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ලංසු කැ`දවීම 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

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

කලාපය/ 
අංශය/ 
පළාත 

ලංසු යයොමු අංකය / අයිතම 
විස්තරය හා ප රමායය 

ලංසු 
භාර ගන්නා 

අවසාන දිනය 
හා යේලාව 

සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

ලංසු ප ොත් මිළදී ගත 

හැකි කාර්යාලය සහ 

අදාළ අංකය 

 
ලංසු 

ප ොපතහි 
මිල 
(රුපි.) 

ලංසු ඇපකරයේ 
වටිනාකම 

(රුපි.) 

ඉදිරිපත් කරන ලංසු 
භාරදිය යුතු කාර්යාලය 

ලංසු විවෘත කරන 

ස්ථානය 

පතොරතුරු 

පිට තක 
මිල 
(රුපි.) 

ලංසු 

වර්ගය 
ICB/ 
NCB 

පතොරතුරු 

පිට ත 

භාගත 

කිරීම් 

අමු ද්රවය 

ජනන අංශය 
(ලක්ෂපාන 
සංකීර්යය) 

LC/CNI/SLDQ/2019/14 
ලක්ෂපාන සංකීර්ය යේ ORC 

යගොඩනැගිල්ල සදහා ශබ්ද 
විකාශය පද්ධතියක් සැපයීම 

 

2019-07-
24වන දින 

.41 00 hrs 

ලක්ෂපාන 
සංකීර්යක

ණිෂ්ඨ 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

න යයෝජය 
සාමානයධිකකාරි

)ලක්ෂපාන 
සංකීර්යය(  
න යයෝජය 

සාමානයධිකකාරි 
කාර්යලය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
ලක්ෂපාන 

 
දුරකථන 

0512232375, 
ෆැක්ස් : 

051 2232211 
E mail : 

dgmlc@ceb.lk 
 

1000/= 
සියලුම 
යගවීම් 
ජනක 

අංශයේ 
රැස්කිරීයම් 

ගිණුම් 
අංශයේ 
මහජන 

බැංකුයේ 
යදමටයගොඩ 

ශාඛායේ 
ගිණුම් අංක 

174-4114-
33331-717 

ගිණුමට 
බැර කර 

අදාල 
රිසිපපත 
ඉදිරිපත් 
කිරීයමන් 
2019-07-

05 දින 
දක්වා 0:11 

පැය සිට 
47:11 පැය 

දක්වා 
සතියේ වැඩ 

කරන දින 
වලබ ලබා 

ගත හැක.  

15,011/= 
 

න යයෝජය 
සාමානයධිකකාරි )ලක්ෂපාන 

සංකීර්යය(  
න යයෝජය සාමානයධිකකාරි 

කාර්යලය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

ලක්ෂපාන 
 

න යයෝජය 
සාමානයධිකකාරි

)ලක්ෂපාන 
සංකීර්යය(  
න යයෝජය 

සාමානයධිකකාරි 
කාර්යලය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
ලක්ෂපාන. 

 
3119-07-24 දින පැය 

.41 01hrs. 

අදාළ නැත. NCB Click Here 

 

https://www.dropbox.com/s/meko3wsd6mmsi77/LC-CNI-SLDQ-2019-14.pdf?dl=0


 2 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/05
8 
 

Supply & Delivery of Surge 
Arrestors for Communication Links – 

20 Nos. 

3149 
ජුලි 
31 

යප.ව.41.11 

පළාත් 
මිලබ 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරි 

(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 311, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 

යකොළඹ 13 මගින් 
3140- 07-33 දිනට 

යපර 
දුක. 144-3777033 

144-3777031 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

0,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 

මඟින්) 

නයයෝජය සාමානයාධිකකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැගිල්ල, 311, ආර් 
ඒ ද යමල් මාවත, යකොළඹ 

13 හි තබා ඇති ලංසු 
යපපටිය 

සමුළු කාමරය, 
නයයෝජය 

සාමානයාධිකකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- NCB Click Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/13
5 
 

නිපයෝජ්ය සාාානයාධිකාකා  

(පකොළඹ නගර) 

කාර්යාලයටඅනියුක්ත 

ප්ර.ඉ(පාපහයුම්), ප්ර.ඉ(බලශක්ති 

කළාණාකරණ), 

ප්ර.ඉ(නඩත්තු)හාතැනීම්යන 

ඒකකයන් සදහා ආරක්ෂිත අත් 

වැසුම් (safety gloves)සැ යිා හා 

පබදාහැ ා. 
 

 

3149 
ජුලි 
31 

යප.ව.41.11 

පළාත් 
මිලබ 

ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 
(මුදලින්) 

 

47,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 

මඟින්) 

එම එම - NCB Click Here 

යබදාහැරී යම් 

අංශය 03 
(සබරගමුව) 

SAB/CE(COM)/LP/2049/34 

 

ජංගම දුරකථන 61 ක් සපයා 

ප්රවාහනය කිරීම. 

3149-06-27දින  

“දිනමිය” 
පුවත්පයතහි 

පලකල  ජංගම 
දුරකථන 61 ක් 

සපයා ප්රවාහනය 
කිරීම සඳහා වු 
ලංසු කැඳවීම 

සම්බන්ධයයන් 
ලංසු භාරගන්නා 
අවසාන දිනය 

3149-07-17 

යලස 
සංයශෝධනය විය 

යුතුයි. 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළබ 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංිනයන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනො. 10, නව 

නගරය, රත්නපුර 

 

4,110.11 47,111.11 නයයෝජය  
සාමානයාධිකකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංිනයන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම.,යනො.10,නව 

නගරය, රත්නපුර. 

නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරි 

(සබරගමුව)ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංිනයන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., යනො. 10.         

නව නගරය, 
රත්නපුර. 

-- NCB Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/6rdzfq4aa8tkz95/ENG-DD1-CC-2019-058.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ku7b26tiw8yq6g6/ENG-DD1-CC-2019-135.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t1br2g8pslz52zl/SAB-CE%28COM%29-LP-2019-34.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t1br2g8pslz52zl/SAB-CE%28COM%29-LP-2019-34.pdf?dl=0
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යබදාහැරී යම් 

අංශය 03 
(සබරගමුව) 

SAB/CE(COM)/LP/2049/35 

 

Aluminium Conductors Steel 

Reinforced (Weasel) 7/2.59mm   

කි.ග්රෑ. 5000 ක් සපයා ප්රවාහනය 
කිරීම 

3149-06-27දින  

“දිනමිය” 
පුවත්පයතහි 

පලකල  
Aluminium 

Conductors 

Steel 

Reinforced 

(Weasel) 

7/2.59mm   

කි.ග්රෑ. 5000 ක් 
සපයා ප්රවාහනය 
කිරීම සඳහා වු 
ලංසු කැඳවීම 

සම්බන්ධයයන් 
ලංසු භාරගන්නා 
අවසාන දිනය 

3149-07-17 

යලස 
සංයශෝධනය විය 

යුතුයි. 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළබ 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

එම 4,710.11 35,111.11 එම එම -- NCB Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 

අංශය 03 
(සබරගමුව) 

SAB/CE(COM)/ICB/2019/09 
 

යරේන් යලොරි රථ (Crane Mounted 
Lorries (Long Wheel Base) 3mt 

Crane, Payload 6mt ) 12 ක් සපයා 
ප්රවාහනය කිරීම. 

