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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 

යබදා හැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2018/087 
 

Wraparound Sleeve For Repair 
Outer Sheath of Cable  – 30 Nos. 

 

2019 
ජනවාරී 

16 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 
යකොළඹ 03මගින් 
2019- 01-14 දිනට 

යපර 
දුක.011-2575923 

 
 

011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

9,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

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

03 හි තබා ඇති ලංසු 
යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- NCB click here 
 

යබදා හැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2018/12
8 
 

නිපයෝජ්ය සාාානයාධිකාකා  

(පකොළඹ නගරයට) අනියුක්ත ප්ර.ඉ 

(බලශක්ති කළාණාකරණ හා 

රජ්පේ පිහිටුම්) යන ඒකක වලට 

ආරක්ෂිත නිල ඇදුම් (Safety 

Uniform)  ාැසිා හා සැ යිා. 

2019 ජනවාරි 
මස 16 වැනිදා 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 
(මුදලින්) 

 

5,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

එම එම - NCB click here 
 

https://www.dropbox.com/s/rj8x62jp3hq41qh/ENG-DD1-CC-2018-087.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cqodokmlao76kp9/ENG-DD1-CC-2018-128.pdf?dl=0
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යබදා හැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2018/148 
 

i)   Straight Through Joint HS for 
11kV/ 

240Sqmm/ 1C/ XLPE/  SWA 
(Without Ferrules) -70 Nos. 

 
 

ii) Transition Joint for 240Sqmm 
/11kV/ 3C/ Cu/XLPE/SWA Cable  to 
95Sqmm /11kV /3C/ Cu/PILC/SWA 

Cable (Without  Ferrules) 
- 60 Nos. 

 

2019 
ජනවාරී 

16 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 
(මුදලින්) 

71,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

එම එම - NCB click here 
 

යබදා හැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2018/161 
 

Cable UG AL XLPE Insulated LT 4C 
150Sqmm – 1,000 Mtrs. 

2019 
ජනවාරී 

16 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 
(මුදලින්) 

27,500.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

එම එම - NCB click here 
 

යබදා හැරිම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/18/316 

 
අම් ාර ප්රාපීය ය ගබවාප  
භාවිතයට ගත පනොහැකි/ පදෝෂ 

සහිත විදුලි ානු විකිණීා. 

2019.01.16   

වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

ප්රායීය ය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 

(අම්පාර) 
063-2222387 
063-2222078            

යහෝ 
නියයෝජය 

සමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 

 
026-2221030 

500.00 - නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය), 

උප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click Here 

යබදා හැරිම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/18/317 

 
කල්මුපේ ප්රාපීය ය ගබවාප  

භාවිතයට ගත පනොහැකි/ පදෝෂ 

සහිත විදුලි ානු විකිණීා. 

2019.01.16   

වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

ප්රායීය ය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 

(කල්මුයණ්) 
067-2229276 

යහෝ 
නියයෝජය 

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

500.00 - එම එම - NCB Click Here 

https://www.dropbox.com/s/rz40s2t3437r2dl/ENG-DD1-CC-2018-148.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rb6khgww9v2b495/ENG-DD1-CC-2018-161.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2e8gavzxig8vyj4/Eng-DD2-EP-316%20Sale%20of%20unserviceable%20meters%20lying%20in%20Ampara%20Area%20Stores.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1txrj1yt925qt49/Eng-DD2-EP-317%20Sale%20of%20unserviceable%20meters%20lying%20in%20Kalmunai%20Area%20Stores.pdf?dl=0
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යබදා හැරිම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/18/318 

 
ාවකලපුව ප්රාපීය ය ගබවාප  

භාවිතයට ගත පනොහැකි/ පදෝෂ 

සහිත විදුලි ානු විකිණීා. 

2019.01.16   

වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

ප්රායීය ය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 

(මඩකලපුව) 
065-2222639 

යහෝ 
නියයෝජය 

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

500.00 - එම එම - NCB Click Here 

යබදා හැරිම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/18/319 

 
ත්රිකුණාණාාලය ප්රාපීය ය ගබවාප  

භාවිතයට ගත පනොහැකි/ පදෝෂ 

සහිත විදුලි ානු විකිණීා. 

