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ංසු කෆ`දවීම 
ංකළ විදුලිබ මණ්ඩය 

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

කළඳය/ 
අංය/ 
ඳෂළත 

ංසු යයොමු අංකය / අයිතම විවහතරය 
ශළ ඳ රමළයය 

ංසු 
භළර ගන්නළ 
අලවළන 
දිනය ශළ 
යේළල 

වඳයළගෆනීම් 
කමිටුල 

ංසු යඳොත් මිෂදී ගත 
ශෆකි කළර්යළය වශ 

අදළෂ අංකය 

 
ංසු 

යඳොයතහි 
මි 
(රුපි.) 

ංසු ඇඳකරයේ 
ලටිනළකම 
(රුපි.) 

ඉදිරිඳත් කරන ංසු 
භළරදිය යුතු කළර්යළය 

ංසු විලෘත කරන 
වහථළනය 

යතොරතුරු 
පිටඳතක 
මි 
(රුපි.) 

ංසු 
ලර්ගය 
ICB/ 
NCB 

යතොරතුරු 
පිටඳත 
භළගත 
කිරීම් 

අමු ද්රලය 

 
වම්යරේය 
අංය 

 
TR/C&RR/NCB/2019/03/D 

 
අබලි භළණ්ඩ විකිණීම වදශළ මි 
කෆවීම - වම්යරේය අංය 

 

 
 

12.12.2019 
ඳෆය 10.00 

 
 

වම්යරේය 
අංයේ 
රවම්ඳළදන  
කමිටුල 

 
නියයෝජය වළමළනයළධි
කළරි (ආයතනික ශළ 
නියළමන වබතළ) 
වම්යරේය අංය6 6 
ලන මශෂ,ංකළ 

විදුලිබ මණ්ඩය6 6 
වර් චිත්තම්ඳම් ඒ. 
ගළඩිනර් මළලත6 
යකොෂඹ 00200. 

 
දු.අ.011-2399894/5/6 

 
250/- 

 
1000/- 

 
නියයෝජය වළමළනයළධිකළරි 
(ආයතනික ශළ නියළමන 
වබතළ) වම්යරේය 

අංය6  
6 ලන මශෂ6 

ංකළ විදුලිබ මණ්ඩය6  
වර් චිත්තම්ඳම් ඒ. 
ගළඩිනර් මළලත6 
යකොෂඹ 00200. 

 
නියයෝජය වළමළනයළධි
කළරි (ආයතනික ශළ 
නියළමන වබතළ) 
වම්යරේය අංය6  
6 ලන මශෂ6ංකළ 
විදුලිබ මණ්ඩය6 
වර් චිත්තම්ඳම් ඒ. 
ගළඩිනර් මළලත6 
යකොෂඹ 00200. 

 
අදළ 
යනොයේ 

 
NCB 

 
 

Click 
here 

ලයළඳෘ  
අංය/ මශ 
යකොෂඹ 
වම්යරේය 

ශළ 
යබදළශෆරීම් 
ශළනිය අලම 
කිරීයම් 
ලයළඳෘ ය 

CEB/GCTDLRP/Pack 1/ Cable 

Off Cuts/ Lot-1 
භූගත තඹ රැශෆන් කෆබලි විකිණීම 

(යටොන් 13.5) 
 

2019 
යදවෆම්බර් 

12 
1400 ඳෆය 

 
       
        
     

ලයළඳෘ  අධයක්ෂ, 
මශ යකොෂඹ 
වම්යරේය ශළ 

යබදළශෆරීම් ශළනිය 
අලම කිරීයම් 
ලයළඳෘ ය, 

අංක 98, සයිසහ ඳළර, 
යකොෂඹ 05 

දුක: 011-2058143 
සෆක්වහ: 011-2058083 

- 
50,000.00 
(මුදලින්) 

මශ යකොෂඹ වම්යරේය 
ශළ යබදළශෆරීම් ශළනිය 
අලම කිරීයම් ලයළඳෘ ය, 
අංක 98, සයිසහ ඳළර, 

යකොෂඹ 05 
තබළ ඇ  ංසු යඳට්ටිය 

මශ යකොෂඹ 
වම්යරේය ශළ 

යබදළශෆරීම් ශළනිය 
අලම කිරීයම් 
ලයළඳෘ ය, 

අංක 98, සයිසහ ඳළර, 
යකොෂඹ 05 

- NCB 
Click 
Here 

ඉදිකිරීම් 

            

යවේලළ 

https://www.dropbox.com/s/dk1mkhfeshs1p12/Eng-TRA-C%26RR-%28TR-C%26RR-NCB-2019-003-D%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dk1mkhfeshs1p12/Eng-TRA-C%26RR-%28TR-C%26RR-NCB-2019-003-D%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qvpih4l0h9s99tz/Eng-PRJ-GCTDLRP-PACK1-CABLE_OFF_CUTS-Lot-1.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qvpih4l0h9s99tz/Eng-PRJ-GCTDLRP-PACK1-CABLE_OFF_CUTS-Lot-1.pdf?dl=0
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ජනන 
(තළඳබ 
වංකීරයය) 

එවහපීඑවහ/සීඊ/කිේයූඒ /01/2019/06 
වපුගවහකන්ද විදුලි බවහථළනය වශළ 
තනිකඩ නි නිලළවයක් ලවරක 
කළයක් වශළ බද්දට ගෆනීම 

2019.12.05 
ලන දින 

14:00 ඳෆයට 

වඳයළ ගෆනීම් 
කමිටුල-
තළඳබ 
වංකීරයය 

රධළන ඉංිනයන්රු 
(වපුගවහකන්ද විදුලි 
බවහථළනය-ං.වි.ම.6 
යශයියන්තුඩුල) 

24004226 2400356 
සෆක්වහ 2400584 

යනොමියේ අදළ නෆත 

රධළන ඉංිනයන්රු 
(වපුගවහකන්ද විදුලි 
බවහථළනය-ං.වි.ම.6 
යශයියන්තුඩුල) 

24004226 2400356 
සෆක්වහ 2400584 

රධළන ඉංිනයන්රු 
(වපුගවහකන්ද විදුලි 
බවහථළනය-ං.වි.ම.6 
යශයියන්තුඩුල) 

24004226 2400356 
සෆක්වහ 2400584 

අදළ නෆත යද්ශීය 
Click 
Here 

ජනන/ 
වමනෂ 
වංකීර්යය 

SC/DGM/BID/SWPS/2019/16 

ංකළ විදුලිබ මණ්ඩයේ 
වමනෂලෆල යේේ අලට මළර්ග පිරිසිදු 

කිරීයම් යකොන්ත්රළත්තුල 

2019/2020 
 

 

2019-12-

12 

දින 14.00 
ඳෆයට 
අලවන් 
කරනු 
ෆයේ. 

