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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 
(ලක්විජය 

විදුලි 
බලාගාරය) 

LV/T/2018/0219 (නැවත  ල 

කිරීම) 
 

ලක්විජය බලාගාරයේ උපකාරක 
යසේවා අංශය සඳහා පරිවර්තනය 
කරන ලද බහාලුම් සැපයීම හා 

බාරදීම 
 

2018 
ඔක්යතෝම්බර් 

10   
ප.ව. 02.00  

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය-
කනිෂ්ඨ 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, 
ලක්විජය සංකීර්යය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්චයලයි 

61342. 
 

TP : 032 226 8972 

Fax: 032 226 8975 

2,000.00 
(රුපියල් 

යදදාහයි) – 
 

අයේක්ෂිත 
ලංසුකරුව
න්හ යමම 

මුදල 
සාමානයා 

ධිකාරී 
ලංවිම 
නමින් 
මහජන 

බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක 
071100123

320705 
යවත බැර 
කර රිසිට් 

පත ඉදිරිපත් 
කරන යලස 
කාරුණිකව 

දන්වමු 

50,000 (රුපියල්  
පනස්  දාහයි) 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය 
සංකීර්යය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච්චයලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 

 

TP : 032 226 8972 

Fax: 032 226 8975 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, 
ලක්විජය සංකීර්යය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්චයලයි 

61342. 
 

http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 

යනොමියල් 
බාගත 

කරගත හැක 
 

NCB Click 
Here 

 

ජනන අංශය 
(ලක්විජය 

විදුලි 
බලාගාරය) 

LV/T/2017/0288  
ලජය බලාගාරය සඳහා “Duplex 
SS 2205 Pipe and Accessories” 

මිලදී ගැනීම 

2018 
ඔක්යතෝම්බර් 

10   
ප.ව. 02.00  

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය-
කනිෂ්ඨ 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 3,500.00  
 

එම 

400,000.00 
 

එම එම එම NCB Click 
Here 

 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/ewnih9p8ed7lw81/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2018-0219.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ewnih9p8ed7lw81/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2018-0219.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9hlfzzgqtkm4bma/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2018-0288.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9hlfzzgqtkm4bma/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2018-0288.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය 01 

(වයාපිති හා 
බැර නඩත්තු) 

CE(P&HM)DD1/T/PM/2018/0
1  

(වයාපිති හා බැර නඩත්තු) යබ.අ.1 
ශාඛාව සඳහා ආරක්ෂිත ඇදුම් මිළදී 

ගැනීම. 
 

2018 
ඔක්යතෝබර් 11 

ප.ව. 02.00  

කලාපීය 
සපයා 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

(යබදාහැරීම් 
අංශය 01) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(වයාපිති හා බැර 

නඩත්තු) යබදාහැරීම් 
අංශය 01,       ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.288, නුවර පාර,         

කුරුයෑගල,                   
දු.ක.: 037- 2229151, 
2223190, 2230483                    

ෆැක්ස් 037-2229151 

500.00 10,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(වයාපිති හා බැර 

නඩත්තු)  යබදාහැරීම් 
අංශය 01,       ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.288, නුවර පාර,         

කුරුයෑගල,                   
දු.ක.: 037- 2229151, 
2223190, 2230483                    

ෆැක්ස් 037-2229151 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(වයාපිති හා බැර 

නඩත්තු) යබදාහැරීම් 
අංශය 01,       

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, යනො.288, 

නුවර පාර,         
කුරුයෑගල,                   

දු.ක.: 037- 2229151, 
2223190, 2230483                    

ෆැක්ස් 037-2229151 
 

අදාල නැත NCB click 

here 

 

https://www.dropbox.com/s/uwc1s4vq8unukn9/Eng-DD1-PHM-T-PM-2018-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uwc1s4vq8unukn9/Eng-DD1-PHM-T-PM-2018-01.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2018/108 
 

Supply & Delivery of 
 

i) Circuit Breaker Miniature TP & N 
30A (Without Enclosure)   – 100 

Nos. 
 

ii) Moulded Case Circuit Breaker 

30A 4 Pole (Without  Enclosure) -
100 Nos. 

. 
iii)  Moulded Case Circuit Breaker 

100A 4 Pole (Without  Enclosure )-
10 Nos. 

 
iv) Moulded Case Circuit Breaker 
60A 4 Pole (Without  Enclosure) -

100 Nos. 
 

v) Moulded Case Circuit Breaker 

160A 4 Pole (Without   Enclosure) -
20 Nos. 

 
vi) Moulded Case Circuit Breaker 

250A 4 Pole (Without   Enclosure)-
05 Nos. 

 
vii) ) Moulded Case Circuit Breaker 
400 A 4 Pole (Without  Enclosure )-

50 Nos. 
 

(2018.09.13 දින පුවත්පයත් පලවු 
යමම ලංසුව ලංසුව භාර ගන්නා 

අවසාන දිනය 2018.10.10 දක්වා 
දීර්ඝ කරන බව කරුයායවන් 

දැනුම් යදමු.) 
 

2018 
ඹක්යතොම්බර් 

03 වැනිදා 
අවසන් විමට 
තිබු යේලාව 

2018 
ඹක්යතොම්බර් 

10 වැනිදා 
යප.ව.10.00 
දක්වා දිර්ඝ 
කරන ලදි 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 

යකොළඹ 03මගින් 
2018- 10-09 දිනට 

යපර 
දුක.011-2575923 

 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

34,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 

මඟින්) 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැගිල්ල 340, ආර් 

ඒ ද යමල් මාවත, යකොළඹ 
03 හි තබා ඇති ලංසු 

යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- NCB click here 
 

https://www.dropbox.com/s/wyx9nuufrh12r57/ENG-DD1-CC-2018-108.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 03 

(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/C1/2K18/
017 

 
ත’ර්මල් කැමරා (Thermal 

Camera) 05ක් මිලට ගැනීම සහ 
සැපයීම 

2018 
ඔක්යතෝබර් 10  

ප.ව 03.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වානිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 

පාර, 
හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක. : 0552222474 

 

500.00 240,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වානිජ) 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වානිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 

පාර, 
හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

- NCB Click 

Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 

(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/C1/2K18/
068 

 
PABX  දුරකතන පද්ධාතියක් නි.සා. 
(ඌව) කාර්යාල සංකීර්යය සඳහා 

ස්ථාපිත කිරීම හා සැපයීම 
 

2018 
ඔක්යතෝබර් 10  

ප.ව 03.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 500.00 16,000.00 එම එම - NCB Click 

Here 

යබදාහැරීම් 
අංශය 03 

(බපද II ) 
 

DGM(WPSII)/CE(COM)/ICB/2018/0
49 

Supply and Delivery of 01No 
Crane Lorry (5 to 6 Ton) for 

WPSII 
 

2018 
ඔක්යතෝබර් 31 
යප.ව. 10.00 

 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

(බපද II) 

නි. සා. (බපද II ) 
කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 
ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

3,500.00 225,000.00 නි. සා. (බපද II ) 
කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 
ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

නි. සා. (බපද II ) 
කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 
ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

අදාල 
යනොයේ 

ICB Click 

here 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය 03 

(බපද II ) 
 
 
 
 
 
 
 