 
Pre – Bid Meeting 

2019-08-01 දින යප.ව. 41.11 ට 
රත්නපුර, නව නගරය, ලංවිම, 

නයයෝජය සාමානයාධිකකාරි 
කාර්යාලයේබ පැවැත්යේ. 

 

3149-18-15 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළබ 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

එම 3,500.00 501,111.11 එම එම  ICB Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 

අංශය 03 
(සබරගමුව) 

SAB/CE(COM)/NCB/2019/01 
 

සබරගමුව පළාත සඳහා යමෝටර් 
කාර් රථ 14 ක් මුලය කල්බදු රමය 

යටයත් සපයා ප්රවාහනය කර 
ගැනීම. 

 
 

3149-17-31 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළබ 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

එම 3,100.00 471,111.11 එම එම  NCB Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/1hq6hfjw3drgjx1/SAB-CE%28COM%29-LP-2019-35.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1hq6hfjw3drgjx1/SAB-CE%28COM%29-LP-2019-35.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n8dy38zb87k0f2g/SAB_CE%28COM%29_ICB_2019_09%20-%20Final.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n8dy38zb87k0f2g/SAB_CE%28COM%29_ICB_2019_09%20-%20Final.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wk4ce2ahdwmipzy/SAB_CE%28COM%29_NCB_2019_01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wk4ce2ahdwmipzy/SAB_CE%28COM%29_NCB_2019_01.pdf?dl=0


 4 

යබදාහැරී යම් 

අංශය 03 
(සබරගමුව) 

SAB/CE(COM)/LP/2019/36 
Bill Payment Kiosk Machine 01 

ක් සපයා ප්රවාහනය කිරීම. 

3149-07-24 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළබ 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

එම 4,710.11 20,111.11 එම එම -- NCB Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
අංශය 14 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2019/60 
මනුරු වායන් යපපටි - යබදාහැරීම් 

උපයපොල  (Meter Enclosure Steel 
- Distribution Substation) සපයා, 

යගනවිත් භාරබම 
150 එකු 

2019.07.25 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරී 

(බස්නාහිර පළාත 
දකුය-1) කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 608, 

ගාලුපාර, රත්මලාන. 
011-2638852 

1,500.00 11,000.00 ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නයයෝජය 

සාමානයාධිකකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-

1) කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 608, 

ගාලුපාර, රත්මලාන. 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නයයෝජය 

සාමානයාධිකකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

ගාලුපාර, රත්මලාන. 

 NCB Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 14 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2019/64 
“HDPE Pipe” සහ උපාංග සපයා, 

යගනවිත් භාරබම 
3,000  මීටර 

2019.07.25 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

එම 1,500.00 20,000.00 එම එම  NCB Click 
here 

 

ඉදිකිරීම් 

ජනන අංශය 
(ලක්ෂපාන 
සංකීර්යය) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ 
ලක්ෂපාන නවාස යපයදස තුළ ඇති 
මාර්ග පද්ධතිය අලුත්වැඩියා කිරීම 

(පළමු අදියර ) සදහා 
යකොන්ත්රාත්තුව 

 
 

DGM/LC/Civil/Ten 2010 – 05 
 

යටන්ඩර් ලියාපදිංචිය 
CIDA (ICTAD) 

M -6 /C-7 යහෝ ඊට වැඩි .
යගොඩනැගිලි ඉදිකිරිම් යහෝ  මාර්ග 

ඉදිකිරිම්  පිඳබඳ පළපුරුද්ද 
අනවාර්ය යේ.  

2019/07/25   
වන දින 

ප.ව.2.00 
 
 
 

සුලු සපයා 
ගැනීම් 

කමිටුව, 
ලක්ෂපාන 
සංකීර්යය. 

නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරී 

කාර්යාලය, ලක්ෂපාන 
සංකීර්යය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, ලක්ෂපාන. 

 
Tel: 

051 2232085 
051 3502387 

Fax: 
051 2232211, 

 
 

2019-07-24 දින 
ප.ව. 4.00 දක්වා 

පමයක් යටන්ඩර්පත් 
නකුත් කරණු ඇත. 

 

රු.1011 / = 
(සෑම 

යගවීමක්ම 
ඕනැම 
මහජන 
බැංකු 

ශාඛාවකින් 
යදමටයගොඩ 

ශාඛායේ 
ලංවීම ජනක 
මුලස්ථාන
යේ ගිණුම් 

අංක 071-1-
001-2-3320-

705බැරවන 
යසේ යගවා 

යහෝ 
ලක්ෂපාන 
සංකීර්ය 
කාර්යාල 

ලංවීම මුදල් 
කවුන්ටරය
කට යගවා 

ලදුපත 
ඉදිරිපත් කළ 

යුතුය.) 

71,111.11 නයයෝජය සාමානයාධිකකාරී 
කාර්යාලය,ලක්ෂපාන 

සංකීර්යය,ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, ලක්ෂපාන. 

 

නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරී 

කාර්යාලය,ලක්ෂපාන
සංකීර්යය, 

ලංකාවිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
ලක්ෂපාන. 

 

N/A NCB Click Here 

https://www.dropbox.com/s/lpncgcd7x05mwa2/SAB-CE%28COM%29-LP-2019-36.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lpncgcd7x05mwa2/SAB-CE%28COM%29-LP-2019-36.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l4zxjrjhljpiafp/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_60.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l4zxjrjhljpiafp/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_60.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1jlzhg5tv5d8xf1/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_64.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1jlzhg5tv5d8xf1/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_64.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/623aysxhgwywfnp/DGM-LC-Civil-Ten-2019-05.pdf?dl=0
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ජනන අංශය 
(සමනළ 

සංකීර්යය) 

SC/DGM/BID/SWPS/2019/07 

සමනළවැව විදුලි බලාගාරය‚ 
කපුගල ගම්මානය සහ වියශේෂ 

අමුත්තන්යේ සංචාරක නවාසය 
යන ස්ථානවල මාර්ග අලුත්වැඩියා 

කිරීම. 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

 

(මහාමාර්ග කාණ්ඩයේ  CIDA C-7 
යහෝ ඉහළ යරේණිවල යකොන්ත්රාත්තු 
කරුවන්ට ලංසු ඉදිරිපත් කළ හැක) 

2019-07-26 

දින 14.00 
පැයට අවසන් 
කරනු ලැයබ්. 

 

ජනන 
කනෂ්ඨ 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(සමනළ 

සංකීර්යය) 

නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරී 

(සමනළ සංකීර්ය) 
කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.158/5, නව 

නගරය, රත්නපුර. 
දු. ක. : 045-2225002 
ෆැක්ස් : 045-2225005 

 
යහෝ 

 
ප්රධාන ඉංිනයන්රු 

කාර්යාලය, 
සමනළවැව විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

කපුගල, බලංයගොඩ, 
Tel: 045-2222554 
Fax:045-2222501 

1,011 
යම් සඳහා 

ඕනෑම 
බැංකුවකින් 

මහජන 
බැංකුයේ  

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 
ජනන 

අංශයේ 
රැස්කිරීම් 

ගිණුම 
174-4-114-
3-3331717 

ට 
බැරකර ලබා 

ගත් රිසිප 
පතක් 

ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය. 