 

ජනන 
කනිහඨ මි 
දී ගෆනීම් 
කමිටුල 
(වමනෂ 
වංකීර්යය 

රධළන ඉංිනයන්රු 
කළර්යළය6 

වමනෂලෆල විදුලි 
බළගළරය, ංකළ 
විදුලිබ මණ්ඩය6 
කපුග, බංයගොඩ, 
Tel: 045-2222554 
Fax:045-2222501 

 

500.00 
(සියලු ම 
යගවීම් 
ඕනම 

බෆංකුලකින් 
මශජන 
බෆංකුයේ 
යදමටයගොඩ 
ළඛළයේ  
ජනන 
අංයේ 
රැවහකිරීම්   
ගිණුම් අංක 
071-1-001-
2-3320705  
ට බෆර කර 
බළගත් 
රිසිට් ඳතක් 
ඉදිරිඳත් කෂ 
යුතුය) 

56000.00 

රධළන ඉංිනයන්රු 
කළර්යළය6 වමනෂලෆල 
විදුලි බළගළරය, ංකළ 
විදුලිබ මණ්ඩය6 
කපුග, බංයගොඩ 

 

රධළන ඉංිනයන්රු 
කළර්යළය6 

වමනෂලෆල විදුලි 
බළගළරය, ංකළ 
විදුලිබ මණ්ඩය6 
කපුග, බංයගොඩ 

 

අදළෂ නෆත 

ජළ ක 
තරඟකළරි 
ංසු 
කෆවීම 

බළගෆනීම
ට 

වබතළල 
 
 

යබදළ ශෆරිම් 
වම්බන්ධීකර

ය 
කළර්යළය 
යබදළශෆරීම් 
අංය  01 

DGM(DC)/NCB/2019/02 

 
යකොයොන්නළල වශ යකොටුයගොඩ 
මධයම ගබඩළයේ  යබන භළවිතයට 
ගත යනොශෆකි අඳශරයය කයුතු 

අයිතමයන් 

 
ංසුල පිළිබද ලෆඩිදුර විමසීම් වදශළ; 

නියයෝජය වළමළනයළධිකළරි 
(යබදළශෆරීම් වම්බන්ධීකරය) 

කළර්යළය6  වත්ලන මශ6 ංකළ 
විදුලිබ මණ්ඩය6 යනො.. 506 වර් 
චිත්තම්ඳම් ඒ. ගළඩිනර් මළලත6 

යකොෂඹ 02. 

2019-12-18 
යඳ.ල.10.00 

ඳෂළත් 
මිදී 
ගෆනුම් 
කමිටුල 

නියයෝජය 
වළමළනයළධිකළරි 
(යබදළශෆරීම් 

වම්බන්ධීකරය) 
කළර්යළය6  වත්ලන 
මශ6 ංකළ විදුලිබ 
මණ්ඩය6 යනො.. 506 
වර් චිත්තම්ඳම් ඒ. 
ගළඩිනර් මළලත6 
යකොෂඹ 02.මගින් 
2019-12-17 දිනට 

යඳර 
දුක : 011-232 8051 

2,000.00 
(මුදලින්) 

Lot 1-6,000/= 
Lot 2-10,000/= 
Lot 3- 70,000/= 
Lot 4- 75,000/= 
Lot 5- 50,000/= 

 
(මුදලින් යශෝ 
බෆංකු 

අයකරයක් 
මඟින්) 

නියයෝජය 
වළමළනයළධිකළරි (වෆසුම් 
ශළ වංලර්ධන) කළර්යළය, 
සිේ ලන මශ,  ංකළ 
විදුලිබ මණ්ඩය6  
යනො.. 506 වර් 

චිත්තම්ඳම් ඒ. ගළඩිනර් 
මළලත6 යකොෂඹ 02. හි 
තබළ ඇ  ංසු යඳට්ටිය 

 

වමුළු කළමරය, 
නියයෝජය 

වළමළනයළධිකළරි 
(වෆසුම් ශළ 
වංලර්ධන) 
කළර්යළය, 

යබදළශෆරීම් අංය 01 
 

- යද්ශීය 
Click 
Here 

 
 
 
 

නි.වළ. (උ.මෆ) 

 
 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/2019
/063 

 

2019.12.05 
ඳ.ල.03.00 

 
 
 
 
 

 

නියයෝජය 

වළමළනයළධිකළරි 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

නියයෝජය 

වළමළනයළධිකළරි 

 

නියයෝජය 

වළමළනයළධිකළරි 

 
 
 
 
 

යද්ශීය 
තරඟකළරී 
ංසු 

click 
here 

https://www.dropbox.com/s/119fg3bwh1sli6k/SIN-GEN-TC-SPS-CE-QUA-01-2019-06%20rev1.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/119fg3bwh1sli6k/SIN-GEN-TC-SPS-CE-QUA-01-2019-06%20rev1.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/75vv7g8h8g2m9r3/Sin-GEN-SC-SWPS-2019-16.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/75vv7g8h8g2m9r3/Sin-GEN-SC-SWPS-2019-16.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/75vv7g8h8g2m9r3/Sin-GEN-SC-SWPS-2019-16.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z9bkiq46aqdby7b/ENG-DD1-DC-NCB-2019-002.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z9bkiq46aqdby7b/ENG-DD1-DC-NCB-2019-002.pdf?dl=0
file:///C:/Users/DELL3/Desktop/Paper%20add%2021.11.2019/Sin-DD1-NCP--HV-2019-63.pdf
file:///C:/Users/DELL3/Desktop/Paper%20add%2021.11.2019/Sin-DD1-NCP--HV-2019-63.pdf
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රධළන ඉංිනයන්රු (තෆනීම්) යටයත් 
විදුලි අධිකළරී (තෆනීම්)    යේ රළජකළරී 
කටයුතු වශළ ලවර 02ක කළ 
සීමළලකට  කුලී ඳදනම මත ලන් 

රථයක් බළ ගෆනීම. 

