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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/CME/PROC/DG-2019, 

 

ලක්ෂ ාන සංකීර්ණ කාර්යාලය 

සදහා 20 kVA වූ  ඩීසල් 

පෙනපර්ටරයක් සැ යීමහා 

සවිකරීම සදහා ලංසු කැඳවීම 

2019-09-

25වන දින 
14.00 hrs. 

ලක්ෂපානසං
කීර්යකණිෂ්
ඨ ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

න යයෝජය 

සාමානයධිකකාරි(ලක්ෂ

පාන 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 
071-1001-

23320-705 

ගිණුමට 
බැර කර 
අදාල 
රිසිට්පත 
ඉදිරිපත් 
කිරීයමන් 
2019-09-

24 දින 

දක්වා 9:00 
පැය සිට 

15:00 පැය 
දක්වා 

සතියේ වැඩ 
කරන දින 
වලදී ලබා 

ගත හැක. 

20,000/= 

 

න යයෝජය 

සාමානයධිකකාරි(ලක්ෂපාන 

සංකීර්යය) 
න යයෝජය සාමානයධිකකාරි 

කාර්යලය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

ලක්ෂපාන 

 

න යයෝජය 

සාමානයධිකකාරි(ලක්ෂ

පාන සංකීර්යය) 
න යයෝජය 

සාමානයධිකකාරි 
කාර්යලය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
ලක්ෂපාන 

2019-09-25 දින පැය 
14.00hrs. 

අදාළ නැත. NCB Click 

Here 

https://www.dropbox.com/s/ilh8nshfxmqabsf/ENG-GEN-LC-CME-PROC-DG-2019.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ilh8nshfxmqabsf/ENG-GEN-LC-CME-PROC-DG-2019.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/17
3 

Bid for Supply, Delivery & 
Installation of 04 Nos. of Self 
Payment KIOSK Machines to 

Colombo City 

2019 
සැප්තැම්බර් 
25 වැනදා 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැලිල්ල,340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 
යකොළඹ 03 මගින් 
2019-09-24 දිනට 

යපර 
දුක.011-2575923 

011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

90,000.00 
(මුදලින්යහෝබැං
කුඅයකරයක් 

මඟින්) 

නයයෝජය සාමානයාධිකකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

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

යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නයයෝජය 

සාමානයාධිකකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- NCB Click Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය 03 
(සබරගමුව) 

SAB/CE(COM)/LP/2019/45 
Digital Dynamometer 02 ක් 

සපයා ප්රවාහනය කිරීම. 

2019-09-25 

ප.ව. 2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරි 

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

ලං.වි.ම.යනො. 09, නව 
නගරය, රත්නපුර 

1,000.00 10,000.00 නයයෝජය  
සාමානයාධිකකාරි 

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

ලං.වි.ම.,යනො.09,නව 
නගරය, රත්නපුර. 

නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරි 

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

නව නගරය, 
රත්නපුර. 

-- NCB Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2019/71 
පාරියභෝගික විදුලි බිල්පත්  මුද්රයය 
කර සපයා, යගනවිත් භාරදීම 

3,500 පැකට් (එක් පැකට් ටුවකට 
බිල්පත් 1,000 බැගින්) 

2019.09.26 
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 48,000.00 ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය, ලංකා

විදුලිබල මණ්ඩලය, 608, 
ගාලුපාර, රත්මලාන. 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

ගාලුපාර, රත්මලාන. 

NCB Click 
here 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2019/72 
නයදඬු ගැබ ( Bus Bar Chamber 

LV / 60A )  සපයා, යගනවිත් 
භාරදීම 

250 එකු 

2019.09.26 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

එම 1,500.00 25,000.00 එම එම NCB Click 
here 

ඉදිකිරීම්
ජනන අංශය 

(මහවැලි 

සංකීර්යය) 

MC/RND/PT/2019/15 

රන්ටැයේ විදුලි බලස්ථානයේ 

ගුදයමහිAluminium Composite 

Cladding  වැඩ සදහා ලංසු කැදවිම. 

2019/09/26 
10:00 පැය 

මහවැලි 
සංකීර්යය 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

1. ප්රධාාන ඉංිනයන්රු,

රන්යදනගල විදුලි 
බලස්ථානය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තැ.යප. 05, රන්ටැයේ. 

රු.1000.00 
මහජන 
බැංකුව 

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 

රු. 

10,000.00 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු, 

රන්යදනගල විදුලි 

බලස්ථානය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

තැ.යප. 05, රන්ටැයේ. 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු, 

රන්යදනගල විදුලි 

බලස්ථානය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

තැ.යප. 05, 

NCB Click 

here 

https://www.dropbox.com/s/pe67ct59t42uwg6/ENG-DD1-CC-2019-173.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s0zragamqbbp59f/SAB-CE%28COM%29-LP-2019-45-1.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s0zragamqbbp59f/SAB-CE%28COM%29-LP-2019-45-1.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wte56s75mcixuyl/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_71.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wte56s75mcixuyl/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_71.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ik4o6sckyog0fq8/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_72.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ik4o6sckyog0fq8/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_72.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3poh9qjl3mrhzzb/ENG-GEN-MC-RND-PT-2019-15.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3poh9qjl3mrhzzb/ENG-GEN-MC-RND-PT-2019-15.pdf?dl=0
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දුරකථන : 055-

4929011 

ෆැක්ස් : 055-2245755 

විදුත් : 

cerdmc.gen@ceb.lk 

 

ඇති ලං.වි.ම. 
ජනන 

මුලස්ථාන 
 

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

යුතුය. 
 

 රන්ටැයේ. 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 

 

DGM [E]/QPPC/19/179 

 

ත්රිකුණාමලයේ   අංක 18 සහ 19 යන 
නිවුන් නිල  නිවලස අලුත්වැඩියල 

කිරීය 

2019.09.18 

වන දා 

 ස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරී(නැ
යගනහිර කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

 

3,500.00 110,000.00 නයයෝජය සාමානයාධිකකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය), 

නලායවලි පාර, 
ත්රිකුයාමලය 

නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
නලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB click here 

යබදාහැරීම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 
 

DGM [E]/QPPC/19/180 

 
ත්රිකුණාමලයේ   කලන්තල විධලයක 
නිේ නිවලස අලුත්වැඩියල කිරීය 

2019.09.18 

වන දා 

 ස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

එම 3,500.00 110,000.00 එම එම - NCB click here 

යබදාහැරීම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 
 

DGM [E]/QPPC/19/181 

 

ත්රිකුණාමලයේ   ඩී.ජී.එම් 
(නැ ෙනහිර) කාර්යාලපේ  

  ොරටුව අසේ ආරක්ෂක කුටිය සහ 
රියදුරු වි ේකලෙලරය අලුත්වැඩියල 

කිරීය 

 

