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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/2018/119 
 

ලක්විජය විදුලි බලාගාරයට ෆයිබර් 
ලයිනින් යසේවා සැපයීම 

 

2018  
ඔක්යතෝම්බර්  

03 
 ප.ව.02.00 

 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය-
කනිෂ්ඨ 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, 
ලක්විජය විදුලි 

බලාගාරය , ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්චයලයි 

61342. 
 

TP : 032 226 8977 

Fax: 032 226 8966 

1,000.00 
අයේක්ෂිත 
ලංසුකරුව
න් යමම 

මුදල 
සාමානයාධි
කාරී ලංවිම 

නමින් 
මහජන 

බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක 
071100123

320705 
යවත බැර 
කර රිසිට් 

පත ඉදිරිපත් 
කරන යලස 
කාරුණිකව 

දන්වමු. 

40,000.00 
 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය 
සංකීර්යය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච්චයලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 

 

TP : 032 226 8977/964 

Fax: 032 226 8966 

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/2018/0277 
 

ලක්විජය බලාගාරයේ යබොයියල්රු 
ජල සැපයුම් අංශය සඳහා යචක් 

වෑල්ේ සැපයීම හා බාරදීම 
 

2018  
ඔක්යතෝම්බර්  

03 
 ප.ව.02.00 

 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය-
කනිෂ්ඨ 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 
 

එම 

10,000.00 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/oljkikkwknjcioa/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2018-0119.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oljkikkwknjcioa/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2018-0119.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wicaglwp6versj6/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2018-0277.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wicaglwp6versj6/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2018-0277.pdf?dl=0
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යබදා හැරිම් 
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 
ඹක්යතොම්බර් 

03 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 

යකොළඹ 03මගින් 
2018- 10-02 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 
 

යබදා හැරිම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/18/240 

 
කල්මුපේ, ප්රාපීය ය විලි  

ඉංජිපේරු කාර්යාලපේ ගෘහ 

උ කරණ (Zebra Blinds) සැ යීම 

හා සවිකිරීම සඳහා අභයේතර 

සැලැසුම් නිර්මාණ වැඩ කටයුතු 

කිරීම. 

2018  
ඔක්යතෝම්බර්  

03 
 ප.ව.02.00 

 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර

) 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 

කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             

026-2222666 

026-2221030 

1,000.00 18,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය), 

නිලායවලි පාර, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click Here 

https://www.dropbox.com/s/csfxf8zkd7bmryy/ENG-DD1-CC-2018-108.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/byy1zg7p7e1s5me/Eng-DD2-EP-240%20Supply%20%26%20Delivery%20of%20furniture%20%28zebra%20blinds%29%20to%20EE%20%28kalmunai%20%29%20office.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2018/58 
ප්රකාශ තන්තු රැහැන් (12 Pair 
Fiber Optic Cable) සපයා, 

යගනවිත් භාරදීම 
2,500 මීටර් 

 

2018  
ඔක්යතෝම්බර්  

04 
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 4,000.00 ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-

1) කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 608, 

ගාලුපාර, රත්මලාන. 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

ගාලුපාර, රත්මලාන. 

 NCB Click 
here 

 

ඉදිකිරීම් 

 
 

   
 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

  

 

 

යසේවා 
ජනන අංශය 
(ලක්විජය 

විදුලි 
බලාගාරය) 

LV/T/2018/0248 
 

ගල් අඟුරු අංගනය 
කළමයාකරයය සඳහා උපකාරක 

යසේවාවන් ලබාගැනීම 

2018  
ඔක්යතෝම්බර්  

03 
 ප.ව.02.00 

 
 

පූර්ව ලංසු 
රැස්වීම 

2018/09/20 

10.00 පැයට 
 

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 

8964/977 

Fax: 032 226 8966 
 

යනොමියල් 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 

යනොමියල් 
බාගත 

කරගත හැක 

රුපියල් 
300,000/= 

(රුපියල් ලක්ෂ 
තුනයි) 

 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය 
සංකීර්යය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච්චයලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 

 

TP : 032 226 8977/964 

Fax: 032 226 8966 

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/2018/0271 

ලක්විජය විදුලි බලාගාරයට වසර 

2ක් සදහා බලාගාර 

මාර්යගෝපයේශන යසේවාවට 

මාර්යගෝපයේශකයින් 04 යදයනකු 

සපයා ගැනීම. 

2018  
ඔක්යතෝම්බර්  

03 
 ප.ව.02.00 

 
 
 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය-
කනිෂ්ඨ 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 
 

1,000.00 
 

(අයේක්ෂිත 
ලංසුකරුවන් 
යමම මුදල 
සාමානයා 

ධිකාරී ලංවිම 
නමින් 
මහජන 

බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක 
071100123

320705 
යවත බැර 

50,000.00 එම 
 

එම 
 

එම 
 

NCB Click 
Here 

 
 
 

https://www.dropbox.com/s/wsbhqfbigjg9fjp/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2018_58.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wsbhqfbigjg9fjp/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2018_58.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/d6rxzegdafp7v90/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2018-0248.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d6rxzegdafp7v90/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2018-0248.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ksj47auhblfbzf9/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2018-0271.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ksj47auhblfbzf9/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2018-0271.pdf?dl=0
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කර රිසිට් 
පත ඉදිරිපත් 
කරන යලස 
කාරුණිකව 

දන්වමු) 
 

ජනන අංශය  

(මහවැලි 
සංකීර්යය) 

MC/BOW/BIDS/2018/07 

යබෝවතැන්න විදුලි බලස්ථානයට 
අයත් නාඋල නිවාස යපයදස සඳහා 

යපෞේගලික ආරක්ෂක යසේවාව 
ලබාගැනීම. 

(එක් දිනකට යසේවා මුර 02 ක් සදහා 

ආරක්ෂක නියාමකයින් 06 
යදයනකුයේ යසේවය ලබාගැනීම) 

2018  
ඔක්යතෝම්බර්  

03 
යප.ව. 11.00 

මහවැලි 
සංකිර්ය  

සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

යබෝවතැන්න විදුලි 
බලස්ථානය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

නාඋල. 

