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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 

(මහවැලි 
සංකීර්යය) 

MC/KOT/BIDS/2018/020 
 

ක ොත්මකේ  බලාගාරයට Offline 
තාරා පැවි කතේ පිරිපහදු කිරීකේ 
යන්ත්රය් සැලසුේ කිරීම, 

නිෂ්පාදනය කිරීම, 
 ර්මාන්තශාලා පරී්ෂණ හා 

යගනවිත් භාර දීම 

2018 
පනොවැම්බර්  

28 
 ප.ව 02.00  

 

මහවැලි 
සංකිර්ය 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකා  

කාර්යාලය, (ම.සං), 
අංක 40/20, අම්පිටිය 

පාර, මහනුවර. 
 

081-2224568                                       
081-4950687 

ෆැක්ස් 081-2232802 
 

3,500.00 
 ක මුදලක් 
ඕනැම 
මහජන 
බැංකු 

ශාඛාවක් 
මගින් 
මහජන 
බැංකුයේ  

යදමටයගොඩ 
ශඛායේ 
ලංවිම 
ජනන 

මුලස්ථාන
යේ ගිණුම් 
අංක 071-

1001-
23320-705 
ට බැර වන 

කසේ  යගවා 
බැංකු  
ලදුපත 
ඉදිරිපත් 
කල යුතුය 

 

300,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාකා  
කාර්යාලය, (ම.සං), 

අංක 40/20, අම්පිටිය පාර, 
මහනුවර. 

 

2018.11.28    දින  
ප.ව 02:00 ට 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකා  
කාර්යාලය, (ම.සං), 
අංක 40/20, අම්පිටිය 

පාර, මහනුවර. 
 
 

- ICB Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/15vdb2ej798y8ve/Eng-Gen-MC-KOT-BIDS-2018-020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/15vdb2ej798y8ve/Eng-Gen-MC-KOT-BIDS-2018-020.pdf?dl=0
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ජනන අංශය 

(මහවැලි 
සංකීර්යය) 

MC/KOT/BIDS/2018/011 
ක ොත්මකේ  බලාගාරයට 

11 kV කත ලා, 50 Hz, 630A, Metal 

Clad SF6 වහරු සැලසුේ කිරීම, 

නිෂ්පාදනය කිරීම, 
 ර්මාන්තශාලා පරී්ෂණ හා 

යගනවිත් භාර දීම 

2018 
පනොවැම්බර්  

28 
 ප.ව 02.00  

 

මහවැලි 
සංකිර්ය 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 

 
3,500.00 

  
එම 

 
 

300,000.00 එම එම - ICB Click 
here 

 

යබදාහැ ම් 
අංශය 01 

(වයාපි හ හා 
බැර නඩත්තු) 

CE(P&HM)DD1/T/PM/2018/03 

 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 

(වයාපි හ හා බැර නඩත්තු)යබ.අ.1 

කාර්යාලය සඳහා 100x50x6mm 
ප්රමායයේ ගැල්වනයිස් කරන ලද 
මිදු වායන් පීලි යකඩ මීටර් 4000 
ක් සැපයීම හා යගනවිත් භාරදීම 

සඳහා වූ යටන්ඩරය                                         

2018 
පනොවැම්බර් 01 
ප.ව 02.00 

කලාපීය 
සපයා 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

(යබදාහැ ම් 
අංශය 01) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(වයාපි හ හා බැර 

නඩත්තු) යබදාහැ ම් 
අංශය 01 කාර්යාලය,               

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, යනො.288, 

නුවර පාර,         
කුරුයෑගල.                   

දු.ක.:-037- 2229151,  

2230483                    
ෆැක්ස් 037-2229151 

 

1,000.00 200,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(වයාපි හ හා බැර 

නඩත්තු) යබදාහැ ම් 
අංශය 01 කාර්යාලය,                      

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.288, නුවර පාර,         

කුරුයෑගල.                    

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(වයාපි හ හා බැර 

නඩත්තු) යබදාහැ ම් 
අංශය 01 කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, යනො.288, 

නුවර පාර,         
කුරුයෑගල.                    

1 

අදාල නැත NCB click 

here 

 

 
ඉදිකිරීම් 

යබදාහැ ම් 
අංශය 01 

(වයාපි හ හා 
බැර නඩත්තු) 

CE(P&HM)DD1/T/SC/2017/05 

 

ද.යවෝ.33 ද්විත්ව කාණ්ඩ එකලා 

නියදඩු සහිත ගැන්ට්රි (33kV Two 

Section Single Bus-bar Gantries) 

යනොච්චියාගම, කැකිරාව හා 
නිකවැරටිය ප්රයද්ශයන් හි ඉදිකි ම 

 

2018 
පනොවැම්බර් 08  
ප.ව 02.00 

යබදාහැ ම් 
සපයාගැනීම් 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(වයාපි හ හා බැර 

නඩත්තු) යබදාහැ ම් 
අංශය 01 කාර්යාලය,               

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, යනො.288, 

නුවර පාර,         
කුරුයෑගල.                   

දු.ක.:-037- 2229151,  

2230483                    
ෆැක්ස් 037-2229151 

3,500.00 300,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(වයාපි හ හා බැර 

නඩත්තු) යබදාහැ ම් 
අංශය 01 කාර්යාලය,                      

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.288, නුවර පාර,         

කුරුයෑගල.                   
දු.ක.:-037- 2229151,  

2230483                      
ෆැක්ස් 037-2229151 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(වයාපි හ හා බැර 

නඩත්තු) යබදාහැ ම් 
අංශය 01 කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, යනො.288, 

නුවර පාර,         
කුරුයෑගල.                   

දු.ක.-037- 2229151,  

2230483 

ෆැක්ස් 037-2229151 
 

අදාල නැත NCB click 

here 

 

යබදාහැ ම් 
අංශය 01 
(විදුලිය 
සැපයීයම් 
ගුයාත්මක

භාවය 
වැඩිදියුණු 
කි යම් 

උපකාරක 
වයාපි හය 

PD(SESRIP)DD1/T/LB/2018/06 

 

SESRIP වයාපි හ කාර්යාලය 
සඳහා සනීපාරක්ෂක යසේවාව ලබා 

ගැනීම 
 
 

2018 
පනොවැම්බර් 01 
ප.ව 02.00 

යබදාහැරිම් 
සපයා 

ගැනීයම් 
කමිටුව) 
යබ.අ.1 

SESRIP  වයාපි හ 
කළමයාකරය 

ඒකකය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

මල්කඩුවාව එස්යේේ, 
මුයසංහ වත්ත, මීගමු 

පාර, බමුයාවල, 
කුරුයෑගල 

දු.ක.: 037- 2224550                  

500.00 11,000.00 
 

SESRIP  වයාපි හ 
කළමයාකරය ඒකකය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මල්කඩුවාව එස්යේේ, 
මුයසංහ වත්ත, මීගමු 

පාර, බමුයාවල, 
කුරුයෑගල 

දු.ක.: 037- 2224550                  
ෆැක්ස් 037- 2224550 

SESRIP  වයාපි හ 
කළමයාකරය 

ඒකකය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

මල්කඩුවාව එස්යේේ, 
මුයසංහ වත්ත, මීගමු 

පාර, බමුයාවල, 
කුරුයෑගල 

දු.ක.: 037- 2224550                  

අදාල නැත NCB Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/ffdoi73u9yzevxm/Eng-Gen-MC-KOT-BIDS-2018-011.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ffdoi73u9yzevxm/Eng-Gen-MC-KOT-BIDS-2018-011.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3vd7fvf9m8d3apz/Eng-DD1-PHM-T-PM-2018-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3vd7fvf9m8d3apz/Eng-DD1-PHM-T-PM-2018-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wv7rihusbppqoy8/Eng-DD1-PHM-T-SC-2017-05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wv7rihusbppqoy8/Eng-DD1-PHM-T-SC-2017-05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wfvhas3ef7nz7o6/PD%20%28SESRIP%29%20DD1-T-SJA-2018-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wfvhas3ef7nz7o6/PD%20%28SESRIP%29%20DD1-T-SJA-2018-03.pdf?dl=0
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(SESRIP) 
වයාපි හය) 