2019.01.16   

වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

ප්රායීය ය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 

(ත්රිකුයාමලය) 
026-2222301 
026-2220060            

යහෝ 
නියයෝජය 

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

500.00 - එම එම - NCB Click Here 

ඉදිකිරීම් 

ජනන අංශය 
(ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය) 

LV/T/2018/0388 

 
පවතින වාහන අංගනය දීරඝ 
කිරිම(බිම් යකොන්ක්රිට් අතිරිම) 

2019/01/16   
14'00 පැයට 

 
 

පූර්ව ලංසු 
රැස්වීම 

02/01/2019 
10.00 පැයට 

 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය-
කනිෂ්ඨ 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන අංශය, 
4වන මහල, බලස්ථාන 

කළමයාකරු 
(ලක්විජය සංකීර්යය) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්ය ෝයල් 
032-2268964/977 

3500/- මුදල  
(නැවත 

යනොයගවන 
යටන්ඩර් 
තැන්පතුව) 
සාමානයාධිකා
කාරී ලංකා 
විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
නමින් 
මහජන 
බැංකුයේ 

ගිණුම් අංක: 
071100123
320705 
යවත බැර 
කල හැක. 

 
 

රු. 120,000.00 ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 

මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය 

සංකීර්යය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච් යලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 

 
TP : 032 226 8972 
Fax: 032 226 8975 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 
යගොඩනැගිල්ල, 

ලක්විජය සංකීර්යය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච් යලයි 

61342. 
 

http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 
යනොමියල් 
බාගත 

කරගත හැක 
 

NCB Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/3m7cq7avantfvdw/Eng-DD2-EP-318%20Sale%20of%20unserviceable%20meters%20lying%20in%20Batticaloa%20Area%20Stores.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1ir4qw5n5deocka/Eng-DD2-EP-319%20Sale%20of%20unserviceable%20meters%20lying%20in%20Trincomalee%20Area%20Stores.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/b9ya0vuqwhru75x/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2018-0388.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b9ya0vuqwhru75x/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2018-0388.pdf?dl=0
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යසේවා 
ජනන අංශය 
(ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය) 

LV/Q/2018/2337 
ලක්විජය විදුලි බලාගාරයේ කරඹ 
හා දළුව නිවාස සංකීරයවල සුළු 
පරිමායයේ මුලික විදුලි නඩත්තු 
කටයුතු සිදුකිරීම සදහා ටටන්ඩර් 

කැදව්ම 
 

ප.ව. 14.00 
09/01/2019 

දින 
 
 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය-
කනිෂ්ඨ 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 
යගොඩනැගිල්ල, 

ලක්විජය සංකීර්යය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච් යලයි 

61342. 

TP : 032 226 8977 

Fax: 032 226 8966 

1000/- මුදල  
(නැවත 

යනොයගවන 
යටන්ඩර් 
තැන්පතුව) 
සාමානයාධිකා
කාරී ලංකා 
විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
නමින් 
මහජන 
බැංකුයේ 

ගිණුම් අංක: 
071100123
320705 
යවත බැර 
කල හැක 

 

රු. 50,000.00 ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය 
සංකීර්යය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච් යලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 

 

TP : 032 226 8972 

Fax: 032 226 8975 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 
යගොඩනැගිල්ල, 

ලක්විජය සංකීර්යය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච් යලයි 

61342. 
 

http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 
යනොමියල් 
බාගත 

කරගත හැක 
 

NCB Click 
Here 

 

ජනන අංශය 
(ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය) 

එල්වි/ටි/2018/0224 
 

නඩත්තු සහායක ටසේවය 
(ට ොරතුරු  ාක්ෂන, IT 

ප.ව. 14.00 
16/01/2019 

දින 
 
 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය-
කනිෂ්ඨ 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

 

එම 1000/- එම රු. 100,000.00 එම එම එම NCB Click 
Here 

 

ජනන අංශය 
 (ජනන 
ආරක්ෂය) 

 