 

දුරකථන : 066 

4928783 

066 4928750 

ෆැක්ස් :   066 

4935599 
 

1,000.00 
මහජන 
බැංකුව 

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 

ඇති ලං.වි.ම. 
ජනන 

මුලස්ථාන 
ගිණුම් අංක: 
071-1-001-

2-3320705 
ගිණුමට බැර 
කර ලදුපත 

ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය. 

‘ 

20,000.00 
මහජන බැංකුව 

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ ඇති 

ලං.වි.ම. ජනන 
මුලස්ථාන 

ගිණුම් අංක: 
071-1-001-2-

3320705 
ගිණුමට බැර කර 
ලදුපත ඉදිරිපත් 

කළ යුතුය. 
 

විදුලි ඉංිනයන්රු, 

යබෝවතැන්න විදුලි 
බලස්ථානය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාඋල. 

යබෝවතැන්න විදුලි 
බලස්ථානය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

නාඋල. 

අදාළ 
යනොයේ. 

NCB 

 
Click 
here 

 

ජනන අංශය  

(මහවැලි 

සංකීර්යය) 

MC/UKPS/2018/11 
ඉහල යකොත්මයල් විදුලි 

බලාගාරයේකාර්යය මණ්ඩලය 
ප්රවාහනය සඳහා ආසන 12 යුත් 

වෑන් රථයක් කුලී පදනම මත ලබා 
ගැනීම 

2018  
ඔක්යතෝම්බර්  

03 
 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 
සියලුම 
යගවීම් 
ජනක 

අංශයේ 
රැස්කිරීයම් 

ගිණුම් 
අංශයේ 
මහජන 

බැංකුයේ 
යදමටයගොඩ 

ශාඛායේ 
ගිණුම් අංක 
071-1001-
23320-705 
ගිණුමට බැර 

කර අදාල 
රිසිට්පත 
ඉදිරිපත් 
කිරීයමන් 

2018/10/02
දින දක්වා 
9:00 පැය 
සිට 15:00 

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 
2018/10/03 දින පැය 

14.30hrs. 

අදාළ නැත. NCB 

 
Click 

here 

 

https://www.dropbox.com/s/li31wmojqhympqm/Sin-GEN-MC-BOW-BIDS-2018-07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/li31wmojqhympqm/Sin-GEN-MC-BOW-BIDS-2018-07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wh8ohz7lwjva9ik/SIN-GEN-MC-UKPS-2018-11.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wh8ohz7lwjva9ik/SIN-GEN-MC-UKPS-2018-11.pdf?dl=0
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පැය දක්වා 
සතියේ වැඩ 
කරන දින 
වලදී ලබා 
ගත හැක. 

යබදා හැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2018/09
7 
 

Selection of Contractors for 
Temporary  Illumination works for 

Colombo City for Two Years Period 

2018 
ඔක්යතොම්බර් 

03 
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 

2018-10-02 දිනට 
යපර 

දුක.011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

100,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 

මගින්) 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (යකොළඹ 

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

03 හි තබා ඇති ලංසු 
යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- NCB 

 
 

click here 
 
 
 
 
 

යබදා හැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2018/10
6 
 

ප්රධාාන ඉං්නපේරු (පකොළඹ 

නැපගනහිර) කාර්යාලය, සදහා 

කු යට පහෝ බීදට 

පගොඩනැගිල්ලක් ස යා ගැනිම. 
 

පිහිටිම-මරදාන පබොරැල්ල 

පදමටපගොඩ නගර ආශ්රිතව 

පගොඩනැගිල්පල් බිම් ප්රමාණය- 

වර්ග අඩි 5,000 ට පනො අඩු 

අවම වශපයේ වාහන 15 ක් හා 

යතුරු  ැදි 25 නැවැත්විය හැකි විය 

යුතුය. 

ලිරකථන, ජල  හසුකම් හා 70 

පදපනකු සදහා සනි ාරක්ෂක 

 හසුකම්  තිබිය යුතු පේ. 

බලි  කාල සිමාව වසර 02 කි. 

 

2018 
ඔක්යතොම්බර් 

03 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

ලංසු යපොත් නිකුත් 
යනොයකයර්. 

යගොඩනැගිල්යල් මුල් 
අයිතිකරුවන් සියලු 

විස්තර සහිතව තමාම 
ලංසු ලිඛිතව  ඉදිරිපත් 

කල යුතුය 
දුක.011-2575923 

011-2575930 

- - එම 
 

එම 
 

- NCB 

 
- 

https://www.dropbox.com/s/mw75o17wslrtksv/ENG-DD1-CC-2018-097.pdf?dl=0
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යබදා හැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2018/10
7 
 

නිපයෝජය සාමානයාධිකාකා ක පකොළඹ 

නගරයට අනියුක්ත ප්රධාාන 

ඉංජිපේරු බලශක්ති 

කළමනාකරණ ඒකකය සදහා කු  

වැේ රථයක් ලබා ගැනිම 

(වසර 02 ක් සදහා) 

2018 
ඔක්යතොම්බර් 

03 
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 

2018-10-02 දිනට 
යපර 

දුක.011-2575923 
011-2575930 

 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

එක් වැන් රථයක් 
සදහා 

10,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 

මගින්) 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (යකොළඹ 

නගරය) කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැලිල්ල, 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 02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/G-V51/2018/03 
යතත් බදු කුලී පදනම මත  කෲ 

කැබ් රථයක් ලබා ගැනීම. ප්රායේයය 
නඩත්තු ඒකකය - ගම්පහ 

2018  
සැේතැම්බර්  

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 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) 

WPN/NCB/K-V32/2018/49 
යතත් බදු කුලී පදනම මත  කෲ 

කැබ් රථයක් ලබා ගැනීම. 
පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානය - 

යදල්යගොඩ 

2018  
සැේතැම්බර්  

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/DGM-V10/2018/56 
යතත් බදු කුලී පදනම මත  යමෝටර් 
රථයක් ලබා ගැනීම(රියදුරු සමග) 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු - බලශක්ති 
කළමයාකරය ඒකකය 