ෆැක්ස් 037- 2224550 ෆැක්ස් 037- 

2224550 

 
යසේවා 

ජනන අංශය 

 (මහවැලි 

සංකීරයය) 

එම්සී/යකොත්/බිඩ්ස්/ 
2018/015 

 
 

යකොත්මයල් විදුලි බලස්ථානය 
ආශ්රිත මාවතුර නිළ නිවාස 

සංකීරයය අවට ඇ හ භූමි ප්රයද්ශ හා 
යකොත්මයල් ජලාශයේ උමං පිවිසුම 

භූමි ප්රයද්ශය අලංකාර යලස 
පිරිසදුව පවත්වා යගන යාම සහ  

උදයාන කටයුතු ඉටු කි යම් යසේවාව 
සහ අවශය පරිදි යපදයර්රු හා වඩු 

කාර්මික යසේවය ලබා ගැනීම. 
 

2018 
පනොවැම්බර් 01 
ප.ව 02.30 

මහවැලි 
සංකිර්යය  
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු, 

යකොත්මයල් විදුලි 
බලස්ථානය, ලංකා 
විදුලිබල  මණ්ඩලය, 

මාවතුර. 
 

දුරකථන : 081-
4950690 

ෆැක්ස් : 081-
7429330 
විදුත් : 

cekotmc.gen@ceb.lk 

 

1,000.00 ක 
මුදලක් 
ඕනෑම 
මහජන 
බැංකු 

ශාඛාවක් 
මගින් 
මහජන 
බැංකුයේ  

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 

ලංවිම ජනන 
මුලස්ථාන

යේ 
ගිණුම් අංක: 
071-1-001-

2-3320705 

ට බැර වන 

යසේ යගවා 

බැංකු  

ලදුපත 

ඉදිරිපත් කල 

යුතුය. 

 

35,000.00 ප්රධාාන ඉංිනයන්රු, 

යකොත්මයල් විදුලි 
බලස්ථානය, ලංකා 
විදුලිබල  මණ්ඩලය, 

මාවතුර. 
 

යකොත්මයල් විදුලි 
බලස්ථානය, ලංකා 
විදුලිබල  මණ්ඩලය, 

මාවතුර. 
 

යකොත්මයල් 

විදුලි 

බලස්ථානය 

ලංකා විදුලි 

බල 

මණ්ඩලය, 

මාවතුර 

කාර්යාලයේදී 

කියවීම සදහා 

යනොමියල් 

ලබා ගත 

හැක. 

NCB Click 

here 

 

ජනන අංශය 

 (මහවැලි 

සංකීරයය) 

MC/UKPS/2018/11 
 

ඉහල යකොත්මයල් විදුලි 
බලාගාරයේකාර්යය මණ්ඩලය 
ප්රවාහනය සඳහා ආසන 12 යුත් 

වෑන් රථයක් කුලී පදනම මත ලබා 
ගැනීම 

2018 
ඔක්යතෝබර් 31 
ප.ව 02.30 

මහවැලි 
සංකීර්ය 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු,ඉහළ 
යකොත්මයල් විදුලි 

බලාගාරය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

නියම්ගම්යදොර, 
යකොත්මයල්. 

 
දුරකථන 

0512233211 
0777253096 
0777253098 

ෆැක්ස් : 
0512233168 

 

1,000.00 
සයලුම 
යගවීම් 
ජනක 
අංශයේ 

රැස්කි යම් 
ගිණුම් 
අංශයේ 
මහජන 
බැංකුයේ 

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 

ගිණුම් අංක 
071-1001-
23320-705 
ගිණුමට බැර 

5,000.00 
 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු, 
ඉහළ යකොත්මයල් විදුලි 

බලාගාරය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නියම්ගම්යදොර, 
යකොත්මයල් 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු, 
ඉහළ යකොත්මයල් 
විදුලි බලාගාරය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

නියම්ගම්යදොර, 
යකොත්මයල් 

2018/10/31දින පැය 
14.30hrs. 

අදාළ නැත. NCB Click 

here 

 

mailto:cekotmc.gen@ceb.lk
https://www.dropbox.com/s/mbnylxw4lyp0m3t/SIN-GEN-MC-KOT-BIDS-2018-015.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mbnylxw4lyp0m3t/SIN-GEN-MC-KOT-BIDS-2018-015.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u4oevxkb7lk6utv/SIN-GEN-MC-UKPS-2018-11.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u4oevxkb7lk6utv/SIN-GEN-MC-UKPS-2018-11.pdf?dl=0
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කර අදාල 
රිසේපත 
ඉදිරිපත් 
කි යමන් 

2018/10/30
දින දක්වා 
9:00 පැය 
සට 15:00 
පැය දක්වා 
ස හයේ වැඩ 
කරන දින 
වලදී ලබා 
ගත හැක 

. 

ජනන අංශය 

 (මහවැලි 

සංකීරයය) 

MC/UKPS/2018/23 
 

ඉහළ යකොත්මයල් බලාගාරය සහ 
ඊට අයත් පරිශ්ර සඳහා යප ද්ගලික 

ආරක්ෂක යසේවාව සැපයීම 

2018 
ඔක්යතෝබර් 24 
ප.ව 02.00 

ජනන 
කනිෂ්ඨ 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 1,000.00 
එම 

100,000.00 එම එම අදාල නැත. NCB Click 
here 

 

යබදාහැ ම් 
අංශය 01 

(වයාපි හ හා 
බැර නඩත්තු) 

CE(P&HM)DD1/T/LB/2018/06 

 
උපයපොළ ඉදිකි ම් හා නඩත්තු වැඩ 
කණ්ඩායම යවනුයවන් වැඩබිම් 

කාර්යාලයක් සඳහා, වසර යදකක 
කාලයකට, කුරුයෑගල නගරය 
අවටින් යගොඩනැගිල්ලක් බද්දට 

ගැනීම. 
 

2018 
පනොවැම්බර් 01 
ප.ව 02.00 

කලාපීය 
සපයා 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

(යබදාහැ ම් 
අංශය 01) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(වයාපි හ හා බැර 

නඩත්තු) යබදාහැ ම් 
අංශය 01 කාර්යාලය,               

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, යනො.288, 

නුවර පාර,         
කුරුයෑගල.                   

දු.ක.:-037- 2229151,  

2230483                    
ෆැක්ස් 037-2229151 

 

500.00 12,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (වයාපි හ 

හා බැර නඩත්තු) 
යබදාහැ ම් අංශය 01 

කාර්යාලය,               
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනො.288, නුවර පාර,         
කුරුයෑගල.                   

දු.ක.:-037- 2229151,  

2230483                    
ෆැක්ස් 037-2229151 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(වයාපි හ හා බැර 

නඩත්තු) යබදාහැ ම් 
අංශය 01 කාර්යාලය,               

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, යනො.288, 

නුවර පාර,         
කුරුයෑගල.                   