DGM(WPSII)/CE(COM)/ICB/2018/0
51 

Supply and Delivery of 06Nos 
Crew Cab for WPSII 

 

2018 
ඔක්යතෝබර් 31 
යප.ව. 10.00 

 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

(බපද II) 
 

එම 3,500.00 450,000.00 එම එම අදාල 
යනොයේ 

 
ICB 

Click 

here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 03 

(බපද II ) 
 

DGM(WPSII)/CE(COM)/ICB/2018/0
53 

Supply and Delivery of 03Nos 
(3MT)Crane mounted on (6.5MT) 

Lorry for WPSII 
 

2018 
ඔක්යතෝබර් 31 
යප.ව. 10.00 

 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

(බපද II) 

එම 3,500.00 600,000.00 එම එම අදාල 
යනොයේ 

ICB Click 

here 

 

https://www.dropbox.com/s/7zu2979d8ib0fci/C1%202K18%20017.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7zu2979d8ib0fci/C1%202K18%20017.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wktr63t1cpp0q7u/C1%202K18%20068.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wktr63t1cpp0q7u/C1%202K18%20068.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d5mtw7p8rs79u1i/DGM%28WPSII%29.CE%28COM%29.ICB.2018.049.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d5mtw7p8rs79u1i/DGM%28WPSII%29.CE%28COM%29.ICB.2018.049.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g1xsf2ylh6j7bg8/DGM%28WPSII%29.CE%28COM%29.ICB.2018.051.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g1xsf2ylh6j7bg8/DGM%28WPSII%29.CE%28COM%29.ICB.2018.051.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6ayixe41u9ahpch/DGM%28WPSII%29.CE%28COM%29.ICB.2018.053.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6ayixe41u9ahpch/DGM%28WPSII%29.CE%28COM%29.ICB.2018.053.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය 0 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2018/59 

තඹ බහන් තනි (Cu. PVC Insulated 

- Single (19/2.14) 70sqmm) සපයා, 
යගනවිත් භාරදීම 

2,000  මීටර් 
 

2018 
ඔක්යතෝබර් 11 
යප.ව. 10.00 

 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර පළාත 
දකුය-1) කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 608, 

ගාලුපාර, රත්මලාන. 
011-2638852 

1,500.00 20,000.00 ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-

1) කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 608, 

ගාලුපාර, රත්මලාන. 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

ගාලුපාර, රත්මලාන. 

 NCB Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 0 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2018/60 
යප රැඳි යකොන්ක්රීට් කණු මීටර් 11 

කි.ග්රෑ. 350 (Poles Concrete Pre-

Stressed 11m 350kg ) සාදා, සපයා 
යගනවිත් භාරදීම 

400 එකු 
(ලංසු මිල රු. මිලියන 5 

ඉක්මවන්යන් නම් ලංසු භාරගන්නා 
අවසාන දිනයට යපර PCAIII 

අවශයයේ.) 

2018 
ඔක්යතෝබර් 11 
යප.ව. 10.00 

 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

එම 1,500.00 115,000.00 එම එම  NCB Click 
here 

 

ඉදිකිරීම් 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2018
/350 

පන්නල විදුලි පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථාන යගොඩනැගිල්යල් අලුත් 
වැඩියාව සහ ඉදිරිපස අලංකාරවත් 

තාේපයක් කිරීම. 

2018 
ඔක්යතෝබර් 10 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රධාාන විදුලි ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) කාර්යාලය, 

නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැද්දුම, 
කුලියාපිටිය. 

 
037 – 2281892 

 

1,500.00 50,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(වයඹ) කාර්යාලය, 

නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැද්දුම, 
කුලියාපිටිය. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(වයඹ) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 

ඇස්සැද්දුම, 
කුලියාපිටිය. 

 NCB Click 

Here 

 

https://www.dropbox.com/s/8z4eb8msjq76fcf/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2018_59.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8z4eb8msjq76fcf/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2018_59.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lizthyqbewfl5m1/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2018_60.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lizthyqbewfl5m1/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2018_60.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1gin8d1rjxncp0q/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-350.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1gin8d1rjxncp0q/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-350.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE/(C&CS)/PPC/2018/11
2 
 

Refurbishment Works of Primary 
sub-station I at D.R Wijewardana 

Mawatha Colombo 10. 
 

ලංසු අවසන් වීමට යපර සාකච්ජාව 
සදහා පැමීණිය යුතු දිනය 

සැේතැම්බර් 
27  දින යප.ව.10.00 ට නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, සිේ වන මහල, 
ලක්ෂ්මන් යගොඩනැගිල්ල, 340, 

ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, යකොළඹ 03 
දී. 

2018 
ඹක්යතොම්බර් 

10  
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් 

මාවත, යකොළඹ 03 
මගින් 

2018-10-09 දිනට 
යපර 

දුක.011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

20,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 

මඟින්) 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැගිල්ල 340, ආර් 

ඒ ද යමල් මාවත, යකොළඹ 
03 හි තබා ඇති ලංසු 

යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- NCB click here 
 

වත්කම් 

කළමනාකර

ය අංශය 

(වැඩපල හා 
උපකාරක 

යසේවා) 
 

PMU/BID/W/2018/05 
 

50 NOS x 1 MW ඩීසල් ජනක 
යන්ත්ර සවි කිරීයම් වයාපිතියයහි 

අමුද්රවය හා අමතර යකොටස් ගබඩාව 
සඳහා ජනක යන්ත්ර ඒකකයේ 

පැරණි යගොඩනැගිල්ල අලුත්වැඩියා 
කිරීම. 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මීයතොටමුල්ල පාර, 
යකොයළොන්නාව. 

 

2018 
ඔක්යතෝබර් 11 

යප.ව.10.00 
 

 පැයට අවසන් 
කරනු  ලැයබ්. 

 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(වැඩපල හා 
උපකාරක 

යසේවා) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(වැඩපල හා උපකාරක 
යසේවා) කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

මීයතොටමුල්ල පාර, 
යකොයළොන්නාව. 

 
දු.අ. 011 242 1050 

1,000.00 
 

65,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(වැඩපල හා උපකාරක 

යසේවා) කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
මීයතොටමුල්ල පාර, 
යකොයළොන්නාව. 

 
දු.අ. 011 242 1050 

 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(වැඩපල හා 
උපකාරක යසේවා) 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
මීයතොටමුල්ල පාර, 
යකොයළොන්නාව. 

 
 

දු.අ. 011 242 1050 
 

 

අදාල 
යනොයේ. 

NCB 
 
 

Click 

Here 

යසේවා 
ජනන  අංශය 

(මහවැලි 
සංකීර්යය) 

එම්සී/වික්/2018/234 
 

වික්යටෝරියd විදුලි බලාගාරයේ 
රාජකාරි ප්රවාහන කටයුතු සදහා 

ආසන 14 ක මගී වෑන් රථ 
03 ක් කුලී පදනම යටයත් 

(රියදුයරකු සහ ඉන්ධාන සමග) 
අවුරුද්දක කාලසීමාවක් සදහා 

කුලියට ලබාගැනීම. 