2018  
සැේතැම්බර්  

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/P&D-V49/2018/57 
යතත් බදු කුලී පදනම මත  යමෝටර් 
රථයක් ලබා ගැනීම(රියදුරු සමග) 

විදුලි ඉංිනයන්රු - සංවර්ධාන 

2018  
සැේතැම්බර්  

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/sujkznyvsfbh6sf/ENG-DD1-CC-2018-107.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jvpj2s1mrcpk93q/Eng-DD2-WPN-NCB-2018-03Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/stpbmjlqtgot686/Eng-DD2-WPN-NCB-2018-49%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uvs5wflm4xk5flk/Eng-DD2-WPN-NCB-2018-56%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/plgrbtdxpfzur1w/Eng-DD2-NCB-2018-57%20Car.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 

අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/G-V140/2018/58 
යතත් බදු කුලී පදනම මත  වෑන් 

රථයක් ලබා ගැනීම. ප්රායේයය විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය - ගම්පහ 

2018  
සැේතැම්බර්  

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/DGM-V01/T/2018/68 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන් 

රථයක් ලබා ගැනීම ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු-වාණිජ 

2018  
සැේතැම්බර්  

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/DGM –V121/T/2018/71 
යතත් බදු කුලී පදනම මත  යමෝටර් 
රථයක් ලබා ගැනීම(රියදුරු සමග) 

විදුලි ඉංිනයන්රු - භාණ්ඩ 
කළමයාකරය 

2018  
සැේතැම්බර්  

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/N-V41//2018/59 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන් 

රථයක් ලබා ගැනීම.විදුලිය සිදලීයම් 
ඒකකය - මීගමුව 

2018  
සැේතැම්බර්  

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/N-V46//2018/60 
යතත් බදු කුලී පදනම මත කෲ කැබ් 
රථයක් ලබා ගැනීම. පාරියභෝගික 

යසේවා මධායස්ථානය- මිනුවන්යගොඩ 

2018  
සැේතැම්බර්  

26 
 ප.ව.02.00 

 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 500.00 20,000.00 එම එම - NCB 

 
Click Here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 
(වයාපිති හා 

අධිසැර 
නඩත්තු) 

PRO&HM/DD2/DPC/DGM/201

8/27 

 
ප්ර ධාාන ඉංිනයන්රු (උපයපොල තැනීම් 

හා නඩත්තු.) වයා. හා අ.සැ.න. - 
යබ.අ.02 කාර්යාලය සඳහා යතත් 
බදු පදනම යටයත් රියදුරු සහිතව 
වෑන් රථයක්  වසරක් (01) සඳහා 

ලබා ගැනීම. 

2018  
ඔක්යතෝම්බර්  

03 
 ප.ව.02.00 

 
 
 

යබදාහැරීම් 
සපයාගැනීම් 

කමිටුව -
යබදාහැරීම් 

අංශ 02 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

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

අංක 18, 
ළමාගාරය පාර, 

මහනුවර. 
 

දු.ක./ෆැක්ස් 
0812222286 

500.00 20,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී (වයාපිති 

හා අධිසැර නඩත්තු) - 
යබ.අ.02 
අංක 18, 

ළමාගාරය පාර, මහනුවර. 
 

දු.ක./ෆැක්ස් 
0812222286 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

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

අංක 18, 
ළමාගාරය පාර, 

මහනුවර. 
 

දු.ක./ෆැක්ස් 
0812222286 

අදාල නැත 
 

NCB 
 

click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/yxa7tr4f9ssvy81/Eng-DD2-NCB-WPN-2018-58%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/acgm2ayx3dijpsa/Eng-DD2-WPN-T-2018-68%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k22ph4tbagb0nct/Eng-DD2-WPN-T2018-71%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qd5u7baevejrdrv/Eng-DD2-WPN-NCB-2018-59%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nv2j3splivt1pdh/Eng-DD2-WPN-NCB-2018-60%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ot012slveu0ox3i/ENG-DD2-PHM-PR%26HM-DD2-DPC%20CE%28SC%26M%292018-27.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ot012slveu0ox3i/ENG-DD2-PHM-PR%26HM-DD2-DPC%20CE%28SC%26M%292018-27.pdf?dl=0


 8 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 
(වයාපිති හා 

අධිසැර 
නඩත්තු) 

PRO&HM/DD2/DGM/Stores/201
7/09 

 
සියඹලායේ ගබඩායේ පවතින 

යගොඩනැගිලි 03 ක් (වහලයද සමඟ) 

අළුත්වැඩියා කිරීම. 

 
 

2018  
සැේතැම්බර්  

26 
 ප.ව.02.00 

 
 
 

යබදාහැරීම් 
සපයාගැනීම් 

කමිටුව -
යබදාහැරීම් 

අංශ 02 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(උපයපොල තැනීම් හා 
නඩත්තු) වයාපිති හා 

අධිසැර නඩත්තු - 
යබ.අ.02, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය 
අංක 21, පල්ලිය පාර, 

ගම්පහ. 
 

දු.ක./ෆැක්ස් 
 

033 2223179 

033 2231769 

1,000.00 
 
 
 

20,000.00 ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(උපයපොල තැනීම් හා 
නඩත්තු) වයාපිති හා 

අධිසැර නඩත්තු - 
යබ.අ.02, ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය 
අංක 21, පල්ලිය පාර, 

ගම්පහ. 
 

දු.ක./ෆැක්ස් 
 

033 2223179 

033 2231769 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(උපයපොල තැනීම් හා 
නඩත්තු) වයාපිති හා 

අධිසැර නඩත්තු - 
යබ.අ.02, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය 
අංක 21, පල්ලිය පාර, 

ගම්පහ. 
 

දු.ක./ෆැක්ස් 
 

033 2223179 

033 2231769 
 

අදාල නැත 
 

NCB 
 

click here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2018/190 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු-මහනුවර නගරය 

සහ ගයකාධිකාරි (ආදායම්) 
ඒකකය සඳහා යපෞේගලික 

ආරක්ෂක යසේවාව (ආයුධා සහිතව)  
වසරක කාලයකට ලබා ගැනීම. 