දු.ක.:-037- 2229151,  

2230483                    
ෆැක්ස් 037-2229151 

අදාල නැත NCB click 

here 

 

යබදාහැ ම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2018/11
9 
 

නිපයෝජ්ය සාාානයාධිකාරි පකොළඹ 

නගරයට අනුයුක්ත ප්රධාාන 

ඉංජිපේරු (පකොළඹ නැපගනහිර) 

ඒකකය සඳහා කූලි වැේ රථයක් 

ලබා ගැනීා 

(වසර 02ක කාලයක් සඳහා) 
 
 

2018 
ඔක්යතෝබර් 31 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සේ වන මහල,  

ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැලිල්ල,340, 

ආර්. ඒ. ද යමල් 
මාවත, යකොළඹ 03 

මගින් 
2018-10-30දිනට 

යපර 
දුක.011-2575923 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

එක් වැන් රථයක් 
සදහා 

10,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 

මඟින්) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (යකොළඹ 

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

03 හි තබා ඇ හ ලංසු 
යපේටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- NCB click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/aswkto63x74hulv/SIN-GEN-MC-UKPS-2018-23.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/aswkto63x74hulv/SIN-GEN-MC-UKPS-2018-23.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mfgis72hxgyc285/Eng-DD1-PHM-T-LB-2018-06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mfgis72hxgyc285/Eng-DD1-PHM-T-LB-2018-06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/huw5r6tououjg2a/ENG-DD1-CC-2018-119.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/huw5r6tououjg2a/ENG-DD1-CC-2018-119.pdf?dl=0
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011-2575930 

යබදාහැ ම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2018
/414 

විදුලි ඉංිනයන්රු (යවන්නප්පුව) 
කාර්යාලය අයත් ශක් හහානි 

අවමකි යම් ඒකකය සඳහා කුලී 
පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා 

ගැනීම. 
 

2018 
ඔක්යතෝබර් 31 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) කාර්යාලය, 

නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැද්දුම, 
කුලියාපිටිය. 

 
037 - 2281892 

1,000.00 25,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකා  (වයඹ) 

කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැද්දුම, 
කුලියාපිටිය. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකා  

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

 NCB Click 
Here 

 

යබදාහැ ම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2018
/415 

ඇමතුම් මධායස්ථානය(වයඹ) 
කාර්යාලය සඳහා කුලියාපිටිය නගර 

සීමාව තුලින්  ජලය, විදුලිය, 

දුරකථන, මාර්ග පහසුකම් සහිත 

වර්ග අඩි 3000කට යනොඅඩු 
යගොඩනැගිල්ලක් කුලී යහෝ බදු 

පදනම මත ලබා ගැනීම. 
 

2018 
ඔක්යතෝබර් 31 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 25,000.00 එම එම  NCB Click 
Here 

 

යබදාහැ ම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2018
/416 

වාරියයපොල පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානය සඳහා වාරියයපොල 

නගර සීමාව තුලින්  ජලය, විදුලිය, 

දුරකථන, මාර්ග පහසුකම් සහිත 

වර්ග අඩි 1,500 යනොඅඩු 
යගොඩනැගිල්ලක් සහිත පර්චස් 40 
ට යනොඅඩු ඉඩමක් කුලී යහෝ බදු 

පදනම මත ලබා ගැනීම. 
 

2018 
ඔක්යතෝබර් 31 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

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

 

යබදාහැරිම් 
අංශය  02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2018/232 
 

ගිනිගත්යහේන ප්රායද්ය ය විදුලි 
ඉංිනයන්රු ඒකකයට අයත් 

යනෝේන්බ්රිජ් පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානය  සදහා කුලී පදනම 

මත වසර 02ක කාලයකට සැහැල්ලු 
යලොරි රථයක් ලබා ගැනීම. 

 
 

2018 
ඔක්යතෝබර් 31 

ප.ව 02.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 
081-4472724 

1,000.00 16,000.00 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 

 

https://www.dropbox.com/s/kpjc5gi0l100cgv/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-414.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kpjc5gi0l100cgv/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-414.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4x1do89kn3gwcu8/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-415.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4x1do89kn3gwcu8/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-415.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m6ulg2olaf8spvt/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-416.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m6ulg2olaf8spvt/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-416.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cj4dojynt4n0574/Sin-DD2-CP-PPC-2018-232.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cj4dojynt4n0574/Sin-DD2-CP-PPC-2018-232.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය  02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/ PPC /2018/233 
මාතයල් පළාත් ගබඩායේ සට  
මාවනැල්ල ප්රායද්ය ය විදුලි 
ඉංිනයන්රු බල ප්රයද්ශය තුළ 

භාණ්ඩ ප්රවාහනය සහ යබදා හැරිම 
සඳහා කුලී පදනම මත වසර 02ක 
කාලයකට සැහැල්ලු යලොරි රථයක් 

ලබා ගැනීම. 
 

2018 
ඔක්යතෝබර් 31 

ප.ව 02.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 1,000.00 16,000.00 එම එම අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය  02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2018/234 
මාවනැල්ල ප්රායද්ය ය විදුලි 

ඉංිනයන්රු ඒකකයට අයත් වාණිජ 
උප ඒකකය සදහා කුලී පදනම මත 
වසරක කාලයකට ත්රියරෝද රථයක් 

ලබා ගැනීම. 
 

2018 
ඔක්යතෝබර් 31 

ප.ව 02.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 500.00 5,000.00 එම එම අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය  02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2018/235 
කෑගල්ල ප්රායද්ය ය විදුලි ඉංිනයන්රු 
ඒකකයට අයත් ප්රායද්ය ය නඩත්තු-
II උප ඒකකය සදහා කුලී පදනම 
මත වසර 02ක කාලයකට කෲ 

කැබ් රථයක් ලබා ගැනීම. 
 

2018 
ඔක්යතෝබර් 31 

ප.ව 02.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 1,000.00 16,000.00 එම එම අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය  02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2018/236 
කුණ්ඩසායල් ප්රායද්ය ය විදුලි 

ඉංිනයන්රු ඒකකයට අයත් හසලක 
පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානය  
සදහා කුලී පදනම මත වසර 02ක 
කාලයකට වෑන් රථයක් ලබා 

ගැනීම. 
 

2018 
ඔක්යතෝබර් 31 

ප.ව 02.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 1,000.00 16,000.00 එම එම අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය  02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2018/237 
කටුගස්යතොට ප්රායද්ය ය විදුලි 

ඉංිනයන්රු ඒකකය මඟින් හානි 
අවම කිරියම් වැඩසටහන 

ක්රියාත්මක කිරිම සදහා කුලී පදනම 
මත වසර 02ක කාලයකට වෑන් 

රථයක් ලබා ගැනීම. 
 

2018 
ඔක්යතෝබර් 31 

ප.ව 02.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 1,000.00 16,000.00 එම එම අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය  02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2018/238 
යප්රායදණිය ප්රායද්ය ය විදුලි 
ඉංිනයන්රු ඒකකයට අයත් 

යටිනුවර විදුලි පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානය  සදහා කුලී පදනම 
මත වසරක කාලයකට ත්රියරෝද 

රථයක් ලබා ගැනීම 

2018 
ඔක්යතෝබර් 31 

ප.ව 02.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 500.00 5,000.00 එම එම අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/03cr0cc4wei8wxx/Sin-DD2-CP-PPC-2018-233.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/03cr0cc4wei8wxx/Sin-DD2-CP-PPC-2018-233.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/040blgftg86i0ak/Sin-DD2-CP-PPC-2018-234.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/040blgftg86i0ak/Sin-DD2-CP-PPC-2018-234.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yt10i48ld54tjps/Sin-DD2-CP-PPC-2018-235.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yt10i48ld54tjps/Sin-DD2-CP-PPC-2018-235.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hq9ri3yt7mr7agv/Sin-DD2-CP-PPC-2018-236.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hq9ri3yt7mr7agv/Sin-DD2-CP-PPC-2018-236.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kt9953vvqce8iya/Sin-DD2-CP-PPC-2018-237.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kt9953vvqce8iya/Sin-DD2-CP-PPC-2018-237.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0j8m5my89brd4lj/Sin-DD2-CP-PPC-2018-238.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0j8m5my89brd4lj/Sin-DD2-CP-PPC-2018-238.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය  02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2018/239 
නුවරඑළිය ප්රායද්ය ය විදුලි 
ඉංිනයන්රු ඒකකයට අයත් 

ප්රායද්ය ය නඩත්තු උප ඒකකය 
සදහා කුලී පදනම මත වසර 02ක 
කාලයකට වෑන් රථයක් ලබා 

ගැනීම. 
 