2018 
ඔක්යතෝබර් 18 

ප.ව 02.30 

මහවැලි 
සංකීර්ය 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

වික්යටෝරියා විදුලි 
බලාගාරය 
අධිකාරිගම 

 
Tel:   081-4950688 

081-2202305 

Fax:081-2202304 

500.00 
එක 

වාහනයක් 
සදහා 
සෑම 

යගවීමක්ම 
ඕනෑම 
මහජන 
බැංකු 

ශාඛාවක් 
මගින් 

මහජන 
බැංකුයේ 

5,000.00 
එක වාහනයක් 

සදහා 

වික්යටෝරියා විදුලි 
බලාගාරය, 
අධිකාරිගම. 

වික්යටෝරියා විදුලි 
බලාගාරය, 
අධිකාරිගම 

- NCB 
 
 

Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/bbqg3m679bzag69/ENG-DD1-CC-2018-112.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jo9gtckaq2la3p5/Eng-AM-WAS-PMU-BID-W-2018-05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jo9gtckaq2la3p5/Eng-AM-WAS-PMU-BID-W-2018-05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gsxj6fmz461oxtl/ENG-GEN-MC-MC-VIC-2018-234.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gsxj6fmz461oxtl/ENG-GEN-MC-MC-VIC-2018-234.pdf?dl=0
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යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 
ලංවි.ම . 
ජනන 

මුලස්ථාන
යේ ගිණුම් 
අංක 071-
1001-2-

3320-705 
බැරයවන 
යසේ යගවා 

බැංකු ලදුපත 
ඉදිරිපත් කල 

යුතුය. 
 

ජනන  අංශය 
(මහවැලි 

සංකීර්යය) 

එම්සී/වික්/2018/269 
 

වික්යටෝරියා විදුලි බලාගාරයේ 
රාජකාරි ප්රවාහන කටයුතු සදහා 
කාර් රථයක් කුලී පදනම යටයත් 
(රියදුයරකු සහ ඉන්ධාන සමග) 
අවුරුද්දක කාලසීමාවක් සදහා 

කුලියට ලබාගැනීම. 
 

2018 
ඔක්යතෝබර් 18 

ප.ව 02.30 

මහවැලි 
සංකීර්ය 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 500.00 
 

එම 

5,000.00 
එක වාහනයක් 

සදහා 

එම එම - NCB 
 
 

Click 
here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2018/11
3 
 

ප්රධාාන ඉංිනපරරු (පකොළ  තතුර) 

ප්රාපිය ය කාර්යාලය සදහා  ළි  

වැර රථයක් ලබා ගැනිම (වසරක 

කාලයකට) 

2018 
ඹක්යතොම්බර් 

10  
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

සිේ වන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැලිල්ල,340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් 

මාවත, යකොළඹ 03 
මගින් 

2018-10-09 දිනට 
යපර 

දුක.011-2575923 
011-2575930 

 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

එක් වැන් රථයක් 
සදහා 

10,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 

මඟින්) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (යකොළඹ 

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

03 හි තබා ඇති ලංසු 
යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- NCB 
 
 

click 
here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2018/11
4 
 

විදුලි අධිකාරි (තැනීම් ඩිප ෝ IV) 

සදහා ළිලියට පහෝ බිදට වසර 02 

ක කාලයකට නිල නිවාසයක් 

පකොළ  පහෝ ඒ අවටිර ස යා 

2018 
ඹක්යතොම්බර් 

10  
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

ලංසු යපොත් නිකුත් 
යනොයකයර්. 

යගොඩනැගිල්යල් මුල් 
අයිතිකරුවන් සියලු 

විස්තර සහිතව තමාම 
ලංසු ලිඛිතව  ඉදිරිපත් 

කල යුතුය 

- - එම එම - NCB 
 
 

- 

https://www.dropbox.com/s/87wx1ddrgcet631/ENG-GEN-MC-MC-VIC-2018-269.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/87wx1ddrgcet631/ENG-GEN-MC-MC-VIC-2018-269.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3eael2m6nmjnwbs/ENG-DD1-CC-2018-113.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3eael2m6nmjnwbs/ENG-DD1-CC-2018-113.pdf?dl=0
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ගැනිම 

(විදුලිය දුරකථන හා ජල  හසුකම් 

තිබිය යුතු පේ, පගොඩනැගිල්පල්/ 

නිවපසේ බිම් ප්රමායය වර්ග අඩි 

1,500 ට වැඩ් විය යුතුය) 
 

දුක.011-2575923 
011-2575930 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01  
(උ.මැ) 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/20
18/48 

 
විදුලි ඉංජියන්රු(කැකිරාව) යටයත් 
ඉංජියන්රු සහකාර යේ රාජකාරී 
කටයුතු සඳහා කුලී පදනම මත 

වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම 

2018 
ඹක්යතොම්බර් 

04 
ප.ව 03.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක 525/26, පළමු 

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

දු:අ: 025-2222552 
 

500.00 5,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

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

මාවත, අනුරාධාපුර. 
දු:අ: 025-2222552 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
ඩී.එස්.යසේනානායක 
මාවත, අනුරාධාපුර. 

අදාළ නැත NCB 
 
 

click here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01  
(උ.මැ) 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/20
18/49 

 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු (තැනීම්) යටයත් 
විදුලි අධිකාරී (තැනීම්) යේ රාජකාරී 

කටයුතු සඳහා කුලී පදනම මත 
වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම 

 

2018 
ඹක්යතොම්බර් 

04 
ප.ව 03.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 500.00 5,000.00 එම එම අදාළ නැත NCB 
 
 

click here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01  
(උ.මැ) 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/20
18/50 

 
විදුලි ඉංජියන්රු (මින්යන්රිය) 

යටයත් මාණ්ඩලික සම්බන්ධීකාරක 
යේ රාජකාරී කටයුතු සඳහා කුලී 
පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා 

ගැනීම 
 

2018 
ඹක්යතොම්බර් 

04 
ප.ව 03.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 500.00 5,000.00 එම එම අදාළ නැත NCB 
 
 

click here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01  
(උ.මැ) 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/20
18/51 

 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු (වාණිජ)-උතුරු 
මැද යේ රාජකාරී කටයුතු සඳහා 

කුලී පදනම මත කාර් රථයක් ලබා 
ගැනීම 

2018 
ඹක්යතොම්බර් 

04 
ප.ව 03.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 500.00 5,000.00 එම එම අදාළ නැත NCB 
 
 

click here 

https://www.dropbox.com/s/enhackailb4lbww/Sin-DD1-NCP--HV-2018-48.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ebcuhkglq7i3kmc/Sin-DD1-NCP--HV-2018-49.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1t1ahzjm1l76pj7/Sin-DD1-NCP--HV-2018-50.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wgy6b6cl1ubpu1i/Sin-DD1-NCP--HV-2018-51.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය 01 

(වයාපිති හා 
බැර නඩත්තු) 

CE(P&HM)DD1/T/SV/2018/09 

 

විදුලි ඉංජියන්රු (උපයපොළ ඉදිකිරීම් 

හා නඩත්තුII)යබ.අ.1 යේ 
රාජකාරී කටයුතු සඳහා, වසර 
යදකක කාලයකට මාසික කුලී 

පදනම මත, යමෝටර් රථයක් ලබා 
ගැනීම සඳහා වූ යටන්ඩරය                                         

2018 
ඔක්යතෝබර් 11 

ප.ව. 02.00  

කලාපීය 
සපයා 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

(යබදාහැරීම් 
අංශය 01) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(වයාපිති හා බැර 