 

2018  
ඔක්යතෝම්බර්  

03 
 ප.ව.02.00 

 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

1,000.00 
 
 
 

35,000.00 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/2018/191 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු-මහනුවර නගර 

බල ප්රයේශයට අයත් 
වට්ටාරන්තැන්න කණු අංගනය, 

පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානය-
උතුර සහ  යබෝගම්බර, 

යපොල්යගොල්ල, ගැටයේ ප්රාථමික 
උපයපොළ ස්ථාන සඳහා යපෞේගලික 

ආරක්ෂක යසේවාව වසරක 
කාලයකට ලබා ගැනීම. 

 

2018  
ඔක්යතෝම්බර්  

03 
 ප.ව.02.00 

 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 
 
 
 

50,000.00 එම එම අදාල නැත. NCB 
 

Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2018/192 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (යබදාහැරිම් 
නඩත්තු) ම.ප. ඒකකය සඳහා 
යපෞේගලික ආරක්ෂක යසේවාව 

වසරක කාලයකට ලබා ගැනීම. 
 

2018  
ඔක්යතෝම්බර්  

03 
 ප.ව.02.00 

 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 500.00 8,000.00 එම එම අදාල නැත. NCB 
 

Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2018/193 
 

කුණ්ඩසායල් ප්රායේයය විදුලි 
ඉංිනයන්රු සඳහා  කුලී පදනම මත 

වසර 02ක කාලයකට යමෝටර්  
රථයක්  ලබා ගැනීම. 

2018  
ඔක්යතෝම්බර්  

03 
 ප.ව.02.00 

 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 
 
 
 

20,000.00 එම එම අදාල නැත. NCB 
 

click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/5hdt3a5xxqpjeom/ENG-DD2-PHM-DD2-DGM-Stores-2017-09.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c03d5px265r8iv9/Eng-DD2-CP-PPC-2018-190.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c03d5px265r8iv9/Eng-DD2-CP-PPC-2018-190.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zuv3eno7gnyulmz/Eng-DD2-CP-PPC-2018-191.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zuv3eno7gnyulmz/Eng-DD2-CP-PPC-2018-191.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rtbs35b2skqulxl/Eng-DD2-CP-PPC-2018-192.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rtbs35b2skqulxl/Eng-DD2-CP-PPC-2018-192.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xw2ee9tci1im4ao/Sin-DD2-CP-PPC-2018-193.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xw2ee9tci1im4ao/Sin-DD2-CP-PPC-2018-193.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2018/194 
 

දඹුල්ල ප්රායේයය විදුලි ඉංිනයන්රු 
බල ප්රයේශයට අයත් නාඋල විදුලි 
පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානය  
සඳහා  කුලී පදනම මත වසර 02ක 

කාලයකට වෑන් රථයක් ලබා 
ගැනීම. 

 

2018  
ඔක්යතෝම්බර්  

03 
 ප.ව.02.00 

 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 
 
 
 

16,000.00 එම එම අදාල නැත. NCB 
 

Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2018/195 
 

දඹුල්ල ප්රායේයය විදුලි ඉංිනයන්රු 
ඒකකයට අයත් වාණිජ උප ඒකකය 

සදහා කුලී පදනම මත වසරක 
කාලයකට ත්රියරෝද රථයක් ලබා 

ගැනීම. 
 
 

2018  
ඔක්යතෝම්බර්  

03 
 ප.ව.02.00 

 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 500.00 5,000.00 එම එම අදාල නැත. NCB 
 

Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2018/196 
 

මාතයල් ප්රායේයය විදුලි ඉංිනයන්රු 
සඳහා  කුලී පදනම මත වසර 02ක 
කාලයකට යමෝටර්  රථයක්  ලබා 

ගැනීම. 
 

2018  
ඔක්යතෝම්බර්  

03 
 ප.ව.02.00 

 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 
 
 
 

20,000.00 එම එම අදාල නැත. NCB 
 

Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2018/197 
 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (තැනිම්) ඒකකය 
සඳහා  කුලී පදනම මත වසර 02ක 

කාලයකට වෑන්  රථයක්  ලබා 
ගැනීම. 

 

2018  
ඔක්යතෝම්බර්  

03 
 ප.ව.02.00 

 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 
 
 
 

16,000.00 එම එම අදාල නැත. NCB 
 

Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2018/198 
 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (බල ශක්ති 
කළමනාකරය) ඒකකය සඳහා  

කුලී පදනම මත වසර 02ක 
කාලයකට වෑන්  රථයක්  ලබා 

ගැනීම. 
 

2018  
ඔක්යතෝම්බර්  

03 
 ප.ව.02.00 

 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 
 
 
 

16,000.00 එම එම අදාල නැත. NCB 
 

Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2018/199 
 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (බලශක්ති 
කළමනාකරය) ඒකකය සඳහා  

කුලී පදනම මත වසර 02ක 
කාලයකට යමෝටර්  රථයක්  ලබා 

2018  
ඔක්යතෝම්බර්  

03 
 ප.ව.02.00 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 
 
 
 

20,000.00 එම එම අදාල නැත. NCB 
 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/p3hk8gxtzoibsws/Sin-DD2-CP-PPC-2018-194.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p3hk8gxtzoibsws/Sin-DD2-CP-PPC-2018-194.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fyjhupalklnh9k5/Sin-DD2-CP-PPC-2018-195.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fyjhupalklnh9k5/Sin-DD2-CP-PPC-2018-195.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ucd9fi6b4nsxffl/Sin-DD2-CP-PPC-2018-196.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ucd9fi6b4nsxffl/Sin-DD2-CP-PPC-2018-196.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/27wj9dqqi01x1n3/Sin-DD2-CP-PPC-2018-197.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/27wj9dqqi01x1n3/Sin-DD2-CP-PPC-2018-197.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/805cwhry3as3tuf/Sin-DD2-CP-PPC-2018-198.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/805cwhry3as3tuf/Sin-DD2-CP-PPC-2018-198.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ujt8002p3u8ox83/Sin-DD2-CP-PPC-2018-199.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ujt8002p3u8ox83/Sin-DD2-CP-PPC-2018-199.pdf?dl=0
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ගැනීම. 
 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2018/204 
දඹුල්ල ප්රායේයය විදුලි ඉංිනයන්රු 

බල ප්රයේශයට අයත් පල්යල්යපොළ 
විදුලි පාරියභෝගික යසේවා 

මධායස්ථානය සඳහා බදු / කුලී 
පදනම මත පහත සඳහන් පහසුකම් 
සහිත යගොඩනැගිල්ලක් වසර 02ක 

කාලයකට ලබා ගැනීම. 