ඳෂළත් වඳයළ 
ගෆනීම් 
කමිටුල 

කළර්යළය6 

ංකළ විදුලිබ 

මණ්ඩය6 

අංක 525/266 ඳෂමු 

මශ6ඩී.එවහ.යවේනළනළ

යක මළලත6 

අනුරළධපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 
500.00 

 
106000.00 

කළර්යළය6 

ංකළ විදුලිබ මණ්ඩය6 

අංක 525/266 ඳෂමු 

මශ6ඩී.එවහ.යවේනළනළයක 

මළලත6 අනුරළධපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

කළර්යළය6 

ංකළ විදුලිබ 

මණ්ඩය6 

ඩී.එවහ.යවේනළනළයක 

මළලත6 අනුරළධපුර. 

අදළෂ නෆත 

යබදළශෆරීම් 
අංය - 1 
(ලයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019/3
46 

විදුලි ඉංිනයන්රු (යබදළශෆරීම් 
යමයශයුම් මධයවහථළනය) වශළ කුලී 
ඳදනම මත යමෝටර් රථයක් බළ 

ගෆනීම. 

2019 
යදවෆම්බර් 

12 
ඳ.ල 02.00 

ඳෂළත් මිදී 
ගෆනීම් 
කමිටුල 

රධළන විදුලි ඉංිනයන්රු 
(ලළණිජ) කළර්යළය, 
නළරම්ම ඳළර, 
ඇවහවෆද්දුම, 
කුලියළපිටිය. 

 
037 - 2281892 

1,000.00 356000.00 

නියයෝජය 
වළමළනයළධිකළරී (ලයඹ) 

කළර්යළය, 
නළරම්ම ඳළර, 
ඇවහවෆද්දුම, 
කුලියළපිටිය. 

නියයෝජය 
වළමළනයළධිකළරී 
(ලයඹ) කළර්යළය, 
නළරම්ම ඳළර, 
ඇවහවෆද්දුම, 
කුලියළපිටිය. 

 NCB 
Click 
Here 

 

යබදළශෆරීම් 
අංය - 1 
(ලයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019/3
47 

විදුලි ඉංිනයන්රු (තෆනීම්) I වශළ කුලී 
ඳදනම මත යමෝටර් රථයක් බළ 

ගෆනීම. 

2019 
යදවෆම්බර් 

12 
ඳ.ල 02.00 

ඳෂළත් මිදී 
ගෆනීම් 
කමිටුල 

එම 1000.00 356000.00 එම එම  NCB 
Click 
Here 

 

යබදළශෆරීම් 
අංය - 1 
(ලයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019/3
48 

රධළන විදුලි ඉංිනයන්රු (ලළරියයඳො) 
වශළ කුලී ඳදනම මත යමෝටර් රථයක් 

බළ ගෆනීම. 

2019 
යදවෆම්බර් 

12 
ඳ.ල 02.00 

ඳෂළත් මිදී 
ගෆනීම් 
කමිටුල 

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

 

යබදළශෆරීම් 
අංය - 1 
(ලයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019/3
49 

රධළන විදුලි ඉංිනයන්රු (ලළරියයඳො) 
කළර්යළයට අයත් විදුලි 

අධිකළරී(ලළණිජ) I වශළ කුලී ඳදනම 
මත ලන් රථයක් බළ ගෆනීම. 

2019 
යදවෆම්බර් 

12 
ඳ.ල 02.00 

ඳෂළත් මිදී 
ගෆනීම් 
කමිටුල 

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

 

යබදළශෆරීම් 
අංය - 1 
(ලයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019/3
50 

විදුලි අධිකළරී (ලළරියයඳො) 
ඳළරියභෝගික යවේලළ මධයවහථළනය  
වශළ කුලී ඳදනම මත ලන් රථයක් 

බළ ගෆනීම. 

2019 
යදවෆම්බර් 

12 
ඳ.ල 02.00 

ඳෂළත් මිදී 
ගෆනීම් 
කමිටුල 

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

 

යබදළශෆරීම් 
අංය - 1 
(ලයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019/3
51 

විදුලි අධිකළරී (ගේගමුල) ඳළරියභෝගික 
යවේලළ මධයවහථළනය  වශළ කුලී 

ඳදනම මත ලන් රථයක් බළ ගෆනීම. 

2019 
යදවෆම්බර් 

12 
ඳ.ල 02.00 

ඳෂළත් මිදී 
ගෆනීම් 
කමිටුල 

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

 

https://www.dropbox.com/s/9bfyw9vi60n6qsm/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-346.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9bfyw9vi60n6qsm/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-346.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a2m7du1cflmigmh/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-347.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a2m7du1cflmigmh/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-347.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bs8mjq3x26vwt0f/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-348.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bs8mjq3x26vwt0f/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-348.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wh04v5abbey74cd/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-349.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wh04v5abbey74cd/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-349.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z0hwalnnvmuuk0n/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-350.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z0hwalnnvmuuk0n/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-350.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bh7p6vhwdur324r/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-351.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bh7p6vhwdur324r/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-351.pdf?dl=0


 4 

යබදළශෆරීම් 
අංය - 1 
(ලයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019/3
52 

රධළන විදුලි ඉංිනයන්රු (යබදළශෆරීම් 
නඩත්තු) ඒකකයට අයත් විදුලි 

අධිකළරී(ඇවහතයම්න්තු වෆකසීම) IV 
වශළ කුලී ඳදනම මත ලන් රථයක් 

බළ ගෆනීම. 

2019 
යදවෆම්බර් 

12 
ඳ.ල 02.00 

ඳෂළත් මිදී 
ගෆනීම් 
කමිටුල 

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

 

යබදළශෆරීම් 
අංය - 1 
(ලයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019/3
53 

විදුලි ඉංිනයන්රු (යතොග වෆඳයුම්) 
ඒකකයට අයත් විදුලි අධිකළරී II වශළ 
කුලී ඳදනම මත ලන් රථයක් බළ 

ගෆනීම. 

2019 
යදවෆම්බර් 

12 
ඳ.ල 02.00 

ඳෂළත් මිදී 
ගෆනීම් 
කමිටුල 

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

 

යබදළශෆරීම් 
අංය - 1 
(ලයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019/3
54 

රධළන විදුලි ඉංිනයන්රු (තෆනීම්) 
ඒකකයට අයත් විදුලි 

අධිකළරී(ඳඬුලවහනුලර ශළ ලළරියයඳො) 
ඡන්ද යකොට්ඨළව වශළ කුලී ඳදනම 
මත ලන් රථයක් බළ ගෆනීම. 

