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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 

සම්යරේෂය 
අංශය 

(ආයතනික 
හා නියාමන 

සබඳතා) 

ලංසු අංකය: 
TR/C&RR/NCB/2018/004/D 
සම්යරේෂය අංශයේ පාවිචි ක කල 
වාහන 03 ක් විකිනීම සදහා මිල 

කැඳවීම 
 

20.12.2018 
පැය 10.00 

සම්යරේෂය 
අංශයේ 

රසම්පාදන  
කමිටුව 

නියයෝජ්ය සාමානයාධි
කාරි (ආයතනික හා 
නියාමන සබඳතා) 
සම්යරේෂය අංශය  

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  6 වන 

මහළ  සර්  කත්තම්පලම් 
ඒ. ගාඩිනර් මාවත  
යකොළඹ 00200. 

 
දු.අ.011-2399894/5/6 

500.00 එක් වාහනයකට 
10 000.00 

බැගින් 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාරි 
(ආයතනික හා නියාමන 

සබඳතා) සම්යරේෂය 
අංශය  ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය  6 වන මහළ  
සර්  කත්තම්පලම් ඒ. 

ගාඩිනර් මාවත  
යකොළඹ 00200. 

නියයෝජ්ය සාමානයාධි
කාරි (ආයතනික හා 
නියාමන සබඳතා) 
සම්යරේෂය අංශය  

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  6 වන 

මහළ  සර් 
 කත්තම්පලම් ඒ. 
ගාඩිනර් මාවත  

යකොළඹ 
00200. 

අදාල 
යනොයේ 

NCB Click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&S)/PPC/2018/145 
 

Disposal of unserviceable cable 
drum stands and drum covers at 

Pamankada Stores 
 
 

2018 
යදසැම්බර් මස 

26 වැනිදා 
යප.ව. 10.00 

 

 
පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාරි(යකොළ
ඹ නගරය) කාර්යාලය  

සිේ වන මහල   
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැලිල්ල, 340  
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත  

යකොළඹ 03 මගින් 
2018-12-24 

දුක.011-2575923 
011-2575930 

1000.00 
(මුදලින්) 

යලොට් අංක 01-
32,000.00 

යලොට් අංක 02-
3,500.00 

යලොට් අංක 03-
1,500.00 

 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 

මඟින්) 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැලිල්ල 340, ආර් 

ඒ ද යමල් මාවත, යකොළඹ 
03 හි තබා ඇති ලංසු 

යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 
 

- NCB click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/ttqe7n449okbx72/Eng-TRA-C%26RR-%28TR-C%26RR-NCB-2018-004-D%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ttqe7n449okbx72/Eng-TRA-C%26RR-%28TR-C%26RR-NCB-2018-004-D%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ho7hg1agf175cri/ENG-DD1-CC-2018-145.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ho7hg1agf175cri/ENG-DD1-CC-2018-145.pdf?dl=0
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යබදාහැර යම් 
අංශය 03 

 (සබරගමුව) 

SAB/CE(COM)/ICB/2018/07 
යලොරි  රථ 02 ක් සපයා රවාහනය 

කිරම. (03 ton) 
 

නිවැරදි කිරමයි 
 

2018-11-29 දින  දිනමිය 
පුවත්පයත් පලවූ යමම දැන්වීයම් 

ලංසු භාරගන්නා අවසාන දිනය සහ 
යේලාව           2019-01-09 ප.ව. 

2.00 යලස සංයශෝධනය විය යුතුය 
 

2019-01-09 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර 

3,500.00 120,000.00 නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 

රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව 
නගරය, රත්නපුර. 

 ICB  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

යබදාහැර යම් 
අංශය 03 

 (සබරගමුව) 

SAB/CE(COM)/ICB/2018/05 

කෘ කැබ් රථ (Short Wheel Base) 05 
ක් සපයා රවාහනය කිරම. 

 
නිවැරදි කිරමයි 

 
2018-11-22 දින  දිනමිය 

පුවත්පයත් පලවූ යමම දැන්වීයම් 
ලංසු භාරගන්නා අවසාන දිනය සහ 
යේලාව           2019-01-02 ප.ව. 

2.00 යලස සංයශෝධනය විය යුතුය 
 

2019-01-02 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර 

එම 3,500.00 400,000.00 එම එම  ICB Click 
Here 

යබදාහැර යම් 
අංශය 03 

 (සබරගමුව) 

SAB/CE(COM)/ICB/2018/06 
කෘ කැබ් රථ (Long Wheel Base) 02 

ක් සපයා රවාහනය කිරම. 
 

නිවැරදි කිරමයි 
 

2018-11-22 දින  දිනමිය 
පුවත්පයත් පලවූ යමම දැන්වීයම් 

ලංසු භාරගන්නා අවසාන දිනය සහ 
යේලාව           2019-01-02 ප.ව. 

2.00 යලස සංයශෝධනය විය යුතුය 
 
 

2019-01-02 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර 

එම 3,500.00 200,000.00 එම එම  ICB Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/os18o19ydv63k12/SAB_CE%28COM%29_ICB_2018_05%20New.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/os18o19ydv63k12/SAB_CE%28COM%29_ICB_2018_05%20New.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7uvdjl54g2f95yz/SAB_CE%28COM%29_ICB_2018_06%20New.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7uvdjl54g2f95yz/SAB_CE%28COM%29_ICB_2018_06%20New.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 03  

(ඌව) 

DGM (Uva)/CE 
(Com)/C1/ICB/2K18/016 

 
ඌව පළාත සඳහා කෘ කැබ් රථ 
04ක් මිලදී ගැනීම සහ සැපයීම 

(Short Wheel Base) 

2019 ජ්නවාරි 
16 

ප.ව 15.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව  රධාන 
ඉංිනයන්රු (වානිජ්) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 

පාර, 
හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක. : 0552222474 

 
 
 
 

3000.00 800 000.00 නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව  රධාන 
ඉංිනයන්රු (වානිජ්) 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාරි 

(ඌව) ශාඛාව  රධාන 
ඉංිනයන්රු (වානිජ්) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 

පාර, 
හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

- ICB Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03  

(ඌව) 