2019.09.18 

වන දා 

 ස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

එම 2,000.00 40,000.00 එම එම - NCB click here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

DGM (Uva)/CE (Com)/C1/ 
2K19/106 

 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (යබදාහැරීම් 
නඩත්තු-ඌව) සඳහා අධික 

යවෝල්ටීයතා Insulation Tester 

02 ක් සැපයීම හා යබදා හැරීම 
 

2019 
සැප්තැම්බර් 

25 
ප.ව 15.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වානජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක. : 0552222474 

500.00 18,000.00 නයයෝජය සාමානයාධිකකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

- NCB click 
here 

mailto:cerdmc.gen@ceb.lk
https://www.dropbox.com/s/rvtdxhai0os9hzr/Eng-DD2-EP-179%20Renovation%20of%20Twins%20Qu%2018%20%26%2019.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ejohcna5flogb0y/Eng-DD2-EP-180%20Renovation%20of%20Female%20Executive%20Quarters.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nsi0nj81lz16hv4/Eng-DD2-EP-181%20Renovation%20of%20Security%20Hut%20cum%20Driver%27s%20Rest%20Room.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/35re9fmfvu8bdhh/C1%202k19%20106.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/35re9fmfvu8bdhh/C1%202k19%20106.pdf?dl=0
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යසේවා 
ජනන අංශය 
(වත්කම් 

කේයමලකර
න - ජේ 
විදුලි) 

AMHE/01/175/01/2019/01 
පදංචිය ස හල නිවසක් කුණාලී ප නය 
යත ේබලෙැනීයට මිේ ෙමන් 

කැ වීය - වත්කම් කළයමලකරන 
ජේ-විදුලි 

26-09-2019 
දන  පරවරු 

10:30ට 

නි යොජ්ය                         
සලයලනයලධි
කලරී, වත්කම් 
කේයමලකර
න - ජේ විදුලි 

නි යෝජය 
සලයලනයලධිකලරී, 

වත්කම් 
කේයමලකරන 

ජේවිදුලි කලර්යලේය, 
ේංකල විදුලිබේ 

යණ්ඩේය, 40/20A, 
හීල්පැන්කඳුර යලවත, 

අම්පිටිය පලර, 
යහනුවර. 

දුරකථන: +94 81-
2234364 

ෆැක්ස්: +94-81-
2246599 

රුපි.100 
 ෙවීම් ස හල 
යහජන 
බැංකුණා ේ, 
  යට ෙොඩ 
ශලඛල ේ 
ගිනුම් අංක 
071-1-001-2-

3320705 
තැන්පතුවක් 
කරනු ේැබු 
රිසිට් පත 
ඉදරිපත් 

කේ යුතු ේ 
 

අ ලේ  නො ේ නි යෝජය 
සලයලනයලධිකලරී, වත්කම් 
කේයමලකරන ජේවිදුලි 

කලර්යලේය, 
ේංකල විදුලිබේ යණ්ඩේය, 
40/20A, හීල්පැන්කඳුර 
යලවත, අම්පිටිය පලර, 

යහනුවර. 
 

නි යෝජය 
සලයලනයලධිකලරී, 

වත්කම් 
කේයමලකරන 

ජේවිදුලි කලර්යලේය, 
ේංකල විදුලිබේ 

යණ්ඩේය, 40/20A, 
හීල්පැන්කඳුර යලවත, 

අම්පිටිය පලර, 
යහනුවර. 

 

ේංකල 
විදුලිබේ 

යණ්ඩේ  , 
නි:සල 

(ව.ක.ජ.වි) 
කලර්යලේ  දී 
 නොමිේ   
කියවිය 
හැකි ේ 

NCB 
 

Click 
Here 

ජනන අංශය 
(ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය) 

LV/T2019/0232 
 

ලක්විෙයබලාගාරපේෙලපිරි හදුඅං

ශපේෆයිබර් ලයිනින් 

ප්රතිසංස්කරණයකිරීම 

2019 
සැප්තැමිබර් 
මස  25 
බදාදා දින 

14.00 පැයට. 
 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය- 
සපයාගැනීම්
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන 
අංශය, 4වන මහල, 

බලස්ථාන 
කළමයාකරු 
(ලක්විජය 

විදුලිබලාගාරය) ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්ය ෝයල් 

TP : 032 226 8964 

Fax: 032 226 8966 

 

 

2,500/- 
මුදල  
(නැවත 

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

ගිණුම් අංක: 
071100123
320705 
යවත බැර 
කල හැක. 

 

රු250,000.00 ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 

මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය 

විදුලිබලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච් යලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 

 
TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8966 

ප්රසම්පාදනඅංශය, 4 
වනමහල, 

පරිපාලනයගොඩනැගි
ල්ල, 

ලක්විජයවිදුලිබලාගා
රය, 

ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩ
ලය, නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච් යලයි 

61342. 
 

http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින්යනොමි
යල්බාගතකර
ගතහැක 

 

NCB Docume

nts 

Click 

Here 

 

 

 

Drawing

s 

Click 

Here 

 

ජනන අංශය 
(ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය) 

LV/T/2019/0250 

 
ලක්විජයබලාගාරයේ මුහුදු ජලය 
ලබාගන්නාමාර්ගයටක්යලෝරීන් 
එකතුකිරීමසඳහා සබ්මැරීන් නල 
මාර්ගයක් සැලසුම් කිරීම හා 

ඉදිකිරීම 

2019 
සැප්තැමිබර් 
මස  25 
බදාදා දින 

14.00 පැයට. 
 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය- 
සපයාගැනීම්
කමිටුව 

එම 10,000/-  
එම 

රු550,000.00 එම එම එම NCB Docume

nts 

Click 

Here 

 

 

Drawing

s 

Click 

Here 

https://www.dropbox.com/sh/6cbypifu83l3sge/AACxZtgSsAtIQDLYdMX_uY07a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/6cbypifu83l3sge/AACxZtgSsAtIQDLYdMX_uY07a?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/hy2ghc4ubw4h3go/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0232.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hy2ghc4ubw4h3go/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0232.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1m1ccaz4nb6wap5/LVT20190232D1%20Drawing.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1m1ccaz4nb6wap5/LVT20190232D1%20Drawing.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r0ul8oy6mr6do0k/ENG_GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0250.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r0ul8oy6mr6do0k/ENG_GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0250.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bxofnadti9ltyba/LVt20190250%20drawings.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bxofnadti9ltyba/LVt20190250%20drawings.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019
/253 

විදුලි ඉංිනයන්රු (කුරුයෑගල)  
සඳහා කුලී පදනම මත යමෝටර් 

රථයක් ලබා ගැනීම. 

2019 
සැප්තැම්බර් 25 
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
/255 

විදුලි අධිකකාරී (කුරුයෑගල නගරය) 
පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානය  
සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 

ලබා ගැනීම. 