නඩත්තු) යබදාහැරීම් 
අංශය 01,       ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.288, නුවර පාර,         

කුරුයෑගල,                   
දු.ක.: 037- 2229151, 
2223190, 2230483                    

ෆැක්ස් 037-2229151 

500.00 31,500.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (වයාපිති 

හා බැර නඩත්තු) 
යබදාහැරීම් අංශය 01,       

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.288, නුවර පාර,         

කුරුයෑගල,                   
දු.ක.: 037- 2229151, 
2223190, 2230483                    

ෆැක්ස් 037-2229151 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(වයාපිති හා බැර 

නඩත්තු) යබදාහැරීම් 
අංශය 01,       

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, යනො.288, 

නුවර පාර,         
කුරුයෑගල,                   

දු.ක.: 037- 2229151, 
2223190, 2230483                    

ෆැක්ස් 037-2229151 
 

අදාල නැත NCB 
 
 

click 

here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 

(වයාපිති හා 
බැර නඩත්තු) 

CE(P&HM)DD1/T/LB/2018/04 
උපයපොළ ඉදිකිරීම් හා නඩත්තු වැඩ 

කණ්ඩායම යවනුයවන් වැඩබිම් 
කාර්යාලය සඳහා, වසර යදකක 
කාලයකට අනුරාධාපුරය අවටින් 
යගොඩනැගිල්ලක් බද්දට ගැනීම. 

 

2018 
ඔක්යතෝබර් 11 

ප.ව. 02.00  

කලාපීය 
සපයා 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

(යබදාහැරීම් 
අංශය 01) 

එම 500.00 10,000.00 එම එම අදාල නැත NCB 
 
 

click 

here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 

(වයාපිති හා 
බැර නඩත්තු) 

CE(P&HM)DD1/T/LB/2018/05
උපයපොළ ඉදිකිරීම් හා නඩත්තු වැඩ 

කණ්ඩායම යවනුයවන් වැඩබිම් 
කාර්යාලයක් සඳහා, වසර යදකක 
කාලයකට, කුරුයෑගල නගරය 
අවටින් යගොඩනැගිල්ලක් බද්දට 

ගැනීම. 
 

2018 
ඔක්යතෝබර් 11 

ප.ව. 02.00  

කලාපීය 
සපයා 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

(යබදාහැරීම් 
අංශය 01) 

එම 500.00 12,000.00 එම එම අදාල නැත NCB 
 
 

click 

here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2018

/373 

විදුලි ඉංජියන්රු(කුලියාපිටිය) 
කාර්යාලයට අයත් වාණිජ ඒකකය 

සඳහා  කුලී පදනම මත වෑන් 
රථයක් ලබා ගැනීම. 

2018 
ඔක්යතෝබර් 10 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රධාාන විදුලි ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) කාර්යාලය, 

නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැද්දුම, 
කුලියාපිටිය. 

 
037 – 2281892 

 

1,000.00 25,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී (වයඹ) 

කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 

ඇස්සැද්දුම, 
කුලියාපිටිය. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(වයඹ) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 

ඇස්සැද්දුම, 
කුලියාපිටිය. 

 NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2018

/374 

ප්රධාාන විදුලි ඉංජියන්රු (බලශක්ති 
කළමනාකරය) ඒකකයට අයත් 

විදුලි අධිකාරී ශක්තිහානි අවමකිරීම 

- III සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් 
රථයක් ලබා ගැනීම. 

2018 
ඔක්යතෝබර් 10 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

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

 

https://www.dropbox.com/s/zszlxu1pwu0uje5/Eng-DD1-PHM-T-SV-2018-09.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zszlxu1pwu0uje5/Eng-DD1-PHM-T-SV-2018-09.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kvqv0jmryqelcei/Sin-DD1-PHM-T-LB-2018-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kvqv0jmryqelcei/Sin-DD1-PHM-T-LB-2018-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v2r12vtzn5boulh/Sin-DD1-PHM-T-LB-2018-05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v2r12vtzn5boulh/Sin-DD1-PHM-T-LB-2018-05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6a1v05hho0jawl0/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-373.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6a1v05hho0jawl0/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-373.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/quo7g7072u6k3sd/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-374.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/quo7g7072u6k3sd/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-374.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2018

/375 
ප්රධාාන විදුලි ඉංජියන්රු 

(කුරුයෑගල) කාර්යාලයට අයත් 
ප්රායද්යය නඩත්තු ඒකකය සඳහා 

කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා 
ගැනීම. 

2018 
ඔක්යතෝබර් 10 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

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

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2018

/377 
විදුලි ඉංජියන්රු (වාණිජ)  සඳහා 
කුලී පදනම මත යමෝටර්  රථයක් 

ලබා ගැනීම. 

2018 
ඔක්යතෝබර් 10 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

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

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2018
/378 

විදුලි ඉංජියන්රු (පුත්තලම)  
කාර්යාලය සඳහා කුලී පදනම මත 

කෲ කැබ් රථයක් ලබා ගැනීම. 

2018 
ඔක්යතෝබර් 10 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

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

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2018

/379 
යවන්නේපුව පාරියභෝගික යසේවා 

මධායස්ථානයේ විදුලි අධිකාරී නිළ 
නිවස සඳහා යවන්නේපුව නගර 

සීමාව තුලින්  ජලය, විදුලිය, 

දුරකථන, මාර්ග පහසුකම් සහිත 

වර්ග අඩි 1000 යනොඅඩු 
යගොඩනැගිල්ලක් සහිත ඉඩමක් කුලී 

යහෝ බදු පදනම මත ලබා ගැනීම 

2018 
ඔක්යතෝබර් 10 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

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

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2018

/380 

බිංගිරිය කම්බිමාර්ගකරු උප 
ඩියපෝව සඳහා බිංගිරිය නගර සීමාව 

තුලින්  ජලය, විදුලිය, දුරකථන, 
මාර්ග පහසුකම් සහිත වර්ග අඩි 

2000 යනොඅඩු යගොඩනැගිල්ලක් 

සහිත පර්චස් 80 ට යනොඅඩු ඉඩමක් 
කුලී යහෝ බදු පදනම මත ලබා 

ගැනීම 

2018 
ඔක්යතෝබර් 10 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

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

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2018

/391 

ප්රධාාන විදුලි ඉංජියන්රු (යබදාහැරීම් 
නඩත්තු) ඒකකයට අයත් විදුලි 

ඉංජියන්රු II සඳහා කුලී පදනම මත 
යමෝටර් රථයක් ලබා ගැනීම. 

2018 
ඔක්යතෝබර් 10 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

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

 

https://www.dropbox.com/s/sv6v3rydo37a9m2/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-375.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sv6v3rydo37a9m2/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-375.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x2fy0zv84czwu10/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-377.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x2fy0zv84czwu10/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-377.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r2xwzo5lhr0dvfb/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-378.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r2xwzo5lhr0dvfb/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-378.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dlixheb0a13mt8w/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-379.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dlixheb0a13mt8w/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-379.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o22lsheujbfysqr/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-380.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o22lsheujbfysqr/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-380.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ofkwztjwr0dlvyw/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-391.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ofkwztjwr0dlvyw/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-391.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2018

/393 
ප්රධාාන විදුලි ඉංජියන්රු (හලාවත) 

කාර්යාලයට  අයත් වාණිජ ඒකකය 
සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 

ලබා ගැනීම. 

