තු-ප .අ.02  කාර්යාලය 

සඳහා වසරක  කාලයකට (යදුපරකු 

සහිත වෑේ රථයක්කුලියට ගැනීන. 

2019/06/19 
 

14.00 පැය 

DPC 
 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(උපයපොල තැනීම් හා 
නඩත්තු) වයාපෘති හා 

අධිකාසැර නඩත්තු - 
යබ.අ.02 කාර්යාලය. 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය. අංක 

21,පල්ලිය 
පාර,ගම්පහ. 

 
033-2223179 

500.00 15000.00 ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(උපයපොල තැනීම් හා 
නඩත්තු) වයාපෘති හා 

අධිකාසැර නඩත්තු - 
යබ.අ.02) කාර්යාලය. 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය. 
අංක 21,පල්ලිය 

පාර,ගම්පහ. 
 

033-2223179 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(උපයපොල තැනීම් හා 
නඩත්තු) වයාපෘති හා 

අධිකාසැර නඩත්තු - 
යබ.අ.02) කාර්යාලය. 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය. අංක 

21,පල්ලිය 
පාර,ගම්පහ. 

 
033-2223179 

 

- NCB click here 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය 02 
(වයා.හා 
අ.සැ.න.) 

PRO&HM/DD2/DPC/DGM/201

9/08 

නිපයෝජ්ය සානානයාධිකාකා ( (වයා.හා 

අ.සැ.න.) ප .අ.02   කාර්යාලය,    

සඳහා වසරක  කාලයකට 

 (යදුපරකු සහිත කාරයක් කුලියට 

ගැනීන. 

2019/06/12 
 

14.00 පැය 

DPC- DD2 නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(වයා.හා අ.සැ.න.) 
යබදාහැරීම් අංශය 2 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය,  
තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

 
0812222286 

500.00 15000.00 නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(වයා.හා අ.සැ..න.) 
යබදාහැරීම් අංශය 2, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

 
081-2222286 
081-2204298 

 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(වයා.හා අ.සැ..න.) 
යබදාහැරීම් අංශය 2, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

 

- NCB Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/19/114 

 
ප්රායද්ය ය විදුලි ඉංිනයන්රු 

(කල්මුයණ්) යේ රාජ්කාරී කටයුතු 
සදහා වෑන් රථයක්/ඩබල් කැබ් 

රථයක් කුලියට ලබා ගැනීම 

2019.06.12 

වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර

) 

ප්රායද්ය ය   ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය (කල්මුයණ් 

) 
067-2229276 

යහෝ 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරී(නැ
යග 

නහිර කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             

026-2222666 
026-2221030 

 

500.00 5,000.00 නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
උප්පුයේලි, 

ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උප්පුයේලි, 

ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click here  

යබදාහැරීම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/19/115 

 
විදුලි අධිකාකාරී  ඉඟිණියාගල 

 ා (පභෝගික නධායස්ථානය 

(අම් ාර)පේ රාජ්කාරී කටයුතු 

සදහා වෑේ රථයක්/ඩ ල් කැබ් 

රථයක් කුලියට ල ා ගැනීන. 

2019.06.12 

වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර

) 

ප්රායද්ය ය ප්රධාාන  විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය 

(අම්පාර) 
063-2222387 
063-2222078 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී(නැ

යගනහිර කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             

500.00 5,000.00 නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
නිලායවලි පාර, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click here  

https://www.dropbox.com/s/d77n6q7pe6pd59c/ENG-DD2-PHM-PR%26HM-DD2-DPC%20CE%28SC%26M%292019-11.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/onv9ypkhmwbnp62/Bid%20No_PRO%26HM_DD2_DPC_DGM_2019_08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/onv9ypkhmwbnp62/Bid%20No_PRO%26HM_DD2_DPC_DGM_2019_08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l3pu6l6254me3pq/Eng-DD2-EP-114%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20AEE%20Kalmunai.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zhjl4fkiiulx05u/Eng-DD2-EP-115%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20%28Inginiyagala%20ECSC%29%20-Ampara.pdf?dl=0
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026-2222666 
026-2221030 

යබදාහැරීම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/19/116 

 
විදුලි අධිකාකාරී  ප ොතුවිල් 

 ා (පභෝගික නධායස්ථානය  

(අම් ාර) පේ රාජ්කාරී කටයුතු 

සදහා වෑේ රථයක්/ඩ ල් කැබ් 

රථයක් කුලියට ල ා ගැනීන. 