ProtGen/Office/11/2018/01/01/01 
පදිංචිය 
සදහා 
නිවසක් 
කුලී 
පදනම 
මත 

ලබාගැනීමට 
මිල 
ගයන් 

කැදවීම - ජනන 
ආරක්ෂය 

2019/01/17දින
යපරවරු10.30

ට 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකා

කාරී 
(ජනනආරක්ෂ

ය ) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(ජනනආරක්ෂය 

)40/20A, අම්පිටිය 

පාර, මහනුවර 
Tel:  +94 - 81-2234364 

+94-81-2224424 
Fax:  +94-81-2246599 

 

රු100/= 
සෑම 

යගවීමක්ම 
ඕනෑම 
මහජන 
බැංකු 

ශාඛාවක් 
මගින් 
මහජන 
බැංකුයේ 

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 
ලං.වී.ම . 
ජනන 

මුලස්ථාන
යේ ගිණුම් 

අංක 071-

1001-2-

3320-705 

අදාලයනොයේ නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(ජනනආරක්ෂය) 

40/20A, අම්පිටිය පාර, 
මහනුවර. 

 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(ජනන-ආරක්ෂය ) 

40/20A, අම්පිටිය 

පාර, මහනුවර. 
 

ලංකා 
විදුලිබල 

මණ්ඩලයේ, 
නි:සා (ජනන 
ආරක්ෂය) 

කාර්යාලයේදී
යනොමිලයේ 
කියවිය 
හැකියේ 

NCB Click 
here 

 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/9igdkjc6zrdd3ov/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-Q-2018-2337.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9igdkjc6zrdd3ov/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-Q-2018-2337.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2fiw972hjtkqica/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2018-0224.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2fiw972hjtkqica/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2018-0224.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xk9cntdxvxuupnr/ENG-GEN-ProtGen-Office-11-2018-01-01-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xk9cntdxvxuupnr/ENG-GEN-ProtGen-Office-11-2018-01-01-01.pdf?dl=0
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බැරයවන 
යසේ යගවා 
බැංකු ලදුපත 
ඉදිරිපත් කල 

යුතුය. 

ජනන අංශය 

(මහවැලි 

සංකීර්යය) 

MC/RND/PT/2018/24 

රන්යදනිගල බලස්ථානයේ 

භාවිතයයන් ඉවත් කරනලද අබලි 

ද්රවය විකිිමම සදහා ලංසු කැදවිම. 

 
 

2019/01/17 
14:00 පැය 

ජනන 
කිමෂ්ඨ  
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(මහවැලි 
සංකීර්යය) 

1. නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(මහවැලි සංකීර්යය), 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

තැ.යප. 42, අම්පිටිය 

පාර, මහනුවර. 

දුරකථන: 081-

2224568 
 

2. ප්රධාාන ඉංජියන්රු, 

රන්යදනිගල විදුලි 
බලස්ථානය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තැ.යප. 05, රන්ටැයේ. 

 
දුරකථන : 055-

4929011 

ෆැක්ස් : 055-2245755 

විදුත් : 

cerdmc.gen@ceb.lk 

 

රු.500.00 
මහජන 
බැංකුව 

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 

ඇති ලං.වි.ම. 
ජනන 

මුලස්ථාන 
 

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

යුතුය. 
 

රු.25,000.00 ප්රධාාන ඉංජියන්රු, 

රන්යදනිගල විදුලි 

බලස්ථානය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

තැ.යප. 05, රන්ටැයේ. 
 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු, 

රන්යදනිගල විදුලි 

බලස්ථානය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

තැ.යප. 05, 

රන්ටැයේ. 
 

 

 

NCB Click 

here 

 

යබදා හැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2018/16
3 
 

ප්රධාාන ඉං්නපරැ  (පකොළඹ දකුණාණ) 

කාර්යාලපේ,  ා පභෝගික පසේවා 

ාධායස්ථාන II සදහා කුණාලියට පහෝ 

බීදට පගොවනැගිල්ලක් ස යා 

ගැනිා. 
 

පිහිටිා-පකොළඹ 05 අවටිර. 

පගොවනැගිල්පල් බිම් ප්රාාණය- 

වර්ග අඩි 2000 

අවා වශපයර වාහන 04 ක් 

නැවැත්විය හැකි විය යුතුය. 

පිවිසුම් ාාර්ගපේ  ළල -අඩි 17 

පහෝ ඊට වැඩි. 