DGM (Uva)/CE 

(Com)/C1/ICB/2K18/017 

 
දඹගල්ල සහ කන්දකැටිය නව 

පාරියභෝගික මධයස්ථාන සඳහා කෘ 
කැබ් රථ 02ක් මිලදී ගැනීම සහ 

සැපයීම 

(Short Wheel Base) 

2019 ජ්නවාරි 
16 

ප.ව 15.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 3000.00 340 000.00 එම එම  
- 

ICB Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03  

(ඌව) 

DGM (Uva)/CE 
(Com)/C1/ICB/2K18/018 

 
විදුලි ඉංිනයන්රු (යමොයරාගල) 

ඒකකය සඳහා නව කෘ කැබ් රථයක් 
මිලදී ගැනීම සහ සැපයීම 

(Short Wheel Base) 

2019 ජ්නවාරි 
16 

ප.ව 15.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 3000.00 170 000.00 එම එම - ICB Click 
Here 

යබදාහැරම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2018/81 
කණු - යකොන්ක්රීට් යප රැඳි මීටර් 13 
කි.ග්රෑ. 850 (Poles Concrete Pre 

Stressed 13m 850kg) සාදා, සපයා 
යගනවිත් භාරදීම 

50 එකු 

2018.12.27 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාර 

(බස්නාහිර පළාත 
දකුය-1) කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 608, 

ගාලුපාර, රත්මලාන. 
011-2638852 

1,500.00 33,000.00 රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්), නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාර 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-

1) කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 608, 

ගාලුපාර, රත්මලාන. 

රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්), නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාර 
(බස්නාහිර පළාත 

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

ගාලුපාර, රත්මලාන. 

 NCB Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/qwpyhbbrilxx7qh/C1%202k18%2016.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qwpyhbbrilxx7qh/C1%202k18%2016.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jtxrxjayf2h6ere/C1%202K18%2017.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jtxrxjayf2h6ere/C1%202K18%2017.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hwsp278k11hxivm/C1%202K18%2018.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hwsp278k11hxivm/C1%202K18%2018.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dpffwi05j3k2f36/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2018_81.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dpffwi05j3k2f36/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2018_81.pdf?dl=0
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යබදාහැරම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2018/82 
කණු - යකොන්ක්රීට් යප රැඳි මීටර් 11 
කි.ග්රෑ. 350 (Poles Concrete Pre 

Stressed 11m 350kg) සාදා, සපයා 
යගනවිත් භාරදීම 

200 එකු 
(ලංසු මිල රු. මිලියන 5 

ඉක්මවන්යන් නම් ලංසු භාරගන්නා 
අවසාන දිනයට යපර PCAIII 

අවශයයේ.) 

2018.12.27 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
රසම්පාදන 

කමි ටුව 

එම 1,500.00 58,000.00 එම එම  NCB Click 
here 

 

ඉදිකිරීම් 

වත්කම් 

කළමනාකර

ය අංශය 

(වැඩපල හා 

උපකාරක 

යසේවා) 

PMU/BID/W/2018/09 
 

50 NOS x 1 MW ඩීසල් ජනක 

යන්ත්ර සි  ිරීමේ   

ව්යාපෘතිය - සිි ල් ඉදි ිරීම  

කටයුතු අදියර I -හම්බන්යතොට 

 
හම්බන්යතොට ග්රිඩ් උ උපයපොළ 

පරිශ්රය  

ලංකා ි දුලිබල මණ්ඩලය 

2018-12-20 
දින 

පැය. 10:00 
පැයට අවසන් 
කරනු  ලැයබ්. 

 

පළාත් 
රසම්පාදන 

කමිටුව 
(වැඩපල හා 
උපකාරක 

යසේවා) 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාරි 

(වැඩපල හා උපකාරක 

යසේවා) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
මීයතොටමුල්ල පාර  
යකොයළොන්නාව. 

 
දු.අ. 011 242 1050 

 

1000.00 100 000.00 
 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාරි 
(වැඩපල හා උපකාරක 

යසේවා) කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
මීයතොටමුල්ල පාර  
යකොයළොන්නාව. 

 
දු.අ. 011 242 1050 

 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාරි 

(වැඩපල හා 
උපකාරක යසේවා) 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
මීයතොටමුල්ල පාර  
යකොයළොන්නාව. 

දු.අ. 011 242 1050 
 

අදාල 
යනොයේ. 

NCB 

 
 

Click 

Here 

යසේවා 
ජ්නන අංශය 

(මහවැලි 

සංකීර්යය) 

ආසන 12 කින් සමන්විත වෑන්  
රථයදකක් (02)රියදුරු සහ ඉන්ධන 
සමඟ කුලියට ලබා ගැනිම සඳහා 

වන ලංසුව 
 

වාහන මුල් ලියාපදිං කයේ සිට වසර 
10 කට වඩා පැරණි යනොවිය යුතය. 

 

මිළ ගයන් ඉදිරිපත් කරන 
අවස්ථාව වන විට ලියාපදිං ක 

යනොකළ වාහන, යතෝරා ගැනීයමන් 
සති 02 ක් ඇතුලත ලියාපදිං ක 

කරඉදිරිපත් කල යුතුය. 
MC/RND/PT/2018/23 

2018/12/27 
14:00 පැය 

ජ්නන 
කණිෂ්ඨ  

රසම්පාන 
කමිටුව 

(මහවැලි 
සංකීර්යය) 

1. රධාන ඉංිනයන්රු  

රන්යදනිගල විදුලි 
බලස්ථානය  ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය  

තැ.යප. 05  රන්ටැයේ. 
 

දුරකථන : 055-

4929011 

ෆැක්ස් : 055-2245755 

විදුත් : 

cerdmc.gen@ceb.lk 

 

රු.500.00 
මහජ්න 
බැංකුව 

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 

ඇති ලං.වි.ම. 
ජ්නන 

මුලස්ථාන 
 

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

ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය. 

 

රු.10 000.00 රධාන ඉංිනයන්රු  

රන්යදනිගල විදුලි 

බලස්ථානය  ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය  

තැ.යප. 05  රන්ටැයේ. 
 

රධාන ඉංිනයන්රු  

රන්යදනිගල විදුලි 

බලස්ථානය  ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය  

තැ.යප. 05  

රන්ටැයේ. 
 