 
 

90,000.00 නයයෝජය සාමානයාධිකකාරී 
(සමනළ සංකීර්ය) 
කාර්යාලය, ලංකා 

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

රත්නපුර. 
 

නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරී 

(සමනළ සංකීර්ය) 
කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.158/5, නව 

නගරය, රත්නපුර. 
 

අදාළ නැත NCB Click 
Here 

 
 

ජනන අංශය 
(ලක්විජය 

විදුලි 
බලාගාරය) 

LV/T/2015/059 
 

ලක්විජ්ය විදුලි බලාගාරය සඳහා 

නඩත්තු කාර්යාල පගොඩනැගිල්ල 

සහ විදුලි / යාන්ත්රික වැඩප ොළ 

පගොඩනැගිල්ල සැලසුම් කිරීා හා 

ඉදිකිරීා 
 

පූර්ව ලංසු රැස්වීා 2019 ජූලි 17 වන 

බදාදා  ැය 10.00 ට ලක්විජ්ය විදුලි 

බලාගාරපේ දී  ැවැත්පේ. 
 
 

සැප්තැම්බර් 
11, 2019 පැය 

10.00 
 

(ලංසු යල්ඛනය 
2019 

සැප්තැම්බර් 
05, යහෝ ඊට 

යපර මිලබ ගත 
යුතුය) 

අමාතයංශ 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව, විදුලි 

බල හා 
පුනර්ජනනී 
බලශක්ති 

අමාතයංශය 

ප්රසම්පාදන අංශය, 1 
වන මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, 
ලක්විජය විදුලි 

බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්චයලයි 

64313. 
 

TP : 032 226 8972 

Fax: 032 226 8975 

රු50,000.00 
 

අයප්ක්ෂිත
ලංසුකරුවන්
යමම මුදල 
සාමානයාධික
කාරී ලංවිම 

නමින් 
මහජන 

බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක 
071100123

320705 
යවත 

බැරකර 
රිසිපපත 
ඉදිරිපත් 

කරන යලස 
කාරුණිකව 

දන්වමු. 

රුපියල් 
3,511,111.11 

 
(තුන් මිලියන 
පන්සීයදාහයි) 

නයයෝජය සාමානයධිකකාරී 
(ආයතනක කටයුතු - 
ජනක අංශය), 3 වන 

මහල ජනක මූලස්ථානය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නව කැලණිපාලම පාර, 
යකොයලොන්නාව-41611 

 
T.P.No.:  011 

214 7232 

011 239 2394 

Fax:         011 

023 2707 

නයයෝජය 
සාමානයධිකකාරී 

(ආයතනක කටයුතු - 
ජනක අංශය), 3 වන 

මහල ජනක 
මූලස්ථානය, ලංකා 
විදුලිබලමණ්ඩලය, 
නව කැලණිපාලම 

පාර, 
යකොයලොන්නාව-

41611 

https://www

.ceb.lk/tende

r-notice/en 
යවතින් 

යනොමියල් 
බාගත 

කරගතහැක 
 

NCB Click 

Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 13 
(වයා.හා 

PRO & 
HM/DD2/DPC/CE(LC&M)/ 

2019/22 

3140.17.31 
 

41.11 පැය 

යබදාහැරීම් 
අංශ 

ප්රසම්පාදන 

නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරි(වයා.

හා අ.සැ.න.) 

3711.11 300,111.11 නයයෝජය සාමානයාධිකකාරි 
(වයා.හා අ.සැ..න.) 

යබදාහැරීම් අංශය 3, 

නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරි 

(වයා.හා අ.සැ..න.) 

- NCB Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/jbcufex5h9g9870/Eng-GEN-SC-SWPS-2019-07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jbcufex5h9g9870/Eng-GEN-SC-SWPS-2019-07.pdf?dl=0
https://www.ceb.lk/tender-notice/en
https://www.ceb.lk/tender-notice/en
https://www.ceb.lk/tender-notice/en
https://www.dropbox.com/s/w3p9yrty0pxblhi/ENG-GEN-PPM9LVPP%29-LV-T-2015-59.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w3p9yrty0pxblhi/ENG-GEN-PPM9LVPP%29-LV-T-2015-59.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m2f3cvby5dg5ui3/BID%20NO%20PRO%26%20HM_DD2_DPC_CE_%20%28LC%26M%29201922.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m2f3cvby5dg5ui3/BID%20NO%20PRO%26%20HM_DD2_DPC_CE_%20%28LC%26M%29201922.pdf?dl=0
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අ.සැ.න.) කෑගල්ල ග්රිඩ් උ උපයපොළ සිට 
යමොයරොන්යතොට වහරු අංගනය 
දක්වා  ද.යවෝ. 33 කුළුණු රැහැන් 

මාර්ගය අධිකයර III   ඉදිකිරීම සඳහා 
යකොන්ත්රාත්තුව 

කමිටුව 
යබ.අ.13 

යබදාහැරීම් අංශය 3 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය,  
තැ.යප.48, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

 
1843333386 

 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තැ.යප.48, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

 
184-3333386 
184-3311308 

 

යබදාහැරීම් අංශය 3, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
තැ.යප.48, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 13  

(ඌව) 

DGM (Uva)/CE (Com)/C1 
/2K19/084 

 

PABX දුරකථන  ද්ධතියක් 

නිපයෝජ්ය සාාානයාධිකාකා  ()ව)  

කාර්යාල සංකීර්ණය සඳහා 

සැ යීා, ස්ථාපිත කිරීා හා වසර 

 හකට නඩත්තු කිරීා 
 

3140 ජූලි 31 
ප.ව 47.11 

පළාත් මිලබ 
ගැනම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 11, ස්ප්රංවැලි 

පාර, 
හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක. : 1773333171 

 

500.11 16,111.11 නයයෝජය සාමානයාධිකකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 11, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 11, ස්ප්රංවැලි 

පාර, 
හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

- NCB click 
here 

යබදාහැරීම් 
අංශය 14 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/සිවිල්/ටී/2019/07 
මතුගම ප්රායද්ය ය කාර්යාලය 
යබදායවන් කිරීම සඳහා වූ 

යටන්ඩරය 

2019.07.18 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරී 

(බස්නාහිර පළාත 
දකුය-1) කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 608, 

ගාලුපාර, රත්මලාන. 
011-2638852 

500.00 16,500.00 ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නයයෝජය 

සාමානයාධිකකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-

1) කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 608, 

ගාලුපාර, රත්මලාන. 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නයයෝජය 

සාමානයාධිකකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

ගාලුපාර, රත්මලාන. 
 