2019 
යදවෆම්බර් 

12 
ඳ.ල 02.00 

ඳෂළත් මිදී 
ගෆනීම් 
කමිටුල 

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

 

යබදළශෆරීම් 
අංය - 1 
(ලයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019/3
55 

හිරිපිටිය ඳළරියභෝගික යවේලළ 
මධයවහථළනය වශළ කුලී ඳදනම මත 
කෲ කෆේ රථයක් බළ ගෆනීම. 

2019 
යදවෆම්බර් 

12 
ඳ.ල 02.00 

ඳෂළත් මිදී 
ගෆනීම් 
කමිටුල 

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

 

යබදළශෆරීම් 
අංය - 1 
(ලයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019/3
56 

ගේගමුල ඳළරියභෝගික යවේලළ 
මධයවහථළනයේ විදුලි අධිකළරී නි 
නිලව  වදශළ ගේගමුල නගර සීමළල 
තුලින්  ජය, විදුලිය, දුරකථන, මළර්ග 
ඳශසුකම් වහිත ලර්ග අඩි 16200 

යනොඅඩු නිලවක් වහිත ඳර්චවහ 15 කට 
යනොඅඩු ඉඩමක් කුලී යශෝ බදු ඳදනම 

මත බළ ගෆනීම. 

2019 
යදවෆම්බර් 

12 
ඳ.ල 02.00 

ඳෂළත් මිදී 
ගෆනීම් 
කමිටුල 

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

 

යබදළශෆරිම් 
අංය - 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/468 
රධළන ඉංිනයන්රු (ලළණිජ) -ම.ඳ. 
ඒකකයට අයත් වි.ඉ. (ලළණිජ) උඳ 
ඒකකය වශළ කුලී ඳදනම මත ලවර 
02ක කළයකට (4WD)  ඩබේ කෆේ 

රථයක්  බළ ගෆනීම. 
 

 
2019-12-12  

දින 
ඳ.ල. 2.00ට 

ඳෂළත් 
රවම්ඳළදන 
කමිටුල 

ර.ඉ. (ලළණිජ) 
කළර්යළය6 ංකළ 
විදුලිබ මණ්ඩය6 
අංක 046 අවහගිරිය ඳළර6 

මශනුලර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 
 

1000/= 206000/= ර.ඉ. (ලළණිජ) කළර්යළය6 
ංකළ විදුලිබ මණ්ඩය6 

අංක 046 
අවහගිරිය ඳළර6 
මශනුලර. 

ර.ඉ. (ලළණිජ) 
කළර්යළය6 
ංකළ විදුලිබ 
මණ්ඩය6 
අංක 046 

අවහගිරිය ඳළර6 
මශනුලර. 

අදළ නෆත. යද්ශීය Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/bnw6kixp480qc5n/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-352.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bnw6kixp480qc5n/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-352.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zcl2ovq7hvc70eu/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-353.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zcl2ovq7hvc70eu/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-353.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xb45zbnm3efhd6g/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-354.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xb45zbnm3efhd6g/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-354.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/eebwhm9pxrpyzum/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-355.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/eebwhm9pxrpyzum/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-355.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1ou2awu7syffclz/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-356.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1ou2awu7syffclz/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-356.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/khmczwvsia0jhig/Sin-DD2-CP-PPC-2019-468.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/khmczwvsia0jhig/Sin-DD2-CP-PPC-2019-468.pdf?dl=0
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යබදළශෆරිම් 
අංය - 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/469 
ගයකළධිකළරි (වියදම්) -ම.ඳ. ඒකකය 
වශළ කුලී ඳදනම මත ලවර 02ක 

කළයකට යමෝටර් කළර් රථයක්  බළ 
ගෆනීම. 

 

 
2019-12-12  

දින 
ඳ.ල. 2.00ට 

ඳෂළත් 
රවම්ඳළදන 
කමිටුල 

ර.ඉ. (ලළණිජ) 
කළර්යළය6 ංකළ 
විදුලිබ මණ්ඩය6 
අංක 046 අවහගිරිය ඳළර6 

මශනුලර. 
දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 
 

1000/= 206000/= ර.ඉ. (ලළණිජ) කළර්යළය6 
ංකළ විදුලිබ මණ්ඩය6 

අංක 046 
අවහගිරිය ඳළර6 
මශනුලර. 

ර.ඉ. (ලළණිජ) 
කළර්යළය6 
ංකළ විදුලිබ 
මණ්ඩය6 
අංක 046 

අවහගිරිය ඳළර6 
මශනුලර. 

අදළ නෆත. යද්ශීය Click 

Here 

 

යබදළශෆරිම් 
අංය - 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/470 
ගිනිගත්යශේන ප් රළයද්ශිය විදුලි 

ඉංිනයන්රු ඒකකයට අයත් ශෆටන් 
ඳළ.යවේ.ම. වශළ කුලී ඳදනම මත ලවර 
02ක කළයකට (4WD)  ඩබේ කෆේ 

රථයක්  බළ ගෆනීම. 
 

 
2019-12-12  

දින 
ඳ.ල. 2.00ට 

ඳෂළත් 
රවම්ඳළදන 
කමිටුල 

ර.ඉ. (ලළණිජ) 
කළර්යළය6 ංකළ 
විදුලිබ මණ්ඩය6 
අංක 046 අවහගිරිය ඳළර6 

මශනුලර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 
 

1000/= 206000/= ර.ඉ. (ලළණිජ) කළර්යළය6 
ංකළ විදුලිබ මණ්ඩය6 

අංක 046 
අවහගිරිය ඳළර6 
මශනුලර. 

ර.ඉ. (ලළණිජ) 
කළර්යළය6 
ංකළ විදුලිබ 
මණ්ඩය6 
අංක 046 

අවහගිරිය ඳළර6 
මශනුලර. 

අදළ නෆත. යද්ශීය Click 
Here 

 

යබදළශෆරිම් 
අංය - 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/471 
ගයගදර රළයද්ශිය විදුලි ඉංිනයන්රු 
ඒකකයට අයත් ලළණිජ උඳ ඒකකය 
වශළ කුලී ඳදනම මත ලවර 02ක 

කළයකට ලන් රථයක්  බළ ගෆනීම. 
 