2018 
ඔක්යතෝබර් 31 

ප.ව 02.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 1,000.00 16,000.00 එම එම අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය  02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2018/244 
වහලය මත ආධාාරකයක් සවිකරන 
ලද වෑන් රථයක් (with hood rack) 

මාවනැල්ල ප්රායද්ය ය විදුලි 
ඉංිනයන්රු ඒකකය සදහා කුලී 

පදනම මත වසර 02ක කාලයකට 
ලබා ගැනීම. 

 

2018 
ඔක්යතෝබර් 31 

ප.ව 02.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 1,000.00 16,000.00 එම එම අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය  02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2018/245 
 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (තැනීම්) ම.ප. 
ඒකකය සඳහා කුලී පදනම මත 

වසර 02ක කාලයකට වෑන් රථයක් 
ලබා ගැනීම. 

2018 
ඔක්යතෝබර් 31 

ප.ව 02.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 1,000.00 16,000.00 එම එම අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය  02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2018/248 
නාවලපිටිය ප්රායද්ය ය විදුලි 

ඉංිනයන්රු බල ප්රයද්ශයට අයත් 
ගම්යපොල විදුලි පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානය භාර විදුලි අධිකාකාරි 

නිල නිවස සඳහා බදු / කුලී පදනම 
මත පහත සඳහන් පහසුකම් සහිත 

යගොඩනැගිල්ලක් වසර 02ක 
කාලයකට ලබා ගැනීම. 

 ගම්යපොල නගරය යහෝ එම 
ප්රයද්ශයට ආසන්න විය යුතුය. 

 වර්ග ප්රමායය ව.අ. 1750ක් 
සහ සහ නිදන කාමර 03කින් 

සමන්විත නිවසක් වීම. 

 වාහනයක් නවතා තැබීය හැකි 
ගරාජයක්  හබිය යුතුවීම. 

 ජලය, විදුලිය, දුරකථන සහ 
සනිපාරක්ෂක පහසුකම්  හබිය 

යුතුය. 
 ගම්යපොළ පාරියභෝගික යසේවා 

මධායස්ථානයේ  සට 
පහසුයවන් ළඟාවිය හැකි 

පහසුකම් සහිතවීම. 

2018 
ඔක්යතෝබර් 31 

ප.ව 02.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

තමා විසන් සකස් 
කරගත් අයදුම්පතක 
බලායපොයරොත්තු වන 

කුලිය සහ 
යගොඩනැගිල්යල් සයලු 
විස්තර සඳහන් කර 

එවන්න. 
දු.අ.   054-2222363 

- - එම එම අදාල නැත. NCB    - 
 

https://www.dropbox.com/s/kz7131yaklmcq5s/Sin-DD2-CP-PPC-2018-239.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kz7131yaklmcq5s/Sin-DD2-CP-PPC-2018-239.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gi6xpdp5rfhbz0s/Sin-DD2-CP-PPC-2018-244.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gi6xpdp5rfhbz0s/Sin-DD2-CP-PPC-2018-244.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/igvf27w6mx6twb4/Sin-DD2-CP-PPC-2018-245.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/igvf27w6mx6twb4/Sin-DD2-CP-PPC-2018-245.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය  02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2018/249 
 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (යබදාහැරිම් 
නඩත්තු) ඒකකය සඳහා  කුලී 

පදනම මත වසර 02ක කාලයකට 
4WD ඩබල් කැබ්  රථයක්  ලබා 

ගැනීම. 

2018 
ඔක්යතෝබර් 31 

ප.ව 02.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 
081-4472724 

1,000.00 20,000.00 එම එම අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය  02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2018/250 
 

දඹුල්ල ප්රායද්ය ය විදුලි ඉංිනයන්රු 
බල ප්රයද්ශයට අයත් නාඋල විදුලි 
පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානය  
සඳහා  කුලී පදනම මත වසර 02ක 

කාලයකට වෑන් රථයක් ලබා 
ගැනීම. 

 

2018 
ඔක්යතෝබර් 31 

ප.ව 02.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 1,000.00 16,000.00 එම එම අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය  02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2018/251 
 

දඹුල්ල ප්රායද්ය ය විදුලි ඉංිනයන්රු 
ඒකකයට අයත් වාණිජ උප ඒකකය 

සදහා කුලී පදනම මත වසරක 
කාලයකට ත්රියරෝද රථයක් ලබා 

ගැනීම. 
 

2018 
ඔක්යතෝබර් 31 

ප.ව 02.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 500.00 5,000.00 එම එම අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය  02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2018/252 
මාවනැල්ල ප්රායද්ය ය විදුලි 

ඉංිනයන්රු කාර්යාලය පවත්වායගන 
යාම සඳහා මාවනැල්ල නගරය 

අවටින් කුළී/බඳු පදනම මත පහත 
සඳහන් පහසුකම් සහිතව වසර 

02ක කාලයකට යගොඩනැඟිල්ලක් 
ලබා ගැනිම. 

 
1) මාවනැල්ල නගරය අවටින් 

වියශේෂ වන අතර ප්රධාාන 
මාර්ගයට ඉතා ආසන්නව 

පිහිටිය යුතුය. 
 

2) යගොඩනැඟිල්යල් ප්රමායය 

වර්ග අඩි 3000 (අවම 
වශයයන්) 

 
3) භාවිතයට සුදුසුවන පරිදි 

අලුත්වැඩියා කර තීන්ත 
ආයල්ප කර  හබිය යුතුය. 

2018 
ඔක්යතෝබර් 31 

ප.ව 02.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

තමා විසන් සකස් 
කරගත් අයදුම්පතක 
බලායපොයරොත්තු වන 

කුලිය සහ 
යගොඩනැගිල්යල් සයලු 
විස්තර සඳහන් කර 

එවන්න. 
දු.අ.   035-2249025 

035-4928951 

- - එම එම අදාල නැත. NCB - 

 

https://www.dropbox.com/s/7o2ml74nqa0l7z3/Sin-DD2-CP-PPC-2018-249.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7o2ml74nqa0l7z3/Sin-DD2-CP-PPC-2018-249.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3ov19ibnhpxeocc/Sin-DD2-CP-PPC-2018-250.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3ov19ibnhpxeocc/Sin-DD2-CP-PPC-2018-250.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e0bfj3v7a9wdgxt/Sin-DD2-CP-PPC-2018-251.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e0bfj3v7a9wdgxt/Sin-DD2-CP-PPC-2018-251.pdf?dl=0
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4) ආරක්ෂිත වැටක් සහ තාප්පයක් 

 හබිය යුතුය. 
 

 
5) නල ජලය, විදුලිය, ස්ථාවර 

දුරකථන පහසුකම්  හබිය 
යුතුය. 

 
6) 50යදයනකුට පමය 
ප්රමායවත් පරිදි සනීපාරක්ෂක 

පහසුකම්  හබිය යුතුය. 
පිරිමි වැසකිලි      - 03 
කාන්තා වැසකිලි - 01 

 
 

7) සැහැල්ලු වාහන 05ක් නවතා 
තැබීයම් හැකියාව   හබිය 

යුතුය. 
 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/DSP/2018/64 

අබලි භාණ්ඩ විකිණීම-නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකා  කාර්යාලය 
(බස්නාහිර පළාත උතුර) 

 

2018 
ඔක්යතෝබර් 26 

ප.ව 02.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 
 

500.00 10,000.00 නි.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., යනො. 280, නුවර 

පාර, කිරිබත්යගොඩ. 