 NCB Click 
here 

 

යසේවා 
ජනන අංශය 

(මහවැලි 

සංකීර්යය) 

රන්යදනගල විදුලි බලස්ථානයේ 
ධාවනය සඳහා ආසන 12 කින් 

සමන්විත වෑන් රථයක්රියදුරු සහ 
ඉන්ධන සමඟ කුලියට ලබා ගැනම 

සඳහා වන ලංසුව 
 

වාහනය මුල් ලියාපදිංචියේ සිට 
වසර 10 කට වඩා පැරණි යනොවිය 

යුතුය. 
 

මිළ ගයන් ඉදිරිපත් කරන 
අවස්ථාව වන විට ලියාපදිංචි 

3149/07/24 
41:11 පැය 

මහවැලි 
සංකීර්යය 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු, 

රන්යදනගල විදුලි 
බලස්ථානය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

තැ.යප. 17, රන්ටැයේ. 
 

දුරකථන : 177-

1030144 

ෆැක්ස් : 177-3317777 

විදුත් : 

cerdmc.gen@ceb.lk 

රු.1001.11 
මහජන 
බැංකුව 

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 

ඇති ලං.වි.ම. 
ජනන 

මුලස්ථාන 
 

ගිණුම් අංක: 
174-4-114-
2-3331717 

රු.40,111.11 ප්රධාන ඉංිනයන්රු, 

රන්යදනගල විදුලි 

බලස්ථානය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

තැ.යප. 17, රන්ටැයේ. 

 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු, 

රන්යදනගල විදුලි 

බලස්ථානය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

තැ.යප. 17, 

රන්ටැයේ. 

 

- NCB Click 

here 

 

https://www.dropbox.com/s/exc0vsgwx6mi8lf/c1%202k19%20084.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/exc0vsgwx6mi8lf/c1%202k19%20084.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/02po693zn39rkld/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_CIVIL_07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/02po693zn39rkld/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_CIVIL_07.pdf?dl=0
mailto:cerdmc.gen@ceb.lk
https://www.dropbox.com/s/3ybbc2j72i7tqk5/SIN-GEN-MC-RND-PT-2019-13.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3ybbc2j72i7tqk5/SIN-GEN-MC-RND-PT-2019-13.pdf?dl=0
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යනොකළ වාහන, යතෝරා ගැනීයමන් 
සති 13 ක් ඇතුලත ලියාපදිංචි 

කරඉදිරිපත් කල යුතුය. 
 

MC/RND/PT/2019/13 
 

 ගිණුමට බැර 
කර ලදුපත 

ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය. 

 

ජනන අංශය 
(සමනළ 

සංකීර්යය) 

SC/DGM/BID/SC/2019/04 

සමනළ සංකීර්ය කාර්යාලය  සඳහා 
කුලී පදනම මත (wet lease basis) 

වෑන් රථයක් ලබාගැනීම 

 

2019-07-26 

දින 14.00 
පැයට අවසන් 
කරනු ලැයබ්. 

 

ජනන 
කනෂ්ඨ 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(සමනළ 

සංකීර්යය) 

නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරී 

(සමනළ සංකීර්ය) 
කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.158/5, නව 

නගරය, රත්නපුර. 
දු. ක. : 045-2225002 
ෆැක්ස් : 045-2225005 

511 
යම් සඳහා 

ඕනෑම 
බැංකුවකින් 

මහජන 
බැංකුයේ  

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 
ජනන 

අංශයේ 
රැස්කිරීම් 

ගිණුම 
174-4-114-
3-3331717 

ට 
බැරකර ලබා 

ගත් රිසිප 
පතක් 

ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය. 

 
 

5,111.00 නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරී (සමනළ 

සංකීර්ය) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.158/5, නව නගරය, 

රත්නපුර. 
 

නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරී 

(සමනළ සංකීර්ය) 
කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.158/5, නව 

නගරය, රත්නපුර. 
 

අදාළ නැත NCB Click 
Here 

 
 

ජනන අංශය 
(ව  .ක .ජ .

යා) 

DGM/AMHM/PROC/SS/19/01 
වත්කම් කළමනාකරය 
ජලහාජනනආරක්ෂය 

කාර්යාලයන් සදහා පුද්ගලික 
ආරක්ෂක යසේවාවන් ලබා ගැනීම 

2019-07-
24දින, 

10:00පැය 

මහවැලි 
සංකීර්යප්රස

ම්පාදන 
කමිටුව 

නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරී (ව .

ක .ජ . යා.), 
ලංකා විදුලි බල 

මණ්ඩලය, 
11/31 ඒ, 

අම්පිටිය පාර,මහනුවර 
081-2200242, 081–

2200243 

රුපි.  
711.11 

 

රුපි.47,111.11 නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරී (ව  .ක .

ජ . යා.), 
ලංකා විදුලි බල 

මණ්ඩලය, 
11/31 ඒ, 

අම්පිටිය පාර,මහනුවර 
 

2019-07-2410:00 
පැයට 

නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරී (ව .

ක .ජ . යා.), 
කාර්යාලයේබ 

- 
11/31 ඒ, 
අම්පිටිය 

පාර,මහනුවර 
 

නයයෝජය 
සාමානයාධික
කාරී (ව  .ක .

ජ . යා.), 
කාර්යාලයේබ

යනොමියල් 
කියවිය 
හැකිය 

NCB Click 
Here 

ජනන අංශය 
(මහවැලි 
සංකීර්ය) 

MC/VIC/2010/337 
 

වික්යටෝරියා විදුලි 
බලාගාරයට අයත් අධිකකාරිගම 
රාජකාරි නවාසය පවත්වායගන 

යායම් යසේවාව සදහා ලංසු කැදවීම. 

2010-07-25 
14.00 පැhට 

මහවැලි 
සංකීර්ය 

සපයාගැනීම් 
කමිටුව. 

වික්යටො aරියා විදුලි 

බලාගාරය, 
අධිකකාරිගම. 

Tel:    181-2211167 

181-2213317 
 

රු.1,000/= 
 

සෑම 
යගවීමක්ම 

ඕනෑම 
මහජන 
බැංකු 

රු. 5,000/= 
 

වික්යටො aරියා විදුලි 

බලාගාරය, අධිකකාරිගම. 
 

වික්යටො aරියා විදුලි 

බලාගාරය, 
අධිකකාරිගම. 

 

(2010-07-25                    
- ප.ව. 2.01) 

 

- 
 
 
 
 

NCB Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/4c22sk83qijk8zg/Eng-GEN-SC-SC-2019-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4c22sk83qijk8zg/Eng-GEN-SC-SC-2019-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h5nvgia2l2rgmgg/Eng-Gen-AMHM-DGM_AMHM_PROC_SS_19_01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h5nvgia2l2rgmgg/Eng-Gen-AMHM-DGM_AMHM_PROC_SS_19_01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u47460lawl5db2g/ENG-GEN-MC-MC-VIC-2019-227.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u47460lawl5db2g/ENG-GEN-MC-MC-VIC-2019-227.pdf?dl=0
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ශාඛාවක් 
මගින් 

මහජන 
බැංකුයේ 

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 
ලං.වී.ම . 