2019.06.12 

වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර

) 

එම 500.00 5,000.00 එම එම - NCB Click here  

යබදාහැරීම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/19/117 

 
සියඔලාණ්ඩුව   ා (පභෝගික 

නධායස්ථානය (අම් ාර) සඳහා 

පගොඩනැගිල්ලක් කුලියට ල ා 

ගැනීන. 

2019.06.12 

වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර

) 

එම 500.00 - එම එම - NCB Click here  

යබදාහැරීම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/19/119 

 
කිේනියා   ා (පභෝගික 

නධායස්ථානය (්රීකුණානලය) සඳහා 

පගොඩනැගිල්ලක් කුලියට ල ා 

ගැනීන 

2019.06.12 

වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර

) 

ප්රායද්ය ය ප්ර  විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය 

(ත්රීකුයාමලය) 
026-2222301 
026-2220060 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී(නැ

යගනහිර කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             

026-2222666 
026-2221030 

 

500.00 - එම එම - NCB Click 

here  

යබදාහැරීම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/19/120 

 
නගර  ා (පභෝගික නධායස්ථානය 

(්රීකුණානලය) පේ රාජ්කාරී 

කටයුතු සඳහා වෑේ රථයක්/ඩ ල් 

කැබ් රථයක් කුලියට ල ා ගැනීන 

 

2019.06.12 

වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර

) 

එම 500.00 5,000.00 එම එම - NCB Click here  

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(බපඋ) 

 

WPN/NCB/N-V48/2019/118 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන්  

රථයක් ලබා ගැනීම. පාරියභෝගික 
යසේවා මධායස්ථානය ීගගමුව 

2019-06-12 
ප.ව. 2.00 

දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

500.00 20,000.00 නි.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., යනො. 280, නුවර 

පාර, කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

- NCB Click 

here 

https://www.dropbox.com/s/8uxc5s13in8p46r/Eng-DD2-EP-116%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20%28Pottuvil%20ECSC%29%20-Ampara.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fg7r8eselbzaril/Eng-DD2-EP-117%20Rent%20a%20building%20for%20the%20use%20as%20sub%20ECSC%20at%20Siyambalanduwa.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ymqcok599vipg9l/Eng-DD2-EP-119%20Rent%20a%20building%20for%20the%20use%20as%20ECSC%20at%20Kinniya.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ymqcok599vipg9l/Eng-DD2-EP-119%20Rent%20a%20building%20for%20the%20use%20as%20ECSC%20at%20Kinniya.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/boulr9d7aa65dj0/Eng-DD2-EP-120%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20%28Trincomalee%20Town%29%20-Trincomalee.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ztboimlzwhil3nw/WPN-NCB-N-%20V48-2019-118%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ztboimlzwhil3nw/WPN-NCB-N-%20V48-2019-118%20van.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(බපඋ) 

 

WPN/NCB/K-V50/2019/119 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන්  

රථයක් ලබා ගැනීම. ප්රධාාන විදුලි 
ඉංිනයන්රු කැලණිය කාර්යාලය. 

2019-06-12 
ප.ව. 2.00 

දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 500.00 20,000.00 එම එම - NCB Click 

here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය 03 
(සබර) 

SAB/RAT-V48/HV/2019/33 
 

විදුලි ඉංිනයන්රු (රත්නපුරට) අයත් 
කලවාන උප ඒකක යේ රාජ්කාරී 

කටයුතු සඳහා  2WD සිංගල් කැබ් 
රථ 1 ක් කුලී පදනම මත ලබා 

ගැනීම. 
 

2019-06-19 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 5,000.00 නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

-  
NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය 03 
(සබර) 

SAB/RAT-V36/HV/2019/34 
 

රත්නපුර ප්රා යද්ය ය නඩත්තු 
ඒකක යේ රාජ්කාරී කටයුතු සඳහා  

2WD ඩබල් කැබ් රථ 1 ක් 
කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

 

2019-06-19 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

එම 1,000.00 5,000.00 එම එම - NCB Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය 03 
(සබර) 

SAB/RUW-V43/HV/2019/35 
 

ගලපිටමඩ පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානයේ රාජ්කාරී කටයුතු 

සඳහා 2WD සිංගල් කැබ් රථ 1 ක් 
කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

 

2019-06-19 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

එම 1,000.00 5,000.00 එම එම -  
NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය 03 
(සබර) 

SAB/RUW-V85/HV/2019/36 
 
 