 ව.අ. 2000 යහෝ 2500ක 
සමන්ේත  පල්යල්යපොළ නගර  

සීමාව  තුළ පිහිටි 
යගොඩනැගිල්ලක් විය යුතුය. 

 වාහන 03ක් පමය  නවතා 
තැබීයම් හැකියාව තිබිය යුතුය. 

 ජලය, විදුලිය, දුරකථන හා 
මාර්ග පහසුකම් තිබිය යුතුය. 

 ප්රධාාන මාර්ගයට යාබදව තිබිය 
යුතුය. 

 

2018  
ඔක්යතෝම්බර්  

03 
 ප.ව.02.00 

 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

තමා විසින් සකස් 
කරගත් අයදුම්පතක 
බලායපොයරොත්තු වන 

කුලිය සහ 
යගොඩනැගිල්යල් සියලු 

විස්තර සඳහන් කර 
එවන්න. 

ලි.අ.   066-2283442 

- - එම එම අදාල නැත. NCB 
 

- 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2018/205 
යේරායදණිය ප්රායේයය විදුලි 

ඉංිනයන්රු බල ප්රයේශයට අයත් 
අම්පිටිය විදුලි පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානය භාර විදුලි අධිකාරි 

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

යගොඩනැගිල්ලක් වසර 02ක 
කාලයකට ලබා ගැනීම. 

 අම්පිටිය ප්රයේශය ආ්රිත විය 
යුතුය. 

යගොඩනැඟිල්යල් ප්රමායය 
ව.අ. 1800ක් පමය වීම. 

 වාහන නවතා තැබීයම් 
හැකියාව තිබිය යුතුය. 

 ජලය, විදුලිය, දුරකථන 
පහසුකම් තිබිය යුතුය. 

 ප්රධාාන මාර්ගයකට යාබදව 
තිබිය යුතුය. 

 

2018  
ඔක්යතෝම්බර්  

03 
 ප.ව.02.00 

 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

තමා විසින් සකස් 
කරගත් අයදුම්පතක 
බලායපොයරොත්තු වන 

කුලිය සහ 
යගොඩනැගිල්යල් සියලු 

විස්තර සඳහන් කර 
එවන්න. 

ලි.අ.   081-4949230 

- - එම එම අදාල නැත. NCB 
 

- 
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යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2018/206 
නාවලපිටිය ප්රායේයය විදුලි 

ඉංිනයන්රු බල ප්රයේශයට අයත් 
ගම්යපොල විදුලි පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානය භාර විදුලි අධිකාරි 

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

යගොඩනැගිල්ලක් වසර 02ක 
කාලයකට ලබා ගැනීම. 

 ගම්යපොල නගරය යහෝ එම 
ප්රයේශයට ආසන්න විය යුතුය. 

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

සමන්විත නිවසක් වීම. 

 වාහනයක් නවතා තැබීය හැකි 
ගරාජයක් තිබිය යුතුවීම. 

 ජලය, විදුලිය, දුරකථන සහ 
සනිපාරක්ෂක පහසුකම් තිබිය 

යුතුය. 
 ගම්යපොළ පාරියභෝගික යසේවා 

මධායස්ථානයේ  සිට 
පහසුයවන් ළඟාවිය හැකි 

පහසුකම් සහිතවීම. 
 

2018  
ඔක්යතෝම්බර්  

03 
 ප.ව.02.00 

 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

තමා විසින් සකස් 
කරගත් අයදුම්පතක 
බලායපොයරොත්තු වන 

කුලිය සහ 
යගොඩනැගිල්යල් සියලු 

විස්තර සඳහන් කර 
එවන්න. 

දු.අ.   054-2222363 

- - එම එම අදාල නැත. NCB 
 

- 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2018/207 
 

කටුගස්යතොට ප්රායේයය විදුලි 
ඉංිනයන්රු සඳහා  කුලී පදනම මත 

වසර 02ක කාලයකට යමෝටර්  
රථයක්  ලබා ගැනීම. 

 

2018  
ඔක්යතෝම්බර්  

03 
 ප.ව.02.00 

 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
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 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/2018/208 
 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (යබදාහැරිම් 
නඩත්තු) ඒකකය සඳහා  කුලී 

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

ගැනීම. 
 

2018  
ඔක්යතෝම්බර්  

03 
 ප.ව.02.00 

 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 
 
 
 

20,000.00 එම එම අදාල නැත. NCB 
 

Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2018/209 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (යබදාහැරිම් 
නඩත්තු) ඒකකය සඳහා  කුලී 

පදනම මත වසර 02ක කාලයකට 
වෑන්  රථයක්  ලබා ගැනීම. 

2018  
ඔක්යතෝම්බර්  

03 
 ප.ව.02.00 

 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 
 
 
 

16,000.00 එම එම අදාල නැත. NCB 
 

Click 
Here 

 

ttps://www.dropbox.com/s/rrwlrrhy61a1v3d/Sin-DD2-CP-PPC-2018-207.pdf?dl=0
ttps://www.dropbox.com/s/rrwlrrhy61a1v3d/Sin-DD2-CP-PPC-2018-207.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e61gbdjmnkkm7z7/Sin-DD2-CP-PPC-2018-208.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e61gbdjmnkkm7z7/Sin-DD2-CP-PPC-2018-208.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s7vlbps1yjqo8dg/Sin-DD2-CP-PPC-2018-209.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s7vlbps1yjqo8dg/Sin-DD2-CP-PPC-2018-209.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 
 
 

DGM [E]/QPPC/18/228 

 
අම් ාර, ප්රධාාන විලි  ඉංජිපේරුපේ 

රාජකාරී කටයුතු සදහා කාර් 

රථයක් / ඩබල් කැබ් රථයක් 
කු යට ලබා ගැනීම. 