- NCB 

 
 

Click 

here 

 

https://www.dropbox.com/s/wy92w3lklas1u64/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2018_82.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wy92w3lklas1u64/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2018_82.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l0jpsjrd6x2rxu3/Eng-AM-WAS-PMU-BID-W-2018-09.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l0jpsjrd6x2rxu3/Eng-AM-WAS-PMU-BID-W-2018-09.pdf?dl=0
mailto:cerdmc.gen@ceb.lk
https://www.dropbox.com/s/u6f3hlx6r4f8std/SIN-GEN-MC-RND-PT-2018-23.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u6f3hlx6r4f8std/SIN-GEN-MC-RND-PT-2018-23.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(උ.මැ) 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එචිවී/20
18/66 

 
රධාන ඉංිනයන්රු (අනුරාධපුර)  

යටයත් විදුලි අධිකාර (වාණිජ්) යේ 
රාජ්කාර කටයුතු සඳහා කුලී පදනම 

මත වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම 

2018.12.20 
ප.ව.15.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය  
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය  
අංක 525/26  පළමු 

මහල ඩී.එස්.යසේනානා
යක මාවත  
අනුරාධපුර. 

දු:අ: 025-2222552 
 

500.00 5000.00 නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  

අංක 525/26  පළමු 
මහල ඩී.එස්.යසේනානායක 

මාවත  අනුරාධපුර. 
දු:අ: 025-2222552 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය  
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය  
ඩී.එස්.යසේනානායක 
මාවත  අනුරාධපුර. 

අදාළ නැත NCB 

 
 

Click here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(උ.මැ) 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එචිවී/20
18/67 

 
විදුලි ඉංිනයන්රු (මින්යන්රිය) 

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

ගැනීම 
 

2018.12.20 
ප.ව.15.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 500.00 5000.00 එම එම අදාළ නැත NCB 

 
 

Click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(උ.මැ) 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එචිවී/20
18/68 

 
රධාන ඉංිනයන්රු (අනුරාධපුර)  

යටයත් විදුලි අධිකාර (නඩත්තු) යේ 
රාජ්කාර කටයුතු සඳහා කුලී පදනම 

මත වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම 
 

2018.12.20 
ප.ව.15.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 500.00 5000.00 එම එම අදාළ නැත NCB 

 
 

Click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(උ.මැ) 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඊ(යකොම්)සී8/201/
/044  /සීඊආර්-2019 

 
2019 වර්ෂය සඳහා වරලත් විදුලි 
ඉංිනයන්රුවරුන් ලියාපදිං ක කිරම 

2018.12.27 
ප.ව.15.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 500.00 5000.00 එම එම අදාළ නැත NCB 

 
 

Click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2018/14
9 
 

වසර 02ක කාලයක් සඳහා  

නිපයෝජ්ය සාාානයාධිකාකාි 

(පකොළඹ නගරය) ට අනුයුක්ත 

ප්රධාාන ඉංිනපරරු (සැ .හා.සං) 

ඒකකය සඳහා කූලි වැර රථයක් 

ලබා ගැනීා 

(වාහන අංක II/II) 
 
 

2018 
යදසැම්බර් මස 

26 වැනිදා 
යප.ව. 10.00 

 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාරි(යකො

ළඹ නගරය) 
කාර්යාලය  

සිේ වන මහල   
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැලිල්ල, 340  
ආර්. ඒ. ද යමල් 

මාවත  යකොළඹ 03 
මගින් 

2018-12-24 
දුක.011-2575923 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

එක් වැන් රථයක් 
සදහා 

10,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 

මඟින්) 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාරි (යකොළඹ 

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

03 හි තබා ඇති ලංසු 
යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- NCB 

 
 

click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/tr6tpo73roy0zfp/Sin-DD1-NCP--HV-2018-66.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0wqksgb85rys31u/Sin-DD1-NCP--HV-2018-67.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0wqksgb85rys31u/Sin-DD1-NCP--HV-2018-67.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7d6hk6ui8vxneve/Sin-DD1-NCP--HV-2018-68.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7d6hk6ui8vxneve/Sin-DD1-NCP--HV-2018-68.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jldtvbl578f46pm/Eng-DGM-NCP-CE-COM-C8-2018-044-CER-19.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jldtvbl578f46pm/Eng-DGM-NCP-CE-COM-C8-2018-044-CER-19.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fyditfz8e9t9x23/ENG-DD1-CC-2018-149.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fyditfz8e9t9x23/ENG-DD1-CC-2018-149.pdf?dl=0
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011-2575930 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2018/15
0 
 

Registration of Pont Rate Wiring 
Contractors for Colombo City for 

Year 2018-2019 
 

2018 
යදසැම්බර් මස 

26 වැනිදා 
යප.ව. 10.00 

 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 
(මුදලින්) 

 

200,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 

මඟින්) 

එම එම - NCB 

 
 

click here 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 

(වයාපෘති හා 
අධිසැර 

නඩත්තු) 

PRO&HM/DD2/DPC/Stores/2018
/42 

වාලචියචින ගබඩාව සඳහා වසරක 
කාලයකට ගිනි අවි රහිත 

යපෞද්ගලික ආරක්ෂක යසේවයක් 
සැපයීම 

 
ආරක්ෂක සුපරක්ෂක  - 02යි 

ආරක්ෂක  නියාමකයන් - 05යි 

2018-12-26    
ප.ව.2.00 

යබදාහැරම් 
අංශ 02 
සපයා   
ගැනීම් 
කමිටුව 

 
 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාර 

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

කාර්යාලය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය  
තැ.යප. 18  ළමාගාරය 

පාර  මහනුවර. 
 

දු.ක./ෆැක්ස් 
0812222286 
0812204298 

1000/- 
 
 
 

40 500/- 
 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාර (වයාපෘති 

හා අධිසැර නඩත්තු) - 
යබ.අ.02 කාර්යාලය 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  
තැ.යප. 18  ළමාගාරය 

පාර  මහනුවර. 
 

දු.ක./ෆැක්ස් 
0812222286 
0812204298 

 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාර 

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

කාර්යාලය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය  
තැ.යප. 18  

ළමාගාරය පාර  
මහනුවර. 