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

කිරිබත්යගොඩ. 

- NCB Click 

Here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/G-V87//2018/62 
යතත් බදු කුලී පදනම මත කෲ කැබ් 
රථයක් ලබා ගැනීම. පාරියභෝගික 
යසේවා මධායස්ථානය- පූයගොඩ 

2018 
ඔක්යතෝබර් 26 

ප.ව 02.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 500.00 20,000.00 එම එම  
- 

NCB Click 

Here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/D-V102/2018/69 
යතත් බදු කුලී පදනම මත කෲ කැබ් 
රථයක් ලබා ගැනීම. පාරියභෝගික 

යසේවා මධායස්ථානය- දූනගහ 

2018 
ඔක්යතෝබර් 26 

ප.ව 02.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 500.00 20,000.00 එම එම  
- 

NCB Click 

Here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/D-V90/2018/70 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන් 
රථයක් ලබා ගැනීම. පාරියභෝගික 
යසේවා මධායස්ථානය- දිවුලපිටිය 

2018 
ඔක්යතෝබර් 26 

ප.ව 02.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 500.00 20,000.00 එම එම  
- 

NCB Click 

Here 

https://www.dropbox.com/s/6e9cfzushzdsg2x/Eng-DD2-WPN-DSP-2018-64.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6e9cfzushzdsg2x/Eng-DD2-WPN-DSP-2018-64.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oiqcnamukc2ja75/Eng-DD2-WPN-NCB-2018-62%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oiqcnamukc2ja75/Eng-DD2-WPN-NCB-2018-62%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2c9a0ckvvticg85/Eng-DD2-WPN-NCB-2018-69%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2c9a0ckvvticg85/Eng-DD2-WPN-NCB-2018-69%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/48y5ie8h2p30g4c/Eng-DD2-WPN-NCB-2018-70%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/48y5ie8h2p30g4c/Eng-DD2-WPN-NCB-2018-70%20Van.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 

අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/P&D-V23/2018/71 
යතත් බදු කුලී පදනම මත යමෝටර් 

රථයක් ලබා ගැනීම (රියදුරු 
සහිතව). විදුලි ඉංිනයන්රු (සැලසුම් 

හා සංවර්ධාන) 

2018 
ඔක්යතෝබර් 26 

ප.ව 02.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 500.00 20,000.00 එම එා  
- 

NCB Click 

Here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/Com-V13/2018/72 
යතත් බදු කුලී පදනම මත යමෝටර් 

රථයක් ලබා ගැනීම (රියදුරු 
සහිතව). විදුලි ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

2018 
ඔක්යතෝබර් 26 

ප.ව 02.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 500.00 20,000.00 එම එා  
- 

NCB Click 

Here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/V-V67/2018/73 
යතත් බදු කුලී පදනම වෑන් රථයක් 
ලබා ගැනීම. පාරියභෝගික යසේවා 

මධායස්ථානය- නිේටබුව 

2018 
ඔක්යතෝබර් 26 

ප.ව 02.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 500.00 20,000.00 එම එා  
- 

NCB Click 

Here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 
(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/18/273 

 
නිපයෝජ්ය සාාානයාධිකාරී 

(නැපගනහිර) කාර්යාලය, ප්රධාාන 

විදුලි ඉංජිපේරු (වාණිජ්)පේ 

රාජ්කාරී කටයුතු සදහා පාෝටර් 

කාර් රථයක් කුලියට ලබා ගැනීා. 

2018 
ඔක්යතෝබර් 31 

ප.ව 02.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

නියයෝජය 
සමානයාධිකාකා  
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

500.00 5,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකා  

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
නිලායවලි පාර, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකා  
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click Here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 
(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/18/274 

නිපයෝජ්ය සාාානයාධිකාරී 

(නැපගනහිර) කාර්යාලය, විදුලි 

ඉංජිපේරු (බලශක්ති 

කළාණාකරන)පේ රාජ්කාරී 

කටයුතු සදහා කාර් රථයක් / ඩබල් 
කැබ් රථයක් කුලියට ලබා ගැනීා. 

 

2018 
ඔක්යතෝබර් 31 

ප.ව 02.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

එම 500.00 5,000.00 එම එා - NCB Click Here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 
(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/18/275 

නිපයෝජ්ය සාාානයාධිකාරී 

(නැපගනහිර) කාර්යාලය, විදුලි 

ඉංජිපේරු (සැලසුම්)පේ රාජ්කාරී 

කටයුතු සදහා කාර් රථයක් / ඩබල් 
කැබ් රථයක් කුලියට ලබා ගැනීා. 

 

2018 
ඔක්යතෝබර් 31 

ප.ව 02.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

එම 500.00 5,000.00 එම එා - NCB Click Here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 
(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/18/276 
 

ාඩකලපුව, විදුලි අධිකාරී 

(වාලච්පච්න  ාරිපභෝගික පසේවා 

ාධායස්ථානය)පේ රාජ්කාරී කටයුතු 

2018 
ඔක්යතෝබර් 31 

ප.ව 02.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

ප්රායද්ය ය විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය, 

(මඩකලපුව) 
065-2222639 

යහෝ 

500.00 5,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකා  

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
උප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකා  
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උප්පුයේලි, 

- NCB Click Here 

https://www.dropbox.com/s/95s6c0wvrkfyceq/Eng-DD2-WPN-NCB-2018-71%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/95s6c0wvrkfyceq/Eng-DD2-WPN-NCB-2018-71%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tf07o19ts83a27h/Eng-DD2-WPN-NCB-2018-72Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tf07o19ts83a27h/Eng-DD2-WPN-NCB-2018-72Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5nf2dykhbgturrm/Eng-DD2-WPN-NCB-2018-73%20Van.pdf?dl=0%20
https://www.dropbox.com/s/5nf2dykhbgturrm/Eng-DD2-WPN-NCB-2018-73%20Van.pdf?dl=0%20
https://www.dropbox.com/s/zwxlx46p2c20meo/Eng-DD2-EP-273%20Motor%20Car%20for%20the%20use%20of%20CE%20%28Commercial%29%2C%20DGM%20%28East%29%20Office.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m6tbyzjl58q58cz/Eng-DD2-EP-274%20Car%20or%20double%20cab%20for%20the%20use%20of%20EE%20%28Energy%20Management%29%2C%20DGM%20%28East%29%20Office.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i91xjzh87gs65mf/Eng-DD2-EP-275%20Car%20or%20double%20cab%20for%20the%20use%20of%20EE%20%28Planning%29%2C%20DGM%20%28East%29%20Office.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h6hvd19alyvq23q/Eng-DD2-EP-276%20Van%20or%20double%20cab%20for%20the%20use%20of%20ES%20%28Valachchenai%20CSC%29%2C%20Batticaloa.pdf?dl=0
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සදහා වෑේ රථයක් / ඩබල් කැබ් 

රථයක් කුලියට ලබා ගැනීා. 

නියයෝජය 
සමානයාධිකාකා  
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

 

ත්රිකුයාමලය 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 
(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/18/277 

 
ාඩකලපුව, විදුලි අධිකාරී 

(කලුවේචිකුඩි  ාරිපභෝගික පසේවා 

ාධායස්ථානය)පේ රාජ්කාරී කටයුතු 

සදහා වෑේ රථයක් / ඩබල් කැබ් 

රථයක් කුලියට ලබා ගැනීා. 