2019 ජනවාරි 
මස 16 වැනිදා 
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 

- - නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (යකොළඹ 
නගරය) කාර්යාලය, 

සිේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැලිල්ල 340, ආර් 
ඒ ද යමල් මාවත, යකොළඹ 
03 හි තබා ඇති ලංසු 

යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 
 

- NCB - 

mailto:cerdmc.gen@ceb.lk
https://www.dropbox.com/s/kqgm3xlmbzxqdiw/SIN-GEN-MC-RND-PT-2018-24.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kqgm3xlmbzxqdiw/SIN-GEN-MC-RND-PT-2018-24.pdf?dl=0
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දුරකථන හා ජ්ල  හසුකම් තිබිය 

යුතු ප . 

බදු  කාල සිාාව වසර 02 කි. 
 
 
 

 

යබදා හැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2018/16
4 
 

නිපයෝජ්ය සාාානයාධිකාකා  පකොළඹ 

නගරයට අනුයුක්ත ප්රධාාන 

ඉංජිපරරු (නවත්තු) ඒකකය 

සඳහා කූලි වැර  රථයක් ලබා 

ගැනීා. (වාහන අංක II/II) 

(වසර 02ක කාලයක් සඳහා) 
 
 

2019 ජනවාරි 
මස 16 වැනිදා 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැලිල්ල,340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් 

මාවත, යකොළඹ 03 
මගින් 

2019-01-14 දිනට 
යපර 

දුක.011-2575923 
011-2575930 

 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

එක් වැන් රථයක් 
සදහා 

10,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (යකොළඹ 
නගරය) කාර්යාලය, 

සිේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැගිල්ල, 340, ආර් 
ඒ ද යමල් මාවත, යකොළඹ 
03 හි තබා ඇති ලංසු 

යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- NCB click 
here 

 

යබදා හැරිම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/18/321 

 
ත්රිකුණාණාාලය, විදුලි අධිකාකාරී 

(ප්රාපීය ය නවත්තු ඒකකය)ප  

රාජ්කාරී කටයුතු සදහා වෑර 

රථයක් / වබල් කැබ් රථයක් 

කුණාලියට ලබා ගැනීා. 

2019.01.16   

වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

ප්රායීය ය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 

(ත්රිකුයාමලය) 
026-2222301 
026-2220060           

යහෝ 
නියයෝජය 

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

500.00 5,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
නිලායවලි පාර, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click Here 

යබදා හැරිම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/18/322 

 
නිපයෝජ්ය සාාානයාධිකාකාරී 

(නැපගනහිර) කාර්යාලය, විදුලි 

ඉංජිපරරු (බලශක්ති 

කළාණාකරන)ප  රාජ්කාරී 

කටයුතු සදහා කාර් රථයක් / වබල් 

කැබ් රථයක් කුණාලියට ලබා ගැනීා. 

2019.01.16   

වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

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

500.00 5,000.00 එම එම - NCB Click Here 

https://www.dropbox.com/s/k04g5c0li7umhhn/ENG-DD1-CC-2018-164.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k04g5c0li7umhhn/ENG-DD1-CC-2018-164.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8ohhblyar4y8hpt/Eng-DD2-EP-321%20Hiring%20a%20Van%20or%20Double%20cab%20for%20ES%20%28AMU%29%2C%20Trincomalee%20Area.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rc8p7m2dj5qmhdm/Eng-DD2-EP-322%20Hiring%20a%20Car%20or%20Double%20cab%20for%20EE%20%28EM%29%20at%20DGM%20%28East%29%20Office%2C%20Trincomalee.pdf?dl=0


 7 

යබදා හැරිම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/18/323 

 
කල්මුපේ, විදුලි අධිකාකාරී 

(නිරතාවූර්  ා පභෝගික පසේවා 

ාධායස්ථානය)ප  රාජ්කාරී කටයුතු 

සදහා වෑර රථයක් / වබල් කැබ් 

රථයක් කුණාලියට ලබා ගැනීා. 

2019.01.16   

වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

ප්රායීය ය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 

(කල්මුයණ්) 
067-2229276 

යහෝ 
නියයෝජය 

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

 

500.00 5,000.00 එම එම - NCB Click Here 

යබදා හැරිම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/18/324 

 
ාවකලපුව, ප්රාපීය ය ප්රධාාන විදුලි 

ඉංජිපරරුප  රාජ්කාරී කටයුතු 

සදහා කාර් රථයක් කුණාලියට ලබා 

ගැනීා. 