ජනන 
මුලස්ථාන
යේ ගිණුම් 
අංක 174-
4114-3-

3331-717 
බැරයවන 
යසේ යගවා 

බැංකු ලදුපත 
ඉදිරිපත් කල 

යුතුය. 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/09
3 
 

නි.සා.(පකොළඔ නගරයට) 

අනියුක්ත 

ප්ර.ඉ.(පකොළඔනැපගනහිර) 

ප්රාපද්ය ය කාර්යාලයත්  ට 

අනියුක්ත   ා.පසේ.ා.වන පබොරල්ල 

හා ාරදාන යන  ා.පසේ.ා. වලට 

 විත්රතා පසේවය ලබා ගැනිා. 

(වසර 02 ක කාලයකට) 

3149 
ජුලි 
31 

යප.ව.41.11 

පළාත් 
මිලබ 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරි 

(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 311, 
ආර්. ඒ. ද යමල් 

මාවත, යකොළඹ 13 
මගින් 

3140- 07-33 දිනට 
යපර 

දුක. 144-3777033 
144-3777031 

 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

30,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 

මඟින්) 

නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරි (යකොළඹ 

නගරය) කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැගිල්ල, 311, ආර් 
ඒ ද යමල් මාවත, යකොළඹ 

13 හි තබා ඇති ලංසු 
යපපටිය 

සමුළු කාමරය, 
නයයෝජය 

සාමානයාධිකකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- NCB Click Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/13
4 
 

නිපයෝජ්ය සාානයාධිකාකා  (පකොළඹ 

නගරය) ටඅනියුක්තප්රධාන 

ඉංජිපන්රු (නඩත්තු) ඒකකය 

සඳහා කූලි වැන්  රථයක් ලබා 

ගැනීා. (වාහන අංක ii/iii) 

(වසර 02ක කාලයක් සඳහා) 

3149 
ජුලි 
31 

යප.ව.41.11 

පළාත් 
මිලබ 

ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 
(මුදලින්) 

 

එක් වැන් රථයක් 
සදහා 

41,111.11 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 

මඟින්) 

එම එම - NCB Click Here 

https://www.dropbox.com/s/og3asy5o0hriacf/ENG-DD1-CC-2019-093.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mvt3egp9yz9erqq/ENG-DD1-CC-2019-134.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය 14 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/3140
/476 

විදුලි ඉංිනයන්රු (යවන්නප්පුව) 
කාර්යාලයට අයත් විදුලි අධිකකාරී 

(වාණිජ) - I සඳහා කුලී පදනම මත 
වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 

3140 ජුලි 24 
ප.ව 13.11 

පළාත් මිලබ 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රධාන විදුලි ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) කාර්යාලය, 

නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැද්දුම, 
කුලියාපිටිය. 

 
137 – 3384803 

 

4,111.11 35,111.11 නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරී (වයඹ) 

කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 

ඇස්සැද්දුම, 
කුලියාපිටිය. 

නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරී 

(වයඹ) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 

ඇස්සැද්දුම, 
කුලියාපිටිය. 

 NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 14 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019
/177 

ගයකාධිකකාරී (ආදායම්) ඒකකය 
සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 

ලබා ගැනීම. 

2019 ජුලි 24 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලබ 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 37,111.11 එම එම  NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 14 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/3140
/478 

විදුලි අධිකකාරී (පන්නල) 
පාරියභෝගික යසේවා මධයස්ථානය 

සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 
ලබා ගැනීම. 

3149 ජුලි 24 
ප.ව 13.11 

පළාත් මිලබ 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 4,111.11 37,111.11 එම එම  NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 14 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/3140
/470 

ප්රධාන විදුලි ඉංිනයන්රු (යබදාහැරීම් 
නඩත්තු) ඒකකයට අයත් විදුලි  

අධිකකාරී (මිල්ලව වැඩ කණ්ඩායම) 
සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 

ලබා ගැනීම. 

3149 ජුලි 24 
ප.ව 13.11 

පළාත් මිලබ 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 4,111.11 37,111.11 එම එම  NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 14 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/3140
/481 

විදුලි අධිකකාරී (යබෝලවත්ත) 
පාරියභෝගික යසේවා මධයස්ථානය 

සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 
ලබා ගැනීම. 

3140 ජුලි 24 
ප.ව 13.11 

පළාත් මිලබ 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 4,111.11 37,111.11 එම එම  NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 14 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/3140
/483 

හිරිපිටිය පාරියභෝගික යසේවා 
මධයස්ථානයේ ඇති අබලි මනු 

4713 ක්  විකිණීම. 

3140 ජුලි 31 
ප.ව 13.11 

පළාත් මිලබ 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 4,111.11 යලොප වල 
වටිනාකමින් 

41% ක් 

එම එම  NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 13 

(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/19/136 

 
ප්රධාන විදුලි ඉංජිපන්රු බලශක්ති 

කළාණාකරන (නැපගනහිර)  පේ 

රාජ්කාරී කටයුතු සඳහා කාර්  

රථයක්/ඩබල් කැබ් රථයක් කුලියට 

ලබා ගැනීා.. 

2019.07.24 

වන දා 

 ස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර

) 

නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරී(නැ

යගනහිර කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             

136-3333666 
136-3334131 

711.11 5,000.00 නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
නලායවලි පාර, 
ත්රිකුයාමලය 

නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

නලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click Here 

https://www.dropbox.com/s/d9u1hm7k8fxh74k/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-176.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d9u1hm7k8fxh74k/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-176.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xwggf4my55qa6cp/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-177.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xwggf4my55qa6cp/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-177.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/675p1olyfm9l044/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-178.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/675p1olyfm9l044/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-178.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/eflz82ypgw2v1lt/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-179.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/eflz82ypgw2v1lt/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-179.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s1kbdeunujow6h2/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-180.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s1kbdeunujow6h2/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-180.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/af1e613gghtuspy/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-183.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/af1e613gghtuspy/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-183.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qg9mie7ibqv8sd9/Eng-DD2-EP-136%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20CE%28EM%29.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය 13 

(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/19/137 

 
විදුලි   අධිකාකා  (කාර්යාලය ) 

ාඩකලපුව පේ රාජ්කාරී කටයුතු 

සඳහා වෑන් රථයක්/ඩබල් කැබ් 

රථයක් කුලියට ලබා ගැනීා. 