විදුලි ඉංිනයන්රු (රුවන්වැල්ල) 
ඒකකයේ රාජ්කාරී කටයුතු සඳහා ත්රී 
යරෝද රථ (යපට්රල්) 01ක් කුලී පදනම 

මත ලබා ගැනීම 
 

2019-06-19 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

එම 1,000.00 5,000.00 එම එම -  
NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය 03 
(සබර) 

SAB/RUW-V88/HV/2019/37 
 

කරවනැල්ල පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානයේ රාජ්කාරී කටයුතු 

සඳහා  4WD ඩබල් කැබ් රථ 1 ක් 
කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

 

2019-06-19 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

එම 1,000.00 5,000.00 එම එම - NCB Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/u2weres7mg2a3po/WPN-NCB-K-%20V50-2019-119%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u2weres7mg2a3po/WPN-NCB-K-%20V50-2019-119%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/93desh77qmlufo2/SAB_RAT_-V48_HV_2019_33.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/93desh77qmlufo2/SAB_RAT_-V48_HV_2019_33.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mak0q90km817pkk/SAB_RAT_-V36_HV_2019_34.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mak0q90km817pkk/SAB_RAT_-V36_HV_2019_34.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6lev4pxp7te22oy/SAB_RUW_-V43_HV_2019_35.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6lev4pxp7te22oy/SAB_RUW_-V43_HV_2019_35.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/94vhv6437p64040/SAB_RUW_-V85_HV_2019_36.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/94vhv6437p64040/SAB_RUW_-V85_HV_2019_36.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2b4bfb6gjyb9y7t/SAB_RUW_-V88_HV_2019_37.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2b4bfb6gjyb9y7t/SAB_RUW_-V88_HV_2019_37.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

(බපද 11) 

 

WPSII/T/2019/006 

බටහිර පළාත දකුය II ට අයත් බල 

ප්රයද්ශයන්හි අබලි භාණ්ඩ විකිීමම 

සඳහා මිළ ගයන් කැඳවීම 

 

2019.06.19 

යප.ව. 10.00 

 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද 11) 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජ්යවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

රු. 500.00 - නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජ්යවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජ්යවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

අදාල 

යනොයේ 

 
NCB 

Click 

here 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

(බපද 11) 

 

 

 

WPSII/T/2019/050 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 

ක් සඳහා වෑන් රථ 01ක් 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(වාණිජ්) සඳහා 

2019.06.12 

යප.ව. 10.00 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද 11) 

එම රු. 500.00 රු. 

5000.00 

එම එම අදාල 

යනොයේ 

NCB Click 

here 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

(බපද 11) 

 

 

 

WPSII/T/2019/055 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 

ක් සඳහා වෑන් රථ රථ 01ක් 

විදුලි ඉංිනයන්රු 

(යහෝමාගම) සඳහා 

2019.06.12 

යප.ව. 10.00 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද 11) 

එම රු. 500.00 රු. 

5000.00 

එම එම අදාල 

යනොයේ 

NCB Click 

here 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

(බපද 11) 

 

 

 

WPSII/T/2019/056 

Supply and Delivery of Cash 

Counting Machines – 06 Nos for 

Western Province South II 

 

2019.06.12 

යප.ව. 10.00 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද 11) 

එම රු. 500.00 රු. 

17,000.00 

එම එම අදාල 

යනොයේ 

NCB Click 

here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 

(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/H
V-36/DI-03/2K19/49 

 
විදුලි ඉංිනයන්රු (දියතලාව) 

ඒකකයේ දියතලාව පාරියභෝගික 
යසේවා මධායස්ථානය   සඳහා කුලි 

පදනම මත වසර යදකක  
කාලයකට වෑන්  රථයක් 

ලබාගැනීම 

2019 ජූනි19  
ප.ව 15.00 

 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වානිජ්) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 

පාර, 
හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක. : 0552222474 

 
 

500.00 50,000.00 නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වානිජ්) ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වානිජ්) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 

පාර, 
හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

- NCB click 
here 

https://www.dropbox.com/s/i23xff9j1cu8dc2/WPSII.T.2019.006.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i23xff9j1cu8dc2/WPSII.T.2019.006.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dmc50n6bf2wxjac/WPSII.T.2019.050.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dmc50n6bf2wxjac/WPSII.T.2019.050.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mtpscr9eiwpli2e/WPSII.T.2019.055.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mtpscr9eiwpli2e/WPSII.T.2019.055.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f47d9fkriiw3beh/WPSII.T.2019.056.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f47d9fkriiw3beh/WPSII.T.2019.056.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o5l1l41hplmv8t5/van%2049.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o5l1l41hplmv8t5/van%2049.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 03 