 
දු.ක./ෆැක්ස් 

0812222286 
0812204298 

 

අදාල නැත 
 

NCB 
 

Click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2018/278 
දඹුල්ල රායද්ය ය විදුලි ඉංිනයන්රු 

ඒකකයට අයත් ගයල්යවල 
බිඳවැටුම් උප ඒකකය සදහා කුලී 
පදනම මත වසර 02ක කාලයකට 

සැහැල්ලු යලොරි රථයක් ලබා 
ගැනීම. 

 

2018-12-26 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
රසම්පාදන 

කමිටුව 

ර.ඉ. (වාණිජ්) 
කාර්යාලය  ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය  
අංක 04  අස්ගිරිය පාර  

මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 
 

1000/= 16 000/= ර.ඉ. (වාණිජ්) කාර්යාලය  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  

අංක 04  
අස්ගිරිය පාර  

මහනුවර. 

ර.ඉ. (වාණිජ්) 
කාර්යාලය  

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  
අංක 04  

අස්ගිරිය පාර  
මහනුවර. 

අදාල නැත. NCB 
 

Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2018/279 
කෑගල්ල රායද්ය ය විදුලි ඉංිනයන්රු 

ඒකකයට අයත් රඹුක්කන 
පාරියභෝගික යසේවා මධයස්ථානය 
සදහා කුලී පදනම මත වසර 02ක 

කාලයකට සැහැල්ලු යලොරි රථයක් 
ලබා ගැනීම. 

 

2018-12-26 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
රසම්පාදන 

කමිටුව 

එම 1000/= 16 000/= එම එම අදාල නැත. NCB 
 

Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2018/280 
කෑගල්ල රායද්ය ය විදුලි ඉංිනයන්රු 

ඒකකයට අයත් කෑගල්ල 
පාරියභෝගික යසේවා මධයස්ථානය 
සදහා කුලී පදනම මත වසර 02ක 

2018-12-26 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
රසම්පාදන 

කමිටුව 

එම 1000/= 16 000/= එම එම අදාල නැත. NCB 
 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/dn0mz1xrwyrmmmo/ENG-DD1-CC-2018-150.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u9x3ye032fbvrf0/ENG-DD2-PHM-PRO%26HM-DD2-DPC-STORES-2018-42.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u9x3ye032fbvrf0/ENG-DD2-PHM-PRO%26HM-DD2-DPC-STORES-2018-42.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2s8teun86tiir7r/Sin-DD2-CP-PPC-2018-278.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2s8teun86tiir7r/Sin-DD2-CP-PPC-2018-278.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wr25ugz84k6dyy2/Sin-DD2-CP-PPC-2018-279.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wr25ugz84k6dyy2/Sin-DD2-CP-PPC-2018-279.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/05r3mhrjerlkjmm/Sin-DD2-CP-PPC-2018-280.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/05r3mhrjerlkjmm/Sin-DD2-CP-PPC-2018-280.pdf?dl=0
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කාලයකට කෲ කැබ්  රථයක් ලබා 
ගැනීම. 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2018/281 
කුණ්ඩසායල් රායද්ය ය විදුලි 
ඉංිනයන්රු ඒකකයට අයත් 

උඩදුම්බර පාරියභෝගික යසේවා 
මධයස්ථානය සදහා කුලී පදනම 
මත වසර 02ක කාලයකට කෲ 

කැබ්  රථයක් ලබා ගැනීම. 
 

2018-12-26 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
රසම්පාදන 

කමිටුව 

එම 1000/= 16 000/= එම එම අදාල නැත. NCB 
 

Click 
here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2018/282 
නාවලපිටිය රායද්ය ය විදුලි 
ඉංිනයන්රු ඒකකයට අයත් 

ගම්යපොළ පාරියභෝගික යසේවා 
මධයස්ථානය සදහා කුලී පදනම 
මත වසර 02ක කාලයකට 4WD  
ඩබල් කැබ්  රථයක් ලබා ගැනීම. 

 

2018-12-26 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
රසම්පාදන 

කමිටුව 

එම 1000/= 20 000/= එම එම අදාල නැත. NCB 
 

Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2018/283 
රධාන ඉංිනයන්රු (තැනීම්) - ම.ප. 

ඒකකය සඳහා කුලී පදනම මත 
වසර 02ක කාලයකට වෑන් රථයක් 

ලබා ගැනීම. 
 

2018-12-26 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
රසම්පාදන 

කමිටුව 

එම 1000/= 16 000/= එම එම අදාල නැත. NCB 
 

Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2018/284 
රධාන ඉංිනයන්රු (තැනීම්) - ම.ප. 

ඒකකය සඳහා කුලී පදනම මත 
වසර 02ක කාලයකට වෑන් රථයක් 

ලබා ගැනීම. 
 

2018-12-26 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
රසම්පාදන 

කමිටුව 

එම 1000/= 16 000/= එම එම අදාල නැත. NCB 
 

Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2018/285 
රධාන ඉංිනයන්රු (තැනීම්) - ම.ප. 

ඒකකය සඳහා කුලී පදනම මත 
වසර 02ක කාලයකට යමෝටර් කාර් 

රථයක් ලබා ගැනීම. 
 

2018-12-26 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
රසම්පාදන 

කමිටුව 

එම 1000/= 20 000/= එම එම අදාල නැත. NCB 
 

Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2018/286 
රධාන ඉංිනයන්රු (සැලසුම් හා 

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

කාලයකට යමෝටර් කාර් රථයක් 
ලබා ගැනීම. 

 

2018-12-26 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
රසම්පාදන 

කමිටුව 

එම 1000/= 20 000/= එම එම අදාල නැත. NCB 
 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/0q2a276diwm0g7q/Sin-DD2-CP-PPC-2018-281.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0q2a276diwm0g7q/Sin-DD2-CP-PPC-2018-281.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gxcyvfszrp94aoo/Sin-DD2-CP-PPC-2018-282.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gxcyvfszrp94aoo/Sin-DD2-CP-PPC-2018-282.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/471t02fry5y6sid/Sin-DD2-CP-PPC-2018-283.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/471t02fry5y6sid/Sin-DD2-CP-PPC-2018-283.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fmcjsv1juhaq134/Sin-DD2-CP-PPC-2018-284.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fmcjsv1juhaq134/Sin-DD2-CP-PPC-2018-284.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yfpzxd2xj6t1f02/Sin-DD2-CP-PPC-2018-285.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yfpzxd2xj6t1f02/Sin-DD2-CP-PPC-2018-285.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wd0lpflzsnh44yh/Sin-DD2-CP-PPC-2018-286.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wd0lpflzsnh44yh/Sin-DD2-CP-PPC-2018-286.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2018/287 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාරි මධයම 

පළාත් කාර්යාලය සඳහා කුලී 
පදනම මත වසර 02ක කාලයකට 
4WD  ඩබල් කැබ්  රථයක් ලබා 

ගැනීම. 
 