 
2019-12-12  

දින 
ඳ.ල. 2.00ට 

ඳෂළත් 
රවම්ඳළදන 
කමිටුල 

ර.ඉ. (ලළණිජ) 
කළර්යළය6 ංකළ 
විදුලිබ මණ්ඩය6 
අංක 046 අවහගිරිය ඳළර6 

මශනුලර. 
දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 
 

1000/= 166000/= ර.ඉ. (ලළණිජ) කළර්යළය6 
ංකළ විදුලිබ මණ්ඩය6 

අංක 046 
අවහගිරිය ඳළර6 
මශනුලර. 

ර.ඉ. (ලළණිජ) 
කළර්යළය6 
ංකළ විදුලිබ 
මණ්ඩය6 
අංක 046 

අවහගිරිය ඳළර6 
මශනුලර. 

අදළ නෆත. යද්ශීය Click 
Here 

 

යබදළශෆරිම් 
අංය - 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/472 
රළයද්ශිය විදුලි ඉංිනයන්රු 
(මළලනෆේ) බ රයද්යේ 

ඳළ.යවේ.ම.යශම්මළතගම රයද්යේ 
බිලෆටුම් යවේලළ වෆඳයුම් ශළ නඩත්තු 
කටයුතු වශළ ලවර 02ක කළයකට 
කුලී ඳදනම යටයත් සිංගේ කෆේ 

රථයක් යශෝ කෲ කෆේ රථයක්  බළ 
ගෆනීම. 

 

 
2019-12-12  

දින 
ඳ.ල. 2.00ට 

ඳෂළත් 
රවම්ඳළදන 
කමිටුල 

ර.ඉ. (ලළණිජ) 
කළර්යළය6 ංකළ 
විදුලිබ මණ්ඩය6 
අංක 046 අවහගිරිය ඳළර6 

මශනුලර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 
 

1000/= 166000/= ර.ඉ. (ලළණිජ) කළර්යළය6 
ංකළ විදුලිබ මණ්ඩය6 

අංක 046 
අවහගිරිය ඳළර6 
මශනුලර. 

ර.ඉ. (ලළණිජ) 
කළර්යළය6 
ංකළ විදුලිබ 
මණ්ඩය6 
අංක 046 

අවහගිරිය ඳළර6 
මශනුලර. 

අදළ නෆත. යද්ශීය Click 
Here 

 

යබදළශෆරිම් 
අංය - 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/473 
කගේ රළයද්ශිය විදුලි ඉංිනයන්රු 
ඒකකයට අයත් රඹුක්කන ඳළ.යවේ.ම. 
වශළ කුලී ඳදනම මත ලවර 02ක 
කළයකට වෆශෆේලු යොරි රථයක්  

බළ ගෆනීම. 
 

 
2019-12-12  

දින 
ඳ.ල. 2.00ට 

ඳෂළත් 
රවම්ඳළදන 
කමිටුල 

ර.ඉ. (ලළණිජ) 
කළර්යළය6 ංකළ 
විදුලිබ මණ්ඩය6 
අංක 046 අවහගිරිය ඳළර6 

මශනුලර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

 
 

1000/= 166000/= ර.ඉ. (ලළණිජ) කළර්යළය6 
ංකළ විදුලිබ මණ්ඩය6 

අංක 046 
අවහගිරිය ඳළර6 
මශනුලර. 

ර.ඉ. (ලළණිජ) 
කළර්යළය6 
ංකළ විදුලිබ 
මණ්ඩය6 
අංක 046 

අවහගිරිය ඳළර6 
මශනුලර. 

අදළ නෆත. යද්ශීය Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/idwxoh6cm4ddie3/Sin-DD2-CP-PPC-2019-469.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/idwxoh6cm4ddie3/Sin-DD2-CP-PPC-2019-469.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/inhpxv4uz1hs47d/Sin-DD2-CP-PPC-2019-470.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/inhpxv4uz1hs47d/Sin-DD2-CP-PPC-2019-470.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d2i218x5zhoc2b6/Sin-DD2-CP-PPC-2019-471.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d2i218x5zhoc2b6/Sin-DD2-CP-PPC-2019-471.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cu8fif46mrkly29/Sin-DD2-CP-PPC-2019-472.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cu8fif46mrkly29/Sin-DD2-CP-PPC-2019-472.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mip5rddkkk4ldw3/Sin-DD2-CP-PPC-2019-473.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mip5rddkkk4ldw3/Sin-DD2-CP-PPC-2019-473.pdf?dl=0


 6 

යබදළශෆරීම් 
කෂළඳ 02 

DGM [E]/QPPC/19/239 

 
විදුලි ඉංිනයන්රු  (වංලර්ධන) නි.වළ. 
නෆයගනහිර කළර්යළය ත්රීකුයළමය    
යේ රළජකළරී කටයුතු වශළ කළර් 
රථයක්   ලවර 02 ක් වශළ කුලියට 

බළ ගෆනීම 

2019.12.04 
ලන දළ 
ඳවහලරු 
2.00 

ඳෂළත් 
රවම්ඳළදන 
කමිටුල 

(නෆයගනහිර
) 

නියයෝජය 
වළමළනයළධිකළරී(නෆ
යගනහිර කළර්යළය) 

ත්රිකුයළමය             
026-2222666 
026-2221030 

16000.00 20,000.00 නියයෝජය 
වළමළනයළධිකළරී 

(නෆයගනහිර කළර්යළය)6 
උප්පුයේලි6 
ත්රිකුයළමය 

නියයෝජය 
වළමළනයළධිකළරී 
(නෆයගනහිර 
කළර්යළය) 
උප්පුයේලි6 
ත්රිකුයළමය 

- NCB 

click 
here 

යබදළශෆරීම් 
කෂළඳ 02 

DGM [E]/QPPC/19/240 

 
ඉංිනයන්රු වශකළර(කේමුයණ්) යේ 
රළජකළරී කටයුතු වශළ ලන් රථයක්     
ලවර 02 ක් වශළ කුලියට බළ 

ගෆනීම. 