2019.07.24 

වන දා 

 ස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර

) 

ප්රායද්ය ය ප්රධාන  විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය 

(මඩකලපුව) 
167-3333630 

යහෝ 

නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරී(නැ

යගනහිර කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             

136-3333666 
136-3334131 

 

711.11 5,000.00 නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
උප්පුයේලි, 

ත්රිකුයාමලය 

නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උප්පුයේලි, 

ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click Here 

යබදාහැරීම් 
අංශය 13 

(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/19/138 
 

නින්දවූර්  ා පභෝගික ාධයස්ථානය 
(කල්මුපේ) සඳහා 

පගොඩනැගිල්ලක් කුලියට ලබා 

ගැනීා 

2019.07.24 

වන දා 

 ස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර

) 

විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය 

(කල්මුයණ්) 
167-3330376 

යහෝ 

සාමානයාධිකකාරී(නැ
යගනහිර කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             
136-3333666 
136-3334131 

 

711.11 - එම එම - NCB Click Here 

යබදාහැරීම් 
අංශය 13 

(වයාපතති හා 
අධිකසැර 

නඩත්තු) 

PR&HM/DD2/DPC/Stores/2019//

12 

 

සියඹලායප් ගබඩාව සදහා ආරක්ෂක 
යසේවාවක් ලබා ගැනීම. (41 

යදයනකු) 

3149/07/24 
වැනදා දින     
ප.ව.3.11 

කලාපීය 
සපයාගැනීම් 

කමිටුව 

නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරි 

වයාපතති හා අධිකසැර 
නඩත්තු - යබ.අ.13, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය. අංක 
48,ලමාගාරය 
පාර,නුවර. 

 
දුර/අ:   184-3333387 
ෆැක්ස්: 184-3333386 

 

1000/- 
 
 
 

71,111/- 
 

නයයෝජය සාමානයාධිකකාරි 
වයාපතති හා අධිකසැර 

නඩත්තු - යබ.අ.13, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, අංක 

48, ලමාගාරය පාර, නුවර. 
 

නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරි 

වයාපතති හා අධිකසැර 
නඩත්තු යබ.අ.13, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක48, 

ලමාගාරය පාර, නුවර. 
 

අදාල නැත 
 

NCB 

 

Click 

Here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/D-V85/2019/140                             
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන් 

රථයක් ලබා ගැනීම. පාරියභෝගික 
යසේවා මධයස්ථානය - මීරිගම 

2019-07-17 
ප.ව 2.11 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

700.00 20,000.00 න.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., යනො. 280, නුවර 

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

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

- NCB 

 

Click 

here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/DGM-V115/2019/141 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන් 
රථයක් ලබා ගැනීම. බලශක්ති 
කළමනාකරය ඒකකය - බපඋ 

2019-07-17 
ප.ව 2.11 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 700.00 20,000.00 එම එම - NCB 

 

Click 

here 

https://www.dropbox.com/s/02u6altjwlm0km0/Eng-DD2-EP-137%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%28office%29%20-Batticaloa.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/58pfdwieh4rykwb/Eng-DD2-EP-138%20Rent%20a%20building%20for%20the%20use%20as%20ECSC%20at%20Ninthavur.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2nzhvid0cbn9iyg/ENG-DD2-PHM-PRO%26HM-DD2-DPC-Stores-2019-12.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2nzhvid0cbn9iyg/ENG-DD2-PHM-PRO%26HM-DD2-DPC-Stores-2019-12.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6uykt4ac7v2gt1f/Eng-DD2-WPN-NCB-D-%20V85-2019-140%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6uykt4ac7v2gt1f/Eng-DD2-WPN-NCB-D-%20V85-2019-140%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7y92ag9ng31vj44/Eng-DD2-WPN-NCB-DGM-%20V115-2019-141%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7y92ag9ng31vj44/Eng-DD2-WPN-NCB-DGM-%20V115-2019-141%20van.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 

අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/G-V120/2019/42 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන් 
රථයක් ලබා ගැනීම. ප්රායද්ය ය 

නඩත්තු ඒකකය - ගම්පහ 

2019-07-17 
ප.ව 2.11 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 700.00 20,000.00 එම එම - NCB 

 

Click 

here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/N-V103/2019/33 
යතත් බදු කුලී පදනම මත කෲ කැබ් 

රථයක් ලබා ගැනීම.පාරියභෝගික 
යසේවා මධයස්ථානය - මීගමුව 

2019-07-17 
ප.ව 2.11 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 700.00 20,000.00 එම එම - NCB 

 

Click 

here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/G-V87/2019/53 
යතත් බදු කුලී පදනම මත කෲ කැබ් 

රථයක් ලබා ගැනීම.පාරියභෝගික 
යසේවා මධයස්ථානය - පූයගොඩ 

2019-07-17 
ප.ව 2.11 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 700.00 20,000.00 එම එම - NCB 

 

Click 

here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/DM-V172/2019/01 
යතත් බදු කුලී පදනම මත කතකැබ්  
රථයක් ලබා ගැනීම.  යබදාහැරීම් 
හා නඩත්තු කාර්යාලය - බපඋ 

2019-07-17 
ප.ව 2.11 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 700.00 20,000.00 එම එම - NCB 

 

Click 

here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 

(බපඋ) 

බපඋ/මීග/ඊසී13/යගොඩනැගිලි/ප්ර.වි.

ඉ. කාර්යාලය/3140/12 
කටාන පාරියභෝගික යසේවා 

මධයස්ථානය සඳහා 
යගොඩනැගිල්ලක් සහිත පර්චස් 11 

කට යනොඅඩු ඉඩමක් කුලියට 

ගැනීම. 

2019-07-18 
ප.ව 2.31 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ප්රධාන විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය, යනො.87, 

කිඹුලාපිටිය පාර, 
මීගමුව 

දු.ක.134-3331386 

300.00 7,711.11 ප්රධාන විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය, යනො.87, 

කිඹුලාපිටිය පාර, මීගමුව 

දු.ක.134-3331386 

ප්රධාන විදුලි 
ඉංිනයන්රු 

කාර්යාලය, යනො.87, 
කිඹුලාපිටිය පාර, 

මීගමුව 
දු.ක.134-3331386 

- NCB 

 

Click 

here 

යබදාහැරිම් 
අංශය  13 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/250 
කෑගල්ල ප්රායද්ය ය විදුලි ඉංිනයන්රු 

ඒකකයට අයත් අල්ගම උප 
පා.යසේ.ම. සඳහා කුලී පදනම මත 
වසර 13ක කාලයකට කෲ කැබ් 

රථයක්  ලබා ගැනීම. 
 

3140-17-31  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 11, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 
 

4100/= 46,111/= ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 11, 
අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 11, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. NCB 

 

Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය  13 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/251 
කුණ්ඩසායල් ප්රායද්ය ය විදුලි 

ඉංිනයන්රු ඒකකයට අයත් දුම්බර 
පා.යසේ.ම. සඳහා කුලී පදනම මත 

වසර 13ක කාලයකට වෑන් රථයක්  
ලබා ගැනීම. 