2019 
සැප්තැම්බර් 25 
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
/256 

විදුලි ඉංිනයන්රු (කුලියාපිටිය) 
කාර්යාලයට අයත් ඉංිනයන්රු 
සහකාර සඳහා කුලී පදනම මත 
වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 

2019 
සැප්තැම්බර් 25 
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
/257 

විදුලි ඉංිනයන්රු (කුලියාපිටිය) 
කාර්යාලයට අයත් විදුලි අධිකකාරී 
(වාණිජ) II සඳහා කුලී පදනම මත 

වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 

2019 
සැප්තැම්බර් 25 
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
/258 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු 
(කුරුයෑගල) කාර්යාලයට අයත් 
විදුලි අධිකකාරී (වාණිජ) II සඳහා 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා 

ගැනීම. 

2019 
සැප්තැම්බර් 25 
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
/259 

විදුලි අධිකකාරී (වාරියයපොල) 
පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානය  
සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 

ලබා ගැනීම. 

2019 
සැප්තැම්බර් 25 
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/gazgx4wy6es72kr/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-253.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gazgx4wy6es72kr/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-253.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xpsl32avvrxpto0/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-255.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xpsl32avvrxpto0/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-255.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i4p2ujgg0cdfeqn/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-256.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i4p2ujgg0cdfeqn/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-256.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ty1thi0qm5u84av/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-257.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ty1thi0qm5u84av/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-257.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rhmrz2tl47q51uq/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-258.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rhmrz2tl47q51uq/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-258.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1j5u0t1lstqeymo/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-259.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1j5u0t1lstqeymo/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-259.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019
/260 

හිරිපිටිය පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානය සඳහා කුලී පදනම 
මත කෲ කැබ් රථයක් ලබා ගැනීම. 

2019 
සැප්තැම්බර් 25 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

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

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019
/261 

හිරිපිටිය පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානය සඳහා කුලී පදනම 
මත ත්රී යරෝද රථයක් ලබා ගැනීම. 

2019 
සැප්තැම්බර් 25 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 15,000.00 එම එම  NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019
/262 

නාත්තන්ඩිය පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානය සඳහා කුලී පදනම 
මත ත්රී යරෝද රථයක් ලබා ගැනීම. 

2019 
සැප්තැම්බර් 25 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 15,000.00 එම එම  NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019
/263 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු (තැනීම්) 
ඒකකයට අයත් විදුලි අධිකකාරී 
(යවන්නප්පුව, නාත්තන්ඩිය හා 
කටුගම්පල) ඡන්ද යකොට්ඨාස  

සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 
ලබා ගැනීම. 

2019 
සැප්තැම්බර් 25 
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
/264 

විදුලි අධිකකාරී (ආයමඩුව) 
පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානය  
සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 

ලබා ගැනීම. 

2019 
සැප්තැම්බර් 25 
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
/265 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු (තැනීම්) 
ඒකකයට අයත් විදුලි අධිකකාරී 

(පඬුවස්නුවර හා වාරියයපොල) ඡන්ද 
යකොට්ඨාස  සඳහා කුලී පදනම මත 

වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 
 

2019 
සැප්තැම්බර් 25 
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
/266 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු (යබදාහැරීම් 
නඩත්තු) ඒකකයට අයත් විදුලි 
අධිකකාරී (ඇස්තයම්න්තු සැකසීම) 

2019 
සැප්තැම්බර් 25 
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/dpdw21n6ec74r5m/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-260.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dpdw21n6ec74r5m/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-260.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l5umt71p47fyxt9/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-261.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l5umt71p47fyxt9/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-261.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/99lceh311tq1icc/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-262.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/99lceh311tq1icc/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-262.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i5qb2uxjgasc2ty/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-263.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i5qb2uxjgasc2ty/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-263.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/86y7tehb8vtpck7/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-264.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/86y7tehb8vtpck7/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-264.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jnyzl9zfyxns3pu/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-265.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jnyzl9zfyxns3pu/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-265.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5tksyxiif2w66kn/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-266.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5tksyxiif2w66kn/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-266.pdf?dl=0
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III  සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් 
රථයක් ලබා ගැනීම. 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019
/267 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු (යබදාහැරීම් 
නඩත්තු) ඒකකයට අයත් විදුලි 
අධිකකාරී (මිල්ලව නඩත්තු ) උප 
ඒකකය   සඳහා කුලී පදනම මත 

වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 
 

2019 
සැප්තැම්බර් 25 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

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

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/19/167 
 

විදුලි අධිකාරී ප ොතුවිල් 

 ාරිපභෝගික පසේවා මධ්යස්ථානය 

(අමි ාර)පේ 
රාෙකාරී කටයුතු සඳහා වෑන් 

රථයක්/ඩබල් කැබ් රථයක්  වසර 

02 ක් සඳහා කුලියට ලබා ගැනීම 

2019.09.18 
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය 

(අම්පාර) 
063-2222387 

063-2222078 

යහෝ 
සාමානයාධිකකාරී(නැ
යගනහිර කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

 

1,000.00 20,000.00 නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
උප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB click here 

යබදාහැරීම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/19/174 

 

ගණකාධිකාරී (විය ම්) නැපගනහිර 

පේ රාෙකාරී කටයුතු සඳහා කාර් 

රථයක්/ඩබල් කැබ් රථයක් වසර 

02 ක් සඳහා  කුලියට ලබා ගැනීම. 

2019.09.18 

වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරී(නැ
යගනහිර කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

1,000.00 20,000.00 නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
නලායවලි පාර, 
ත්රිකුයාමලය 

නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
නලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB click here 

යබදාහැරීම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/19/175 

 
විදුලි අධිකාරී (එරාවුර්- පෙන්කලඩි  

 ාරිපභෝගික මධ්යස්ථානය ) 

මඩකලපුව පේ රාෙකාරී කටයුතු 

සදහා වෑන් රථයක්/ඩබල් කැබ් 

රථයක් වසර 02 ක් සඳහා කුලියට 

ලබා ගැනීම 

2019.09.18 

වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

ප්රායීය ය ප්රධාාන  විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය 

(මඩකලපුව) 
065-2222639 

යහෝ 
නයයෝජය 

සාමානයාධිකකාරී(නැ
යගනහිර කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

 

1,000.00 20,000.00 එම එම - NCB click here 

https://www.dropbox.com/s/iww1yf4mruu0bob/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-267.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iww1yf4mruu0bob/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-267.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wdu3q5zjg8j3zc3/Eng-DD2-EP-167%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20Pottuvil%20ECSC.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3re0u4wm9ri6ucr/Eng-DD2-EP-174%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20Accountant%20Exp..pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/biez73v8q7eexs1/Eng-DD2-EP-175%20hiring%20of%20Vehicle%20for%20Eravur-Chenkalady%20ECSC.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/19/176 

 
ප්රධ්ාන විදුලි ඉංිනපන්රු කාර්යාලය 

(මඩකලපුව), නිල නිවාස 

සංකීර්ණය, සංොරක 

නිවාස, ාරිපභෝගික පසේවා 

මධ්යස්ථානය,පබදාහැරීම් නඩත්තු 

කාර්යාලය , පබදාහැරීම් තැනීම් 

කාර්යාලය සහ  ළාත් උ  ගබඩාව 

මඩකලපුව සඳහා පිරිසිදු 

කිරීම්,නඩත්තු හා සනී ාරක්ෂක 

පසේවා සැ යීම. 
 