2019.12.04 
ලන දළ 
ඳවහලරු 
2.00 

ඳෂළත් 
රවම්ඳළදන 
කමිටුල 

(නෆයගනහිර
) 

විදුලි ඉංිනයන්රු 
කළර්යළය 
(කේමුයණ්) 
067-2229276 

යශෝ 
වළමළනයළධිකළරී(නෆ
යගනහිර කළර්යළය) 

ත්රිකුයළමය             
026-2222666 
026-2221030 

16000.00 20,000.00 නියයෝජය 
වළමළනයළධිකළරී 

(නෆයගනහිර කළර්යළය)6 
උප්පුයේලි6 
ත්රිකුයළමය 

නියයෝජය 
වළමළනයළධිකළරී 
(නෆයගනහිර 
කළර්යළය) 
උප්පුයේලි6 
ත්රිකුයළමය 

- NCB 

click 
here 

යබදළශෆරීම් 
කෂළඳ 02 

DGM [E]/QPPC/19/241 

 
විදුලි අධිකළරී (යබදළශෆරීම් තෆනීම් ) 
අම්ඳළර    යේ රළජකළරී කටයුතු වශළ 
ලන් රථයක් යශෝ ඩබේ   කෆේ 

රථයක්    ලවර 02 ක් වශළ කුලියට 
බළ ගෆනීම. 

2019.12.04 
ලන දළ 
ඳවහලරු 
2.00 

ඳෂළත් 
රවම්ඳළදන 
කමිටුල 

(නෆයගනහිර
) 

යබදළශෆරීම් තෆනීම් 
කළර්යළය 
(අම්ඳළර) 

063-2222440 
යශෝ 

වළමළනයළධිකළරී(නෆ
යගනහිර කළර්යළය) 

ත්රිකුයළමය             
026-2222666 
026-2221030 

16000.00 20,000.00 නියයෝජය 
වළමළනයළධිකළරී 

(නෆයගනහිර කළර්යළය)6 
උප්පුයේලි6 
ත්රිකුයළමය 

නියයෝජය 
වළමළනයළධිකළරී 
(නෆයගනහිර 
කළර්යළය) 
උප්පුයේලි6 
ත්රිකුයළමය 

- NCB 

click 
here 

යබදළශෆරීම් 
කෂළඳ 02 

DGM [E]/QPPC/19/242 

 
විදුලි අධිකළරී (කින්නියළ) ඳළරියභෝගික 
මධයවහථළනය   ත් රීකුයළමය යේ 
නිෂ නිලව වශළ නිලවක්    ලවරක්  

වශළ කුලියට බළ ගෆනීම. 

2019.12.04 
ලන දළ 
ඳවහලරු 
2.00 

ඳෂළත් 
රවම්ඳළදන 
කමිටුල 

(නෆයගනහිර
) 

විදුලි ඉංිනයන්රු 
කළර්යළය 

(ත්රීකුයළමය) 
026-2222301 
026-2220060 

යශෝ 
වළමළනයළධිකළරී(නෆ
යගනහිර කළර්යළය) 

ත්රිකුයළමය             
026-2222666 
026-2221030 

500.00 - නියයෝජය 
වළමළනයළධිකළරී 

(නෆයගනහිර කළර්යළය)6 
උප්පුයේලි6 
ත්රිකුයළමය 

නියයෝජය 
වළමළනයළධිකළරී 
(නෆයගනහිර 
කළර්යළය) 
උප්පුයේලි6 
ත්රිකුයළමය - NCB 

click 
here 

යබදළශෆරිම් 
අං 02 
(බඳඋ) 

WPN/CE(CON)/TC1/Building/Ga
mpaha 

බදු /කුලී ඳදනම මත ගම්ඳශ තෆනීම් 
ලෆඩබිම වශළ යගොඩනෆගිේක්  
වඳයළ ගෆනීම (ගම්ඳශ අලටින්) 

2019-12-06 
ඳ.ල 2.00 
දක්ලළ 

ඳෂළත් වඳයළ 
ගෆනීයම් 
කමිටුල 

රධළන ඉංිනයන්රු 
තෆනීම් ( බඳඋ) 

කළර්යළ, අංක 280, 
නල ජීලන යඳයදව 
කිරිබත්යගොඩ               

+94-11-2910183            
+94-11-2908250 

 
250.00 

 
- 

රධළන ඉංිනයන්රු තෆනීම් 
( බඳඋ) කළර්යළ, අංක 
280, නල ජීලන යඳයදව, 

කිරිබත්යගොඩ 

රධළන ඉංිනයන්රු 
තෆනීම් ( බඳඋ) 

කළර්යළ, අංක 280, 
නල ජීලන යඳයදව, 
කිරිබත්යගොඩ 

 
- 

 
යද්ශීය 

Click 
here 

https://www.dropbox.com/s/gdadd07e6ic5myt/Eng-DD2-EP-239%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20EE%20Commercial.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gdadd07e6ic5myt/Eng-DD2-EP-239%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20EE%20Commercial.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jluf9qby9m7k260/Eng-DD2-EP-240%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20EA%20Kalmunai.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jluf9qby9m7k260/Eng-DD2-EP-240%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20EA%20Kalmunai.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oace2nmkjjod5vb/Eng-DD2-EP-241%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20DC%20Ampara.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oace2nmkjjod5vb/Eng-DD2-EP-241%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20DC%20Ampara.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5fu0ffw1lhzfdnz/Eng-DD2-EP-242%20Rent%20a%20house%20for%20the%20use%20as%20ES%20%28kinniya%29%20Quartrs.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5fu0ffw1lhzfdnz/Eng-DD2-EP-242%20Rent%20a%20house%20for%20the%20use%20as%20ES%20%28kinniya%29%20Quartrs.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/efr4tk4brhhic0i/%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%84%20%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%20-%20%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%AD%201.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/efr4tk4brhhic0i/%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%84%20%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%20-%20%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%AD%201.pdf?dl=0
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යබදළශෆරීම් 
අං 4 
(දකුණු 
ඳෂළත) 

SP/H/T/2019/10 
ශම්බන්යතොට රධළන විදුලි ඉංිනයන්රු 
කළර්යළ බ රයද්යේ විදුලිය 
විවන්ධි කිරීම ශළ යලි ඇමුණීයම් 

කටයුතු 

. 

2019-12-04 
 

ඳ.ල. 02.00 
දක්ලළ 

ඳෂළත් වඳයළ 
ගෆනීයම් 
කමිටුල 

රළයද්ශීය විදුලි 
ඉංිනයන්රු කළර්යළය6 

සිරියබෝපුර6 
ශම්බන්යතොට. 