 

3140-17-31  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

එම 4100/= 46,111/= එම එම අදාල නැත. NCB 

 

Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය  13 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/252 
යප්රායදණිය ප්රායද්ය ය විදුලි 

ඉංිනයන්රු  බල ප්රායද්ශයට අයත් 
විදුලි අධිකකාරී (යටිනුවර)  සඳහා 

කුළී/බදු  පදනම මත පහත සඳහන් 

3140-17-31  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

තමා විසින් සකස් 
කරගත් අයදුම්පතක 
බලායපොයරොත්තු වන 

මාසික කුඳය සහ 
ඉඩයම් සියලු විස්තර 

- - එම එම අදාල නැත. NCB 

 

- 
 

https://www.dropbox.com/s/jxksy05cnyzc4ge/Eng-DD2-WPN-NCB-G-%20V120-2019-42%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jxksy05cnyzc4ge/Eng-DD2-WPN-NCB-G-%20V120-2019-42%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jpd81dxuwlv9nyy/ENG-DD2-WPN-NCB-N-V103-2019-33%20-Crew%20cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jpd81dxuwlv9nyy/ENG-DD2-WPN-NCB-N-V103-2019-33%20-Crew%20cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fdvuov919ratzzo/ENG-DD2-WPN-NCB-G-V87-2019-52%20-Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fdvuov919ratzzo/ENG-DD2-WPN-NCB-G-V87-2019-52%20-Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y5dq3ry881mob6b/ENG-DD2-WPN-NCB-DM-V172-2019-01%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y5dq3ry881mob6b/ENG-DD2-WPN-NCB-DM-V172-2019-01%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rx0wp2x6dc4exnm/Katana%20CSC%20new%20building.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rx0wp2x6dc4exnm/Katana%20CSC%20new%20building.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h4llyql08lbek1g/Sin-DD2-CP-PPC-2019-250.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h4llyql08lbek1g/Sin-DD2-CP-PPC-2019-250.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pmzmsdg443snq2f/Sin-DD2-CP-%20PPC-2019-251.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pmzmsdg443snq2f/Sin-DD2-CP-%20PPC-2019-251.pdf?dl=0
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පහසුකම් සහිතව වසර 13ක 
කාලයකට නළ නවාසයක්  ලබා 

ගැනීම. 
 

4. යටිනුවර ප්රායද්ශය ආරිත වීම 

 

 

3. නළ නවාසය සඳහා ජලය, විදුලිය 
හා දුරකථන පහසුකම් තිබීම. 

 

3. වාහන ගමන් කළ හැකි මාර්ග 
පහසුකම් හා වාහන ගාල් කිරීයම් 

පහසුකම් තිබීම. 
1.යගොඩනැගිල්ල වර්ග අඩි 4811ක් 

පමය වීම 
 

සඳහන් කර එවන්න. 

දු.අ.  081 - 4949230 

යබදාහැරිම් 
අංශය 13 

(ඌව) 

නසා(ඌව)/ප්රඉ(වාණිජ)/සි1/3යක්4

9/43 

 
යමොනරාගල නගරය අවටින් විදුලි 

ඉංිනයන්රු (යමොයරාගල) නල 
නවස සඳහා නවසක් කුලියට යහෝ 

බද්දට වසර යදකක් සඳහා ලබා 
ගැනීම. 

 

3140 ජුලි 24  
ප.ව 3.11 

පළාත් මිලබ 
ගැනම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

ප්රායද්ය ය විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, වැල්ලවාය 

පාර, යමොයරාගල 
 

දු.ක. : 177-3377371 

711.11 6,111.11 නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 11, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 

නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 11, ස්ප්රංවැලි 

පාර, 
හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 

- NCB click 
here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය 03 

(සබරගමුව) 

SAB/P&D-V17/HV/2019/40 
ප්රධාන ඉංිනයන්රු (සැලසුම් හා 
සංවර්ධන) ඒකකයේ රාජකාරී 

කටයුතු සඳහා  3WD වෑන් රථ 4 
ක් කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

3149-17-31 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළබ 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

 

4,111.11 7,111.11 නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරි 

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

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

- NCB Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය 03 

(සබරගමුව) 

SAB/P&D-V18/HV/2019/44 
ප්රධාන ඉංිනයන්රු (සැලසුම් හා 
සංවර්ධන) ඒකකයේ රාජකාරී 

කටයුතු සඳහා  3WD වෑන් රථ 4 
ක් කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

3149-17-31 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළබ 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

එම 4,111.11 7,111.11 එම එම - NCB Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/n3dz1qqp72mk7u6/2K19-12%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n3dz1qqp72mk7u6/2K19-12%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mciy43fsiajxj66/SAB_P%26D-V17_HV_2019_40.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mciy43fsiajxj66/SAB_P%26D-V17_HV_2019_40.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mjqmmfi1f7o8v51/SAB_P%26D-V18_HV_2019_41.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mjqmmfi1f7o8v51/SAB_P%26D-V18_HV_2019_41.pdf?dl=0
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යබදාහැරී යම් 
අංශය 03 

(සබරගමුව) 

SAB/P&D-V73/HV/2019/43 
ප්රධාන ඉංිනයන්රු (සැලසුම් හා 
සංවර්ධන) ඒකකයේ රාජකාරී 

කටයුතු සඳහා  3WD වෑන් රථ 4 
ක් කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

3149-17-31 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළබ 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

එම 4,111.11 7,111.11 එම එම - NCB Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය 03 

(සබරගමුව) 

     
SAB/KAH/C11/Quarters/Opan

ayaka /19/ 2 
ඕපනායක විදුලි අධිකකාරි නල 

නවාසය සදහා  වසර 13ක කාලයක් 
සඳහා යගොඩනැගිල්ලක් කුලි පදනම 

මත ලබා ගැනීම. 

 
4.ජලය, විදුලිය හා දුරකථන තිබිය 

යුතුය. 
 

3.ඕපනායක විදුලි පාරි යභෝගික 
යසේවා මධයස්ථාන යේ සිට කි.මි.13 

ඇතුලත වර්ග අඩි 3111 කට යනොඅඩු 
විසිත්ත කාමරය, නදන කාමර 

තුනක්, කෑම කාමරය, මුළුතැන්යගය 
සහ නාන කාමරය සහිත 

යගොඩනැගිල්ලක් විය යුතුය. 
 

2019-07-48 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළබ 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

වි.ඉ. කහවත්ත 

කාර්යාලය, ලං.වි.ම., ’ 

121/1. බලංයගොඩ 
පාර, පැල්මඩුල්ල 

 
117-3371117 
117-3371114 

711 - වි.ඉ. කහවත්ත කාර්යාලය, 

ලං.වි.ම., ’ 121/1. 
බලංයගොඩ පාර, 

පැල්මඩුල්ල 

 

වි.ඉ. කහවත්ත 

කාර්යාලය, ලං.වි.ම., ’ 

121/1. බලංයගොඩ 
පාර, පැල්මඩුල්ල 

 

-- NCB Click 
here 

යබදාහැරීම් 
අංශය 11 
(දකුණු 
පළාත) 

ප්රඉ (ගා)/ලි3/වාහන/PA-9441 
 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු (ගාල්ල) 

ඒකකයට අයත් අංක PA-9441 
දරය කෲ කැබ් රථයේ දිරාපත් වී 

ඇති කැබ් යකොටස සහ තපටුව 
ඉවත් කර 

ආනයනක(Recondition)කැබ් 
යකොටසක් සහ තපටුවක්  සපයා සවි 

කිරීම. 
වාහන වර්ගය   : MITSUBISHI 

මාදිලිය        : CANTER 
FB511B8WR 

එන්ිනන් අංකය: 4M40HG1229 
චැසි අංකය:FB511BA49641           

සතියේ වැඩ කරන දින වල යප.ව 
0.11 සිට ප.ව 3.11 දක්වා යමම 

යලොරි රථය හබරාදූව 
පා.යසේ.මධයස්ථානයේබ පරීක්ෂා 

කර බැලිය හැක. 