2019.09.18 

වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

එම 500.00 10,000.00 එම එම - NCB click here 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/19/177 

 
විදුලි ඉංිනපන්රු කාර්යාලය 

ත්රීකුණාමලය, නිල නිවාස 

සංකීර්ණය, සංොරක 

නිවාසය, ාරිපභෝගික පසේවා 

මධ්යස්ථානය සහ  ළාත් ගබඩාව 

ත්රීකුණාමලය සඳහා පිරිසිඳු කිරීම්, 

නඩත්තු හා සනී ාරක්ෂක පසේවා 

සැ යීම 

2019.09.18 
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

ප්රායීය ය  විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය 
(ත්රීකුයාමලය ) 
026-2220060 

යහෝ 
නයයෝජය 

සාමානයාධිකකාරී(නැ
යග 

නහිර කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 

 

500.00 10,000.00 නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
උප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB click here 

යබදාහැරීම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/19/178 

 
ප්රධ්ාන විදුලි ඉංිනපන්රු කාර්යාලය 

(අම් ාර),  සංොරක 

නිවාස, ාරිපභෝගික පසේවා 

මධ්යස්ථානය, අම් ාර උ  

ගබඩාව,පබදාහැරීම් තැනීම් අම් ාර 

සහ පබදාහැරීම් නඩත්තු අම් ාර 

සහ පබදාහැරීම්  නඩත්තු 

සයනාගාර සංකීර්ණය සඳහා පිරිසිදු 

කිරීම්, නඩත්තු හා සනී ාරක්ෂක 

පසේවා සැ යීම. 
 

2019.09.18 

වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

ප්රායීය ය  විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය 

(අම්පාර ) 
063-2222387 
063-2222078 

යහෝ 
නයයෝජය 

සාමානයාධිකකාරී(නැ
යගනහිර කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 

500.00 10,000.00 නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
නලායවලි පාර, 
ත්රිකුයාමලය 

නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
නලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB click here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/FA/NEW SC/MV 

LV/2020 

2020 වර්ෂය සඳහා යසේවා සැපයුම් 
යකොන්ත්රාත්කරුවන් ලියාපදිංචි 
කිරීම. (ආපසු යනොයගවන 

ලියාපදිංචි ගාස්තුව රු. 5,000.00) 

2019-09-18 
ප.ව. 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

න.සා. (බපඋ) 

කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

යනො. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගොඩ.                

දු.ක. 011-

2911071/72 

500.00 - න.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 

ලං.වි.ම., යනො. 280, නුවර 

පාර, කිරිබත්යගොඩ. 

න.සා. (බපඋ) 

කාර්යාලය, ලං.වි.ම.,            

යනො. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගොඩ. 

- NCB Click here 

https://www.dropbox.com/s/beujks23bwzhxq1/Eng-DD2-EP-176%20Janitorial%20Service%20Batticaloa.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xhxfb3yaebno6j7/Eng-DD2-EP-177%20Janitorial%20Service%20Trincomalee.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d85f41hja1lqu1a/Eng-DD2-EP-178%20Janitorial%20Service%20to%20Ampara%20Area.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z4zrlraz6p55o07/Eng-DD2-WPN-Registration-New%20Service%20Connections.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 

අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/FA/CONST. & MAINT. 

/2020 

2020 වර්ෂය සඳහා මධායම 
යවෝල්තතා හා අඩුසැර රැහැන් 

මාර්ග හා උපයපොළ ඉදිකිරීයම් හා 
නඩත්තු කිරීයම් 

යකොන්ත්රාත්කරුවන් ලියාපදිංචි 
කිරීම. (ආපසු යනොයගවන 

ලියාපදිංචි ගාස්තුව රු. 5,000.00) 
 

2019-09-18 
ප.ව. 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 500.00 - එම එම - NCB Click here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/FA/RC POLES/2020                                   
2020 වර්ෂය සඳහා වැරගැන්වු 
යකොන්ක්රීට් කණු සැපයීම සඳහා 
සැපයුම්රුවන් ලියාපදිංචි කිරීම. 
(ආපසු යනොයගවන ලියාපදිංචි 

ගාස්තුව රු. 5,000.00) 
 

2019-09-18 
ප.ව. 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 500.00 - එම එම - NCB Click here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/FA/PS POLES/2020 

2020 වර්ෂය සඳහා යපරැදි 
යකොන්ක්රීට් කණු සැපයීම සඳහා 
සැපයුම්රුවන් ලියාපදිංචි කිරීම. 
(ආපසු යනොයගවන ලියාපදිංචි 

ගාස්තුව රු. 5,000.00) 
 

2019-09-18 
ප.ව. 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 500.00 - එම එම - NCB Click here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/FA/2020-2021/M-1 

2020-2021 වර්ශ සඳහා භාණ්ඩ හා 
ද්රවය ලබා ගැනීම සඳහා 

සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම 
(වායන් ද්රවය) (ආපසු යනොයගවන 
ලියාපදිංචි ගාස්තුව රු. 5,000.00) 

 

2019-09-18 
ප.ව. 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 500.00 - එම එම - NCB Click here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/FA/2020-2021/M-2 

2020-2021 වර්ශ සඳහා භාණ්ඩ හා 
ද්රවය ලබා ගැනීම සඳහා 

සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම 
(විදුත් උපකරය) (ආපසු 

යනොයගවන ලියාපදිංචි ගාස්තුව රු. 
5,000.00) 

2019-09-18 
ප.ව. 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 500.00 - එම එම - NCB Click here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/FA/2020-2021/M-3 
2020-2021 වර්ශ සඳහා භාණ්ඩ හා 

ද්රවය ලබා ගැනීම සඳහා 
සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම 
(ආරක්ෂිත උපකරය) (ආපසු 

යනොයගවන ලියාපදිංචි ගාස්තුව රු. 
5,000.00) 

2019-09-18 
ප.ව. 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 500.00 - එම එම - NCB Click here 

https://www.dropbox.com/s/177b5hwafjj0ayi/Eng-DD2-WPN-Registration-MV-LV.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9y52k3g1kczaohm/Eng-DD2-WPN-Registration-RC%20Poles.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z1m33mssj5lq018/Eng-DD2-WPN-Registraton-PS%20Poles.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qdcjopfv6qjgdcc/Eng%20-DD2-WPN-Registration-M-1.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uhn8s349bzonlrm/Eng-DD2-WPN-%20Registration-%20M-2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2p151lmisbtbbkw/Eng-DD2-WPN-Registration-M-3.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 

අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/FA/2020-2021/M-4 
2020-2021 වර්ශ සඳහා භාණ්ඩ හා 

ද්රවය ලබා ගැනීම සඳහා 
සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම 

(පරිඝනක,පරිඝනක 
උපාංග,පරිඝනක ආශ්රිත උපකරය 

හා ජාල උපාංග) (ආපසු 
යනොයගවන ලියාපදිංචි ගාස්තුව රු. 