(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/H
V-104/BD-17/2K19/51 

 
විදුලි ඉංිනයන්රු (බදුල්ල) ඒකකයේ 

රිදීමාලියද්ද පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානය සඳහා කුලි පදනම 

මත වසර යදකක කාලයකට යලොරි 
රථයක් ලබාගැනීම 

2019 ජූනි19  
ප.ව 15.00 

 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 500.00 - එම එම - NCB click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 

(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/H
V-108/MH-01/2K19/52 

 
 

විදුලි ඉංිනයන්රු(මහියංගනය) සඳහා 
කුලි පදනම මත වසර යදකක 
කාලයකට යමෝටර්  රථයක් 

ලබාගැනීම 
 

2019 ජූනි19  
ප.ව 15.00 

 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 500.00 50,000.00 එම එම - NCB click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 

(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/H
V-87BD-12/2K19/53 

 
විදුලි ඉංිනයන්රු (බදුල්ල) ඒකකයේ 

කන්දකැටියපාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානය සඳහා කුලී පදනම 
මත වසර යදකක කාලයකට කෘ 

කැබ් රථයක් ලබාගැනීම 
 

2019 ජූනි19  
ප.ව 15.00 

 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 500.00 52,000.00 එම එම - NCB click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 

(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/H
V-101/BD-16/2K19/54 

 
විදුලි ඉංිනයන්රු (බදුල්ල) ඒකකයේ 

පස්සර පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානය සඳහා කුලි පදනම 
මත වසර යදකක කාලයකට කෘ 

කැබ් රථයක් ලබාගැනීම 
 

2019 ජූනි19  
ප.ව 15.00 

 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම  
500.00 

 
52,000.00 

එම එම  
- 

NCB click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 

(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/H
V-90/MON-09/2K19/55 

විදුලි ඉංිනයන්රු (යමොයරාගල) 
ඒකකයේ 

දඹගල්ල පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානය සඳහා කුලි පදනම 

මත වසර යදකක කාලයකට යලොරි 
රථයක් ලබාගැනීම 

2019 ජූනි19  
ප.ව 15.00 

 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 500.00 - එම එම - NCB click 
here 

https://www.dropbox.com/s/822vvyv225d2zyw/LORRY-51.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/822vvyv225d2zyw/LORRY-51.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6ru6wc4buaai701/car%2052.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6ru6wc4buaai701/car%2052.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lpyuc64bbrdni6j/Crew%20cab-53.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lpyuc64bbrdni6j/Crew%20cab-53.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zru9u0dr3f462f6/Crew%20cab-54.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zru9u0dr3f462f6/Crew%20cab-54.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sq96n6awixlhzrf/LORRY-55.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sq96n6awixlhzrf/LORRY-55.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 03 

(ඌව) 

නිසා(ඌව)/ප්රඉ(වාණිජ්)/සි4/2යක්1

9/11 

 

රිදිමාලියද්ද නගරය අවටින් 
රිදීමාලියද්ද පාරියභෝගික යසේවා 

මධායස්ථානය සඳහා 
යගොඩනැගිල්ලක් කුලියට යහෝ 
බද්දට වසර යදකක් සඳහා ලබා 

ගැනීම. 
 

2019 ජූනි19  
ප.ව 15.00 

 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 500.00 6,000.00 එම එම - NCB click 
here 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2019/36 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි 

 ානදුර තැනීම් වැඩ බින සඳහා කුලී 

 දනන නත ඩ ල් කැබ් රථයක් 
ලබාගැනීම සඳහා වූ යටන්ඩරය 

2019.06.20 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(බස්නාහිර පළාත 
දකුය-1) කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 608, 

ගාලුපාර, රත්මලාන. 
011-2638852 

 

500.00 15,000.00 ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්), නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-

1) කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 608, 

ගාලුපාර, රත්මලාන. 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්), නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

ගාලුපාර, රත්මලාන. 

 NCB Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2019/47 
පිලියන්දල තැනීම් වැඩබිම 

පවත්වායගනයාම සඳහා කුලී/ බදු 
පදනම මත යගොඩනැගිල්ලක් 

ලබාගැනීම සඳහා වූ යටන්ඩරය. 