2018-12-26 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
රසම්පාදන 

කමිටුව 

එම 1000/= 20 000/= එම එම අදාල නැත. NCB 
 

Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2018/290 
කුණ්ඩසායල් රායද්ය ය විදුලි 

ඉංිනයන්රු ඒකකයට අයත් වාණිජ් 
උප ඒකකය සදහා කුලී පදනම මත 
වසර 02ක කාලයකට 4WD  ඩබල් 

කැබ්  රථයක් ලබා ගැනීම. 
 

2018-12-26 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
රසම්පාදන 

කමිටුව 

එම 1000/= 20 000/= එම එම අදාල නැත. NCB 
 

Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2018/291 

දඹුල්ල රායද්ය ය විදුලි ඉංිනයන්රු 
බල රයද්ශයට අයත් දඹුල්ල විදුලි 
පාරියභෝගික යසේවා මධයස්ථානය 

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

කාලයකට ලබා ගැනීම. 
 

 දඹුල්ල නගර සීමාව තුළ පිහිටා 
තිබිය යුතුය. 

 ව.අ. 2500ක පමය 
යගොඩනැගිල්ලක් විය යුතුය. 

 සැහැල්ලු යලොරි රථ 03ක් 
නවතා තැබීමට හා පහසුයවන් 
හැරවීමට අවශය ඉඩකඩ තිබිය 

යුතුය. 

 ජ්ලය  විදුලිය  දුරකථන හා 
මාර්ග පහසුකම් සහ අයනකුත් 
සනීපාරක්ෂක පහසුකම් තිබිය 

යුතුය. 

 පාරියභෝගිකයන්ට පහසුයවන් 
ළඟාවීමට හැකි ස්ථානයක 

යගොඩනැඟිල්ල පිහිටා තිබිම. 
 

2018-12-26 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
රසම්පාදන 

කමිටුව 

තමා විසින් සකස් 
කරගත් අයදුම්පතක 
බලායපොයරොත්තු වන 

කුලිය සහ 
යගොඩනැගිල්යල් සියලු 

විස්තර සඳහන් කර 
එවන්න. 

දු.අ.   066-2283442 

- - ර.ඉ. (වාණිජ්) කාර්යාලය  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  

අංක 04  
අස්ගිරිය පාර  

මහනුවර. 

ර.ඉ. (වාණිජ්) 
කාර්යාලය  

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  
අංක 04  

අස්ගිරිය පාර  
මහනුවර. 

අදාල නැත. NCB 
 

- 

 

යබදාහැර යම් 
අංශය 03 

 (සබරගමුව) 

SAB/DGM/CE(COM)/SS/201
9/01 

 
නි යයෝජ්ය සාමානයාධිකාර 

(සබරගමුව) කාර්යාලය සඳහා වසර 
01ක කාලයකට යපෞද්ගලික 

2018-12-26 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 

500.00 100,000.00 නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 

-- NCB 
 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/sa6bo54pa93h9cl/Sin-DD2-CP-PPC-2018-287.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sa6bo54pa93h9cl/Sin-DD2-CP-PPC-2018-287.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s9l0d5xfnbkm35k/Sin-DD2-CP-PPC-2018-290.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s9l0d5xfnbkm35k/Sin-DD2-CP-PPC-2018-290.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o53nxg04csz0wt4/SAB_DGM_CE%28COM%29_SS_2019_01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o53nxg04csz0wt4/SAB_DGM_CE%28COM%29_SS_2019_01.pdf?dl=0
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ආරක්ෂක යසේවාව ලබා ගැනීම රත්නපුර රත්නපුර. රත්නපුර. 

යබදාහැර යම් 
අංශය 03 

 (සබරගමුව) 

SAB/DGM/CE(COM)/SS/201
9/02 

 
රධාන ඉංින යන්රු (යබදාහැරම් 
නඩත්තු) සබරගමුව කාර්යාලය 

සඳහා වසර 01ක කාලයකට 
යපෞද්ගලික ආරක්ෂක යසේවාව ලබා 

ගැනීම 
 

2018-12-26 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

එම 500.00 51,000.00 එම එම -- NCB 
 

Click              
Here 

 

යබදාහැර යම් 
අංශය 03 

 (සබරගමුව) 

SAB/DGM/CE(COM)/SS/201
9/03 

 
රධාන ඉංින යන්රු (තැනීම්) 

සබරගමුව කාර්යාලය සඳහා වසර 
01ක කාලයකට යපෞද්ගලික 

ආරක්ෂක යසේවාව ලබා ගැනීම 
 

2018-12-26 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

එම 500.00 51,000.00 එම එම -- NCB 
 

Click 
Here 

යබදාහැර යම් 
අංශය 03 

 (සබරගමුව) 

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

9/04 

 
විදුලි ඉංින යන්රු (ඇහැළිය යගොඩ)  

කාර්යාලය සඳහා වසර 01ක 
කාලයකට යපෞද්ගලික ආරක්ෂක 

යසේවාව ලබා ගැනීම 
 

2018-12-26 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

එම 500.00 40,000.00 එම එම -- NCB 
 

Click              
Here 

 

යබදාහැර යම් 
අංශය 03 

 (සබරගමුව) 

AB/DGM/CE(COM)/SS/2019/

05 

 
විදුලි ඉංින යන්රු (ඇඹිලිපිටිය)  
කාර්යාලය සඳහා වසර 01ක 

කාලයකට යපෞද්ගලික ආරක්ෂක 
යසේවාව ලබා ගැනීම 

 

2018-12-26 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

එම 500.00 40,000.00 එම එම -- NCB 
 

Click              
Here 

 

යබදාහැර යම් 
අංශය 03 

 (සබරගමුව) 