2018 
ඔක්යතෝබර් 31 

ප.ව 02.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

එම 500.00 5,000.00 එම එා - NCB Click Here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 
(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/18/278 

 
අම් ාර, විදුලි අධිකාරී (ප ොතුවිල් 

 ාරිපභෝගික පසේවා 

ාධායස්ථානය)පේ රාජ්කාරී කටයුතු 

සදහා වෑේ රථයක් / ඩබල් කැබ් 

රථයක් කුලියට ලබා ගැනීා. 

2018 
ඔක්යතෝබර් 31 

ප.ව 02.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

ප්රායද්ය ය විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය, 

(අම්පාර) 
063-2222387 
063-2222078            

යහෝ 
නියයෝජය 

සමානයාධිකාකා  
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

 

500.00 5,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකා  

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
නිලායවලි පාර, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකා  
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click Here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 
(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/18/279 

 
අම් ාර, විදුලි අධිකාරී 

(අක්කපර් ත්තුව  ාරිපභෝගික 

පසේවා ාධායස්ථානය)පේ රාජ්කාරී 

කටයුතු සදහා වෑේ රථයක් / ඩබල් 

කැබ් රථයක් කුලියට ලබා ගැනීා. 
 

2018 
ඔක්යතෝබර් 31 

ප.ව 02.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

එම 500.00 5,000.00 එම එා - NCB Click Here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 
(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/18/280 

 
අම් ාර, විදුලි අධිකාරී (අම් ාර 

 ාරිපභෝගික පසේවා 

ාධායස්ථානය)පේ රාජ්කාරී කටයුතු 

සදහා වෑේ රථයක් / ඩබල් කැබ් 

රථයක් කුලියට ලබා ගැනීා. 

2018 
ඔක්යතෝබර් 31 

ප.ව 02.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

එම 500.00 5,000.00 එම එම - NCB Click Here 

https://www.dropbox.com/s/0xqga4hiff0nlv4/Eng-DD2-EP-277%20Van%20or%20double%20cab%20for%20the%20use%20of%20ES%20%28Kaluwanchikudy%20CSC%29%2C%20Batticaloa.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l5biuslbg9kr2zy/Eng-DD2-EP-278%20Van%20or%20double%20cab%20for%20the%20use%20of%20ES%20%28Potuvil%20CSC%29%2C%20Ampara.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kwglx45ciii35wc/Eng-DD2-EP-279%20Van%20or%20double%20cab%20for%20the%20use%20of%20ES%20%28Akkaraipattu%20CSC%29%2C%20Ampara.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1i4wxejn51g1nrp/Eng-DD2-EP-280%20Van%20or%20double%20cab%20for%20the%20use%20of%20ES%20%28Ampara%20CSC%29%2C%20Ampara.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 

අංශය 02 
(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/18/281 

 
අම් ාර, ප ොතුවිල්  ාරිපභෝගික 

පසේවා ාධායස්ථානය පලස භාවිතා 

කිරීා සදහා පගොඩනැගිල්ලක් 

කුලියට ලබා ගැනීා. 
 

2018 
ඔක්යතෝබර් 31 

ප.ව 02.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

එම 500.00 - එම එම - NCB Click Here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 
(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/18/282 

 
අම් ාර, විදුලි අධිකාරී (ාහඔය 

 ාරිපභෝගික පසේවා 

ාධායස්ථානය)පේ නිල නිවාස 

සදහා නිවසක් කුලියට ලබා ගැනීා. 
 

2018 
ඔක්යතෝබර් 31 

ප.ව 02.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

එම 500.00 - එම එම - NCB Click Here 

යබදාහැ  යම් 
අංශය  03 
(සබරගමුව) 

DGM/SAB/CE(COM)/US TYRE 
SALE/2018/01 

 
නි යයෝජය සාමානයාධිකාකා  

(සබරගමුව) පළායත් බලවින්න 
පළාත් ගබඩායේ ඇ හ විවිධා 
ප්රමායයේ අබලි ටයර් 135ක් 

විකිණීම සඳහා මිළ ගයන් කැඳවනු 
ලැයබ්. 

 
ටයර් ප ක්ෂා කි ම - 

බලවින්න පළාත් ගබඩා අංගනයේදී 
2018-10-12 දින සට 2018-10-30 
දින දක්වා ස හ යේ දිනවල යප.ව. 

9.00 සට ප.ව 4.00 දක්වා 
 

2018 
ඔක්යතෝබර් 31 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකා (සබර
ගමුව) කාර්යාලය 

ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු(වාණිජ) 

ඒකකය 
නව නගරය 
රත්නපුර 

 

045- 222 5891-5 

 

රු. 1000.00 යලොේ 01 – 
1000.00 
යලොේ 02- 
1000.00 

යලොේ 03 – 
1000.00 
යලොේ 04- 
1000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකා (සබරගමු

ව) කාර්යාලය 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු(වාණිජ) 

ඒකකය 
නව නගරය 
රත්නපුර 

 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකා (සබර
ගමුව) කාර්යාලය 

ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු(වාණිජ) 

ඒකකය 
නව නගරය 
රත්නපුර 

 
 

-- NCB Click 
Here 

යබදාහැ  යම් 
අංශය  03 
(සබරගමුව) 

SAB/RAT-V44/HV/2018/34 

 

නිවි හගල පාරි    යභෝගික 
මධායස්ථානයේ රාජකා  කටයුතු 
සඳහා යලොරි රථ 01ක් කුලී පදනම 

මත ලබා ගැනීම 
 

2018 
ඔක්යතෝබර් 31 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිළදී 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(සබර) 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 

රත්නපුර 

 

1,000.00 5,000.00 නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 

රත්නපුර. 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 

රත්නපුර. 

-- NCB Click 

Here 

යබදාහැ  යම් 
අංශය  03 
(සබරගමුව) 

SAB/RUW-V74/HV/2018/35 
 

රුවන්වැල්ල ප්රායද්ය ය නඩත්තු 
ඒකක යේ රාජකා  කටයුතු සඳහා 
වෑන් රථ 01ක් කුලී පදනම මත 

ලබා ගැනීම 

2018 
ඔක්යතෝබර් 31 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

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

 

https://www.dropbox.com/s/5ibpkl3e5xzbetx/Eng-DD2-EP-281%20Rent%20a%20building%20for%20use%20as%20Pothuvil%20CSC%2C%20Ampara.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8lg2y2c827dk017/Eng-DD2-EP-282%20Rent%20a%20house%20for%20use%20as%20ES%20%28Mahaoya%20CSC%29%20quarters%2C%20Ampara.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uftkozi3382wdgn/SAB_DGM_CE%20%28COM%29_US%20TYRE%20SALE_2018_03%20-%20Copy.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uftkozi3382wdgn/SAB_DGM_CE%20%28COM%29_US%20TYRE%20SALE_2018_03%20-%20Copy.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7gqooro35wp0jfd/SAB_RAT_V44_HV_2018_34.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7gqooro35wp0jfd/SAB_RAT_V44_HV_2018_34.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/piichtvu2emywsw/SAB_RUW_V74_HV_2018-35.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/piichtvu2emywsw/SAB_RUW_V74_HV_2018-35.pdf?dl=0
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යබදාහැ  යම් 
අංශය  03 
(සබරගමුව) 

SAB/PND-V44/HV/2018/36 
 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු - සැලසුම් හා 
සංවර්ධාන  කාර්යාල යේ රාජකා  
කටයුතු සඳහා වෑන් රථ 01ක් කුලී 

පදනම මත ලබා ගැනීම 
 

2018 
ඔක්යතෝබර් 31 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

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

 

යබදාහැ  යම් 
අංශය  03 
(සබරගමුව) 

SAB/CON-V13/HV/2018/37 
 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු - තැනීම්  
කාර්යාල යේ රාජකා  කටයුතු 

සඳහා වෑන් රථ 01ක් කුලී පදනම 
මත ලබා ගැනීම 

 