2018  
ඔක්යතෝම්බර්  

03 
 ප.ව.02.00 

 
 
 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර

) 

ප්රායේයය විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය, 

(අම්පාර) 
063-2222387 
063-2222078            

යහෝ 
නියයෝජය 

සමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

 

500.00 5,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
නිලායවලි පාර, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB 
 

Click Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 
 
 

DGM [E]/QPPC/18/229 

 
අම් ාර, ප ොතුවිල්  ා කපභෝගික 

පසේවා මධායස්ථානය සදහා 

පගොඩනැගිල්ලක් කු යට ලබා 

ගැනීම. 

2018  
ඔක්යතෝම්බර්  

03 
 ප.ව.02.00 

 
 
 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර

) 

එම 500.00 - එම එම - NCB 
 

Click Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 
 
 

DGM [E]/QPPC/18/230 

 
අම් ාර, විලි  අධිකාකාරී (මහඔය 

 ා කපභෝගික පසේවා 

මධායස්ථානය)පේ නිල නිවාසය 

සදහා නිවසක් කු යට ලබා ගැනීම. 

2018  
ඔක්යතෝම්බර්  

03 
 ප.ව.02.00 

 
 
 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර

) 

එම 500.00 - එම එම - NCB 
 

Click Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 
 
 

DGM [E]/QPPC/18/231 

 
කල්මුපේ, සයිේතමරුලි 

 ා කපභෝගික පසේවා මධායස්ථානය 

සදහා පගොඩනැගිල්ලක් කු යට 

ලබා ගැනීම. 

2018  
ඔක්යතෝම්බර්  

03 
 ප.ව.02.00 

 
 
 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර

) 

ප්රායේයය විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය, 

(කල්මුයණ්) 
067-2229276 

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/t42flc3kfhwdj05/Eng-DD2-EP-228%20Car%20or%20Double%20cab%20for%20CE%20%28Ampara%29%2C%20Ampara.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dt0xtfvi3w7i8bw/Eng-DD2-EP-229%20Rent%20out%20a%20building%20for%20Pothuvil%20CSC%2C%20Ampara.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iv0fttefgbk07lm/Eng-DD2-EP-230%20Rent%20out%20a%20house%20for%20ES%20%28Mahaoya%20CSC%29%20quarters%2C%20Ampara.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8hrmaz6h4hhd3ki/Eng-DD2-EP-231%20Rent%20out%20a%20building%20for%20%20Sainthamaruthu%20CSC%2C%20Kalmunai.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 
 
 

DGM [E]/QPPC/18/232 

 
ත්රිකුණාමලය, විලි  අධිකාකාරී (මූතූර් 

 ා කපභෝගික පසේවා 

මධායස්ථානය)පේ රාජකාරී කටයුතු 

සදහා වෑේ රථයක් / ඩබල් කැබ් 

රථයක් කු යට ලබා ගැනීම. 

2018  
ඔක්යතෝම්බර්  

03 
 ප.ව.02.00 

 
 
 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර

) 

ප්රායේයය විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය, 

(ත්රිකුයාමලය) 
026-2222301 
026-2220060           

යහෝ 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

 

500.00 5,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
නිලායවලි පාර, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB 
 

Click Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 
 
 

DGM [E]/QPPC/18/233 

 
නිපයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 

(නැපගනහිර) කාර්යාලය, 

ගණකාධිකාකාරී (ආදායම්)පේ 

ගැහැණු නිල නිවස සඳහා නිවසක් 

කු යට ලබා ගැනීම. 

2018  
ඔක්යතෝම්බර්  

03 
 ප.ව.02.00 

 
 
 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර

) 

නියයෝජය 
සමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

 

500.00 - එම එම - NCB 
 

Click Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 
 
 

DGM [E]/QPPC/18/234 

 
නිපයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 

(නැපගනහිර) කාර්යාලය, 

ගණකාධිකාකාරී (ආදායම්)පේ පි කමි 

නිල නිවස සඳහා නිවසක් කු යට 

ලබා ගැනීම. 
 

2018  
ඔක්යතෝම්බර්  

03 
 ප.ව.02.00 

 
 
 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර

) 

එම 500.00 - එම එම - NCB 
 

Click Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 
 
 

DGM [E]/QPPC/18/236 

 
ත්රිකුණාමලය, විලි  අධිකාකාරී (නගර 

 ා කපභෝගික පසේවා 

මධායස්ථානය)පේ නිල නිවාසය 

සදහා නිවසක් කු යට ලබා ගැනීම. 

2018  
ඔක්යතෝම්බර්  

03 
 ප.ව.02.00 

 
 
 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර

) 

ප්රායේයය විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය, 

(ත්රිකුයාමලය) 
026-2222301 
026-2220060           

යහෝ 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

500.00 - එම එම - NCB 
 

Click Here 

https://www.dropbox.com/s/p54chifvxvr7gko/Eng-DD2-EP-232%20Van%20or%20Double%20cab%20for%20ES%20%28Muthur%20CSC%29%2C%20Trincomalee.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cwu8hk0eehc6pj9/Eng-DD2-EP-233%20Rent%20out%20a%20house%20for%20female%20quarters%20of%20Acc%28Rev%29%2C%20DGM%20%28East%29%20Office.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/scir5xjm95am4f8/Eng-DD2-EP-234%20Rent%20out%20a%20house%20for%20male%20quarters%20of%20Acc%28Rev%29%2C%20DGM%20%28East%29%20Office.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1iw6fw44xcydhp4/Eng-DD2-EP-236%20Rent%20out%20a%20house%20for%20ES%20qtrs%20%28Town%20CSC%29%2C%20Trincomalee.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 
 
 

DGM [E]/QPPC/18/237 

 
අම් ාර, විලි  අධිකාකාරී (මහඔය 

 ා කපභෝගික පසේවා 

මධායස්ථානය)පේ රාජකාරී කටයුතු 

සදහා වෑේ රථයක් / ඩබල් කැබ් 

රථයක් කු යට ලබා ගැනීම. 