AB/DGM/CE(COM)/SS/2019/

06 

 
විදුලි ඉංින යන්රු (රත්නපුර)  
කාර්යාලය සඳහා වසර 01ක 

කාලයකට යපෞද්ගලික ආරක්ෂක 
යසේවාව ලබා ගැනීම 

2018-12-26 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

එම 500.00 47,000.00 එම එම -- NCB 
 

Click              
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/qjcn8g9av0v9h6j/SAB_DGM_CE%28COM%29_SS_2019_02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qjcn8g9av0v9h6j/SAB_DGM_CE%28COM%29_SS_2019_02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zeexty5wnsfu02y/SAB_DGM_CE%28COM%29_SS_2019_03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zeexty5wnsfu02y/SAB_DGM_CE%28COM%29_SS_2019_03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ru64e1dl0gl72w9/SAB_DGM_CE%28COM%29_SS_2019_04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ru64e1dl0gl72w9/SAB_DGM_CE%28COM%29_SS_2019_04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cfwppdsvg1dxu05/SAB_DGM_CE%28COM%29_SS_2019_05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cfwppdsvg1dxu05/SAB_DGM_CE%28COM%29_SS_2019_05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6o0qwu0hro1510i/SAB_DGM_CE%28COM%29_SS_2019_06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6o0qwu0hro1510i/SAB_DGM_CE%28COM%29_SS_2019_06.pdf?dl=0
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යබදාහැර යම් 
අංශය 03 

 (සබරගමුව) 

SAB/DGM/CE(COM)/SS/201
9/07 

 
විදුලි ඉංින යන්රු (රුවන්වැල්ල)  
කාර්යාලය සඳහා  වසර 01ක 

කාලයකට යපෞද්ගලික ආරක්ෂක 
යසේවාව ලබා ගැනීම 

 

2018-12-26 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

එම 500.00 55,000.00 එම එම -- NCB 
 

Click 
Here 

යබදාහැර යම් 
අංශය 03 

 (සබරගමුව) 

SAB/DGM/CE(COM)/US 

Vehicle Sale/2018/02(Scrap 

Vehicle) 

 
භාවිත යයන් ඉවත් කරන ලද අබලි 
වාහන කැබලි විකිණීම - සබරගමුව 

පළාත 
 

2018-12-26 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

එම 1000.00 ලංසු මි යලන් 
10% ක අගයක් 

එම එම -- NCB 
 

Click 
Here 

යබදාහැරම් 
අංශය 04 
(දකුණු 
පළාත) 

දප/හම්/ලි03/නිළ ඇඳුම්/2018/08 
 

නිළ ඇඳුම් මසා නිම කර සැපයීම 
 

හම්බන්යතොට රායද්ය ය විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ යසේවක 
මණ්ඩලය සඳහා නිළ ඇඳුම් මසා 

නිම කර සැපයීම. 

2018.12.20 
ප.ව.2.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

රායද්ය ය විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය. 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය 

සිරියබෝපුර  
හම්බන්යතොට 

 
දු.ක - 0472256288 

 

1000/- 5000/- රායද්ය ය විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය. 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 
සිරියබෝපුර, 

හම්බන්යතොට 
 

රායද්ය ය විදුලි 
ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය. 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය 

සිරියබෝපුර, 
හම්බන්යතොට 

 

- NCB Click 
Here 

 
 

යබදාහැරම් 
අංශය 04 
(දකුණු 
පළාත) 

ර.ඉ.තැ(දප)/ලි1/2019/යකොන්ත්රාත් 
 

රධාන ඉංිනයන්රු තැනිම් (ද.ප) 
කාර්යාලයට 2019 වර්ෂයට අධි 
සැර/ අඩු සැර රැහැන් මාර්ග හා 

උපයපොල ඉදිකිරම් සඳහා 
යකොන්ත්රාත්කරුවන් ලියාපදිං ක 

කිරම 
 

2018/12/27 
ප.ව.2.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

රධාන ඉංිනයන්රු 
(තැනීම්) දකුණු පළාත් 

කාර්යාලය  ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය  

අංක 167  මාතර පාර  
ගාල්ල. දු.ක-
0912234933 

රු.500.00 - රධාන ඉංිනයන්රු 
(තැනීම්) දකුණු පළාත් 

කාර්යාලය  ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය  අංක 
167  මාතර පාර  ගාල්ල. 

රධාන ඉංිනයන්රු 
(තැනීම්) දකුණු 

පළාත් කාර්යාලය  
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය  අංක 167  
මාතර පාර  ගාල්ල. 

අදාළ  
යනොයේ. 

NCB Click 
Here 

 
 

යබදාහැරම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2018/47 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි රධාන 
ඉංිනයන්රු  රත්මලාන කාර්යාලය 

සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 
ලබාගැනීම සඳහා වූ යටන්ඩරය 

2018.12.27 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාර 

(බස්නාහිර පළාත 
දකුය-1) කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 608, 

ගාලුපාර, රත්මලාන. 
011-2638852 

500.00 15,000.00 රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්), නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාර 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-

1) කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 608, 

ගාලුපාර, රත්මලාන. 

රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්), නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාර 
(බස්නාහිර පළාත 

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

ගාලුපාර, රත්මලාන. 

 NCB Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/osh27swmrt57sx0/SAB_DGM_CE%28COM%29_SS_2019_07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/osh27swmrt57sx0/SAB_DGM_CE%28COM%29_SS_2019_07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tn5y93damfkz08i/SAB-DGM-CECOM-US%20vehicle%20Sale-2018-2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tn5y93damfkz08i/SAB-DGM-CECOM-US%20vehicle%20Sale-2018-2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mow7zpz0vmvbkx8/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B7%8A-%E0%B6%BD%E0%B7%9203-%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%85%20%E0%B6%87%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A-2018-08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mow7zpz0vmvbkx8/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B7%8A-%E0%B6%BD%E0%B7%9203-%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%85%20%E0%B6%87%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A-2018-08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kuk6sdqcnt50622/Sin-DD4-SP-%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB.%E0%B6%89.%E0%B6%AD%E0%B7%90%28%E0%B6%AF%E0%B6%B4%29-%E0%B6%BD%E0%B7%921-2019-%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%25
https://www.dropbox.com/s/kuk6sdqcnt50622/Sin-DD4-SP-%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB.%E0%B6%89.%E0%B6%AD%E0%B7%90%28%E0%B6%AF%E0%B6%B4%29-%E0%B6%BD%E0%B7%921-2019-%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%25
https://www.dropbox.com/s/ot5djzyqcf1n43x/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2018_47.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ot5djzyqcf1n43x/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2018_47.pdf?dl=0