2019.01.16   

වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

ප්රායීය ය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 

(මඩකලපුව) 
065-2222639 

යහෝ 
නියයෝජය 

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

 

500.00 5,000.00 එම එම - NCB Click Here 

යබදා හැරිම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/18/325 

 
ාවකලපුව, විදුලි අධිකාකාරී 

(වාලච්පච්න  ා පභෝගික පසේවා 

ාධායස්ථානය)ප  රාජ්කාරී කටයුතු 

සදහා වෑර රථයක් / වබල් කැබ් 

රථයක් කුණාලියට ලබා ගැනීා. 
 

2019.01.16   

වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

එම 500.00 5,000.00 එම එම - NCB Click Here 

යබදා හැරිම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/18/326 

 
ාවකලපුව, විදුලි අධිකාකාරී 

(කලුවරචිකුණාඩි  ා පභෝගික පසේවා 

ාධායස්ථානය)ප  රාජ්කාරී කටයුතු 

සදහා වෑර රථයක් / වබල් කැබ් 

රථයක් කුණාලියට ලබා ගැනීා. 

2019.01.16   

වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

එම 500.00 5,000.00 එම එම - NCB Click Here 

https://www.dropbox.com/s/cmvcb3lcjev9jhg/Eng-DD2-EP-323%20Hiring%20a%20Van%20or%20Double%20cab%20for%20ES%20%28Ninthavur%20CSC%29%2C%20Kalmunai.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8xg4ujnfmodjqtk/Eng-DD2-EP-324%20Hiring%20a%20Car%20for%20CE%20%28Batticalo%29%2C%20Batticaloa%20Area.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s6nywzuvzxa2guo/Eng-DD2-EP-325%20Hiring%20a%20Van%20or%20Double%20cab%20for%20ES%20%28Valachchenai%20CSC%29%2C%20Batticaloa%20Area.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z2o2p123wblt241/Eng-DD2-EP-326%20Hiring%20a%20Van%20or%20Double%20cab%20for%20ES%20%28Kaluwanchikudy%20CSC%29%2C%20Batticaloa%20Area.pdf?dl=0
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යබදා හැරිම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/18/327 

 
ාවකලපුව, විදුලි අධිකාකාරී 

(පබදාහැරීම් නවත්තු)ප  රාජ්කාරී 

කටයුතු සදහා වෑර රථයක් / වබල් 

කැබ් රථයක් කුණාලියට ලබා ගැනීා. 
 

2019.01.16   

වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

එම 500.00 5,000.00 එම එම - NCB Click Here 

යබදා හැරිම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/18/328 

 
අම් ාර, ප්රාපීය ය ප්රධාාන විදුලි 

ඉංජිපරරුප  රාජ්කාරී කටයුතු 

සදහා කාර් රථයක් / වබල් කැබ් 

රථයක් කුණාලියට ලබා ගැනීා. 

2019.01.16   

වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

ප්රායීය ය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 

(අම්පාර) 
063-2222387 
063-2222078            

යහෝ 
නියයෝජය 

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

 

500.00 5,000.00 එම එම - NCB Click Here 

යබදා හැරිම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/18/329 

 
අම් ාර, විදුලි අධිකාකාරී (ාහඔය 

 ා පභෝගික පසේවා 

ාධායස්ථානය)ප  රාජ්කාරී කටයුතු 

සදහා වෑර රථයක් / වබල් කැබ් 

රථයක් කුණාලියට ලබා ගැනීා. 
 

2019.01.16   

වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

එම 500.00 5,000.00 එම එම - NCB Click Here 

යබදා හැරිම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/18/330 

 
අම් ාර, විදුලි අධිකාකාරී (අම් ාර 

 ා පභෝගික පසේවා 

ාධායස්ථානය)ප  රාජ්කාරී කටයුතු 

සදහා වෑර රථයක් / වබල් කැබ් 

රථයක් කුණාලියට ලබා ගැනීා. 