2018 
ඔක්යතෝබර් 10 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

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

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2018

/394 
විදුලි අධිකාරී (වාරියයපොල) 

පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානය 
සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 

ලබා ගැනීම. 

2018 
ඔක්යතෝබර් 10 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

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

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2018

/395 

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

2018 
ඔක්යතෝබර් 10 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

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

 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 

(බපඋ) 

බ ත/ප්රඉ/ගම්/ 2018/09 

පූපගොඩ  ාරිපභෝගික පසේවා 

මධායස්ථානය සඳහා වසර 02ක 

කාලයකට පගොඩනැගිල්ලක් සහිත 

ඉඩමක් බදු ළිලී  දනම මත ලබා 

ගැනීම 

 

2018 
ඔක්යතෝබර් 11 

ප.ව 02.00 

 ළාත් ස යා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

ප්රධාාන ේදුලි 

ඉංිනපරරු, අංක:57, 

පම්රිබිපසෝ මාවත, 

ගම් හ.      033-

2222170 

100.00 - ප්රධාාන ේදුලි ඉංිනපරරු, 

අංක:57, පම්රිබිපසෝ 

මාවත, ගම් හ. 

ප්රධාාන ේදුලි 

ඉංිනපරරු, අංක:57, 

පම්රිබිපසෝ මාවත, 

ගම් හ. 

- NCB Click 

Here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/ T/2018/116 
මාවරමණ්ඩිය පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානය සඳහා පර්චස් 50 ක 

පමය ඉඩමක් මිලදී ගැනීම. 
(මාවරමංඩිය,මායකොළ,බියගම, 

සපුගස්කන්ද අවටින් ප්රධාාන 
මාර්ගයකට මුහුයලා තිබිය යුතුය) 

2018 
ඔක්යතෝබර් 10 

ප.ව 02.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(බපඋ) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(බපඋ), 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, අංක 280, 
නුවර පාර, 

කිරිබත්යගොඩ. 
දු.ක : 011-2911071 
ෆැක්ස් 011-2910100 

 

500.00 
 

100,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී (බපඋ), 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගොඩ. 
දු.ක : 011-2911071 
ෆැක්ස් 011-2910100 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(බපඋ), 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, අංක 280, 
නුවර පාර, 

කිරිබත්යගොඩ. 
දු.ක : 011-2911071 
ෆැක්ස් 011-2910100 

- NCB Click 

Here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 

(බපඋ) 

බ ත/ප්රඉ/ගම්/ 2018/117 

ගපේමුල්ල  ාරිපභෝගික පසේවා 

මධායස්ථානය සඳහා ඉඩමක් මිලදී 

ගැනීම 

2018 
ඔක්යතෝබර් 11 

ප.ව 02.30 

 ළාත් ස යා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

ප්රධාාන ේදුලි 

ඉංිනපරරු, අංක:57, 

පම්රිබිපසෝ මාවත, 

ගම් හ.      033-

2222170 

100.00 75,000.00 ප්රධාාන ේදුලි ඉංිනපරරු, 

අංක:57, පම්රිබිපසෝ 

මාවත, ගම් හ. 

ප්රධාාන ේදුලි 

ඉංිනපරරු, අංක:57, 

පම්රිබිපසෝ මාවත, 

ගම් හ. 

- NCB Click 

Here 

https://www.dropbox.com/s/i7s9aypkpi6ryk9/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-393.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i7s9aypkpi6ryk9/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-393.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2q9uf18ho2jcomg/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-394.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2q9uf18ho2jcomg/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-394.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/llui93qup1k1lxe/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-395.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/llui93qup1k1lxe/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-395.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pxsldi1chyvd3lp/Sin-DD2-WPN%20-Pugoda%20Land.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pxsldi1chyvd3lp/Sin-DD2-WPN%20-Pugoda%20Land.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yc0kz7im24u8q2m/Sin-DD2-WPN-Mawaramandiya%20Land.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yc0kz7im24u8q2m/Sin-DD2-WPN-Mawaramandiya%20Land.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h2mrab7br07vy8y/Sin-DD2-WPN-Ganemulla.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h2mrab7br07vy8y/Sin-DD2-WPN-Ganemulla.pdf?dl=0
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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 03 

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 20,000.00 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) 

බපඋ/සීඊ(ඩීඑම්)/සී3/06 

බදුකුලී පදනම මත ආඩිඅම්බලම 
යබදාහැරීම් නඩත්තු  උප ඒකකයට 
කණු ගබඩා කිරීම සඳහා පරිශ්රයක් 

ලබාගැනීම 

2018 
ඔක්යතෝබර් 04 

ප.ව 02.00 

පළාත් 
සපයාගැනීම් 

කමිටුව 

යබදාහැරීම් නඩත්තු 

කාර්යාලය             

0112-908559 

- - ප්ර.ඉ. යබදා.නඩත්තු 
(බපඋ) 

ප්ර.ඉ. යබදා.නඩත්තු 
(බපඋ) 

- NCB Click Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2018/226 
 

කටුගස්යතොට ප්රායද්ය ය විදුලි 
ඉංජියන්රු ඒකකයට අයත් වාණිජ 
උප ඒකකය සදහා කුලී පදනම මත 
වසර 02ක කාලයකට වෑන් රථයක් 

ලබා ගැනීම. 
 
 

2018 
ඔක්යතෝබර් 10 

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 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2018/227 
යේරායදණිය ප්රායද්ය ය විදුලි 

ඉංජියන්රු ඒකකයට අයත් අම්පිටිය 
පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානය  

සදහා කුලී පදනම මත වසරක 
කාලයකට ත්රියරෝද රථයක් ලබා 

ගැනීම. 
 
 

2018 
ඔක්යතෝබර් 10 

ප.ව 02.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

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

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/18/247 

 
මඩකලපුව, කලුවරචිළිඩි 

 ාරිපභෝගික පසේවා මධායස්ථානය 

සදහා පගොඩනැගිල්ලක් ළිලියට 

ලබා ගැනීම. 

2018 
ඔක්යතෝබර් 10 

ප.ව 02.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර

) 

ප්රායද්ය ය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 

(මඩකලපුව) 
065-2222639 

යහෝ 
නියයෝජය 

සමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

500.00 - නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
උේපුයේලි, 

ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උේපුයේලි, 

ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click Here 

https://www.dropbox.com/s/scdw5rw252508kz/Eng-DD2-WPN-NCB-2018-62%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nuxsj8q8lp4rx2y/Sin-DD2-WPN-Andiambalama%20Pole%20yard.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/glxiv6mhaa7f8vk/Sin-DD2-CP-PPC-2018-226.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/glxiv6mhaa7f8vk/Sin-DD2-CP-PPC-2018-226.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wtkjictxi9cmg6v/Sin-DD2-CP-PPC-2018-227.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wtkjictxi9cmg6v/Sin-DD2-CP-PPC-2018-227.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pikenbz32013193/Eng-DD2-EP-247%20Rent%20a%20building%20for%20the%20use%20of%20ES%20%28Kaluwanchikudy%20CSC%29%2C%20Batticaloa.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/18/248 

 
මඩකලපුව, විදුලි අධිකාරී 

(පබදාහැරීම් නඩත්තු)පේ රාජකාරී 

කටයුතු සදහා වෑර රථයක් / ඩබල් 

කැබ් රථයක් ළිලියට ලබා ගැනීම.. 