5,000.00) 
 

2019-09-18 
ප.ව. 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 500.00 - එම එම - NCB Click here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/FA/2020-2021-S1 
2020-2021 වර්ශ සඳහා භාණ්ඩ හා 

ද්රවය ලබා ගැනීම සඳහා 
සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම 
(සමානය මුද්රය කටයුතු) (ආපසු 
යනොයගවන ලියාපදිංචි ගාස්තුව රු. 

5,000.00) 
 

2019-09-18 
ප.ව. 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 500.00 - එම එම - NCB Click here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/RS/LRP/EM/2020 
2020 වර්ෂය  සඳහා බස්නාහිර 

පළාත උතුර තුල විදුලිය යබදාහැරීම් 
ජාලයේ අලාභ අවම කිරීයම් 

කටයුතු සිදුකිරීයම් වයාපිතිය සඳහා 
යකොන්ත්රාත්කරුවන් ලියාපදිංචි 

කිරීම (ආපසු යනොයගවන ලියාපදිංචි 
ගාස්තුව රු. 5,000.00) 

 

2019-09-18 
ප.ව. 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 500.00 - එම එම - NCB Click here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/RS/DIS & REC/2020 
2020 වර්ෂය  සඳහා බස්නාහිර 

පළාත උතුර තුල විදුලිය විබැදුම් හා 
ප්රතිසම්බන්ධා කිරීයම් කටයුතු 

සිදුකිරීම සඳහා යකොන්ත්රාත්කරුවන් 
ලියාපදිංචි කිරීම (ආපසු යනොයගවන 
ලියාපදිංචි ගාස්තුව රු. 5,000.00) 

 

2019-09-18 
ප.ව. 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 500.00 - එම එම - NCB Click here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/SEC-DIV/2019/167 
යපෞීගලික ආරක්ෂක යසේවය 
සපයා ගැනීම. ප්රායීය ය විදුලි 

ඉංිනයන්රු කාර්යාලය-දිවුලපිටිය 

2019-09-18 
ප.ව. 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 500.00 50,000.00 එම එම - NCB Click here 

https://www.dropbox.com/s/tnho0h8en7nc4ay/Eng-DD2-WPN-Registration-M-4.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8dtqivr70wxg9tb/Eng-DD2-WPN-Registration-%20S-1.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mb38aaf7rryc85y/Eng-DD2-WPN-Registration-Loss-2020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mb38aaf7rryc85y/Eng-DD2-WPN-Registration-Loss-2020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zf0cq5s2baqz1qm/Eng-DD2-WPN%20NCB-SEC-DIV-2019-167%20New.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/391 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු(තැනීම්) ඒකකය 
- ම.ප. සඳහා කුලී පදනම මත වසර 
02ක කාලයකට යමෝටර් කාර් 

රථයක්  ලබා ගැනීම. 
 

2019-09-25 
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. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/392 
දඹුල්ල ප්රායීය ය විදුලි ඉංිනයන්රු 
ඒකකයට අයත් දඹුල්ල පා.යසේ.ම. 
සඳහා කුලී පදනම මත වසර 02ක 
කාලයකට වෑන් රථයක්  ලබා 

ගැනීම. 
 

2019-09-25 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 1000/= 16,000/= එම එම අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/393 
නාවලපිටිය ප්රායීය ය විදුලි 

ඉංිනයන්රු ඒකකයට අයත් වාණිජ 
උප ඒකකය සඳහා කුලී පදනම මත 
වසර 02ක කාලයකට වෑන් රථයක්  

ලබා ගැනීම. 
 

2019-09-25 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 1000/= 16,000/= එම එම අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/394 
කටුගස්යතොට ප්රායීය ය විදුලි 
ඉංිනයන්රු ඒකකයට අයත් 

වත්යත්ගම පා.යසේ.ම. සඳහා කුලී 
පදනම මත වසර 02ක කාලයකට 

වෑන් රථයක්  ලබා ගැනීම. 
 

2019-09-25 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 1000/= 16,000/= එම එම අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/395 
කෑගල්ල ප්රායීය ය විදුලි ඉංිනයන්රු 
ඒකකයට අයත් කෑගල්ල පා.යසේ.ම. 
සඳහා කුලී පදනම මත වසර 02ක 
කාලයකට කෲ කැබ් රථයක්  ලබා 

ගැනීම. 
 

2019-09-25 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 1000/= 16,000/= එම එම අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/396 
කෑගල්ල ප්රායීය ය විදුලි ඉංිනයන්රු 
ඒකකයට අයත් තුල්හිරිය පා.යසේ.ම. 
සඳහා කුලී පදනම මත වසර 02ක 
කාලයකට කෲ කැබ් රථයක් යහෝ 
සින්ගල් කැබ් රථයක්  ලබා ගැනීම. 

 

2019-09-25 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 1000/= 16,000/= එම එම අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/lq61sv31uz8m996/Sin-DD2-CP-PPC-2019-391.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lq61sv31uz8m996/Sin-DD2-CP-PPC-2019-391.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/53xmkt5purmxgco/Sin-DD2-CP-PPC-2019-392.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/53xmkt5purmxgco/Sin-DD2-CP-PPC-2019-392.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3knyxg5pl0vfkk9/Sin-DD2-CP-PPC-2019-393.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3knyxg5pl0vfkk9/Sin-DD2-CP-PPC-2019-393.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zjcyoi0hhy4cpog/Sin-DD2-CP-PPC-2019-394.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zjcyoi0hhy4cpog/Sin-DD2-CP-PPC-2019-394.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jhoi6dyx4yleuh4/Sin-DD2-CP-PPC-2019-395.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jhoi6dyx4yleuh4/Sin-DD2-CP-PPC-2019-395.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nf74xel8kkp5274/Sin-DD2-CP-PPC-2019-396.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nf74xel8kkp5274/Sin-DD2-CP-PPC-2019-396.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/397 
ගිනගත්යහේන ප්රායීය ය විදුලි 
ඉංිනයන්රු ඒකකයට අයත් 

මස්යකළිය පා.යසේ.ම. සඳහා කුලී 
පදනම මත වසර 02ක කාලයකට 
සැහැල්ලු යලොරි රථයක්  ලබා 

ගැනීම. 
 