2019.01.16   

වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

එම 500.00 5,000.00 එම එම - NCB Click Here 

යබදා හැරිම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/18/331 

 
අම් ාර, විදුලි අධිකාකාරී (ප ොතුවිල් 

 ා පභෝගික පසේවා 

ාධායස්ථානය)ප  රාජ්කාරී කටයුතු 

සදහා වෑර රථයක් / වබල් කැබ් 

රථයක් කුණාලියට ලබා ගැනීා. 

2019.01.16   

වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

එම 500.00 5,000.00 එම එම - NCB Click Here 

https://www.dropbox.com/s/sf2jbkh896blka4/Eng-DD2-EP-327%20Hiring%20a%20Van%20or%20Double%20cab%20for%20ES%20%28DM%29%2C%20Batticaloa%20Area.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pqswq43jwzvnf7t/Eng-DD2-EP-328%20Hiring%20a%20Car%20or%20Double%20cab%20for%20CE%20%28Ampara%29%2C%20Ampara%20Area.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p2bqkiwjls4qows/Eng-DD2-EP-329%20Hiring%20a%20Van%20or%20Double%20cab%20for%20ES%20%28Mahaoya%20CSC%29%2C%20Ampara%20Area.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3rebh6gr52eiy9i/Eng-DD2-EP-330%20Hiring%20a%20Van%20or%20Double%20cab%20for%20ES%20%28Ampara%20CSC%29%2C%20Ampara%20Area.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bv6vhgc9d1pe6so/Eng-DD2-EP-331%20Hiring%20a%20Van%20or%20Double%20cab%20for%20ES%20%28Potuvil%20CSC%29%2C%20Ampara%20Area.pdf?dl=0
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යබදා හැරිම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/18/332 

 
අම් ාර, විදුලි අධිකාකාරී 

(පදහිඅත්තකේඩිය  ා පභෝගික 

පසේවා ාධායස්ථානය)ප  රාජ්කාරී 

කටයුතු සදහා වෑර රථයක් / වබල් 

කැබ් රථයක් කුණාලියට ලබා ගැනීා. 
 

2019.01.16   

වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

එම 500.00 5,000.00 එම එම - NCB Click Here 

යබදා හැරිම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/18/333 

 
ත්රිකුණාණාාලය, පගෝාරරකවවල 

 ා පභෝගික පසේවා ාධායස්ථානය 

සදහා පගොවනැගිල්ලක් කුණාලියට 

ලබා ගැනීා. 

2019.01.16   

වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

ප්රායීය ය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 

(ත්රිකුයාමලය) 
026-2222301 
026-2220060           

යහෝ 
නියයෝජය 

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

 

500.00 - එම එම - NCB Click Here 

යබදා හැරිම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/18/334 

 
අම් ාර, අක්කපර් ත්තුව 

 ා පභෝගික පසේවා ාධායස්ථානය 

සදහා පගොවනැගිල්ලක් කුණාලියට 

ලබා ගැනීා. 

2019.01.16   

වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

ප්රායීය ය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 

(අම්පාර) 
063-2222387 
063-2222078            

යහෝ 
නියයෝජය 

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

 

500.00 - එම එම - NCB Click Here 

යබදා හැරිම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/18/335 

 
අම් ාර, ාහඔය  ා පභෝගික පසේවා 

ාධායස්ථානය සදහා 
යගොඩනැගිල්ලක් කුලියට ලබා 

ගැනීම. 

2019.01.16   

වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

එම 500.00 - එම එම - NCB Click Here 

https://www.dropbox.com/s/4llkvp7y38kyvuv/Eng-DD2-EP-332%20Hiring%20a%20Van%20or%20Double%20cab%20for%20ES%20%28Dehiatttakandiya%20CSC%29%2C%20Ampara%20Area.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/29lva5auxca4a7s/Eng-DD2-EP-333%20Rent%20a%20building%20for%20Gomarankadawala%20CSC%2C%20Trincomalee%20Area.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v6f4rsmgr1sqf91/Eng-DD2-EP-334%20Rent%20a%20building%20for%20Akkaraipattu%20CSC%2C%20Ampara%20Area.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2g63klsd9ug8oy1/Eng-DD2-EP-335%20Rent%20a%20building%20for%20Mahaoya%20CSC%2C%20Ampara%20Area.pdf?dl=0
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යබදා හැරිම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/18/336 

 
අම් ාර, විදුලි අධිකාකාරී (ාහඔය 

 ා පභෝගික පසේවා 

ාධායස්ථානය)ප  නිල නිවාස 

සදහා නිවසක් කුණාලියට ලබා ගැනීා. 