3140.17.48 
ප.ව. 3.11 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

දු .ක.-0312290 311 

 

ප්ර .ඉ). ගා /(ලි2/ වාහන/P

A-9441 

_ _ ප්රධාන ඉංිනයන්රු  ,ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය,  

අංක 187/3 ,
බණ්ඩාරනායක යපයදස ,

ගාල්ල.  

 
 

දු.අං.104-3331311 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු ,
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය,  

අංක 187/3 ,
බණ්ඩාරනායක 
යපයදස  ,ගාල්ල.  

 
 

දු.අං.104-3331311 

අදාලයනොයේ

. 
NCB 

 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/durefnr318rsktr/SAB_P%26D-V53_HV_2019_42.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/durefnr318rsktr/SAB_P%26D-V53_HV_2019_42.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2gh78ffgsx6a8wn/Tender%20Book.doc%20Opanayaka%20%20Quarters.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2gh78ffgsx6a8wn/Tender%20Book.doc%20Opanayaka%20%20Quarters.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f7rdqr4lvcbxkr3/Sin-DD4-SP-%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB.%E0%B6%89.%28%E0%B6%9C%E0%B7%8F%29-%E0%B6%BD%E0%B7%922-%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B6%B1-PA-9441.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f7rdqr4lvcbxkr3/Sin-DD4-SP-%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB.%E0%B6%89.%28%E0%B6%9C%E0%B7%8F%29-%E0%B6%BD%E0%B7%922-%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B6%B1-PA-9441.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය 14 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2019/61 
පානදුර ප්රයද්ශය තුල කණු 

අංගනයක් සඳහා ඉඩමක් බදු පදනම 
මත ලබාගැනීම. 

2019.07.25 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරී 

(බස්නාහිර පළාත 
දකුය-1) කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 608, 

ගාලුපාර, රත්මලාන. 
011-2638852 

 

00.00 00.00 ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නයයෝජය 

සාමානයාධිකකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-

1) කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 608, 

ගාලුපාර, රත්මලාන. 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නයයෝජය 

සාමානයාධිකකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

ගාලුපාර, රත්මලාන. 

 NCB Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 14 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2019/62 
පිලියන්දල ප්රයද්ශය තුල කණු 

අංගනයක් සඳහා ඉඩමක් බදු පදනම 
මත ලබාගැනීම. 

2019.07.25 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

එම 00.00 00.00 එම එම  NCB Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 14 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2019/63 
කළුතර ප්රයද්ශය තුල කණු 

අංගනයක් සඳහා ඉඩමක් බදු පදනම 
මත ලබාගැනීම. 

2019.07.25 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

එම 00.00 00.00 එම එම  NCB Click 
here 

 

වයාපතති 
අංශය 

(අතිපර්ක 

මුදල් 

කළාණාක

රු) 

AFM(P)/Office 
leasing/2019/01 

 
අතියර්ක මුදල් කළමයාකරු 

(වයාපතති) කාර්යාලය සදහා වර්ග 
අඩි 3 311ක ඉඩකින් යුත් අවම 
වශයයන් වාහන 13ක් නවතා 

තැබීයම් පහසුකම් සහිත 
යගොඩනැගිල්ලක් යහෝ මහලක් 
යකොළඔ 13 අවටින්  යසොයයි. 

18/07//2019 
 

10.00 hrs 

ප්රපද්ය ය 

ප්රසම් ාදන 

කමිටුව 

(වයා ෘති) 

අතිපර්ක මුදල් 

කළාණාකරු 

(වයා ෘති) කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

ාේඩලය, අංක 385, 

06 වන ාහල 

ලෑන්ඩ්ාාර්ක් 

පගොඩනැගිල්ල, 

පකොළඹ 03 

Tel: 0112 301273 - 

5 
 

මුදල් අය 

පනොපකපර් 

අදාල නැත අතිපර්ක මුදල් 

කළාණාකරු (වයා ෘති) 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල ාේඩලය,අංක 

385, 06 වන ා හල 

ලෑන්ඩ්ාාර්ක් 

පගොඩනැගිල්ල, පකොළඹ 

03 

Tel : 0112-301273-5 

 

අතිපර්ක මුදල් 

කළාණාකරු 

(වයා ෘති) කාර්යාලය 

ලංකා විදුලිබල 

ාේඩලය, අංක 385, 

6වන ාහල, 

ලෑන්ඩ්ාාර්ක් 

පගොඩනැගිල්ල, 

පකොළඹ 03 

අදාල නැත NCB Click 
here 

 

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

 
 

අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන්ට යහෝ ඔවුන්යේ බලයලත් නයයෝිනතයන්ට පමයක් ලංසු යපොත් නකුත් කරනු ලැයබ්. අවශය වු විටක ඔවුන් 4087 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 නයයෝජය සාමානයාධිකකාරී/ප රධාන ඉංිනයන්රු යවත ලිඛිතව ඉදිරිපත් කරන ලද ඉල්ලීමක් ම`ගින්  0900 පැය සිට 
1500 පැය දක්වා සාමානය වැඩ කරන දිනයන් තුළ මිලබ ගත හැක. යම් ස`දහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සාමානයාධිකකාරී 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 නයයෝජය සාමානයාධිකකාරී/ප රධාන ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ බ යනොමියල් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපොත් අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ඔවුන්යේ නයයෝිනතයින්ට අදාල නයයෝජය සාමානයාධිකකාරී/ප රධාන ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ බ යනොමියල් පරීක්ෂා කල හැක. 
 

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ඔවුන්යේ අනුමැතිය ලත් නයයෝිනතයින් ඉදිරිපිටබ ඉහත තීරු අංක 0 හි ස`දහන් ස්ථානයන්හිබ ලංසු භාරගැනීම අවසන් කරන යේලායේබම, එයසේ ඉදිරිපත් කරන ලද සියලුම ලංසු විවතත කරනු ලබන අතර ප රමාදව ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලංසු 
ප රතියක්ෂේප කරනු ලැයබ්. 

https://www.dropbox.com/s/k2tnmxizttt274k/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_2019_61.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k2tnmxizttt274k/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_2019_61.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6xrh2wxhfrrx7gb/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_2019_62.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6xrh2wxhfrrx7gb/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_2019_62.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5ps5dsapyc35y6g/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_2019_63.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5ps5dsapyc35y6g/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_2019_63.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x5ago1snzy9n22h/Eng-PRJ-AGM-AFM%28P%29-Office-Leasing-2019-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x5ago1snzy9n22h/Eng-PRJ-AGM-AFM%28P%29-Office-Leasing-2019-01.pdf?dl=0
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මීට අදාල සියලු විස්තර හා පැහැදිලි කිරීම් විමසිය යුත්යත් ලංසු යපොත් නක`ත් කරනු ලබන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නයයෝජය සාමානයාධිකකාරී/ ප රධාන ඉංිනයන්රු යවතින. 
 

 

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

 
 
 

        සාාානයාධිකාකාරී                         
                                     
 