2019-09-25 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 1000/= 16,000/= එම එම අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/398 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු(යබදාහැරිම් 

නඩත්තු) ඒකකය - ම.ප. සඳහා කුලී 
පදනම මත වසර 02ක කාලයකට 

වෑන් රථයක්  ලබා ගැනීම. 
 

2019-09-25 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 1000/= 16,000/= එම එම අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/399 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු(බලශක්ති 

කළමනාකරය) ඒකකය - ම.ප. 
සඳහා කුලී පදනම මත වසර 02ක 

කාලයකට 4WD ඩබල් කැබ් රථයක්  
ලබා ගැනීම. 

 

2019-09-25 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 1000/= 20,000/= එම එම අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(වයාපිති හා 
අධිකසැර 
නඩත්තු) 

 
 

PRO&HM/DD2/DPC/STORES/2
019/21 

 

විදුලි ඉංිනපන්රු (භාණ්ඩ 

සම්බන්ධීකරණ හා ගබඩා) වයා ෘති 

හා අධිසැර නඩත්තු - පබ.අ. 02 

සියඹලාපප් ගබඩා සංකීර්ණය හා 

භූමිය සඳහා  විත්රතා පසේවාවන් 

සැ යීම. 
 

2019-09-25 
ප.ව.2.00 

යබදාහැරීම් 
සපයාගැනීම් 
කමිටුව - 
යබ.අ. 02 

 

නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරී 

(වයාපිති හා අධිකසැර 
නඩත්තු) - යබ.අ.02 

කාර්යාලය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

තැ.යප. 18, ළමාගාරය 
පාර, මහනුවර. 

 
දු.ක./ෆැක්ස් 
0812222286 
0812204298 

500/- 
 
 
 

12,000/- 
 

නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරී (වයාපිති 
හා අධිකසැර නඩත්තු) - 
යබ.අ.02 කාර්යාලය 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තැ.යප. 18, ළමාගාරය 

පාර, මහනුවර. 
 

දු.ක./ෆැක්ස් 
0812222286 
0812204298 

නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරී 

(වයාපිති හා අධිකසැර 
නඩත්තු) - යබ.අ.02 

කාර්යාලය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
තැ.යප. 18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර. 

 
දු.ක./ෆැක්ස් 
0812222286 
0812204298 

 

අදාල නැත 
 

NCB 

 
Click 

Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/H
V-105/BD-18/2K19/73 

 
විදුලි ඉංිනයන්රු (බදුල්ල) ඒකකයේ 
රිදීමාලියීද පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානය   සඳහා කුලි පදනම 
මත වසර යදකක  කාලයකට කි 

කැබ්  රථයක් ලබාගැනීම 

2019 
සැප්තැම්බර් 25 
ප.ව 15.00 

 
පූර්ව ලංසු 
හමුව 

2019/09/12 
10.00 පැයට 

පළාත් මිලදී 
ගැනම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 

500.00 51,000.00 නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 

- NCB click 
here 

https://www.dropbox.com/s/fbvsd3r5sb5nd7n/Sin-DD2-CP-PPC-2019-397.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fbvsd3r5sb5nd7n/Sin-DD2-CP-PPC-2019-397.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xs7f4axx8qbi66d/Sin-DD2-CP-PPC-2019-398.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xs7f4axx8qbi66d/Sin-DD2-CP-PPC-2019-398.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7tlh7e6pzs4ore4/Sin-DD2-CP-PPC-2019-399.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7tlh7e6pzs4ore4/Sin-DD2-CP-PPC-2019-399.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r9tw8lxwhrzi87p/SIN-DD2-PHM-PRO%26HM-DD2-DPC-STORES-2019-21.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r9tw8lxwhrzi87p/SIN-DD2-PHM-PRO%26HM-DD2-DPC-STORES-2019-21.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ogjxln8reivulkp/73.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ogjxln8reivulkp/73.pdf?dl=0
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බදුල්ල. 
 

දු.ක. : 0552222474 
 
 

බදුල්ල. 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/H
V-87/BD-12/2K19/74 

 
විදුලි ඉංිනයන්රු (බදුල්ල) ඒකකයේ 
කන්දකැටිය පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානය   සඳහා කුලි පදනම 
මත වසර යදකක  කාලයකට කි 

කැබ්  රථයක් ලබාගැනීම 

2019 
සැප්තැම්බර් 25 
ප.ව 15.00 

 
පූර්ව ලංසු 
හමුව 

2019/09/12 
10.00 පැයට 

පළාත් මිලදී 
ගැනම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 500.00 51,000.00 එම එම - NCB click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/H
V-52/MON-03/2K19/75 

 
විදුලි ඉංිනයන්රු (යමොයරාගල) 

ඒකකයේ තයමල්විල පාරියභෝගික 
යසේවා මධායස්ථානය   සඳහා කුලි 

පදනම මත වසර යදකක  
කාලයකට වෑන්  රථයක් 

ලබාගැනීම 
 

2019 
සැප්තැම්බර් 25 
ප.ව 15.00 

 
පූර්ව ලංසු 
හමුව 

2019/09/12 
10.00 පැයට 

පළාත් මිලදී 
ගැනම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 500.00 49,000.00 එම එම - NCB click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/H
V-94/ MON -13/2K19/76 

 
විදුලි ඉංිනයන්රු (යමොයරාගල) 

ඒකකයේ බිබිල පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානය   සඳහා කුලි පදනම 
මත වසර යදකක  කාලයකට 
සිංගල් කැබ්  රථයක් ලබාගැනීම 

 

2019 
සැප්තැම්බර් 25 
ප.ව 15.00 

 
පූර්ව ලංසු 
හමුව 

2019/09/12 
10.00 පැයට 

පළාත් මිලදී 
ගැනම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 500.00 46,000.00 එම එම - NCB click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/H
V-86/ BD -11/2K19/77 

 
විදුලි ඉංිනයන්රු (බදුල්ල) ඒකකයේ 
කන්දකැටිය පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානය   සඳහා කුලි පදනම 
මත වසර යදකක  කාලයකට යලොරි  

රථයක් ලබාගැනීම 

2019 
සැප්තැම්බර් 25 
ප.ව 15.00 

 
පූර්ව ලංසු 
හමුව 

2019/09/12 
10.00 පැයට 

 