2018 
ඔක්යතෝබර් 10 

ප.ව 02.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර

) 

විදුලි ඉංජියන්රු 
යබදාහැරීම් නඩත්තු 

කාර්යාලය, 
(මඩකලපුව) 

065-2227761 
යහෝ 

නියයෝජය 
සමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

 

500.00 5,000.00 එම එම - NCB Click Here 

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

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

2018/26 
ප්ර.ඉං.( රැ.මා.තැ.හා න.) වයා. හා 
අ.සැ.න.- යබ.අ. 02 කාර්යාලය  

සඳහා වසර එකට කුලි පදනම මත 

( යතත් බදු - රියදුරු සහිතව ) වෑන් 
රථයක් ලබාගැනීම 

2018 
ඔක්යතෝබර් 10 

ප.ව 02.00 

යබදාහැරීම් 
අංශ 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

යබ.අ.02 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(වයා.හා අ.සැ.න.) 
යබදාහැරීම් අංශය 2 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය,  
තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

 
0812222286 

500.00 15,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

081-2222286 
081-2204298 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

- NCB Click 
Here 

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

PRO&HM/DD2/ 
DPC/CE(LC&M)/2018/32 

වයා. හා අ.සැ.න.( යබ.අ.02 
යපොල්යගොල්ල, අඹතැන්න, 

වට්ටාරන්තැන්න, වැඩ බිම් සදහා 

මුර යසේවය ලබා ගැනිම ( පැය  12 
වාර යසේවා) 

 

2018 
ඔක්යතෝබර් 10 

ප.ව 02.00 

යබදාහැරීම් 
අංශ 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

යබ.අ.02 

එම 500.00 26,000.00 එම එම - NCB Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 

(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/H
V-81/BD-10/2K18/03 

 
විදුලි ඉංජියන්රු (බදුල්ල) ඒකකය 

සඳහා කුලි පදනම මත වසර යදකක 
කාලයකට යමෝටර්  රථයක් 

ලබාගැනීම 

2018 
ඔක්යතෝබර් 10  

ප.ව 03.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වානිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 

පාර, 
හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක. : 0552222474 

500.00 - නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වානිජ) ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වානිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 

පාර, 
හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

- NCB Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/762nsoqut9ynfen/Eng-DD2-EP-248%20Van%20or%20Double%20cab%20for%20ES%20%28DM%29%2C%20Batticaloa.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ayb3f71ogboefn2/BID%20NO%20_PRO%20%26%20HM_DD2_%20DPC%20_CE%20%28LC%20%26%20M%29_%202018_26.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ayb3f71ogboefn2/BID%20NO%20_PRO%20%26%20HM_DD2_%20DPC%20_CE%20%28LC%20%26%20M%29_%202018_26.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xh1rk6t7mvfijc0/BID%20NO_PRO%26HM_DD2%20_DPC_CE_%20%28LC%26M%29_2018_32.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xh1rk6t7mvfijc0/BID%20NO_PRO%26HM_DD2%20_DPC_CE_%20%28LC%26M%29_2018_32.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4gjpxa1dngah0i2/deo-2k18-3%202018.09.20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4gjpxa1dngah0i2/deo-2k18-3%202018.09.20.pdf?dl=0
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යබදාහැරී ම් 
අංශය 03 

 (සබරගමුව) 

   SAB/CE(COM)/RE/CEE/2019 
සබරගමුව පළාත සඳහා 2019 

වර්ෂයට වරලත් විදුලි 
ඉංජියන්රුවරු ලියාපදිංචි කිරීම 

 

2018 
ඔක්යතෝබර් 10 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) 
ශාඛාව,ප්රධාාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය,යනො.09, 

ලංවිම, නව නගරය, 
රත්නපුර 

045 -222 5891 -5 
 

500.00 - නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) 
ශාඛාව,ප්රධාාන ඉංජියන්රු 

(වාණිජ) 
ඒකකය,යනො.09, 

ලංවිම,නව නගරය, 
රත්නපුර 

 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) 
ශාඛාව,ප්රධාාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය,යනො.09, 

ලංවිම, නව නගරය, 
රත්නපුර 

. 

- NCB Click 

Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය 03 

 (සබරගමුව) 

SAB/RUW/EE/BUILDING/DE
RANIYAGALA C.S.C. /2018 
දැරණියගල පාරියභෝගික යසේවා 

මධායස්ථානය සඳහා වසරක 
කාලයකට, දැරණියගල නගරයේ 

සිට කියලෝමීටරයක්  ඇතුලත පිහිටි 
වර්ග අඩි 1500 කට යනොඅඩු 

යගොඩනැගිල්ලක්  කුලී පදනම මත 
ලබා ගැනීම. 

 
ජලය, විදුලිය, දුරකථන හා 

සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සහිත විය 
යුතු අතර, අවම වශයයන් වාහන 
යදකක් ගාල් කිරීමට සහ කණු 
අංගනයක් සඳහා ඉඩ පහසුකම් 

සහිත විය යුතුය. 
 

2018 
ඔක්යතෝබර් 05 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය 

(රුවන්වැල්ල)       
යනො. ඊ 184/1, 

අටුලුගම, යදහිඕවිට. 
 

250.00 - විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය (රුවන්වැල්ල) 
යනො. ඊ 184/1, අටුලුගම, 

යදහිඕවිට. 
 

විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය 

(රුවන්වැල්ල) යනො. 
ඊ 184/1, අටුලුගම, 

යදහිඕවිට. 
 

- NCB CLICK 
HERE 

යබදාහැරී ම් 
අංශය 03 

 (සබරගමුව) 

SAB/EH/EE 
QUORTERS/2018/2 

ඇහැලියයගොඩ විදුලි ඉංජියන්රු නිල 
නිවස සඳහා වසර යදකක (02) 

කාලයකට ඇහැලියයගොඩ ප්රායද්ය ය 
විදුලි ඉංජියන්රු බල ප්රයද්ශය තුල 
යගොඩනැගිල්ලක් කුලී පදනම මත 

ලබා ගැනීම. 
 

2018 
ඔක්යතෝබර් 10 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය 

(ඇහැලියයගොඩ ), 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, තැ.යප.03, 
තලාවිටිය, 

ඇහැලියයගොඩ. 
 

250.00 - විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය 

(ඇහැලියයගොඩ ), ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

තැ.යප.03, තලාවිටිය, 
ඇහැලියයගොඩ. 

 

විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය 

(ඇහැලියයගොඩ ), 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, තැ.යප.03, 
තලාවිටිය, 

ඇහැලියයගොඩ. 
 

- NCB Click 

Here 
 

යබදාහැරී ම් 
අංශය 03 

 (සබරගමුව) 

SAB/EE(EMB)/Building/2018/0

3 

උඩවලව පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානය පවත්වායගන යාම 

සඳහා  සඳහා වසර 03 ක කාලයක් 
සඳහා කුලී පදනම මත 

යගොඩනැගිල්ලක්  ලබා ගැනීම. 
 