2018  
ඔක්යතෝම්බර්  

03 
 ප.ව.02.00 

 
 
 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර

) 

ප්රායේයය විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය, 

(අම්පාර) 
063-2222387 
063-2222078            

යහෝ 

නියයෝජය 
සමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

 

500.00 5,000.00 එම එම - NCB 
 

Click Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 
 
 

DGM [E]/QPPC/18/238 

 
අම් ාර, විලි  අධිකාකාරී (හිඟුරාණ 

 ා කපභෝගික පසේවා 

මධායස්ථානය)පේ රාජකාරී කටයුතු 

සදහා වෑේ රථයක් / ඩබල් කැබ් 

රථයක් කු යට ලබා ගැනීම. 
 

2018  
ඔක්යතෝම්බර්  

03 
 ප.ව.02.00 

 
 
 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර

) 

එම 500.00 5,000.00 එම එම - NCB 
 

Click Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 
 
 

DGM [E]/QPPC/18/239 

 
නිපයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 

(නැපගනහිර) කාර්යාලය, විලි  

ඉංජිපේරු (පබදාහැරීම් තැනීම්)පේ 

රාජකාරී කටයුතු සදහා කාර් 

රථයක් / ඩබල් කැබ් රථයක් 
කු යට ලබා ගැනීම. 

 

2018  
ඔක්යතෝම්බර්  

03 
 ප.ව.02.00 

 
 
 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර

) 

නියයෝජය 
සමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

500.00 5,000.00 එම එම - NCB 
 

Click Here 

යබදාහැරීයම් 
අංශය 03 

(වාණිජ හා 
ආයතනික) 

DGM(C&C)/DD3/T/002/18 

වාණිජ හා අයතනික යබ.අ. 3 
කාර්යාලය සඳහා කාර් රථයක් කුලී 
පදනම මත අවුරුදු 01 ක කාලයකට 
ලබාගැනීමට මිළ ගයන් කැඳවීම. 

 

2018  
ඔක්යතෝම්බර්  

03 
යප.ව. 10.00 

යබදාහැරීම් 
අංශ 03 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

වාණිජ හා ආයතනික 
(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 වාණිජ හා ආයතනික 
(යබ.අ. 3) කාර්යාලය, 

යදවැනි මහළ, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 644, 
ශ්රී ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 
 

වාණිජ හා ආයතනික 
(යබ.අ. 3) 
කාර්යාලය, 

යදවැනි මහළ, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක 644, 

ශ්රී ජයවර්ධානපුර 
මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

- NCB 
 

Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/95dojlyfvugn6r6/Eng-DD2-EP-237%20Van%20or%20Double%20cab%20for%20ES%20%28Mahaoya%20CSC%29%2C%20Ampara.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ycyl5jcoyf5hf3c/Eng-DD2-EP-238%20Van%20or%20Double%20cab%20for%20ES%20%28Hingurana%20CSC%29%2C%20Ampara.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fq0gq5uepn2iuu8/Eng-DD2-EP-239%20Car%20or%20Double%20cab%20for%20EE%20%28DC%29%20at%20DGM%20%28East%29%20Office.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uqayp68vy51am95/Sin-DD3-C%26C-002.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uqayp68vy51am95/Sin-DD3-C%26C-002.pdf?dl=0


 15 

යබදාහැරීයම් 
අංශය 03 
((වයා. හා 
අ.සැ.න.) 

DGM(P&HM)DD3/T/Secu./2018/09 
 

යකොස්ගම කනම්පැල්යල් පිහිටි 
ගබඩා සංකීර්යයට වසරක 

කාලයකට පුේගලික ආරක්ෂක 
යසේවය සැපයීම සදහා වූ යටන්ඩරය. 

 

2018 
ඔක්යතෝම්බර් 

10 
යප.ව. 10.00 

යබදාහැරීම් 
අංශ 03 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

නි.සා. (වයා. හා 
අ.සැ.න. -යබ.අ. 3) 

ශාඛාව 
3 වන මහළ, යබ.අ. 3 

ප්රධාාන කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
644, ශ්රී ජයවර්ධානපුර 

මාවත, 
ඇතුල් යකෝට්යට්. 

 
දු.අ. 011 2880624 

 

2,000.00 20,000.00 නි.සා. (වයා. හා අ.සැ.න. -
යබ.අ. 3) ශාඛාව 

3 වන මහළ, යබ.අ. 3 
ප්රධාාන කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
644, ශ්රී ජයවර්ධානපුර 

මාවත, 
ඇතුල් යකෝට්යට්. 

 

නි.සා. (වයා. හා 
අ.සැ.න. -යබ.අ. 3) 

ශාඛාව 
3 වන මහළ, යබ.අ. 3 

ප්රධාාන කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
644, ශ්රී ජයවර්ධානපුර 

මාවත, 
ඇතුල් යකෝට්යට්. 