1000.00 56000.00 
රළයද්ශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 
කළර්යළය6 සිරියබෝපුර6 

ශම්බන්යතොට. 

  
 

අදළයනොයේ
. 

 
 

NCB 
 

 
යතොරතුරු 
පිටඳත්ර 

යබදළශෆරීම් 
අං 04 

ඩීඩී4/පීඑච්එම්/එන්සීබී/එවහ/ 
2019/017/ඩී 

 
නියයෝජය වළමළනයළධිකළරී (ලයළඳෘ  
ශළ අධිවෆර නඩත්තු) යබදළශෆරීම් අං 
46 කළර්යළ වංකීර්යය වශ භුමිය 
පිරිසිදු කිරිම ශළ නඩත්තු කිරිම 

 
පර්ල ංසු රැවහවීම 

2019-12-02 දින යඳ.ල. 10.00 

2019-12-12 
යඳ.ල.10.00 

 
 

කළපීය 
වඳයළගෆනීම් 
කමිටුල 

යබදළශෆරීම් 
අං 04 

 
නි.වළ. 

(ලයළ. ශළ  අ.න.) 
යබදළශෆරිම් අං 46  

ං.වි.ම.6 
ශ්රී යද්ලළනන්ද මළලත6  

පිළියන්ද. 
011-2608025 
011-2614472 

16000.00 256000.00 

නියයෝජය 
වළමළනයළධිකළරි (වෆසුම් 
ශළ වංලර්ධන) කළර්යළය 

- යබදළශෆරිම් අං 46 
ංකළ විදුලිබ මණ්ඩය6 
යනො 256 නගර වභළ ඳළර6 

යදහිල. 
0112-4204015 

නියයෝජය 
වළමළනයළධිකළරි 
(වෆසුම් ශළ 

වංලර්ධන) කළර්යළය 
- යබදළශෆරිම් අං 46 
ංකළ විදුලිබ 

මණ්ඩය6 යනො 256 
නගර වභළ ඳළර6 
යදහිල. 

0112-4204015 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 

NCB 
 

 
 
 
 
 

Click Here 

 
යබදළශෆරීම් 
අං 04 

ඩීඩී4/පීඑච්එම්/එන්සීබී/එවහ/2019/  
018/ඩී 

 
පිළියන්ද6 ශ්රි යද්ලළනන්ද මළලයත්6 
නි.වළ. (ලයළඳෘ  ශළ අධිවෆර නඩත්තු) 
කළර්යළ ඳරිශ්රය වශළ යඳෞද්ගලික 
ආරක්ක යවේලළලක් බළ ගෆනීම 

පුර්ල ංසු රැවහවීම 
2019-12-02 යඳ.ල.11.00 

 
2019-12-12 
යඳ.ල.10.00 

කළපීය 
වඳයළගෆනීම් 
කමිටුල 

යබදළශෆරීම් 
අං 04 

 

නි.වළ. 
(ලයළ. ශළ  අ.න.) 
යබදළශෆරිම් අං 46  

ං.වි.ම.6 
ශ්රී යද්ලළනන්ද මළලත6  

පිළියන්ද. 
011-2608025 
011-2614472 

 
 

1000.00 

 
 

30,000.00 

නියයෝජය 
වළමළනයළධිකළරි (වෆසුම් 
ශළ වංලර්ධන) කළර්යළය 

- යබදළශෆරිම් අං 46 
ංකළ විදුලිබ මණ්ඩය6 
යනො 256 නගර වභළ ඳළර6 

යදහිල. 
0112-4204015 

නියයෝජය 
වළමළනයළධිකළරි 
(වෆසුම් ශළ 

වංලර්ධන) කළර්යළය 
- යබදළශෆරිම් අං 46 
ංකළ විදුලිබ 

මණ්ඩය6 යනො 256 
නගර වභළ ඳළර6 
යදහිල. 

0112-4204015 

- NCB 

 
 
 
 
 

Click 
Here 

 
ලත්කම් 

කෂමනළකර
ය 

(පුහුණු 
කිරීම්) 

 

 
DGM(Tr)/Services/T/2019-10 

 
ංවිම පුහුණ  මධයවහථළනය6 

කළවේරි - දික්ඔය වශළ යඳෞද්ගලික 
ආරක්ෂක යවේලළ බළ ගෆනීම 

 
2019-12-12 

දින 
ඳෆය. 14:00 
ඳෆයට 
අලවන් 
කරනු  
ෆයේ. 

 
 
 

 
රළයද්ශීය 

රවම්ඳළදන 

කමිටුල 

(ලත්කම් 
කෂමනළකර

ය) 

 
නියයෝජය 

වළමළනයළධිකළරී 
(පුහුණු කිරීම්) 
කළර්යළය6 
ංකළ විදුලිබ 
මණ්ඩය 

ශ්රී යද්ලළනන්ද ඳළර6 
පිළියන්ද 

 
දු.අ. 011 261 4468 

 
1,000.00 

 
506000.00 

 
නියයෝජය 

වළමළනයළධිකළරී (පුහුණු 
කිරීම්) 

කළර්යළය6 
ංකළ විදුලිබ මණ්ඩය 
ශ්රී යද්ලළනන්ද ඳළර6 

පිළියන්ද 

 
දු.අ. 011 261 4468 

 
නියයෝජය 

වළමළනයළධිකළරී 
(පුහුණු කිරීම්) 
කළර්යළය6 
ංකළ විදුලිබ 
මණ්ඩය 

ශ්රී යද්ලළනන්ද ඳළර6 
පිළියන්ද 

 
දු.අ. 011 261 4468 

 
අදළ 
යනොයේ. 