2018 
ඔක්යතෝබර් 31 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

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

 

යබදාහැ  යම් 
අංශය  03 
(සබරගමුව) 

SAB/RAT-V34/HV/2018/38 
 

විදුලි ඉංිනයන්රු - රත්නපුර  
කාර්යාල යේ රාජකා  කටයුතු 
සඳහා ඩබල් කැබ් රථ 01ක් කුලී 

පදනම මත ලබා ගැනීම 
 

2018 
ඔක්යතෝබර් 31 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

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

 

යබදාහැ  යම් 
අංශය  03 
(සබරගමුව) 

SAB/EE(COM)-
V05/HV/2018/39 

 
විදුලි ඉංිනයන්රු - වාණිජ  

කාර්යාල යේ රාජකා  කටයුතු 
සඳහා වෑන් රථ 01ක් කුලී පදනම 

මත ලබා ගැනීම 
 

2018 
ඔක්යතෝබර් 31 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

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

 

යබදාහැ  යම් 
අංශය  03 
(සබරගමුව) 

SAB/KAH-V30/HV/2018/40 
 

විදුලි ඉංිනයන්රු - කහවත්ත  
කාර්යාල යේ රාජකා  කටයුතු 

සඳහා වෑන් රථ 01ක් කුලී පදනම 
මත ලබා ගැනීම 

 

2018 
ඔක්යතෝබර් 31 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

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

 

යබදාහැ  යම් 
අංශය  03 
(සබරගමුව) 

SAB/DGM/CE(COM)/SS/201
7/04 

 
විදුලි ඉංින යන්රු (කහවත්ත)  

කාර්යාලය සඳහා වසර 01ක 

කාලයකට යප ද්ගලික ආරක්ෂක 

යසේවාව ලබා ගැනීම 

2018 
ඔක්යතෝබර් 31 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

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

 

https://www.dropbox.com/s/owv0xtez9l8c087/SAB_PND_V44_HV_2018_36.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/owv0xtez9l8c087/SAB_PND_V44_HV_2018_36.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0k9bo8inq64ccz6/SAB_CON_V13_HV_2018_37.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0k9bo8inq64ccz6/SAB_CON_V13_HV_2018_37.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hb6ujow3b6im1z8/SAB_RAT_V34_HV_2018_38.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hb6ujow3b6im1z8/SAB_RAT_V34_HV_2018_38.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3b94kdbb6doh0o4/SAB_COM_V05_HV_2018_39.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3b94kdbb6doh0o4/SAB_COM_V05_HV_2018_39.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ebt0aj9r2bzp871/SAB_KAH_V30_HV_2018_40.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ebt0aj9r2bzp871/SAB_KAH_V30_HV_2018_40.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/np6kqi6dbhlwyv3/SAB_DGM_CE%28COM%29_SS_2018_01%20new.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/np6kqi6dbhlwyv3/SAB_DGM_CE%28COM%29_SS_2018_01%20new.pdf?dl=0
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යබදාහැ  යම් 
අංශය  03 
(සබරගමුව) 

        SAB/CE(COM)/Dis 
&Re/2018/EH 

මුදල් යනොයගවීම මත විදුලිය 
විසන්ධිකා කි ම හා නැවත සංධිකා කි ම 

(ඇහැලියයගොඩ ප්රායද්ය ය විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය) 

 
Pre – Bid Meeting 

2018-10-25 දින යප.ව. 10.00 ට 
රත්නපුර, නව නගරය, ලංවිම, 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලයේදී පැවැත්යේ. 

 

2018 
ඔක්යතෝබර් 31 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

එම 2,000.00 100,000.00 එම එම -- NCB Click              
Here 

 

යබදාහැ  යම් 
අංශය  03 
(සබරගමුව) 

        SAB/CE(COM)/Dis 
&Re/2018/KA 

මුදල් යනොයගවීම මත විදුලිය 
විසන්ධිකා කි ම හා නැවත සංධිකා කි ම 

(කහවත්ත ප්රායද්ය ය විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය) 

 
Pre – Bid Meeting 

2018-10-25 දින යප.ව. 10.00 ට 
රත්නපුර, නව නගරය, ලංවිම, 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලයේදී පැවැත්යේ. 

 

2018 
ඔක්යතෝබර් 31 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

එම 2,000.00 100,000.00 එම එම -- NCB Click              
Here 

 

යබදාහැ  යම් 
අංශය  03 
(සබරගමුව) 

     SAB/CE(COM)/Dis 
&Re/2018/EM 

මුදල් යනොයගවීම මත විදුලිය 
විසන්ධිකා කි ම හා නැවත සංධිකා කි ම 

(ඇඹිලිපිටිය ප්රායද්ය ය විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය) 

 
Pre – Bid Meeting 

2018-10-25 දින යප.ව. 10.00 ට 
රත්නපුර, නව නගරය, ලංවිම, 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලයේදී පැවැත්යේ. 

 

2018 
ඔක්යතෝබර් 31 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

එම 2,000.00 100,000.00 එම එම -- NCB Click              
Here 

 

යබදාහැ  යම් 
අංශය  03 
(සබරගමුව) 

       SAB /CE(COM)/ Cleaning 
Service/2018 Balawinna 

නි යයෝජය සාමානයාධිකාකා  
(සබරගමුව) කාර්යාලට අයත් 
බලවින්න පළාත් ගබඩාව හා ඒ 

අවට  ශුද්ධා පවිත්ර කි  යම් 
යටන්ඩරය 

2018 
ඔක්යතෝබර් 31 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

එම 500.00 5,000.00 එම එම -- NCB Click 

Here 

https://www.dropbox.com/s/xkji1cca8zl5rz0/SAB-CE%28COM%29-Dis%26Re-2018-EH%20%283%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xkji1cca8zl5rz0/SAB-CE%28COM%29-Dis%26Re-2018-EH%20%283%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/svmvhrh7hrx2vhk/SAB-CE%28COM%29-Dis%26Re-2018-KA%20%282%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/svmvhrh7hrx2vhk/SAB-CE%28COM%29-Dis%26Re-2018-KA%20%282%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4ecfju2n8yzo7dw/SAB-CE%28COM%29-Dis%26Re-2018-EM%20%281%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4ecfju2n8yzo7dw/SAB-CE%28COM%29-Dis%26Re-2018-EM%20%281%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8a0vrmvpke450n9/SAB-CE%28COM%29-Cleaning%20Service-2018-%20Balawinna%20docx%20-%20Copy.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8a0vrmvpke450n9/SAB-CE%28COM%29-Cleaning%20Service-2018-%20Balawinna%20docx%20-%20Copy.docx?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/H
V-45/DGM-09/2K18/11 

 
විදුලි ඉංිනයනරු (යමොයරාගල) 
ඒකකයේ විදුලි අධිකාකාරි II  සඳහා 
කුලි පදනම මත අවුරුදු යදකක 

කාලයකට වෑන් රථයක් ලබාගැනීම 

2018 
ඔක්යතෝබර් 31  

ප.ව 03.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වානිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක. : 0552222474 

 

500.00 - නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වානිජ) ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වානිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

- NCB Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/H
V-63/Con-13/2K18/12 

 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (තැනිම් - ඌව) 
ඒකකයේ විදුලි අධිකාකාරි IV  සඳහා 
කුලි පදනම මත අවුරුදු යදකක  

කාලයකට වෑන් රථයක් ලබාගැනීම 
 

2018 
ඔක්යතෝබර් 31  

ප.ව 03.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 500.00 - එම එම - NCB Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/H
V-101/BD-16/2K18/13 

 
විදුලි ඉංිනයන්රු (බදුල්ල) පස්සර 
පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානය  
සඳහා කුලි පදනම මත අවුරුදු 
යදකක  කාලයකට කි කැබ් 

රථයක් ලබාගැනීම 
 

2018 
ඔක්යතෝබර් 31  

ප.ව 03.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 500.00 - එම එම - NCB Click 
Here 

යබදාහැ ම් 
අංශ 04 
(දකුණු 
පළාත) 

DGM(SP)/C2/2018/64 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ දකුණු 
පළාත් ගබඩායේ ඇ හ භාවිතයයන් 

ඉවත් කරන ලද අබලි භාණ්ඩ 
විකිණීම 

2018 
ඔක්යතෝබර් 31 

ප.ව. 2.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

නි.සා.(ද.ප.) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

අංක.167,  
මාතර පාර,ගාල්ල. 