2019.01.16   

වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

ප්රායීය ය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 

(අම්පාර) 
063-2222387 
063-2222078            

යහෝ 
නියයෝජය 

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

 

500.00 - එම එම - NCB Click Here 

යබදා හැරිම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/18/337 

 
ාවකලපුව, විදුලි අධිකාකාරී (එරාවූර්  

-පෙරකලඩි  ා පභෝගික පසේවා 

ාධායස්ථානය)ප  රාජ්කාරී කටයුතු 

සදහා වෑර රථයක් / වබල් කැබ් 

රථයක් කුණාලියට ලබා ගැනීා. 

2019.01.16   

වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

ප්රායීය ය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 

(මඩකලපුව) 
065-2222639 

යහෝ 
නියයෝජය 

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

500.00 5,000.00 එම එම - NCB Click Here 

යබදා හැරිම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/18/338 

 
නිපයෝජ්ය සාාානයාධිකාකාරී 

(නැපගනහිර) කාර්යාලය, විදුලි 

අධිකාකාරී (බලශක්ති 

කළාණාකරන)ප  රාජ්කාරී 

කටයුතු සදහා වෑර රථයක් / වබල් 

කැබ් රථයක් කුණාලියට ලබා ගැනීා. 
 

2019.01.16   

වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

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

500.00 5,000.00 එම එම - NCB Click Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය 03 
 (සබර) 

SAB/RAT-V68/HV/2019/04 

 
ඇලපාත පාරි යභෝගික යසේවා 

මධායස්ථාන යේ ඒකකයේ රාජකාරී 
කටයුතු සඳහා 4WD ඩබල් කැබ් 
රථ  01ක් කුලී පදනම මත ලබා 

ගැනීම 

2019-01-16 

 
ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාිමජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර 

1000.00 5000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාිමජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාිමජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

-- NCB Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/9abuycuxohtgnu9/Eng-DD2-EP-336%20Rent%20a%20house%20for%20the%20use%20of%20ES%20%28Mahaoya%20CSC%29%20quarters%2C%20Ampara%20Area.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gz7ot20zibnwusv/Eng-DD2-EP-337%20Hiring%20a%20Van%20or%20Double%20cab%20for%20ES%20%28Eravur%20-%20Chenkalady%20CSC%29%2C%20Batticaloa%20Area.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2ljhkp59m4cnc40/Eng-DD2-EP-338%20Hiring%20a%20Van%20or%20Double%20cab%20for%20ES%20%28EM%29%20at%20DGM%20%28East%29%20office%2C%20Trincomalee.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q6zhu65en0ato1h/SAB_RAT_-V68_HV_2019_04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q6zhu65en0ato1h/SAB_RAT_-V68_HV_2019_04.pdf?dl=0
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යබදාහැරී යම් 
අංශය 03 
 (සබර) 

SAB/RAT-V34/HV/2019/05 
 

විදුලි ඉංජි යන්රු (රත්නපුර) 
ඒකකයේ රාජකාරී කටයුතු සඳහා 
4WD ඩබල් කැබ් රථ  01ක් කුලී 

පදනම මත ලබා ගැනීම 
 

2019-01-16 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

එම 1000.00 5000.00 එම එම -- NCB Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය 03 
 (සබර) 

SAB/RAT-V69/HV/2019/06 
 

මල්වල පාරි යභෝගික යසේවා 
මධායස්ථාන යේ ඒකකයේ රාජකාරී 
කටයුතු සඳහා 4WD ඩබල් කැබ් 
රථ  01ක් කුලී පදනම මත ලබා 

ගැනීම 

2019-01-16 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

එම 1000.00 5000.00 එම එම -- NCB Click 
Here 

යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

(බපද II ) 

 

 

WPSII/T/2018/070 
යහොරය තැනීම් වැඩබිම 

පවත්වායගන යාම සඳහා සුදුසු 
යගොඩනැගිල්ලක් කුලියට යහෝ 

බීදට ලබා ගැනීම. 
(යගොඩනැගිල්ල වර්ග අඩි 750කට 

යනොඅඩු විය යුතු අතර බර වාහන, 

සැහැල්ලු වාහන නැවැත්වීම සහ 

යකොන්ක්රීට් කණු ආදී භාණ්ඩ ගබඩා 

කර තැබීමට හැකි යහොරය නගරය 

ආසන්නයේ ජලය, විදුලිය හා 

දුරකථන සහිත ප්රධාාන මාර්ගයකට 

ආසන්නව පිහිටා තිබිය යුතුය). 