2019.06.20 
යප. ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

එම 500.00 00.00 එම එම  NCB Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(දකුණු 
පළාත) 

දප/මා/ලි10/මි. ගැ./2019/05 
 

ජ්ංගම දුරකථන සැපයීම 
 

මාතර ප්රායද්ය ය විදුලි ඉංිනයන්රු 
බල ප්රයද්ශයේ විදුලි බිල්පත් නිකුත් 
කිරීයම් කටයුතු පහසු කිරීම සඳහා 

පාරියභෝගික සම්බන්ධීකාරක 
මහතුන් යවත ජ්ංගම දුරකථන 
(Smart Phone) 66ක්  මිල දී 

ගැනිම. 
 

2019.06.12 
ප.ව.2.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

ප්රායද්ය ය විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය. 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය 

රාහුල පාර, මාතර. 
 

දු.ක- 041 2222322 

500/- 15,000/- ප්රායද්ය ය විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය. 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
රාහුල පාර, මාතර. 

 
 

ප්රායද්ය ය විදුලි 
ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය. 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

රාහුල පාර, මාතර. 
 
 

අදාලයනොයේ

. 
NCB 

 

Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(දකුණු 
පළාත) 

නි.සා.(ද.ප.)/ලි2/අබලි/2019/17 
ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩලයේදකුණුප

ළාත්ගබඩායේඇතිභාවිතයයන්ඉවත්
කරනලදඅබලිඇළුමිනියම් හා තඹ 

භාණ්ඩවිකිීමම. 
 

2019-06-12 

ප.ව. 2.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

නි.සා.(ද.ප.) 

කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

අංක.167,  

මාතරපාර,ගාල්ල. 
 

දු.අංක-0912232095 

1,000.00 ලංසුයවන් 10% 
කමුදල 

නි.සා.(ද.ප.) කාර්යාලය, 

ලං.වි.ම., අංක.167,  

මාතරපාර,ගාල්ල. 
 
 

නි.සා.(ද.ප.) 

කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

අංක.167,  

මාතරපාර,ගාල්ල. 
 
 

අදාලයනොයේ

. 
NCB 

 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/8r1az6wnlylt5we/19-11.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8r1az6wnlylt5we/19-11.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/22bp9q4e8xsp8a7/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2019_36.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/22bp9q4e8xsp8a7/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2019_36.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rdv113hmy44dsis/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_2019_47.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rdv113hmy44dsis/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_2019_47.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vpeug58sstb5v48/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%B8%E0%B7%8F-%E0%B6%BD%E0%B7%9210-%E0%B6%B8%E0%B7%92.%E0%B6%9C%E0%B7%90.2019-05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vpeug58sstb5v48/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%B8%E0%B7%8F-%E0%B6%BD%E0%B7%9210-%E0%B6%B8%E0%B7%92.%E0%B6%9C%E0%B7%90.2019-05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wn6mpb6jvpg0uzs/Sin-DD4%28SP%29-DGM%28SP%29-C2-2019-05-30.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wn6mpb6jvpg0uzs/Sin-DD4%28SP%29-DGM%28SP%29-C2-2019-05-30.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(දකුණු 
පළාත) 

නි.සා.(ද.ප.)/ලි2/අබලි/2019/18 
ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩලයේදකුණුප
ළාත - ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (සැ. හා 
සංවර්ධාන) ට අයත්  තට්ටු යලොරි 

රථය(42-8866) අළුත්වැඩියා කිරීම 
සදහා මිල ගයන් කැදවීම ( ජුනි මස 

03 හා 06 යන යදදින තුල 
යප.ව.9.00 සිට ප.ව.04.00 දක්වා 

කාලයතුල දකුණු පළාත් 
ගබඩායවහි දී වාහනය පරීක්ෂා කර 

බැලිය හැකිය) 
 

2019-06-12 

ප.ව. 2.00 

පළාත් සපයා 

ගැනීම්. 
අදාළයනොයේ. අදාළයනො

යේ. 

අදාළයනොයේ. නි.සා.(ද.ප.) කාර්යාලය, 

ලං.වි.ම., අංක.167,  

මාතරපාර,ගාල්ල. 

 
දු.අංක-0912232095 

නි.සා.(ද.ප.) 

කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

අංක.167,  

මාතරපාර,ගාල්ල. 
 