 

1,000.00 ලංසුයවන් 10% 
ක මුදල 

නි.සා.(ද.ප.) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., අංක.167,  
මාතර පාර,ගාල්ල. 

 

නි.සා.(ද.ප.) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

අංක.167,  
මාතර පාර,ගාල්ල. 

 

නි.සා.(ද.ප.) 
කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., 
අංක.167,  
මාතර පාර, 
ගාල්ල. 

 

අදාළ  
යනොයේ. 

Click 
Here 

 
 

යබදාහැ ම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2018/66 
කළුතර ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු 

කාර්යාලය, 
යබ්රුවල/පානදුර/පුලටන් ප්රාථමික 
උපයපොල,  පාරියභෝගික යසේවා 

මධායස්ථාන සහ ප්රායද්ය ය නඩත්තු 
ඒකකය යන ස්ථාන වල පිරිසදු 

කි යම් යසේවාව 

2018 
පනොවැම්බර්  

01 
යප.ව. 10.00  

 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකා  
(බස්නාහිර පළාත 

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

ගාලුපාර, රත්මලාන. 
011-2638852 

500.00 45,000.00 ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකා  

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 608, 
ගාලුපාර, රත්මලාන. 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකා  
(බස්නාහිර පළාත 

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

ගාලුපාර, රත්මලාන. 

 NCB Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/f780jxcufoo5lit/deo-2k18-11-2018.10.11.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f780jxcufoo5lit/deo-2k18-11-2018.10.11.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/eggfqicsjkoor9d/deo-2k18-12-2018.10.11.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/eggfqicsjkoor9d/deo-2k18-12-2018.10.11.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w2s9raoxh899jhr/deo-2k18-13-2018.10.11.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w2s9raoxh899jhr/deo-2k18-13-2018.10.11.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/28vd2olrrvnmd59/Sin-DD4%28SP%29-DGM%28SP%29-C2-2018-64.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/28vd2olrrvnmd59/Sin-DD4%28SP%29-DGM%28SP%29-C2-2018-64.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/le0kxjvbifktdur/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_2018_66.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/le0kxjvbifktdur/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_2018_66.pdf?dl=0
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යබදාහැ ම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2018/67 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 සඳහා 
විදුලි පිරිවැ ටුම්වල අභයන්තර 

තතැදීම් හි ප ක්ෂය කටයුතු සඳහා 
වරලත් විදුලි ඉංජිපේරුවරුේ 

ලියා දිංචි කිරීා  වසර 2019. 
(2019 වසයර් ලියාපදිංචිය 

අයප්ක්ශා කරන යම් වන විටත් 
2018 සඳහා ලියාපදිංචි  වී ඇ හ 
වරලත් විදුලි ඉංිනයන්රු වරුන්, 

ඔවුන්යේ කැමැත්ත සඳහන් ලිපියක් 
හා 2019 වසර සඳහා ශ්රී ලංකා 

ඉංිනයන්රු ආයතනයේ සාමාිනක 
ගාස්තු යගවූ රිසේ පතක පිටපතක්  
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (වාණිජ) යවත 

එවීම ප්රමායවත්ය.) 
 

2018 
පනොවැම්බර්  

08 
යප.ව. 10.00  

 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

එම 500.00 0.00 එම එම  NCB Click 
here 

 

යබදාහැ ම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2018/40 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි 

පබොරලැස්ගමුව  ාරිපභෝගික පසේවා 

ාධායස්ථාන කාර්යාලය සඳහා කුලී 

පදනම මත වෑේ රථයක් 
ලබාගැනීම සඳහා වූ යටන්ඩරය 

2018 
පනොවැම්බර්  

01 
යප.ව. 10.00  

 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

එම 500.00 15,000.00 එම එම  NCB Click 
here 

 

 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය යවනුයවන් සපයාගැනීම් කමිටුයේ සභාප හ විසන් හැකියාවැ හ සැපයුම්කරුවන් යව හන්, ජාතයන්තර/ජා හක තර`ගකා  ලංසු ඉදිරිපත් කි යම් පදනම මත මුද්රා තබන ලද ලංසු කැ`දවන අතර, එම ලංසු ඉදිරිපත් කළ යුත්යත් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 
යව හන් මිළදී ගන්නා ලද ලංසු යපොත් පමයක් උපයයෝගී කරයගනය. 

 
 

අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන්ට යහෝ ඔවුන්යේ බලයලත් නියයෝිනතයන්ට පමයක් ලංසු යපොත් නිකුත් කරනු ලැයබ්. අවශය වු විටක ඔවුන් 1987 අංක 3 දරය යපොදු යකොන්ත රාත් පනතට අනුකූලව ලියාපදිංචි විය යුතුය. 
 

 

ලංසු භාර ගන්නා අවසාන දිනයට කලින් දින දක්වා සෑම ලංසු යපොතක් යවනුයවන්ම ඉහත 6 වන තීරුයේ ස`දහන් මුදල යගවා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකා /ප රධාාන ඉංිනයන්රු යවත ලිඛිතව ඉදිරිපත් කරන ලද ඉල්ලීමක් ම`ගින්  0900 පැය සට 
1500 පැය දක්වා සාමානය වැඩ කරන දිනයන් තුළ මිලදී ගත හැක. යම් ස`දහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සාමානයාධිකාකා  නමින් ලියන ලද බැංකු අයකරයක් ම`ගින් යහෝ මුදල් ම`ගින් යහෝ යගවිය හැක. 
 

 

වියද්ය ය තානාප හ කාර්යාල /යවළ`ද යකොමිෂන්වලට, ලංසු යපොත්වල යතොරතුරු පිටපත් ලිඛිත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කි යමන් අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකා /ප රධාාන ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපොත් අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ඔවුන්යේ නියයෝිනතයින්ට අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකා /ප රධාාන ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් ප ක්ෂා කල හැක. 
 

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ඔවුන්යේ අනුමැ හය ලත් නියයෝිනතයින් ඉදිරිපිටදී ඉහත තීරු අංක 9 හි ස`දහන් ස්ථානයන්හිදී ලංසු භාරගැනීම අවසන් කරන යේලායේදීම, එයසේ ඉදිරිපත් කරන ලද සයලුම ලංසු විවිත කරනු ලබන අතර ප රමාදව ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලංසු 
ප ර හයක්ෂේප කරනු ලැයබ්. 
 
මීට අදාල සයලු විස්තර හා පැහැදිලි කි ම් විමසය යුත්යත් ලංසු යපොත් නික`ත් කරනු ලබන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකා / ප රධාාන ඉංිනයන්රු යව හනි. 
 

 

 
 ICB ) අන්තර්ජා හක තර`ගකා  ලංසු “  NCB ) යද්ය ය තර`ගකා  ලංසු 

 
 
 

        සාාානයාධිකාරී                         

https://www.dropbox.com/s/jf47ef3o46mlsqy/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2018_67.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jf47ef3o46mlsqy/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2018_67.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yeteffcarkcg2d4/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2018_40.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yeteffcarkcg2d4/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2018_40.pdf?dl=0
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