පළාත් මිලදී 
ගැනම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 500.00 51,000.00 එම එම - NCB click 
here 

https://www.dropbox.com/s/0j0cd4js8jq8lbp/74.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0j0cd4js8jq8lbp/74.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xej2fm8lxkze5yy/75.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xej2fm8lxkze5yy/75.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0s11e1w5knrpjfs/76.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0s11e1w5knrpjfs/76.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f1tmyywzp07c2ly/lorry%2077.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f1tmyywzp07c2ly/lorry%2077.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/H
V-104/ BD -17/2K19/78 

 
විදුලි ඉංිනයන්රු (බදුල්ල) ඒකකයේ 
රිදීමාලියීද පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානය   සඳහා කුලි පදනම 
මත වසර යදකක  කාලයකට යලොරි  

රථයක් ලබාගැනීම 

2019 
සැප්තැම්බර් 25 
ප.ව 15.00 

 
පූර්ව ලංසු 
හමුව 

2019/09/12 
10.00 පැයට 

 

පළාත් මිලදී 
ගැනම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 500.00 51,000.00 එම එම - NCB click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/H
V-96/ BD -15/2K19/79 

 
විදුලි ඉංිනයන්රු (බදුල්ල) ඒකකයේ 

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

යරෝද රථයක් ලබාගැනීම 

2019 
සැප්තැම්බර් 25 
ප.ව 15.00 

 
පූර්ව ලංසු 
හමුව 

2019/09/12 
10.00 පැයට 

 

පළාත් මිලදී 
ගැනම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 500.00 22,000.00 එම එම - NCB click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/H
V-30/ BD -04/2K19/80 

 
විදුලි ඉංිනයන්රු (බදුල්ල) ඒකකයේ 

බදුල්ල පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානය   සඳහා කුලි පදනම 
මත වසර යදකක  කාලයකට වෑන් 

රථයක් ලබාගැනීම 

2019 
සැප්තැම්බර් 25 
ප.ව 15.00 

 
පූර්ව ලංසු 
හමුව 

2019/09/12 
10.00 පැයට 

 

පළාත් මිලදී 
ගැනම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 500.00 49,000.00 එම එම - NCB click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/H
V-29/ BD -03/2K19/81 

 
විදුලි ඉංිනයන්රු (බදුල්ල) ඒකකයේ 
විදුලි අධිකකාරි(වාණිජ II)   සඳහා 
කුලි පදනම මත වසර යදකක  

කාලයකට වෑන් රථයක් ලබාගැනීම 

2019 
සැප්තැම්බර් 25 
ප.ව 15.00 

 
පූර්ව ලංසු 
හමුව 

2019/09/12 
10.00 පැයට 

 

පළාත් මිලදී 
ගැනම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 500.00 49,000.00 එම එම - NCB click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/H
V-32/ BD -06/2K19/82 

 
විදුලි ඉංිනයන්රු (බදුල්ල) ඒකකයේ 

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

රථයක් ලබාගැනීම 

2019 
සැප්තැම්බර් 25 
ප.ව 15.00 

 
පූර්ව ලංසු 
හමුව 

2019/09/12 
10.00 පැයට 

 

පළාත් මිලදී 
ගැනම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 500.00 49,000.00 එම එම - NCB click 
here 

https://www.dropbox.com/s/b8kvpehd2bys09d/lorry%2078.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b8kvpehd2bys09d/lorry%2078.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bdistt857398khg/three%20wheel%2079.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bdistt857398khg/three%20wheel%2079.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q2l5acttdnygm25/80.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q2l5acttdnygm25/80.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8qdlxivajoy4k7k/81.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8qdlxivajoy4k7k/81.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7kini8cxj1wtnjp/82.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7kini8cxj1wtnjp/82.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/H
V-43/ BD -08/2K19/83 

 
විදුලි ඉංිනයන්රු (බදුල්ල) ඒකකයේ 
විදුලි අධිකකාරි(ප්රායීය ය නඩත්තු 
ඒකකය)  සඳහා කුලි පදනම මත 
වසර යදකක  කාලයකට වෑන් 

රථයක් ලබාගැනීම 

2019 
සැප්තැම්බර් 25 
ප.ව 15.00 

 
පූර්ව ලංසු 
හමුව 

2019/09/12 
10.00 පැයට 

 

පළාත් මිලදී 
ගැනම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 500.00 49,000.00 එම එම - NCB click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/H
V-16/ DM -02/2K19/84 

 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (යබදාහැරීම් 
නඩත්තු) ඒකකයේ විදුලි 

අධිකකාරි(යමොයරාගල වැඩබිම)  
සඳහා කුලි පදනම මත වසර යදකක  
කාලයකට වෑන් රථයක් ලබාගැනීම 

2019 
සැප්තැම්බර් 25 
ප.ව 15.00 

 
පූර්ව ලංසු 
හමුව 

2019/09/12 
10.00 පැයට 

 

පළාත් මිලදී 
ගැනම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 500.00 49,000.00 එම එම - NCB click 
here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය 03 
(සබරගමුව) 

SAB/ACC(EXP)-
V05/HV/2019/58 

ගයකාධිකකාරී වියදම් ඒකකයේ 
රාජකාරී කටයුතු සඳහා  කාර් රථ 1 
ක් කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

2019-09-25 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 5,000.00 නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරි 

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

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

 

- NCB Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(දකුණු 
පළාත) 

දප/අකු/ලි1/කුලී 
යගොඩනැගිලි/2019/4 

ප්රාපීය ය විදුලි ඉංිනපන්රු  

තාර්යාලය සඳහා පගොඩනැගිල්ලක් 

කුලියට ලබා ගැනීම . 

 
අකුරැස්ස නගරයේ ව.අ. 5000 ක 
ප්රමායයේ යගොඩනැගිල්ලක් විය 
යුතු අතර, වාහන 05 ක් පමය 

නවතා තැබිය හැකි යතකලා විදුලිය, 
ජලය, දුරකතන සහ අනකුත් 
පහසුකම් සහ ප්රයේශ මාර්ගයට 
යේට්ටුවක් සහිත තාප්පයක්/ 

වැටකින් සමන්විත 
යගොඩනැගිල්ලක් විය යුතුය. 

 

2019 
සැප්තැම්බර් 
මස  19 ප.ව. 

02.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රධාාන විදුලි 
ඉංිනයන්රු, 

ප්රායීය ය විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක: 08, යාකබැීද 
පාර, අකුරැස්ස. 

 
දු.ක.  041 - 2250344 
ෆැක්ස් 041 - 2250285 

- - ප්රධාාන  විදුලි ඉංිනයන්රු, 
ප්රායීය ය විදුලි ඉංිනයන්රු 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක: 08, යාකබැීද පාර, 

අකුරැස්ස. 

ප්රධාාන  විදුලි 
ඉංිනයන්රු, 

ප්රායීය ය විදුලි 
ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක: 08, යාකබැීද 
පාර, අකුරැස්ස. 