දු.අංක-0912232095 

අදාලයනොයේ

. 
NCB 

 

Click 
Here 

වත්කම් 
කළමනාකර
ය  අංශය 

(කළමනාක
රු - 

ආරක්ෂක) 

MS/EST/10/2019 

 
යකොයළොන්නාව ආරක්ෂක 
මූලස්ථානයට අනුබද්ධිකාත 

යගොඩනැගිලි සංකීර්යය සහ අවට 
ශුද්ධා පවිත්ර කටයුතු යසේවාව 

සැපයීම. 
 

සුදුසුකම් : 
 

යටන්ඩර්පයතහි යකොන්යද්සිවල 

සඳහන් කර ඇති පරිදි 

 

2019-06-20 
දින 

පැය. 14:00 
පැයට අවසන් 
කරනු  ලැයබ්. 

 
2019-06-20 

දින 12.00 පැය 
දක්වා 

ප්රසම්පාදන පත් 
නිකුත් කරනු 

ලැයබ්. 
 
 

ප්රායද්යය 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(වත්කම් 

කළමනාකර
ය) 

කළමනාකාර 
ආරක්ෂක කාර්යාලය, 

ආරක්ෂක 
මූලස්ථානය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

ීගයතොටමුල්ල පාර, 
යකොයළොන්නාව, 

වැල්ලම්පිටිය. 

 
දු.අ. 011 253 0392 

011 257 2429 
 

1000.00 15,000.00 කළමනාකාර ආරක්ෂක 
කාර්යාලය, 

ආරක්ෂක මූලස්ථානය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

ීගයතොටමුල්ල පාර, 
යකොයළොන්නාව, 

වැල්ලම්පිටිය. 

 
දු.අ. 011 253 0392 

011 257 2429 

කළමනාකාර 
ආරක්ෂක කාර්යාලය, 

ආරක්ෂක 
මූලස්ථානය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

ීගයතොටමුල්ල පාර, 
යකොයළොන්නාව, 
වැල්ලම්පිටිය. 

 
දු.අ. 011 253 0392 

011 257 2429 

අදාල 
යනොයේ. 

NCB 

 

Click 
Here 

 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය යවනුයවන් සපයාගැනීම් කමිටුයේ සභාපති විසින් හැකියාවැති සැපයුම්කරුවන් යවතින්, ජ්ාතයන්තර/ජ්ාතික තර`ගකාරී ලංසු ඉදිරිපත් කිරීයම් පදනම මත මුද්රා තබන ලද ලංසු කැ`දවන අතර, එම ලංසු ඉදිරිපත් කළ යුත්යත් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 
යවතින් මිළදී ගන්නා ලද ලංසු යපොත් පමයක් උපයයෝගී කරයගනය. 

 
 

අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන්ට යහෝ ඔවුන්යේ බලයලත් නියයෝිනතයන්ට පමයක් ලංසු යපොත් නිකුත් කරනු ලැයබ්. අවශය වු විටක ඔවුන් 1987 අංක 3 දරය යපොදු යකොන්ත රාත් පනතට අනුකූලව 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 නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාාන 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 සාමානයාධිකාකාරී නමින් ලියන ලද බැංකු අයකරයක් ම`ගින් යහෝ මුදල් ම`ගින් යහෝ යගවිය හැක. 
 

 

වියද්ය ය තානාපති කාර්යාල /යවළ`ද යකොමිෂන්වලට, ලංසු යපොත්වල යතොරතුරු පිටපත් ලිඛිත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීයමන් අදාල නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාාන ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපොත් අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ඔවුන්යේ නියයෝිනතයින්ට අදාල නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාාන 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 ලැයබ්. 
 
ීගට අදාල සියලු විස්තර හා පැහැදිලි කිරීම් විමසිය යුත්යත් ලංසු යපොත් නික`ත් කරනු ලබන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී/ ප රධාාන ඉංිනයන්රු යවතිනි. 
 

 

 
 ICB ) අන්තර්ජ්ාතික තර`ගකාරී ලංසු “  NCB ) යද්ය ය තර`ගකාරී ලංසු 

 
 

https://www.dropbox.com/s/zkn9cy96kg6omwx/Sin-DD4%28SP%29-DGM%28SP%29-C2-VE-2019-05-30.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zkn9cy96kg6omwx/Sin-DD4%28SP%29-DGM%28SP%29-C2-VE-2019-05-30.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/thcd23ak302nrhh/Sin-AM-SM-MS-EST-10-2019.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/thcd23ak302nrhh/Sin-AM-SM-MS-EST-10-2019.pdf?dl=0
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        සානානයාධිකාකාරී                         
                                     
 