 
NCB 

 
 

 

Click 

Here 

https://www.dropbox.com/s/92bs1ym6ai6m4a8/Sin-DD4-SP-SP-H-T-2019-10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/92bs1ym6ai6m4a8/Sin-DD4-SP-SP-H-T-2019-10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vozogwdc7qbpcq5/Sin-DD4-PHM-NCB-S-2019-017-D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oyyljkctjdfjqbd/Sin-DD4-PHM-NCB-S-2019-018-D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oyyljkctjdfjqbd/Sin-DD4-PHM-NCB-S-2019-018-D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fahwfm9toe9g6ad/Eng-AM-DGM%28Tr%29-Services-T-2019-10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fahwfm9toe9g6ad/Eng-AM-DGM%28Tr%29-Services-T-2019-10.pdf?dl=0
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ලයළඳෘ  
අංය/ මශ 
යකොෂඹ 
වම්යරේය 

ශළ 
යබදළශෆරීම් 
ශළනිය අලම 
කිරීයම් 
ලයළඳෘ ය 

CEB/GCTDLRP/ New Off/ 

2019 
මශ යකොෂඹ වම්යරේය ශළ 

යබදළශෆරීම් ශළනිය 
අලම කිරීයම් ලයළඳෘ  කළර්යළය 
වශළ නිලවක් කලී ඳදනම යටයත් 

බළ ගෆනීම. 

2019 
යදවෆම්බර් 

12 
14.00ඳෆය 

 
       
        
     

ලයළඳෘ  අධයක්ෂ, 
මශ යකොෂඹ 
වම්යරේය ශළ 

යබදළශෆරීම් ශළනිය 
අලම කිරීයම් 
ලයළඳෘ ය, 

අංක 98, සයිසහ ඳළර, 
යකොෂඹ 05 

දුක: 011-2058143 
සෆක්වහ: 011-2058083 

- - 

මශ යකොෂඹ වම්යරේය 
ශළ යබදළශෆරීම් ශළනිය 
අලම කිරීයම් ලයළඳෘ ය, 
අංක 98, සයිසහ ඳළර, 

යකොෂඹ 05 
තබළ ඇ  ංසු යඳට්ටිය 

මශ යකොෂඹ 
වම්යරේය ශළ 

යබදළශෆරීම් ශළනිය 
අලම කිරීයම් 
ලයළඳෘ ය, 

අංක 98, සයිසහ ඳළර, 
යකොෂඹ 05 

- NCB 
Click 
Here 

 

ංකළ විදුලිබ මණ්ඩය යලනුයලන් වඳයළගෆනීම් කමිටුයේ වභළඳ  විසින් ශෆකියළලෆ  වෆඳයුම්කරුලන් යල න්6 ජළතයන්තර/ජළ ක තර`ගකළරී ංසු ඉදිරිඳත් කිරීයම් ඳදනම මත මුද්රළ තබන ද ංසු කෆ`දලන අතර6 එම ංසු ඉදිරිඳත් කෂ යුත්යත් ංකළ විදුලිබ මණ්ඩය 
යල න් මිෂදී ගන්නළ ද ංසු යඳොත් ඳමයක් උඳයයෝගී කරයගනය. 

 
 

අයප්ක්ෂිත ංසු ඉදිරිඳත් කරන්නන්ට යශෝ ඔවුන්යේ බයත් නියයෝිනතයන්ට ඳමයක් ංසු යඳොත් නිකුත් කරනු ෆයේ. අලය වු විටක ඔවුන් 1987 අංක 3 දරය යඳොදු යකොන්ත රළත් ඳනතට අනුකල ලියළඳදිංචි විය යුතුය. 
 

 

ංසු භළර ගන්නළ අලවළන දිනයට කලින් දින දක්ලළ වම ංසු යඳොතක් යලනුයලන්ම ඉශත 6 ලන තීරුයේ ව`දශන් මුද යගලළ ංකළ විදුලිබ මණ්ඩයේ අදළ නියයෝජය වළමළනයළධිකළරී/ඳ රධළන ඉංිනයන්රු යලත ලිිතතල ඉදිරිඳත් කරන ද ඉේලීමක් මගින්  0900 ඳෆය 
සිට 1500 ඳෆය දක්ලළ වළමළනය ලෆඩ කරන දිනයන් තුෂ මිදී ගත ශෆක. යම් ව`දශළ ංකළ විදුලිබ මණ්ඩයේ වළමළනයළධිකළරී නමින් ලියන ද බෆංකු අයකරයක් ම`ගින් යශෝ මුදේ ම`ගින් යශෝ යගවිය ශෆක. 
 

 

වියද්ශීය තළනළඳ  කළර්යළ /යලෂ`ද යකොමින්ලට6 ංසු යඳොත්ල යතොරතුරු පිටඳත් ලිිතත අයදුම්ඳතක් ඉදිරිඳත් කිරීයමන් අදළ නියයෝජය වළමළනයළධිකළරී/ඳ රධළන ඉංිනයන්රු කළර්යළයේ දී යනොමියේ බළ ගත ශෆක’ එයමන්ම ංසු  යඳොත් අයප්ක්ෂිත ංසු ඉදිරිඳත් 
කරන්නන් ශළ ඔවුන්යේ නියයෝිනතයින්ට අදළ නියයෝජය වළමළනයළධිකළරී/ඳ රධළන ඉංිනයන්රු කළර්යළයේ දී යනොමියේ ඳරීක්ෂළ ක ශෆක. 
 

ංසු ඉදිරිඳත් කරන්නන් යශෝ ඔවුන්යේ අනුමෆ ය ත් නියයෝිනතයින් ඉදිරිපිටදී ඉශත තීරු අංක 9 හි වදශන් වහථළනයන්හිදී ංසු භළරගෆනීම අලවන් කරන යේළයේදීම6 එයවේ ඉදිරිඳත් කරන ද සියලුම ංසු විලෘත කරනු බන අතර ඳ රමළදල ඉදිරිඳත් කරනු බන ංසු 
ඳ ර යක්ෂේඳ කරනු ෆයේ. 
 

මීට අදළ සියලු විවහතර ශළ ඳෆශෆදිලි කිරීම් විමසිය යුත්යත් ංසු යඳොත් නික`ත් කරනු බන ංකළ විදුලිබ මණ්ඩයේ අදළ නියයෝජය වළමළනයළධිකළරී/ ඳ රධළන ඉංිනයන්රු යල නි. 
 

 

 
 ICB ) අන්තර්ජළ ක තර`ගකළරී ංසු “  NCB ) යද්ශීය තර`ගකළරී ංසු 

 

        සාමාන්යාධිකාරාරී                      

https://www.dropbox.com/s/58brl2t6b5yp2vp/Eng-PRJ-GCTDLRP-NewOff-2019.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/58brl2t6b5yp2vp/Eng-PRJ-GCTDLRP-NewOff-2019.pdf?dl=0
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