 

2019.01.09 
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. 

 

- - 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/2018/071 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 

ක් සඳහා වෑන්යහෝ කෲ කැබ් රථ 

01ක් විදුලි ඉංජියන්රු 

(යහොරය) - බුලත්සිංහල 

පාරියභෝගික යසේවා 

මධායස්ථානයසඳහා 

2019.01.09 
යප.ව. 10.00 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද II) 

එම රු. 500.00 රු. 

5000.00 

එම එම අදාල 

යනොයේ 

NCB Click 

here 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

(බපද II ) 

 

 

 

WPSII/T/2018/072 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 

ක් සඳහා වෑන් රථ 01ක් 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු 

(බලශක්ති කළමයාකරන) සඳහා 

2019.01.09 
යප.ව. 10.00 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද II) 

එම රු. 500.00 රු. 

5000.00 

එම එම අදාල 

යනොයේ 

NCB Click 

here 

 

https://www.dropbox.com/s/sh61uwe3ldvs3eb/SAB_RAT_-V34_HV_2019_05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sh61uwe3ldvs3eb/SAB_RAT_-V34_HV_2019_05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2tmr1bigh420imh/SAB_RAT_-V69_HV_2019_06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2tmr1bigh420imh/SAB_RAT_-V69_HV_2019_06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jzui4d4zskrlwpd/WPSII.T.2018.070.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jzui4d4zskrlwpd/WPSII.T.2018.070.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a0pr1njuvyeblth/WPSII.T.2018.071.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a0pr1njuvyeblth/WPSII.T.2018.071.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7l4epax6pn2sw7k/WPSII.T.2018.072.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7l4epax6pn2sw7k/WPSII.T.2018.072.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

(බපද II ) 

 

 

 

WPSII/T/2018/073 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 

ක් සඳහා වෑන් රථ 01ක් විදුලි 

ඉංජියන්රු 

(යහෝමාගම) සඳහා 

2019.01.09 
යප.ව. 10.00 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද II) 

එම රු. 500.00 රු. 

5000.00 

එම එම අදාල 

යනොයේ 

NCB Click 

here 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

(බපද II ) 

 

 

 

WPSII/T/2018/074 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 

ක් සඳහා කාර් රථ 01ක් 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු (ශ්රී ජයවර්ධානපුර) 

සඳහා 

2019.01.09 
යප.ව. 10.00 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද II) 

එම රු. 500.00 රු. 

5000.00 

එම එම 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. 

 
 

අයප්ක්ෂිත 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. 
 

 

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 සාමානයාධිකාකාරී/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 සාමානයාධිකාකාරී නමින් ලියන ලද බැංකු අයකරයක් ම`ගින් යහෝ මුදල් ම`ගින් යහෝ යගවිය හැක. 
 

 

වියීය ය තානාපති කාර්යාල /යවළ`ද යකොමිෂන්වලට, ලංසු යපොත්වල යතොරතුරු පිටපත් ලිඛිත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීයමන් අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපොත් අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ඔවුන්යේ නියයෝජිතයින්ට අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/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 විවෘත 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 සාමානයාධිකාකාරී/ ප රධාාන ඉංජියන්රු යවතිනි. 
 

 

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

 
 
 

        සාාානයාධිකාකාරී                         
                                     

https://www.dropbox.com/s/z0ofqho288r8hfp/WPSII.T.2018.073.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z0ofqho288r8hfp/WPSII.T.2018.073.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jov6nsgr44mbtkp/WPSII.T.2018.074.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jov6nsgr44mbtkp/WPSII.T.2018.074.pdf?dl=0
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