 

2018 
ඔක්යතෝබර් 04 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

ප්රායද්ය ය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
නවනගරය, 
ඇඹිලිපිටිය 

 250.00 - ප්රායද්ය ය විදුලි ඉංජියන්රු 
ඇඹිලිපිටිය කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නවනගරය, ඇඹිලිපිටිය 

ප්රායද්ය ය විදුලි 
ඉංජියන්රු ඇඹිලිපිටිය 

කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නවනගරය, 
ඇඹිලිපිටිය 

-- NCB CLICK 
HERE 

https://www.dropbox.com/s/62yc9lnzds3s07w/SAB-%20CE%28COM%29-RE-CEE-2019.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/62yc9lnzds3s07w/SAB-%20CE%28COM%29-RE-CEE-2019.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zggjphkcawcfmxe/SAB_RUW_EE_BUILDING_DERANIYAGALA%20C.S.C_%202018.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zggjphkcawcfmxe/SAB_RUW_EE_BUILDING_DERANIYAGALA%20C.S.C_%202018.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s1nsyer7t6ngr3a/SAB_EH_C3_EE%20QUARTERS_2018_2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s1nsyer7t6ngr3a/SAB_EH_C3_EE%20QUARTERS_2018_2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4e4izdgownw2yau/SAB_EE%28EMB%29_Building_2018_03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4e4izdgownw2yau/SAB_EE%28EMB%29_Building_2018_03.pdf?dl=0
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යබදාහැරීයම් 
අංශය 03 
(මුදල්) 

AFM(DD3/T/VEHICLE/2018/0

1 

අතියර්ක මුදල් කළමයාකරු -
යබ.අ. 3 කාර්යාලය සඳහා කාර් 

රථයක් කුලී පදනම මත (රියදුරු 

සහ ඉන්ධාන සහිතව) අවුරුදු 01 ක 
කාලයකට ලබාගැනීමට මිළ ගයන් 

කැඳවීම. 
 

2018 
ඔක්යතෝබර් 10 
යප.ව. 10.00 

යබ.අ. 03 
සපයාගැනී
යම් කමිටුව 

අතියර්ක මුදල් 
කළමයාකරු (යබ.අ. 

3) කාර්යාලය, 
යදවැනි මහළ, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක 644, 

ශ්රී ජයවර්ධානපුර 
මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 
දු.ක. අංකය 011-

2880626 
 

500.00 15,000.00 අතියර්ක මුදල් 
කළමයාකරු (යබ.අ. 3) 

කාර්යාලය, 
යදවැනි මහළ, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 644, 

ශ්රී ජයවර්ධානපුර මාවත, 
ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

අතියර්ක මුදල් 
කළමයාකරු 

(යබ.අ.3) කාර්යාලය, 
යදවැනි මහළ, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක 644, 

ශ්රී ජයවර්ධානපුර 
මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

N/A NCB Click 
Here 

යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

(බපද II ) 

 

 

 

 

 

 

 

WPSII/T/2018/012 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 

ක් සඳහා වෑන් රථ 01ක් විදුලි 

ඉංජියන්රු 

(යහොරය) සඳහා 

2018 
ඔක්යතෝබර් 10 
යප.ව. 10.00 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද II) 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

500.00 5,000.00 නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

අදාල 

යනොයේ 

NCB Click 

here 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

(බපද II ) 

 

WPSII/T/2018/042 

මීයේ තැනීම් වැඩබිම පවත්වායගන 

යාම සඳහා සුදුසු යගොඩනැගිල්ලක් 

කුලියට යහෝ බද්දට ලබා ගැනීම 

(යගොඩනැගිල්ල වර්ග අඩි 750 කට 

යනොඅඩු විය යුතු අතර බර වාහන, 

සැහැල්ලු වාහන සහ යකොන්ක්රීට් 

කණු ආදී භාණ්ඩ ගබඩා කර තැබිය 

හැකි මීයේ යහෝ පාදුක්ක නගරය 

අවටින් ජලය, විදුලිය හා දුරකථන 

සහිත ප්රධාාන මාර්ගයකට ආසන්නව 

පිහිටා තිබිය යුතුය.) 

 

2018 
ඔක්යතෝබර් 10 
යප.ව. 10.00 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද II) 

එම - - එම එම  

අදාල 

යනොයේ 

NCB Click 

here 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

(බපද II ) 

 

 

WPSII/T/2018/043 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 

ක් සඳහා වෑන් රථ 01ක් විදුලි 

ඉංජියන්රු 

(යහෝමාගම) - බලශක්ති 

2018 
ඔක්යතෝබර් 10 
යප.ව. 10.00 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද II) 

එම 500.00 5,000.00 එම එම අදාල 

යනොයේ 

NCB Click 

here 

 

https://www.dropbox.com/s/qyfu2mxyht7xb3m/Eng-DD3-AFM-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qyfu2mxyht7xb3m/Eng-DD3-AFM-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ldsqop4dldb5xa8/WPSII.T.2018.012.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ldsqop4dldb5xa8/WPSII.T.2018.012.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7kd02ez5yf07cus/WPSII.T.2018.042.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7kd02ez5yf07cus/WPSII.T.2018.042.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g1ufecn005url4t/WPSII.T.2018.043.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g1ufecn005url4t/WPSII.T.2018.043.pdf?dl=0
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කළමයාකරය ඒකකය සඳහා 

යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

(බපද II ) 

 

 

 

 

 

WPSII/T/2018/045 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 

ක් සඳහා වෑන් රථ 01ක් විදුලි 

ඉංජියන්රු 

(බණ්ඩාරගම) - මිල්ලනිය 

පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානය 

සඳහා 

2018 
ඔක්යතෝබර් 10 
යප.ව. 10.00 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද II) 

එම 500.00 5,000.00 එම එම අදාල 

යනොයේ 

NCB Click 

here 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය 04 

 (දකුණු 
පළාත) 

 

දප/අම්/ලි 5/ කුලීයගොඩනැගිලි/2018 

 

අම්බලන්යගොඩ ප්රායද්ය ය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලයට අයත් 

ඉඳුරුව පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානයේ විදුලි අධිකාරී නිළ 
නිවස සඳහා වසර 02ක කාලයකට 

වර්ග අඩි 1500 කට යනොඅඩු ජලය, 
විදුලිය ඇතුළු සනීපාරක්ෂක 

පහසුකම් සහිත නිවසක් ඉඳුරුව 

පා.යසේ.මට කි.මී. 01ක් පමය 
ආසන්නව ගාලු පාරට නුදුරින් 

කුලියට ගැනීම. 
 

2018 
ඔක්යතෝබර් 02 

ප.ව. 02.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රායද්ය ය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 

ලං.වි.ම., 

11, මහා විහාර පාර, 
අම්බලන්යගොඩ. 

1,000.00 - ප්රායද්ය ය විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., 

11, මහා විහාර පාර, 
අම්බලන්යගොඩ. 

 
දු.අංක: 091-2258254 

ප්රායද්ය ය විදුලි 
ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., 

11, මහා විහාර පාර, 
අම්බලන්යගොඩ. 

 

දු.අංක: 091-
2258254 

අදාල 
යනොයේ. 

NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය 04 

 (දකුණු 
පළාත) 

 

නිසා (ද )/ලි6/2018/53 

 

නව පසේවා සැ යුම් 

 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ, දකුණු 

පළාත තුල නව යසේවා සැපයුම් 
යකොන්ත්රාත්තුව - 2019 

2018 
ඔක්යතෝබර් 26 

ප.ව. 02.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී (දප) 
කාර්යාලය, අංක 167, 

මාතර පාර, ගාල්ල 
 

දු.අං. 091-
2232095,091-

2232058 
 

500.00 - නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී (දප) 
කාර්යාලය, අංක 167, 

මාතර පාර, ගාල්ල 
 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී (දප) 
කාර්යාලය, අංක 167, 

මාතර පාර, ගාල්ල 
 
 

අදාල 
යනොයේ. 

NCB Click 

Here 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය 04 

 (දකුණු 
පළාත) 

 

නිසා (ද )/ලි6/2018/52 

 

මංවර පහලි කිරීම 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ දකුණු 
පළාත තුල අධිසැර/අඩුසැර විදුලි 
මාර්ගයන්ට අවහිර මංවර යහලි 

යපයහලි කිරීයම් යකොන්ත්රාත්තුව - 

2018 
ඔක්යතෝබර් 26 

ප.ව. 02.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 500.00 - එම එම අදාල 
යනොයේ. 

NCB Click 

Here 

 

https://www.dropbox.com/s/lzltqoxa8qop6cb/WPSII.T.2018.045.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lzltqoxa8qop6cb/WPSII.T.2018.045.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1ak8nufi8zbwrs3/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%85%E0%B6%B8%E0%B7%8A-%E0%B6%BD%E0%B7%925-%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%92%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%92-2018.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1ak8nufi8zbwrs3/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%85%E0%B6%B8%E0%B7%8A-%E0%B6%BD%E0%B7%925-%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%92%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%92-2018.pdf?dl=0
තොරතුරු%20පිටපත
තොරතුරු%20පිටපත
තොරතුරු%20පිටපත
තොරතුරු%20පිටපත


 17 

2019 
 

වයාපිති  
(විදුලිය 

සැපයීයම් 
විශ්වසනීයත්

වය 
වැඩිදියුණු 

කිරීයම් 
උපකාරක 
වයාපිතිය 

(SESRIP)) 

PD(SESRIP) 

DD1/T/LB/2018/15 

 

විදුලි අධිකාරි (SESRIP) යබ.අ. 3 

යේ රාජකාරි කටයුතු සඳහා වසරක 

කාලසීමාවකට වෑන් රථයක් 

ලබාගැනීම සඳහා වූ යටන්ඩරය 

 

2018 
ඔක්යතෝබර් 11 

ප.ව. 02.00 

යබදාහැරිම් 
සපයා 

ගැනීයම් 
කමිටුව - 
යබ.අ.1 

SESRIP  වයාපිති 
කළමයාකරය 

ඒකකය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
මල්කඩුවාව එස්යට්ට්, 
මුයසිංහ වත්ත, මීගමු 

පාර, බමුයාවල, 
කුරුයෑගල 

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

500.00 10,000.00 SESRIP  වයාපිති 
කළමයාකරය ඒකකය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මල්කඩුවාව එස්යට්ට්, 
මුයසිංහ වත්ත, මීගමු 

පාර, 
බමුයාවල, කුරුයෑගල 
දු.ක.: 037- 2224550                  
ෆැක්ස් 037- 2224550 

SESRIP  වයාපිති 
කළමයාකරය 

ඒකකය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
මල්කඩුවාව එස්යට්ට්, 
මුයසිංහ වත්ත, මීගමු 

පාර, බමුයාවල, 
කුරුයෑගල 

දු.ක.: 037- 2224550                  
ෆැක්ස් 037- 

2224550 
 

අදාල නැත NCB Click 
here 

 

වත්කම් 
කළමනාකර

ය අංශය 
(වත්කම් 

කළමනාකර
ය හා 

ආයතනික) 

DGM(AM&C)/House 
Leasing/01/2018 

 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ 
නිලධාාරින් සඳහා වූ රාජකාරී 

නිවාසය (යකොළඔ) සඳහා ලංසු 
කැඳවීම. 

 

2018 
ඔක්යතෝබර් 11 

ප.ව. 02.00 

 

පැයට අවසන් 
කරනු  ලැයබ්. 

 
 
 

ප්රායද්යය 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(වත්කම් 

කළමනාකර
ය) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(වත්කම් 
කළමනාකරය හා 

ආයතනික කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
3වන මහල, 

රජයේ ලිපිකරු යසේවා 
සංගම් යගොඩනැගිල්ල, 

අංක 90, 
සර් චිත්තම්පලම් ඒ 

ගාඩිනර් මාවත, 
යකොළඹ 02. 

 
දු.අ. 011 233 0108 

011 233 0107 

අදාල 
යනොයේ. 

අදාල 
යනොයේ. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී (වත්කම් 

කළමනාකරය හා 
ආයතනික කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
3වන මහල, 

රජයේ ලිපිකරු යසේවා 
සංගම් යගොඩනැගිල්ල, 

අංක 90, 
සර් චිත්තම්පලම් ඒ 

ගාඩිනර් මාවත, යකොළඹ 
02. 

 

 
 

දු.අ. 011 233 0108 
011 233 0107 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(වත්කම් 
කළමනාකරය හා 

ආයතනික 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
3වන මහල, 

රජයේ ලිපිකරු යසේවා 
සංගම් 

යගොඩනැගිල්ල, 
අංක 90, 

සර් චිත්තම්පලම් ඒ 
ගාඩිනර් මාවත, 

යකොළඹ 02. 

 

 
 

දු.අ. 011 233 0108 
011 233 0107 

අදාල 
යනොයේ. 

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. 

 
 

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

 
 

https://www.dropbox.com/s/dbrpfozrudr87z7/PD%28SESRIP%29DD1-T-SV-2018-15.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dbrpfozrudr87z7/PD%28SESRIP%29DD1-T-SV-2018-15.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vdktarwqxlyk9sw/Eng-AM-AMC-DGM%28AMC%29-House%20Leasing-01-2018.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vdktarwqxlyk9sw/Eng-AM-AMC-DGM%28AMC%29-House%20Leasing-01-2018.pdf?dl=0
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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 සාමානයාධිකාරී/ප රධාාන ඉංජියන්රු 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 සාමානයාධිකාරී නමින් ලියන ලද බැංකු අයකරයක් ම`ගින් යහෝ මුදල් ම`ගින් යහෝ යගවිය හැක. 
 

 

වියද්ය ය තානාපති කාර්යාල /යවළ`ද යකොමිෂන්වලට, ලංසු යපොත්වල යතොරතුරු පිටපත් ලිඛිත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීයමන් අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප රධාාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපොත් අයේක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ඔවුන්යේ නියයෝජිතයින්ට අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප රධාාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් පරීක්ෂා කල හැක. 
 

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ඔවුන්යේ අනුමැතිය ලත් නියයෝජිතයින් 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 නික`ත් කරනු ලබන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ ප රධාාන ඉංජියන්රු යවතිනි. 
 

 

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

 
 
 

        සාමානයාධිකාරී                         
                                     
 