අදාලයනොයේ

. 
NCB 

 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/7mb91j3qk6njmqw/83.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7mb91j3qk6njmqw/83.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i50ihq1h11ylw5e/84.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i50ihq1h11ylw5e/84.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/28qnippd3g8vs7h/SAB_ACC%28EXP%29_-V05_HV_2019_58.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/28qnippd3g8vs7h/SAB_ACC%28EXP%29_-V05_HV_2019_58.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ww003ck1pp1eoeo/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%85%E0%B6%9A%E0%B7%94-%E0%B6%BD%E0%B7%921-%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%93%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%A9%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92-2019-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ww003ck1pp1eoeo/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%85%E0%B6%9A%E0%B7%94-%E0%B6%BD%E0%B7%921-%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%93%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%A9%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92-2019-04.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(දකුණු 
පළාත) 

දප/ත/මුභාලි/මි.කැ./2019/09 
ප්රායීය ය විදුලි ඉංිනයන්රු 

කාර්යාලය-  තංගල්ල සඳහා සුදුසු 
යගොඩනැගිල්ලක් කුලියට ගැනීම 

 
තංගල්ල නගර සීමාව තුළ කි.මී. 01 

කට යනොවැඩි විය යුතු අතර 
යගොඩනැගිල්ල වර්ග අඩි 3500 

පමයද, වාහන නවතා තැබිය හැකි 
ජලය, විදුලිය, දුරකථන පහසුකම් 
හා මාර්ග පහසුකම් වලින් යුතු ඉඩම 
වටා, යේට්ටුවක් සහිත තාප්පයක් 
යහෝ වැටක් සහිත යගොඩනැගිල්ලක් 
වසර 02 ක් සඳහා කුලී පදනම මත 

ලබා ගැනීම 
 

2019.09.19 
ප.ව. 02.00 
දක්වා 

පලාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ප්රායීය ය විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය, 
සැමුයවල් මාවත, 

තංගල්ල' 

- - ප්රායීය ය විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය, සැමුයවල් 
මාවත, තංගල්ල' 

ප්රායීය ය විදුලි 
ඉංිනයන්රු 

කාර්යාලය, සැමුයවල් 
මාවත, තංගල්ල' 

අදාලයනොයේ

. 
NCB 

 

Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(දකුණු 
පළාත) 

දප/ත/මුභාලි/මි.කැ./2019/10 
පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානය 

වලස්මුල්ල  සඳහා සුදුසු 
යගොඩනැගිල්ලක් කුලියට ගැනීම 

 
වලස්මුල්ල නගර සීමාව තුළ කි.මී. 
01 කට යනොවැඩි විය යුතු අතර 
යගොඩනැගිල්ල වර්ග අඩි 2000 

පමයද, වාහන නවතා තැබිය හැකි 
ජලය, විදුලිය, දුරකථන පහසුකම් 
හා මාර්ග පහසුකම් වලින් යුතු ඉඩම 
වටා, යේට්ටුවක් සහිත තාප්පයක් 
යහෝ වැටක් සහිත යගොඩනැගිල්ලක් 
වසර 02 ක් සඳහා කුලී පදනම මත 

ලබා ගැනීම 
 

2019.09.19 
ප.ව. 02.00 
දක්වා 

පලාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම - - එම එම අදාලයනොයේ

. 
NCB 

 
Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2019/73 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු මතුගම 

(බස්නාහිර පළාත දකුය 1) නළ 
නවස සඳහා කුලී/ බදු පදනම මත 
යගොඩනැගිල්ලක් ලබාගැනීම සඳහා 

වූ යටන්ඩරය. 

2019.09.26 
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 ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 608, 
ගාලුපාර, රත්මලාන. 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නයයෝජය 
සාමානයාධිකකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

ගාලුපාර, රත්මලාන. 

 NCB Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/97fyrne09131gyu/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%AD-%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%92-%E0%B6%B8%E0%B7%92.%E0%B6%9A%E0%B7%90-2019-09.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/97fyrne09131gyu/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%AD-%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%92-%E0%B6%B8%E0%B7%92.%E0%B6%9A%E0%B7%90-2019-09.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7wxzn2icmkckdd7/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%AD-%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%92-%E0%B6%B8%E0%B7%92.%E0%B6%9A%E0%B7%90-2019-10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7wxzn2icmkckdd7/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%AD-%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%92-%E0%B6%B8%E0%B7%92.%E0%B6%9A%E0%B7%90-2019-10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b7dby7fscxev0x0/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_2019_73.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b7dby7fscxev0x0/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_2019_73.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2019/74 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු මතුගම 
කාර්යාලය සහ ඊට අයත් 

පාරියභෝගික මධායස්ථාන සඳහා 
පිරිසිදු කිරීයම් යසේවා ලබා ගැනීම 

සඳහා වූ යටන්ඩරය. 

2019.09.26 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

එම 500.00 31,000.00 එම එම  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 නයයෝිනතයන්ට පමයක් ලංසු යපොත් නකුත් 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 නයයෝජය සාමානයාධිකකාරී/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 සාමානයාධිකකාරී නමින් ලියන ලද බැංකු අයකරයක් ම`ගින් යහෝ මුදල් ම`ගින් යහෝ යගවිය හැක. 
 

 

වියීය ය තානාපති කාර්යාල /යවළ`ද යකොමිෂන්වලට, ලංසු යපොත්වල යතොරතුරු පිටපත් ලිඛිත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීයමන් අදාල නයයෝජය සාමානයාධිකකාරී/ප රධාාන ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපොත් අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ඔවුන්යේ නයයෝිනතයින්ට අදාල නයයෝජය සාමානයාධිකකාරී/ප රධාාන ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් පරීක්ෂා කල හැක. 
 

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ඔවුන්යේ අනුමැතිය ලත් නයයෝිනතයින් ඉදිරිපිටදී ඉහත තීරු අංක 9 හි ස`දහන් ස්ථානයන්හිදී ලංසු භාරගැනීම අවසන් කරන යේලායේදීම, එයසේ ඉදිරිපත් කරන ලද සියලුම ලංසු විවිත කරනු ලබන අතර ප රමාදව ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලංසු 
ප රතියක්ෂේප කරනු ලැයබ්. 
 
මීට අදාල සියලු විස්තර හා පැහැදිලි කිරීම් විමසිය යුත්යත් ලංසු යපොත් නක`ත් කරනු ලබන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නයයෝජය සාමානයාධිකකාරී/ ප රධාාන ඉංිනයන්රු යවතින. 
 

 

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

 
 
 

        සාමානයාධිකාරී                         
               
                      
 

https://www.dropbox.com/s/ds73exh52v1u169/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_2019_74.pdf?dl=0
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