 

- NCB 
 

Click 
here 

 
 
 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 

(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/H
V-100/MON-15/2K18/01 

 
විදුලි ඉංිනයන්රු (යමොයරාගල) 

ඒකකයට අයත් දඹගල්ල 
පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානය 

සඳහා කුලි පදනම මත වසර යදකක 
කාලයකට වෑන් රථයක් ලබාගැනීම 

2018 
ඔක්යතෝබර් 03  

ප.ව 15.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වානිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 

පාර, 
හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

දු.ක. : 0552222474 
 

500.00  
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වානිජ) ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(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-81/DGM-18/2K18/02 

 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (සැලසුම් හා 

සංවර්ධාන) ඒකකයට අයත් විදුලි 
අධිකාරි සඳහා කුලි පදනම මත 
වසර යදකක කාලයකට වෑන් 

රථයක් ලබාගැනීම 
 

2018 
ඔක්යතෝබර් 03  

ප.ව 15.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 500.00  එම එම - NCB 
 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 

(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/C4/HV-
86/BD-11/2K18/66 

 
විදුලි ඉංිනයන්රු (බදුල්ල) ඒකකයට 

අයත් කන්දකැටිය පාරියභෝගික 
යසේවා මධායස්ථානය සඳහා කුලි 

පදනම මත වසර යදකක කාලයකට 
යලොරි රථයක් ලබාගැනීම 

 
 

2018 
ඔක්යතෝබර් 03  

ප.ව 15.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 500.00  එම එම - NCB Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/dsrozmw020kndoz/Eng-DD3-PHM-009.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dsrozmw020kndoz/Eng-DD3-PHM-009.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bze5efkpm23lgf3/deo-2k18-1.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bze5efkpm23lgf3/deo-2k18-1.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b6mvyp1fnmgd2kg/deo-2k18-2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b6mvyp1fnmgd2kg/deo-2k18-2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t22mg12qe62hmyn/2K18-66.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t22mg12qe62hmyn/2K18-66.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/C4/HV-
94/MON-13/2K18/67 

 
විදුලි ඉංිනයන්රු (යමොයරාගල) 

ඒකකයට අයත් බිබිල පාරියභෝගික 
යසේවා මධායස්ථානය සඳහා කුලි 

පදනම මත වසර යදකක කාලයකට 
කි කැබ් රථයක් ලබාගැනීම 

 

2018 
ඔක්යතෝබර් 03  

ප.ව 15.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම  
500.00 

 එම එම - NCB Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/C4/HV-
91/MON-11/2K18/68 

 
විදුලි ඉංිනයන්රු (යමොයරාගල) 

ඒකකයට අයත් දඹගල්ල 
පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානය 

සඳහා කුලි පදනම මත වසර යදකක 
කාලයකට කි කැබ් රථයක් 

ලබාගැනීම 
 

2018 
ඔක්යතෝබර් 03  

ප.ව 15.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 500.00  එම එම - NCB Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/C4/HV-
16/DM02/2K18/69 

 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (යබදාහැරීම් 

නඩත්තු - ඌව) ඒකකයට අයත් 
විදුලි අධිකාරි (යමොයරාගල - 

වැඩබිම්) සඳහා කුලි පදනම මත 
වසර යදකක කාලයකට වෑන් 

රථයක් ලබාගැනීම 
 

2018 
ඔක්යතෝබර් 03  

ප.ව 15.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 500.00  එම එම - NCB Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2018/39 
බස්නාහිර පළාත දකුය 1 හි ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු වාණිජ කාර්යාලය සඳහා 

කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 
ලබාගැනීම සඳහා වූ යටන්ඩරය 

2018 
ඔක්යතෝබර් 04 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර පළාත 
දකුය-1) කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 608, 

ගාලුපාර, රත්මලාන. 
011-2638852 

 

500.00 15,000.00 ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-

1) කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 608, 

ගාලුපාර, රත්මලාන. 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

ගාලුපාර, රත්මලාන. 

 NCB Click here 
 

වත්කම් 

කළමනාකර

ය  අංශය 

(වැඩපල හා 

උපකාරක 

යසේවා) 

CEPP/BID/G/2018/68 
 

අබලි යලෝහ අයිතම සඳහා ලංසු 
කැඳවීම. 

ජනක යන්ත්ර ඒකකය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මීයතොටමුල්ල පාර, 

2018  
සැේතැම්බර්  

26 
යප.ව. 10.00 
පැයට අවසන් 
කරනු  ලැයබ්. 

 

නියයෝජය 
සාමානයාධි

කාරි 
(වැඩපල හා 
උපකාරක 

යසේවා) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(වැඩපල හා උපකාරක 

යසේවා) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
මීයතොටමුල්ල පාර, 
යකොයළොන්නාව. 

500.00 10,000.00 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (වැඩපල 

හා උපකාරක යසේවා) 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
මීයතොටමුල්ල පාර, 
යකොයළොන්නාව. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(වැඩපල හා 
උපකාරක යසේවා) 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
මීයතොටමුල්ල පාර, 

අදාල 
යනොයේ. 

NCB 
 
 

Click 

Here 

https://www.dropbox.com/s/7vwwkivb8v8ps82/2K18-67.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7vwwkivb8v8ps82/2K18-67.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k6nubbhtwqs8epj/2K18-68.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k6nubbhtwqs8epj/2K18-68.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h7snwkcg3ypqj79/2K18-69.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h7snwkcg3ypqj79/2K18-69.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lphws43npuypgh8/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2018_39.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/svq9kcm07fxjssm/Eng-AM-WAS-CEPP-BID-G-2018-68.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/svq9kcm07fxjssm/Eng-AM-WAS-CEPP-BID-G-2018-68.pdf?dl=0
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යකොයළොන්නාව. 
. 
 

 
දු.අ. 011 242 1050 

 

 
දු.අ. 011 242 1050 

 

යකොයළොන්නාව. 

 
 

දු.අ. 011 242 1050 
 

 

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 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 සාමානයාධිකාරී/ප රධාාන ඉංිනයන්රු යවත ලිඛිතව ඉදිරිපත් කරන ලද ඉල්ලීමක් ම`ගින්  0900 පැය සිට 
1500 පැය දක්වා සාමානය වැඩ කරන දිනයන් තුළ මිලදී ගත හැක. යම් ස`දහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සාමානයාධිකාරී නමින් ලියන ලද බැංකු අයකරයක් ම`ගින් යහෝ මුදල් ම`ගින් යහෝ යගවිය හැක. 
 

 

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

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ඔවුන්යේ අනුමැතිය ලත් නියයෝිනතයින් 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 ඉංිනයන්රු යවතිනි. 
 

 

 
 ICB ) අන්තර්ජාතික තර`ගකාරී ලංසු “  NCB ) යේයය තර`ගකාරී ලංසු 

 
 
 

        සාමානයාධිකාකාරී                         
                                     
 