 11 

යබදාහැරම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2018/48 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි 

යදහිවල  පුනුරුත්ථාපන කාර්යාලය 
සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 

ලබාගැනීම සඳහා වූ යටන්ඩරය 

2018.12.27 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
රසම්පාදන 

කමි ටුව 

එම 500.00 15,000.00 එම එම  NCB Click 
here 

 

යබදාහැරම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2018/49 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි   

යදහිවල රායද්ය ය රධාන විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය සඳහා කුලී 

පදනම මත වෑන් රථයක් 
ලබාගැනීම සඳහා වූ යටන්ඩරය 

 

2018.12.27 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
රසම්පාදන 

කමි ටුව 

එම 500.00 15,000.00 එම එම  NCB Click 
here 

 

යබදාහැරම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2018/50 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි   

යදහිවල රායද්ය ය රධාන විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය සඳහා කුලී 

පදනම මත වෑන් රථයක් 
ලබාගැනීම සඳහා වූ යටන්ඩරය 

 

2018.12.27 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
රසම්පාදන 

කමි ටුව 

එම 500.00 15,000.00 එම එම  NCB Click 
here 

 

යබදාහැරම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2018/51 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි විදුලි 

ඉංිනයන්රු -II (යබදාහැරම් 
නඩත්තු) සඳහා කුලී පදනම මත 
යමෝටර් කාර් රථයක් ලබාගැනීම 

සඳහා වූ යටන්ඩරය 
 

2018.12.27 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
රසම්පාදන 

කමි ටුව 

එම 500.00 15,000.00 එම එම  NCB Click 
here 

 

වත්කම් 
කළමනාකර

ය අංශය 
(පුහුණු 
කිරම්) 

DGM(Tr)Services/T/2018-10 

 
ලංවිම පුහුණූ  මධයස්ථානය  

කාසල්රි - දික්ඔය සඳහා 
යපෞද්ගලික ආරක්ෂක යසේවා ලබා 

ගැනීම. 

2018-12-27 
දින 

පැය. 14:00 
පැයට අවසන් 
කරනු  ලැයබ්. 

 
 
 

රායද්යය 
රසම්පාදන 

කමිටුව 
(වත්කම් 

කළමනාකර
ය) 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාරි 
(පුහුණු කිරම්) 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
ශ්රී යද්වානන්ද පාර  

පිළියන්දල. 
 

දු.අ. 011 261 4468 
 

1 000.00 45 000.00 නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාරි (පුහුණු 

කිරම්) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
ශ්රී යද්වානන්ද පාර  

පිළියන්දල. 

 
දු.අ. 011 261 4468 

 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාරි 
(පුහුණු කිරම්) 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
ශ්රී යද්වානන්ද පාර  

පිළියන්දල. 
 

දු.අ. 011 261 4468 
 

අදාල 
යනොයේ. 

NCB 
 
 

Click 

Here 

වයාපෘති 
අංශය 

 )සම්යරේෂය 
තැනීම් 

වයාපෘති(  

CEB/TCP/DGM/APGS/2018/02 
කල්බදු ක්රමය යටයත් වයාපෘති 

කාර්ය මණ්ඩලය සදහා 
පන්නලග්රිඩ් උඋපයපොලඅසලනිවසක්

ලබාගැනීම  
 

අවමවර්ගඅඩි1250, 
කාලය    : මාස08, කාමරගයනඅවම 

27/12/2018 
 

 ැය10 .00 
 

සභාපති  
රායද්ය ය මිල 

කැදවීයම් 
කමිටුව 

)සම්යරේෂය 
තැනීම් 

වයාපෘති (
කාර්යාලය 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාරි 

)සම්යරේෂය තැනීම් 

වයාපෘති (ලං.වි.ම. , 

55- 1/1  තලපත්පිටිය 
පාර   ඇඹුල්යදණිය  

නුයේයගොඩ 
කාර්යාලයයන් යහෝ 

- - නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාරි 

)සම්යරේෂය තැනීම් 

වයාපෘති (ලං.වි.ම. , 55-

1/1  තලපත්පිටිය පාර  
ඇඹුල්යදණිය  
නුයේයගොඩ 

කාර්යාලයයන් යහෝ 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාරි 

)සම්යරේෂය තැනීම් 

වයාපෘති (ලං.වි.ම. , 

55- 1/1  තලපත්පිටිය 
පාර   ඇඹුල්යදණිය  

නුයේයගොඩ 
කාර්යාලයයන් යහෝ 

- NCB 
 
 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/2cde3t3woawmz9v/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2018_48.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2cde3t3woawmz9v/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2018_48.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pvud7r5gwv4i7z1/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2018_49.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pvud7r5gwv4i7z1/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2018_49.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ggmepx77ba7glz8/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2018_50.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ggmepx77ba7glz8/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2018_50.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n0vdtc4auw8j9tp/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2018_51.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n0vdtc4auw8j9tp/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2018_51.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/urlbfbwpnkg26mq/Eng-AM-TRN-DGM%28Tr%29-Services-T-2018-10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/urlbfbwpnkg26mq/Eng-AM-TRN-DGM%28Tr%29-Services-T-2018-10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oanaw4o354ljzlm/Eng-PRJ-TCP-CEB-TCP-DGM-APGS-2018-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oanaw4o354ljzlm/Eng-PRJ-TCP-CEB-TCP-DGM-APGS-2018-02.pdf?dl=0
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40, වැසිකිලි

 අවම02,වාහනනැවතීම
 

 අවමවාහන03ක්සදහාවිය

යුතුය, අවශය 
රයද්ශයපන්නලග්රිඩ් උඋපයපොලඅවට 

(5km) 
 

ලං.වී.ම .55 

1/1 , 

තලපත්පිටිය

පාර, 

ඇඹුල්යදණිය

, නුයේයගොඩ 

ලියාපදිං ක තැපෑයලන් 
ලබා ගත හැකිය 

ලියාපදිං ක තැපෑයලන් 
ලබා ගත හැකිය 

ලියාපදිං ක තැපෑයලන් 
ලබා ගත හැකිය 

වයාපෘති 
අංශය 

 )සම්යරේෂය 
තැනීම් 

වයාපෘති(  

CEB/TCP/DGM/CFSGS/ 2018/01 
කල්බදු ක්රමය යටයත් වයාපෘති 

කාර්ය මණ්ඩලය සදහා 
සපුගස්කන්ද ග්රිඩ් උ 

උපයපොලඅසලනිවසක්ලබාගැනීම  
 

අවමවර්ගඅඩි1250, 
කාලය    : මාස08, කාමරගයනඅවම 

40, වැසිකිලි

 අවම02,වාහනනැවතීම
 

 අවමවාහන03ක්සදහාවිය

යුතුය, අවශය 
රයද්ශයසපුගස්කන්දග්රිඩ් උඋපයපොලඅ

වට (10km) 
 

27/12/2018 
 

 ැය10 .00 
 

සභාපති  
රායද්ය ය මිල 

කැදවීයම් 
කමිටුව 

)සම්යරේෂය 
තැනීම් 

වයාපෘති (
කාර්යාලය 

ලං.වී.ම .55 

1/1 , 

තලපත්පිටිය

පාර, 

ඇඹුල්යදණිය

, නුයේයගොඩ 

එම - - එම එම - NCB 
 
 

Click Here 

වයාපෘති 
අංශය 

(අරමුණුකළ

ානාකරු, 
හරිත 

බලශක්ති 
සංවර්ධනය 

සහ 
බලශක්ති 

කාර්යක්ෂම
තා 

නඟාසිටුවීයම් 
ආයයෝජ්න 

වැඩ සටහන 

අදියර II( 

1යකොටස 
සහ 2 

යකොටස) 
) 
 
 

PM/GPDEEIIP Tr2/P1&P2/2018/SS 
 

වයාපෘති අංශයේ කාර්යාල සඳහා 
යපෞද්ගලික ආරක්ෂක යසේවය 

සැපයීම 
 

අවුරුදු යදකක කාල සීමාවක් සදහා 
යසේවාව ලබා ගැනීමසහඅවශයතාවය 
මත යසේවය  දීර්ඝ කිරම යන කරුණු 

යමම ලංසුවට අදාල යේ. 
 
 

අයදුම්පත්රය සම්ූරර්ය කර (අනු 
පිටපතක් සමග)  ලංසුඇපකරය 
සමග මුද්රා තැ ක කවරයක බහා 

ලියාපදිං ක තැපෑයලන් යහෝ 
රැයගනේත් භාරදිය හැක. අයදුම්පත 

බහාලන කවරයේ වම් පස ඉහල 
යකලවයර් “ආරක්ෂක යසේවා 

සැපයීම සඳහා මිල ගයන් කැදවීම- 
ලංසු අංකය- 

2018යදසැම්බර් 
මස 19 

වැනි දින 
යප.ව 
10.00 

රසම්පාදනක
මිටුව- 

වයාපෘතිඅංශ
ය 
 

අරමුණුකළානාකරු, 
හරිත බලශක්ති 
සංවර්ධනය සහ 

බලශක්ති 
කාර්යක්ෂමතා 
නඟාසිටුවීයම් 

ආයයෝජ්න වැඩ 

සටහන අදියර II( 

1යකොටස සහ 2 
යකොටස) 

අංක 318  ඇවරිවත්ත 
පාර  වත්තල 

 
දු.ක : 

0112931543 

500.00 50 000.00 අරමුණුකළානාකරු, 
හරිත බලශක්ති 

සංවර්ධනය සහ බලශක්ති 
කාර්යක්ෂමතා 

නඟාසිටුවීයම් ආයයෝජ්න 

වැඩ සටහන අදියර II( 

1යකොටස සහ 2 යකොටස) 
අංක 318  ඇවරිවත්ත 

පාර  වත්තල 
 
 

දු.ක : 
0112931543 

අරමුණුකළානාකරු, 
හරිත බලශක්ති 
සංවර්ධනය සහ 

බලශක්ති 
කාර්යක්ෂමතා 
නඟාසිටුවීයම් 

ආයයෝජ්න වැඩ 

සටහන අදියර II( 

1යකොටස සහ 2 
යකොටස) 

අංක 318  ඇවරිවත්ත 
පාර  වත්තල 

 
දු.ක : 

0112931543 

- NCB Click Here 

https://www.dropbox.com/s/uanl5qrar401jl0/ENG-TRJ-TCP-CEB_TCP_DGM_CFSGS_2018_01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/all6mfhdmyti8b3/Sin-PRJ-P3-PM-CENEIP%20%E2%80%93%20P3-T-2016-04.pdf?dl=0
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PM/GPDEEIIPTr2/P1&P2/2018/SS” 
යලස සඳහන් කල යුතුය. 

 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය යවනුයවන් සපයාගැනීම් කමිටුයේ සභාපති විසින් හැකියාවැති සැපයුම්කරුවන් යවතින්  ජ්ාතයන්තර/ජ්ාතික තර`ගකාර ලංසු ඉදිරිපත් කිරයම් 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 ලියාපදිං ක 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 නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාර/ප රධාන 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 සාමානයාධිකාර 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 කිරයමන් අදාල නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාර/ප රධාන ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපොත් අයේක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ඔවුන්යේ නියයෝිනතයින්ට අදාල නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාර/ප රධාන ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් පරක්ෂා 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 විවෘත කරනු ලබන අතර ප රමාදව ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලංසු 
ප රතියක්ෂේප කරනු ලැයබ්. 
 
මීට අදාල සියලු විස්තර හා පැහැදිලි කිරම් විමසිය යුත්යත් ලංසු යපොත් නික`ත් කරනු ලබන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාර/ ප රධාන ඉංිනයන්රු යවතිනි. 
 

 

 
 ICB ) අන්තර්ජ්ාතික තර`ගකාර ලංසු “  NCB ) යද්ය ය තර`ගකාර ලංසු 
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